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LENKIJOS DARBININKAI VĖL NERIMAUJA
PSICHIATRAI TIRS LEITN. W. CALLEY

Primena japonu gen. Yamashitos bylą
FORT BENNING. — Kariuomenės teismas, kuris svarsto 

leitenanto William Calley bylą, buvo pertrauktas, nes gynybos 
advokatai pristatė į teismą psichiatrą, kuris ėmė aiškinti, kad 
Calley turėjęs tiesiog psichopatinį troškimą būti geru karininku 
ir ypač jautęs nepaprastą atsidavimą savo tiesioginiam viršininkui 
kapitonui Medinai. Leitenantas Mylai kaime, kur žuvo nemažai. 
vietnamiečių civilių, elgesįs kaip robotas. Teismą pertraukus, 
Calley bus tiriamas Walter Reed karo ligoninės psichiatrų Wa- i 
shingtone, kad būtų galima nustatyti, ar Calley yra sveikas pro- j 
tiniai ir ar jis atskiria gerą nuo blogo.

STREIKUOTI PRADĖJO GDANSKO 
MIESTO TRANSPORTO DARBININKAI

GDANSKAS. — Lenkijos darbininkai po neseniai buvusių 
riaušių Įgavo daugiau drąsos, šalia uosto darbininkų, streikuoti 
Gdanske pradėjo ir tramvajų bei autobusų vairuotojai. Tarp jų 
reikalavimų irgi yra ne vien ekonominiai, bet ir politiniai. Darbi
ninkai reikalauja pakeisti tuos aukštus partijos pareigūnus, kurie 
Įsakė milicijai šaudyti į darbininkus. Gdanske tūkstančiai žmonių 
negalėjo nuvykti į darbą. įvairūs taxi ir prekių išvežiotojai už
dirbo nemažas sumas pinigų, vežiodami keleivius. Kol kas milicija 
streikuojančių netrukdo, nors streikas komunistinėje diktatūroje 
laikomas prieš valstybę nukreiptu nusikaltimu.
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Visos šios bylos dėl civilių me
namų skerdynių Vietnamo kai
me iškėlė Amerikos elgesį po II- 
jo Pasaulinio karo. Japonų ge
nerolas Yamashita buvo pa
smerktas karo nusikaltėliu už 
japonų Filipinuose įvykdytus 
karo nusikaltimus. Dabar buvęs 
jo gynėjas, advokatas Frank 
Reel, rašo NYT laikraštyje, kad 
Amerika negali taikyti dviejų 
skirtingų mastelių japonams ir 
savo karininkams. Kai kurie po
kariniai teismai buvę ne tiek tei
singumo ieškojimas, kiek keršto 
parodymas. Yamashitos nutei
simas buvo teisingumo pažeidi
mas, — sako Frank Reel.

Jis toliau stebisi, kad, vadina
muose, karo teisės ir karo įsta
tymų pritaikymuose yrą blogi 
būdai žudyti ir — geri, šaudyti 
į beginklius civilius, kada jie sto
vi prieš šaudytoją, yra karo įs
tatymų draudžiama, tačiau tuos 
pačius civilius žudyti iš debesų 
metamomis bombomis yra le
galu. Esą galima, pagal šį aiški- 
n’iiuą. “žudyti kūdikius, jei mes 

. esame pakankamai pasipiktinę 
.. jii tėvų politika”. . .

Prof.1 Telford Taylor, kuris 
Nuernbergo teisme buvo vyriau
sias ’ JAV piokuroraš, kaltinęs 

' hačių-kard nusikaltėlius,- sausio 
9 d. pareiškė, kad generolas 

: Westmorelandas, Armijos štabo 
viršininkas galėtų būti teisia
mas ir pasmerktas už skerdy- 

: nes?- knrios; Įvyko/Myląi. kaime. 
‘Kada buvo teisiamas japonų 
geru Yąmashita, Amerikos Auk
ščiausias Teismasf’ nusprendė, 
kad jis buvo atsakomingas už 
civilių apsaugą Filipinų karo zo
noje. Panašų sprendimą būtų 
galima padaryti ir gen. West- 
morelando byloje. Japonų bylos 
metu Aukščiausiojo Teismo tei
sėjas, dabar jau miręs, Frank 
Murphy įrašė teismo sprendime 
savo nepritarimą, sakydamas, 
kad ateityje Amerikos preziden
tai ir štabų vadai gali būti, Ya- 
mashito bylos sprendimu se
kant, apkaltinti už kareivių veik
smus.

Naujos taisyklės 
laivų kapitonams 
WASHINGTONAS. — AP 

agentūra pranešė, kad Naciona
linė Okeonografijos ir Atmos
feros administracijos valdyba 
paskelbė savo laivų kapitonams 
naujas direktyvas, liečiančias 
azylo teises ir pabėgėlius iš už
sienio. Naujose taisyklėse, ku
rios buvo paruoštos po Simo Ku
dirkos įvykio, kapitonams įsako
ma duoti politinę globą pabėgė
liams, tačiau nurodoma “nesi
priešinti bandymams juos atgal 
atsiimti ginklų jėga”.

šios federalinės įstaigos direk
tyvos išsiuntinėtos įstaigos lai
vams sausio 4 d. Taisyklėse api
mamos panašios, kaip Simo Ku
dirkos, pabėgimo aplinkybės.

IŠ VISO PASAULIO

Pagrindiniai naujojo, 92-trojo JAV kongreso vadai, iš kairės: demokratai sen. Mike Mansfield ir atstovas Carl Al
bert ir respublikonai sen. Hugh Scott ir atstovas Gerald Ford.

WASHINGTONAS. — Rytoj darbą pradeda 92-trasis JAV 
Kongresas. James yra 534 nariai iš jų IdO senatorių. Atstovų

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

SAN FRANCISCO. — šio 
miesto įlankoje susidūrė du ži
balo tanklaiviai ir jūroje išsilie
jo apie 2 mil. galonų naftos. Gru
pės žmonių dirba 24 vai. per pa
ra valydami naftą, kuri jau pa
kenkė paukščiams ir ruoniams.

. į Kongresas. James yra 534 nariai iš jų U0 senatorių. Atstovų 
s aistri'iisL.DAb. raja- tarpe yra 13 moterų, 13 negrų. Visi atstovai pasidaliję i 22 reli

nių mokesčių įstaiga aiškina, ar;gines grupes, kuriu didžiausia yra katalikų grupė su 113 at
švęs mois valstijos sekreto- stovų abiejuose rūmuose. Beveik visi katalikai yra iš šiaurinių 

nūs au Powell neprašydavo į valstijų ir 80% jų yra demokratai. Tai didžiausia katalikų grupė 
^V0.™°k®SCc.atskait0??ę Se~ i kongreso istorijoje. Anksčiau dominuodavo metodistai, kurių 

šiais metais yra 85. Toliau, pagal religiją, seka 83 presbiterio
nai, 66 episkopalai ir 50 baptistų, žydų kongrese yra 14, iš kurių 
du senate. Devyni jų yra iš New Yorko valstijos. Visi žydai, iš
skyrus tris, yra demokratai.

Mažesnėms religinėm sektom 
priklausė: keturi kvakeriai ir 
penki -Christion Scientists, jų 
tarpe Illinois senatorius Char
les Percy. Iš tos grupės tik vie
nas yra demokratas, kiti respu
blikonai. Vienas senatorius Ri- 
cįtard Sehweiker, respublikonas 
iš PennsyĮvąnijos, priklauso ma
žai sektai, vadinamai Central 
Schwenkfelder.. Tai Pennsylva- 
įiios vokiečių .grupė, turinti iš 
viso apie 2,500 išpažinėjų.
J' Keturi atstovai neduoda jo
kios religijos savo anketose.

Kongreso narių amžius nedaug 
pasikeitė. Senate vidurkis yra 
56.4, o Atstovų Rūmuose — 51.9 
m. Viso kongreso amžiaus vi
durkis yra 52.7 m. Pernai jis bu
vo 53 m. Jauniausias yra Geor- 
gijos demokratas Dawson Ma
this, 30 m., o seniausias — Broo- 

kitose bylose, eina į kalėjimą, myno dem. Emanuel Celler, 82

šių vaikų, kad jam nereikėtų mo- ’ 
keti mokesčių. Powell, kaip ži
noma, vaikų neturėjo.

MASKVA__ Sovietų premje
ras Kosyginas susitiko su Kini
jos ambasadorium Hsin Chuan. 
Tai pirmas pasimatymas per 
penkerius metus.

KAIRAS. — Sovietų prezi
dentas Podgorny kalbėjo Egipto 
televizijos programoje ir paža
dėjo Egiptui pilną, politinę pa
yramą, ieškant teisingo sprendi
mo konflikte su žydais.

ATĖNAI. — Karinė, Graikijos 
vyriausybė susitarė per priva
čius biznierius Šveicarijoje pre
kiauti su komunistine Kinija, ku
ri parduos graikams už 800,000 
dol. avienos, o patys gaus 200,- 
000 dol. vertės tabako.

NEWARKAS. — New Jersey 
svarstomas Įstatymas, kuris 
leistų neturtingiems teismų nu
baustiems žmonėms savo pinigi
nes baudas išmokėti dalimis. Da
bar neturtingi, kad ir nedideli 
nusikaltėliai, eismo taisyklių ar

nes neturi lėšų baudoms. Kalė
jimai esą, ir taip perpildyti, rei
kėtų vengti naujų kalinių.

Britų paštininkai 
streikuoja

LONDONAS. — Vakar turė
jo prasidėti Britanijos paštinin
kų streikas. Parlamente vyriau
sybė paskelbė, kad įstatymas, 
kuris atiduoda laiškų vežiojimą 
pašto valdybos monopoliui, yra 
laikinai atšaukiamas. Laiškus ir 
siuntinius išnešioti galės priva
tūs asmenys. Daug kas jau skel
biasi, siūlo savo patarnavimus 
ir samdo laikinus laiškanešius.

Darbo unijos labai priešingos 
tokiam vyriausybės žingsniui, 
laužančiam pašto unijos strei
ką. Transporto unija įsakė sa
vo nariams nekooperuoti su vy
riausybe ir neliesti pašto laiškų 
ar siuntinių.

Streikas palies ne tik paštą, 
bet telefoną ir telegrafą, kuris 
Britanijoje yra pašto įstaigos 
žinioje.

♦ Federalinė vyriausybė į 
teismą padavė vieną Floridos 
kalėjimą, kuriame balti ir juodi 
kaliniai laikomi atskiruose aukš
tuose ir net darbovietėse kali
niai atskirti pagal jų rasę.

metų. .

Kongreso narių užsiėmimas 
prieš patenkant Į kongresą bu
vo daugiausia — politikai pro
fesionalai. Iš senatorių tik trys: 
Edward Kennedy, James Buck- 
ley ir Howard Baker nepasisa
ko esą politikai. Iš viso 462 at
stovai yra dirbę valstijų ar mies
tų viešose vietose. Antrą di
džiausią grupę kongrese sudaro 
teisininkai, kurių yra 301, iš jų 
61% demokratai, 49% — res
publikonai. Dar 172 nariai atėjo 
iš biznio ir bankų pasaulio. Ūki
ninkų yra 49, žurnalistų 36, mo
kytojų 72. Dvasiškių yra kon
grese tik du: baptistų kunigas 
Buchanan iš Alabamos ir jėzui
tų kunigas Robert Drinan iš Mas
sachusetts.

MASKVA__ Amerikiečiai So
vietų Sąjungoje ėmė vartoti 
naują taktiką ir savo automobi
liais vengia važiuoti į miestą, 
kur automobilius sudaužo slap
toji milicija. Amerikiečiai va
žinėja su draugai iš kitų amba
sadų arba vežasi liudininkus, 
kurie sėdi ir saugo automobilius.

MASKVA. — .Sovietų žydai 
Maskvoje pasakoja, kad du žy
dai: Boris Cuckerman ir Vitaly 
Svichinsky gavo leidimus važiuo
ti į Izraelį.

New Yorko policija 
tęsia streiką t

NEW YORKAS. -— Jau savai
tė New Yorker-streikuoja poli
cininkai ir apie 85% jų neina 
pareigų. Daugiau dirba polici
jos tarnyboje esą valdiškų namų 
prižiūrėtojai, Įvairūs aukštesni 
pareigūnai,, detektyvai.

Policijos viršininkas Patrick 
Murphy pagrasino, jei streikas 
per dvi dienas nesibaigs, reko
menduoti merui Lindsay šauk
tis Tautinės (gvardijos kareivių 
pagalbos. ; .

Iš New Yorko pranešama, kad 
ten nusikaltimai dėl policijos 
streiko žymiai nepadidėjo. Prie 
to prisidedąs ir šaltas oras. Pra
eityje buvę policijos streikai 
Bostone 1919 metais ir Kana
doje, Montrealyje 1969 m. pa
sižymėjo dideliu Įvairių nusikal
timų ir netvarkos padidėjimu.

♦ Detroite buvo išvengta 
Chryslerio bendrovės streiko, 
kurį pradėti turėjo vakar 120,- 
000 darbininkų.

Kambodijos kareiviai žengia į kovą pro Piety Vietnamo artilerijos 
pabūklus, kurie atsiysti ginti Kambodijos sostinės Phnom Po n ho.

L'-'<

Lietuvių k. studijos 
Ksavero kolegijoj 
ČIKAGA. — Praėjusią savai

tę, sausio 14 d. žinomam Ame
rikos lietuvių veikėjui inž. Anta
nui Rudžiui suėjo 60 m. amžiaus. 
Sausio 16 d. Antano ir Marijos 
Rudžių namuose įvyko šios su
kakties proga suorganizuotas 
naujų lituanistinių studijii šv. 
Ksavero kolegijoje inauguravi- 
mas. Studijos p. p. Rudžių lėšo
mis šioje kolegijoje (St. Xavier 
College) prasidės vasario mėne- 
si-

Kolegija numato pradinį lie
tuvių kalbos kursą kitataučiams 
ir lietuviams, kurie mažai te
moka lietuvių kalbą. Kurso dės- 

tininkai, paremiami Amerikos į tytoju pakviestas dr. A. Liaug- 
helikopterių, puolė Kambodijo-, minas, Lojolos universiteto pro- 
je vieną komunistų stovyklą,. fesorius. Jau pažengusiems stu- 
kur, buvo spėjama, laikomi ame- j dentams lietuvių kalbos studi- 
rikiečiai belaisviai. Į nelaisvę jas bus leidžiama tęsti kurse, 
pateko 30 komunistų, tačiau kuris planuojamas prie Pedago- 
amerikiečių stovykloje 'ja*1 ne" 'gi™0 Lituanistikos instituto. Už 
buvo. ;

♦ Astręnauto Virgil Grissom, 
kuris žuvo 1967 ra. Apdilo H ne-

•0- Sovietų karo teismas ant
radieni nuteisė mirtimi viena lie
tuvį, kuris iš Palangos bandė 
lėktuvu pabėgti į Švediją. Nėš
čia jo žmona nuteista išsiųsti Į 
Sibirą visam jos gyvenimui, — 
praneša radijas. Dalia Bobelie- 
nė patyrė, kad bandymas pabėg
ti įvyko lapkričio 9 d. Bėgti no
rėjusius lietuvius įveikė sovieti
nio lėktuvo lakūnai.

♦ Pietų Vietnamo parašiu-

laimėje, našlė. padavČ 'į teismą rnui inž. A. Rudis šiais metais 
erdvėlaivio statytojus ir reika
lauja iš jų 10 milijonų dolerių.
Skunde sakoma,. kad /įėl kelių 
įmonių apsileidimo žuvo jos vy
ras. ' . .

Amerikos helikopteriai iš 
dviejų prie Kambodijos stovin
čių karo laivų.padeda pietų viet
namiečiams kovoti su komunis
tais. Washingtone šį naują įsi- j 
vėlimą kritikuoja kai kurie se- ! . - .
natoriai, nors valstybės departa- Į r^us .Finstein, dr. Liaugmi-
mentas sako, kad Kambodijos 
atžvilgiu Amerikos politika ne
pakeista.

+ Irane sunkiai baudžiami 
narkotikų vartotojai ir parda
vėjai. Jau buvo sušaudyti 72 
asmenys.

jas studentams bus duodami kre
ditai Ksavero kolegijoje. 1

* ■ ‘ ~ '* i. ?> ■■ ’■.

Savo gimtadienio pažymėji- 

išleido ir dr. K. Jurgėlos knygą 
apie 1863 m. sukilimą. Pažymė
tina, kad buvęs Amerikos Lie
tuvių Tarybos pirmininkas A. 
Rudis yra jau trečios kartos 
Amerikos lietuvis.

Lituanistikos studijų inaugu- 
ravime dalyvavo St. Xavier Col
lege prezidentas dr. Harry Mar- 
mion, kalbų fakulteto direkto- 

' nas, amerikiečių spaudos ir ra
dijo atstovai ir nemažai ame
rikiečiu svečiu. Platesnis nau
jos knygos ir lituanistikos kur
sų pristatymas Įvyks vasario 21

' d. 4 vai. Jaunimo Centre.

Ginčai komonwelto 
konferencijoje

SINGAPŪRAS. — Britų ben
druomenės tautų konferencijoje 
dar neišspręstas ginčas dėl Bri
tanijos plano parduoti Pietų Af
rikai ginklus. Zambija, Tanza
nija, Uganda ir kitos Afrikos 
valstybės priešinasi britų suma
nymui ir siūlo priimti principi
nę rezoliuciją, kuri smerkia ra
sinę diskriminaciją ir pasižadą 
neremti tokių vyriausybių, ku
rios tą diskriminaciją praktikuo
ja.

Britanija ir Australija prie
šinasi tokiai rezoliucijai ir siū
lo nutarti, kad komonvelto vals
tybės nėra ir nebus teismas vie
nam kuriam jos nariui teisti dėl 
jo veiksmų.

Ugandos prezidentas Obote 
pareiškė spaudai, kad britų gin
klų pardavimas P. Afrikai bus tik 
pakvietimas rusams ateiti į Af
riką ir čia pakeisti britus, pana
šiai, kaip jie padarė Egipte.

Uosto darbininkams vadovybė 
pažadėjo sudaryti darbdavių ir 
darbininkų delegaciją, kuri vyk
tų į Varšuvą pasimatyti su nau
ja partijos vadovybe. Darbinin
kai, gavę šį pažadą, pradėjo dirb
ti, nes Gdansko komunistų va
dovai paaiškino, kad Gierekas 
pats neturi laiko atvažiuoti į 
Gdanską pasikalbėti su darbi
ninkais, jis turįs daug darbų so
stinėje, kuri rengiasi komunis
tų partijos centro komiteto se
sijai.

Gdansko laikraštis “Glos Wy- 
brzerza” rašo, kad kai kurie dar
bininkų reikalavimai esą ne re
alistiški. Uosto darbininkai esą 
geriau atlyginami už kitus, ta
čiau ir jie norį naujų algų pa
kėlimų. Aukštų partijos parei
gūnų atleidimas esąs irgi visai 
nes varsty tinas, o suimtųjų riau
šių metu kalėjimuose yra tik 
apie 70 asmenų ir tai, tik tokie, 
kurie buvo, sučiupti su ginklais 
rankose ar pagauti plėšimuose 
bei smurto -veiksmuose.
- Gdansko uostų darbininkai 
streikavo dėl pakeltų 'darbo nor
mų. Jie tačiau: statė fr politinius 
reikalavimus. Užsienio stebėto
jai galvoja, kad -valdžia turės 
griežtomis priemonėmis, sutvar
kyti. Gdansko: darbįnįnkus, nes 
po riaušių padėtis nepagerėjo ir 
darbininkai nerodo noro nusi
leisti valdžios įsakymams ir ra
ginimams.

Vokiečių “hausfrau” 
išsikovojo teises

BONA. — Vakarų Vokietijos 
šeimininkės, kurios praleidžia 
dienas namuose, augindamos 
vaikus, virdamos, skalbdamos, ir 
tvarkydamos neužilgo vokiečių 
įstatymuose turės tas pačias 
dirbančiiyų teises, kaip uosto 
darbininkai, technikai ar staty
bininkai. Darbo ministerija bai
gia šeimininkių pensijų projek
tą. Jame šeimininkių darbas 
laikomas aukštos kvalifikacijos 
darbu.

Vokiečių šeimininkės yra su
siorganizavusios j lygą, kuriai 
vadovauja Erika Luthėr, narių 
yra 150,000. Ta organizacija 
nemažai prisidėjo prie įstatymo 
paruošimo. Lygos būstinė yra 
Hanoveryje. Vokietijoje yra 
apie 9 milijonai šeimininkių, 
“hausfrau”. Jos gaus ateityje 
senatvės pensijos ir joms bus 
mokamos pašalpos ligos atveju, 
žinoma, šeimininkėms teks mo
kėti nedidelius savaitinius ap- 
draudos mokėjimus.

šeimininkė turės dirbančiojo 
legalinę padėtį. Skaičiuojama, 
kad namų šeimininkė per savai
tę dirba po 60 valandų ir jos spė
jamas “uždarbis” yra tarp 300 
ir 400 dolerių per mėnesį, pana
šiai kaip ir fabriko darbininko.

KALKUTA. — Politinėse ko
vose Indijoje žuvo 14 žmonių, 
daugiausia iš sovietų ir kinų ko
munistų grupių.



pagerbti išleista nauja knyga

Antanas Rūkas
SK AUTI JA

LEIDŽIA UETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresas: 7120 S. Rockwell St, Chicago, Ill. 60629

VEIKALAI SCENAI
BUBULIS IR DUNDULIS IR SVAJONIŲ ŠALIS

Kaina $4.00Kieti viršeliai.

V IIl-JI METAI NR. a (307)
- :

Gauti ją galima: Mrs. E. Rūkas, 3346 W. 65th PL TeL 471-0814 
o taip pat “Naujienose” “Terroj” ir pas p-lę Pukelevičiūtę

Simo Kudirkos nelemtiem atgarsiai

TO ITS PROUD TRADITION”
Iš. JAV Prezidento laiško, gauto ASS Vadiįoįe

Akademinio. Skautų Sąjūdžio Vadijos Pirmininkas Liūtas Gri
nius, pasklidus žinioms apie jūrininko Simo Kudirkos išdavimą,, 
akademikų skautų vardu kreipėsi į JAV Prezidentą reikšdamas 
protestą prieš JAV pakrančių sargybos ir kitų pareigūnų elgesį.

Sąjūdžio- vardu JAV Prezidentas buvo prašomas pasirūpinti,, 
kad ateityje panašūs įvykiai nepasikartotų ir kad pabėgėlių pra
šymai būtų sprendžiami aukščiausios administracijos ir teismų 
plotmėje, vadovaujantis humaniškomis JAV tradicijomis.

Prezidentas R. Niksonas į šį grynai humanistinių pagrindų 
Aprašymą atsakė žemiau jungiamu laišku, gautu gruodžio 31 d.:

"GYVYBĖS GELBĖJIMO KRYŽIAUS" 

sega LSS-jos Vyriausia Skautininke Lilė 
"Gabijos" tunto 20 mėty sukaktuves.

skystančias Lapes

ORDINĄ 

Milukienė

•We

ps. VILIJAI BAUKYTE1
gruodžio 6 d. Detroite per 

vasary sesė Vilija Hgelbėjo dvi 
Kanadoje.

V. Bacevičiaus nuotr.

Rgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

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

“The White House, Washington, 
. * » December 29, W70. - -

4Dear Mr. Grinius; ■■

■- It was thoughful of you to let 
2 me havą.youn .views concerning 
the defection of Simas Kudirka, 
the., .Lithuanian .-seaman. Like 
yod? J1 Was shocked when learn- 

,ed how the defection 
j was7 li^ndĮedr F 
| that we have taken 
į make cęrįain »tj|jąf suęh;
dent will not happen > 
amU determined; that , 
will live up to its

AKTUALIEJI 
KLAUSIMAI 

SKAUTIŠKOJE 
SPAUDOJE

STOVYKLOJ LANKYTOJAMS 
NĖRA KO PAMATYTI

“Skautų Aidas” Nr. 9, išėjęs 
jau ant žiemos slenksčio, mie
lai atsigręžia į praėjusią vasarą 
ir “ilgesingais stovykliniais ap
mąstymais” aptaria stovyklų 
nuotaiką, gyvenimą ir prasmę.

tams vadovavo jau 
augę jaunieji 
visur turėta 
dainos;
tėliai,

you

again;; 1 
America 
id- tradi
te .'Safety

of refugees.
n Il 5? [luJ; J

VCith best wish

J t (C .

, Richard
-i).-* i.

; Esame skaitę apie pasaulį, ku
ris yra berniuko kišenėje. Ten 
dažnai pasigesi. nosinės-ar šukų, 

j bet kiek kitą nepaprastų daly- 
ikų! Nulūžusiu galu peiliukas, 
; žalsvo stiklo šukė, dvi pėdos vir
vės su įrištu, gumbuotu pagalė

liu, gabaliukas žvakės, keli su- 
; trintį pašto ženklai,. plastikos 
i šuniukas iš gumos automato... 
• Daug kam tai beprasmis kišenės 
F plėšymas, bet berniukui jie turi 
tam tikrą reikšmę, visi jie — 
būtinybė. J-

. Gal būt tas pats/mataš tinka 
ir skautuku; sfoyyUipmš. .Daž- 
iiąi girdyta is/besfeyeciupj ančių 
paWi<ęcių,‘kad jieStovykloje ne
radę ’to^ko tikėjosi. Nenustebau 

,; į nei.šią vasarą, vedžiodamas sve-
, ^Kądahigi šatrijoš..^RambySeiuš-po''R^<o :ažublyną,’ jiems 

■'uito’“:fiintS ^V^oyĮf ;tev|i Fsto^klojė< 'kažko1 trukdė'Nėhū-
mato, kad tas dažnas’yra tb- • gtebaūi ^ūes -stovyklos gyveni- 

. / ^Ha^ noriai ir gražiai tęri^-iinas:yita-štdvyklautojo-oš mažas 
v I šį pafeaūliš? ą stovyklą reikia žiū-

<?^bUtribiamą'itadąt.vk) WIlė savo Artimi, me žilu 
! ptauką/o pro to berniuko kiše-

į ; NIXON,;,
!'"■ *“£'■ Jūngffeį, Amerikos; ValStyb

anosid .Rrwwfeptafirth-

KAIRIO

ŠATRF^-I« RAMBY^fri 
dįįS|®ŽBENDRAS^

NR. 1

t

ir Ramby- 
no tuntuose prieš trejetą me
tų' prasidėjo tautinių instru
mentų atgaivinimas,

' ‘ “C, C P* i

Kadangi susitelkęs mišrūs 
vienetas visur sėkmingai 
koncertai © ir per muziką la
vinosi labiau pamilti tėvų 
žemę, - . . . ‘ .

5
>ė Kadangi vienetą suorganiza- 
r vo, ji mokė, administravo ir
; globojo vyresnysis skauti

ninkas Stepas Kairys, kurio 
pasiaukojimas ir pavyzdys 
po j 6 mirties uždegė jaunuo- 

’’ sius sesės ir brolius tęsti pra
dėtą darbą,J

atrijus tunto kanklininkės iri dėl skabai stpvyklon vežasi vįr- 
I TthmByhbXunto ii&taWnkai iveles’ Plukus,- keistas dviša- 
‘ Ir Mfbyhinfnkai,?kaip ’sudarą ikes’ kodŠ: jie po-žvaigždėtu dan- 

viena mišria; muzikinę-grupę,. gum. ‘.da^nuDj.^ . arabiškas” rir 
yra pavadinami>‘Skiuthiii*o->-difi^ kokias, dąinas; kodėl jie 
Stepo Kairio muzikinės gru- 
pėš” vardu ir tos grupės na
riams leidžiamas nešioti ati-

- tinkamas ženklas.
. -si Liuda Gvildienė,

Šatrijos Tunto Tuntininkė
ps. dr. Ar. Dailydė,

Tambyno Tunto Tuntininkas
. - s. G. Valiūnienė,

Globėja
<- s. L. Kalinauskas, 

Globėjas
1970 m. gruodžio mėn. 19 d. 

< 1

Skautiškos Kūčios Toronto, Ont.

DIDELĖ TALKA PIONJER4JOS DARBUOSE

Ąžuolo mokyklos stovykloje rugpiūčio 1—8 "Baltijos“ stovyklavie
tėje prie Montrealio.

č. Kiliulio nuo'r.

i mokosi nereikalingos morzės, 
įvairių mazgų bei matavimų...

Visa tai, atlikta savąja kal
ba, atpinta lietuviška maldą sa
vomis komandomis, užsiėmimais, 

i nudainuota skambiomis sutarti
nėms, laužų vakarais ir yrą kas 
įprasmina lietuvių skautų sto
vyklą. O jų turėta šią vasarą 
tikrai gausiai. Pradedant sau
sio mėnesį įvykusia Aukuro sto
vykla kengūrų žemėje, mūsų 
skautai-ės stovyklavo Ameriko
je, Kanadoje, Anglijoje, Austra
lijoje. Stovyklauta ąžuolyne, pa
ežerėse, kalnuose, gyventa pri
mityviose aplinkybėse ar ištai
gingai įruoštose stovyklavietėse. 
Bet stovyklų pasisekimą nulėmė 
ne pastatai, o dvasią

Ką vadovai davė mūsų jauni
mui, ar buvo išryškintas lietu
viškasis momentas, ar gyventa 
skautų šūkio dvasioje, ar šios 
vasaros stovyklos- save įpras
mino?

Stovyklose neįvyko jokių ste
buklą nebuvo priimta Chartos 
lygio rezoliucijų, neišryškėjo 
ten nepaprastų naujų talentų! 
Vyko tik lietuviškas-skautiškas 
gyvenimas po atviru dangumi. 
To juk mes ir siekiame: lietu
viškų properšų pilkoje išeivijos 
padangėje. Taip, kaip jų siekia 
šeimą lituanistinė mokykla, an
sambliai, draugijos, spauda.

Skautiškasis spindulėlis Šiuo 
, požiūriu yra šviesus, neg mūsų 
i vasara įvertinta teigiamai. Ge- 
! rai iš anksto suplanuotos darbo
tvarkės ir užsiėmimai; viene-

■ 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:

už- pavergti broliai ir sesės negali 
; beveik laisvai kurtis, turėti savo žemės 

stovyklinės sklypelį — jei ir pasistato name- 
laikraš- 

pasireikšti 
; gražios, 

ir paslaptin- 
laužai, va- 

vartoji- 
kon-

vai
visur turėta naujos sto 
dainos; leista stovyklų 
tėliai, davę progos! pa 
lituanistinėse srityse; 
prasmingos, kartais ir p; 
gos įžodžių apeigos lai 
karonės; lietuvių ka boskaronės; 
mo, 
kursai 
turėta nai, pra

dai} ; link-
įgiška ir drausminga 
gera apsa įga ir prie- 
liekur nea sitiko sun-

ir prie-
sun-

usižeidimų

sma, 
nuotaika; 
žiūra — 
kesnių

Tenka labai džiaugtis jau tra
dicija virtusia tėvų talka. Visi 
raportai apstūs tėvu ir bičiulių 
pagalba — ruošiant stovykla
vietes, talkinant transportu, au
kojant savo profesinę pagalbą 
stovyklos metu- (daktarai, ama
tininkai, gail. seserys), mamy
čių virtuviniai kadrai ir pan.

Kelias buvo, geras, nes jame 
būta sumanaus' planavimo, va-

operacijos. O šiedąlykai ir įga
lino išvežti* mūsų ! jaunimą po 
mėlynu. dangumĖ; pažaisti ir pa
vargti, Jvadovauti ir. paklusti — 
ir per; gražiąją, gamtą įsisavinti 
tai. ką mums Kūrėjas yra-davęs.

APIE PARDUODAMUS, 
PERKAMU^ĮR PAVĘRGTUS

• Ką tik gautoji“Skautybė” Nr. 
3 trumpu straipsneliu “Laisvės” 
pateikia minčių, kas jaunime 
yra gyva ir ką jis, su vadovais, 
labai jautriai: išgyvena.

Mūsų kenčiančius;: brolius ištrėmime 
ir tėvynėje esančjps stiprinti ir jiems 
laisvę grąžinti teikis. — Meldžiame

/Tave, Viešpatie.
(Iš birželio.mėlt, tikinčiųjų maldos)

Jaunimas visuomet jautriai 
pergyvena girdėdamas arba skai
tydamas apie į nelaisvę pateku
sius žmones ir džiūgauja, kai be
laisviams pasiseka pabėgti, arba 
kai kiti juos išgelbsti.

Kai istorijos mokytojas aiški
na apie laikus, kada žmonės bu
vo perkami ir parduodami, savo 
pavergėjų išnaudojami ir skriau
džiami, klasė gyvai reaguoja, ir 
piktinasi. $

— Kaip galėjo būti tokių da
lykų ? — ne vieaas stebisi ir ne
pagalvoja, kad ir šiais laikais 
ištisos tautos yra pavergtos, šį 
pasibaisėtiną faktą mūsų jau
nimui vis iš naujo pabrėžiame, 
nes ir Lietuva yra jėga priešo 
užimta ir laikoma nelaisvėje. Pa
sakojame, kaip tai atsitiko ir 
kaip tauta žiauriai nukentėjo. 
Dėl visų tų tragiškų įvykių juk 
ir mes atsidūrėme įvairiuose pa
saulio kraštuose po antrojo pa
saulinio karo, <

Toliau aiškiname savo jaunie
siems klausytojams, kad žmonės 
Lietuvoje ir daliar viskuo parei
na nuo svetimo* valdžios, reika
laujančios pakhisnumo ir tai
kančios baisias bausmes, kur jai 
patinka.

žmonės Lietuvoje negali lais
vai reikšti savo nuomonės, ne
gali be baimės melstis bažnyčio
se, negali savo noru keltis iš vie
tos į vietą Lietuvoje — nekal
bant apie tai, kad gauti leidimą 
atsilankyti laisvajame pasauly
je mažai kam pasiseka. Mūsų

lį, tai žemė po juo priklauso sve
timąją! valdžiai.

Nė ramiai auginti savo vaikų 
žmonės negali, nes turi laiky
tis iš aukščiau nustatytų įstaty
mų ir tvarkos.

Čia tik maža dalelė to, ką va
dovai aiškina savo jaunimui.

Pavyzdžiai iš žmonių gyveni
mo gyvai pristatys visą neįtikė
tiną tragediją, ištikusią mūsų 
ir kitų pavergtų tautų žmones.

Savo, meile ir ištikimybe pa
laikome juos. Jiems siekiame 
laisvės nuo pavergėjo. Jiems sie
kiame nepriklausomybės.

Todėl darome visa, ką galime, 
kad kovotume už Tėvynės išva
davimą.

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas, ir klausės) ‘ 
jo paskaitų. Dabąr jie gali paskaityti gražiai surašytą. Dė 
dės šerno gyvenimą; Jiems bus- įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių- istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano-Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės šerno gyvenimo 
bruožus,. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir, pa-- 
žinojo, o naujiesiems- ateiviams, jaunimui, rašytojo A.. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji, 
mas duos progos- susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie- • 
šuolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine" veikla., i ?;/•<$/ įeit

Antanas Rūkas, VIENIŠO .ŽMOGAUS,.Jp-YVE1)IĮMAS. 
J uoza Adomaičio - šerne gyvenimo bruožai. .. Išleido Ame- ; 
rikos Lietuvių Istorijos’ Draugiją Chicagor1962m. 206 psU

, kaina 2 doL t? Sj irinhijtrp.?;;-:
GAUNAMA NAUJIENŲ’* ADMINISTRACIJOJE

■■ ■ —•—”— ' —. .—Nk. — .-.I jj,

■■■ - ■ i:- -i - ; r-! ’F-5-’-

What makes a man leave
e he knows, the hor

;tcigr&?a .njcąr

A better -way to five.

rato, so yea’ll have a nice handle

Most of us know about the

"That’s more, Savings B<mds 
ne easy to buy. ~ r... '

You can pick them up where 
you. -work in a Payroll Savings 
Plan. (Someone dse does the

to do?

everyone can boast that

economically rtrong.
And thflcm’s nothing wrong

are
some reasons.

might like to 
invest in.

Take stock in America
Buy US. Savings Bonds

naujienos
1739 So. Halsted Street Chicago, IIL 60608
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LAŠINIŲ NUMETIMAS - GYVENIMO PALENGVINIMAS

........"

Keiskime neteisingus 
nusiteikimus sveikesniais

$3.00
$2.00

pram- 
attiki-

Taupymo Indėliai 
Apdrausti Iki $2t,000.

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka dii 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
sieki asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

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

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

— žinok, kad ne- 
Užtai pradėk ryž-

parašė norėdamas “painformuo
ti pasaulį, o pirmiausiai mano

rūpindami dvasine sveikata — 
visi tokio gėrio troškiame, ne
pamirškime ir su kūniška nega
lia — su nutukimu tvarkytis. 
Dabartinė medicina tvirtina, kad 
nutukimas menkina sveikatą ir 
trumpina žmogaus amžių, nes 
bereikalingai apsunkina mūsų 
kūną. Surinktos statistikos nu
rodo, kad perdaug sverią žmo
nės lengviau gauna sunkias li
gas, kad riebalis esti mažiau 
atsparus uždegimams, kad daž
niau su riebaliais negu su tie
siaisiais visokios nelaimės nu
tinka. Pvz., dabar žiema — sli
du, kiekvienas, o ypač riebusis 
turi vaikščioti labai atsargiai— 
nuolat j taką žiūrėdamas, kad 
nepaslystų, o paslydęs, kad pa
lėktų lygsvara kūno atstatyti 
neparvirtęs.

Nevalia juoktis iš sergančiojo
Tūli iš nūtukėlio juokauja. 

Girdi, nutukėlis toks mielas, 
simpatiškas, geras yra, visai ne
reikia, kad jis suliesėtų ir pra
nyktų jo žavumas. Tikrumoje 
nutukėliui reikia padėti taip, 
kaip mes talkiname kiekvienam 
Į didi vargą patekusiam.

Kiekvieną riebalj, kūris netP 
ki savu riebumu, reikia išgąs
dintą Tik negąsdinkime jį pfetU 
ankstyba mirtim dėl nutukimo, 
ir ne chronišką ;Kgą, net ir -šun
akiai pagydoma — jis tokių daly
kų h'ebi j o — ' vis toliau peršįvaP’ 
go. NutukėlĮ reikia gąsdinti štai 
kaip; jam patarkime išsirengus 
nuogai atsistoti prieš veidrodį 
—: tegul jis pamato savo^. nežmo
nišką išvaizdą tikrumoje,’' o ne

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

gyvenau trejus metus išgyven
damas Kuboje. Juodųjų tarpe 
turime daug radikalų, kurie Ža
visi komunizmu ir socializmu, 
bet neturi supratimo, ką tikrai 
tie žodžiai reiškia.„ Nenoriu, 
kad mano rasės brolėnai patap
tų melagingos komunizmoir cas- 
troizmo propagandos aukomis".

įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo- 
! perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk-

nijų laikų”. Tad Kuboje rastą 
"laisvę” palyginęs su "priespau
da Amerikoje ir prisiklausęs af
rikiečių pasakojimų, John Cly- 
tus įsitikino esąs ne kubietis ir 
ne afrikietis, o amerikietis.

Clytus savo knygutėje patei
kia pilną vaizdą, kaip gyvenama 
Fidelio Castro Kuboje. Jis pa
vaizduoja apverktiną gyvenamų 
patalpų padėtį, ilgas darbo va
landas, pusbadžio atlyginimus, 
amžiną prekių stoką krautuvėse 
ir troškią atmosferą, vienas ki
to baimę ir visur įkyrią propa
gandą, iškraipytas, melagingas 
informacijas prieš Ameriką ir 
valdžią apsvaigusių Kubos val
dininkų aroganciją ir brutalu
mą.

Pasikalbėjime su Miami išei
nančiu kubiečių pabėgėlių laik
raščiu “Dario Las America” Cly
tus pasakė, kad jis šią knygelę

trkamas dovanas —■ i 
ė staiga pakiltų aukštyn.

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

Suliesėjimui reikia ryžto ir 
darbo. Pirmiausia, tokio gėrio 
atsiekimui, turime keisti savus 
neteisingus nusiteikimus į teisin
gus — sveikus. Mes vis po se
novei mėgstame nutukti. Mat, 
dar taip nesenai buvo laikai, 
kada kiekvienas norėjo nutukti, 
nes tada riebumas buvo laiko
mas pasisekimo ir turtingumo 
ženklu. Tada tas tėvas, kuris 
buvo pajėgus gausiu maistu sa
ve suriebinti ir savo šeimos na
rius taukais apkrauti — aplinki
nių žmonių buvo laikomas tur
tingu ir sėkmingai gyvenime 
besiverčiančiu žmogumi. Tais 
laikais riebios kaip pampuškos 
(tokios paristos — tokios pasta
tytos) moteriškės buvo .laiko
mos gražiomis. Tik. nutukusias 
taip, j ąs. vaizdavo’ savo.. payeik- 
.slųo^e, t^ei;iąūsi tų laikų daili
ninkai. Taip nesveikai dėl rie
balų buvo nusiteikę žmonės se
niau. ' s.

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

knygas Įvairiais klausimais, reikalais ar naudingam pasiskaitymui, čia 
yra išvardinti leidiniai, kainuoją po 1 dolerį:

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

L. Dambriūnas, LIETUVHKAS 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..
r Edmundas Jasiūnas, CIVILINE AVIACIJA JAV. Naudingos ir įdo

mios žinios apie tą šių dienų būtinybę. 32 psl.
t;; Ksaveras Kaunas, ELEGIŠKI STEPONO KOLUPAILOS NIEKIN-
TOJAI. sPolemika. 52 pd. I i v “

Juodasis žmogus 
raudonoje Kuboje
Amerikos juodieji revoliucio

nieriai nusivylė Fidelio Castro 
Kuboje sukurtu “rojumi” ir to 
nebeslepia.

Vyriausias “Juodųjų panterų” 
pravadyrius Eldridge Cleaver 
keletą mėnesių išbuvęs Kuboje 
visu balsu pasakė, kad Fidelio 
Castro revoliucionieriai “garsiai 
remia juodžius dėl lygių teisių 
kituose kraštuose, tačiau savo 
žodžių netaiko savo valdomame 
krašte ir tai yra hopokrizija”..

Kastriočiii hipokriziją labiau
siai apnuogino amerikietis neg
ras John Clytus savo parašytoje 
knygutėje “Black Man in Red 
Cuba” (Juodasis žmogus raudo
noje Kuboje). Clytus yra kilęs 
iš Oklahomos; atitarnavęs JAV 
kariuomenėje, jis dirbo ir studi
javo Kalifornijoje, kur apsikrė
tė komunizmu ir juoduoju rasiz
mu, ir nusprendė “grįžti prie 
savųjų” į Afriką, bet pakeliui 
sustojo Kuboje, norėdamas’ pa
sigėrėti “komunistiniu rojumi”. 
Jį labiausiai sudomino “harmo
ningas rasių sugyvenimas”, apie 
kurį buvo tiek daug prisiklausęs 
ir prisiskaitęs propagandinės 
brošiūrose, kuriose raudonieji 
agitatoriai tą “sugyvenimą” 
amerikiečiams vaizduoja kaip 
didžiausią Kubos revoliucijos 
laimėjimą.

Clytus apsistojęs Kuboje, ten 
išbuvo trejus metus, pradėdamas 
kaip vertėjas iš Amerikos laik
raščių ir baigdamas kalėjimu... 
Jis buvo suimtas kai išėjo į Ha
vanos centrinę aikštę, nešinas 
plakatu su įrašu “Black Power”. 
Jis neišmušė nė vieno lango, ėjo

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

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
Įsteigta 1923 metai* TeL 421*3070

Įgtaigoc pietų om kiemas automoNHamf pastatyti

pats vienas ir netoli tenuėjo, 
nes tuo pasirūpino Castro mi
licija. Kalėjime buvo slaptosios 
policijos ilgai tardytas. Kai pa
galiau išleido į laisvę, jis nebe
norėjo nei pas “savuosius”- į Af
riką vykti, o panoro atgal į Ame
riką grįžti, bet jo Castro ne
beišleido, nes perdaug-žinojo.

Kuboje jis r susitiko negrų iš 
Afrikos, kurie panašiai kaip jis 
buvo nusivylę revoliucijos tikro
ve ir juodųjų kubiečių traktavi
mu. Iš afrikiečių jis" sužinojo 
apie gyvenimą jaunosiose juo- 
džų respublikose Afrikoje, kur 
buvusių karaliukų kanibalų gi- 
ininaičiai susilindę į valdžią da
bar brangiausiais automobiliais 
važinėja, puošniuose į (rūmuose 
gyvena ir smarkiai baudžia-už 
mažiausią kritikos žodį taip, kad 
“pilkasis žmogus” ‘^laisvosiose” 
Afrikos respublikose šiandien 
jau ilgisi “gerųjų senųjų kolo-

ant stalo kumpiais, vodkos eže
rais... tik ne — jokiu būdu ne 
knygynais savo namuose, ne mu
zikos kambariais, ne vaiktj vai
dinimais, ne jų radijo valandė
lėmis ar kūrybingu jų užėmimu 
bei savu elgesiu savų vaikų į 
narkomanus nevartojančius as
menis užauginimu. d'Je, ne ir dar 
kartą ne’ Kovojančius su įvai
riopa narkomanija mes savo 
tarpe pajuokiame’, žinoma — taip 
besielgdamj;mes?jųokiamės pa
tys iš savęs, tik ^tokios pajuo
kos mes nejaučiame, šiandien 
mes svaidomės įvairiopai, o” be
si jungiantiems j žmonišką veik
lą, ^ųes?lą)jas kaišiojame:: savo 
saHų' duris uždarome, kad tik 
tfiugiau*savas širdis žaliais po- 
piexmis -apdengtume, didžiausią 

'nežmoniškumą ir tam
sumąmr.t savęs ir savų vaikų 
'po ‘ sėhdvef apijaudami.

? Gerų darbų’; gausa artimui — 
mūsų gėrio diplomas

Dabar Cook apskrities ligoni
nės skrandžio ligų skyriuje dir
bančio ’Persijos gydytojo čia ra
šantysis paklausė, koks svar
biausias tvirtinimas mahometo
nų religijoj yra. Tas gydytojas 
atsakė:: — “Mahometonų reli
gijoj ryškiausias tvirtinimas 
yra, kad žmogaus turtas ir gė
ris tegali būti matuojamas vie
nu — vieninteliu mastu, bū
tent, kitam padarytų’ gerų dar
bų kiekiu. Taigi, mes visi turi
me atgimti šiai visiems 
tinai tiesai: gerų darbų 
mui savam artimui.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

’ _— Sek pasaką, .mamytę,' „ < .
» Apie senus Taikus, if 

F ' " ' -Kai'aitvarai ir laumės ' t
■k : Skrajojo po laukus...

S. Petersonienė
i.F Poezija ir pasakos yra vaiką mėgstami ne mariau kaip žaidimai ar 
iiykštavunai. Naujienose galimą gauti; šią perlą ir žemčiūgų mūsą mažie-

43 Bėt“I?"ddrt'tiėt’šiaridiehInėra 
kitaip: FihėšFvis ? dar 2įtsž2n23fuT 
sveikai nusiteikę riebalų perdi- 
deliam kroviniui mūsų kūne. 
J ak Mornes; ši^idienįhį-; savo-'tur
tingumą tariamės^ rbtią1;‘ba$ail; 
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Jei nutukai 
sveikas esi. 
tis tučtuojau tiesėti. Nutukimas 
nėra juokas, nes kaip lengva nu
tukti, taip sunku suliesėti. Mat, 
nutukėlis prilygsta alkoholikui. 
Kaip alkoholikas nelaiko save 
ligoniu, lygiai taip ir nutukėlis 
elgiasi. Jie nelaiko savęs per- 
riębiu, Mat, tada jam reiktų at
sisakyti persivalgymo ir saldu
mynų, o jis juos labai mėgsta. 
Todėl nutukėlis dažnai ir lieka 
savais lašiniais apsuptas, nors 
ir tuzinas gydytojų jam pata
ria sunormuoti svorį. Riebusis 
dėl tavo nutukimo apkaltina ne 
savo asmenybę, bet savo liau
kas, savo protėvius, kaimynus, 
tik jokiu būdu ne savus jaus
mus, nuteikiančius dantis vis 
dažniau ir gausiau kąsnoti bet 
ką ant stalo, ar šaldytuve ar į 
savo rankas sučiuptą. Mat, nu
tukimas yra jausmij netvarkos 
simptomas. O mes gydydami 
simptomą, niekada sunkios ligos 
nepagydysime.

Įtofemika, 52 psl.
Dr. agjįvA:. š«šfokas, SODŲ PIEVELĖS. Pritaikyta miestų gyven- 

‘-t- .tu// .
JįVaičiūnfenė, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MOKYTOJO DAR. 

jBOt A^LINKYB^S,. Naudingi pasiskaitymai visiems. 69 psL
Vincas žemaitis, SŪDUVOS PrAe'|¥|& ' Trumpa archeologinė ir 

politiniai istorinė Suvalkijos apybraiža. 140 psl, ' .
< { (j , šios knygos yra gera šeimos knygynėlio pradžia Jas if kitus. !ek 
, dinius galima gauti. Naujienose, atsilankius asmeniškai arlur pririun-f 

. tus piniginį orderi. . ’ . ■ ■ .

■ ■’ N AU JIE-NbSy
1739 So. HALSTED ST., CHIC AGO,

GEROS DOVANOS
šioj knygos parduodamos dabar "Naujienos*** 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

TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIME
Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

- JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. ___________

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

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

čeki ar Money orderį tokiu adresu:

po rūbais bei suvaržymais pa
slėptą. Jis tikrai tada pasibiau- 
rės sava neestetiška riebaline 
antklode, taip nežmoniškai den
giančia ir biaurojančia jo visą 
gražų kūną, ypač krūtinę, pil
vą, kulšis bei šlaunis. Tas pa- 
sibiaurėjimas iki šiol mylėtu di
džiausiu savo priešu — nutuki
mu padės jam nusiteikti sėk- 
mingesniam svorio numetimui. 
Mat, nusiteikimo reikia kiekvie
name sėkmingame darbe, ki
taip mes nesiimame už jokios 
veiklos.

Ruoškimės mediciniškos 
įgyvendinimui

Dabar mes žinom tiesą, kad 
nutukimas riebalais bei blogais 
darbais laimės nesuteikė, ne
suteikia ir kad nesuteiks. Tad 
neverta nė pradėti riebalais sa
ve žudyti. Dabar mes žinom, 
kad nutukęs žmogus nebūtinai 
yra geros mitybos. Todėl besi-

Mes patys galime save tiesesniais ir laimingesniais 
padaryti. Gyveninio tiesa

$1.50

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki *rba 
money orderi.

Raukšles mažinančios operacijos brangiai kainuoja, todėl Amerikoje sugalvotas naujas, pigesnis 
būdas pašalinti moters amžių liudijančias raukšles ir odos sudribimą. Specialūs klijuoti inkarai 
priklijuojami strateginėse vietose ir gumelėmis įtempiami virš pakaušio. Kremas ir milteliai pa
slepia priklijuotus^ kaspinus, o ant virvelių uždedamas perukas. Paveiksle matomas modelis 
Toni Tucci yra virš 50 metu senelė, tačiau ji vis dar dirba su fotografais. Po visu pasirengimu 

ji atrodo, kaip matoma apačioje, dešinėje.

-1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psln telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psL su 8 apsakymėliais iš vaiką pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po I dol.
< 2 2. Vanda Frankienė-Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mariesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

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

4. Stasė Vanagaitė • Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasaką, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
6. Tyruolls, 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
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TAIP SURANDAMI DRAUGAI 
LIETUVIAMS IR LIETUVAI

— Lietuvos laisvės bylai glindos ir radijo bei televizijos,Į 
ti reikia draugų amerikiečių šiandien turi nepaprastai daug| 
tarpe, — taip dažnai įvairiais įtakos 
atvejais kalbame. Savaime su 
prantania, kad mums pačių 
problemos yra gerai žinomos, 
suprantamos ir mes visi jun
giamės į darbą, kad bent kuo 
padėtume išlaikyti šiame kraš 
te lietuvybės gyvybę ir kad 
okupuotai Lietuvai priartintu
me laisvės rytmetį.

Tačiau šiandien atėjo metas, 
kad mūsų pastangas remtų ir 
įtakingieji Amerikos politikai, 
visuomenininkai, spaudos, ra- mažu nuotykėliu. 
dijo ir televizijos žmonės. Vie- sakys, 
šoji opinija, suformuota spau- vis dėlto draugų surasta.

ir į politinį gyveninių 
vairuojančius šio krašto žmo
nes.

Lietuviai turi nemažai drau 
gų amerikiečių tarpe, tačiau 
toli gražu ne tiek kiek mums 
jų reikia. Todėl kiekvienas su
rastas draugas lietuviams ir 
Lietuvai yra nepaprastai bran
gus. Ir tiems tikslams pasiekti 
bet kokia ir kieno iniciatyva 
sveikintina.

Štai stabtelėkiiųe ties vienu
Gal kai kas 

kad nereikšmingas. O

Lietuviai su Chicagos Daily News bendradarbiais Chicago; spaudos klube, miesto centre, sausio mėn. 6 d. Iš 
kairės i dešinę: sėdi — Chicago Daily News redaktorius Kenneth McArdle, to laikraščio nuolatinis bendradar
bis -— karikatūristas John Fischetti. Stovi: J. Janušaitis, Stanley Balzekas, Jr., Lietuvi y Kultūros muziejaus 
prezidentas, buv. Chicago Daily News ir dabartinis Chicagos spaudos klubo leidinio "News Briefs" redaktorius 

Ritz Fischer ir muziejaus meno skyriaus vedėjas C. Baltramaitis.
Kasakaičio nuotrauka

Nelietuviški bendruomenes keliai
Amerikos lietuvių bendruomenė yra stipri. Ji turi 

įdomią istoriją, siekiančią veik šimtą metų. Amerikos 
lietuviai turi savo politines, fraternales, tikybines, fi
nansines, literatūrines ir kitokias organizacijas. Jie yra 
įleidę šaknis įvairiose gyvenimo srityse. Rusams okupa
vus Lietuvą ir panaikinus Lietuvos nepriklausomybę, 
Amerikos lietuviai, priklausantieji įvairioms politinėms 
ir tikybinėms grupėms, suorganizavo Altą, Balfą ir 
pravedė visą eilę lietuviams naudingų nutarimų.

Antrojo Pasaulinio Karo pabaigoje Amerikon at
plaukė didokas lietuvių tremtinių skaičius. Didelė atvy
kusių dauguma Įsitraukė Į darbą ir veikusias organiza- 
cijas. Ta dauguma ir šiandien kartu su anksčiau atva
žiavusiais lietuviais dirba visiems lietuviams būtiną dar
bą.. Bet dalis tremtinių nenorėjo Įsitraukti i Amerikos 
lietuvių organizacijas. Jie atsivežė naujų idėjų ir pano
ro sudaryti tokią organizaciją Amerikoje, kuri kontro
liuotų visas kitas lietuviškas organizacijas. Tai buvo 
Amerikos Lietuvių Bendruomenės mintis. Ls?

Jeigu bendruomenės organizatoriai būtų turėję pa
kankamai išminties :ir pradėję tartis ; su veikiančiomis 
Amerikos lietuvių organizacijomis, tai būtų susitarę, 
šiandien jie būtų turėję tokią bendruomenę, ‘ kuri būtų 
apėmusi visas lietuviško gyvenimo sritis;Bet? kantrybės, 
pas juos nebuvo ir pasitarimus nutraukė:” Jie pradėję 
naudoti Amerikos lietuviams labai jau nepriimtinus me
todus, todėl didelę daugumą atstūmė; ■ Jie mokėjo la
bai gražiai pakalbėti, bet nemokėjo padaryti. Su didelė 
visus lietuvius apimančia idėja, jie atsivežė: ir siaurą fa
natizmą. Viena politinė grupelė Įvairiausiais triksais 
išstūmė iš bendruomenės visas kitas grupes^' d; dabar tą 
nugyventa ir visai nususintą bendruomenę bando pri4
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mesti visiems Amerikos lietuviams. t' I
Praeitą savaitgali Filadelfijoje, Pa., buvo susirin

kusi naujai “išrinkta” JAV LB tai^ba. “Rinkimai”, 
kaip atsimename, buvo daromi be jokių rinkikų sąrašų. 
Kas norėjo, tas balsavo. Kiek norėjo, tiek balsavo. Nie
kas negalėjo patikrinti, nes iš anksto rinkimams tinka
mai nepasiruošė. Anksčiau rinkimų metu surinkdavo 
ir organizacijos nario mokestį, bet praeituose “rinki
muose” niekas jokio nario mokesčio jau nerinko.. Bal
suoti norintieji bendruomenės nario mokesčio galėjo ir 
nemokėt, niekas mokesčių neklausė ir nereikalavo. Ne-

renkant mokesčių, niekas nežino kiek organizacijoje 
yra narių.

Taryba būtų galėjusi imtis priemonių pašlijusiam 
JAV LB vardui atitaisyti Pačios bendruomenės garbės 
teismas buvo pataręs statutą keisti. Didelė New Yorko 
apylinkė net rinkimuose nedalyvavo, nes statutas buvo 
neaiškus ir rinkiminės instrukcijos dar miglotesnės. Va
dovybė buvo pažadėjusi pirma pasitaikiusia proga tinka
mai pakeisti statutą. Filadelfijoje naujai išrinktas pir
mininkas labai ilgai referavo apie veikiantį statutą ir rei
kalingas pakaitas, bet kai klausimas buvo piliktas bal
savimui, tai didelė tarybos narių dauguma pasisakė 
prieš bet kokias dabartinio statuto pakaitas.

Tarybos nariai balsavo taip, kaip jiems atrodė ben
druomenei geriau. Bet užkulisinės bendruomenės jėgos, 
kurios visą laiką bando ją stumti, kur ji neturėtų eiti, 
pradėjo įtikinėti atsakomingus pareigūnus, kid padary
tą nutarimą vis dėlto reikėtų pakeisti. Tas pats pirminin- 
kass buvo priverstas statuto klausimą ir vėl sįūlyti tary
bos nariams, nors šitas reikalas jau buvo aptartas ir nu
balsuotas. Amerikos lietuviai prie šitokių organizacijos 
reikalų tvarkymo yra nepripratę. Jeigu klausimą turi 
spręsti suvažiavimas, tai tas suvažiavimas ir nusprendžia. 
Toje pačioje konferencijoje tas pats klausimas iš naujo 
nebrųkąmąš konferencijos nariams.

Prieš dvidešimt metų padarytas susitarimas sako, 
kad Amerikoje politinius reikalus tvarkys Amerikos Lie
tuvių Tarybą,- o Bendruomenė imsis tvarkyti kultūrinius 
ir auklėjimo reikalus. Kultūrinėje srityje JAV LB va
dai labai mažai ką padarė, bet jie labai atkakliai veržia
si Į politiką. Oficialaus pranešimo dar negavome, bet iš 
Filadelfijos parvažiavusieji skelbia, kad JAV LB yra 
nutarusi plėsti savo veiklos ribas Į politikę sritį. Jeigu 
JAV LB vadovybę pagrobusieji frontininkai bandys 
traukti bendruomenę Į politiką, tai Vasario mėnesį reikia 
laukti dar didesnių erzelių ir pasipiktinimo negu buvo 
praeitais, metais. Atsakomingi Alto ir Vilko pareigūnai 
turi laiku padaryti aiškius pareiškimus, kad didelė Ame
rikos lietuvių dauguma žinotų ką tieihs ponaičiams 
pasakyti

Tenka stebėtis, kad Amerikoje auklėtas lietuvių 
jaunimas bando savo tikslų siekti tokiais jau nelietuviš
kais metodais ir yra pasiryžę ardyti lietuvių vedamai ko
vai reikalingą vienybę.

Sausio mėn. 6 d. Lietuvių 
> kultūros muziejaus preziden- 
. tas Stanley Balzekas Jr. ir to 

muziejaus meno skyriaus ve
dėjas Casimir Baltramaitis 
Chicagos spaudos klube, mies
to centre, suruošė labai kuklų 
priėmimą Chicagos Daily 
News nuolatiniam bendradar
biui — karikatūristui John 
Fischetti, to paties dienraščio 
redaktoriui Kenneth McArdle 
ir buv. Chicago Daily News re
daktoriui ir dabartiniam Chi
cagos Spaudos klubo laikraš
čio News Briefs redaktoriui 
Ritz Fischer.

Užkandžiai ir pokalbis vyko 
to klubo prezidentų kambary
je. Pokalbio metu šie visi trys 
spaudos žmonės plačiai teira
vosi apie okupuotos Lietuvos 
gyvenimą, žmonių nuotaikas, 
okupantų kėslus. Taip pūt di
delį dėmėsi rodė besidomėda
mi lietuvių kultūriniu, visuo
meniniu ir politiniu gyvenimu 
čia, Amerikoje. • <.;

.-•i'. L j
I visus jų klausimus suma

niai ir išsamiai atsakinėjo SĮ 
Balzekas Jr. pats lankęsis okup. 
Lietuvoje ir C. Baltramaitis, 
plačiai nušviesdami bkūpantų 
kėslus ir išryškino Simo Ku
dirkos didžiąją tragediją, ku
ri sukrėtė ir Amerikos žmones.

šio susitikimo tikslas buvo 
pagerbti ir padėkoti Chicago 
Dailv News nuolatiniam ben
dradarbiui John Fischetti, įžy
miam karikatūristui, už nu
pieštą ir tame dienraštyje gruo 
džio mėn. 1 d. bene pirmą tal
pintą karikatūrą, kuri vaizda
vo Simo Kudirkos tragediją ir

į Amerikos “politiką”, išduo
dant laisvės siekusį jūrininką 

i mirčiai. John Fischetti tos ka
rikatūros originalą pasirašė, 

; įrašydamas specialų įrašą Si
mo Kudirkos tragedijai at
minti ir jį įteikė Lietuvių Kul
tūros Muziejui. Lietuviai atsi
dėkodami jam už dėmesį šiam 
skaudžiam įvykiui, įteikė Da
riaus ir Girėno, skulptoriaus 
Pundziaus, biustą su specia
liu padėkos įrašu, šia kuklia 
dovana John Fischetti buvo 
maloniai nustebintas ir pareiš
kė padėką.

Pokalbį baigus ir atsisveiki
nant John Fischetti, Ritz Fi
scher ir Kenneth McArdle pa
reiškė padėką už plačias infor 
macijas ir pažadėjo ateityje 
nepamiršti lietuviams rūpimų 
problemų ii- okupuotos Lietu
vos. Išsiskyrėme kaip nuošir
dūs bičiuliai. . n ’

- štai kaip .surandami lietu-' 
viams ir Lietuvai reikalingi 
draugai. Reikia įmanyti, kad 
šie vyrai, reikalui'esant ar jų 
paprašius, visada padarys lie
tuviams rūpimu klausiniu pa
slaugą ir spaudoje pasisakys 
vienu ar kitu mums . rūpimu 
klausimu. ->< ■ t..

Pažymėtina, z kad C. Baltra
maitis, Lietuvių Kultūros mu
ziejaus meno skyriaus vedė
jas, yra surinkęs iš didžiosios 
amerikiečių spaudos per 70 
įvairių rinitų straipsnių, lie
čiančių Simo Kudirkos trage
diją. Jis ir toliau medžiagą tuo 
reikalu renka ir turintieji apie 
Simą Kudirką rašytų straips
niu kitose Amerikos vietose, U

ne Chicagoje, iškarpąs siųski
te Lietuvių Kultūros Muziejui. 
Taip pat būdinga, kad C. Bal- 
trainaitis labai domisi įvairio
mis karikatūromis ir yra su
rinkęs jų labai daug, dar ne
priklausomos Lietuvos gyve
nimo įvykius vaizduojančių ir 
tilpusių amerikiečių spaudoje.

St. Balzekas, Jr. priklauso 
Chicagos Spaudos klubui, kur 
vyko pokalbis, yra lo klubo 
nuolatinis narys. { šį klubą 
kasdien renkasi visų laikraš
čių redaktoriai, reporteriai, 
fotografai užkandžiams ir. po
kalbiams. Čia sutiksi televizi
jos ir radijo komentatorius, 
čia lengviau užsimezga pažin
tys ir lengviau surandami drau 
gai. St. Balzekas Jr. tai prak
tikuoja.

Artėjant IV Dainų šventei, 
St BalzekasJr. yra pakvies
tas informuoti apie Dainų šven 
-tę amerikiečių spaudą. Ma
nau; kad jam tai pavyks, nes 
neblogai informaciją atliko 
Trečiosios tautinių šokių šven
tės metu. '

Gi juž^ šį išskirtiną dėmesį 
Chicago Daily News spaudos 
vyrams, St. Balzekas, Jr. ir C. 
Baltramaitis verti padėkosi

PEN ANGAS. — Malaizijoje 
vėl Įvyko karas tarp dvieju var
lių rūšių. Po tris vai. užtruku
sio mūšio rasta apie 600 negyvu 
varlių.

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVKKASIS PAMARYS
Mokyklos Pakalnės apskrityje

51
Gražus mokslo metų darbo mokykloje paįvairini

mas būdavo mokyklos mokinių vasaros meto ekskur
sijos garlaiviais į Neringą, į Baltijos jūros pakraščius 
ir Į Karaliaučių, šiuose ekskursijose būdavo užtrunka
ma porą dienų, su pernakvojimais specialiuose mo
kyklinio amžiaus jaunimo nakvynės namuose. Taip 
pat ir iškylos į Rambyno kalną, į panemunes tarp Til
žės ir Ragainės būdavo vaikų labai mėgiamos. Daugu
ma Pakalnės apskrities lygumų vaikų tų ekskursijų 
metu turėdavo progą pirmą kartą savo gyvenime iš
vysti “tikrus kalnus”.

Tiek patiems mokiniams, tiek ir jų tėvams, gilų 
įspūdį palikdavo mokykloje ruošiami vakarėliai, ku
rių programą paruošdavo ir užpildydavo patys vaikai. 
Prie programos šiems vakarėliams vaikai dirbdavo su 
dideliu entuziazmu ir pasišventimu.

Pati didžiausia Jonaičių mokyklos šventė buvo Jos 
dviejų šimtų metų egzistavimo jubiliejaus šventė, 
skaitant mokyklos įsteigimo data 1735 metus, šioje 
šventėje dalyvavo daug žymių svečių, taip pat ir 
anksčiau čia mokytojavę mokytojai, šią šventę savo 
atsilankymu pagerbė ir sena ponia, kuri buvo Jonai
čių mokykloje apie 1870 metus dirbusio mokytojo 
Vieškalnio (vok. AVeschkalnies) duktė, šioje šventė
je taip pat dalyvavo daug suaugusių ir jau spėjusių pa
senti asmenų, kadaise besimokiusių šioje mokykloje.

Jonaičių mokykla taip pat dalyvaudavo ir mokyk
lų sporto šventėse, kas metai organizuojamuose Lupy
nų bažnytkaimy. Ir čia vaikai mielai dalyvaudavo ir 

su visu rimtumu treniruodavosi savo pasirinktose 
sporto šakose.

Kalbant apie visas Jonaičių mokyklos mokinių 
pramogas ir šventes, reikia būtinai paminėti ir mo
kyklos sodybos pašonėje besivingiuojančią senąją ne
kanalizuotos Gilijos upės vagą. Netaip jau daug būtų 
galima rasti mokyklų, kur potvynių metu mokytojas, 
kaip šventas Kristupas ar Kristoforas, neštų savo mo
kinius į mokyklos klase, brisdamas per ištvinusius 
vandenis, apsimovęs aukštais auliniais batais. Tiek 
senasis, tiek ir naujasis mokyklos namas buvo seno
sios Gilijos vagos pakrantėje, jai tarp tų dviejų namų 
darant plačią kilpą. Vasaros metais ji būdavo labai 
rami, jos srovės tėkmę tebūdavo galima pastebėti tik 
potvynių metu. Kitais laikais ji daugiau atrodė tesanti 
kokio nors ramaus ežero rankovė, kur vanduo tary
tum niekur netekėdavo, ši senoji Gilijos vaga buvo 
įjungta į bendrą melioracinio žemių nusausinimo ka
nalų sistemą, todėl prie jos krantų prieinančių žemių 
savininkai kiekvieną vasarą turėdavo jos vagą išvalyti 
nuo augalų, kad ji neužaktų ir neužsikimštu žolėmis.

Mokyklos kaimynystėje, senosios Gilijos vagoje, 
buvo gilus duburys, vietos žmonių ir vadinamas dubu
riu. Tikros to žodžio prasmės nesuprantančių vokie
čių lūpose tas žodis {Įvirsdavo į “dumber” žodį. Ne
žiūrint to, visvien visi žinojo, kad duburys ar tas vo
kiškai iškraipytas “dumber” reiškia gilesnę upės vie
tą. Su tėvų pagalba čia buvo įrengta mokyklos mau
dykla su tramplynu, nuo kurio besimaudantieji galėja 
šokti į tą duburį. Labai gaila, kad vėlesniais Laikais 
aukščiau prieš srovę prte upės pastatyta pieninė pra
dėjo teršti upės vandeni ir su laiku tame duburyje jau 
nebebuvo galima maudytis, nes užterštas vanduo su
keldavo niežtinčius odos išbėrimus, šiam nuostoliui 
išlyginti buvo pradėta maudytis Kaliniškių ežerėlyje 
(vok. Kalinischker Tcich), esančiame vieno kilometro 

nuotoly nuo Jonaičių mokyklos ir to senosios Gilijos 
duburio.

Pirmiesiems žiemos šalčiams užėjus ir stipresniam 
pašaliniui ilgiau tveriant be sniego, ant senosios Gili
jos lygaus ledo paviršiaus prasidėdavo gyvas judėji
mas. Ant lygaus kaip veidrodis upės ledo pasipildavo 
visi kas tik gali, jauni ir nebe taip jauni. Karštesni le
do sporto entuziastai išsileisdavo net ir į didesnes ke
liones, pasiekdami ledu net Kuršių marių pakrantes.

šalia visų tų malonių prisiminimų, išgyventų ant 
senosios Gilijos krantų, tenka paminėti ir vieną tra
gišką įvykį. Vieną Kūčių vakarą du Jonaičių mokyk
los vaikai bežaisdaini ant ledo įkrito į atvirą upės pro
peršą ir niekieno nepastebėti ten prigėrė. Jų pasigedę 
tėvai ir kaimynai jų visur ieškojo ir nežinojo, kur jie 
prapuolė. Tik pirmąją Kalėdų dieną paryčiais buvo 
užtikti jų pėdsakai ir jų lavonai buvo pagaliau išmeš- 
kerioti iš vandens. Tai buvo tragiškos Kalėdos tų vai
kų tėvams ir sukrečiantis išgyvenimas visiems apylin
kės gyventojams.

Su savo mokyklos aplinkos gyventojais mokytojai 
palaikė labai nuoširdžius ir draugiškus santykius. Gy
ventojai pasižymėjo ypatingai vaišingumu. Ūkininkai 
mokytojus pasikviesdavo į svečius rudens ir žiemos 
metu į skerstuves paragauti tik ką pagamintų ir ska
niai paruoštų dešrų. Prie šių skerstuvių vaišių Imdavo 
ir išgeriama, bet su saiku, ko pridabodavo ir pačios 
namų šeimininkės, žiūrėdamos, kad pasivaišinimas 
neisvirstų į girtuokliavimus. Po savaitės ar poros sa
vaičių vėl būdavo sukviečiami svečiai paragauti rūky
tų dešrų ir kumpių. Tada svečiai būdavo vaišinami ir 
šaltiena, ir kruopinėm bei jakninėmis dešromis ir ki
tais šviežių skerstuvių skanėstais.

Tačiau su elektros įvedimu į mokyklą turėta ne
maža bėdos. Stambūs šių apylinkių ūkininkai turėjo 
nuosavus elektros generatorius ir jiems visai nerūpėjo, 
kad į šias apylinkes būtų atvestas elektros laidų tink- 

las. Dėl tos priežasties mokykla prie elektros tinklo 
buvo prijungta tik 1937 metais.

Kai kuriems šių apylinkių gyventojams Jonaičius 
teko matyti ir 1945 metų gegužės mėnesio 6 dieną, maž 
daug antrojo pasaulinio karo paskutinėmis dienomis, 
grįžtant iš Sambijos į savo gimtąsias apylinkes, nes ki
tur nebuvo kur eiti. Pakely buvo rasta, kad frontui 
pro tas vietas riedant, buvo sunaikintas Lapynų tiltas 
per Giliją, tad teko eiti kairiuoju Gilijos kanalo pa
kraščiu iki Reatiškių, kur buvo rastas dar tebeveikiąs 
keltas ir keltininkas juos perkėlė į kitą Gilijos pusę.

Diena buvo tikrai pavasariška. Padangėse iš visų 
pusių skambėjo vyturėlių čyravimas, paupio pievose 
klykavo pempės. Rudenį prieš evakuaciją gerai iš
dirbtose dirvose pasėti žiemkenčiai su pavasariu buvo 
gražiai sužėlę, bet dirvos, kurios turėjo būti apdirb
tos pavasarį vasariniams pasėliams, gulėjo nejudintos. 
Niekur nesimatė jokio ūkininko besidarbuojančio lau
kuose, nesimatė jokio galvijo besiganančio vešliai su- 
žėlusiose pievose. Atsargiai prisiartinus prie pirmos 
Jonaičių kaimo sodybos, visur buvo matyti plačiai at
vertos visos durys ir niekur nesimatė nei menkiausio 
ženklo, kad kur nors būtų žmogaus gyvenama, ši so
dyba priklausė ūkininkui Skėriui, kuris čia gyveno su 
savo žentu Gennaliumi. Dabar tie trobesiai buvo nie
kieno neprižiūrimi, likę be šeimininko globos. Tas pats 
vaizdas buvo ir Jonaičių dvare. Pro karčiamą buvo 
priartėta prie mokyklos sodybos. Tas pats vaizdas ir 
čia. Kai kurie mokyklos baldai mėtėsi kieme ir ant 
kelio. Pašto agentūrai priklausančiame sode buvę bi
čių aviliai gulėjo ant žemės išvartalfoti. Toks pat vaiz
das buvo visur kur akis nenuklys per plačias apylinkes.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI “NAUJIENAS”
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RADO DVI GALAKTIKAS

DRAUGAS IR BIČIULIS

Maffei 1 ir Maffei 2

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAIMYKOLUI RUDAUSKUI

GERALDAS DAIMIDDOVYDAS P. GAIDAS

YArds 7-1741 -1742

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI

Tek 238-9787-8

3319 So. LITUANICA AVĖ. YArds 7-1138-1139

(LACKAWICZ)
Hellen Goodmon ir Matilda

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

JDpCodt.Stata.

2424 WEST 69lh STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

kad jo aiškus, stiprus 
visiems, buvo gerai gir

ls ilgo raporto paaiš- 
jog klubui praeiti 1970

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

SKAITYK "NAUJIENAS“ - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

Chicagos Lietuvių 
“Pirmyn” choras

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

Kalifornijos Berkeley univer
siteto, Kalifornijos technologijos 
instituto ir Washington© Came-

Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

kuu irute* 
Didžgalvis, 
Šankus ir

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

Write: The President's Comer ittee 
on Mental Retardation, 
Washington, D. C. 20201.

Mama__________________________—

MHrxt ------------

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS^ 

Visos programos iš WOPA,

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

1446 So. 50th Ave., Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

Josephine Mile- 
Visais ke-

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

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

CHICAGO. ILL. 60629

marti 
Stanley- Kna- 

Frances Vaišvilas 
Benjamin Garuckas, jo žmona Eliza-

Telefonas: LAfayette 3-0440

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

PuMshedaapiMcwniceincoae- 
trtn ■* Th»A*«rtWn( Count*.

AO MAT NO. MR-41-67 
(1 column x 55 lines)

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

NAUJIENOS“ KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

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 pinnas 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 — * _ .' ’ 
riūtė ir Laima Luneckienė. 
Lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai • Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t
—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.

— Chicagos Suvalkiečiu Draugijos 
metinis narių susirinkimas įvyks 
penktadienį, sausio 22 d., Hollywood 
Inn svetainėj, 2417 W. 43rd St. 8 vai. 
vak. Nariai prašomi atsilankyti. 
Bus revizijos komisijos knygų patik
rinimo pranešimai, taip pat bus aptar
ta ateinantis parengimas, kuris įvyks 
vasario 6 dieną, šeštadienį.

Eugenija Strungys, nut. rašt.

Našlių klubo veikla
Chicagos Našlių Našliukių 

Draugiško klubo praeitame 
metiniame susirinkime sausio 
8 d. Hollywood salėje pravesti 
naudingi sumanymai klubo ge 
rovei. Iš valdybos dėl ligos ne 
galėjo susirinkime atsilankyti 
nutarimų raštininkė Mary Ur- 
belis ir iždininkas Jonas Joni
kas. Raštininkės vietą užėmė 
Bernice Žemgulis, o iždininko 
Jurgis Jonikas. Taipgi dar ser 
ga ir gera mūsų organizacijų 
darbuotoja Julija Pocius. Vi-

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 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

— Humboldt Parko Lietuvių 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. Mankus, nut. rašt.

Ofiso tek: 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: Pirmai ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrai ir ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

Po to sekė revizijos komisi
jos valdybos knygų metinis 
patikrinimo raportas, kurį 
puikiai detališkai susirinki
mui patekė Alfonsas Mašaitis, 
ypač, 
balsas 
dimas. 
kėjo, 
metai buvo gana geri, tiek fi
nansiškai tiek bendra kultūros 
bei labdaros veikla ir narių 
skaičiumi.

Raportas primtas su džiaugs
mu, taip pat gražiai padėkota 
pirmininkei Marytei Neberie- 
zai už gardžias vaišes kai vyko 
knygų patikrinimo posėdis jos 
namuose.

Sekantieji užsibrėžti klubo 
veiklos darbai:

Šokių linksmas vakaras 
įvyks šeštadienį, vasario. 13 d. 
žinomoje Hollywood salėje, 
241.7 W. 43rd St. Vakaro komisi- 
jon įeina Agnes Deikus, Julija 
Sadauskas, Kasparas Kriščiū
nas ir būrelis svečių patarnau-

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

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

DR. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

VaL;
2850 West 63rd St., Chicego, III. 60629 

Telef.: P Respect 6-5084

Zagariečių Klubas
Žagariečių Draugiško Klubo 

revizijos komisijos ir valdybos 
metinis knygų patikrinimas 
įvyks šeštadienį sausio 23 d. 
klubo iždininkės Adelės Šan
kus namuose. 2520 W. 68 St., 
pradžia lygiai 1 vai. po pietų. 
Komisija bei valdyba prašoma 
laiku susirinkti, kad darbas 
būtu sklandžiai atliktas.

Ant rytojaus, sekmadienį, 
sausio 24 d. ivvks klubo svar
bus metinis susirinkimas Hol
lywood salėje, 2417 W. 43 St. 1 
vai. po pietų. Visi nariai ir na
rės bei norinti įstoti į gerą Ža
gariečių klubą, prašomi gau
siai susirinkti. Reikės gerai iš 
anksto pasiruošti parengimui 
šeštadieni, - balandžio 17 d. 
Hollywood salėje.

Praeitas susirinkimas gruo
džio 27 d. pirmininkaujant Po
vilui Masilioniui gražiai prac- 
jo. Klubas gerai laikosi finan
siškai bei narių skaičiumi. Me
tiniam valdybos knygų patikri 
nimui revizijos komisijon iš
rinkta Josephine Masilionis ir 
poniai Williams. Valdybos dėl 
sekančių 1971 metų nereikėjo 
rinkti, nes pasiliko visi tie pa
tys. Valdybą sudaro pirminin
kas Povilas Masilionis, vicepir 
mininkas Jonas Didžgalvis, nu 
tarimų raštininkas Jos. Ketura 
kis, finansų raštininkas Her-

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

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

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

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

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

Šv. Patricko linksmas šokiu 
vakaras įvyks šeštadieni kovo 
13 d. irgi Hollywood'“salėje,’ J4

Neskaitant vasaros piknikij, 
klubo metinis tradicinis ban
ketas įvyks sekmadienį spalio 
17 d. kaip ir praeitais metais 
Palonia Grove salėje.

Beje, noriu padėkoti Jurgio 
Joniko orkestrui kuris mano 
gimtadienio proga pagrojo 
Happy Birthday”, ir būreliui 
dainininkų, padainavusių ilgiau
sių metų.

Kitas klubo susirinkimas bus 
vasario 12 d. A. Jasas

Colorado universiteto moksli
ninkai nustatė, kad mūsų saulės 
sistema, tai yra Saulė su 8 savo 
planetomis 130,000 mylių per 
valandą greičiu skrenda per 
vandenilio (hydrogeno) dujų de
besį, kurio temperatūra yra apie 
10,000 laipsnių karščio...

Tas dujų debesis, kaip dabar 
rasta, skrenda tris kartus grei
čiau už mūsų saulės sistemą ir 
skrenda į priešingą pusę. Debe
sis esąs toks didelis, kad kol jis 
su Saulės sistema prasilenks, 
truks apie 4 metus.

Išmatuotas ir to debesies di
dumas. Jis yra mažiausiai 50 
bilijonų mylių “nuo galvos iki 
uodegos”. Astronomams kilo 
klausimas, ko tas vandenilio de
besis skrenda per mūsų saulės 
sistemą ?

Debesis užima erdvę nuo Tau
ro konsteliacijos ((žvaigždyno) 
rytuose iki Sagitarijaus vaka
ruose.

VIENĄ KARTĄ METUOSE 

IŠPARDAVIMAS 
19" DVIGUBA GARANTIJA TV 

$119-88
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

Tek 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._________

stems sergantiems reiškiu nuo
širdžią užuojautą.

Visų susirinkimo narių atsis
tojimu pagerbtas miręs ilgų me
tų veikėjas Juozas Baličas ir 
jo artimiesiems pareikšta klubo 
užuojauta. Prie klubo prisira
šė ir buvo su malonumu pri
imta daugelio organizacijų 
žymi veikėja Estellea McNa
mee.

Naujųjų 1971 metų pasitiki
mo gruodžio 31 d. Hollywood 
salėje komisijos raportą pa
teikė Agnes Deikus. Patyrėme, 
kad būta daug įplaukų bei iš
laidų, bet vis dėlto klubui li
ko pelno virš poros šimtinių. 
Raportą papildė komisijos na
rė Onutė Condux. Raportas 
priimtas delnų plojimu ir vi
siems kuo nors prie parengi
mo prisidėj tįsiems maloniai 
padėkota. Manau mums būtų 
labai gerai jeigu ponia Agnes 
Deikus dažniau dalyvautų ko
misijose ir skaitytų taip gra
žiai, aiškiai sutvarkytus rapor

Mirė 1971 m. sausio mėn. 18 diena, 6:00 vai. vakaro. Gimusi Chi 
cago, Illinois.

Paliko nuliūdę: vyras Joseph, sūnus Joseph Garuckas Jr, 
Sylvia, duktė Rita Nellske, žentas Eugene, pusbroliai 
ber ir Frank Knaber, jo žmona Sophie, brolienės 
ir Catherine Pocius, švogeriai — __ Z______ , _____ _ ___
beth ir George Garuckas, jo žmona Bernice ir jų šeimos bei kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Priklausė šv. Kazimiero Vienuolyno Rėmėjų 2-ram skyriui.
Kūnas pašarvotas P. X Ridiko koplyčioje, 3354 So. Halsted SL
Penktadienį, sausio mėn. 22 dieną 8:30 vai. ryto bus lydima iš ko

plyčios į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojama Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Frances A. Garuckas giminės, draugai ir pažistami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Vyras, sūnus, duktė, giminės.

Laidotutių Direktorius Povilas J. Ridikas. TeL 927-1911.

Rez. GI 8-0873

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

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

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

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST AS 

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

Rastosios galaktikos yra apie 
3 milijonų šviesos metų atstu 
nuo Žemės. Vienas šviesos me
tas yra apie 5.8 trilijonai my
lių... Mūsų pačių galaktika 
Paukščių Takas turi skersai ar 
išilgai apie 100,000 šviesos me-

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

DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IE GERKLĖS LIGOS 
PBETAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofi*o telefu PRo*p^» 8-3229

Rexid. telef.: WAibrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

nuo 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždaryta.

mau Dama, iždu 
raštininkė Rožytė 
iždininkė Adelė 
koresp^ A. J ūsas. Gautas laiš
kutis iš sergančio nario J. Ka- 
zakausko, kuris dėkoja klubui 
už dovanėlę.

Susirinkimui užsibaigus vie
ni kitiems palinkėjo laimingų 
Naujųjų Metų, po to turėta 
smagus pobūvis bei gausios 
vaišės.

Kitas susirinkimas įvyks sek 
madienį, vasario 2 d. Holly
wood salėje. A. J asas

viene-
-------------- na na- 

pnklause daugeliui katalikiškų orga-

iarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 S. Western Ave. 
tenį, sausio 21 dieną 9:00 vaL ryto bus lydima iš koply- 
Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu pa
klojama Lietuvių šv. Kazimiere kapinėse.
į Petronėlės Kayris giminės, draugai ir pažistami nuošir
di dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patar-

gie lusutuajus astronomai pa
skelbė Astrofizikos žurnale apie 
atradimą dviejų naujų galaktikų 
(žvaigždynų), kurias pavadino 
vieno italų astronomo Paolo Maf- 
fei vardu, kadangi jis dar 1968 
metais buvo tuos žvaigždynus 
aptikęs savo infraraudonomis 
foto nuotraukomis.

u ' i> ls :• . mirUS»
Teiškiam^ gilią užuojautą Jo sūnui Raymon 
:5ūį:|r^giminems.

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAibrook 5-8063

Kasputytė
Gyv. 6918 So. Artesian Ave.

Mirė 1971 m. sausio 18 dieną, 3:05 vai. popiet, sulaukusi senat
vės. Gimusi Lietuvoje, Batakių parapijoj.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: sesers dukterys — Hellen Goodmon ir Matilda 

Butler, jos vyras Walter ir jų šeimos, krikšto sūnus Edward Drukte- 
nis, jo žmona Lotty ir jų šeima, pusbrolis Juozapas Kasputis, gyv. 
Kenosha, Wis„ puseserė Ona Paukštis, giminaitė Lucille Janušauskas 
su šeima ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Priklausė Dariaus - Girėno Posto 271 pagelbiniam Mote: 
tui, SLA 260 kuopai, Žemaičių ir Tauragės klubams. Buvo ai 
rė visų lietuviškų vienuolynų 
nizacijų.

Kūnas pa
Ketvirtad

čios į šv. P.
maldų bus lai

Visi a. a. 
džiai kviečiau 
navimą ir ats

Nuliūdę

— Žemaičių 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, rašt.

lUz. toL 239-4683

_DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CH1RURGUA 
6449 Su. Pulaski Rd. (Crawford 

AAudical Building). Tai LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimu 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. B1ŪIS 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

lieka:
Sesers dukterys, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600
~ ___ ,.,.dl.||||.| j..... . H IILliaiĮiĮIIM II

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1— 
antrad., penktadienį nuo 1—5, 

ir Įestad. tiktai susitarus.

Or. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas.

DR. EDMUND E. CIARA 
Z/UV W. 51ST STREtT 

Tel.: GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
a—4, 7—9, antrad., penkt. 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vaL

GRADINSKAS

K'JRIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE"

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GtLINYČIA

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 84)833 ir PR 84834
X —    .„M,...   

GĖLININKAS
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Mariam Ava. — 586-1220

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



pačios 
eiliniu

Mikasės at- 
kalinės nu-

Mikasė

Melagingas Mikasės 
laiškas

Naujienose jau gaunama ką 
tik atspausdinta, Miko šile’ 
kio gražiai sutvarkyta 70 pus
lapių žurnalisto Jurgio Jašins- 
ko parašyta knyga, antrašte “Me 
lagingas Mikasės laiškas”. Yra 
įdėtas ir 
vaizdas su 
merių 123.

Buvusi
turtingi] Suvalkijos ūkininkų 
duktė, Kaune susiplakusi su 
komuniste Malka Chodosaite 
pati išvirto į komunistes ir tiek 
sovietų rusų okupantams pasi
tarnavo, kad rusų buvo pa
skirta net kažkokiu okupuotos 
Lietuvos “ministeriu”, bet jau 
nebe kaip Mikasė, o kaip Mi
chalina Meškauskienė, kuri 
apie savo negarbingą “karje
rą” parašė atsiminimų knygą 
“Žiūriu į tolius”. Naujienose 
jos tą knygą sukritikavus, ji 
melų pilną pasiteisinimą pa
rašė per “Laisvę” Bimbai laiš-

iaujieiių 1970 metų
27 d. d. n-riuose (la

kins dabar

HELP WANTED — FEMALE 
Derblninkiy Reikia

(ko forma, 
išinskas !
į spalio 15 
vė išsamų atkirtį, 
pakoreguotas, iš
ra knygele, kurioje sudėti fak
tai apie genocidiškus rusų ko
munistų darbus jų pajungtoje 
Lietuvoje, bus naudinga ati
džiai perskaityti ne tik pačiai 
Mikasei, bet ir kiekvienam lie- 

pažiūt u 
autorius

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 REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

ir seniai

įtuviui "be rasės ir 
skirtumo”. Knygos 
Jurgis Jašinskas yra 
skaitytojams plačiai 
gerai pažįstamas iš savo išsa
mių, kruopščiai dokumentuo
tų ir faktais pailiustruotų ap
žvalgų ir studijų. ’’Mikasės 
laiškas gaunamas Naujienose, 
kaina $1.50.

GERIAUSIAS VAISTAS
Vienas daktaras gyrėsi išra

dęs stebuklingą vaistą, kurs pa
gydo moteris iš visų ligų. Sukė
lęs didelį susidomėjimą jis pa
aiškino: — Aš joms pasakiau, Rekordavimo plokštelės imta gaminti iš 

rios slidžios, kaip stiklas. Plokštelės 
Mergina taisosi plaukus, žiūrėdama į

i is magnetinių me ižiagų, ku- 
5 daug patogesnės u r juosteles 
tokią plokštelę, kaip į veidrodį

juosteles, 
veidrodį.

KVIETIMAS
Maloniai kviečiame VISUS dalyvauti vieninteliam 

Lietuvos Valstybinės Operos 50 metų Jubiliejaus minėjime, 
kurs įvyks 1971 m. sausio mėn. 30—31 dienomis Jaunimo 
Centre, 5620 So. Claremont Ave., Čikagoj.

1. Lietuvos Valstybinės Operos Teatro parodos atidarymas Jaunimo
’. Cehtro Čiurlionio Galerijoj — sausio 30 d. 7 vai. vai.

2. Iškilmingos Mišios už mirusius Lietuvos Valstybinės Operos Teatro
.‘^-- bendradarbius — Tėvų'Jėzuitų-Koplyčioj — sekmadieni, sausio 
v’-- Si - (Keną-12 vaL dienos metu. <

3. Akademija (paskaitos, teatralų skaidrės ir balsai) — Jaunimo Cen
tro ; didžiojo j salėj — sekmadieni, sausio 31 d. 1 vai. p. p.

- - - - -‘ • _ . • - . j ''' < r • . — ■ » r -

4. Banketas (vakarienė, staigmeninė programa, Pakšto orkestras, šo-
-kiai) — Jaunimo Centro didžiojoj salėj.— sausio 31 d. 7 vai. vak.

Banketui stalus prašome užsisakyti iš anksto pas: 
tŠofiją'-Adomaitienę — Tėlef.:-436-1722 (kiekvienu lai

ku), Alę Kalvaitytę - Velbasienę — Telėf.: 476-1622 (vaka- 
rais)i Antaną’ Sprindi — Telef.: 476-3523 (vakarais}.

Asmeniškai kvietimai nebus siuntinėjami.

LIETUVQS VALSTYBINĖS OPEROS 50 M. JUBILIEJAUS
- -—RENGIMO komitetas

C 0 S M 0 S 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, HI. 60608. — Tel. 254-3320

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

$5,000 minimum 
2 year certificate 

5%% 
51,000 minimum 
1 year certificate

Passbooks 

572% 
Investment 
bonus plan 

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

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
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
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiusti:

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

NAUJIENOS, CHICAGO B, ILL.— WEDNESDAY, JANUARY 20, 1971

kad jų liga yra senėjimo ženk
las!

NEBeRA KAS SAKYTI

Vyras (grįžęs namo girtas): 
— Moterike, tu esi špėtniausia, 
kokią aš kada esu matęs...

žmona: — O tu girčiausias, 
kokį aš kada esu mačiusi...

Vyras: — Gali būti, bet 
rytoj vėl būsiu blaivas!...

aš

Chicagos Medicinos 
draugijos mitingas

Chicagos Medicinos draugi
ja praneša, kad nuo trečiadie
nio kovo 3 d. iki šeštadienio, 
kovo 6 dienos Chicagos McCor
mick Place įvyks 27—ji meti
nė Vidųrvakarių klinikii kon
ferencija, kurioje numatoma 
dalyvausiant 4,000 medicinos 
srities vadovaujančių autori
tetų, atstovaujančių įvairiau
sius medicinos segmentus. Kon
ferencijos paruošime ir prave- 
dime kooperuoja visa eilė ine- 
dikalinių organizacijų k. a. 
pediatrikos, anesteziologijos, 
chirurgijos draugijų, krūtinių 
chirurgų kolegijos. Trauma 
komiteto ir Amerikos chirur
gų kolegijos atstovų.

Baigiamoje sesijoje,
dieni, kovo 6 d. 'posėdis ski
riamas “futurologijai” ir bus 
svarstomi tokie klausimai, 
kaip “Ko mes galime tikėtis iš 
medicinos” ir “Kaip mes gali
me paveikti tai, kas turi įvyk
ti arba mažų mažiausiai tam 
pasiruošti”.

šešta-

Mirė iš bado ir šalčio
Mažame nuosavame 5 kam

barių namelyje 2130 S. Chris
tiana Avenue rasti negyvi Wil
liam Miller 67 metų ir jo žmo
na Hilda 63 metų amžiaus.

Kaimynai pastebėję, kad per 
keletą dienų lame namelyje 
nebežymu jokios gyvybės. pa
šaukė policiją. Namelyje ne
buvo nei šildymo, nei elektros, 
nei dujų (gazo); durys, langai 
ir sienojai buvo užkalinėti lent 
galiais , o viduje sąšlavų ir at
matų per ilgą laiką prikrauta 
iki lubų tiek kad iki durų bc- 
paliktas lik poros pėdų praėji
mas.

Kaimynai aiškinosi daug 
kartų siūle pagalbą, maistu ar 
patarnavimu, bet Milleriai vi
suomet padėkodavę atsakyda
mi “Ačiū, mums nieko nerei
kia”.

Jie buvo per išdidūs prašyti 
pašalpos ar pagalbos, sakė 
kaimynai.

Illinois baus CTA
Illinois valstybė žada šiemet 

pradėti bausti triukšmo kėlė
jus ir tokių baudžiamų pirmo
je eilėje numatoma Chicagos

racijoje (C 
traukinėliai 

“žvie-

CLERK — TYPIST 
Immediate opening for a person to 
perform a variety of interesting cler
ical duties in our 2 girl office. Typing 
necessary. Unusual opportunity w/ 

many Co. benefits.
ACTIVE GRINDING MFG. CO. 

2121 W. HUBBARD 
666-8567

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir {rengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

i0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421
6200 So. WESTERN AVE.

PERSONAL 
Asmeny Ieško

PAIEŠKOMAS 
AUGUSTAS NAUJOKAS, 

gyvenęs 7495 Birnam Street, 
Montreal 15, PQ, Canada.

Atsiliepti: 
NAUJIENOS, Box 168, 

1739 So. HALSTED STREET 
CHICAGO, IL. 60608

r; jas”. Aprašymas išspausdintas 
s miestas pirmadienio laidoje. Straips- 
Chicaga ir^is su 3 iliustracijom yra veik 

puslapio dydžio. Jame apra
šyti ir stambieji Amerikos lie
tuvių kultūriniai pasireiški
mai. Nuotraukose pavaizduo
jama lietuvių liaudies menas ir 
buitis: vienoje yra F. Zapolis 
su savo žmona Eleonora suk
tinio judesyje, dukrai Karolei 
grojant kanklėmis, antroje sū 
nūs Robertas gėrisi lietuviš
kais kryžiais. Trečioje nuo trail 

| koje yra p. Mellas, Eleonoros 
“ mamytė, su lietuviškais val-

— Pfc. Dennis R. Novickas '
tarnauja Ellsworth aviacijos• Vitas Abromavičius žai- 
bazėje, South Doko ta valsti- džja krepšini puolėju 18-to 
joje. Jo tėvai gyvena Chicago- Wardo Demakratų komando
je, .pietvakaruf apylinkėje. ’ (Je Sonny Vaičkus žaidžia to 

T. k/ . 1 pat-wardd'Kosaks’ komandoje;
. — Linas Stagiflftkąs, , Bogan. . ; . T-. r, 

aukšt. mokyklos studentas; yra ’ — v • ■ '■
išrinktas payyądingiąusiu, jau? State kolegijos Studentas, žai- 
nuoliii antroje] miesto apylin-^ia kolegijos ^krepšinio'-lo
kėje ir dalyvabji“ tolimesnėse maudoje Colonels/ Rungtynė- 
varžybose del pūvyždingiaušio.se suIllinois• u-to-tCircle cam- 
jaunuolio titulo Chicagos mies PUSfkomanda-F. Vaičkus įmetė 
te. Kartu su’dabartiniu titulu 
jis laimėjo arpnfokėtą kelionę į 
Washington, D.TC. L. Slavins
kas yra pavyždirigas moksle; 
sporte, jauninu? organizacijo
se ir visoje aplinkoje. Planuo
ja studijuoti teisės mokslus.

— Frank Zapolis, Evergreen angyje
Park,III., žinomas lietuvių tau-j21 d., 7-tą vai. vakaro, 
todailės mylėtojas ir puoselėto grupės mokytojai yra Frank 
jas, taip pat visa šeima, buvo Zapolis, Cecil Matui ir Helen 
aprašyti Chicago Daily News Pius. Jau trečią kartą šis jau- 
dienraščio korespondentės San'nimas pakviestas dalyvauti 
droš Pesmen plačiu straipsniu Conrad - Hilton viešbutyje. 
“Lietuviai išlaiko savo tradici-Į-------------------------------------- —

 j ♦ Lietuvos Valstybinės Operos 
50 Metų Jubiliejaus Rengimo 
Komitetas maloniai prašo visų 
buvusių Teatro bendradarbių, 
kurie rengiasi atvykti į šį minė
jimą, iš anksto pranešti Komi
tetui apie savo dalyvavimą, ad
resu: Antanas Sprindys, 6535 S. 
Maplewood St., Chicago. Illinois 
60629, nes reikia rezervuoti Ju
biliejaus minėjimo Bankete vie
tas. (Pr).

Tranzito adininis
TA), kurios “L” 
savo posūkiuose baisiai 
gia”. Prie triukšmadarių pri-
skaityti ir autoburai ir sunk
vežimiai.

Triukšmingiausii 
lllinoj u j skaitomas 
St. Loūis.

Einant įdabartinjais Illino- 
jaus aplinkos sau 
tymais, taršos ko: 
ba turi teisę bausti iki $10,000 
už kiekvieną dieną, kol šva
ros Įstatymų ? pažeidimas ne
bus atitaisvtas. - I

£ ojimo įsta- 
ntrolės tarv-

TRUMPAI

- Frdnk Vaičkus, Chicago
V * . f A t • • * • - A < -

;23 krepšius kartu ir vieno taš
ko pabaudą, kuri nulėmė rung 
tvnes 75:74 rezultatu.t - • {• r ' .. ■ , -; ■f t ,

— Lietuvos Vyčių jaunimas 
(K of L Juniors) " dalyvaus ir 
šoks Lietuvių Tautinius šokius 
Conrad-Hilton -viešbučio prie- 

ketvirtadienį, sausio 
šios

♦ Maestro Vytautas Marijo- 
šius, Hartfordo Muzikos Univer
siteto Profesorius, atvyksta i 
Lietuvos Valstybinės Operos 50 
metų Jubiliejaus minėjimą Chi- 
cagon š. m. sausio 29 d. (Pr).

z
A. & L. INSURANCE & REALTY

A. LAURAITIS
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775

(Currency Exchange ištaigoj)
Pigūs automobilių draudimai.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE 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 71 st STREET TEL. 925-6015

$1
Paryžiuje gerokai prisnigo, todėl ir 
pačiame miesto centre vaikai randa 
viety, kur pažaisti su sniegu. Fono 
stovi garsOs švontstlos ii rd les bažny

čios bokštai.

TERRA
Brangonybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660
s. ■ _ f

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

3 BUTAI ir BIZNIO patalpa. Rink
tinė vieta Marquette Parke. $43,000.

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

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis _
320814 W. 95th St. A

GA 4-8654

BTAT1 BAIS

INSVtANCt

Statę Farm fęre antf .Casualty’ Company

JUOZAS (JOE) JURAITIS Į 
■i ir; *■ ' . ’

Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
nus, Volvus, Mercedes, Porschus ir 
kitas Tižs. * ir "vietinės gamybos maši 
nas. -Elektroninis tikrinimas, patyrę 

:-:mechanikai, vilkikas. ;

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd St.

TeLGR 6-3134 arba GR 6-3353

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

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

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

2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh
ton Parke. Duoda virš $16,000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52.500.

5 BUTŲ ŠVIESUS MŪRAS ir 3 auto 
mūro garažas pačiame Marquette Par
ke. $7,500 pajamų. Tik dėl ligos ati
duoda už $48,000.

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

PUIKUS. DIDELIS 2 po 6 mūras. 
Gazu šildymas, platus sklvpas, mūro 
garažas arti ofiso. $29.500.- įCC?

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

9 KAMB. MŪRAS, gražus — kaip 
naujas. Geros pajamos, arti musu. 
$19,600. - ;

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus -

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, III. 60632, Tek Y A 7-5980

f

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tel.: REpubiic 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

*
APDRAUDŲ

Įndtptndlflt

AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei- 

I katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

jimo sąlygos.
J.—B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Ave, PR 8-2233

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
2608 West 69th Street

Chicago, Illinois 60629
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas {vairlg pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

5 KAMBARIŲ mūrinis, f>tas - pada
rytas šildomam porčiuje. Šilima ga- 
zu, moderni virtuvė'ir vonia, 2 auto
mobiliu' garažas. S20.500. • r sr-

4 KAMBARIU EXPANDABLE (vir-
šus neužbaigtas), apvnaujis^ - mūrinis. 
Šilima gazu. aluminijaus) langai, 2 au
tomobilių, garažas, šoninis įvažiavimas, 
platus'Sklypas. $25,000. ,

5 KAMBARIU mūrinė rezidencija,
šilima gazu, 1% auto garažas, platus 
sklypas. $18.900.' ' ----- —

2 PO 6 MŪRINIS. 2* atskiri karštu 
vandeniu šildymai gazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobilių garažas. Mar
quette Parke. $32,000.

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

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

3009 WEST 63rd STREET
Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

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

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

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

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

Skambinkit 
LA 1-S047 

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

MUJIENAS
L——KTūmSUTB—=-----

lietuviu taipgi purka r panfaah 
ir progai nžrio faktai per

HALU IENAS

p%25c5%25abvy%25c5%25bedingiau%25c5%25a1io.se



