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MIRTIES BAUSME UZ BANDYMĄ PABĖGT
STALINO ŠALININKAI GALI LAIMĖTI

Prancūzų “Le Monde” dienraščio bendradarbis iš Prahos pra- 
nešą jog sonetų ambasados antrasis sekretorius Nikalojus G. Sta
rikovas pasakęs, kad Stalino šalininkai turi vilties laimėti viršų 
24-tame partijos kongrese, kuris prasidės kovo 30 d. Lapkričio 
18 d. vaišėse, kuriose dalyvavo 40 žymiausių Čekoslovakijos par
tinių, sekretorius pareiškęs: “Chruščiovizmas yra nuodai tarp
tautinio komunizmo sąjūdžio arterijose, šie nuodai turi būti pa
šalinti, kad sąjūdis atgautų sveikatą!

“Reikia suprasti, kaip kova su 
asmenybės kultu buvo žalinga 
komunistų sąjūdžiui Vengrijoje, 
Lenkijoje ir Čekoslovakijoj. Tik 
Chruščiovas atsakingas už tai, 
kad pradėjo ataką prieš Staliną 
20-tame partijos kongrese 1956 
m.”, pareiškęs sovietų diploma
tas.

“Po dvidešimtojo kongreso 
praėjusieji 14 metų įrodę Stali
no tezę esant teisingą, kad kla
sių kova sunkės socializmo san
tvarkoje ir kad klasinis priešas 
įsismelks į partiją Atmesdamas 
šią tezę, 20-tas kongresas paruo
šė kelią priešui įsibrauti į komu
nistų partijos narių eiles. Dvide
šimt ketvirtasis kongresas ati
taisys tą klaidą”.

Tai yra grėsmingi žodžiai, neš 
Starikovo minimoji tezė buvo 
naudojama Stalino valymams 
pateisinti.

Yra ir kitų ženklų, rodančių, 
kad raudonieji vanagai yra pa
kirdę. Netrukus po Leningrado 
bylos prieš 11 asmenų, ketinusių 
pagrobti lėktuvą ir pabėgti, Uk
rainoje pradėta propagandos 
kampanija prieš gerus santy
kius su Vakarų Yokįętįįa. §tą_- 
ga atrado "masinius kapus lies 
Dubų kaimu Kryme su 1,480 as
menų liekanomis.

Ukrainos vicepirmininkas Pio
tras -T., Tronko. gruodžio 25 d. 
pareikalavo Sovietų Sąjungos, 
vardu, kad V. Vokietija'išduotų 
“karo nusikaltėlius”, šešis iš jų 
paminėjo pavardėmis, pridurda
mas, kad gali jų būti ir daugiau. 
Užsienio laikraštininkai buvo nu
vesti prie kapų. Pasaulio spau
dai išsiuntinėti šiurpūs paveiks
lai. Aukos nužudytos šūviu į 
pakaušį; (Žudymo stilius rody
tų, kad tai esama sovietų spe
cialistų darbo). Bet vis viena 
Varoma atkakli kampanija, tu
rinti tikslą pakeiikti ar visai su
trukdyti gerėjančius santykius 
su V. Vokietija. Netenka abe
joti, kad Brežnevas su Kosygi
nu nesiimtų lengvapėdiškai ga
dinti santykių su Vakarų Vo
kietija. Veikiausiai atkaklio
sios linijos šalininkai bando 
įbrukti kuolą į ratus. O laikas 
tam ji] pasirinktas labai pato
gus... prieš pat partijos kongre
są.

Nutraukė karinev-

paramą Ekvadorui
WASHINGTONAS. — Ame

rikos vyriausybė pakelbė, kad 
sustabdoma karinė parama Ek
vadorui, kuris sulaikė aštuonis 
JAV žvejų laivus. Amerika pa
silieka sau teisę griebtis ir kito
kių veiksmų. |

Ekvadoras, Čilė ir Peru nu- Įnese linijose, 

statė savo teritorinius vandenis • 
net 200 mylių nuo kranto ir ne
leidžia ten žuvauti svetimų val
stybių laivams. Amerika pripa
žįsta tik 12 mylių teritorines

Išmestas admirolas
buvo vertinamas

WASHINGTON AS. — AP 
spaudos agentūra vėl priminė 
Simo Kudirkos klausimą, pa
skelbdama žinią, kad Pakran
čių Sargybos admirolas William 
Ellis, kuris buvo paleistas į pen
siją ir gruodžio 21 d. kritikuo
tas viešame transporto sekreto
riaus John Volpes pareiškime 
dėl rimtos klaidos sprendime iš
duoti pabėgusį jūreivį, buvo rug
sėjo 18 d. to paties sekretoriaus 
labai išgirtas ir apdovanotas 
Nuopelnų Legiono žymeniu.

Agentūra rašo, kad admiro
las už savo darbą, Pakrančių Sar
gyboje buvo Volpes pagirtas spe
cialiame Legion of Merit rašte, 
kur jis vadinamas pramatančiu,

SUJAUDINO IŠEIVIJOS LIETUVIUS
ČIKAGA. — Visą lietuvių tautą namie ir išeivijoje sujaudi

no antradienį paskelbta Reuterio agentūros žinią kad Vilniuje 
mirties bausme buvo nuteistas Vytautas Simokaitis, 34 m., ir jo 
žmona Gražina Mickutė-Simokaitienė, 21 metų, už bandymą pa
bėgti iš okupuotos Lietuvos. Simokaitienei duota bausmė — trys 
metai darbo stovykloje. AP agentūros žiniomis, jie bandė lapkri
čio 9 d. nukreipti keleivinį lėktuvą, skridusį iš Vilniaus į Palangą, 
Švedijon. Lėktuvo įgula nugalėjo Simokaitį ir jam dar lėktuve 
išlaužė tris šonkaulius.

Ta pati agentūra skelbia, kad
Simokaitis jau prieš trejis me- mas jų paveikti Popiežių, kad 
tus bandęs pabėgti iš Lietuvos, 
tačiau buvo surastas pasislėpęs 
laive ir sugrąžintas. Lėktuvo 
pagrobimo bandyme Simokaitis 
turėjęs revolverį, tačiau jo ne
iššovęs. Simokaičiai turį per sa
vaitę paduoti apeliacijos prašy-

,______ ___ _____________ ___________  ....... Jie naudojami prekių stotyse ir šiluti- Lietuvos respublikos Aukš-lrybos skyriais, ragindamas juos
Šitokias linijas nutiesti su naujais bėgiais yra, palyginti, greitas darbas, ypač kada naudojamos di- Čiausiam Teismui. Jei jų baus- išvystyti akciją UŽ SimokaiČlUS.

kupui P. Marcinkui, prašyda-

tas užtartų mirti pasmerktą lie
tuvį Maskvoje. Visi organizuo
ti Amerikos lietuviai prašomi 
veikti savo apylinkių Amerikos 
politikus, spaudą ir organizaci
jas. Dr. Bobelis susirišo su di
džiaisiais Amerikos Lietuvių Ta-

j Amerikoje pradėti gaminti geležinkelio bėgiai kartu su plieno pabėgiais. Jie naudojami prekių stotyse ir šaluti-

dėlės mašinos.

SAIGONO KARIUOMENĖ KAMBODIJOJ 
sir”i VIS DAUGIAU DAROSI REIKALINGA 

tiniai įstatymai. Ekvadoras gau-į “
na iš Amerikos 29 mil. dol. per I SAIGON AS. — Pietų Vietnamo vyriausybė paskelbė, kad ko
rnetus ekonominės “paramos.!Vose su komunistais Kambodijoje. jos daliniai nušovė 119 komu- 
Svarsfoma sustabdyti ir ekono- jnistų kreivių Didžiausios kovos vyksta prie kelio nr. 4, kuris
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minę paramą. Nuo 1960 metų 
apie 100 amerikiečių laivų buvo 
sulaikyti prie Ramiojo vandeny
no krantų.

Laivu gaudymas — 
pelningas biznis

Ekvadoro valdžia kaltina Ame- 
rikosžvejųbęndroves provokaci
ją nes jos siunčia savo žvejų

jungia .Kambodijos sostinę Phnom Penhą su. pajūrio miestu ir 
svarbiu uostu Kompong Som, kuriame yra ir labai svarbi Kam
bodijos ekonomikai naftos valykla. To kelio ^atėmimui iš komu
nistų buvo panaudotos nemažos jėgos. Iš pietų tuo keliu žygį pra
dėjo 3,500 Pietų Vietnamo kareivių, o iš šiaurės — 5,000 kam
bodiečių. Visas kelias jau yra nuo komunistu išvalytas, tačiau 
dar liko apie 10. mylių kelio, einančio per Dramblio kalnus, kur 
Pich Nil tarpeklyje yra įsistiprinę komunistų daliniai.

4 šios .kovos Kambodijoje vėl 
sukėlė nemažą triukšmą Wa- 

laivus į Ekvadoro teritorinius 'shingtone, nes AP agentūra pa- 
vandenis. Tų laivų sulaikymas skelbė fotografiją iš Kambodi- 
esąs legalus Ekvadoro suvere- j jos, kur' matomas amerikietis; 
numo veiksmas, o žvejai esą .bėgantis į stovintį helikopterį. Iš 

~ "to daroma išvada, kad amerikie
čiai-dalyvauja Kambodijos ko
vose.

darbininkams taika

VEL1AUSS0S ŽINIOS

+ Čikagos miesto meras sa
ko, kad P. Powell paliktus pini
gus reikėtų ištirti.

+ Gynybos sekr. Laird pa-

brakonieriai. Ekvadoro pareiš
kimu, amerikiečių laivynas su
sidėjęs iš 23 laivų.

Washingtone kongreso narys 
Thomas Peily kaltina valstybės 
departamentą, kad jis neužsto
jo praeityje savo žvejų. Kon
gresas yra nutaręs ir davęs lei
dimą valstybės departamentui 
sulaikyti iš Ekvadorui duodamų 
sumų tas pabaudas, kurias Ame
rikos žvejai turi sumokėti Ek
vadoro ar kitų valstybių val
džioms. Iš trijų laivų praėjusią 
savaitę Ekvadoras išreikalavo 
133,000 dol. pabaudų. Toks lai
vų medžiojimas ir baudimas pa
sidarė labai pelningas Ekvado
ro biznis, sako atstovas Peily.

Pentagonas ir valstybės de
partamentas aiškina, kad Ame
rikos helikopteriai tikrai daly
vauja tose kovose ir apšaudo ko
munistų pozicijas, tačiau žemė
je nesą jokių amerikiečių pata
rėjų ar instruktorių.

Senatorius McGovern, neseniai 
paskelbęs savo kandidatūrą Į 
prezidentus, kritikuoja preziden
tą Nixona, kuris sulaužęs sena
to priimtą Cooper-Church rezo
liuciją, kuri draudžia siųsti ka
riuomenę į Kambodiją. McGo
vern sako, kad vyriausybė Kam
bodijoje eina tuo pačiu keliu, 
kaip ėjo Vietname ir vis daugiau 
įsivelia į ten vykstanti karą.

Kambodijos premjeras Lon 
Nol atvyko į Saigoną tartis su 
Saigono vyriausybe dėl karinės

Laiškai Britanijoj 
kraunami Į krūvas

LONDONAS. — Britanijoje paramos padidinimo. Apie 1,000 
streikuoja pašto darbininkai. Jie vietnamiečių buvo helikopteriais 
reikalauja 15% algų pakėlimų, o. pervežti į Kambodijos pietinę 
pašto ministerija siūlo tik 8%. dalį, netoli Kampong Som mies-
Paštininkų algos svyruoja tarp 
36 dol. ir 66 dol. per savaitę. 
Pirmą streiko dieną didesniuo
se, miestuose jau prisirinko 3.5 
milijono laiškų.

Britanijos pašto ministeris 
yra jaunas, buvęs lengvaatletas, 
Christopher Chataway, garsus 
vidutinių nuostoliu bėgikas.

Privatūs biznieriai pradėjo 
britų miestuose organizuoti laiš
kų ir siuntinių išvežiojimą, im
dami už laišką po 24 centus.

to, kur jie pakeitė kambodiečių 
įgulą.

Kinijoj buvęs Kambodijos val
dovas Sihanoukas pasigyrė, kad 
komunistai Kambodijoje jau 
valdą 70% visos teritorijos ir 
apie du trečdalius visų gyven
tojų. Jis ragino Kambodijos gy
ventojus rengtis ilgam karui 
prieš Amerikos “agresiją”. Lon 
Nol vyriausybė slapstosi sosti
nėje, kuri yra visiškai apsupta 
mūsų dalinių, pareiškė Sihanou
kas.

pasižymėjusiu, neabejoj ančių 
vadu, kuris pademonstravo ne
paprastą iniciatyvą, sveiką gal
vojimą ir abejonių nekeliantį at
sidavimą tarnybai.

♦ Libane buvo suimtas biznie
rius, kuris Rytų Europoje par
davinėdavo žydams Libano pa
sus, kad jie galėtų išvažiuoti į 
Izraelį.

VARŠUVA. — Naujas Lenki
jos komunistų vadas Edward 
Gierek vakar turėjo pasakyti 
kalbą per lenkų televiziją. Jis 
planavo kalbėti, apie vieno mėne
sio savo valdžios darbus ir pa
darytą pažangą.

Susitikime su Gdansko darbi
ninkų delegacija Gierekas pabrė
žė, jog reikia atstatyti pasitikė
jimą tarp darbo žmonių ir par
tijos, kad visos problemos bū
tų sprendžiamos taikingai, tvar
kingai ir greitai.

Lenkijos žinių agentūra nie
ko neskelbė apie naujus Gdans
ko darbininkų streikus, laikraš
čiuose nėra jokių žinių, tačiau 
partijos politbiuras ilgai posė
džiauja ir svarsto, kaip išveng
ti naujų neramumų ir kaip pa
tenkinti darbininkiją.

Apollo 14 erdvėlaivio komendantas, 
laivyno kapitonas Alan Shepard Jr., 
kuris buvo pirmas amerikietis erdvo
je su Mercury erdvėlaiviu 1961 m. 
Shepard yra 47 mėty — seniausias vi
soje astronauty grupėje. Jis nusileis 
mėnulyje su astronautu Edgar Mit
chell. Jy laivas pavadintas "Antares** 

-vardu.

mė bus patvirtinta, Simokaitis 
bus pirmas visame pasaulyje nu
baustas mirties bausme už ban
dymą pagrobti lėktuvą. Abu Si- Vatikane George Weller, rašy- 
mokaičiai dirbę statybos minis- Į damas apie Simokaičių teismą, 
terijojė. Simokaitienė jau tre- Į primena, kad lietuviai yra pa
čiame mėnesyje nėščia. ‘ skutinė sovietų katalikų mažu

ma. Neseniai Popiežius viešai 
apeliavo į sovietų valdžią, pra
šydamas pasigailėti nuteistų žy
du.

Įdomu, kokių veiksmų Popie
žius griebsis gelbėti lietuvius 
katalikus. Weller rašo, kad iš
eivijos lietuviai griežtai kriti
kuoja Vatikano koegzistencijos 
su komunizmu bandymus ir dia
logą su Kremliumi, šis įvykis

SimokaiČįų teismas Vilniuje 
truko 10 dienų. Gražina Simo- 

ikaitienė, pamačiusi, kad vyro 
reiškė, kad Amerikos oro jėga, bandymas priversti lėktuvo įgu
bus toliau naudojama visoje In- skristi į Švediją nepavyko, 
dokinijoje. . išpylusi ant lėktuvo grindų ži-

Buvęs astronautas Aldrin į ba]0 ar g-azolino ir bandžiusi lėk- 
paskirtas Kalifornijos aviacijos' tuvą uždegti, tačiau ir tas jai ne- 
lakūnų mokyklos viršininku. j pavyko. Ji buvo nugalėta Įgu- 

Čekoslovakijos komunistų ]os narių.

išpylusi ant lėktuvo grindų ži

Ką darys popiežius?
Daly News korespondentąs

partijoje panaikintas slaptas 
balsavimas, ~kuri~i>uv<> Įvedęs 
Dubčekas.

+ Italų krikščionių demo-

Maskvos spaudą tylį
NYT laikraščio korešponden- 

tas Bernard Gwertzman iš Mas- 
kratų partijos sekr. Forlani pa- kvos pranešą kad apie Simokai-
reiškė, kad partija daugiau ne- gjų teismą Maskvos laikraščiai 
bekovos prieš skyrybų įstatymą. nieko nerašė. Nebuvo žinių ir 

4 Sovietų organai vėl uždrau- didesniuose Lietuvos dienraš- 
dė violončelistui Rostropovičiui f giuose, tačiau Maskvoje ši žinia 
važiuoti koncertuoti, šį kartą, į 
Paryžių.

♦ Sen. Richard Russell, se* 
nato lėšų komiteto pirm., labai 
sunkiai serga ligoninėje.

Izraelyje Egipto šnipas ga
vo 12 metų kalėjimo.

+ Dr. Albert Engei, geologas, 
pareiškė, kad mėnulyje gali bū
ti vandens.

. Prezidentas uždraudė kas
ti kanalą Floridoje, kuris per
kirstų visą Floridą ir pakenktų 
gamtai.

Nutarė nutraukti 
sovietų sekiojimą
NEW YORKAS. — Žydų gy

nybos lygos vadas rabinas Meir 
Kahane paskelbė, kad jo orga
nizacija nutrauks neribotam lai
kui sovietų diplomatų persekio
jimą, tačiau demonstracijos ir 
sovietų įstaigų piketavimas bus 
tęsiamas toliau. Kahane pareiš
kė, kad valdžia ir žydų organi
zacijos jį ragina nutraukti so
vietų pareigūnų sekiojimą. Ki
tos žydų grupės žada dirbti per 
nustatytus, normalius kanalus.

Rabinas Kahane pažadėjo pa
laukti ir pažiūrėti, kaip veiks 
tie “normalūs kanalai”. Jei jis 
matys, kad jie nieko gero neduo
dą tada lyga vėl atnaujins savo 
veiklą.

New Yorke prasidėjo teis
mas, kuriame Kahane ir dar ke
turi žydai kaltinami neramumų 
kurstymu, policijos neklausymu, 
tvarkos ardymu ir valdžios pa
reigų trukdymu. Teismas buvo 
atidėtas iki ateinančio antradie
nio. Kahane gali gauti iki dviejų 
metų kalėjimo.

buvo gauta iš paprastai patiki
mų ir patikrintų šaltinių. Sako
ma, kad lėktuvo pilotas buvęs 
Simokaičių draugas ir įleidęs 
juos į lėktuvą be bilietų. Pilo
tui gresia atskiras teismas.

Kartu su šia byla prisimena
mas ir 11 asmenų teismas Le
ningrade. Devyni iš kaltinamų
jų buvo žydai. Nė vienas jų 
dar nebuvo į lėktuvą įsėdęs ir 
teismas juos nubaudė tik už pla
navimą pagrobti lėktuvą. Mas
kvoje kalbama, kad lietuviams 
bausmė bus taikoma didesnė ir 
jų apeliacijos prašymas gali bū
ti atmestas, nes jie jau buvo pa
čiame lėktuve ir padarė tuo di
desnį nusikaltimą už Leningra
do žydus, kurių dviem mirties 
bausmė buvo pakeista į 15 m. 
kalėjimo bausmes.

žygiai Washingtone 
ir Vatikane

Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirm. dr. Kazys Bobelis antra
dienį kreipėsi telegrama į prezi
dentą Nixona, prašydamas jį da
ryti žygių, kad teismo pasmerk
tam Simokaičiui bausmė būtų 
pakeista. Altos pirm, kreipėsi 
vakar ir į prezidento specialių 
reikalų patarėją George Bell, 
prašydamas jį stengtis Baltuose 
Rūmuose, kad mirties sprendi
mas būtų pasmerktas ir kad 
JAV prezidentas padarytų tuo 
reikalu pareiškimą. G. Bell ža
dėjo dr. Bobeliui dėti pastan
gas, kad Baltieji Rūmai šio so
vietų teismo atveju padarytų 
nemažiau, kaip buvo padaryta 
Leningrado žydų teismo metu.

Altos pirm. dr. K. Bobelis va
kar išsiuntė telegramas į Vati
kaną kardinolui Samorei ir vys-

jis pasiryžęs tokį pat spaudimą 
padaryti dėl. Vilniaus teismo 
sprendimo, kaip jis padarė dėl 
Leningrado teismo.

Italų kunigai į Vilnių

Weller rašo, kad antradienį, 
prieš paskelbiant žinią apie Si- 
mokaičių teismą, 100 katalikų 
kunigų išvažiavo iš Romos į So
vietų Sąjungą Tai negirdėta ir 
negarsinta išvyka, daroma su 
Vatikano leidimu ir pritarimu. 
Išvyką organizavo Opera Roma
ną Pellegrini. Kunigai lankysią 
didžiąsias Vilniaus bažnyčias. 
Dauguma, išvažiavusių kunigų 
yra italai. Jei, jiems viešint Vil
niuje, bus sušaudytas Simokai- 
tis, sako Weller, visa ta kelionė 
gali sukelti didelį triukšmą.

Patirta, kad vakar rytą iš Wa
sh i ngtono į Čikagą atvažiavo 
Juškys, sovietų ambasados tar
nautojas. Pastebėtą kad kiek
vieną kartą, kai iškyla lietuvių 
reikalai, kaip Bražinskų ar Ku
dirkos atveju, jis tuoj prisistato 
Čikagon.

Gaišina laika
C

SINGAPŪRAS. — Britų ko- 
monvelto vadų konferencijoje 
ginčai dėl britų plano parduoti 
Pietų Afrikai ginklus užėmė tiek 
laiko, kad bijoma, jog jo neliks 
kitiems svarbiems klausimams. 
Jau svarstoma, ar nereikės pra
tęsti konferencijos, kuri turėtų 
baigtis penktadienį. Daug pri
klausys nuo konferencijos pir
mininko, Singapūro premjero 
Yew.

Britanijos įstojimas į Euro
pos Bendrąja Rinką yra antras 
daug ginčų galįs sukelti klausi
mas. Dabar tarp komonvelto val- 
tybių veikia specialių lengvatų 
turį prekybos santykiai, kurie 
pasibaigs, kai Britanija įsijungs 
į Europos rinką. Tas gali pa
kenkti visai eilei komonvelto na
rių.
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Iš žiemos į pavasarį:

Kaip buvo įsteigti Detroito Lietuvių Namai
Aninų,

■Naujame rentgeno spindulių aparate galima sukinėti į visas puses
ne tik spinduli y masinos "akį" bet ir patį pacientu kuris pririšamas

kampu.

ii^sžIr

taures linksmybės’’ 
Okupuo-

blZMEKlAl, KURIE GARSINASI 
XALJIENOSE ". — TURI GEKUUE1Ą 

^aSISKKTMA kizmyji-

Dažnai
pasireikšdavo ir

r'r®

,JI

K u Ik us, 
|»r k t.

Žcruiono partiją

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. K Končiaus knyga 

.ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 

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

Nuo
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000

Fi
S

t

raiEDAfi
Detroito Lietuvių Kuię Dnu- 
gljos 1976 m. pajamų ir Hhddų 

apyskaita
Praeitais metais lietuvius su- 

1-rėtė-neiahnmgos žinios: iš rū
tų pavergtos Lietuvos politiniai 
bėgliai-buvo-sugrąžinti ar įkalin
ti įtitose valstybėse. Daug sielo- 
jomės ir daug dirbome Lietuvos 
naudai, tačiau šaltasis pasaulis 
1 koneatšildytas.

Dabar -pačioje žiemos gilumo
je pažvelkime į tai, kas jau yra 

asiekta. Čia reikia sugrįžti į 
tuos patriotus veikėjus, kurie 
šaltame ižeivųos kelyje įžiebė 
karštus savo .genties židinius. Jų 
tarpe vienas pačių iškiliausių. 
' ra Detroito Lietuvių Namai, 
Įsteigti 1962 metais ir šiandien 
tane visos lietuviškos kolonijos 
centru.

Ateinantį sekmadienį įvyksta 
Dariaus ir Girėno Klubo meti
nis susirinkimas. Tai tų patrio
tiškų ir pasišventusių vyrų or
ganizacija, kuri nuo 1952 metų 
svajojo apie Namus Visiems Lie
tuviams ir už dešimtmečio įstei
gė Detroito Lietuviu Namus.

Jūsų korespondentas kreipėsi 
Į Detroito Lietuvių Namų vie
ną iš steigėjų Joną Atkočaitį,

C

šiandieninį Detroito Lietuvių 
Namų Draugijos vicepirmininką 
ir Namų tvarkytoją, su eile 
-klausimų patirti kaip žiemos me
tu prasimušė pavasaris.

_  Dariaus ir Girėno Klubas 
įsisteigė 1952 metais, —pradė
jo Jonas Atkočaitis, minutei ati
trūkęs nuo Namų darbų ir pasi
sodinęs mane erdvioje namų 
raštinėje, kur ant sienų kabo 
Lietuvos žemėlapiai ir herbai.— 
Klubo tikslas nupirkti lietu
viams namus. Pradėta rinkti 
pinigai. 1953 metais turėjome 
5,800 dol. Mėginta pirkti, bet 
už tokią sumą buvo neįmanoma 
ką nors padaryti. Nepasisekus
nupirkti namus, klubas priėjo! 
prie likvidacijos. 1958 metais • 
buvo net paskelbta, jog reikia. 
klubą likviduoti. Matydami klu-Į 
bo vyrų patriotiškumą vietoje 
likvidacijos komisijos suorgani
zavome ^valdybą iš pasišventu
sių. Naujos valdybos tikslas: 
žūtbūtinai surasti Detroito lie
tuviams hamus. Plačiai ieškojo
me ir žiūrėjome. Galvojome sta-

Detroito Lietuvių Namai

Pajamos:
J. lietuvių namų šimtininkų 

iiHršu fondas $10,931.00.
2. Dariaus-Girėno klubo patal

pų nuoma ir švaros palaikymas 
$8,000.00.

3. Nuomos už sales $2,430.93.
4. Iš lietuvių namų draugijos 

parengimų $2,69&j61.
5. T askola iš Stasio Butkaus 

-šaulių kuopos $1;000.00.
6. Įvairios smulkios pajamos 

$74.86.
Iš viso pajamų 1970 metais 

-26,132.40.
7. 1969 metų balanso likutis 

$361.11. Viso $26,493.51.
Išlaidos:

.1. Iš sumokamų kas mėn. po 
$200.00 yra skolos sumažinimui 
$2,191.38, ir procentams $208.62.

2. Nuolatinio tarnautojo at
lyginimas $2,133.80.

3. Iš tarnautojo pajamų mo
kesčių atskaityta 226.80.

4. Namų, sklypų mokesčiai ir 
leidimai $2,356.06.

5.
$330.74. :

6. Namų remontas ir medžia
gos $3,759.59.

7. Už dujas apšildymui ir vi
rimui $1,307.21.

B. Už elektra apšvietimui ir 
virimui $618.52.

9. Už vandenį $225.04.
10. Raštinės, pašto ir banko 

$69.76.
11. Lietuvių namų parengi-

16. Policijai už mašinų apsau
gą $474.64.

17. UŽ nupirktus namus su 
sklypais ir jų nugriovimą, ir že
mės sulyginimus $10,322.08.

Iš viso 1970 metais išlaidų 
$26,450.56.
18. 1970 metų balanso likutis 
$42.95. Viso $26,493.51.
Pastabos:

A. L. N. D. skolos Mko 1971 
m. sausio 1 d. $24270.02.

B. Ir Stasio Butkaus šaulių 
Kuopai $1,000.00. Viso $3,270.02. 
1971 m. sausio 1 d.

J. Racevičius

VEKCUNA RIETĄ
Du nirižiai ^fdiTme JUosofau- 

ja prie alaus stiklo. Jiems befi- 
kvofAujant pro galiūną prava
žiuoja laidotuvės.

“žinai, Patrikai, šventam Pet
rui atiduočiau visas sutaupąs, 
kad galėčiau žinoti, kur -aš mir
siu”, sako Džanas.

— Kam tau Džanai tokia vie
ta parūpo? klausia Patrikas.

— Matai, aš nuo tos vietos ko- 
toliausiai laikyčiausi!

PER IŠTISA SAVAITĘ 
TVĖRĖ DARBININKŲ RESPUBLIKA 

Pasaulis pamatė ant kokiu moliniu kojy

tyli, tyrinėjome sklypus ir vie-

1

į.i

• • ■ ■ -___________________________________
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rašytoją, poetą, dramaturgą, aktonų

toves, tačiau tokiam uždaviniui 
neturėjome pakankamai lėšų. 
Pagaliau užtikome šiuos namus, 
tuomet priklausančius čekoslo- 
vakams, kurie, nors ir apleisti, 
buvo pritaikyti visuomeniškiems 
reikalams: turėjo sceną, dides
nes ir mažesnes sales, posėdžių 
kambarius, svetainę. Sušaukėm 
visuomenės susirinkimą apžiū
rėti šiuos namus. Devyniasde
šimt procentiniai nutarta pirk
ti šiuos namus. Paskirti 27 pi
nigų rinkėjai, kurie 3 mėn. bė
gyje sukėlė 19,000 dol. Tačiau 
čekpslovąkai norėjo gauti 70,000

liko tik 2,300 dol. šiaip šiais me
tais padaryta puiki apyvarta. 
Pažvelkite į Detroito Lietuvių 
Namų apyskaitą, kuri prideda
ma.

• Jdomi .knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau-
< 4m dturaiia globėjui, siuntusiam siuntinius j Vokietiją ir ki

tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių- 
-site čekį-arba Money Orderį tokiu adresu;

NAUJIENOS
, 1739 ^>o. .Halsted Street, Chicago, Illinois H060h
K,

Už nupirktą inventorių4 •

j u -^^ągęribti plasta' naūja 'khyga

Antanas Rūkas

kad gandrąs atneša vaikus?
— Tikrai tiesa, sūneli, patvir

tina motina.
— Well, garsiai susimąsto To

nis, gal mam pasakysi, kokiam 
tuomet galam tas tėvas čia rei
kalingas?

Gydytojai gali fotografiją padaryti bet kuriuo 
kampu.

Keturių metų Tonis yra gu
vus vaikas ir daug nori žinoti. 
Štai jo vienas dialogas su moti
na: “Ar tiesa, mam, kad Dievas 
mus aprūpina?

— Tiesa, sūneli.
— Ar tiesa, kad Kalėdų Se

nelis atneša dovanas ir žaislus?
— Tiesa, vaikeli.
— Ir ar tikrai tiesa, mam,

ilgus jue- 
l.tis dainavo A. Sodeika, tačiau 
jį teko dainuoti ir ėikagiškiui 
J. Baltrušaičiui. Solistė A. 
Kalvaitytė dainuodavo Florą, 
A. Vencevičaitė 
Dičiulė

ir

specialioje kėdėje.

“Newsweek”,

«r

šininko Močaro paškyrimąs Į po-

blok o i 1 gurno p art i jo s namai

metų, 
atras

svyravimas arba naujas sovietų-kaip tikrai nuvirto Gomulka ir 
kaip buvo paskirtas technokra
tas inž. Gierekas, bet pasižymė
jusio sovietų agento enkavedis-

ir įsteigė

PER ANNUMPER ANNUM

Jugoslavijos dienraščio “Poli
tika” korespondentas Risto Ba- 
j aiški rašo, kad nuo gruodžio 17 
dienos iki pat Kalėdų visas Ste
tino (ščecino) miestas išbuvo 
nepriklausoma darbininkų res
publika, kurią valdė laivų sta
tyklų streikuojančių darbinin
kų komitetas. Streikas Stetine 
buvo pratęstas ir po naujosios 
Giereko valdžios sudarymo, rei
kalaujant garantijų, kad niekas 
iš streikininkų komiteto ir de
monstravusiųjų nebus persekio
jamas. Tokios garantijos gau
tos ir represijų Stetine nebuvę.

UPI korespondentas toliau 
pranešė, kad Stetino darbininkų 
sąlyga streikui baigti buvo jų 
reikalavimas pašalinti iš miesto 
šarvuočius ir kariuomenę, 
ta sąlyga patenkinta.

Darbininkams grįžus į darbą 
Stetine grįžusi tvarka ir ramy
bė. Gatvėse tebėra matyti su
naikinimai. Partijos būstinės ir 
milicijos komisariato namai su
deginti ir lentomis užkalti. Bri
tų firmos Lloyds inžinierių in
formacijomis, valdžia visus dar
bininkų reikalavimus patenkinu
si. Britams didelį įspūdį pada
riusi drausmė, kurios pavyzdin
gai laikėsi daugiau kaip 10,000 
laivų statyklų darbininkų per vi
sas streiko dienas.
Gdanske buvusi tikra revoliucija

Prancūzų laikraštis “Le Mon
de” Įdėjo ilgą reportažą savo ko
respondento Bernardo Margue
ritte, kurs aprašo, kad Gdanske 
vien krautuvių išplėsta ir apnai
kinta daugiau kaip 50.

“Sunaikinti Spaudos namai, 
kuriuos talpinos: ir cenzūros ad
ministracija, “rašo Margueritte. 
Demonstrantai sudeginę tris 
šarvuočius mieste, o- ketvirtą 
prieš pat laivu statyklų. Viso 
bloko ilgumo partijos namai vi-

A.
Florą. Tai vis išei

vijoje gyveną solistai. 
“Traviatoje” 
žvinūs užsienio daininkai.

Lietuvos teatre ’"Traviata*’ 
būdavo (ir dabar telx ra) Nau
jųjų Metų sutikimo spektakliu, 
kuriame ypač “Aukštai pakel
kim mes 
tiko dienas dvasiai.
toje Lietuvoje garsus solistas 
Kipras Petrauskas pasirinko 
1955 gruodžio 31 d., minint te-

alsisvei-

stovi kanibališkas komunizmo Molochas

siškai sudeginti; už poros šim
tų metrų buvę technikų sąjun
gos rūmai visiškai sugriauti, bet 
šalimais esanti bažnyčia išlikusi 
nepaliesta, nes demonstrantai 
gaisrininkų neleido gesinti par
tijos ir valdžios namų, o liepė sau 
goti bažnyčią, kad neužsidegtų. 
Užmuštųjų skaičių Gdanske “Le 
Monde” paskelbė 26, nors vieti
niai tvirtina, kad buvę dukart 
daugiau.

Margueritte neabejoja, kad 
riaušėse dalyvavo ir provokato
riai, tačiau vietinė saugumo mi
licija rodžiusi nuosaikumą 
santūrumą, užtat buvusi iš mies
to atšaukta ir jos vieton iš Poz
nanės atgabenti specialūs smo
gikų daliniai, kurie iki pat Nau
jų Metų, kol Margueritte ten bu
vo, tebedarė “tvarką”.

Londono “Observer” rašo, kad 
Gdansko ir Stetino laivų staty
klų darbininkų daugumas jau 
yra iš priaugusių naujosios kar
tos valstiečių, reiškia jau užau
gę dabartinėje Santvarkoje, ir 
yra visiškai kitoki negu seno
sios kartos darbininkai — yra 
drąsūs ir kovingi, ir tatai patys 
jie žino. Dėlto suprantama, ra
šo Observer, kad naujoji Giere- 
ko valdžia jaučiasi turinti su šia 
naująja darbininkų klase skai
tytis.
Parodė, kad darbininkai gali 
nuversti ir raudoną valdžią 
Nors tebėra didelė paslaptis.

"NAUJIENOS" KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS
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atro 35 metų sukaktį, atsisvei
kinti su aktyviu operos darbu 
ir paskutini kartą dainavo Al
fredą. Kartu su K. Petrausku 
čiame jubiliejiniame spektak
lyje paskutinį kartą operos 
scenoje pasirodė ir P. Oleka, 
atlikęs daktaro Grenvilio par
tijų.

šiandie Alfredą dažnai dai- 
inuoja V. Noreika, baroną — 
V. Daunoras ir Žermoną — E. 
Kaniava, vis trys važinėję pas 

[užsienio lietuvius. Be jų, gar
sėja solistai J. Urvelis, V. če- 
sas, Y. Adamkavičius ir kt. Ta
čiau, 
operai

MARIIIMU IBrzezinskio straipsnį savaitraš
tyje “Newsweek”, pavadintą 
“The Lessons of Gdansk” (Gdan
sko pamokos), kur jis atkrei
pia dėmesį į faktą, kad pirmą 
kartą per 25 metus į režimo po
litiką parėjo kariuomenė, nes į 
Lenkijos politbiurą buvo paskir
tas generolas Jaruzelskis. Len
kų kariuomenėje esąs jaučiamas 
tautinio atbudimo reiškinys.

Autoriaus nuomone, situacija 
Lenkijoje rodo visoje rytų Eu
ropoje viešpataujantį nerimą ir 
kantrybės išsekimą. Tos Euro
pos dalies gyventojai nepakenčia 
jiems Rusijos primestos siste
mos. Galima laukti karts nuo 
karto panašių išsiveržimų, o 
kiekvienas balanso Maskvoje su-

kinų konfliktas gali atsiliepti 
toli siekiančiomis reperkusijomis 
rytų Europoje.

Įvykiai Lenkijoje, rašo Brze
zinskis, sudarė Kremliaus val
dovams neapsakomai rimtą ir 
pavojingą precedentą. Užteko 
gyventojams parodyti kad jų 
kantrybė išseko, kai ligi tol atro
dęs solidus ir monolitiškas ko
munistų^režimas staiga apvirto.

Tatai, beabejo, Brežnevui su-

MIDLAND
SAVI
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 6002 

PHONE 254-M7QFrank Zogas. President

B 
f 
f

5%

Passbook Savings j 
All accounts com- 
pounded daily — U 

paid quarterly '

6 Or
/oTtflfiTTB W

DĖMS ONO OTIO BRUOŽAI
YRA (GERIAUSIA DOVANA

f Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną
' asmeniškai .pažmo. -skaifė jo Straipsnius, knygas ir klausėsi 

jo paskaitų. Dabar Jie įgali paskaityti gražiai surašytą'Dė
dės _šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti-senus lai-

Ji 2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

— Kurie asmenys daugiau
sia pasidarbavo namų veikloje?
— tęsiau pokalbį.

— Jau sakiau, jog nenoriu pa
vardžių minėti, nes visus sunku 
atsiminti ir mums daug kas pa
gelbėjo. Tos "pavardės, kurias 
paminėjau, yra tik pailiustravi- 
mui mūsų plačios ir šakotos vei
klos. Štai Jurgis Baublys pada-

mams $823.94.
12. Už pagarsinimus per ra

dijo, spaudą ir skelbimus $247.:
13. Lietuvių namų draudimas

. 4 f i į - t ‘ v ■

dol. ir mums kaina buvo per auks- rė mums Lietuvos miestų her- 
ta.

— Tai -kaip pagaliau įsigijote 
tuos namus, — 
tydamas mūšiui lĮyg tai neapsi-

paklausiau, ma

bus, Edvardas Vasiliauskas pa
didino Lietuvos prezidentų fo- 

portretus. Vikt.tografijas

t
c

ginklavusią .-kariuomenę, i 
4 S 1

— Mūsų vyrai buvo. daugiau
sia kariuomenės- žmonės ir. už
sispyrę, .— tęsė Jonas Atkočai
tis, atspėdamas /mano mintį. —
Derėjomės :ir . derėjomės su če-
koslovakais, kol, jie nusileido iki 
45,000 dol. sumos. Užėmė metus 
laiko. Įškrapštėm savo kišenes 
ir įsi jungėm Į savanorišką dar
bą atremontuoti ir pagražinti 
—Dirbo 53 vyrai. 

"Neminėsiu visų pavardžių. Kitą
! į savo namus.

'kartą, gdl būt, dešimtmečio pro
ga. ’Tie vyrai parodė ir Įrodė, 

r jog 'tik savanoriška aktyvi tai- 
1 ka kalnus nuverčia ir šiandien 

- -tie- namai-žydi ir bujoja per

VEIKALAI. SCENAI
BUBŲJJS. IR DUNDULIS IR SVAJONIŲ ŠALIS

Kieti viršeliai. ----Kaina $4.00
■ . i . ■ . / -:

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

miiiiisiziiiiaiiiiiiiiiiiviiinitnni
3EZ^

nuolatini pasišventusių darbą ir 
■triūsą.

—- Ar buvo šešėlių namų vei
kloje? — susidomėjau.

t — Nėra namų be dūmų, —
i kelis kartus pakartojo Jonas At- 

•Kai steigėme namus,i-kočaitis;'— Kai steigėme namus, 
' reikėjo dviejų organizacijų dėl
j įstatymų :, vienai būti šeiminin
kei, o kitai nuomininkei svetai
nei išlaikyti, nes nuo namų du
rų iki bažnyčios buvo neužten
kamas atstumas, ko reikalauja 

i įstatymas, o jiuo svetainės du- 
I rų atstumas pakankamas. Klu- 
■ bas tapo nuomininku, o šeiminin
ku pasidarė naujai įsteigta De
troito Lietuvių Namų Draugija, 
kurios nariu tampa kiekvienas 
šimto dolerių aukotojas. Kurį

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

-Skrajojo po laukus ....
S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar j laiką darbas tarp abejų orga- 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų Ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui: * V

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psL su 8 apsakymėliais iš vaiku pasaulio. / _
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol. ! namo išlaikymui ir gerinimui, o

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka į Namų Draugija nebesugebėjo
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota, r..............
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams, 
kevidaus iliustruota, 130 psL, SI,80-

4. Stase Va našai tė - Petersoniertė, LAUME DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
.pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. I

p>L, karna 5 dol.
5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema.

krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų Ir žemčiūgų mūsų mažie nizacijų buvo sklandus, bet vė
liau keliai išsiskyrė. Klubas ne- 

Abi gausiai ilius-. benorėjo mokėti visų pajamų

Didelio formato, 24 psl., gra-: jggjjnoįgtj skolų. Ihūeš tris 
metus padėtis buvo kritiška ir 
beveik būtų reikėję užkalti lan
gus. Bet štai atėjo naujos val- 

Labai graiuš TeTdinys, dybos ir abi organizacijos išsi- 
didelio formato, Ketais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, (M rjnl<o

mažiesiems. Jūratės Eklukaitės iliustruota.

DaiL V. Siman-

tą patį pirmininką Dr. 
Vytauto Milerio asmenyje, ku
ris jau 62 metais davė pinigus118 psl., SI,00.

6. Tyruolis, T€N, KUR NEMUNAS BANGUOJA. Skaitymai, gramatika.! namams pirkti, o tapęs pirmi- 
tmoc rvoai rumac nomne Ifuctriirvr'k uirczmoic 91" I r i-r v-

ninku vėl išjudino ir suderino 
■» I X’Xi’Vlfi vai n y\1 i -r* i o S/*,

ši namai ir vietoj jų įrengtos ap
tvertos ir parengimų metų sau
gomos aikštelės automobiliams 
pastatyti. Dabar telpa 80 auto
mobilių. Kombinuojame nu-

Gaustai iliustruota, kietais viršeliais, 217 psl

7. Juozas švaistas, -ŠAUNUS PENKETUKAS/ apysakaitės, kaip pasakosi veiklą. Nupirkti aplinkiniai se-

tėvynes pažinimas, dainos.
Labai tinkama vaikams, kur nėra lituanistinių -mokyklų. S3.00

vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir "žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikiencs. 
Didėlio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. S3.Q0.

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., S1.00.
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai*

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo- Kombinuojame
tų vaikams perkamas dovanas —.pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk- pirkti dar du namus, tuomet
Įėjimo rodyklė staiga pakiltų aukityn. j pakeltume savo plotį dar 40 au-

A A U J I E N O S, ...................... ..........
1739 So H ALSTED ST„ CHICAGO. ILL. 60608.

j tomobilių sutalpinimui. Visa tai 
! atlikta specialiais pinigų vajais 
ir savanoriška talka. Skolos te-

kus ir pašiškaiĮyfi gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos .pasiskaitymams nupirkti Antano'Rūko’para
šytų Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės šerno gyvenimo
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji atsimena ir pa- 

, rašytojo A.
. t“ V

žinojo, o naujiesiems .ateiviams, jaunimui,
__ * ? ’ * • T*. l » » ’ - . ' " _• - * t- \ -* ' -/ f

Rūko lengvas, vaizdus gražia -literatūrine forma pasakoj ir
. 1 ’*’■ V-. -J \

mas duos progos susipažinti su mūšų pirmųjų išeivių švie-

Perminas visuomet, gelbėjo sa- $651.00. j
14. L. N. draugijos mirusių:

narių pagerbimui gėlės ir užuo
jautos $92.40. ’

15. Ūkio ir sanitarijos reika-“ 
lams $411.98.

vo energingą veikla. Pavyzdžiui, 
pirkimo pradžioje posėdžiauda
vome kiekvieną dieną. Mes ke
turi valdybos nariai dirbome vie
noje Įmonėje. Sutelkdavome dar 
15 žmonių pirkimo reikalams. 
Reikdavo kur nors nueiti, ką nors

vome kiekvienų dieną. Mes ke-

atlikti, tai Viktoras Perminąs 
nusiimdavo hud darbo ir pada
rydavo ką apsėmė. Kad mūsų 
veikla šakota. ir plati, .rodo ir
tas faktas, jogj95 nuošimčiai ko
lonijos visų liętuyiškų parengi
mų, susirinkimų, posėdžių vyk-
sta Lietuvių Namuose, čia sa-
vo būstinę yra įsteigę šauliai, 
čia veikia skautai, čia repetuoja 
tautinių šokių grupė šilainė, čia 
susirenka Balfas, SLA, DLOC, 
Bendruomenė, ateitininkai ir kt. 
Čia vyksta koncertai ir parodos. 
Buvo net 23 parodos Įvairių me
nininkų, kurie už nuomą .palik
davo po paveikslą. Tokiu būdu 
Detroito Lietuvių Namai yra ir 
galerija, čia savo vaidinimus 
repetuoja ir stato Detroito sce
nos menininkai — Zuzanos Ar
lauskaitės - Mikšienės ir Justo 
Pusdešrio kolektyvai. Reikia at
minti, jog už posėdžius, susirin
kimus, repeticijas jokio mokes
čio neimame. . Namas išlaikyti 
mėnesiui reikia 1000 dol., 640 
dol. nuomą moka Dariaus ir Gi
rėno Klubas — jis faktiškai na
mus ir išlaiko, o likusias išlai
das ir už pagerinimus turime 
surinkti aukomis iš žmonių. Pra
eitais metais uždėjom naują
stogą (1200 dol.), visos salės iš
dažytos (2,500 dol.), kurių yra 
net šešios. Gerai, kad turime 
rėmėjų, kurie mums gelbsti.

Taigi atsakant į klausimą, ku
rie asmenys daugiausia pasidar- 
buvo namų veikloje, reikia at
sakyti, jog kiekvienas lietuvis, 
kuris mums padeda, žinoma, sa
vo kolonijoje savo reikalai su
pilkėją ir mes nebeįsisąmonina- 
me kas būtų, jei neturėtumėme
namų. Kitų kolonijų žmonės at
vykę Detroitan stebisi mūsų na
mais. Saladžiuš iš St. Louis, ap
žiūrėjęs namusj paliko net auką, 
kad mes augtutnėm ir stiprėtų
jų ėm.

mais. Saladžiuš iš St. Loūis. ap-

augtuinėm ir stiprėtu-

— Ačiū, ponas Atkocaiti, — 
tariu jo rūpesčių kambaryje. O 
skaitytojams sakau, jog mes gy
venam Detroite kaip lietuviai 
dėl tokių atsidavusių žmonių 
kaip Jonas Atkočaitis.

Saulius šimoliūnas

Ml
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šuolių gyvenimu ir jų'kieta, .ideologine veikla.
Amanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS.

Juozo .Adomaičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame- 
L,rikos,Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl

kaina 2tdoL
GAUNAMA ‘tNAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE 
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What makes a man leave J?

to, lenkų saugumo policijos vir- 

litbiurą rodo, kad Kremlius nori 
ir Giereką turėti pažanbotą. Ko
kie to, rezultatai,; verta paskai
tyti buvusio prezidento J. *F. 
Kennedy ‘ * patarė j o * * Zb ignie vo

he knows, the home
even the language

. įhe speaks, to come here?

do the firings he thought vare J

Whareamaaotnownhis 
home. Mayhe -with aback

yurdandafenoa.
"Where a man can give Ina

children an education. A $ood

And tiiere are-waiting lista,

, Moetofwkncrralxmttije 
good tilings around here. 
^AMhccgh aometiiuea ire 

So-rixatare weanpposed
to do?

Well, for one fting, we can 
invest in oar country. Ifat

Invest in U.S. Savings Bonds, 
,Tbey htdp make. America 

economically strong.
And tijflce’s nothin wrong

A

yy

4’
3-

• Il

f

with a. little old American

- For another tiling, Bends

at a guaranteed
rate, so yoaTl have a nice bundle 
for somerainy day.

What’s more, Savings Bonds
are easy to buy.

You can pick them up -where
you 'work in a Payroll Savi
Plan. (Someone else does the 
paperwork.) * -

Or you can bay Bonds "where

an old familiar-way of life 
to start a new one, there are
some .reasons,

Reasons you
might'liketo 
invest m.

Take stock in America
Buy US. Savings Bonds

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, I1L 60608
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J PER ANNUM
ON CERTIFICATES 

OF $1000 OR MORE
6 MONTH MATURITY

5
ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY

laikams ir 
kartu su visa Lietuva 

kelia nelinksmas mintis: jei len-[patekus i rusų okupaciją, pa
kai sugebėjo nuversti Gomui- grindinė Violetos patijos atli- 
ką, ar tas pats negali panašiai |kėja tapo E. Čiudakova, lie- 
atsitikti Brežnevui ?
streiko Leningrade, okupuoti [metais.
Gorkio fabrikus, staiga pritrūk
ti maisto — ir visa per 50 metų 
komunizmo užnešta pluta gali 
staiga suprogti. J. Pr.

keičiantis tftsuato
-■

BSS

Čiudakova, 
Užtenka [tuvių operoje pasirodžiusi 1952 

A. Pužauskas

Priminimas nepiliečiams 
Imigracijos ir natūralizaci

jos tarybos Chicagos distrikto 
direktorius Aiva L. Pilliod pa
kartotinai nepiliečiams pri
mena, kad šio sausio’ mėnesio 

Operos tarybą, kurioje buvo J. [bėgyje privalo atlikti savo ad- 
Žilevičius, K. Petrauskas, J.|reso, tai yra gyvenamos vietos 
Tallat—Kelpša, 
kas ir kiti veikėjai. Iki tol lie-jlengva. Nuėjus į-"savo pašto

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:
_ Čikagietė, ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ.
F* _
tinęs klastas ir melus. 95 psl.

. ‘Traviatos” Čikagoje belaukiant
Gruodžio 31 d. sukako 50 

kai Įsteigtas operos te- 
Kaiine. Muzikos meno 

kūrėjų .draugija 1920 m. Kau
ne nutarė pabandyti pastatyti tuviskas muzikinis teatras bu-ĮĮstaigą paimti iš valdininko 
lietuvišką^ operą

K. Petrauskas, J.
, A. Kačanaus-I registraciją. Procedūra labai

vo tik mėgėjų teatras, o po I registracijos kortelę ir užpil- 
Verdi “Traviatos” pastatymo džius tai pačiai Įstaigai grą- 

’ jis tapo profesiniu teatru. Tos žinti. Kas turėtų kokių neaiš- 
, operos pastatymo data ir lai- kūmų ar sunkumų, patariinii 
i koma operos įkūrimo diena. I ir paaiškinimų mielai suteiks

po registracijos kortelę ir užpil-

koma operos įkūrimo diena. ir paaiškinimų mielai suteiks 
Kaip žinoma, šiais metais P8*?1*.«’«»'">“* Imigracijos 

Traviatą” pakartoja ir Čika-P8*?1?0^’ ,
gos Lietuvią Opera, šalia to, P™K,”’a’ H !s,at-v'"a' 
buvę Lietuvos operos darbuo- Srlez*a\ reikalauja ir sąmonių 

’gai neisiregistravę yra bau
džiami iki arešto ir deportaci
jos.

šalia to,
įstaigoje.

Primenama,

5%
ON ALL PASSBOOK 

ACCOUNTS

PAID QUARTERLY.

Chicago Savings and Loan Assn.
JOHN PAKEL, Sr. Chairman of the Board Mrs. PHIL PAKEL, President

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to S P. M_, Tues. 9 to 4, Tburs. & Fri. 9 to 8. Sat. 9 to 12:30

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 

čekį ar Money orderi tokiu adresu:
NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, 111. 60608

f

h RH

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

L. Dambriūnas, LIETUVIŠKAS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. 
J • •____♦_ • v « • - - . ___ _ “

Tik 35 psL, bet juose daug pasakyta.
Dr. A. J. Gussen, ATOSTOGOS VAKARINĖSE VALSTIJOSE. Ido- 

r Tn m n r * ______•_ w z-»   W -
. — ’ ....

Edmundas Jasiūnas, CIVILINĖ AVIACIJA JAV. Naudingos ir įdo-

Būtina
kiekvienai jaunai šeimai, neatskiriama kraičio dalis jarmavedriama

mos turisto aprašymai su iliustracijomis, 76 psl,

mios žinios ąjįie tą šių dienų būtinybę. 32 psl.
C

TOJAI, Tetenka, 52.psl. . _ ...
■ - t ' 3

Dr. asr« A. šest&kaSf SODŲ PIEVELĖS. Pritaikyta miestų gyven*

J. Varčiunienė/NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MOKYTOJO DAR-

___ KMwras JCminas, ELEGIŠKI STEPONO KOLUPAILOS NIEKIN-

r ' _ 
tojams. 4O.psL

30 APLINKYBĖS. Naudingi pasiskaitymai visiems. 69 psl.

politiniai istorinė Suvalkijos apybraiža.
. J ' 4. ■ - 4. * . į. " ■ Ą.

Vincas žemaitis, SŪDUVOS PRAEITIS. Trumpa archeologinė ir

> K' " į.. :
Sos . knygos yra gera šeimos knygynėlio pradžia Jas ir kitus lei-

tojai: solistai, šokėjai, orkes
tro ir choro 
platų minėjimą: parodą, aka-Į' 
demiją ir banketą, kur daly
vaus žymūs i lietuviškosios 
operos kūrėjai ir dalyviai.

Su pirmutine “Traviata” su- I 
rišta riša lietuviškos operos is- I 
torija. Net ir bolševikų okupa
cijos metais su šia opera buvo 
atžymimos visos svarbiosios 
sukaktys. Senos Lietuvos Vals
tybinio Teatro tradicijas per- II 
ėmė dabartinis Lietuvos TRS I 
Valstybinis Akademinis ope
ros ir baleto teatras Vilniuje. Į

Pirmąjį lietuviškos operos L' 
spektaklį dirigavo kompozito- f 
rius J. Tallat-Kelpša, chormeis- | 
teris buvo J. štarka, režisierius ? 
K. Glinskis. Dar gyvu liudinin-II 
kų tvirtinimu pirmoji “Travi-11 
ata” 
teatro reikalavimus. Spektak
lyje dalyvavo K. Petrauskas

gai neįsiregistravę yra bau-
dalyviai rengia .

b

dinius galima gauti Naujienose, atsilankius asmeniškai arba prisiun- 
tus piniginį orderį.. , 4 .;

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 6060S

' - >7 r- ‘ i-' 4- te f Č- . <r . A , ; * -
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žymūs

atitiko visus profesinio

(Alfredas). Jis buvo neseniai 
grįžęs, jau pagarsėjęs Rusijo
je Petrapilio Marijos teatro te
noras.
zabitauskaitė
(Violeta), A. Sodeika (žermo- 
nas), V. Podėnaitč (Flora), P. 
Oleka (Grenvilis), J. Bieliūnas 
(Baronas), V. Marcinkus (Gas- 
tonas) ir J. Vencevičaitė (Ani
na).

Spektaklio dekoracijas, kos
tiumais kūrė palys artistai ir 
Operos tarybos nariai. Laikui 
bėgant, augant ir vystantis 
operai, didėjo choras ir orkes
tras (pirmame spektaklyje bu
vo vos 18 asmenų). Atsirado 
naujų solistų: Violetos partiją 
dažnai dainuodavo E. Karde- 
ienė, J. Dvarionaitė, J. Augai- 
tytė. Alfredo vaidmenyje K. 
Petrauską pavaduodavo A.

Be jo, dainavo A. Ne- 
Galaunienė

{/ V.
INSURED

•4 it f

- K

V

7 /
1 

<1
fl

I“ 
f V

Raginkite savo apylinkę 
aug ti - taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antrą, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben- 
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti. 

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos priež 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mA- 
oesio pirmos.
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S8BB

%

%

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai 
Apdrausti Iki $20,000, '

—
A

_.Av.. '-v"“" “ -

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

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

Įfiaigot pietuoM Hemas automobniami pastatyti

į;

s
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THE LITHUANIAN DAILI NEWS
.'ublished Daily Except Sunday by The Lithuanian New* Pub. Co., Inc.

1739 So. Halcted Strwt, Chicago, III. *0606. Telephone HA W100

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription Rates;
tn Chicago $20.00 per year. $11.00 per 
six month. $6.00 per 3 months. In 
other USA localities $18.00 per year, 
$10.00 per six months. $5.00 per 
three months; Canada $20.00 per year; 
other countries $21.00 per year.

10 cents per copy. 10 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Jhicagoje ir priemiesčiuose

metams  $20,00
pusei metu_____ ________  $11.00
trims mėnesiams --------- $6.00
vienam mėnesiui$2.00

Kitose JAV vietose:
metams------------------------------ $18.00
pusei metų---------------------------$10.00

trims mėnesiams  $5.00 
vienam mėnesiui  $1.75

Kanadoje:
metams$20.00 
pusei metų  $11.00 
vienam mėnesiui$2.00

Užsieniuose:
metams  $21.00 
pusei metų $11.00 
vienam mėnesiui$2^0

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
m. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ ofisas atdaras kavii^n. išskyrus sekmadienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

Jei galėtų, visi vergai pabėgtų
Praeito antradienio, sausio 19 dienos, pavakare di

džiosios spaudos ir radijo agentūros pranešė žinią apie 
jaunos lietuvių poros nevykusias pastangas pabėgti iš 
sovietinės vergijos. Vakare amerikiečiams jau buvo žino
mi dviejų pasiryžusių lietuvių vardai ir pavardės, bet 
dienraščiui einant į mašiną pirmame puslapyje galėjome 
konstatuoti tiktai naują lietuvių pasiryžimą siekti laisvės.

Praeitų metų lapkričio 9 dieną, skrendant keleivi
niam lėktuvui iš Vilniaus į Palangą, bandė į Švediją pa
bėgti 34 metų amžiaus Vytautas Simokaitis su savo 21 
metų žmona Gražina Mockute Simokaitiene. Revolveriu 
ginkluotas Simokaitis bandė priversti lakūnus pasukti į 
Švediją, bet jam nepavyko. Lietuvos padangėse vyko 
žiauri kova tarp rusų ir lietuvių. Rusams pavyko Simo- 
kaitj nukirsti ir atimti iš jo ginklą. Simokaitiene, maty
dama nuginkluotą vyrą, paleido benzino skardinę, kad 
galėtų padegti visą lėktuvą, bet ir jai nepavyko. Rusai 
ir ją įveikė.

Simokaičiai buvo parvežti į Vilnių, gerokai sumušti 
ir ilgai tardyti. Prieš dešimt dienų jiems buvo suruoštas 
teismas. Praeito antradienio vakarą teismas paskyrė 
mirties bausmę Vytautui Simokaiciui. Jis. kreipėsi į 
aukštesnes instancijas ir prašė mirties bausmę pakeisti 
kalėjimu. Užsienio agentūroms pavyko patirti šią tra
gediją ir pranešti pasauliui. Prokuroras reikalavo Simo- 
kaitienei paskirti sunkių darbų kalėjimą iki mirties, bet 
teismas jos “pasigailėjo”. Ji yra penktame nėštumo mė
nesyje, tai jai paskyrė tiktai tris metus kalėjimo.

Liūdniausia, kad apie šią lietuvių tragediją, prasi
dėjusią praeitų metų lapkričio 9 dieną, iki šio meto nie
kas nieko nežinojo. Pačioje Lietuvoje įvesta -tokia žinių 
cenzūra, kad net artimiausieji Simokaičio giminės nieko 
nežinojo, o jeigu vienas kitas ir patyrė apie nelaimę, tai 
bijojo žodžio prasitarti. Nei Lietuvoje einanti komunis
tinė spauda, nei Amerikon būriais važiavusieji įvairūs 
“giminės”, nei Vilniaus radijo ir televizijos stotis nieko 
neprasitarė apie tragediją.

Lietuviai nieko būtų nežinoję ir apie Simo Kudirkos 
tragediją, jeigu galinga Amerikos radijo stotis pakarto
tinai nebūtų lietuvių informavusi apie nelemtą lietuvio 
jūrininko likimą. Amerikiečiai gana smulkiai pranešė 
lenkams, rusams, ukrainiečiams ir kitiems apie Simo 
Kudirkos atidavimą sovietų laivyno vadovybei. Visi žino,

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKASLIETUVIŠKASIS PAMARYS
Mokyklos Pakalnės apskrityje

52.
Niekur nesimatė net menkiausio dūmelio, kylančio iš 
kurios nors sodybos kamino. Beje, taip besižvalgant, 
pietuose buvo išvystas Į padanges iškilęs tirštų juodų 
dūmų stulpas. Bet tai nebuvo kūrenamos virtuvės dū
mai. Kaip vėliau buvo patiria, tai degė kažkieno tuo 
metu padegti Lapynų dvaro rūmai.

Tai buvo paskutinieji vaizdai, matyti šiose apylin
kėse. Kas čia vėliau dėjosi ir dabar dedasi, nieks neži
no. Visą dengia gilios paslapties šydas.

63. Mažrimų (vok. Massrimmen; 1938 m. pava
dinta Hohenberge vardu) vienaklasėje mokykloje mo
kėsi 50 vaikų iš Mažrimų kaimo. Mokykla turėjo 7 
margų tarnybini žemės ūki. Deja, tai ir yra visos ži
nios. pateiktos apie šią mokyklą. Apylinkės ūkininkai 
turėjo stambius ūkius sodybos buvo toli viena nuo ki
tos ir vaikams buvo tolimas kelias iki mokyklos. Kark
lės bažnytkaimis nuo Mažrimų buvo šešių kilometrų 
atstume, gi pusiaukely j Karkles, Kainininkuose buvo 
ir geležinkelio stotis, taip kad su susisiekimu čia ne
buvo didelio vargo. Tarp Mažrimų ūkininkų randame 
Lorencų, Kasperą, Tesaršių, Genertų, Tronšelių ir 
Anusaičių pavardes.

64. Pakušrs — Pakusos (vok. Packuss; nuo 1938 
m. Kussenberg) dviejų komplektų mokyklą lankė 74 
vaikai iš Pakušės, Pakyzeriu (vok. Packieser), Varž- 
laukių. Varžės, Eleniškių ir Jonežerio apylinkių. Mo
kyklai priklausė 14 margų tarnybinės žemės. Gyvento
jai dar prisimena šioje mokykloje dirbusi senyvo am
žiaus, patriarchiškos išvaizdos mokytoją Sameli — 
Žemelį (Sahmel). Antruoju mokytoju prie jo dirbo il-

BRONYS RAILASPAUDOS TEMOMIS
(Viešų laiškų titulu)

Praėjusių Kūčių (1970.XIL- 
24) dienos laidoje man nežino
mas ir neatspėjamas Naujienų 
bendradarbis L. Br. skyriuje 
“Politikos temomis” tarp kita ko 
parecenzavo neseniai pasirodžiu
sį tautininkų Naujosios Vilties 
žurnalą. Jūsų bendradarbio re
cenzija man atrodo gana daly
kiška, parašyta vėsiu stiliumi ir 
gal daugiau negu pusėtinai tei
singa, kiek tai liečia tautininkų 
praeities ir dabarties žurnalis
tikos charakteristiką.

Toje recenzijoje vienu kitu 
požiūriu ir aš esu minimas, jun-

giant tai su mano kaip Dirvos 
bendradarbio likimu, čia jūsų 
bendradarbiui, deja, stigo tiks
lumo ar intymesnių informaci
jų, ką šiais viešais laiškais no
rėčiau atitaisyti bei papildytu 
Nesu tikras, ar man tai pavyks 
per Naujienas, nes iš netolimos 
praeities turiu neigiamo patyri
mo. Prieš porą metų vienam 
Naujienų bendradarbiui mane 
skaudžiai Įžeidus ir apteršus, 
mėginau reaguoti! jų puslapiuo
se taip pat viešu laišku, bet Re
dakcija sutiko Įdėti jo tik pu
sę, kitką siūlydama išbraukti.

kad Kudirka rusų buvo sumuštas iki sąmonės netekimo, 
surištas ir įkeltas į sovietų laivą. Tolimesnis Simo Ku
dirkos likimas nežinomas. Galimas daiktas, kad jo jau 
nėra gyvųjų tarpe. Patys rusai nesiteikė šiuo reikalu pa
daryti jokio oficialaus pranešimo. •

Pavyko pabėgti tiktai pasiryžėliams Bražinskams, 
bet iki šios dienos jie dar nėra laisvi. Turkų apygardos ir 
aukštesnis teismas pripažino Bražinskams tremtinių 
teises, bet sovietų meška vis dar bando įleisti savo na
gus į pabėgusį tėvą ir sūnų. Maskva sutraukė pačius ge
riausius tarptautinės teisės žinovus ir kreipėsi į aukš
tesnes turkų teismo instancijas, kad tiktai būtų pakeis
tas seno Trobzono teisėjo padarytas sprendimas. Kelių 
sovietų universitetų specialistai įrodinėjo turkams teisi
ninkams, kad Trobzono sprendimas prieštarauja vei
kiantiems turkų įstatymams, bet ir šios pastangos nepa
judino turkų padaryto principinio sprendimo. Nepaju
dino todėl, kad rusai negalėjo turkų teismui paaiškinti 
vieno labai jau paprasto ir visiems suprantamo klausimo, 
būtent: — Jeigu Pranas Bražinskas buvo toks didelis nu
sikaltėlis ir jeigu jis sulaužė tiek daug sovietinių ir tarp
tautinių įstatymų, tai kodėl Sovietų Sąjungoje jis nebuvo 
kalėjime, bet laisvai važinėjo ir vairavo sunkvežimį? 
Rusai negalėjo atsakyti į šį klausimą, todėl turkai pa
tvirtino Trobzono teismo sprendimą. Turkų teismas yra 
įsitikinęs, kad Bražinskai bėgo politiniais sumetimais, o 
kaltinimai rusų buvo tiktai vėliau sufabrikuoti. Turkų 
teismas atmetė kelis sovietų skundus, bet nėra pagrindo 
manyti, kad komunistai jau paliks Bražinskus ramybėje. 
Jie gali išgalvoti priemones naujiems skundams.

Pačioje Lietuvoje kovoti prieš rusus ir rusų karo
jėgų primestą smurtą labai sunkų. Lietuviai stengiasi 
bėgti. Mums žinomi keli bandymai bėgti. Bražinskams 
pasisekė, o Kudirkai ir Simokaičiams nepavyko. Galimas 
daiktas, kad buvo ir daugiau bandymų siekti laisvės, bet 
mes apie juos gal niekad nesužinosime. Mes tiktai žino
me, kad iš “komunistinio rojaus” bėga ne vien lietuviai. 
Iš Sovietų Sąjungos bėga latviai, estai, rusai, gudai ir
ukrainiečiai. Bėga paprasti žmonės, -bėga net ;ir komu
nistų partijos nariai. Jeigu galėtų, tai iš komunistinės 
vergijos pabėgtų visi vergai. Žmonės nustos rizikavę ir 
bėgę, kai bus išgriauta ta prievartos santvarka, bus pa
darytas galas išnaudojimui ir leista-visiems žmonėms sa
varankiškai tvarkyti savo reikalus. Prievarta turės 'būti 
panaikinta ne vien komunistų pavergtuose kraštuose, 
bet ir pačioje Rusijoje.

Kadangi tai būtų žymiai susilp
ninę mano pasisakymo pobūdį, 
tikslą ir argumentaciją, aš su 
tuo nesutikau ir atsisakiau 
skelbti išcenzūruotą laišką. Pats 
išsiaiškinimas su Redakcija bu
vo užtenkamai džentelmeniškas.

Anas reikalas buvo skaudes
nis ir rimtesnis, šį kartą liečia
ma mažiau kontroversiška tema, 
tai gal man pavyks be cenzūros 
vieną kitą netikslumą paaiškin
ti

Ne priešinga ir ne nauja
Naujienų apžvalgininkas tei

singai pačioje pradžioje pažymi, 
kad Naujoji Viltis “pasisako 
apie reikalą jungtis į kovą prieš 
tautos priespaudą”. Esą, “nau
jagimis aiškiai stoja į kovą prieš 
prisitaikymą (turbūt, prie Lie
tuvos okupacijos,), prieš bendra
darbiavimą arba prieš dialogą su 
okupantu, aštriai pasisakydamas 
prieš kai kuriuos kitus žurnalus 
ar jų atskirus straipsnius”.

Tačiau kiek vėliau, užsimin
damas apie tautininkų žurnalis
tų prieauglio skurdumą net Sme
tonos valdymo metais, apžvalgi
ninkas pažymi jam pagrįstai kei
stą faktą, kad šio pokario metu 
pasitraukę (būtų tiksliau saky
ti, leidyklos pašalinti) Dirvos re
daktoriai dingsta ir toliau tau
tininkų spaudoje nebesireiškia. 
O Vincas Rastenis ir aš, kurie 
savo vaikystėje priklausėme ne 
tautininkų šeimai, apžvalginin
ko teigimu, “abu šiandien esam 
pasukę visai priešingu keliu, ne
gu Naujosios Vilties pasirink
tasis”...

Toks teigimas vestų į labai 
keistas ir absurdiškas išvadas. 
Jei apžvalgininkas teisingai nu
sakė jo žodžiais aukščiau pami
nėtą Naujosios Vilties nusista
tymų platformą, tai mano (ir, 
berods, 'V. Rastenio) nusistaty
mas nebuvo ir nėra visai priešin
gas Naujosios Vilties pasirink
tajam. Kiekvienas, kas sekė ma
no raštus ir veiksmus, gali ma
tyti, kad aš niekada nesu kitų 
raginęs pvz. nesi jungti Į kovą 
prieš tautos priespaudą, ar kad 
būčiau neigęs laisvės kovos rei
kalingumą. Taip pat niekada 
per 30 pastarųjų metų nesu pa
sisakęs už bendradarbiavimą su 
okupantais arba už išeivijos lie
tuvių prisitaikymą prie dabar 
ten esančios padėties. Jeigu 
taip būčiau kada anksčiau arba 
dabar nusistatęs, tai kam man 
būtų reikėję bėgti iš Lietuvos 
arba kodėl dabar negrįžti sovie- 
tinėn Lietuvon?

Todėl plikas tvirtinimas, kad 
mano ar Rastenio šiandien “pa
sirinktas” kelias esąs visai prie
šingas naujųjų viltininkų pasi
rinkimui, yra grynas nesusipra
timas ar nesusivokimas. Mudvie- 

' jų kelias yra daugelio, tur būt,

ĮDOMŪS BENDRADARBIAVIMAS
Prieš kurį laiką Amerikoje iš 

Lietuvos lankėsi tituluotas ir ži
noma, partietis lietuvis. Aplan
kė jis ir Amerikoje gyvenančią 
artimą giminę. §ia proga Ame
rikoje gyvenąs giminė surengė 
šeimynines vaišes. Į vaišes pa
kvietė ir porą kaimynų.

Prasidėjus vaišėms, šeiminin
kas paprašė, kad svečiui iš Lie
tuvos nesudarius kokių nors 
nemalonumų, kalbose nebūtų 
paliesti politiniai klausimai.

Kol nebuvo į svečio sveikatą 
išgerta poros stikliukų “stiprio
sios”, viskas buvo tvarkoje. Bet 
išgėrus, kur čia žmogus iškęs. 
Vienas iš pakviestų kaimynų, 
paklausė svečią iš Lietuvos:

— Paskutiniais metais jūs pri
mygtinai pageidaujate su mu
mis bendradarbiauti, bendrauti 
ir vadinamuosius kultūrinius 
ryšius palaikyti. Įsteigėt net gen. 
Karvelio vad. kultūrinių ryšių su 
užsienyje gyvenančiais lietuviais 
palaikymo kažkokią ministeri
ją ar ką panašaus. Na, kažin ar 
neperdaug jūs užsiangažavote? 
Gali Maskva užpykti. Vieną niū
rią dieną surinks visus bendra- 
darbiautoj us, sukiš į gyvulinius 
vagonus.ir atsidursite šaltajame 
Sibire.

Svečias iš Lietuvos:
— Be reikalo jūs baiminatės. 

Tokių kultūrinių ryšių palaiky
mo pati Maskva pageidavo, juos 
skatino ir leido. Toks kultūrinis 
bendradarbiavimas pačios Mas
kvos pageidavimu vyksta ne tik 
su lietuviais, bet jr su latviais, 
estais, ukrainiečiais ir kitomis

didelės daugumos pavergtųjų ir 
laisvųjų -lietuvių kelias, atsirė
męs visai aiškių principų, iš
bandytas ir įrodytas. Būtų man 
naivu dėl jo dar diskutuoti.

Viltininkų nusistatymų plat
forma, kaip, atrodo, taip pat yra 
panaši arba ta pati, tik, be abe
jo, visiškai jokia naujiena ir 
joks papildomas Įnašas laisvės 
kovos problematikai ar mūsų 
tautinės rezistencijos doktrinai. 
Gal toji platforma net kiek sens
telėjusi ir savo huvartota fraze- 
oligija šiek tiek apipelėjusi. Tik 
agresyvumu ji smarkesnė, pla
čiai įžiūrinti laisvųjų lietuvių 
tarpe “tarnavimą” ar “parsida
vimą” okupantui, ir savo pačiu 
pirmuoju numeriu puolanti net 
tris lietuvių išeivijos kultūrinius 
žurnalus, kaip tarnaujančius ko
munizmui ar ‘išeivijos politinių 
veiksnių griovybai, nors tie žur
nalai, visi yra vyresni už Viltį, 
žymiai sodresni ir brangesni in- 
telektuališkai.

Tai jau savotiškas mūsų da
bartinio laikotarpio neva “poli
tinės” šizofrenijos ženklas.

(Bus daugiau)

didesnėmis tautinėmis grupė
mis. Nevengiama toks bendra- 
darbia vilnas ir su pačiais rusais, 
gyvenančiais užsieniuose. Tai 
ir jūs drąsiai su mumis bendra
darbiaukite ir kultūrinius ryšjus 
palaikykite. Užtai nei jums, nei 
mums nieko blogo neatsitiks. 
Blogiausiu atveju, jeigu ^per 
daug įkyrėsite ir net mūsų me
nininkus ignoruosite, Maskvai 
įsipyksite, tai Maskva gali tokį 
kultūrinių ryšių palaikymą už
drausti. Tai 5r viskas. Mano 
manymu, toks kultūrinių ryšių 
palaikymas tik’abiem pusėm ga- 

'li į gerą išeiti.
Kaimynas:
— O kas iš tokių kultūrinių 

ryšių palaikymo naudą apturi?
Svečias iš Lietuvos:
— Ir jūs ir mes. Arčiau ben

dradarbiaudami ir įvairius ry
šius palaikydami prieisime prie 
geresnio ir greitesnio vieni kitų 
susipratimo.

Kaimynas:
— Mano manymu, toks kultū

rinių ryšių palaikymas daugiau
sia naudingas tik Maskvai.

Svečias iš Lietuvos;
—Kiek iš bendradarbiavimo 

Maskva turi naudos, aš nesu 
kompetentingas spręsti. Spręs
kite jūs patys.

Kaimynas:
— Na, tegul bus geru dalyku, 

tas kultūrinių ryšių palaikymas. 
Bet jeigu, pavyzdžiui, nuva
žiuoja mūsų pora šimtų ekskur
santų į Lietuvą ir išlipę Vilniaus 
.aerodrome, pagauti tautinių 
jausmų, užtraukia Lietuvos 
himmi -“Lietuva tėvynė mūsų”, 
ką jūs į tai pasakytumėte?

Svečias iš Lietuvos:
— Svetimos ideologijos sklei

dimas ar fašistinio himno giedo
jimas, aišku, nebūtų toleruotas. 
Nemanau, kad jus visus į Sibi
rą ištremtų ar į kalėjimus su
kištų, bet jeigu suspėtų, tai tuo 
pačiu lėktuvu ar jau kitu — 
grąžintų iš kur atvykę. Atvykus 
pas mus į svečius, reikia būti 
mandagiems ir neužgauliems.

Kaimynas:
— Bet jeigu mes visi interna

cionalą užtrauktumėm ?
Svečias -iš Lietuvos:
— Tai ir mes visi jums padė

tumėm ...
Šeimininkui griežtokai Įsiki

šus nekalbėti politinėmis temo
mis, kalbos nukrypo į privačius 
pasikalbėjimus.

Tai, ot, ir bendradarbiauk. 
Internacionalą nors ir visa ger
kle bliauk, ir jie padės, bet tau
tinius jausmus palik užsienyje.

P. V.

SKAITYK "NAUJIENAS” - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

gus metus mokytojas Otonas Strangelis (vok. Strange-' statytas priebutis su stiklo langais. Toks pat priebutis 
lies). 1907 metais antruoju mokytoju šioje mokyklo-* 
je buvo mokytojas Albertas Kalvaitis (vok. Kallwdit)J‘Sės. dietoj šiaudų, stogas buvo perdengtas malksno- 
Po jo čia antruoju mokytoju dirbo Fridrikas Ješman- 
tas (vok. Eschmend). p

Po mokytojo Samelio, mokyklos vedėju į Pakušp 
buvo atkeltas mokytojas Gustavas Gudaitis (vok. 'Gu- i 
dat), gimęs 1870 ml lapkričio 29 d. Antruoju mokyto
ju tada čia buvo Fridrikas Dignaitis (vok. Dignat), 'Vė
liau paskirtas mokyklos vedėju Į Skirvytę.

65. Andreiškių (vok. Andreischken; 1938 m. pa
keista Į Nassenfelde) vienaklasėje mokykloje mokėsi 
65 vaikai iš Andreiškių, Reatiškių (1938 m. pavadintų 
Budevveg vardu) iš Ulpešio kaimo ir aplinkinių vien-į 
kiemių.

Pagal Andreiškių mokyklos chronikos Įrašus, mo-» 
kykla čia pradėjo savo darbą 1827 metais. Mokyklos 
pastatas buvo medinis, stogas buvo šiaudais dengtas. 
Kambarių patalpos šiame name buvo ankštos. Moki
niams čia buvo mokyklos klasė su priemene, mokyto
jo butas turėjo seklyčią, miegamąjį ir virtuvę, šio na-l 
mo pastogėje buvo sandėliukas, naudojamas taip -put 
ir skalbinių džiovimai. Mokyklos sodyba buvo Andre-1 
iškių kaimo viduryje, Gilijos kanalo, taip vadinamo 
Naująja Gilija kranto. Iš pradžių tai buvo parapijinėį 
pradžios mokykla. Namo šiaurinėje pusėje buvo spor
to ir žaidimų aikštė vaikams. Prie jos šliejosi mokyto
jo apdirbamas daržas ir sodnas, čia buvo ir vandens 
pompa, vėliau Įmontuota virtuvėje.

Apie 1905 metus tas senasis mokyklos namas buvo 
perstatytas ir praplėstas erdvesne pamokų klase ir 
naujoviškesniu prieangiu. Ankstyvesnė priemenė J»u- 
vo perstatyta Į kambariuką mokytojui, gi iš anksčiau 
buvusios pamokų klasės buvo padarytas gyvenamasis 
kambarys. Tokiuo būdu mokytojo butas tada jau su
sidėjo iš 4 kambarių ir virtuvės. Iš kiemo musės j 
mokyklos kambarį ir Į mokytojo butą Įeiti buvo pri

•buvo (pristatytas ir Įėjimui į mokytojo butą iš .sodo pa

ims. Namo-sienos buvo padengtos obliuotomis lentelė
mis. •

Ūkio pastatai taip pat buvo gana primityvūs iš 
pradžių. T?ai buvo menka kūtelė karvei, porai kiaulių 
.ir'kelioms vištoms. Su laiku ir čia buvo daugiau pa
statų pastatyta ir esamieji pastatai praplėsti. Tokiuo 
būdu-šalia kūtės dar buvo pristatyti daržinė su klojimu 
ir-pašiūre ūkio padargams laikyti, nes mokyklai pri
klausė 12 margų tarnybinės žemės ūkis. Pačioje mo
kyklos egzistavimo pradžioje mokyklai tepriklausė tik 
4 margai žemės ir tik vėliau buvo daugiau žemės mo
kyklai priskiria.

’Pirmieji [trys šios mokyklos .mokytojai buvo pa
rapijos samdomi ir išlaikomi. Žinoma, kad pats pir
masis mokytojas čia išdirbo 38 metus ir daug pasidar
bavo ^mokyklos ūkio sutvarkymui, sporto ir žaidimų 
aikštelės Įrengimui, bei sodo Įveisimui. Kitas moky
tojas, pavarde Konradas, čia išmokytojavo nuo 
1865 iki 4895 metų. Trečiasis mokytojas Andreiškiuose 
temokytojavo tik 3 metus, nuo 1895 iki 1898 metų. Po 
jo i šią mdkyklą buvo atkeltas vedėjo pareigoms mo
kytojas Augustas Baltru vai lis (vok. Baltruweit), gi
męs 1866 m. -sausio 6 d. Jis čia taipgi išbuvo gana ilgą 
laiką, iš tisus, 30 metų nuo 1898 iki 1928 metų. Jo lai
kais mokykla buvo perstatyta ir išplėsta, kartu išple
čiant ir tarnybinio ūkio žemes, 
aistringai pamilęs žemdirbystę šalia savo tiesioginio 
mokytojo darbo, be to buvo ir bičių mėgėjas. Jo sode 
prie mokyklos stovėjo daug bičių avilių, kurių vieni 
buvo nudažyti raudonai, kiti geltonai, treti žaliai, o 
■dar kiti melsva ir balta spalvomis. Jo nuomone, skir
tingos avilių spalvos pelengvindavo bitėms greičiau 
susirasti savo šeimos avilius tarp daugelio kitų avilių. 
Sode augą vaismedžiai nepasižymėjo derlingumu, nes

nes Baltruvaitis buvo

žemė buvo per šlapia dėl Gilijos upės artumo. Vidu
ryje sodo augo aukštos eglės, gi sodo pakraščiuose 
buvo susodinti ir dideliais medžiais išaugę uosiai, to
poliai ir dar daugiau eglių. Priešais mokytojo buto 
langus buvo labai puošnus dekoratyvinis gėlių darželis.

Iš mokytojo pareigų mokytojas Baltruvaitis pasi
traukė į pensiją 1928 m. lapkričio 1 d. ir su šeima iš
sikėlė į Tilžę, kur jis pasimirė apie 1935 metus.

Baltruvaičiui išėjus į pensiją, Andreiškių mokyk
los vedėju tapo mokytojas Hugonas Urbonas, iš dirbęs 
čia nuo 1928 metų iki evakuacijos 1944 metais. Jis bu
vo trečiasis pirklio Karolio Urbono sūnus ir buvo gimęs 
1891 metais gruodžio 13 d. Varškiliuose. Ragainės mo
kytojų seminariją baigęs, jis kurį laiką dirbo antruo
ju mokytoju Tuniškių mokykloje ir 1928 m. lapkričio 
1 d. perėmė į pensiją išėjusio mokytojo Baltruvaičio 
vietą Andreiškiuose. Andreiškių mokyklos darbelių 
mokytoja buvo jo sesuo Šarlotė Urbonaitė, gyvenanti 
čia kartu su broliu, šios mokyklos vedėju.

Mokytojui Urbonui čia besidarbuojant, šių apy
linkių apystovos buvo sekančios. Kaip anksčiau, taip 
ir iki paskutinių dienų, Andreiškiai išlaikė savo gry
nai kaimišką charakterį, kur dominuojantis gyventojų 
užsiėmimas buvo žemdirbystė. Adreiškiuose nebuvo 
nei krautuvės, nei kokios kitos verslo įmonės. And
reiškiai liko nuošaliu paupio kaimu, palikęs nuošaly 
nuo bent kiek svarbesnių net ir lokalinio pobūdžio ke
lių. Kelias einąs palei Gilijos kanalo pylimą, taip pat 
ir kelias, vedąs į siaurojo geležinkelio stotį, buvo vie
tiniai žvyruoti keliai. Keliukas ant pylimo viršaus bu
vo siauras, daugiau tinkamas pėstiesiems ir dvirati
ninkams važinėti.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE
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DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKL1S LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

Rezid. tetofu WAlbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryte, 

nuo 7 iki 9 vaL 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, stambinti 374-8012

Sukaktuvininkai V. ir Kulikauskai
pagerbti ir apdovanoti

ir kai kurių organizacijų kvies
tiniai asmenys. Sukaktuvinin
kai susilaukė daug širdingų svei
kinimų - linkėjimų. Visų svei-

dį jaunajai karuti. 0 paliciua 
miebems sukaktuvininkam, ten
ka ir dar kartą palinkėti ir svei-

Birutinmkių ir ramovėnų il
gamečiai veikėjai, Vanda ir Juo- A. Beržienė

T.l.f,; PRospect 8-1717

DR. S. BiEŽIS 
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: REpubiic 7-7868

šventė savo vedybinio — šeimy
ninio gyvenimo 46-rių metų su
kaktį. Naujųjų metų pradžioje 
((sausio mėn. 2-3 dienomis). 
Jaunimo centro rūmuose. Iškil
minga puota vyko salėje iškil
mingos pamaldos — koplyčioje. 
Puotoje ir mišiose dalyvavo ar
ti šimtas asmenų. Tai buvo gi
minės, birutininkės, ramovėnai

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai • Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms
(Arch Supports) ir L t

“Ilgų ir sveikų metų“!... Sukak
tuvininkai buvo ir gausiai apdo-:, 
vanoti.

V. ir J. Kulikauskus pagerbė 
ir Liet. gen. konsulas, dr. P. 
Daužvardis su ponia, atsilankę i 
iškilmių puotą. Konsulas pa
sveikino sukaktuvininkus kaip 
visuomenininkus ir jiems įteikė 
Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo 50-čiui atžymėti me
dalį, E. ir A. Rėklaičių dovanų.

J. Kulikauskas yra Nepriklau
somos Lietuvos kariuomenės

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree. 

ir šeštad, tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas,

DR. EDMUND E. CIARA
2/uV W. 5ist STREfcT

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

šeštad. 10—2 vaL

Rez. Gi 8-0873

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

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

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

2850 West 63rd SU Chicago, III. 60629 
Telef.: PRospect 6-5084

GRADINSKAS
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 atstumu.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place .
Tel.: FRontier 6-1882

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. telefu GArden 3-7278

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
Priima tik susitarus

Valandos: . jpirmad., ketvirtacL 5—8, 
antrad. 2—^4. -r

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

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses*’"
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

/-------------------------------------------------------------------------------------------K

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,
, 1490 kit A-M. - t

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

I

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

CHICAGO. ILL. 60629

V. S. Ramovės ilgametis akty
vus narys Chicago j e, skyriaus 
vicepirmininkas. Juozas turi 
meninį polinkį. Lankė muzikos 
konservatoriją, lavino balsą, 
dainavo choruose. Vokietijoje, 
stovykloje, vedė chorą. Dabar 
eina vargonininko pareigas liu
teronų bažnyčioje, kun. A. Tra- 
kio parapijoj. Tai jautrios sie
los žmogus: visų, visur laukia
mas, gerbiamas.

Vanda Kulikauskienė yra švel
naus būdo, aktyvi, darbšti, nuo
monėms susikryžiavus — ieš
kanti ir randanti kompromisą. 
Pasižymi ir kaip puiki šeiminin
kė. Jos patiekalai yra gero sko
nio ir visada meniškai pateikti.

Gi V. ir J. Kulikauskų vedy
binio - šeimyninio gyvenimo ke
lią puošia jų išauginti, išmoks
linti ir lietuviškoje dvasioje iš
auklėti trys vaikai: du sūnūs ir 
duktė. Vyriausias sūnus Ąl. yra 
baigęs sociologiją, profesoriau
ja Sakramento universitete, Ka-‘ 
lifornijoje. Vytautas yra bai
gęs chemijos mokslus, duktė 
Irena — socialinius. Abu jie dir
ba Cook Caunty Ligoninėje.

Sukaktuvininkus V. ir J. Ku
likauskus sveikino L. G- konsu
las dr. P. Daužvardis, gen. prof. 
St. Dirmantas sveikino LEVS 
Ramovės ' centro” 'valdybos var
du, M. Babickienė — LDK Biru
tės draugijos Chicagds skyriaus 
vardu, ji Kuhkauskiėnei įteikė 
ir kebų birutininkių' kolektyvi
nę dovaną — laikrodėlį:'Toliau

kis, birutininkė Z. Juškevičienė 
ir ramovėnas K.'Lek niekas. Jiė-

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

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 Raseiauskas 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 - RASCIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

KENOSHA, W1S.
■ Mirė Vincas Anevičius

Kenoshoje sausio 8 d. mirė 
Vincas Anevičius, iš naujųjų 
ateivių. Jis buvo gimęs 1916 
m. birželio 17 d. Alvito par., 
Vilkaviškio apskr. Prieš 12 
metų nuvykęs Vokietijon Vin
cas vedė Editą, kuri nemokė
jo kalbėti lietuviškai. Vincą 
reikia paminėti už jo nuopel
ną, kad jo žmona išmoko iš jo 
gražiu akcentu lietuviškai kal
bėti, o taip pat ir jo 8 metų sū
nelis Vincukas puikiausiai kai 
ba lietuviškai. Tą galėjo pa
daryti savo šeimoj nemokytas 
vyrukas; Anevičius, tuo tarpu 
kai kurių | vadinamųjų inteli
gentų jaįi pia< gimę 10 — 14 
metų vaikai ||etuviškai anei 
vampt, Ln^s tėvai namuose 
nebeka|ija ‘lietuviškai, kad ne 
sugadintų f angliško akcento. 
Tai irgi kai kam turėtų būti pa 
vyzdžių J į v Nr.

s : ^Motinos”
Engulwood i di strik to polici

jos patcuŪai vėlai vakare ra
do pusjiįidgę, - be jokios avaly
nės 3' hĮetų jfiergaitę dreban
čią nūp? šalčio.bestovint lauke 
ir kai įl jjas nurodymu, parve
žė ją^į! šaltą; apytamsų rūsį

* S L, ten rado 
» lęažag vaikus susigū- 

žusiųsVaphn^ gazix šildomą 
mažą krosnelę. Visi Vaikai bu 
vo pusnuogiagir išbddėję. Jie 
nugabenti i St Bernard ligoni
nę, iš ten tpėfduoti vaikų glo
bos Įstaigai '

Ieškant . |tųl vaikų I motinos, 
kaimynų inarodymu. rastos 
nęt dvi: vieųa 21, antroji 18 
metų amžiais abidvi besėdin 
čios tavernoj egprie 60th ir Hal- 
sted St kanjpb. Abidvi “moti
nos” per nalčti uždarytos da
boklėje.

PAKILS MAISTO KAINOS
Illinois Food Dealers sąjun

gos direktoriuš Wendell An
derson pranešė, kad keti su
permarketai'ii 800 nepriklau
somų. krautuvių ’jau šiemet su
spėjo pakelti piaisto produktų 
kainas trimis i nuošimčiais ir 
kad kainos šiemet pakils iki 
6,7; ^8 nuošimčių. Kainų kė- 

mas tuo, kadį sudarant kon
traktas su pasdavėjų unijomis 
tekę jįęms ąlghs jpakelti iki '40 
ir 44 nuošimčių.

Praeitais 1970 metais maisto 
kštyn pasišokė- 

maišto gamintojai, 
ne (tik negaus dau-

6036 ^Wallace. St, ten rado 
dar

ūuk (HUHuų ir užsuko į Austra
liją. Visą kelionę jiedu ginčijo
si, vienas ir antras tvirtindami, 
kad pamatytas koks nors daly
kas jų tėvynėje yra geresnis, 
gražesnis ir didesnis. Texase 
visi dalykai dideli, Sovietijoje 
dar didesni.

Australijos turistų palydovui 
nusibodo besiklausyti judviejų 
ginčų ir jis sugalvojo, kad juos 
reikia sykį nutildyti. Jis savo 
svečius nuvežė į gilų raistą ir 
užlaipino ant aukšto kalno, kur 
pamatė straksint kengūrą. “Na, 
dabar, džentelmenai”, jis krei
pėsi į abudu turistus klausda
mas, “kurio jūsų krašte skėriai 
yra didesni?” Abudu tylėjo.

PAIEŠKOJIMAI
Arslovas Jonas, jo žmona 

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

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

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

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

Mizaras Kazimieras, Antano 
sūnus, gyvenąs Detroit, Mich.

Puris — Purevičius Vladislo 
vas ir Aleksandras iš Radviliš
kio.

Pulinaitė Morta, gimusi 1919 
Tauragės apskr. Masčiu kaime.

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

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

PALIKIMŲ REIKALAIS

Dambras IPetras, gyVenąs. 
7048 So. Maplewood Ave., Chi 
cago, Ill.

Janinio ar Janionio Jono -gi
minės ar pažįstami. Jonas gi
męs Miroslavo v. Laukintukuo 
se sausio 16, Ji886, atvykęs 
Amerikon liepos mėnesį 1912 
m. (Pavardė gali būti ir Jo
nynas ar tam panašiai).

Jieškomieji arba apie juos 
ką nors žinantieji maloniai 
prašomi atsiliepti.

Lietuvos Generalinis Konsulas

6147 So. Artesian Ave.
Chicago, Ill. 60629

Telefonas — RE 7-8334.

Only you 
can prevent 
forest fires!

PLEASE 
BE 

CAREFUL!

REMKire TUOS BIZNIERIUS 
KURIE GARSINASI 

-NAUJIENOSE”

GUŽAUSK Ų 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai. PR 8^833 If PR 84) 
v--------

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-122S

PETKUS]
TĖVAS IR SŪNUS 

MABQUETTE FUNERAL HOME į 
, 2533 W. 71st Street

Telef.: GRovehill 6-2345-6 
•». į

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIK1S
w

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERA1DAS F DA1MID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

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. 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą._________

DR. V. P. TUMAS0N1S 
CHIRURGAS 

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

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

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

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

Write: The President* g Committee 
on Mental Retardation, 
Washington, D. C» 20301.

______________________________ I
IMdrm j

tilt* Tin Cads

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

Pubfthed asa public sendee in 
ertfon with Ths MvvVeinc Com*.

A0 MAT NO. MR-41-67 
fl column xHDnes)

- birutininkių vardu ir Kulikėus- limas, kaip prarastai, teisina- 
kams įteikė menišką adresą ir 
dail. A. Rūkštelės tapytą pa
veikslą — “Sodyba”. - ’, 

Pulk. A. Rėklaitis pasveikino 
savo šeimos vardų ir padovanojo 
jau minėtą Lietuvos Nepr. 50 m. 
sukakčiai atžymėti medalį. Pik.
K. Ališauskas kalbėjo kaipo su
kaktuvininkų vestuvių dalyvis.

Visiems sveikinusiems, dova
nas įteikusiems ir į pagerbtu- 
ves atsilankiusiems — visiems 
puotos dalyviams nuoširdžiai 
padėkojo sūnus Vytautas ir pats 
sukaktuvininką, J. Kulikauskas. 
Iškilmių puotą sklandžiai pra
vedė rainovėnas, skyriaus pir
mininkas A. Juškevičius. .lis vi
sų ramovėnų, skyriaus narių 
vardu, drauge pasveikino ir pa
čius sukaktuvininkus kaip nuo
širdžius organizacijos bendra
darbius. Iškilmių salę meniškai 
išpuošė sesės birutininkės.

Antroji sukaktuvių progra
mos dalis vyko J. C. koplyčioje. 
Pamaldas laikė, pamokslą pasa
kė kun. J. Borevičius. Solo gie
dojo Vytautas Nakas. Jis tikrai 
pasigėrėtinai bosu pagiedojo 
kantatą “Ad Festa Fidele” — 
Rossetti. Vargonais grojo muz. 
M. Motekaitis. Keletą muzikos 
kūrinių pagrojo smuiku Pov. 
Matiukas.

Šį reportažą baigiant, tenka 
(įstebėti, jog šių dienų anarchi- 
niame pasimetime, moralinia
me susmukime, dvasia sveiką, 
darnią, principais gyvenančią 
šeimą kasdien vis sunkiau rasti. 
Tad V. ir J. Kaulikauskų šeimą 
tenka laikyti kaip stiprų, aiškų 
švyturį, kaip retą šviesų pavyz-

kainoš kilo’
damos,
farmeriai
giaū, bet gaul dar mažiau. Iš 
kiekvieno už produktus sumo
kėto dolerio
tais 1970 me&is gaudavo 40 
centų 
tus.

farmeriai praei-

sieme
į

begaus 38 cen-

AUSTRALUOS VABALAS 
NET UŽ RUSIŠKĄJĮ DIDESNIS

Amerikietis iš Texas ir rus- 
kis iš Sovietu, sykį keliavo ap-

Susirinkimų ii parengimų

— Biržėnu Klubo narių susirinki
mas įvyks š. m. sausio mėn. .23 diena 
6:30 vai. Liet. Evangelikų Ref. para
pijos salėje, 5230 S. Artesian Avenue. 
Dienotvarkėje numatoma: Valdybos 
pranešimas. Biržų gimnazijos sukak
ties minėjimo komiteto pranešimas 
(atvykusieji galės Įsigyti to minėji
mo nuotraukų). Valdybos ir rev. ko
misijos rinkimai ir kitokių klubo rei
kalų aptarimas. Kviečiame narius 
gausiai dalyvauti. Klubo Valdyba

— Chicagos Suvalkiečių 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 p^t bus aptar
ta ateinantis parengimas, kuris ivyks 
vasario 6 dieną, šeštadienį.

Eugenija Strungys, nut. rašt.

A.+ .
FRANCES A. GARUCKAS

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

Paliko nuliūdę: vyras Joseph, sūnus Joseph Garuckas Jr., marti 
Sylvia, duktė Rita Nellske. žentas Eugene, pusbroliai — Stanley Kna- 
ber ir Frank Knaber. jo žmona Sophie, brolienės — Frances Vaišvilas 
ir Catherine Pocius, švogeriai — Benjamin Garuckas, jo žmona Eliza
beth ir George Garuckas, jo žmona Bernice ir jų šeimos bei kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Sv. Kazimiero Vienuolyno Rėmėjų 2-ram skyriui.
Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje, 3354 So. Halsted St.
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 Garuckas giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Vyras, sūnus, duktė, gimines.

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

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTC 
DALYSE

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

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139 1' ,

— ................... |,|^ ................... ... |

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ) I

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

_
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APYLINKIŲ
4.

Xoribwextern irgi $2,100.
J Pakėlimas aiškinamas in- 
Įfliacija, didėjančiomis švieti
mo išlaidomis ir iš šalies fon
dų sumažėjimu.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

Universitetai pabrango
Ghicagos universitetas nuo 

ateinančio rudens semestro, 
rugsėjo mėnesį, pakels mokes
tį už mokslą po $50 kiekvie
nam metų berlainiui, arba *150 
trims bertainiams. Taigi mo
kestis už vienus akademinius 
metus (3 berlainius) pilnai 
kaštuos *2,475, gi baigusiems 
^studentams kaštuos -52.625.

Harvardas pakėlė mokslo 
metams 8200, taigi studentas 
turės mokėti *2,6!K,‘; Columbia 
un-tas *2,500; Stanford *2,400,

GERAI PILDOMI

ŠIMKUS REAL ESTATE
4259 So. Maplewood Ave.

Susitarimui 254-7450

z A
A. & L. INSURANCE & REALTY

A. LAURAITIS 
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775

(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs automobiliu draudimai.

U .. ...................... n Į ' II. I ■■ .1 ■! /

Gaujos pakėlė galvas
Kriminal. teismo jury išteisi
nus septynis “Blackstone tau
tos” gaujos narius, kurie buvo 
kaltinami praeito rugp. 13 s. is 
pasalų nušovę detektyvą Ja
mes Alfano, paleistieji sako, 
kad jų byla ir išteisinimas dar 
labiau sustiprinsiąs jų gaują.

Vienus tų išteisintųjų septy
nių, Lamar Bell, 26, priklau
sąs gaujos “aukščiausiai 21”. 
pažadėjo “imtis griežtesnio 
vadizmo savo tautoje”'. kaip 

(jie vadina Chicagos pietinėje 
dalyje siaučiančią “Blacksto
ne P. Nation” gaują.

Aš manau, kad šis teismas 
prižadins daug juodųjų žmo
nių. Seni ir jauni turės sueiti 
draugėn — ir galbūt dabar se
niesiems akvs atsidarvs”, sa
kė Bell.

Teismo jury nariai peikia 
prokuratūrą, kad nepakanka
mai paruošė bylą. Viena jury 
narė Mrs. Lena Venckus pa-

Čilėje, Santiago miesto centre, 
me yra rogučių kalnas. J

žiemą-vasarą veil 
jo mielai naudoja

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

SKAITYK PATS IR PARAGING
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

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

’ 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

GIRL FRIDAY
FOR 1 GIRL OFFICE 

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

CALL FOR INTERVIEW 
626-2200

GALVANIC INDUSTRIES, INC.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS 
BUČERIS KRAUTUVEI

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS l

PETRAS KAZAN AUSKAS, 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 

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

alinahj pu.šaliuinias bus baitf- 
tas jau iki 1972 metų spalio 31 
d., toliau seks Įrengimai, kol 
visuose plieno fabrikuose Chi
cagos pietinėje dalyje bus pa
šalint.! teršalų. Likusiais 

neatliko savo dar-!5'- Sanitarinis distriklas pats 
kieno tai bu-;jjasirupinsiąs. lie Įrengimai 

nuo 6

kas, kieno pareiga buvo rinkti 
Įrodymus,
bo. Aš nežinau,
vo pareiga, bet aišku, kad v
same šiame reikale kažkas pr 
kišo”.

Kada plieno kompanijos 
liausis teršusios ežerą 
šešias savaites uždaromis 

durimis derybos tarp gen. pro
kuroro, Sanitarinio distrikto 
ir plieno kompanijos atstovų 
apygardos teisėjo kameroje 
baigėsi susitarimu, kad kom
panijos fabrikai iki 1975 metu 
spalio 31 d. baigs visus švaros 
Įrengimus ir nebelęis Į .Michi- 
gano ežerą industrijos atmatų. 
Cianidų, fenolų ir amonijų iš

Kas tik turi gerą skoni, 
Viską perka pas Lieponį!

FURNITURE CENTER, INC.
Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875 

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 

9 iki 6 vaL vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

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

HIGH RATES — PAID QUARTERLY 
6%

Passbooks 

5’/2% 
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

$5,000 minimum 
2 year certificate 

5’4% 
$1,000 minimum 1 year certificate

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

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

---...... - __ - - _

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metu patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
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) metą 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbūs. 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-

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608.
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kas, žinomas
nininkas. Rasinė! 
per klaidą pateko

visuome- 
labaigoje

Tie 
kaštuosią 

iki 12 imilijonų dolerių

Prokuroro nesėkmės

dė. - -

— LietttSįįį^dntįo Tarybos 
posėdis įvyks sekmadieni, sau
sio 21 d., pirmą vaL, Jaunimo 

Į Centre, Chicagoj£ W5si kvies-

Kriminal. teismo jury po 
valandas trukusio svarstymo 
išteisino septynis Blackstone 
gaujos narius, kaltintus praei
tą rudeni nužudžius detektyvą 
James Alfano, kadangi svar
biausias prokuratūros liudi
ninkas. tos pačios gaujos na
rys Caesarei March, 20, pakar
totinai prisipažino meluojąs. 
Ta proga primenamos ir dar 
trys stambios prokuratūros ne 
sekinės, kaip antai išteisini
mas septynių “juodųjų pante
rų”, suimtų 1969 m. gruodžio 
4 nakties susišaudyme, kurio 
metu buvo du panterų lyderiai 
Hampton ir Clark nušauti; iš
teisinimas kito Blackstone 
gaujos lyderio Sengali, 36, kai 
tinto žmogžudyste ir išteisini
mas tūlo radikalo Flanagano, 
23, kurs praeitų metų rugpjū
čio 20 d. riaušių metu sužalojo 
Richardą Elrodą, dabartini 
Cook apskrities šerifą.

Valst. prokuroras 
Hanrahan

22

2659 West 71 st St., 
kampas 71 ir Washtenaw.

Tel. 778-0818
2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

REIKALINGAS

422-3535

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

— Liudas Stašaitis, su žmona ’ 
atostogauja Miamij i šbridoje. PARDUODAMA TAVERNA ir mūrinis 
J't rečo, .kad.oras tėn labai dviejų^ aukštų namas. Geras pragyve-

‘ SiHoė A nimo šaltinis. -P®1 kainos susitarsime.
Jie rašo; | 
geras ir šiltas, yjįgidūo —

mau
Tel. 847-8935 arba 247-4698.

giasi iš Chica|jos - ps^begę nuo

— Juzės Daažvardienės lietu

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS ar du 
su virtuvės privilegijomis. 

Teirautis tel. 434-3440.ka knyga kairiąo|a $2/75. Senę Į 
laidą pardavž^of po fŠinO, bet’ 
naujoji laida 'Įkainuoja $2.75..vietos Altos valdybanaujoji laida ^klinu^a $2.75.,vietos Altos valdyba įvykiui 
Ivn\ ^,ą galimąggąiti Naujieno-. intensyviai ruošiasi ir kviečia 

ne tik vietos gyventojus, bet ir 
’gausius svečius, atvykusius 
Floridon iš' visos Amerikos ir 
Kanados. ’

se.

Irena Smieliauskienė, Tau

— Algirdas Antanaitis,
dažnai rašąs nmsžų spaudoje li
teratūros klausiniais, besido- 
mis mūsų teatro, reikalais, 
šiuo metu vadovauja Antrojo tinių šokių grupės “Grandis’-’
Kaimo vaidnjĮgtų- -grupei. £i vadovė, grižo iš Australijos 
grupė, jo 'BėZHRjglama, atliks parsivežusi geriausius įspū- 
meninę progrianįą operos ba- džius iš Lietuvių Dienų, įvy- 
liuje vasario & 8 vai., vak., kusių 1970 m.-gruodžio 28-29 d.
Inn Motion ialėje, 5820 So. j Melbourne. Įvairiais tautinių 
Kedzie Avė. £ A

— Muz. Faustas S trolio m o

Motion dalėje, 5820 So.; Melbourne.
šokių reikalais ji kalbėjosi su 
ten esančiomis šios srities ži- 

. ... - „ „ jnoVėrtris — Baronaite - Grėb-smonto btuanistine^ mo- _ , ir statke.
Ikyktos , Dabar I; Smieliaus.

Edward Mokyt. ModesĮa kienė vislf uoIunra ruošia
ta proga kaltina nė ir Jadvygą“Grandies” vakarui. 

Chicagos didžiąją spaudą, ku- yra gražiai tonusuos -mažus^ Jaun?
mo Centre^ -ri tuos išteisinimus išpūsdama f ir paaugusius piokyklos moki- 

visiškai nepažymėjo 31 bylų, nius šokti 
kur kaltinamieji buvo rasti kai 
ti ir nuteisti.

nius šokius ir 
vaidinti. Vist dabar ^ruošiasi 
Vasario 16 fninėjimui. Mo
kyklai vadovauja Kęstutis Bis-

Dvie- 
nauji 
geras

— Rašinėli apie telegramos 
užmetimą Chicagos pašte sau 
šio 18 d. rašė Petras Galinaus-

— Sol. Aldoiia Stempuzienė 
iš Cleveland© jialyvaus Miami 
lietuvių! Vast 
klubo salėje, 
vasario 14 d. į 2 vaL popiet. 
Pirm. A. D. jKaulakis ir visa

r _____ '

— Vytautas Stanciko, buvęs 
*‘LL” redaktorius, kalbės Lake 
Worth, Fla. Lietuvių klubo 
ruošiamame Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo minėji 
me vasario 13 d., 2 vai. popiet,

R . ... .611 Lucerne Ave. Klubo val-
— xrc^M11?te|dyl)ą sudaro A. M. Augūnas — 
00 ' pirm., kun. A. Senkus — vice-

pirm., A. Bortvikienė — sekr. 
ir M. Mažeika — ižd. ši nauja 
lietuvių kolonija yra greitai 
auganti ir jau pereitais metais 
buvo suruošusi toki minėjimą. 
Klubas surinktas aukas Lietu
vos išlaisvinimui perduoda 
Amerikos Lietuvių Tarybai.

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

(Pr).

Pirmas žingsnis sujungti dviem laivam jOroje yra nedidelės, bet 
stiprios virvės permetimas. Tai atliekama specialiu šautuvu. Vė
liau ta plona virvė naudojama atitraukti iš kito laivo storą lyną. 
Virvėmis pertempiama j kitą laivą ir skysto kuro žarna, kuria lai

vas tiekėjas aprūpina kuru karo laivus.

♦ Lietuvos Valstybinės Operos 
50 Metu 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).

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY

Rink-

NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 
INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
" ČL 4-2390

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis 
320872 W. 95th St.

GA 4-8654

Į State

JUOZAS (JOE) JURAITIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
nuSt Volvus, Mercedes, -Porschus ir 
kitas užs. ir vietinės gamybos maši 
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 

mechanikai, vilkikas.

RICHMOND AUTO SERVICE
2934 West 63rd St

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

SIUNTINIAI J 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 

TeL: REpublic 7-1941

K. E R 1 N G 1 S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

APDRAUDŲ

V©ŪW p*!*’** 
iBBTKCtf ><3eNT 
k vow **♦* y

AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei

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
Z

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 {vairių pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

ŽMONĖS PERKA NAMUS
LENGVŲ S 14,000 pajamų is 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 
centrinėje 
tarsim.

PUIKUS.

LOTAS, Marquette Parko 
gatvėje. Kaina — susi-

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

2 BUTU. 14 mefu modemus 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

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

4 KAMBARIU EXPANDABLE (vir
šus neužbaigtas), apvnaujis mūrinis, 
šilima gfczu, aluminijaųs langai, 2 au
tomobiliu garažas, šoninis įvažiavimas, 
platus sklypas. $25.000.

5 KAMBARIU mūrinė rezidencija, 
šilima gazu. 1% auto garažas, platus 
sklvoas. $18 900.

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

2 PO 5% IR 4 KAMB. RŪSY, šili
ma gazu. alumin. langai, platus skly- 
oas. 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 
Namu 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 1-6047 

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada
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