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BOMBA D. C AMBASADOJ
Kiek sovietu komunizmas yra pareikalavęs 

žmonių aukų?
J šį klausimą iš dalies atsako senatoriaus Thomas J. Dodd, 

(Conn.), paruošta studija JAV Senato teisingumo komisijai — 
šios pamokisei, kurios uždavinys — ištirti vyriausybės saugume 
klausimus. Senato komisija Dodd parengtą leidinį išleido 1970 
metais. Komisijos ir pakomisės pirmininku yra James O. East
land, gi pakomisės vicepirmininkas — jau minėtas sen. Thomas 
J. Dodd.

Elta čia pateikia kai kuriuos 
leidinyje paskelbtus duomenis — 
jie akivaizdžiai liudija komu
nistų teroro apimtį bei siekia 
įrodyti sovietų komunizmo au
kų skaičių.

Dodd savo studijoje senato 
pakomisei pasinaudojo brito Ro
bert Conquest, Londone, kruopš
čiai surinktais statistiniais duo
menimis apie sovietų teroro au
kas nuo spalio revoliucijos, 1917 
m. ...

Duomenys paskelbti 1968 m. 
minėto autoriaus knygoje “The 
Great Terror” išleido Macmil
lan Co.). Dodd teigia, kad Con
quest JAV senato pakomisės bu
vo paprašytas parengti studiją. 
Dodd mano, kad tai esąs “pirma
sis viešai paskelbtas dokumen
tas, kuriuo siekiama tiksliai nu
statyti sovietinio komunizmo 
žmonių aukas”.

Robert Conquest duomenimis, 
tų aukų skaičius siekiąs 21,- 
500,000 žmonių — jie nuo re
voliucijos metų buvo sušaudyti 
ar žuvo dėl įvairių- kitų priežas
čių. Sen. Dodd nuomone, prie 
21.5 mil. komunizmo aukų: dar 
reikėtų priskirti rusų civilinio 
karo nuostolius, šiltinės ar bad
mečio aukas, įvairius sušaudy
mus — tai žmonių aukų skai
čių pakeltų iki, mažiausia 35, 
ar, tikslesniu atveju, net iki 45 
milijonų.

Brito tyrinėtojo duomenys 
yra tokie: 500,000 žmonių bu
vo sušaudyta ar mirė kalėjimuo
se bei koncentracijos stovyklo
se dar Lenino laikmečiu, 1919 
—1923 metais, Stalino metais 
buvo sušaudyta 2 milijonai, 3,- 
500,000 mirė stovyklose Stali- 
no-Ježovo terororo metais, pa
galiau, 3,500,000 mirė badmečio 
laiku, po 1930 m. vykdžius So
viet i jos ūkių kolektyvizaciją.

R. Conquest savo knygoje ste
bisi, kad Vakaruose dar esama 
žmonių, ypatingai vad; liberalų, 
kurie teisina visus komunis
tinio teroro, ypatingai po 1930 
ir 1940 metų, duomenis, faktus. 
Tuo tarpu net buvusiam diktato
riui N. Chruščiovui viešai iškė
lus stalininio teroro veiksmus, 
dar ir šiuo metu Vakaruose at
siranda tokių, kuriems neįtikėti
na, jog komunistinis režimas 
galįs būti tiek žiaurus ir nežmo
niškas.

Sen. Dodd, iškeldamas brito 
autoriaus pateiktus duomenis, 
pridūrė vieno Lietuvos žydo, 
Kaune gyvenusio, dr. Julijaus 
Margolino liudijimą apie komu
nizmą. Margolinas, dar prieš 
Antrąjį pasaulinį karą save lai
kęs Sovietų Sąjungos draugu, ta
čiau karui kilus ir sovietams 
okupavus Lietuvą, drauge su 
tūkstančiais lietuvių buvo iš
tremtas į Sibirą. Septyneriems 
metams praslinkus, jis buvo pa
leistas ir štai ką teigė raštu: 
‘Tastarieji septyneri metai ma
ne pavertė įsitikinusiu bei ar
šiu sovietinės sistemos priešu. 
Visa savo širdimi bei proto ga
lia aš nekenčiu tos sistemos. Vi
sa tai, ką aš mačiau, manyje su
kėlė teroro bei pasišlykštėjimo
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Maskvoje vėl daužo amerikiečių mašinas
CANBERRA. — Australijoje bombos sprogimas gerokai su

žalojo Sov. Sąjungos ambasadą, žmonių aukų nebuvo. Nors am
basada buvo saugoma, po vietinių žydų organizacijų grasinimų, 
policija nesugebėjo išvengti sprogdinimo, nors vėliau suėmė du 
vyrus. Australijos spauda gavo raštu grasinimą iš žydų gynybos 
lygos, kuri žadėjo persekioti sovietų diplomatus Australijoje. 
Bonoje, Vakarų Vokietijoje, minia jaunų demonstrantų išdaužė 
kelis langus sovietų ambasadoje. Jaunuoliai, pasivadinę “Pasi
priešinimo akcija” bandė įsibrauti į ambasados vidų, tačiau poli
cija juos sulaikė.

SAN JUAN. — Kubietis Vin
cente Valdez pabėgo iš Kubos 
gan sunkiomis aplinkybėmis. Ha
vanos uoste jis šoko j vandenį 
ir nuplaukė prie graikų laivo. 
Šis jį nugabeno į atvirą jūrą ir 
prisišaukė Amerikos Pakrančių 
Sargybos kuterį, kuris jį nuga
beno Į Puerto Rico. Iš čia ku
bietis lėktuvu atskrido į Miami.

PITTSBURGHAS. — Didžiau
sia Amerikos plieno bendrovė — 
U. S. Steel paskelbė kainų pa- Šitaip atrodo ateities laivai, pademonstruoti Marselio parodoje. Jie galės skraidyti virš bangu, palaikomi oro oa- 
kėlimą statybos ir laivų plokš-i gal vės. Tokiy laivu, statytu Prancūzijoje, jau turi britai. Greit ju žada įsigyti ir Ispanijos prekybos laivynas. 
Čių plienui. Pakėlimas yra 
6.8%, kas yra mažiau už praėju
sią savaitę paskelbtą Bethlehem 
įmonės pakėlimą. Bendrovė pa
reiškė, kad ji turi daug išleis
ti naujiems įrengimams, kurie 
sumažintų aplinkos teršimą, to
dėl jai esą sunku konkuruoti su 
užsienio plieno bendrovėmis, ku
rios tokių išlaidų neturinčios.

MASKVA. — Sovietų valdžia 
atšaukė violončelistės Natalijos. 
Gutman koncertą Amerikoje. 
Priežastis nenurodoma, tačiau 
yra žinoma, kad Gutman yra 
muziko Matislay Rostropovičiaus 
mokinė, ;gera jo draugė. Nese
niai buvo atšaukti paties Rostro
povičiaus ir jo žmonos Galinos 
Višnevskos koncertai.

Esu

dar
pri-

jausmus ir jie mane lydės ligi 
mano gyvenimo pabaigos.
įsitikinęs, kad kova prieš ver
giją, terorą bei prieš vis 
pasireiškiančius žiaurumus
valo būti pirmąja kiekvieno žmo
gaus pareiga. Tiems, kurie nor
maliose sąlygose gyvena šiapus 
sovietų sienos, nėra įmanoma 
pakęsti ar remti šią tarptauti
nę gėdą”. Dr. Margolinas, nuro
dęs, kad milijonai žmonių nai
kinami Sovietų Sąjungos sto
vyklose, kad tos aukos žymiai 
pralenkė Hitlerio laikmečiu bu
vusias, dar pridūrė: “Tie, kurie, 
su šiuo klausimu susidūrę tik 
pakrato pečiais ar bendrybėmis ■ 
siekia viso to neliesti, mano nuo- Į nai 
mone, laikytini moraliniais nu- 
smukėliais bei banditizmo tal
kininkais”.

Sen. Dodd pateikia Roberto 
Conquest knygos ištraukas. Pa
liečiamos ir Baltijos valstybės. 
Britų autorius pažymi, kad iš 
trijų Baltijos valstybių buvo de
portuota ligi vieno milijono gy
ventojų. Jis primena, kad so
vietai buvo pateikę įtariamųjų’ 
asmenų Lietuvoje sąrašus ir jie 
liudija, kad tie įtariamieji suda
rę apie 23 proc. visų Lietuvos 
gyventojų.

Pagaliau, senatorius, pateikęs 
brito tyrinėtojo apskaičiavimus 
ir savo paties žinias apie sovie
tinio teroro aukų skaičių, pa
reiškia viltį, kad šie duomenys, 
ypač R Conquest studija atei
ty atidarys akis tiems, kurie vis 
dar su simpatijos jausmais žvel
gia į komunistinę sistemą ar 
jos atžvilgiu siekia būti bent 
neutraliais. (E)
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Jį užmušę lenkų komunistų enkavedistai
VARŠUVA (hvp). — Lenkijos sostinėje atkakliai sklinda 

gandai, kad ilgametis kompartijos šefas Vladislav Gomulka ry
šium su gruodžio 20 dieną “Varšuvos sutartie^” su Bona pasira
šymu ir įvykusiu “valdžios pasikeitimu” buvo lenkų saugumo 
viršininko Močaro pareigūnų tiek sumuštas, tad nuo to laiko 
yra agonijoje. Valdiška versija yra, kad dėl nepakankamos krau
jo apytakos Gomulkos “regėjimas pairo” ir jis buvo nugabentas 
Į ligoninę. Vėlesni gandai tvirtina, kad Gomulka jau yra’ nebe
gyvas, tik vis dar vengiama apie tai viešai skelbti.

1971 
“ne- 
nors 
apy-

Faktas yra, kad Gomulkos 
vardas, jam išvirtus iš pirmojo 
lenkų “darbininkų partijos” sek
retoriaus pareigų, staiga dingo 
iš visų žinių bei pranešimų. Taip 
pat neskelbiama jokio ligoninės 
biuletenio apie jo sveikatos bū
klę, nors “neoficialiai” skleidžia
mi gandai, kad po naujųjų 
metų pasireiškęs jo ligos 
paprastas paaištrėjimas”, 
niekas netiki, kad “kraujo 
taka”, kurios negalavimais Go
mulka seniai skųsdavosi, stai
ga būtų tiek pablogėjusi.

Dėl staigaus “kraujo apyta
kos pablogėjimo” Varšuvoje kal
bama, kad, lenkų Pamaryje dar
bininkų riaušėms prasidėjus, 
Močaro agentai Gomulką žiau
riai sumušė kai jis bandė telefo
nu susisiekti su sovietų partijos 
šefu Brežnevu.

Tvirtinama, kad jokiam Go
mulkos artimajam, net jo žmo- 

neleidžiama jo ligoninėje 
lankyti.

Ekvadoras apšaudė 
JAV žvejų laivus 
SAN DIEGO. — Prasidėjus 

tūnos žvejojimo sezonui, Pietų 
Amerikos pakrančių sargybos 
vėl ėmė persekioti Amerikos 
žvejų laivus. Tris amerikiečių 
laivus sulaikė Ekvadoro karo lai
vai apie 60 mylių nuo kranto ir 
nulydėjo į Salinas uostą. Du žve
jų laivai buvo apšaudyti karo 
lėktuvų.

Tie įvykiai kartojasi kasmet, 
nes Pietų Amerikos pakrančių 
valstybės pripažįsta teritorinius 
vandenis iki 200 mylių nuo kran
to, o JAV vyriausybė pripažįsta 
tik 12 mylių. Sulaikyti ame
rikiečių laivai, paprastai, turi 
sumokėti dideles pinigines bau
das, be to, daug nuostolių turi
ma dėl žūklės sutrukdymo.

Udall skubėdamas 
nemokėjo už cigarus

WASHINGTONAS. — Buvęs 
vidaus reikalų sekretorius Ken- 
nedžio ir Johnsono vyriausybė
se Stewart Udall per skubėjimą 
pateko į nemalonią padėtį. Jis, 
užėjęs į vieną krautuvėlę, pasi
ėmė du pakelius cigarų. Vieną 
jis įsidėjo į kišenę, o kitą laikė 
rankoje ir užmokėjo tik už vie
ną. Dėl tų 90 centų vertės ci
garų Udall buvo suimtas, nuga
bentas į policiją, kur su juo ne
mandagiai elgtasi, buvo nuimti 
jo pirštų atspaudai ir teisėjas 
paleido jį tik po 250 dolerių už
stato sumokėjimo.

Policijos nemandagumas kilo 
ir dėl to, kad valdininkai neti
kėjo, kad jis yra tas pats Udall, 
kuris buvo vidaus sekretorius 
ir pagalvojo, kad vagis tik juos 
apgaudinėja.

Henry Kissinger 
lieka patarėju

WASHINGTONAS. — -Prezi
dento patarėjas užsienio politi
kos klausimuose dr. Henry Kis
singer, kuris 20cmetų buvo Har
vardo universiteto profesoriumi, 
pareiškė, kad jis pasitraukia iš 
profesūros ir lieka Baltuose Rū
muose. Kissingeris buvo gavęs 
iš universiteto dviejų metų atos
togas ir turėjo šiomis dienomis 
sugrįžti atgal. Jis nutarė pasi
likti prezidento patarėju.

Kitas patarėjas iš Harvardo 
Daniel Moynihan neseniai metė 
darbą vyriausybėje ir sugrįžo į 
universitetą.

Italijoje esama žydų tautybės 
asmenų, Italijos piliečių, pasi
ryžusių kovoti už Lietuvos lais
vę. Jie yra ir Italijos lietuvių, • dama 50-čiai metų, nereikalau- 
pvz. Eltos biuletenio italų kal
ba redaktoriaus, prel. V. Min
cevičiaus, draugais. Feręana 
mieste pernai, “Gazetta di Fer
rara” dienrašty buvo paskelbta 
apie žydų įsteigta Veronos mie
ste “Laisvos Lietuvos” komite
tą.

Tie žydai buvo prisiminę va
sario 16 dieną ir spaudoje iškė
lę trijų Baltijos valstybių oku
paciją. Komitetas dienraštyje 
paskelbė atsišaukimą ir jį pasi
rašė trys asmenys: Luciano Mei
li, Raffaela Melchiori ir Anita 
D’Este. Naujo Komiteto, kuris, 
reikia manyti, kreipsis į visuo
menę ir šių metų vasario 16 die
ną, adresas yra toks: Comitato• 
Lituania libera, via Mantovana, JU D5 nuošimčius.
28-C, 37100 Verona. (E)

DANAGAS. — Vienas negras 
kareivis buvo apkaltintas dviejų 
baltų karininkų puolimu. • Vie
nas majoras buvo nušautas, ki
tas peršautas. Buvo suimti dar 
trys kareiviai.

BONA. — Sen. Edmund Mus- 
kie iš Maskvos atvyko į Vokie
tiją. Jo lėktuvas dėl miglos ne
galėjo nusileisti Frankfurte ir 
teko keliauti į Boną per Londoną.

Astronautą*, laivyno komanderis, 
mėty Edgar Mitchell, sausio 31 d. pra
dės pirmą savo erdvės kelionę ir nu
sileis ant mėnulio su astronautu Alan 

Shepard Jr.
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Pasaulio Banko 
parama Pakistanui

WASHINGTONAS. — Pasau
linio Banko tarptautinio išvysty
mo skyrius paskelbė, kad jis 
duos Pakistanui 25 milijonus 
dolerių paskolą nukentėjusiom 
nuo potvynio sritims atstatyti, 
Pakistano vyriausybė skyrė tam 
reikalui 180 mil. dol. Audrose 
ir potvyniuose žuvo apie 300,000 
žmonių ir namų neteko virš 2 
milijonų.

Pakistanas planuoja pastaty
ti už 84 mil. dol. naujų namų, 
kitas lėšas skirti jūros sienų, 
kelių, šulinių ir vandens tanku 
statybai.. Numatoma statyti ir 
stiprias slėptuves, kuriose, aud
rai kilus, gyventojai galėtų pa
sislėpti.

. Pasaulio Banko paskola duo- 

jant jokių nuošimčių. Skola bus 
pradėta grąžinti tik po 10 metų.

Tariasi kaip gelbėti 
Didžiuosius Ežerus
WASHINGTONAS. — Bend

ra Jungtinių Valstybių ir Kana
dos komisija paruošė programą, 
kaip išgelbėti nuo “mirties” Erie 
ir Ontario ežerus. Ta programa 
yra 6 metų tyrimii rezultatas, su
rašytas v 174 puslapių raporte. 
Rekomenduojama pašalinti vi
sus fosfatus iš skalbimo milte
lių ir skysčių (detergentų), o 
iš industrijos atmatų pašalinti

Raporte sakoma, kad vien 1967 
metais j šiuos ežerus buvo pa
leista 52.9 milijonai svarų fos
fatų, iš to kiekio 35.2 milijonai 
svarų vien detergentų. Likusio
ji dalis kilusi iš municipalinių 
srutų industrijos bei laukų dre
nažų.

SAN ANTONIO. — Buvęs pre
zidentas Johnsonas jau paliko 
ligoninę, kurion buvo priimtas 
praėjusį trečiadienį. Šį kartą 
jo širdis buvo tvarkoje, tik bu
vo gavęs plaučių uždegimą.

RIO DE JANEIRO. — Tero
ristai Brazilijoje jau paleido 
prieš 40 dienų pagrobtą Šveica
rijos ambasadorių Giovanni Bu
cher. Jis esąs sveikas, tik labai 
išvargintas teroristų kalėjimo.

— Naujųjų metų proga Vil
niuje buvo nusiskundimų dėl eg
lučių. Ne visur jas buvo įmano
ma įsigyti, gi atvežtos buvo pra
stos — už jas tekdavo sumokėti 
po 50 kapeikų. (E)

— Vilniuje išleistas Vasili
jaus (Vosyliaus) Sezemano vei
kalas “Estetika” (463 psl., 7,- 
000 egz.). Pažymėtina, kad Se- 
zemanas, dėstęs Vytauto D. Uni
versitete, buvo ištremtas į Si
birą ir grįžęs į Lietuvą, mirė 
1963 m. Vilniuje. (E)

Maskvoje, po kelių dienų per
traukos, vėl prasidėjo amerikie
čių automobilių langų ir šviesų 
daužymas. Nukentėjo UPI ko
respondento David Nagy, “News 
day” korespondento Ed Stevens 
ir Pan American lėktuvų bend
rovės tarnautojo Walter Nelson 
automobiliai. Stevenso automo
bilis buvo paliktas gatvėje prie 
sovietų slaptosios milicijos šta
bo rūmų. Automobilis buvo “pa
vogtas”.

Ogilvie neremia

ZIONAS. — Illinois guberna
torius Ogilvie pareiškė, kad vals
tija neprisidės prie Čikagos mie
sto planuojamo Crosstown Ex
pressway, jei Čikaga žymiai ne
sumažins to greitkelio kainos. 
“Mes neleisime viso bilijono do
lerių statyti 22 mylių kelią, ka
da visoje valstijoje yra įvairių 
kitų projektų”, pareiškė gub. 
Ogilvie. “Jei nebus padaryta 
įvairių pakeitimų, kurie tą kai
ną sumažintų, tai miestas pats 
gali mokėti už tą kelią”, sako 
Ogilvie.

Kaip žinoma, miesto planai, 
kuriems jau nemažai išleista pi
nigų, numato tiesti greitkelį nuo 
Kennedy Expressway pagal Ci
cero avė. į pietus iki 63 gatvės. 
Iš čia kelias eitų įžambiai į piet
ryčius iki netoli 75 gatvės ir iš 
čia tiesiai į rytus iki Dan Ryan 
greitkelio. Tikimasi, kad fede
ralinė valdžia sumokės apie 90$ 
to kelio išlaidų, o kitus 10% tu
rės sumokėti Čikaga, Cook ap
skritis ir Illinois valstija.

Miesto planuose numatoma 
prie to naujo kelio įrengti pra
mogoms vietas, parkus, slidinė
jimui kalną. Pirmasis to naujo 
kelio tarpas sujungtų Stevenso- 
no greitkelį su Midway aerodro
mu prie 63 gatvės.

Miesto viešųjų darbų direkto
rius Milton Pikarsky pareiškė, 
jog daromi žygiai sukviesti pa
sitarimą tarp miesto ir valsti
jos pareigūnų ir išspręsti nuo
monių skirtumus. Gubernato
rius Ogilvie sako, kad numatyta 
kelio kaina ir socialinis rajonų 
išardymas daro visą projektą ne
vertu dėmesio. Pikarsky tvirti
na, kad miesto planas kuo ma
žiausiai išardys rajonus ir yra 
numatęs perkelti gyventojus ir 
įmones į kitas vietas.

šio kelio klausimas labai svar
bus Čikagos lietuviams, nes jis 
eitų per jų apgyventas vietas, 
ypač tame tarpe, kur jis būtų 
tiesiamas nuo 63 iki 75 gatvės 
pietryčių kryptimi.

šiuoWASHINGTONAS.
metu Amerikoje jau veikia 20 
atomine energija varomų elek
tros jėgainių, tačiau jos paga
mina tik 2% visos energijos. 
Statomos dar 89 atominės stotys. 
Už dešimt metų branduolinis ku
ras varys ketvirtadalį Ameri
kos jėgainių.
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Premijuotą apysaką jaunimui pasitinkant
Spaudoje jau senokai pasiro

dė premijuota Andriaus Norimo 
•Mirono) apysaka jaunimui “Be 
lamų”. Knygą išleido LB Kul

tūros Fondas, finansuojant Lie
tuvių Fondui, prisidėjus ir ra
šytojo rėmėjų būreliui, kurių 
pavardės suminėtos knygos ap
lanke.

Turint galvoje kokia skurdi 
mūsų jaunimo literatūra, nori
ai minimą knygą plačiau aptarti. 
Andrius Norimas — nebe nau
jas vardas knygų lentynoje, ir 
ae pirmoji tai premija už jo kū
rybą. Autorius gali pasididžiuo
ti net trimis “Dirvos” novelės 
konkurso premijomis. Meno pa
saulis visomis savo apraiškomis 
yra giliai įaugęs į Andriaus No
rimo sielą — jis taip pat akto
rius, dainininkas, žurnalistas, vi
suomenininkas.

“Be namų” — tai kiek fan
tastiškų nuotykių apysaka, 
ar bent taip atrodytų tik skubiai 
ir paviršutiniškai knygą per- 
verčiant. Ir laikysiu dideliu 
nuopelnu, kad knygos tikroji, 
gilesnė paskirtis nėra pirštu įky
riai badoma, kad ji nejučiomis’ 
įsilieja į skaitančiojo sąmonę ir 
neabejotinai palieka ten pėdsa
kus. To autorius ir bus siekęs. 
Knyga skirta jaunimui,, kuris, 
gal būt, vien iš mokyklos suolo 
kiek apie Lietuvą tėra girdėjęs, 
o gal ir visiškai ne, bent apie 
tokią žilą praeitį, kurioje auto-

lankyti senąją savo buveinę 
Australijoje, štuopis labai len
gvai atpažino savo namą, jo 
paties statytą mūrinuką.

Australiečiai stebėjosi žemai
čio Štuopio gerais pirštais ir 
gera galva, kai jis pats pasis
tatė ir įsirengė gerą mūrinį 
namą. K. P. Deveikis

krautuvę. “Geras dalykas pa
imti dienai atostogų”, pasakė 
jis. Reikia žinoti, kad skrendant 
aplink pasaulį para turi nebe 24 
valandas.

Apsaugojęs ausis nuo didelio triukšmo, General Motors inžinierius išbando 1971 mėty modelio 
užpakalines šviesas su kratymo aparatu, kuris per minutę sukrečia lempas 750 karty. Tok* 

bandymas trunka valandą laiko.

I DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽU
| YRA GERIAUSIA DOVANA

...1 Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą. Adomaitį - Dėdę Šerną 
| asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
; jo paskaitų. Dabar jie gali, paskaityti, gražiai surašytą Dė

des šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus. Įai- 
kuš ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis

1 galėtų žiemos pasiskaitymains nupirkti Antano Rūko para- 
1 šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą; - Dėdės šerno gyvenimo 
f bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa- 
’ žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
J Rūko lengvas, vaizdus gražią literatūrine forma-pasakoji- 

; nias duos progos Susipažinti §ti mūsų- pirmųjų, išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų Ineta, ideologine veikla.

Antanas Rūkąs, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS. 
Juozo Adomaičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija« Chicago, 1962' 0x 206 psU 
kaina 2 dol. ' . . . ?

GAUNAMA “NAUJIENŲ”. ADMINISTRACIJOJE

rius vysto jauno lietuviuko Jovi-1 
lo istoriją.

1410 metai... Vytautas Didy-; 
sis ir jo vainikavimo problemos...; 
Lietuvos krikštas... kaimynai, 
lenkai ir jų tikslai... aršieji že
maičių priešai kryčiuočiai...

Apie juos, geriausiu atveju, 
jaunuolis yra girdėjęs iš sausų 
istorijos vadovėlių, čia toji is-į 
torija jam sugrįžta atgal, supin
ta su nuotykiais, piratais, indė
nais, — ir ano meto — Kristupo I 
Kolumbo, šventosios Romos Im
peratoriaus Zigmanto, Konstan
cos bažnytinio suvažiavimo pro- ■ 
blemomis. Tačiau, nepamirški
me, tai buvo tas pats metas, kai 
Žalgirio mūšis sustabdė germa
nų tokią užtikrintą ekspansiją 
į Rytus, apie kurią ir dabar Vo- j
kietijos istorijos vadovėliai sa-: istorinius faktus su knygos fa-idžiamas kūrėjo pajėgumo sąs- 
ko: “Rytuose žmonės mielai pri-‘ bula taip, kad knyga nepraras- 
imdavo daug pranašesnę germa-' tų lengvai skaitomo nuotykių 
nų kultūrą, skleidžiamą Teuto- ‘ aprašymo charakterio, bet ir 
nų ordino” ir “buvo sustabdyti • nuolat keltų mums rūpimas is- 
Sąmaiten (žemaičių) užsispyri- torijos padarytas skriaudas ir 
mo, kai tuo tarpu Ryga, Dorpa-1 primintų jaunam skaitytojui, 
tas, Revalis vystė sveiką, vokiš-' kad, štai, kaip seniai žmonės ži- 
ką miestelėnų gyvenimo būdą”. ■ no jo apie Lietuvą ir jos vadus, 
(G. Barraclough “The Origins; ir su jais skaitėsi, 
of Modern Germany”). Prisi-! Kita autOriaus dorybe laikau 
skaitęs panašių istorijos vado- j išveng-ima knygą nusėti vien ge

rvelių, mūsų lietuviškas jauni- i rais.biOgais charakteriais, kurio- 
mas gal ir liktų painformuotas i je kilnumas ar teisybės jaus- 
tik apie “sveiką ordino gyveni- i mas būtų grynai tik lietuviška 
mo būdą” arba džiaugsmą pri- savybė. Nors ir daug tyros šir- 
imti ‘‘pranašesne kultūrą”. dies ir teisybės jausmo randa-

Mūšų autoriaus didelė dory- me apysakos lietuviškuose per- 
arbius sonažUOse, bet netrūksta tų jaus- j 

Į mų kartais ir pas kitus (kapi- 
: tonas italas, ispanas Pedro, ci- 
: bonu tautelės nariai). Lietuvos 
■ hemačiusio, — kaip ir dabarti- 
‘nis išeivijos jaunimas, — Jo vilo 
samprotavimai apie tautybės ir 

. gimimo vietos santykį vykę ir 
Įtikinantys (56 psl.). Kalbėda- 

l mas jaunai ispanų piratų mer- 
igaitei apie religiją, Jovilas įpi- 
i na j savo kalbą ir senąją lietu
vių tikybą su Praamžių ir Per
kūnų, Vilniaus legendą, Krivį 
Lizdeiką, Kęstučio ir Birutės 
meilę. • ; . • • ■

Jaunas skaitytojas net nepa
jus tų gudrių pedagoginių prie
monių, kurios taip gerai užmas
kuotos lengvoje ir greitai skren
dančioje nuotykių apysakoje. Gal 
kiek problemų gali kilti dėl tur
tingo autoriaus žodyno, kuris 
dažnai bus neprieinamas išeivi
joje vaiko menkam žodžio tur
tui. Bet ir čia reikėtų pasisaky
ti teigiamai. Su šita problema 
susiduria Amerikos gimnazijų 
svetimų kalbų mokytojai, kada 
kalbos mokslo bėgyje norima 
pristatyti kitų tautų kultūrinės 
vertybės literatūros forma. Ar 
vartoti vertimus, ai* sutrumpin
tus ir suprastintus didžiųjų ra
šytojų veikalus, ar paduoti juos 
originalia kūrybos forma, ne
žiūrint, kad dauguma žodžių pa
siliks nesuprasta? Po ilgų stu
dijų ir ginčų šiuo klausimu bu
vo prieita išvada, kad kūrybi
nis momentas negali būti skriau-

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato j. B. Končiaus knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotrauką.

Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

'» r

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

. , r -. , S. Petersohienė
. *• •£ * A • * . ■ -Ck < t

Poezifa ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip_ žaidimai ar 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų■ musų mažie 

< siems bei jaunimui: i: k
k N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY

NUKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 doL

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra-

X žus leidinys. Sl,50.
3. A. Giedrius, MURKLYS, 24. apysakaitės vaikams. DaiL V. Siman- 

keviėiaus iliustruota, 130 psL, SI,80.
4. Stasė Vanagaitė • Petersonienė, LAUME DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 

pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dali. J. Kiburo iliustruota, 64 
psl, kaina 5 dol.

fik 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 žaislu — lietuviško auk
lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

I73H So. KALSTEI) ST„, CHICAGO. ILL. 606(18

y į.;,S:;;, ■ .;\.,<-..-.j;>>^Įrįį-;^|.;;-- ■/. :;>>' ;? v;i;^

dies ir teisybės jausmo randa-

kaiton, nes nuo to mažėja ir au
toriaus žodžio grožis. Kai ku
rie žodžiai, nors paskirai ir ne
būtų suprantami, bendrame tek
ste jų reikšmė nujaučiama, jie 
pamažu pereina į atmintį ir pra- 
turtina skaitančiojo žodyną. To
dėl ir poetinės priemonės, varto
jamos stiliaus vaizdingumui pa
kelti, turi būti perduodamos au
toriaus aukščiausio pajėgumo j 
viršūnėje. Jei etilius lengvas ir Į 
fabula įdomi, jaunas skaityto
jas nenumes. knygos dėl pasi
taikančių jam nesuprantamų žo
džių.

Todėl džiaugiamės šita nauja 
knyga, kurioje autorius su jam 
charakteringu jaunuoliškumu 
veda jauną lietuviuką Jovilą per 
vergų, piratų-ir indėnų pasaulį, 
drauge jam pasakydamas daug 
ką apie Lietuvą, ko šiaip jis gal 
ir nebūtų sužinojęs.

kopijas pasiuntė Lietuvos Įga 
botam Ministeriui J. Rajeckui 
ir Amerikos Lietuvių Tarybai.

Aplink pasaulį per 41 vai.
Kai Jules Verne 1873 metais 

parašė savo sensacingą kelionių 
knygą “Aplink pasaulį per 80 
dienų”, atrodė fantastiškai grei
tai ! Dabar gi, šimtui metų pra
ėjus, vienas San Francisco krau
tuvininkas Maurice Rosen pra
eitos savaitės trečiadienį už $1,- 
300 nusipirko Pan American 
Airways lėktuvo tikėtą ir per 
Londoną, Maskvą, Tokio ir Pa- 
cifiką lygiai per 41 valandą ir 30 
minučių apskridęs aplink pasau
lį ketvirtadienį grįžo į savo

DANTIES KIAURYMĖ

— Malonė dangaus’ sušuko 
dantistas pažiūrėjęs j pacien
to dantį. Tokios milžiniškos kiau
rymės aš dar nebuvau matęs, 
nebuvau matęs, nebuvau matęs!

_ Tai nors nebekartotum!” 
užpykęs pertraukė pacientas.

— Aš nekartoju, pasiaiškino 
dantistas, tai mano balso aidas.

Gikrn* ūsais*

NAUJiE!H » 
i-?.-' 

__ _  r <( 
-te HJtil

« progai W7”»o tiktai

naujumas

l*rof. Vaclovo Biržiškos

ALT Informacija
ALTo pirmininkas Dr. Ka

zys Bobelis gavo raštą iš Bal
tųjų Rūmų, kuriame preziden 
to Nixono asistentas Xoble Me- 
lencamb patikina, kad inves- 
tigacija dėl A-Simo Kudirkos 
prievartinio grąžinimo yra tę
siama ir kad^ątėityje tokių ne
susipratimų tikrai neįvyks

Bernardas Brizgys, Detroi
to LOC pirmininkas, gavo iš 
Kongreso Investigaeijos Komi
sijos Pirmininko W. Hays raš
tą, kuriame W. Hays užtikri
na, kad investigacija dėl Simo 
Kudirkos prievartinio grąžini
mo sovietams bus tęsiama iki 
galo ir kaltininkai turės 
nubausti.

būti

Martynas A. Kavolis iš 
Dubuque pasiuntė virš 30 
ku įvairiems JAV administra
cijos. kongreso ir State Depar 
tamento pareigūnams protes
tuodamas prieš Simo Kudirkos 
deportaciją ir klastingą Lietu
vos Valstybės okupaciją. Dr. 
M. A. Kavolis’' jo siųstų raštų

laiš-

Generacijų tarpeklis vyru tarpe nėra toks didelis. Prieš 40 mėty 
įauni vyrai dabinosi tėvy smerkiamais kostiumais, tą patj daro ir 

šiy dieny jaunimas (dešinėje).

CICERO 1
Štuopiai svečiuojasi 

Australijoje
Viktoras ir Ona Štuopiai, Cice

ro gyventojai, Kalėdas ir Naujus 
Metus praleido Australijoje kar
tu su savo artimaisiais, drau
gais ir senais pažįstamais.

Likimas taip lėmė, kad jie
du ten ir savo sidabrinį jubi
liejų gražiai paminėjo. Ten 
sukako lygiai 25 metai, kai 
jiedu vienas kitam pasižadėjo 
mylėti ir neapleisti iki mirties.

šios sukakties metu svar
biausiuoju liudininku buvo vy 
riausioji štuopių duktė Graži
na, kuri jau ištekėjusi. Jų sū
nus Viktoras lanko kolegiją, o 
duktė Verutė lanko aukštąją 
mokyklą.

Štuopiai džiaugiasi, kad jie 
du dar darbingi ir galėjo apn

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

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

L739 So. Halsted Street Chicago 8, Dlic«ri»

ANTANĄ RŪKĄ — rašytoją, poetą, dramaturgą, aktorių 
pagerbti išleista nauja knyga

Antanas Rūkas

VEIKALAI SCENAI
BUBULIS IR DUNDULIS IR SVAJONIŲ ŠALIS

Kieti viršeliai. : . . Kaina $4.00
. - - ” , • "i- - ■ *. A ■»;4- •. •' - <\ V ■

Gauti ją galima: Mrs. E. Rūkas, 3346 W. 65th Pi.' Tel. 471-0814, 
n taip pat “Naujienose” “Terroj” ir pąs p-lę Pukelevičiūtę

. What makes a man leave 
people he knows, the homethe

to come here?'

tenfeetteHį of immigrant

Most of u* know about the

Although sometimes we

Well, lor one Sri
an old familiar way of life

some reasons.

might like to 
invest ša.

Teikė stock in America
Bay US. Saving* Bond*

TWBAC.

naujienos
1739 So. Halsted Street Chicago, III 60608
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J. klausetkis

IR VĖL REIKIA J YLAKIUS VAŽIUOTI
5

Kazys Mažonas artėja į 85 m. sukaktį
“Mūsų Lietuvos”, Br. Kviklio 

paruoštos knygos ketvirtajam 
tomui išėjus, 1968 m. Naujieno
se per keletą numerių buvo 
spausdintas mano rašinys “Su 
Mūsų Lietuva į Ylakius”. Tai 
pastabos, viešas pasisakymas, 
kas knygoje patiko, ko perdaug 
ir ko trūksta. Kaip į kiekvieną, 
taip ir į aną rašinį susilaukta 
atgarsio, štai losangeliškis vi
suomenininkas Juozas Mitkus 
sakėsi esąs labai nustebęs, kad 
Ylakių valsčiuje jau caro laikais 
tiek buvo mokytų, žymių žmo
nių. Esą, kai jis pagalvojęs apie 
savo gimtąją apylinkę Aukštai
tijoje, tai negalįs rasti tokių žy
mių, kaip ylakiškių, žmonių.

Tikrai ylakiškiai gali didžiuo
tis turėję tokius šviesuolius (ca
ro laikų Sibiro tremtinius), kaip 
kun. Matas Veitas ir kun. Ne- 
krašius. Lietuviškai vaikus mo
kiusį kun. Kanapecką. Už pri
klausymą lietuviškai revoliuci
jai areštuotą kun. Silvestrą Pan- 
cėrių. Pasauliečių lietuvybės vei
kėjų eilėje žiba knygnešės Bar
bora ir Petronėlė Repšaitės;
spaudos žmogus, ūkininkų švie- vesti — būdavom pristatomi na-

tėjas veterinarijos gydytojas 
Matas Veitas; mokytojai Bro
nius Untulis ir jo brolis Matas 
Untulis. Tai jau vis istorinės 
asmenybės, jau mirę žmonės. 
Po jų jau eina mokslus baigu
sieji nepriklausomybės laikais, 
kaip muzikai Jonas švedas, Bro
nius Jonušas ir eilė kitų. Iš se
nosios kartos gyvųjų tarpe dar 
turime Kazį Mažoną, dabar gy
venantį prie Cleveland© miesto, 
Parma, Ohio, vietovėje, ši 
šviesi visuomenininko ir labda
rio asmenybė žengia į 85 metų 
sukaktuves.

Biografinės žinios
Kazys Mažonas gimė 1886 m. 

rugsėjo 9 d. Gesalų kaime, Yla
kių valsčiuje. Jo vaikystė pana
ši kaip ir kitų anų laikų kaimie
čių vaikų. Apie ją Kazys Ma
žonas “Seno žmogaus atsimini
muose”, spausdintuose “Dirvo
je” 1969 m., rašo: “Mes vaikai 
vos galėdami klumpeles pakelti 
ar autukus su naginaitėmis avė
ti, kurias gan greit ir patys tu
rėjome išmokti suraukti ir ap-

O T A SUSIVIENIJIMAS 
I . A LIETUVIŲ 

AMERIKOJE
SLA__jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams. ; - s -

SLA__didžiausia lietuvių frateraalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdrauda ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS naiaško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu. .

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugu Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000.00.

ST,A  jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą - Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDE2VTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus, asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ Ir draugijų na1'“ 
rlams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

ST,A — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės i kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins anie SUSIVIENUIMO darbus.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysite .;
f . ‘ t-';.-./...-’ . • • žt •' x -

307 WEST 30STREET, NEW YORK, N. Y. 10001 ‘

AŠTUONTOS UŽ AŠTUONIS
Naujienos yra išleidusios arba laiko savo knygyne brošiūras ir 

'tknygas įvairiais -klanšitnais, reikalais ar naudingam pasiskaitymui. Čia 
--yrą išvardinti leidiniai, kainuoją po 1 dolerį:
7i Čtkagieti, ĮSPŪDŽIAI. KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 

Knyga yra ypatingai naudinga fieins, kurie baigia pamiršti komunis
tines klastas ir melus. 95 psl.

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

Dr. A. J. Gussen, ATOSTOGOS VAKARINĖSE VALSTIJOSE. Įdo
mūs turisto aprašymai su iliustracijomis, 76 psL

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

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

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

J. Vaižiūnienė, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MOKYTOJO DAR
BO APLINKYBĖS. Naudingi pasiskaitymai visiems. 69 psL

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

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

Floridos Caladesi saloje yra tik vienas automobilis, kuriame telefonas sujungtas su mašinos si
rena. Ji ir iš toliau prisišaukia valstybės parko prižiūrėtoją kapitoną Sam Wilson, jei jam kas 

skam ji na.

BAŽNYTINĖS ŽINIOS

minius paukščius saugoti ir kas
met avansuodami pasiekdavome 
net raguočių bandos prižiūrėtojo 
piemens laipsnio”.

Kazio Mažono mokslas prasi
dėjo rudens vakarais, kai gyvu
lių ganymas sustodavo. Tėvas 
sodindavo prie elementoriaus. 
Namuose jis jau tiek pramoko, 
jog galėjo įstoti į Ylakių pra
džios mokyklos antrąjį skyrių. 
Vėliau mokėsi Palangos gimna
zijoje. Priklausė slaptam lietu
vių būreliui. 1904 metais K. Ma
žonas apsigyveno Suvalkijoje, 
Kudirkos Naumiestyje. Dirbo 
vaistinėje ir dalyvavo lietuvių 
veikloje rengiant vaidinimus ir 
kt. 1907 metais iš K. Naumies
čio išvyko į Kazanę ir ten prie 
universiteto išlaikė vaistininko 
padėjėjo egzaminus.

Iš Kazanės K. Mažonas grįžo 
į Ylakius atostogų. Jis atsimi
nimuose rašo: “Tuo metu Yla
kiuose bendravimo centru bu
vo klebonija, kur klebonavo kun. 
Silvestras Pancėrius, žmogus la
bai kultūringas, parapijiečių ger- 

i biamas ir mylimas. Jo svetin
gumu naudojosi ne vien vieti
niai, bet ir jo gausūs pažįstami 
bei draugui ir iš toliau; todėl 
klebonijoj svečių niekad netrūk 
davo. Be parapijos reikalų tvar
kymo, kur jis pasižymėjo kaip 
geras administratorius, jam rū
pėjo ir švietimas. Jo rūpesčiu ir 
pastangomis buvo įsteigta mer
gaitėm mokykla, kur buvo dės
toma ir lietuvių kalba, šitam 
reikalui jis pavedė ir gražiai at
remontavo pusę “špitolės”, kur 
pirmiau buvo ubagynas. Mokyk
los vedėja buvo pakviesta Ona 
Abramavičiūtė, kuri čia būdama 
ištekėjo už Juozo Tallat-Kelp- 
šos.”

Toliau atsiminimuose K. Ma
žonas sakosi klebonijoje susi
pažinęs su mokytoju Vincu Gus- 
tainiu. Suorganizavę pirmąjį lie
tuvišką vaidinimą Ylakiuose. 
Vaidinta Keturakio “Amerika 
Pirtyje”. Tuo K. M. pataiso “Mū
sų Lietuvos” raštą, kuriame sa
koma klaidingai, jog pirmasis 
vaidinimas buvęs 1908 m. Pa
stebi Kazys Mažonas, jog 1907 
metų vaidinimas buvo sėkmin
gas. Dalyvavo daug žmonių. Va
kare dalyvavęs apylinkėje gar
sus gydytojas Ferdinandas Kau- 
nackis (Kauneckis), kurs su vie 
na vaidintoja, Regina Gecevičiū- 
te, meilės romaną baigęs vedy
bomis. Po atostogų 1908 me
tais Kazys Mažonas išvyko į Pe
trapilį, vėliau vaistininko profe
sijoje dirbo Archangelske, Ra
seiniuose. Pirmojo karo laiko
tarpyje vaistinės vedėju buvo

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

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

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

čeki ar Money orderi tokiu adresu:
NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608

Tombovo mieste, kartu veikda
mas nuo karo nukentėjusiems 
lietuviams šelpti komitetate. 
1918 metais gavęs revoliucinės 
valdžios leidimą į Lietuvą par
vežė apie 1,000 lietuvių.

Nepriklausomai Lietuvai ku
riantis Kazys Mažonas jungėsi į 
valstybinį darbą. 1919-22 me
tais buvo vidaus reikalų minis
terijos sveikatos departamento 
centrinio valstybės vaistų san
dėlio ir sveikatos departamento 
vaistinės vedėju. Vėliau persi
kėlė į Skuodą ir turėjo savo vais
tinę. 1924 metais iš Skuodo per
sikėlė į Klaipėdą ir joje išgyve
no iki‘1944 metų, ten turėdamas 
savo vaistinę ir labai plačiai reiš
kėsi lietuvių kultūrinėje, visuo
meninėje ir labdaros veikloje.

Mažonai Klaipėdoje

Kazys Mažonas buvo vedęs 
farmacininkę Liuciną Dovainą- 
Silvestravičiūtę. Mirė ji 1951 
metais, Clevelande, Ohio. Kas 
Klaipėdoje gyveno, kas tik ret
karčiais ten lankėsi, bet skyrė 
dėmesio lietuvių veiklai, be abe
jo, turėjo pažinti Mažonų šeimą. 
Provizoriaus Mažono vaistinė 
buvo garsi ne vien gerai klien
tams patarnaujanti, bet ir kaip 
lietuvių tarpusavio ryšio palai
kymo punktas. Nepraeis gau
sūs Mažonų pažįstami ar drau
gai, nors trumpam neužėję pa
sikalbėti, kas naujo lietuviška
jame gyvenime žiniomis pasida
linti.

Vaistinės savininkai Liucina 
ir Kazys Mažonai buvo dosnūs 
labdarai, aukodavo įvairiems lie
tuvių visuomenės ar kultūros 
reikalams. Mažonų bute dažnai 
susirinkę prie kavutės, a. a. Liū
dnos globoj, lietuviai veikėjai 
aptardavo lietuviškuosius reika
lus, darydavo planus ir nutari
mus. Labai daug vargo, rūpes
čių ir išlaidų jiems uždėdavo kas
met į Klaipėdą suvažiavusi stu
dentija per žemaičių Studentų 
Korporacijos “Samogitia” ir “Fi- 
liae Samogitiae” surengtus suva
žiavimus. Suvažiavimų progra
ma, sausio pradžioje, būdavo ke
lių dienų. Programoje studen
tų eisena per miestą kapuose su
kilėlius pagerbti, paskaitos, kon
certai, baliai, ir kitokie su mies
tu susipažinimai bei lietuvių stu
dentų kultūringos iškilmės, pa
rodymas vokietininkams, jog ir 
lietuviai nevisi tokie, kaip kad 
laukžemiškiai turgun atvažiuo
jantieji. žemaičiai studentai 
“samogitai” buvo Kazimierą Ma
žoną savo garbės nariu išrinkę.

Mažonų šeima nesigailėjo nei 
darbo nei lėšų lietuvybei Klai
pėdoje ugdyti. Pamėgęs Baltijos 
jūrą, Kazys Mažonas su savo 
“Gulbės” jachta po kelis kartus 
nėrė per Baltiją iki Anglijos ir 
į Švediją. Kelionės įspūdžius ir 
nuotykius jis vaizdingai ir įdo
miai neperseniai “Dirvoje” ap
rašė.

Kai 1939 metais Hitleris Klai
pėdą iš IJetuvos atėmė, Mažo
nai pasiliko ir daugeliui lietu
vių pagelbėjo, ypač tiems, ku
rie iš bolševikų okupuotos Lie
tuvos sugebėjo pereiti į Vokie
tijos pusę. 1944 metais karo 
audroms vėl grįžtant Mažonai 
turėjo iš Klaipėdos, viską pali
kę, iškeliauti. Pabėgėlių gyveni-i

mas Detmolde. Čia Kazys ma
žonas jsteigė Liet. Raudonojo 
Kryžiaus vaistinę. 1949 m. at
vyko j Ameriką. Clevelande įsi
jungė į Mažosios Lietuvos Bičiu
lių veiklą ir j kitas organizaci
jas.

Kazys Mažonas per savo gy
venimą visada buvęs jautrus ki
tų reikalams, toks išliko jau
trus ir iki šiol. Tik atsiminkime, 
jog 1951 metai, kai mirė jo žmo
na, jam, vyresnio amžiaus nau
jakuriui, čia Amerikoje nebu
vo lengvi metai. Cleveland© lie
tuviai sudėjo kiek pinigų prisi
dėdami prie žmonos palaidojimo. 
Kiek laiko praėjus spaudoje bu
vo Kazio Mažono padėka: dėkojo 
visuomenei už užuojautą, už pa
galba; esąs jau ekonomiškai to
kioje padėtyje ir manąs, kad esa
ma lietuvių kuriems labiau pa
galbos reikia, todėl visuomenės 
laidotuvėms duotąją sumą per
leidžia Balfui. Taip šis kilnios 
širdies žmogus pasielgė.

Kazys Mažonas yra spaudos 
bendradarbis, dar prieš Pirmąjį 
karą rašinėjąs. Buvo Lietuvos 
vaistininkų leidžiamij “Farmaci- 
jos žinių” bendradarbis. Pasku
tiniais metais, kaip minėta, yra 
parašęs įdomių atsiminimų, šį
met Kaziui Mažonui sukaktuvi
niai metai turėtu būti taip pat 
darbingi — norėtume skaityta 
dar daugiau jo ilgo ir patyrimais 
gausaus gyvenimo atsiminimų.

SKAITYK "NAUJIENAS* —
JOS TEIKIA GERIAUSIAS,
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Pasikėsinimo prieš 
popiežių atgarsiai

Maniloje, Filipinuose, šiuo me
tu tebevyksta teismas, kuriame 
teisiamas tūlas Bolivijos daili
ninkas Benjamin Mendoza, 23, 
praeitto lapkr. 27 d. pasikėsinęs 
nužudyti popiežių Paulių VI du
kart smeigdamas durtuvu jam 
į kaklą Manilos aerodrome. Pa
sikėsinimas ir teismas tebeaidi] 
pasaulio spaudoje.

Filipinų national, investigaci- 
jų biuro direktorius JuHy Buga- 
rin paliudijo pats savo akimis 
matęs, kaip Mendoza, apsirengęs 
kunigo rūbais, priartėjęs stai
ga popiežiui smogė peiliu į kai
rę krūtinės pusę.

Pasikesintojas Mendoza teis
me ne tik nesiteisina, bet dar 
pasididžiuodamas giriasi “tikrai” 
norėjęs popiežių nužudyti, tik 
buvęs sukliudytas. Jis giriasi 
tačiau “simboliškai” popiežių 
nužudęs.

Prokuroro paklaustas, ar tik
rai jis norėjo popiežių nužudyti, 
Mendoza patenkintai atsakė: 
“Yes, sir. Tačiau tą rytą jis 
(popiežius) simboliškai mirė!” 
Jis pats papasakojo, kaip tai at
sitiko:

“Neužilgo garsiakalbiai pra
nešė, kad Alitalia lėktuvu at
skrenda popiežius Paulius VI. 
žmonės pradėjo grūstis, norėda
mi būti arčiau. Iš lėto aš pasi
ėmiau dėžutę (kurioje buvo 
durklas). Po 10 minučių priė
jau su dėžute kairėje rankoje. 
Esant per pusantro metro, vie
nas rudai apsirengęs žmogus 
staiga suklupo, matyti norėda
mas pabučiuoti Mr. Montini 
(Montini yra popiežiaus pavar
dė) kojas. Per jį aš netekau pu
siausvyros ; tai buvo staigus su
su j udimas. Aš susinervavau, 
kadangi mano laikomas peilis 
beveik iškrito ir tik galėjau 
(smeigti) du silpnus dūrius į 
kaklą, kurs buvo apdengtas sto
ru ir labai brangiu papuošalu. 
Kažkieno ilgoj rankovėj ranka 
smogė man per rankos riešą ir 
aš pamečiau peilį. Mesdamas 
aukštyn savo baltą drabužį, aš 
sušukau “šalin prietarai” ir vy
rai iš metropolinės komandos ma 
ne nugabeno į artimiausią nuo
vada”... - . - -

Mirė popiežiaus brolis • - - ’ ■ ’ . *
Pranešimais iš Romos, sausio 

8 d. savo namuose Brescia, per 
mylių nuo Milano,- sulaukęs

70 metų amžiaus mirė popie
žiaus Pauliaus VI brolis Dr. 
Francesco Montini. Jis buvo iš 
trijų brolių jauniausias. Mirė 
staiga: gavo smūgį ką tik grįžęs 
iš Brescia ligoninės.

Vatikanas aiškina 
kryžiavimo metodus

Vatikano savaitraštis “L’Os- 
servatore Della Domenica” at
siliepė į Izraelio archeologų ir 
anatomų paskelbtą prieš 2000 
metų nukryžiuoto žmogaus pa
laikų atradimą, aiškindamas, 
kad Kristus buvo palaidotas 
kaip e vangeli jose parašyta ir 
tradiciniai vaizduojama. Laik
raštis turi keturis iliustruotus 
puslapius, aprašant įvairius bar
bariškiausius romėnų kryžiavi
mo metodus. “Plautus (Romė
nų istorikas) rašė apie žiaurų 
kryžiavimų (metodo) papildy
mą, kur abidvi rankos ir kojos 
būdavo po dusyk perkalamos”, 
rašo Della Domenica.

Hebrajų universiteto anato
mas Nicu Haas naujausioje Iz
raelio tyrinėjimii draugijos žur
nalo laidojo rašo, kad nukryžiuo
tojo žmogaus palaikai buvo ras
ti jau 1968 metais. Nustatyta, 
kad jis buvo nukryžiuotas dar 
sopulingesniu būdu negu, kaip 
padavimai tvirtina, buvo Kris
tus. Kankinio kojos buvo sukel
tos kryžiui paraleliai ir. per kul
nis viena vinimi perkaltos. Ke
liai buvo permesti vienas per 
kitą, liėniuo sušuktas ir rankos 
tiesiai iš pečių ištemptos ir per 
riešus prikaltos... ‘ .

Izraelio, archeologai patvirti
na, kad nukryžiuotasis nebuvo 
Kristus. < - • : - - ’- - >.

SAUGL4USIA SLŽPTUVĖ

Vienas plaukų kirpėjas papa
sakojo naujausią atsitikimą.

Pas jį į kirpyklą įėjo ilgaplau
kis kūtvėla-ir atsisėdo į laukia
mąją kėdę. Kiekvieną kartą, kai 
tik jam eilė priėjo, jis. mielai ką 
kitą užleido pirma. Pagaliau kir
pėjui pagailo ir jis-pasakė: “Sū
riau, aš manau, kad užteks ki-A 
tieiris, Sėskis aš apkirpsiu ir ta- 
ve”.'<-- - - • ■

- \# ‘B . .t. • V -

■ -^-.Labai aŠu, ą^akė'fl^plaū? 
kis; ąs vįsąį^ę jjąukų kirpti, ąiė? 
jau^-^AS’"ŠlapsĮ&ugi -nuo-tęrofir 
esu: tikras,,kad-kepykla yra 
lhintėlė’;vięta,' pasaulyje,'-kur .jji 
nesitiki.' m ane - esant- č" ■ - <

Raginkite savo apylinkę 
augti -taupykite!

’ * . ' ;* - ~/ t ’ > ' ' .........

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa-

Taupyme IncUUal 
ApdrawH Iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

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

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

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
1800 So. Halsted St Chicago, HL 6060

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
įsteigta 1923 metals TeL 421-307®

Įrtafgoe pietaoM Hemas automoMUams pastatyti
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IR OKUPUOTOS I1ETUV0S SPAUDOJE 
Praeitų metų gruodžio 7 die- Į siąs. Toks kompiuteris galėsiąs 

būti naudojamas ir už garsą 
greitesnių lėktuvų kontrolei.

Algirdas Avižienis gimė 1932 
m. Kaune. Gimnazijos mokslą 
baigė 1949 m^ vadinamojoje 
tremties mokykloje, Vokietijo
je, Hanau lietuvių stovykloje. In
žinerijos aukštuosius mokslus 
baigė Amerikoje.

Nuo 1962 m. jis Kalifornijos

Kremliaus valdovai “nori taikos”
Praeitą ketvirtadienį Averell Harriman, buvęs JAV 

ambasadorius Maskvoje, ilgai išsikalbėjęs su sovietų už
sienio reikalų ministeriu Andrei Gromyko, pareiškė įsi
tikinimą, kad Sovietų Sąjungos valdovai tikrai “nori tai
kos”. šeštadienį iš Maskvos atėjęs žinių agentūrų pra
nešimas sako, kad senatorius Edmund Muskie, keturias 
valandas išsikalbėjęs su Sovietų Sąjungos premjeru Alek
sei Kosyginu, priėjo tokio paties Įsitikinimo — sovietų 
valdžia “nori taikos”.

Papildomi pranešimai sako, kad abu įtakingi Ame
rikos politikai kalbėjosi su sovietų premjeru Kosyginu ir 
ministru Gromyko. Pasirodo, kad Averell Harriman 
norėjęs supažindinti Kremliaus valdovus su Įtakingu se
natorium. Kalbos eina ir laikraščiai rašo, kad artėjan
čiuose rinkimuose sen. Muskie gali būti demokratų par
tijos kandidatas į prezidentus. Praeituose rinkimuoose 
jis kandidatavo i viceprezidentus. Pralaimėjus kandida
tui į prezidentus, pralaimėjo ir kandidatas į vicepre
zidentus.

Amerikoje vedami ne rusiški rinkimai. Rusijoje, 
ką pastato kandidatu bet kokioms pareigoms, tai ir iš
renkamas. Dar nebuvo tokio atsitikimo, kad komunistų 
partijos pastatyti kandidatai nelaimėtų, arba kad jie 
nesurinktų 99.9% balsų. Komunistų kandidatai laimi, 
nes ten jokių kitų kandidatų nėra. Tuo tarpu Amerikoje 
būna keli kandidatai. Rinkimus''čia nusprendžia balsuo
tojai. Pasitaiko Amerikoje sukčiavimų, bet prieš sukčius 
čia vis dėlto galima kovoti. Galima kelti suktybes vie
šumon, galima eiti Į teismą, galima kviesti liudininkus 
ir sukčiavimą sustabdyti. Tuo tarpu Rusijoj sukčiai at
sisėdo pačioje viršūnėje^ Kad nereikėtų niekam niekur' 
aiškintis, jie padoriems žmonėms neleidžia kandidatuoti. 
Turi priklausyti sukčių gaujai, tai būsi “iškeltas”, kaip 
jie sako, Į kandidatus ir būsi “išrinktas”. Rusijoj toki 
dalykai galimi, bet Amerikoj — ne. Kosyginas žino, kad 
■Richard M. Nixonas kelis kartus kandidatavo ir pralai
mėjo, bet jis ir laimėjo. Pralaimėjo ir sen. Muskie, bet 
jis gali ir laimėti. Kremliaus valdovai nori sen. Muskie 

_ arčiau pažinti, kad žinotų, su kuo tektų turėti reikalų, 
jeigu jis 1972 metų rinkimus laimėtų.

Iš žinių agentūrų pranešimų susidaro Įspūdis, kad 
Kosyginui ir Gromykui pavyko Įtikinti ne tik buvusį am- 

- basadorių Harrimaną, bet ir senatorių Muskie —Krem-

nos numeryje “Time” žurnalas 
išspausdino straipsnį apie inži
nerijos daktarą Algirdą Avižie
ną ir jo išrastą naują kompiute
rį, kurs sugebėsiąs pastebėti jo 
paties daromas skaičiavimo klai
das ir jas pataisyti. Naujasis 
Dr. Avižienio kompiuteris pa
vadintas STAR. Dar daugiau 
patobulintas Dr. Aviežienio iš
radimas būsiąs didelės reikšmės 
Amerikos erdvių kelionėse į Ju
piterį ar Neptūną bei į kitas pla
netas. Tolimų erdvių kelionėse 
nebūsią galima erdvių laivą pil
nai iš žemės kontroliuoti, nes 
klaidos perdavimas žemės kon
trolės centrui ir atgal į erdvių 
laivą klaidos pataisos pasiunti
mas truktų daug valandų. Dr. 
Avižienio kompiuteris pats klai
das pagausiąs, pats pasitaisy-

riuje dėsto skaičiavimo mašinų 
teoriją ir skaičiavimo pagrindus. 
Yra dalyvavęs mokslininkų su
važiavimuose ir skaitęs ten mok
slinių paskaitų bei daręs moks
lo srities pranešimų.

Išeivių lietuvių veikloje akty
viai dalyvauja skautų organiza- 
cjoje ir Lietuvių Bendruomenė
je. j

Dr. Avižienis porą kartų lan-

kėš! okupuotoje Lietuvoje. Vil
niaus universitete jam buvo leis
ta skaityti jo specialybės paskai
tų. Pirmojo apsilankymo įspū
džius yra viešai pasakojęs ir 
spaudoje apie tai yra buvę ra
šyta. Jam labai gerą įspūdį pa
dariusi okupuotos Lietuvos jau
noji intelektualų karta, kuri au-; 
go sunkiose gyvenimo sąlygose, 
nepriklausomos Lietuvos neat
simenanti, bet sugebėjusi išsi
mokslinti.

Lietuvybės džiaugsmą padi
dinusi ir graži gamta. Iš Lietu
vos A. Avižienis išvykęs vos 12- 
metų amžiaus, tai Lietuvos gam
tos mažai buvo matęs. Dabar tu
rėjęs progos daugiau ja pasi
džiaugti. Pajutęs okupuotosios 
Lietuvos lietuvių patriotizmą. 
Įsitikinęs, jog būtina su tenykš
čiais lietuviais palaikyti ryšius 
laiškais, siuntiniais bei apsilan
kymu.

Antrą kartą okup. Lietuvoje 
Dr. Avižienis lankėsi praeitą pa
vasarį. Vilniaus universitete 
skaitė mokslo srities paskaitų.. 
Okupacinė spauda apie tai ra
šė, įdėjo jo fotografijų.

Kanadoje leidžiami “Tėviškės 
žiburiai“ (No. 26) pacitavo 
“Tiesos” išspausdintą pasikal- 
bėj’imą su Dr. Avižienių. Pagal 
“Tiesą”, Dr. Avižienis pasakęs:

“Na, o Į Vilnių visada mielai už
suku, kai tik atsiranda galimybė ap
silankyti Europoje. Aš ir kiti moks
lininkai išeiviai labai didžiuojamės, 
gavę tribūną seniausiame Tarybų 
Sąjungos universitete’’.

Dėl Vilniaus universiteto se
niausiu Tarybų S-gos universi
tetu pavadinimo, “T. žiburiai” 
pridėjo savo pastabų, padaryda
mi išvadą, jog menkai orientuo
jamasi politinėje plotmėje. Dar 
ir kituose keliuose išeivių laik
raščiuose buvo Dr. Avižieniui 
dėl to priekaištų, tariant, kad 
jis padaręs tam tikrą paslaugą 
okupantui. “Nauj'ienų” dienraš
tyje buvo vieno autoriaus spe
cialus kreipimasis tuo reikalu į 
Dr. Avižienį, bet jis tylėjo.

Atsiliepė ^komunistinis “Gim-. 
tasis Kraštas”, patvirtindamas, 
jog Dr. Avižienis Vilniaus uni
versitete skaitė paskaitų, ben
dravo su mokslininkais ir davė 
interviu spaudai. Lyg nuo prie
kaištų Dr. Avižienį gindamas, 
‘^Gimtasis Kraštas” pasišaipė iš 
“Tėviškės Žiburių” komentarų 
ir to laikraščio žinios.

Dr. Avižieniui, nei dėl “Tie
soj ” nei dėl išeivijos spaudoje 
buvusių jo vizitą liečiančių raš
tų, neatsiliepiant, atrodo, jog kai 
kas ir patikėjo, kad kas “Tieso
je” yra parašyta, tas tiesa. Ga
lima buvo ir kita išvada: jei 
Dr. Avižienis ‘kiekviena proga 
mielai nori į Vilnių užsukti, tai, 
nors "“Tiesa” ir netiesą apie jį 
parašė, pavojinga jam prieš

kai jis iŠ okupuotos Lietuvos grį- AviŽienį buvo neteisybė para
šyta. tai tikėtis to vilčių naža.

Betgi Algirdo Avižienio pasi
sakymas yra vertas dėmesio. Sti
lius galėjo būti kiek kitoks, gal 
kiek švelnesnis, mandagesnis ir 
atitinkąs “Laiškams Lietu
viams” vedamojo pamokymams 
ir pageidavimams apie ramybę 
ir gerą valią. Kitas labai įdo
mus apie jį raštas yra “Dirvos” 
praeitų metų 92 numeryje. Ra
šoma, jog Los Angeles mieste, 
protesto mitinge dėl Simo Ku
dirkos likimo, kalbėtojas Dr. A. 
Avižienis “karštai smerkė ko
munistų nešamą pasauliui tironi
ją, niekinančią žmogaus verty
bes ir veržimąsi į laisvę... Jis 
dėstė apie pragaištingą laisvam 
pasauliui komunistų partijos 
veiklą ir siekius”. Į straipsnio 
pabaigą losangeliškio korespon
dento taip pridėta: “Dr. A. Avi
žienis, stojęs į kalbėtojų tribūna, 
jaunuomonės patriotinio pakili
mo akivaizdoje, prakeikdamas 
komunistų barbarybę, pelnė pa
sitikėjimą, kurio jam imta ne
teikti”.

Daugiausia pašaipos ar nepa
sitikėjimo A. Avižieniui buvo 
teikiama “Dirvoje”, pakartoti
nai "“Pogrindžio” puslapyje pa
sišaipant iš jo vizito Vilniuje. 
A. Avižienio atviras žodis apie 
“Tiesos” netiesą, jo prakalba Si
mo Kudirkos mintfnge (kaip ji 
“Dirvoje” atpasakota ir kalbė
tojo dar neatšaukta), rodo jog 
okupuotoj Lietuvoj pasisvečia
vę nevisi sugrįžta raudonosios 
saulės nušvieti; lygiai ir laisvąjį 
pasaulį lanką pavergtieji, ne
visi čia atvyksta vien tik oku
panto spalva nuskaidrinti.

KS.)

žęs laisvoje spaudoje iškėlė ta-' 
rybines apgaules, o po to vėl Į; 
okup. Lietuvą nuvažiavo. Ten 
jis buvo bauginamas, tardomas 
ir priverstas pasirašyti “apgai
lestavimo” raštą.

Pagaliau, Dr. Avižienis pra
šneko. Jo atsiliepimas išspaus
dintas “Laiškų Lietuviams” žur
nale, 1970 m. gruodžio numery
je, kaip prierašas prie Juozo Ju
revičiaus straipsnio. J. J. po
lemizuoja su H. žemeliu, kurs 
anksčiau tame pat žurnale rašė 
apie tariamus komunizmo pasi
keitimus okup. Lietuvoje ir pa
sisakė už bendradarbiavimą, 
kaip jis dabar vyksta. Juozas 
Jurevičius išreiškė savo nuomo
nę, jog prof. Algirdas Avižienis 
Vilniuje nušnekėjo, universite
tą pavadindamas seniausiu Ta
rybų Sąjungos universitetu. “Ti
kėkime, kad nei paštininkas, nei 
viršaitis, būdami Vilniuje, to
kių liapsusų’ nebūtų pasakę, 
kaip pasakė vyras su aukštu 
mokslu”, — sako J. J. (Paštinin
kai ir viršaičiai pasijuokiant bu
vo paminėti H. žemelio straips
nyje, tad tie žodžiai J. Jurevi
čiaus straipsnyje pasiskolinti).

Algirdas Avižienis šitaip at-

liūs “nori taikos”. Būtų liūdna, jeigu senatorius pati
kėtų visais tais norais, kuriuos jam dėstė Kosyginas ir 
Gromyko. Jeigu Krtmliaus valdovai taip jau tos taikos 
nori, tai senatorius turėjo jų paklausti, kas gi jiems 
trukdo tos taikos siekti? Kas rusams sutrukdė pasirašy
ti Europos taikos sutartį? Kas jiems trukdo įvesti taiką 
Vietname? Pagaliau, kuriam galui rusai veža karo me-; 
džiagą į Egiptą ir kitas arabų valstybes, jeigu jie taip- 
labai nori taikos?

Gen. Dwight D. Eisenhoweris, vyriausias sujungi-’. 
ninku karo vadas Europoje, tyčia sulaikė Amerikos, bri-; 
tų ir kitų sąjungininkų karo jėgas, kad rusai užimtų 
Berlyną ir nesijaustų “nuskriausti”; jis tyčia pasiuntė 
vokiečių karo vadus Į Berlyną, kad pasiduotų sovietų, 
maršalui Žukovui ir susidarytų palankesnės sąlygos Eu
ropos taikai, bet ar tai pagelbėjo? Europos taikos sutar
tis tikrai jau seniai būtų pasirašyta, jeigu sąjungininkai 
būtų okupavę visą rytų Europą ir privertę sovietų karo 
jėgas pasitraukti Į senas rusų teritorijas. Sąjungininkai 
būtų galėję atšaukti visas karo jėgas iš Europos, o Euro-į 
pos gyventojai būtų galėję dirbti naudingą darbą. ,

Sen. Edmund Muskie turėtų niekad neužmiršti, kad 
sovietų valdžia tiktai karais -ir tegali išsilaikyti. Karo jė-‘ 
ga sovietų valdžia Kremlių paėmė, karo jėga ji iki šios 
dienos kraštą valdo. Jeigu Rusijoje arba bet kurioje So
vietų Sąjungos srityje bent kelioms savaitėms susidarytų; 
tikros taikos sąlygos, tai komunistų valdžioje nebūtų. Jie 
išsilaikė ir išsilaiko valdžioje tiktai karo sąlygomis. Le
ninas, apsistatęs mokslus baigusiais, bet negilaus proto 
turčių vaikais, skelbė rusams klasių kovą, koi visą kraštą- 
ubagais pavertė. Šiandien Kremlius skelbia '“socialisti
nių” valstybių kovas prieš “imperialistines” valstybes. 
Sovietų valdžia, dėstydama savo “taikos norus”, Įtikino 
prezidentą Johnsoną sustabdyti bombardavimus Vietna
me, bet iki šio meto Vietname taikos dar nėra.. Tuo tar
pu rusai pasiruošė naujam karui Artimuosiuose Rytuo-' 
se. Panašiai rusai elgėsi Irane, Graikijoje, Turkijoje, 
Jugoslavijoje, Vokietijoje ir Čekoslovakijoje.

Kai Kosyginas Įtikinėjo sen. MuSkie, kad Kremlius, 
nori taikos, tai melavo jam, kaip Amerikos diplomatam “Tiesą'” išstoti. Dar atsnnena- 
anksčiau melavo kiti sovietų valdžios atstovai. rna, kas atsitiko Dan Kuraičiui,1 prabilti, jog *Tiesoje” ’apie £'

1. Iš teksto tenka spręsti, kad p.
Jurevičius ne pats man priskiriamus 
žodžius Vilniuje girdėjo, bet kad 
jis cituoja ‘Tiesos” dienraščio ko- 
korespondento parašytą žinutę.

2. Man p. Jurevičiaus priskiria
mų žodžių nei Vilniuje, nei kitur 
nesu pasakęs. Tie žodžiai yra “Tie
sos” korespondento kūrinys, ir už 
juos barti reikia jį, o ne mane.

3. Nemažas “liapsusas” yra p. Ju
revičiaus besąlyginis tikėjimas “Tie
sos” žinute. Paklaustas būčiau mie
lai jam paaiškinęs, kad “Tiesos” žo
džiai nėra mano. Esu lengvai pa
siekiamas ir per “Laiškus Lietu
viams”, ir per Kalifornijos uni
versitetą.

4. Tikiu, kad nei tas p. Jurevi
čiaus minimas “paštininkas, nei 
viršaitis”, Amerikoje gyvendami, 
“Tiesos” neklaidingu autoritetu ne
laiko. Lieka nemalonus klausimas 
—kodėl p. Jurevičius nematė reika
lo ‘Tiesa7’ nors truputį suabejoti, j 
ir kiek skaitytojų jis tikisi “Tiesos” 
žodžiais įtikinti.

Algirdo Avižienio žodžiais kal
bant, yra ir kitas nemalonus 
klausimas: kodėl jis tiek ilgai 
laukė ir anksčiau neatsiliepė, 
kad ^Tiesa^ yra netiesą para
šiusi apie jo vizitą Vilniuje? 
.Tikra, jei A. Avižienis būty 
anksčiau tokiu ar panašiu pa
reiškimu atsiliepęs, tai nebūty., 
nei J. Jurevičiui reikėję ta tema 
užsiminti, o gal nebūty buvę pro- retai, visi atsistojo, išskyrus jį 
gos ir "Gimtajam Kraštui" už, 
A. Avižienį stoti, iš “Tėviškės 
žiburiu" šaipytis.

Dabar, sausio 7 dienos nume
ryje, “Tėviškės žiburiai” atpa
sakojo Algirdo Avižienio pareiš
kimą, papildydami sena tiesa 
— “Pravdoje” nėra “pravdos", 
o “Tiesoje" nėra tiesos. Tačiau 
^r “Gimtasis Kraštas”, dėjęsis* 
A. Avižienio užtarėju, išdrįs

NUOMONĖS SUTAMPA

Vienoje diktatūrinėje valsty
bėje kiekvieną kartą prieš filmo 
demonstravimą buvo parodo
mas ekrane “tėvo ir mokytojo” 
portretas. Tuo metu žiūrovai, 
pagerbdami savo vadą, turėjo 
atsistoti.

Kartą diktatorius, norėdamas 
arčiau pažinti savo ištikimųjų 
pavaldinių gyvenimą, sužinoti jų 
nuomonę apie save, slaptai lan
kėsi viename mažame užkam
pio miestelyje ir ten nutarė 
užeiti 4 kiną. Kino ekrane pasi
rodžius “tėvo ir saulės” port-

patį. Tada prie jo priėjo kino 
salės tvarkytojas ir tarė:

— Nors ir aš esu lygiai tokios 
pat nuomonės apie tą sukinsyną, 
kaip ir draugas, bet ką vargšas 
bedarysi, prieš vėją nepapūsi.

sistoti__
“Saulė” atsistojo ir įsakė varg

šelį už atvirumą apdovanoti... 
25 metais ištrėmimo.

Kazys Toliūnas

. HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS
Mokyklos Pakalnės apskrityje

‘49
Varžės gaisrininkų komandos mašina buvo seno

viška, arkliais traukiama ir jie patys pirmieji atvy
ko j gaisro vietą. Mokykla buvo prie pat šalteikės 
upės, tad tučtuojau Įjungti siurbliai vandens nesto
kojo; vyrams iš visų jėgų pumpuojant vandeni iš 
Šalteikės. Į gaisro vietą taip pat skubėjo ir gaisrininkų 

‘komanda iš Naujosios bažnytkaimio. Jų gaisrinė ma- 
šina buvo moderni, motorizuota, bet dėl karo suvar- 
žymų neturėjo pakankamai benzino ir pakely jos mo
toras sustojo benzinui išsibaigus, taip kad gaisravietės 
gaisrininkų komanda iš Naujosios ir nepasiekė.

Namui užsidegus, iš pirmo aukšto dar spėta dau
guma daiktų išgabenti, bet antrame aukšte, kur gy
veno mokytojas Gečys su savo šeima, o taip pat ir mo
kytojos Jakumaitytės (Jakumeit) bute sudegė visi 
rūbai ir baltiniai. Tai buvo didelis nuostolis tiems 
žmonėms, nes karo melo sąlygose nebuvo galima įsi
gyti nanjų rūbų ir baltinių. Panelė Jafcumartytč tuo 
meta buvo kur lai išvykusi Į svečius ir nebuvo kam jos 
daiktais pasirūpinti.

Gaisras greičiausiai kilo mokytojo Gcčio virtuvė
je. Krrro pradžioje Į kariuomenę ’pašauktas mokytojas 

T Gečys kaip tik luo metu buvo parvykęs atostogų, ta 
proga pas juos svečiavosi sukviesti kaimynai ir žmona 
šeimininkavo virtuvėje. Tuo metu ir kilo gaisras. 
Spėjama, kad kaminas buvo to gaisro priežastim. Ka
dangi daug kas iš mokyklos inventoriaus buvo išgelbė
ta, tai vasaros atostogoms pasibaigus, mokykla buvo 
vėl-atidaryta kaimyniniame ūky nuomojamame vie
name klasės kambary. Buvo ruošiamasi mokyklą at

statyti, bet tu planų dėl karo nebespėta įgyvendinti. :
54. Varžės - Doblėnų dviklasę mokyklą lankė 120 

vaikų iš Varžės, Doblėnų ir Jonežerio kaimų bei aplin
kinių vienkiemiui. Mokyklos tėvų komitetas prisidė
davo pine mokyklos švenčių ir ekskursijų organizavi-' 
mo. Ekskursijų metu ūkininkai duodavo vežimus, kn-: 
riuos vaikai išpuošdavo žalumynais ir susėdę į juos- 
vykdavo į apylinkes su dainomis. Mokykloje veikė' 
muzikos kapela, kuri iškylautojams grodavo šokių iH 
pasilinksminimų metu. Būdavo daromos ir ilgesnės^ 
ekskursijos į Didžiąją Samanų Pelkę, Į Laukvarginst 
(1938 m. pavadintus Schenkendorf vardu), Labguvos5 
apskrityje, į Gilijos , Tovės ar Karklės žvejų kaimus’ 
pamaryje.

Šių apylinkių gyventojų tarpe randame Tūlių, Ro- 
gaičių, Budrių (Budrus), Dodžiuvaičių, Matulaitę,' 
šelmaičių, Grigolaičių, Kūjelių, Gusėnų, Prajonių, 
Stanšaičių, Naujokų, šukių, Malūnaičhj, šlenterių,' 
Daugšių. K vylių, Mačiulių, Vencelių, Niečclių, Ru
džių (Ruddies) ir kitas pavardes.

55. Mocinečiai. Apie Mocviečių dviklasę mokyk-’ 
lą pateikta labai mažai žinių. Ją lankė 71 vaikas iš 
Mocviečių, Gedvilaičių (vok. Jedwilleiten; 1938 m. pa-- 
vadinta Neuschleuse vardu). Butkiškių (vok. Butt- 
kischken: nuo 1938 m. Buttenhagen), Aleknaičių (vok. 
ADecknei ten. nuo 1938 m. Kurwensee) kaimų ir ap
linkinių vienkiemių. Patys Mocviečiai 1938 metais bu
vo pavadinti Motzfelde vardu.

56. BarMfiai. Apie šią mokyklą, 1938 m. pava-' 
difrtą Oswald vardu, taipgi paduodama labai maža ži
nių. Tai buvo vienaklasė mokykla, kurią lankė 45^ 
vaikai iš Barėaiėių (vok. Bartscheiten) ir Didžiųjų bei* 
Mažųjų Lesių kaimų. Iš šių apylinkių gyventojų užtin-. 
kame Macikų. Reidies, Janėių, Denkertų, Genaičių, 
Pretorijaus, Simotaičių, Mertinų, Doskocilų ir kL, 
pavardes.

57. Dvarehškių dviejų komplektų mokykloje mo-

kėši 168 vaikai iš Dvareliškiu (vok. Dwarehlischken; 
paskutiniu metu pavadintų Herrendorf vardu), Jon- 
■ežerio kaimų ir aplinkinių vienkiemių. Mokyklai pri-’ 
klausė apie 10 margų tarnybinis ūkis.

Iš .pradžių Dvarėliškių mokykla pradėjo darbą su 
viena klase, bet netrukus po 1900 metų ji buvo pavers
ta dviklase mokykla. Apie 1912 metus prie mokyklos 
sodybos buvo pastatyti nauji ūkio trobesiai — kūtė, 
daržinė, klojimas, sandėliukai ir pirtis.

Nuo 1920 metų, Dvareliškiii mokykla, kartu su 
kitomis parapijos -mokyklomis orgamzuodavo bendras 
sporto šventes ir mokslo melų pabaigoje mokyklos ek
skursijas. j pirmą tokią mokyklos ekskursiją vyko vi
sų astuonių parapijoje veikiančių mokyklų mokiniai. 
Susidarė ilgos, žalumynais papuoštų vežimų gurguo
lės, traukiančios per {rastas i Argelotus. Ta ekskursi
ja labai patiko, vaikai buvo labai entuziastiški ir po 
to kas metais buvo daromos panašaus pobūdžio eks
kursijos. Dažnai būdavo Tilžėje rezervuojamas atski
ras garlaivis tokioms ekskursijoms ir vykstama per 
Kuršiu marias į Neringą, i Rasytę, arba būdavo pasu
kama j panemunių apylinkes prie Eisulių. Kitos eks
kursijos būdavo organizuojamos kelionėms Gilijos 
kanalu j Agilą, ten pasiekiant pietini Kuršių marių 
pakraštį. Ekskursijas reikėdavo organizuoti prisitai
kant prie ūkininkų apystovų, kada jie turėdavo dau
giau laisvo laiko ir nebūdavo per daug užsiėmę dar
bais laukuose. Tada jie mielai duodavo vežimus ir ar
klius vaikams nuvežti į prieplaukas prie garlaivių ir 
vakare juos atgal į namus pargabenti. Dalis vaikų su-f 
važiuodavo į Skiepų prieplauką ir ten sėsdavo į garlai
vį, bet didžiuma jų laukdavo kol garlaivis atvykdavo 
į Reatiškių prieplauką ir ten susėdę į garlaivį vykda
vo į tolimesnę kelionę. ’

Sporto šventės būdavo organizuojamos rudenį,, 
mokslo metams prasidėjus. Jos vykdavo Naujosios

miestelio mokyklos sporto aikštėje. Sporto šventę at- 
šventus, prasidėdavo įtemptas žiemos meto mokymosi 
periodas.

1925 metais iš Reatiškru ĮDvareliškių mokyklą bu
vo atvesta elektros linija ir tiek mokykla, tiek apylin
kės ūkininkai galėjo savo žibalines lempas ir liktarnas 
pakeisti skaisčiai šviečiančia elektros šviesa. 1928 me
tais mokykla buvo prijungta ir prie tlefoninio susisie
kimo tinklo.

58. Lapinuose buvo trys mokyklos: trijų komp
lektų mokykla Senųjų Lapynų miestelyje (1938 m. pa
vadintame Rauterskirch vardu), dviejų komplektų 
mokykla Naujuosiuose Lapynuose (1938 m. pavadin
tuose Rautersdorf vardu) ir vienaklasė mokykla Kiau 
kuose (vok. Kiauken; nuo 1938 m. Wartenfeld). 1938 
metais Lapynų miestelyje buvo pastatyta didelė peli
kių komplektų mokykla, į kurią ir susikraustė visos 
čia veikusios mokyklos po vienu stogu. Tačiau jau 
1944 metais tas naujas mokyklos pastatas buvo perim
tas kariuomenės reikalams, mokiniams reikėjo rasti 
prieglaudą kur kitur, nes iš mokyklos namo buvo pa
daryta ligoninė fronte sužeistiems kareiviams. Rude
nį ir visiems gyventojams teko trauktis i vakarus.

StoJDegimų (Degiinmen, nuo 1938 m. Branden
burg) vienaklasėje mokykloje mokėsi 72 vaikai iš De
gimų, Rūkų ir aplinkinių vienkiemių, o taip pat ir iš 
Lapynų dvaro (4938 m. pavadinto Rautenberg dvaro 
vardu) kumetynų. Mokykla naudojosi 8 margų tarny
biniu ūkiu. Čia mokėsi Plonus, Trukių, Vengrių, Ka- 
mešanskų, Ceraičių, Nakaičių, Baranauskų, Bložai- 
čių, Abromaičių, Nedzviedkų. Berentų. Krušaičių, 
K likuti u, Beteraičių, Gišų, Nikių, Titnagų ir kitų fie- 
tuvininkų vaikai. Kitų žinių apie mokyklos darbą ir 
istoriją nepaduodama.

(Bus daugiau)
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JK. huNm BALiuNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso tolofu PRospect 8-3229 

Rezid. tolofu WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryta, 

nuo 7 iki 0 vai vak. Tree, uždaryta.

Rez. teL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Tolefu PRospect 8-1717

DR. S. BIEŽ1S 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nauja Klaipėdos istorija
Kai baigsis Naujienų atkar

poje Henriko TomoTamašaus 
ko “Lietuviškasis Pamarys”, 
sekančia atkarpa eis klaipė
diškio Martyno Gelžinio studi
ja “Klaipėda Ordino valdžio
je 1252 —1525”. Tai yra moks
lišku preciziškumu parašyta, 
kaip pats autorius sako, Klai
pėdos rašytinės istorijos pra
džia, paremta istoriniais šal
tiniais ir naujausiais pačių, vo
kiečių tyrinėtojų daviniais.

M. Gelžinis, nuo Klaipėdos 
atvadavimo laikų žinomas vi-

DU PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—1 vaL, 
antrai, penktadienį nuo 1—5. tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS wf Aparatai - Protezai Med. Ba>- 

dažai. Speciali pagalba kojoms 
* (Arch Supports) ir t t

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

GRADINSKAS
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

optometristas.

DR. EDMUND L CIARA 
27UV W. 5ist STREET 

TeL: GR 6-2400
VaL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
i—4, 7—j), antrad., penkt. 10—4. ir 

šeštad. 10—2 vai

Rez. Gi 8-0873

DR. W. M. EIS1N - ESINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, sKamninii Ml 3-0001.

VIENĄ KARTĄ METUOSE 

IŠPARDAVIMAS 
19" DVIGUBA GARANTIJA TV 

$119.88
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

' MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstūmę.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel: FRontier 6-1882

suomenės veikėjas klaipėdiš
kis, Naujienų skaitytojams 
yra jau geras senas pažįsta
mas, parašęs ir per Naujienas 
perleidęs aštuonias studijas, 
polemikas ir kritikas Mažosios 
Lietuvos istorijos klausimais, 
paskutinieji kurių buvo jo kri
tiškos pastabos į tendencingus 
pseudomoksliškus Mortense- 
nų veikalus apie Mažąją Lie
tuvą,.

Plačiau apie autorių bus 
įvade apie Klaipėdos likimų 
vokiečių ordino valdžioje.

Klaipėdos istorijos autorius 
Gelžinis rašo:

“Šio šimtmečio pradžioje 
mozūriškos kilmės aptiekinin- 
kas Jan Sembrzycki, vėliau 
virtęs Johannes Sembrzycki 
parašė Klaipėdos miesto aps
krities istorijas. Bet šitas tau
tinis bastardas, norėdamas įsi 
teikti savo inspiratoriams, te
rašė vokiškų ritierių, dvari
ninkų, valdininkų, karčiam- 
ninkų ir lietuvių baudžiaunin
kų prakaitu mitusių amtmonų 
istoriją. Lietuvius jis teminėjo 
prabėgom”.

Dabar Gelžinis užpildė tą 
spragą ir parašė Klaipėdos 
lietuvių istoriją.

Sunkvežimių padangos, prieš įdedamos 
į karštą krosnį, kur didelis spaudimas 
jas suformuoja, atrodo, kaip paveiks
le matome. Goodyear įmonėje tokias 

padangas vadina "žaliomis".

Ptokutiiiiąią luclais jis buvo 
Miuncheno Bayerische Motor- 
werke knygyno vedėjas. Jis 
buvo palaidotas sausio 8 dieną 
Perlacher Forst kapinėse. Lai
dotuvėse dalyvavo Miunchene 
buvusi grupė lietuvių.

Velionis, nujausdamas mir 
tį, prašė gėlių nebesiųsti, bet 
paaukoti badaujantiems varg
šams.

Velionis labai skaudžiai iš
gyveno prieš keturis metus 
Lietuvoje įvykusią tragediją. 
Komunistai sušaudė jo tėvą.

C. GEDGAUDO KNYGAI 
“MŪSŲ PRAEITIES 

BEIEŠKANT”

REMSITE TUOS BIZNIERIUS 
KURIE GARSINASI 

-NAUJIENOSE"

GUŽAUSKŲ 
į BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

GELIS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

ĮTalefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834
—. ................................................-/

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY IL PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ave. — 5S6-1220

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

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

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

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
Priima tik susitarus

Valandos: pirmad., ketvirtai. 5—8, 
antrad. 2—4. 1 ~

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
OPTOMETRISTAS

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, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

PERKRAUSTYMAI

M0 VI N G 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063—*

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

Lietuvių kalba:' kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto. — šeštadieni ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

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 iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, nes vėliau 
jų tikrai pritruks.

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

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

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 

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMAS0N1S 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofise telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson 8-6195

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

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8
> ■■■■■ in—. ...

Every year we fail 
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 bow you can help.

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

Write: The President’s Coevr ittee 
on Mental Retardation, 
Washington, D. C. 2Q2C1.

------- —J-- 1
1

AAfrm |;
ttata ------------- j

Published m a public Morice fa 
•rtfM w«h The Mvertfafai Count*.

AD MAT NO. MR-41-67 
Q column x SB Inn)

DETROIT. MICH.
SLA 200 kuopos veikia

Pernai, gruodžio mėn. 20 d., 
kuopos valdyba savo posėdyje 
aptarė žymaus rašytojo Kazio 
Binkio minėjimą, kuris įvyks 
sausio 30 d. Lietuvių Namuose. 
To minėjimo proga “Alkos” sam
būris, kuriam vadovauja Justas 
Pusdešris, statys scenoje Bin
kio veikalą, a*’

Reikia pasidžiaugti, kad kuo
pa pradėjo augti nariais. Jau pa
siekėme keturiasdešimt. Deda
mos pastangos ir daugiau narių 
-įrašyti. Vadinamojo SLA lietu
viškos šeimos vajaus metu į 
kuopą įsirašė šie nariai: Ailina 
Kidziutė, Vera Kulbokienė, Pe- 
nelopy Sakis, Arną Tupavičius, 
Rita Matvekaitė, Rimas Matve- 
kas, Alma Matvekaitė ir Bronė 
Sukauskienė.

• Vajus bus tęsiamas ir toliau. 
Draudimo pasirinkimas mūsų 
Susivienijime yra nemažas. Pa
lyginti, draudimas nėra bran
gus. Tiems, kurie nepalankiai 
atsiliepia apie Susivienijimą, aš 
patarčiau geriau susipažinti su 
organizacijos įstatais ir jos tvar
ka. Susivienijimas yra valdžios 
kontroliuojamas ir turi tos kon
trolės prisilaikyti. Vadinasi jis 
gali veikti tik tam tikrose drau
dimo bendrovėms nustatytose ri
bose. Kam tie dalykai žinomi, 
tas susilaikys nuo visokių ne
grįstų priekaištų vadovybei.

Susivienijimas netrukus švęs 
85 metų sukaktį. Jis yra viena 
seniausių ir pajėgiausių organi
zacijų išeivijoje. Senoji lietu
vių karta sukūrė daug įvairių 
organizacijų Įvairiais vardais. 
Kai kurios jų buvo labai veiklios. 
Laiko tėkmėje jos sutirpo, pra
nyko. Susivienijimas, pergyve
nęs keletą sukrėtimų, išsilaikė 
ir tebėra i gana pajėgus. Gali
ma drąsiai sakyti, kad jis dar 
ilgai gyvilos.

Susivienijimas nepasitenkina 
vien tik sdvo narių draudimu. Jis 
aktyviai dalyvauja visuomeninė
je ir kultūrinėje lietuvių veiklo
je. Kiek jam įmanoma, jis tą 
veiklą remia finansiškai. Faktiš
kai tai veiklai paremti jis yra iš
leidęs tūkstančius ir tūkstančius 
dolerių. Veiklesnės jo kuopos 
ruošia kultūrinius parengimus 
bei minėjimus (pvz., Vasario 
16-os).

Susivienijimas yra viena to
kių organizacijų, kurioje išsiten
ka įvairių pažiūrų asmenys. Lie
tuviams tad patartina kaip gali
ma arčiau su juo susipažinti ir 
turėti jį omenėje galvojant apie 
apsidraudimą.

A. Sukauskas

ROCKFORD, ILL.
Mirė Kazimieras Ivanauskas
Nesulaukęs Naujųjų Metų li

goninėje mirė Kazimieras Iva
nauskas. Jis jau buvo sulau
kęs 84 metų amžiaus. Kaip ir 
daugelis senosios kartos lietu
vių, jis apleido Lietuvą, vengda
mas tarnauti rusų kariuomenė
je. Pirmiausia atvyko į Massa
chusetts valstiją. Buvo jaunas 
ir stiprus, tad jokio darbo ne
bijojo. Ten jis susirado ir gy
venimo draugę, su kuria ir su
kūrė šeimyninį židinį. Tais lai
kais Rockfordas garsėjo savo 
kojinių fabrikais. Velionis tad 
ir nutarė į jį persikelti. Pradė
jo dirbti Burson kojinių fabri
ke. Sekėsi neblogai. Įsigijo na
mus ir laimingai gyveno. Bet 
štai pradėjo žmonelė nesveikau- 
ti. Ryšium su tuo atsirado daug 
rūpesčių. Po ilgos ligos paga
liau žmona mirė.

Išdirbęs 31 metus Burson ben
drovėje, Ivanauskas išėjo Į pen
siją. Kai- nūsibodo našlauti, ve
lionis vedė antrą žmoną. Pri
klausė šv. Petro ir Povilo para
pijai. Buvo draugiškas ir su 
visais gražiai sugyveno. Paly
dėjo jį į kapines daug žmonių, 
kurie buvo pakviesti į Lietuvių 
klubą užkandžiu.

Reiškiu užuojautą likusiai 
žmonai ir giminėms. žvalgas

MIRĖ
JONAS MEDUŠAUSKAS

Miunchenas. Vokietija, šių 
metų sausio 5 dieną vietos li
goninėje mirė 47-tus melus ei
damas Jonas Medušauskas. Jis 
buvo kilęs iš Ukmergės, mo
kėsi Lietuvoje ir studijavo Vo
kietijoje. Pradžioje lankė ku
nigų seminariją, bet vėliau 
stengėsi gauti filosofijos dak
taro laipsnį. Pakirsta sveikata 
neleido jam norimo laipsnio 
gauti.

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
NAUJIENOSE”, —TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Aukotojų sąrašas

E. Jankutė, Kanada — $15.00, 
kun. Kęstutis V. Žemaitis, Cleve
land, O. — $15.00, Jonas Žukas, 
Brooklyn, N. Y. — $15.00, Pet
ras Babickas, Rio de Janeiro — 
$10.00, prof. A. Varnas, Čikaga
— $50.00 (papildomai), J. 
Strazdas, Woodhaven, N. Y. — 
$15.00, J. Kuncevičius, Lawren
ce, Mass. — $15.00, Dr. A. Pau- 
tienis, Santa Monica, Calif. — 
$15.00, M. Bureikienė, Los An
geles, Calif. — $15.00, Ged. Ba
landa, Detroit, Mich. — $15.00, 
prof. VL Juodeika, Portland, 
Oreg. — $15.00, V. Dovydaitis, 
San Clemente, Calif. — $15.00, 
Pr. Kaspariūnas, Rahway, N. J.
— $15.00, Emily Josen, Phoenix, 
Ariz. — $15.00, Aug. Kuolas, To
ronto, Kanada — $15.00, Dr. J. 
Bakšys, Čikaga — $100.00, J. V. 
Gurčinas, Santa Monica, Calif.
— $15.00, J. Skirgaudas, Los An
geles, Calif. — $15.00, Dr. J. Jur- 
gilas, Granada Hills, Calif. — 
$30.00, A. Musteikis, Fallon, 
Nev. — $15.00, Dr. J. Bartkus, 
Čikaga — $20.00, Ant. Mažeika, 
Los Angeles, Cal. — $15.00, N. 
Mattis - Mati j ožaitis, Los Ange
les, Cal. — $100.00, J. Adomai
tis, Čikaga — $10.00 (papildo
mai) .

Pinigai yra įnešti į Santa Mo
nica Banko ein. sąsk. 0009, San
ta Monica, Calif.

Laukiame daugiau aukų, o 
dosniems aukotojams tariame 
nuoširdų ačiū.

Jonas Kutra, 
Komiteto iždininkas

1011 — 19th St., Santa Monica, 
Calif. 90403

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Žemaičiu Kultūros Klubo metinis 
narių susirinkimas Įvyks trečiadienį, 
sausio 20 dieną, 7:30 vai. vakare, Hol
lywood svetainėj, 2417 W. 43rd St. 
Nariai kviečiami atsilankyti, nes yra 
daug reikalų. Reikia išrinkti valdybą 
1971 metams. Nariams atsilankymas 
būtinas.

Rožė Didžgalvienė, rast.

— Humboldt Parko Lietuviu Klubo 
metinis narių susirinkimas įvyks tre
čiadienį, sausio 20 d., 1:00 vai. popiet 
Almera Simons parko svetainėje, 1640 
N. Drake Ave., 103 kambaryje, pir
mam aukšte. Nariai ir narės prašomi 
atsilankyti ir norinčių Įstoti kandida
tų atsviesti. Bus pateikta metinė apy
skaita, planuosime ateities darbuotę. 
Po susirinkimo turėsime kuklias vai
šes. W. Mankos, nut. rašt.

MYKOLAS RUDAUSKAS
Hollywood Inn savininkas

Gyv. 2419 WTest 43rd Street
Mirė 1971 m. sausio 16 d., 9:00 vai. ryto, sulaukęs 78 metu am

žiaus. Gimęs Lietuvoje, Žagarėje.
Amerikoje išgyveno 57 metus.
Paliko nuliūdę: sūnus Raymond, o Lietuvoje sesuo su šeima; 

brolėnas Joseph Rudauskas, jo žmona Bonnie ir šeima; dukterėčia 
Anna Kundratas, jos vyras Fred ir jų šeima, ir daugelis kitų giminių, 
draugų bei pažįstamų.

Jo žmona Elizabeth mirė 1966 metais, o sūnus Charles ir brolis 
William mirė anksčiau.

Priklausė Dariaus - Girėno Postui Nr. 271; Lietuvių Prekybos Rū
mams, Lietuvių Piliečių Pašalpos klubui. Chicagos Lietuvių Suvalkie
čių Draugijai, žagariečių Klubui, Zarasiškių Klubui, Lithuanian Na
tional Democratic Klubui ir kitoms draugijoms.

Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4330 So. California Ave.
Antradieni, sausio 19 d. 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios Į 

Nekalto Panelės Šv. parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Mykolo Rudausko giminės, draugai ir pažistami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą. ' ■ ' , .

Nuliūdę lieka:
Sūnus ir giminės.

Laidotuvių Direktoriai Dovydas P. Gaidas ir Gcraldas F. Daimid 
Telef. LA 3-0440.

PETKUS 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

--------- --------

EUDEIKISl
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA |

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel.: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
*** I

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

★ I
TURIME 

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTC 

DALYSE

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

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

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS i 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 | 

649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois

isiiwiBmijMii mir w j»„ nwiri mu ėjctiibr—-J:-
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CHICAGOS PAŠTAS
Lietuvoje turiu nemažai al

tinių giminių. Padedu visiems, 
bet mudu su žmona ypatingai 
esame padėję vienam giminai- 
-eiui vargti sunkias jo gyveni
mo valandas.

t Tas mūsų giminaitis mus pa 
‘sveikina švenčių, gimtadienio 
5ar vardadienių progomis, ?t- 
flsiusdamas sveikinimo korte- 
'les, o kariais atsiunčia ir te
legramą.
į Taigi, praėjusiais i970 me
tais, birželio 29 dieną siuntė 
man sveikinimo telegramą var
dinių proga. Gimiau per Pet
rines, vadinuosi Petru, todėl 
tą dieną iš Kretingos pašto man 
pasiuntė telegramą i Čikagą. 
Telegrama ėjo per Maskvą, bet 
aš jos negavau.

Siuntėjas, sužinojęs iš ma
no laiško, kad aš telegramos 
negavau, kreipėsi į Kretingos 
paštą, o Kretingos paštas krei
pėsi i Maskvos paštą, o Mask
vos paštas Į Chicagos paštą, 
kur pagaliau surastas siūlo ga-

I tmgos paštui apie telegramos 
i dingimą Čikagos pašte, o Kre
tingos paštas pranešė mano 
giminaičiui apie telegramos 
likimą.

Mes dažnai kaltiname laik
raščių ’edakcijas ir adminis
tracijas, kati mums labai daž
nai nepristato laikraščių, bet 
dabar aišku, kad ne adminis
tracijos kaltos, o Chicagos 
pašto vadovybė ir dabartinio 
viršininko administracija. Jei
gu dabartiniai tarnautojai gali 
telegramą numesti i atmatų 
dėžę, tai kodėl jiems neišmesti 
laikraščių arba laiškų?

Petras Galiriuilis

Viduriuose pamiršo

Chicagos paštas, darkyta 
rusų kalba atsakydamas Mask 
vos paštui, pranešė, kad mi
nėta telegrama pamesta, to
dėl adresatas josios ir negavo. 
Maskvos paštas pranešė Kre-

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

r

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę Reikia

MACHINE OPERATOR 
MILLWRIGHT 
MECHANICS.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

Apply at

5824 So. ARCHER RD. 

SUMMIT, ILLINOIS

I For work in Felt Mill Machinery 
I making Dry Felt for Roofing 

Material.

Toks “nesusipratimas” Įvyko 
vienoje Toronto ligoninėje, kur 
lapkričio 22 d. po širdies opera
cijos mirusio muitinės inspekto
riaus viduriuose rastas užmirš
tas 18x20 colių didumo rankšluo
stis. Pacientas mirė savaitei po 
operacijos praėjus. Koronerio 
jury nustatė, kad pacientas mirė 
ne nuo to rankšluosčio.

Illinojaus valstybės 
sekretoriaus turtas

Internal Revenue Service (mo
kesčių įstaigos) valdininkai 
Springfielde turi pilnas rankas 
darbo ieškodami ir ... 
gruodžio 1 d. staiga 
Paul Powell, Ilinois valst. 
krėtoriaus palikimą, 
šiol surado $855,000 grynais pi-į 
nigais ir $700,000 depozitų cer-

I lifikatais bei vertybių popieriais. 
’Tie turtai rasti didžiausia dali-

GEROS DOVANOS

GIRL FRIDAY
FOR 1 GIRL OFFICE

V. ir J. Kulikauskai švenčia savo vedybinio - šeimyninio gyvenimo 45-riy 
metu sukakti. Prie stalo patys sukaktuvinmkai, juos sveikina L. G. Konsu- ____________________
las, dr. P. Daužvardis, jis rankoje laiko Lietuvos Nepriklausomybės penkias- Typing, filing, general office duties, 
dešimtmečio sukakties medalį, kurį, kaip valstybininkas, įteikė tautos keliui 
žengiantiems V. J. Kulikauskams. (Pats medalis yra E. ir A. Rėklaičiu šei-l 

mos dovana sukaktuvininkams).

mi sukišti Powell’io asmeninėse. John Giannaris paliudijo, kaip 
spintelėse jo ofise ir viešbučių 
apartamentuose, kur jis gyven
davo.

IRS agentai išsinešė iš Po- 
well’io asmeninės sekretorės ir 
draugės Mi's. Margaret Hensey 
namų Springfielde 17 didelių dė
žių, tris mažesnes dėžes, 3 port
felius ir du maišus su Powell’io 
pinigais ir dokumentais ir dar 
jos pasiimtų $55,000 grynu pi
nigų, kuriuos tuojaus po Po- 
wcll’io mirties ji buvo Į savo na
mus išsigabenusi. Mrs. Hensey 
yra prokuroro Įstaigos žinioje.

jis vieną naktį savo bosą vežė 
i vieną Chicngos restoraną, 
kur Įvyko valst. sekretoriaus ir 
gengsterių “karaliaus” “drau
giškas” pasikalbėjimas ir va
karienė. Dabar paaiškėjo dar 
1967 metais kilęs skandalas, 
kai buvo patirta, kad Giacano 
specialus automobilis turi ne
registruotą hurnerį.

JAU
Nuo šių 1971 metų pradžios, 

sausio 1 dienos iki praeito tre- 
[■ surinkdami I čiadienio vidurnakčio Cook 

mirusio apskrityje automobilių jau už- 
se- mušta 10 žmonių ir per tą pati 

kurio iki laiką 1,105 žmonės sužeisti.

Edison Co kelia 10.4?

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.

Miss ANDERSON 856-6301

EXPERIENCED COOK
For one adult. Other help. 

Lake Shore Drive apartment. 
Summer in Maine. References.

Write: % A. F. Box 300
225 W. WASHINGTON

CHICAGO, ILL. 60606

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKĖJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

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
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

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

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

Dvie-

Šios knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 
didelėmis nuolaidomis:

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik __

Minkštais viršeliais tik __________________________
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 
tik ______________________________________________

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki arba 
money orderi.

1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

$3.00
$2.00

$1.50

Commonwealth Edison kom 
panija paprašė Illinois komer 
cijos komisijos leidimo pakelti 
elektros vartojimo kainą 10.4 
nuošimčiais. Jei komisija su
tiks, namu savininkai už elek
trą turėsią mokėti mėnesiui po 
$1.20 daugiau. Komisija jau 
praeitą liepos mėnesi leido šiai 
kompanijai kainas pakelti 4 
nuošimčiais. Kompanija teisi
nosi turėjusi išleisti per 6 me
tus $200 milijonų oro ir van
dens taršos sumažinimui.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

PAID QUARTERLY

$5,000 minimum 
2 year certificate

Passbooks

51/2%
Investment 
bonus plan $1,000 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

Paul Powell ir 
Sam Giancana

Buvusiam Illinois valstybės 
sekretoriui Paul Powell staiga 
mirus ir po jo mirties atradus 
apie pusantro milijono dole- 
rių paslėptų jo ofise ir gyve
namojo apartmento spintelėse, 
pradėti tyrimai veik kasdien 
iškelia naujų sensacijų, kurių 
naujausioji yra, kad Powell 
turėjęs santykių su Chicagos 
gengsterių Mafijos vyriausiuo
ju bosu Sam (Momo) Giaca- 
na. iPowellio buvęs šoferis

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

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- 

Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų irjos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
' P kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608.
S
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—Ford Gitu Prekvbos cent
ro Sertoma klubas paskelbė 
patriotinio rašinėlio konkursą 
8-to skyriaus apylinkės moki
niams. Rašinėlio tema “What 
the U. S. of America Means to 
Me”. Juos reikia prisiųsti iki 
vasario 1 d. Ford City Serto
ma Club, Shoping Center Offi
ce, 7601 So. Cicecro Avė., Chi 
cago. .111. 60652 nurodant pa- 
vardę, adresą, telef. nr. ir sa
vo mokyklą. Premijuoti raši
nėliai bus paskelbti laike ruo
šiamos “Laisvės savaitės, kuri 
prasidės vasario 15 d. Geriau
si iš jų bus pasiųsti Freedom 
Fondacijai, Valley Forge, Pa. 
Premijų vertė nėra paskelbta.

— John Klupshas priklauso 
Archer parkoi ledo rutulio ly
gai ir tarpkomandinėse lygos 
rungtynėse Įmušė 6 Įvarčius.

DEPENDABLE WOMAN 
WANTED

One or 2 days a week. Steady. General
House work. Ligh cooking for 1 adult. 

Excellent transportation.
6800 NORTH

RO 4-4947

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY

geras

Rink-

NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 
INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos HOME INSURANCE?

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

Call: Frank Zapolis 
3208’/2 W. 95th St. 

GA 4-8654

State Jarmffue and Casualty- Company.

kyklomis bei jų reformato
riais. Paskutiniu laiku vis dau 
giau lietuvių dalyvauja visuo
menės opinijos formavime.

f JUOZAS (JOE) JURAITIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
nus, Volvus, Mercedes, Porschus ir 
kitas užs. ir vietinės gamybos maši 
nas.

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

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

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

2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh
ton Parke. Duoda virš S16,000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52.500.

5 BUTU ŠVIESUS MŪRAS ir 3 auto 
mūro garažas pačiame Marquette Par
ke. $7,500 pajamų. Tik dėl ligos ati
duoda už S48.000.

PLATUS LOTAS. Marquette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina — susi
tarsi m.

PUIKUS. DIDELIS 2 no 5 mūras. 
Gazu šildymas, platus sklvpas, mūro 
garažas arti ofiso. $29.500.

2 BUTU. 14 mehi modernus mūras.
3 auto mūro garažas. Marquette Par
ke. $36 000.

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

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

— Cook apskrityje yra 246 
jaunimo organizacijos 4 — H 
klubai, kuriij 152 savo būsti
nes turi Chicagos miesto Įvai
riose apylinkėse. Kaip ir kur 
Į juos Įstoti galima sužinoti pa 
siteiraujant Mr. W. F. White
side, 6657 South St., Tinley 
Park, Ill., 60477. Jis yra klubų 
patarėjas pietinei apskrities

— James A. Dalinis, Frank
lin Park, Ill., baigęs 1962 m. 
Lane aukšt. Technikos mokyk 
lą, ilgu laišku Chicago Tribu
ne dienraštyje pareiškė susi
rūpinimą savo buvusia mokyk 
la ir apskritai Amerikos mo-

Tautinės Kinijos lengvaatletė, turinti nemažai trumpų distancijų bė
gimo rekordų, Chi Cheng neseniai ištekėjo už savo trenerio, ameri

kiečio Vince Reel.

- :.-x;

— Rūta M. Jonynaitė — 
Juškienė, gyv. Brighton Parko 
apylinkėje, baigė Illinois uni
versitetą Magistro laipsniu iš 
Anglų kalbos ir literatūros. 
Naujoji magistrė yra mokyto
jos Sofijos ir Kazimiero Jony- 
nų duktė. Ji taip pat yra bai
gusi Chicagos aukšt. Lituanis
tikos mokvkla. Moko tautinius 
šokius Brighton Parko ir Da
riaus - Girėno lituanistinėse 
mokvklose.

— Walter Klemka, sav. 
Woodmack kėglių klubo ir vei 
klus Įvairiose lietuviškose or
ganizacijose, išvyko nuodug
niam sveikatos patikrinimui i 
garsiąsias Mayo klinikas, Ro
chester, Minn.

— Lietuvos Valstybinės Ope
ros 50 metų Jubiliejaus minėji
mo BANKETAS Įvyks š. m. sau
sio 31 d., sekmadienį, 7 vai. vak. 
Jaunimo Centro didžiojoj salėj, 
5620 So. Claremont Ave. Stalus 
ir pavienius bilietus galima už
sisakyti pas Sofiją Adomaitie
nę — telef.: 436-1722; Alę Kal
vaitytę - Velbasienę — telef. 
476-1621 ir Antaną Sprindį — 
telef.: 476-3523. Nepraleiskime 
šios vienintelės malonios progos 
pabendrauti su pabėgusiais į 
laisvę mūsų buvusiais Nepri
klausomos Lietuvos teatralais!

(Pr).

♦ Tradicinis Operos Balius 
įvyksta vasario 6 d.. 8 vai. vak. 
Inn Motion salėje, 5820 So. 
Kedzie Avė. Meninę dalį atliks 
Antrojo Kaimo artistų grupė, 
kuri pasirodys su nauja progra
ma. Šokiams gros L. Bichnevi- 
čiaus vedamas orkestras. Staliu
kus prašoma užsisakyti kiek ga
lima anksčiau pas Sofiją Džiu- 
gienę, tel. WA 5-3682, kuri su
teiks ir visas kitas informacijas. 
Visus lietuvius nuoširdžiai pra
šo šiame baliuje dalyvauti.

Chicagos Lietuvių Opera
(Pr).

IS

Elektroninis tikrinimas, patyrę 
mechanikai, vilkikas.

RICHMOND AUTO SERVICE
2934 West 63rd St.

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

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

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

jimo sąlygos.
J. BACEVIČIUS

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

APDRAUDŲ

harm

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

SIUNTINIAI

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
2608 West 69th Street

Chicago, Illinois 60629
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas įvairių pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

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

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

5 KAMBARIU mūrinė rezidencija, 
šilima gazu. auto garažas, platus 
sklvnas. $18.900.

? m S MūRTNTS. 2 atskiri karštu 
vandeniu šildvmai ?azu. Modernios 
virtuvės. 2 automobiliu garažas, Mar
quette Parke. $32.000

2 PO 5% IR 4 KAMB. RŪSY, šili
ma gazu. alumin. langai, platus sklv- 
nas. graži nuosavybė Gage Parke. 
$43.000.

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

ARTI 63-čios ir TALMAN gražus 2 bu
tu no 6 kamb. mūras su 3 mieg. Nau
ja gazo šilima. Tuoi galima užimti.

$29 900
JANIS RE.. 3349 W. 59 ST. 

434-8543

BRIGHTON PARKE 
SAVININKAS PARDUODA 

2 butų po 4 kambarius mūrini 
narna su 2 mašinų garažu. 

$21,900. 
Tel. LA 3-0179

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, rinas Ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
.naujus įdedame.

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

Skambinkit 
LA 1-6047

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

mi




