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IŠ VISO PASAULIO

Piešinyje parodytos vietos, kur jau buvo nusileidę Amerikos astronautai: A-U ir A-12. Apollo 
14 nusileis Fra AAauro vietovėje. Viršuje parodoma vieta, kur buvo nuleistas sovietuXunochod.1. ■

ĮKVĖPTO” PADAINAVIMO LENINUI
Vilniuje ir Kaune praėj. metų gruodžio mėn. paminėta operos 

ir dramos teatrų 50-ji sukaktis. Operos minėjimo proga režiminė 
valdžia, su partija priešaky, savo sveikinime nurodė, kad opera 
prieš 50 metų atsiradusi “pažangių meno veikėjų pastangomis”... 
Visiems žinoma, kad nei vienas operos kūrėjas nebuvo nei komu
nistas, nei komunizmo šalininkas. Be to, sveikintojai pabrėžė, 
kad, esą, lietuviai menininkai rėmėsi rusų teatro patyrimu ar kū
rę “realistinio meno tradicijas”. Per 25 metus opera Vilniuje pa
stačiusi 11 vad. nacionalinių operų ir šešis nacion. baletus.
... šalia sveikinimų, teatro di
rektoriaus V. Laurušo kalbos, bu
vo ir koncertas. Dainavos du ope
ros veteranai, A. Staskevičiūtė 
ir A. Kučingis (buvęs Sibiro 
tremtinys), solistai V. Noreika, 
J. Stasiūnas, E. Saulevičiūtė, E. 
Čiudakova, V. Daunoras, E. Ka
niava ir kt. Buvo parodytos ir 
dviejų baletų scenos.
Būdinga, kad ir operos sukaktį 
gerbiant neapsieita nepagarbi
nus Lenino.- Iškilmės Vilniaus 
teatre buvo baigtos paties direk
toriaus Laurušo sukurta kanta
ta “Lietuva dainuoja Leninui”... 

■“Tiesą” (gruodžio 31) teigė, kad 
tą kantatą “Įkvėptai” dainavę ne 
tik operos solistai, choras, bet ir 
“Ąžuoliuko” mažieji daininin
kai.

Lietuvos valst. dramos ir ope
ros 50-čių progomis okup. Lie
tuvos spaudoje buvo paskelb
ta visa eilė straipsnių ar nuo
traukų. žinoma, ypatingai iškel
ti Kipro Petrausko nuopelnai. 
Ne vienu.atyeju nurpdyta Į/buv.

SAIGONAS. — Du dideli Ame
rikos karinio transporto lėktu
vai pradėjo gabenti Į Kambodi- 
ją spygliuotas vielas, smėlio mai
šus, ginklus ir amuniciją, nes 
Kambodijos valdžia skundžiasi, 
kad Phono aerodromo ji negalė
jusi sėkmingai ginti dėl įvairių 
ginklų trūkumo. Koresponden
tai, tačiau, tvirtina, kad Kambo
dijos sargybiniai miegoję, kada 
komunistai puolė jų būstinę ir, 
nužudę sargybinius, apsivilko jų • 
uniformomis.

CAPE KENNEDY. — Astro
nautas Eugene Ceman laimin
gai išvengė mirties, kada jo val
domas helikopteris nukrito į 
Floridos upę ir sprogo. Jam pa
vyko išsigelbėti tik lengvai su
žeistam, apdegintais plaukais.

KAIRAS. — Egipto, Sirijos, 
Sudano ir Libijos vadai tris die
nas tarėsi Egipte ir paskelbė, kad

nepr. Lietuvos vjt!ausybės ta- Izraelis gaišina laiką derybose, 
riamą hesidomėjimą teatru, ar
ba, priešingai, sakoma, esą, 
“valdantieji sluoksniai kišosi į 
teatro darbą, reikalavo daugiau 
pramogos” (V. Laūrušas).

.Operos.veiklą įvertinti.ąpsiė- 
mj^J^jifarbųvapay|fĮ;įi.i4 - Vil
niaus operos, baleto teatro dir.
VytĮiLąurušąs. rJo. straipsniai 
įdėti ^esoje^ (gruodžio 30) ir

■ “Lit., ir Meno” savaitrašty (nr. 
1,1971).> Jis įkyriai, kaip ir ki
ti vertintojai Lietuvoje, džiau
giasi operos pasukimu socialisti
nio realizmo” keliu ir ypatingai 
nurodo į -sovietinių kompozito
rių pastatymus. Tuo būdu, gir
di, turtinamas repertuaras, ta
čiau savo straipsnio pabaigoje 
jis prasitaria (“Tiesoje”)), kad 
“kultūringų žiūrovų nebepaten- 
kina vidutinis lygis”. “Tiesoje” 
įdėtame Laurušo straipsny ir, 
greičiausia, jo kalboje minėji
mo metu, nė žodžiu, nepaminėti 
Vakaruose atsidūrę operos vete
ranai. ‘ r'.
•. Tik “Literatūroje ir Mene” 
Laurušas prisiminė, kad tų ve
teranų už Lietuvos ribų esama 
tisas būrys. ;čia jis teigia, kad 
“įkvėpiančiu pavyzdžiu” jau
nesnei kartai^’ tapę operos vete
ranai, šalia K. Petrausko, A. So
deikos, M. Rakauskaitės, dar V. 
Grigaitienė, V. Jonuškaitė, A. 
Dambrauskaitė, Neišdrįso nuro
dyti,' kur tie “įkvėpiantieji pa
vyzdžiai” gyvena ir neprisiminė 

'dar vienos veteranės — Elžbie- 
- tos Kardelienės, nė žodžiu ne

paminėjo ir prof. Juozo Žilevi
čiaus. . > (E)

“The Christian Science Moni
tor” dienraštis š. m. sausio 12 d. 
Įdėjo J. C. Harsch straipsnį “Ru
sija ir žydai”. Autorius, pažy
mėjęs, kad Sovietų Sąjungoje 
ypatingai gausus mažumų skai
čius, kad apie pusę gyventojų 
sudaro rusai, pabrėžia, kad ma
žumų klapsimas Sovietuose te-

PREZIDENTAS NEMINĖJO VIETNAMO, 
NELIETĖ INFLIAGJOS IR NEDARBO

WASHINGTONAS. — Penktadienio vakare prezidento Nixo
no pasakytą State of the Union kalbą jungtinis kongresas priėmė 
šaltokai, o po kalbos demokratų partijos vadai ją kritikavo. Pre
zidentas kalbėjo apie “naują Amerikos revoliuciją”, tačiau nedavė 
savo planų detalių, paminėdamas tik stambiuosius savo numatytų 
reformų bruožus. Jis nurodė šešis didelius tikslus: pirmiausia 
reikės priimti 35 jo pasiūlymus, kurių nepriėmė paskutinis, 91-mas 
kongresas. Toliau, bus siekiama taikos meto gerovės. Bus stipri
nama kova prieš Amerikos aplinkos teršimą. Bus pagerinta ame
rikiečių sveikatos globa. Daugiau lėšų gaus valstijų ir miestų 
valdybos, kurios tas lėšas galės naudoti kaip tinkamos. Bus per- 
perorganizuota federalinė valdžia, iš 12 dabartinių atskirų depar
tamentų padarant 8. T

GYNYBOS UŽUOLAIDA RAKETOMS <
Praėjusių metų gale, sovietų mokslininkai darė bandymus,

norėdamas pasisavinti okupuo
tas arabij žemes.

WASHINGTONAS. — čia kai- , . X1. .
bama, kad Čikagos demokratų .kune t“11 siekmnaų padarinių. Iki šiol gynybos siste-
vadas Daley daugiau neberems I ““ ”U.°.b“™ 
kongresmano John Kluczynski, 
nes Daley norįs, kad tą vietą 
kongrese laimėtų jo sūnus Rich
ard M. Daley.

JOHANNESBURG. — Pietų 
Afrikoje valdžia suėmė angli
konų aukštą dvasiškį, kuris kri
tikavo valdžią dėl jos rasinės' bandymuose yra davusi gerų re- 
politikos. Šis areštas sukėlė 
daug kritikos liberalių afrikiečių

i tos tų raketų pagavimo principu. Prieš atskrendančias atakavimo 
raketas būtų siunčiamos gynybos raketos taip pat su branduoli-

i niais užtaisais. Pasitinkančiosios raketos turi sprogti netoli ata
kuojančiųjų raketų, kad savo sprogimu, tikriau sakant, dideliu 
eksplozijos karščiu jas sunaikintų arba bent padarytų netinkamas.

Vasario 16 dienos 
minėjimas Čikagoj
ČIKAGA__ Čikagos Lietuvių

Taryba penktadienį Įvykusiame 
susirinkime apsvarstė paskuti
nes Vasario 16 d. minėjimo deta
les. Taryba, vadovaujama kum. 
A. Stasio, skelbia tokią minėji
mo programą, šeštadienį vasa
rio 13 d. 12 vai. Prie Jaunimo 
Centro rengia žuvusių už Lietu
vos Laisvę pagerbimą prie pa
minklo. Čia dalyvaus Aukštes
nioji Lituanistinė Mokykla. Sek
madienį, 10 vai. ryto šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčioje įvyks 
pamaldos, dalyvaus vysk. V. 
Brizgys, kun. S. Dambrauskas.

Pagrindinis minėjimas įvyks 
sekm. vasario 14 d. Maria Aukš
tesniosios Mokyklos salėje. Pro
gramoje dalyvaus Amerikos De
gi j on o Don Varno ir Dariaus ir 
Girėno postai, lietuviškos orga
nizacijos Su vėliavomis. Progra
moje dalyvaus sol. Roma Mas- 
tienė, savanorė kūrėja S. Stat-

Sistema sudėtinga, privalo tik
slių skaičiamų ir brangi. Nors

zultatų, bet pažeidžiama.
Kurdami naują gynybos sis

temą, sovietų mokslininkai rė
mėsi kitu principu, kurį būtų 
galima vadinti gynybos užuolai
da.

Puolančiųjų raketų pasitikti 
taip pat siunčiamos raketos, ta
čiau jos neša ne branduolinius

Kanadoj didėja 
bedarbių skaičius 
OTTAWA__ Kanadoje jau du

mėnesius iš eilės nukrito pra-1 užtaisus, o specialiai paruoštas 
gyvenimo kainos, ypač maisto asfolto dulkes. Pasitinkančiosios 
produktų kainos. Kanadoje kai- raketos sprogsta aukštai virš at- 
nos kilo daug lėčiau, negu Ame- J mosferos puolančiųjų raketų ke- 
rikoje ir 1969 metais pakilimas 
siekė tik 1.5%.

Šią gerą žinią vyriausybės sta
tistikoje kiek užtemdė bedarbių 
nuošimčio padidėjimas. Gruo
džio mėn. bedarbių buvo 6.6%. 
Quebecke iš 12 darbininkų vie
nas yra bedarbis. Ontario pro
vincijoje vienas iš dvidešimt ir 
Britų Kolumbijoje vienas iš še
šiolikos.

Quebecko darbo ministeris, 
kritikuodamas centrinės val
džios politiką, pareiškė, kad jei 
vyriausybė dar leis kilti bedar
bių skaičiui, prancūzių Kanadoje 
gali kilti revoliucija.

bėra neišspręstas. Maskvos jun
go nori atsikratyti visa eilė tau
tinių mažumų, kaip lenkai, lietu
viai, latviai, estai, uzbekai h* ki
ti. Harsch dar pažymi, kad so
vietai neleidžia išvykti iš Sovie
tų Sąjungos ir kitur įsikurti ne 
tik žydams, bet ir patiems ru
sams bei įvairioms tautinėms 
mažumoms. (E)

Japonų premjeras 
bus tik du kartus
TOKIJO. Japonijos valdančio

ji liberalų-demokratų partija sa
vo suvažiavime nutarė prailgin
ti valdžios premjero kadenciją 
iš dviejų metų iki trijų metų. 
Suvažiavimas tačiau apribojo 
kadencijų skaičių. Premjerui 
bus leidžiama išbūti toje vietoje 
tik du terminus. Norėdamas kan
didatuoti trečią sykį, premjeras 
turi gauti du trečdalius partijos 
parlamentani balsų.

Dabartinis partijos vadas ir 
Japonijos premjeras Šato nese
niai pradėjo jau ketvirtą termi
ną po du metus. Jis įeis į japo
nų istoriją, kaip ilgiausiai iš
buvęs premjero vietoje politikas 
— aštuoneris metus.

Japonų liberalų - demokratų 
partija turi milijoną narių. Par
tija japonų parlamente turi di
delę daugumą, todėl jos nutari
mai bus garantuotai priimti ir 
parlamente.

lyje ir sudaro ten tam tikras 
užuolaidas, milžiniškus dulkių 
debesis.

Per tokią užuolaidą skrendan
čios raketos apsitraukia asfal
to dulkių sluoksniu, kuris tvir
tai prie jų prilimpa. Kai puola
moji raketa atskrenda į atmos
ferą, nuo oro trinties ji įkaista, 
o jos paviršiuje prilipęs asfal
tas užsidega. Asfalto dulkės 
sparčiai dega, o iš to kilęs karš
tis toks didelis,-jog raketa sude
ga, nepasiekusi žemės, arba taip 
deformuojasi, jog pameta kryp
ti- -

Visos balistinės raketos yra 
aptrauktos specialiais šarvais, 
saugančiais nuo karščio, kylan
čio skrendant per atmosferą, 
šarvai daromi iš specialių ly
dinių. Bet papildomasis karštis, 
kyląs nuo asfalto dulkių, yra 
toks didelis, jog joks lydinys 
jo neatlaiko, ir šarvai ištirpsta. 
Ekspertų nuomone, dabar nėra 
tokio metalo ar metalų lydinio, 
kuris galėtų pakelti šį papildo- lavimosi lenktynėse.

LONDONAS. — Britų dakta
ras Madden paskelbė, kad žymus 
kompozitorius Ludwig van Be
ethoven būtų galėjęs ilgiau gy
venti, negu 57 metus, jei nebū
tų buvęs alkoholikas. Daktaro 
nuomone, kompozitorius būtų su
kūręs dar daugiau, tačiau gėri
mas sutrumpinęs jo amžių.

mą karštj. Tad vakariečiai susi
duria su nauju galvosūkiu gink-

Pasikeis mėnulio 
dulkių pavyzdžiais
MASKVA. — Amerika ir So- ___ ? _______ ____ j___ ____

vietų Sąjunga pasirašė susitari- kevičienė. Trumpas kalbas pa- 
mą pasikeisti iš mėnulio atveža- saj<ys Gen. Lietuvos Konsulas 
mais paviršiaus pavyzdžiais. Bus (jr p Daužvardis, kongreso at- 
artimiau bendradarbiaujama ir stovas Roman Pucinski ir Jua- 
kitose erdvės tirimų srityse. Do- į nita Castro, Kubos diktatoriaus 
kumentą. pasirašė Naša adminis
tratorius George Low ir Sovie
tų Mokslo Akademijos pirminiu- dyS jungtinis Čikagos choras, ku-

*■ j nitą Castro, Kubos diktatoriaus 
' ■ Fidel Castro tikra sesuo.

Meninėje programoje pasiro-

kas Mstislav Keldysh.
šis susitarimas laikomas įro

dymu, kad Amerika ir Sov. Są-' trušaičio Marquette 'Parko para- 
junga gali bendradarbiauti, pijos chorai. Rezoliucijas skai- 
mokslinėj srity, nors politinėje tys Čikagos Alto sekr. A. Indrei 
srityje santykiai ir nėra labai 
geri.

riame dainuos “Dainavos”, Alice 
Stephens, “Vyčių” ir Jurgio Bal-

WASHINGTONAS. — Etio
pijoje žuvo amerikietis kareivis, 
nušautas komunistiniu automa-

. kaitė, aukas rinks Korp “Gie
dra”.

Čikagos Lietuvių Taryba kvie
čia visuomenę dalyvauti minėji
me ir gausiomis aukomis susti
printi Lietuvos laisvinimo dar-

tiniu šautuvu. Etiopijoje Eritrė-;b?- Moterys prašomos pasipuoš-
jos kilmės sukilėliai dažnai puo
la abisinus, tačiau iki šiol ne
puolė amerikiečių, kurių čia su 
šeimomis yra 3,200, karinio su
sižinojimo bazėje, prie Asmaros 
miesto.

' ti tautiniais drabužiais. Minė
jime šį kartą žada dalyvauti ir 
nemažai svetimtaučių, jų tarpe 
keli Čikagos žydų organizaci
jų vadai, paskutiniu metu pra
dėję ieškoti artimesnių ryšių ir 
bendradarbiavimo su Čikagos 
lietuviais.

gin-92-trame kongrese Atstovu Rūmu 
kluoty jėgy komitetui pirmininkeus 
naujas žmogus — kongresmenas Ed

ward Hebert.’

Taisykime klaidas
Ryšium su P. ir A. Bražinskų 

ir Simo Kudirkos žygiais į lais
vę, pasaulio spaudoje paskelbta 
nepaprastai daug aprašymų bei 
įdėta žemėlapių, kuriuose paro
dyta Lietuvos vieta Europoje.

Lietuva dažnai pavaizduota 
sudėtine Sovietų Sąjungos dali
mi. Tokių atvejų ateityje gali 
būti ir daugiau.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas prašo tokių laik
raščių skaitytojus nedelsiant re
aguoti laiškais, į atitinkamas 
redakcijos, atkreipiant jų dėme
sį, kad laikraščių skelbiamuose 
žemėlapiuose Lietuva nebūtų 
įjungiama į Sovietų Sąjungos 
imperiją. (E)

Kongresas priėmė prezidento 
kalbą mandagiai ir 12 kartų pa
plojo, kas tokioms progoms yra 
labai mažai. Didžiausius ploji
mus sukėlė prezidento pažadas 
skirti 100 milijonų dolerių ieško
jimui nuo vėžio vaistų, kad ta 
baisi liga būtų nugalėta.

Demokratų partijos pirminin
kas Lawrence O’Brien po kalbos 
kritikavo prezidentą, kad jis 
dviejų svarbiausių problemų vi
sai nepaminėjo. Tai: karas In
dokinijoje ir Amerikos ekono
minė krizė — infliacija ir didė
jantis nedarbas.

Demokratas sen. Edmund Mus- 
kie pareiškė, kad negalima nesu
tikti su tokiu prezidento pasiū
lymu, kaip kova su vėžiu, ta
čiau buvę galima laukti ir degan
čių problemų palietimo.

šeštadienį prezidentas svars
tė su kongreso vadais savo pro
gramų Įgyvendinimą ir kongre
so paramą. Atrodo, kad ir šis, 
demokratų daugumos rankose 
esąs, kongresas neskubės vyk
dyti visų prezidento planų, ypač, 
kada artėja rinkimai.

pademonstruota
ČIKAGA. — Penktadienį Či

kagos lietuvių, vadinamo, jauni
mo aktyvo rengta demonstraci
ja, prie kurios paskubomis prisi
dėjo ir LB Apygardos vadai, pa
rodė, kad skubėjimas ir nenoras 
koordinuotai dirbti su visais lie
tuviais, neneša gerų vaisių. Nors 
rengėjai skelbia, kad demons
tracijoje dalyvavo 500-700 žmo
nių, vienas lietuvis policijos ser
žantas paklaustas, pasakė “Bu
vo nemažiau 200, nedaugiau"300”

Demonstracijos dalyviai pla
tino anglų kalba lapelius, ku
riuose buvo pakartota spaudos 
žinia apie mirties bausme sovie
tų nuteistą Vytautą Simokaitį. 
Visi raginami rašyti -preziden
tui Nixonui, JT sekretoriui U 
Thantui ir sovietų premjerui Ko
syginui laiškus “išreiškiant pa
sibaisėjimą ir prašant Srmokai- 
čiui dovanoti gyvybę”. Demon
stracijos dalyviai sako, kad to
kių lapelių buvo išdalinta apie 
10,000. Daug Čikagos lietuvių 
apie demonstraciją net nežino
jo ir dėl to negalėjo prisidėti. Rei
kia manyti, kad mūsų centrinėms 
organizacijoms pradėjus 
rai varžytis dėl politinių 
bu, ir dėl teisės juos 
ti, ateityje pasitaikys ir
giau tokių nebendrų, partizaninių 
veiksmų, nes kai kuriems politi
kuoti mėgstantiem tautiečiam, 
atrodo, yra svarbiau ne rengia
mo darbo pasisekimas, bet tem
pas, kuriuo tas darbas paruoš
tas, Gaunasi įspūdis, kad dabar 
svarbiausias kokio nors rengi
nio tikslas tapo: “Aš pirmas pa
skambinau, aš pirmas pradėjau, 
ąš didžiausias įš visų...”. - :

atvi- 
dar- 

dirb- 
dau-



K gimimų tarpusavio susirašinėjimų 

n “RAW. ŠKŲ MADA” :
Laiškas iš Žemaitijos, rašytai 

sausio 13 dieną.
Sveiks, aogerėli. Pirmiau^ 

šia noriu palinkėti viso ko šir
dis trokšta, žinoma, sveikatos 
ir pasisekimo gyvenime.

Siuntinėlis atėjo laimingai, 
šogerėli, tamsta rašei, kad aš 
p^r jauna tokias babuškas ne
šioti; pas mus ir jaunesnės toy 
k i nešioja, ries {tas mus y«L 
labai, vertinamos, .Jeigu par
duodame, gąunume po 20 rub
lių už vieną skarelę.. Mūsų fab-. 
rikai tokių nepadaro. Ačiū, 
šogerėli, už skareles tokias 
gražias, už pipirus, cinamo
nus ir kl. ir už skutekles. Jos 
tikrai juokingos; tokių nebu
vome matę ir tokiomis esame 
nepripratę bulvių skusti.

■Šogerėli, jei kada vėl pasi- 
taikytų proga siųsti, atsiųsk 
daugiau tų cinamonų, bet ge
riau, kad būtų sumalti milte
liais.-'Pas mus .Lietuvoje cina
monų nė. su žiburiu nerasi, o 
pyragas be. ęipamono tai kaip' 
ir nešventiškas...

■ ŽIEMA LIETUVOJE 'J

ja, atrodo kaip pavasaris. Per1 
transistorių pranešt*, kad Tel-! 
šiuose buvo net 7 laipsniai ši-j 
lumos (Pagal F būtų apie 43 
laipsniai aukščiau nulio).

(MIŠKAIS ATfcJO RUDUO
I KOLCHOZĄ '

Laiškas rašytas sausio 3 d. j
Dėkoja už laiškelį ir už do-j 

leriuką. Jūsų laiškelį, rašytų] 
gruodžio 20 d. gavau gruodžio] 
30 d. ir tą pačią dieną gavau' 
laišką iš Brolio, rašybą gi-uo- j 
džio 10 dieną.

Klausi, ar skaičiau Marijaus 
Katiliškio “Miškais ateina ru
duo”. - štai jau aš 4ą knygą tu- ■ 
riu prieš save. Kai tik paklau-1 
siau kaimynų dukters Regi
nos, kuri lanko mokyklą ir 
yra uoli knygų pirkėja ir skai
tytoja, ar nežinai kur gauti to
kią knygą, ji atsakė “Aš, ro
dos, pati turiu”, ir ji man tą 
knygą atnešt* i kambarėlį ir aš 
nustebau pamatęs, kad ta pati 
knyga;? kurios ’klausiau. Jai 
padovanojusi draugė Naujų 
Metų proga.’ ‘Aš jau’ perskai
čiau - 50 puslapių, bet kol kas 
mane dar nelabai tesudomino 
tie vargingi miškų kirtėjų var
geliai. Aš manau, jei tas au
torius nori tikrų vargų patirti 
ir jei jam būtų leista laisvai 
per spaudą pasireikšti, jis tu-

Lietuvių Jūrų Skautijos Trakų vietininkijos skau
tės-tai, vieneto surengtų tradicinių Kūčių metu, prie 
iškilmingo stalo. 'J. Antanaitytė, K. Lauraitis, Vepš- 
taitė, R. šoliūnaitė, Rasa Šoliūnaitė ir Ag. Katiliškytė.

Nuotrauka šoliūnienės

IEMONT. HL
Skautės liakantos, 

darbščios ir kūrybingos

Lietuvių Jūrų skautija, skau- 
čių Trakų vietininkija aktyviai 
veikia: rengia — lanko sueigas, 

1 išvykas. Parengė skautiškų- 
1 jaunatviškų nuotaikų vienkar- 
I tinį leidinėlį. Surengė tradicines 
i kūčias plačiai Lemonto lietuvių 
į visuomenei. Į šias kūčias buvo 
I pakviesti ir dalyvavo LJS. Chi
cagos vienetų skautės-tai visa 
eilė vadovių-vų.

■Skautės pagerbė tautos 
kankinį Simą Kudirką

Kūčių metu vieneto skautės,

Naujienos pas mus šią žie
mą geresnės:! nešalta ir sniego^ 
nedaug. Gruodžio mėnesi bu-; 
ve šalta. Pavyzdžiui,.. Zarasų 
ir Varėnos rajonuose buvo 17 
— 20 ir 22 laipsniai šalčio (Lig -retų atvažiuoti ir mūsų kalū- 
tovoje’isir bendrai Europoje 
vartojamas. ;• Celsijaus teroio- 
inetrasį ; pagal Amerikos Fąh- 
renlteila- būtu nuo 4 ikj/13:že-' 
U$ąir?Įttito^*T>3s mus^yžeinai- 
tijių e," BuvtJ šalči o ligi 15' i r 47 
laipšifiųę4 o sniego 36 cehti- 
metFiį’ ■ -ie daugiau. -0 dabar 
sausis yra šiltas ir sniegas nu
lijo, tik kur-ne-km^dar bahuo- 
* hTĮgvu'iH

kiečių vargelius pamatyti...
KAIP VEIKIA

.... ^TARYBINIS” PAŠTAS
...Taip, mielas broleli,* tai; 

Vienas laiškas dingo. Man at
rodo, kad užkliuvo pas mūsų 
kolchozo -laiškininkę . M-nę, 
mano ariimiausią Vaimynę; Ji 
vra didžiausia1 betvarkė. Pra-

___ i

a

vietininldja illeido -įr specialų 
leidinį — “Akivaras’*. Leidinė
lyje apstu pačių skauiČių kūry
bos: eilių, apsakymėlių — 
trumpų pasakojimų. Skautiškos, 
jaunatviškos nuotaikos trykšte 
trykšta iš kiekvieno puslapio! 
Daugiausia rašinėlių yra Agnės 
Katiliškytės, rašytojų Katiliš
kių dukros ir Rasos šoliūnaitės. 
Abi jos ir yra šio leidinėlio ofi
cialios redaktorės. “Akivaras” 
yra 20-ties puslapių, žurnalo for
mato. Leidinio viršelis ir pus
lapiai išgražinti taip pat pačių 
skaučių kūrybiniais piešinėliais,
— ornamentika ir humoristika
— šaržais. Leidinėlis yra ma
lonu ir į rankas paimti, kuo pa
sidžiaugti. Ypač džiugu, kad tai 
yra pačių jauniausių — pumpu- 
rinio atžalyno literatūrinis ban
dymas. Tikrai yra sveikintinas 
ryžtas, pastangos ir laimėjimas. 
Pagarba atžalynui ir gero, kū
rybinio vėjo! Na, ir visam vie
netui, o ypač vadovei sktn. J. 
Lokošiūnier.ei ir jos nuolatinei 
kūrybingai, darbščiai talkinin
kei, sktn. D. Lukošiūnaitei ge
ro gero vėjo! A. Beržienė

vadovaujamos j. <8. mok. J. Lu- 
košiūnienės, pagerbė mirusius 
skautus-skautes, jų garbei žva
kelę uždegė LJS dvasios vado
vas, kun. j. v. s. J. Raibužis. Bu
vo pagerbtas ir tautos kankinys 
Simas Kudirka. Šiam žvakelę 
uždegė inž. K. Biskis, Lemonto 
Lituanistinės mokyklos Tėvų 
komiteto ilgametis pirmininkas. 
Lietuvoje likusiems skautams- 
tėms — žvakelę uždegė LJS Vy
riausia skautininke, j. v. s. Z. 
Juškevičienė, Chicagos visiems 
skatrčių-skautų vienetams prisi
minti — A. šoliūnienė, Trakų 
vietininkijos didelė rėmėja, tal
kininkė; Cleveland© — j. p. D. 
Baltramonaitienė — LJS, Juod
krantės skaučių tunto tuntiain- 
kė; Detroito — j. v. s. L. Knopf- 
mileris, LJS Inkaro Tarybos na
rys. Los Angeles — j. p. A. But
kevičius; Kanados — J. Lau
kaitienė, Trakų vietininkijos tė
vų komiteto pirmininkė, visiems 
skautams — v. v. Aldas Naris.

j namelius. Žmonės grobė, kaip 
kas beišmanė ir kiek sylos be
turėjo. Šakų kurį laiką niekas 
nebeėmė. Tai miškų parazi
tams proga veistis.

Dabar pradėjo džiūti liku
sios neišverstos eglės, tai ir 
vėl darbo medkirčiams. Nūn 
gatavai mūsų eglynai išretėjo; 
vietoj eglių pradėjo augti ber
želiai, blindės, šermukšniai ir 
avietynai.

Dar vieną didelę žalą daro 
šernai: jie išnaikina miškų 
sanitarus —
Skruzdės geriausiai apvalo 
miškus nuo parazitų.
na to, dėl skuzdėlynų išnaiki
nimo nukenčia ir grybai. Kai 
nebėra kas parazitus nurenka, 
grybai dabar užauga baisiai 

j sukirmiję, šernai žiemos me
tu išknisa skruzdėlynus, kur 
randa sau maisto ir paskui Įsi
rengia gerą guli.

Šernai pas mus ir žmonėms 
pridaro nuostolių žiemos me-, 
tu išknisdami bulvių kapčius 
ir rūsius, o vasarą gadina pa
sėlius. Mažai jų medžiotojai 

, o reikėtų labiau 
naikinti.

Tai tiek tam kartui.

“Akivaras” — skaučių Trakų 
vietininkijos leidinys

Kalėdų švenčių progų Trakųnių, o ką jau bekalbėti apie 
importuojamus dalykus, kaip 
kvepiantieji . pipirai, cinamo
nai, vanilės šaknelės arba mus 
kato riešutai, 
neišvardinsiu.

eitą pavasarį^ kai gulėjau 
miestelio ligoninėje, ji man at
nešė tavo man rašytą laiškelį 
ir kartu atnešė mano 16 rublių 
pensiją. Aš laiškelyje radęs 
doleri jį išėmiau ir daviau jai 
pažiūrėti, kaip atrodo Ameri
kos pinigas. Kai atėjo kitas 
laiškas, aš buvau tiek nusil
pęs, kad pats nė per akinius 
nebegalėjau laiško perskaity
ti, tai nuėjau Į kitą palatą, kur 
man kitas ligonis perskaitė. 
Laiške dolerio nebuvo, bet laiš 
ką skaitęs rodė, kad laiškas 
buvęs atplėštas ir per naują 
užklijuotas. Laiškas, kol ma
no rankas pasiekė, truko 16 
dienų, nors šiaip iš Amerikos 
normaliai oro pašto laiškus 
gauname per pįlną savaitę. 
Nuo brolio Antano du jo siųs
ti laiškai su fotografijomis din
go. Keikia kolchozininkai tą 
mūsų laiškanešę, kad .ji dau
gelio laikraščių ir žurnalų ne
atneša, įduoda -savo vaikams 
išnešioti, tai gali ir pamesti. 

>
- Broleli, drabužių tuo tarpu 
man nesiusk, dar turiu. Iš tos 
drobės žadu pasisiūdinti bal
tinių ir baltą chalatą vasarai, 
kai eisiu savo biteliu tvarkvti; 
einant su baltu chalatu jos yra 
taikingesnės. Jei kada vėl siun
tinėli mums sutaisvsi, tai idėk 
tik porą mažų atmitinų dova-

į -Belių.— šratinį parkerėlį -tušu 
rašomą ir užlenkiamą peiliu
ką su dviem geležėlėm, viena 
didesne viename rkiaunelės 
gale, kita mažesne kitame ga
le, kriaunelės ilgumas nedau
giau kaip per mano rankos 
gniaužtą.

PEILIUKAS — PAVOJINGAS 
GINKLAS

Laiško gavėjas Čikagoje, 
siųsdamas giminėms siuntini, 
bė kitko norėjo broliui nusiųs
ti prašytus peiliukus: vieną 
kišenini su dviem geležėlėm, 
antrą meškeriojanl žuvies žvy
nams nuskusti^ bet siuntimų 
agentūra peiliukų nepriėmę, 
aiškindama, kad sovietu “au
toritetai” griežtai- neleidžia. 
Brolis iš Žemaitijos atsakyiųe 
rašo: ’ ’ -,

Mielas broleli, neimk Į gal
vų dėl tų peiliukų. Juk ir tų 
peiliukų, jei būtų galima gauti, 
nusipirkti, manai aš būčiau rš 
justi kaulijęs. —Pas mus jokių 
peiliuku negalima gauti, tur 
but, negamina,. matyt la ikp 
kaip pavojingą ginklą. Kur tab 
Įsileis iš užsienio! Juokingai 
politika, jei mūsų valdžia bi
josi net kišeninių ir žuvinis ap
doroti peiliukų!. Bet dėkui 
Dievui, man pasisekė, ši ru
deni “sukombinavau” du se-, 
nūs sodams skiepyti aštrius, 
sknstuvinio plieno peiliukus, 
tad vieną galėsiu laikyti pava
sarį vaismedžiams skiepyti, o 
anirę vartoti kiekvieną dieną. 
Tad peiliukų reikalas atpuola.'

- Didelė problema pas mus 
yra bet ką norint įsigyti. Nejsi- 
vaizduojate^ kiek daug mums 
ko trūksta iš pramonės gami-

ar

Apie senus laikus, 
-;' "Kai aitrai ' b laumės * j
't. Skrajojo po laukus... ‘ ' -
U?. •:-••• - S. Petersonienė

i Eueiija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau, kaip žaidimai 
krykštavimai. .Naujienose ,galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui: *
■. •4;-N. Butkienė; VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKES, 34 psL su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai -ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 -dot , , :. r

2. Vanda Frankienė-Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasakė 
mažiesiems. Jūratės Eidukaites iliustruota. 'Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $I,Sė; * c - >
’’^S.TST^iedriuš, GURKLYS/24 Upysak^tėš'vaikams. Dail V. Simaii- 
kevičiaus -rįiusirerota: 430^ psfe,' $1,80.-y - -■ '

. ? *4. Stasė Vanagaitė* •• Petersonienė, 4. AUMĖ • D A UMĖ. - -17 -eilėraščių,- kaip

&3L, r i J S.?’j 5 . t:
į 5. -LtetuVA, poema, m pšl., $1,00.

v 6. T^w»^.TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA. Skaitymai, gramatika, 
"tevynės pažft^S'as, dainos. Gausiai iliustruota, kietais viršeliais, 217 psL 
-Xabai tinkama vaikams, kur nėra lituanistinių mokyklų. $3.00
V - 7< Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
Vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Jliastruota dail. Z. Sodeikienės. 
"Didelio formato, kietais Viršeliais, puikus 7? psl. leidinys. $3.00.
A S. Jonas Valaitis, SENOVĖS LtETUViy. DIEVAI, mitoiogijos posfnaii. 
.Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravę štf savo dievais. 54 p^, $1.00. •- * •• X .’

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

Ijf 1738 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 60608.-
y. Į________■■■■.._. . ............ .. ____________
Al! ■1
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i*“7 A-'A c*-1 AMERIKOJE y

— jau 80 mvty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau 
giau kaip SEPTYN1US MILIJONUS dolerių savo epdrau* 
tiems nariams.

— didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
U« apdrtuda ir ligufe patalpą/ "kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, « teikia patarnavimus savitarpinė* 
pagalbos pagrindu. . »

** ,<? * i .r *'•</' f
— jau tun daugiau, kaip tris su puse milijono doleny kapitalą, 

tad jo apdravda tikra ir nugi. Kiekvienas lietuvis Wa gafi 
gauti Įvairių klasių relkrtmgiavsits •pdnrvdw* mro $100W 
iki 5W.OOO.OO.

įerą Apdraodą - Endowment Irv
-suran^i, kad jaijBiKrtis gautu, „pinigus aukštojo mokslo studi 

ir gyyeniujo pTStfttBfi
s^K'tSttti<«^AfifchMS tr jaumroflaffiB labai pigu TERM aphranda 

"ti* illbOOJja apdratxJos tik S3.C0 mokesčio metams »
. Aft>RAUF>A ttabdfnga viskio ėfflžiSM *Mn»e

nims. retemenduajama TMuvtfty .KtUBŲ k tkoutfiv *+
* riams. Uz $1.000.00 akcidentales apdraudos mokestis $2.00

-e,t metus •

SLA

SLA

I SLA

SLA

W'

Gahan spausdimax informacijas, jeigu parašysit:

AMM^NCE OF AMERICA
- jpjŲc.jty. i**>i

Tai ci a visko

“BAISIAI
KELIAS” J

Laiško rasėj as yra šešiolikos 
rublių mėnesiui “pensininkas” 
ir gyvena pas giminaičius, 
gaudamas antklodėmis ati
tvertą kambario galą.

Ačiū, kad linki sveikesnių 
naujų metų. Aš taip pat trokš
tu, kad man šie metai būtų 
sveikesni, tai būtų ir linksmes 
ni ir laimingesni. Aš turiu bū
ti budrus ir saugoti savo svei
katą, kad vėl neatsikartotų tas teiššaudo 
pavojingas skarndžio gastri- 3 
tas, dėl kurio man gaunasi di
delis organizmo susilpnėjimas. 
Dabar jaučiuos sveikas. S. (gi
minaitis) man parūpino elek
trinę pasišildymo plytelę ir 
mano kambarėlyje įtaisė rože-Į 
tę (įjungtuvą), tai galiu kada 
noriu pasičildyti įjungdamas 
štepselį į rozetę.

Vakar buvo su savo mašinė
le užvažiavęs brolvaikis trak- 
toristas iš T ir norėjom nuva
žiuoti į D- kolchozą, bet nesi
sekė: radom (baisiai biauni 
kelią, tad grįžom ir pasukom 
į K. miesteli Stepos aplankyti, 
kuri namie besigydanti skau
dančias strėnas.

Nežinau, ar gavai iš L pade-1 
kavonės laišką už skareles,; 
kurių ji gavo- visą dešimti. Aš' 
taip pat rašiau tamstai laišką, 
padėkodamas 
gautą laiškelį, nors iš jo da
bar žinau, ka3 vienas tamstos 
laiškas su dolerėliu yra dingęs.

Už tas L-nei skareles ir aš 
nuo Savęs dėkoju, nes ži
nau, kad mielas brolelis siun
tei dėl mano gero už tai, kad 
L-nė manimi rūpinosi ligoni
nėse.

Blogai, kad pas mus prasi
dėjo liūtys ir net audros. Man 
baisiai nusibodo, kad nebega
liu iš trobos nė galvos iškišti 
(laiškas iš spalio 20 d.).

LIETUVOS MIŠKAI
ŠIANDIEN

BIAURUS 
KOLCHOZĄ

už taip seniai

Apie mūsų miškus, kaip jau | 
esi girdėjęs, per mūsų Žemai-1 
tiją praūžė jau du uraganai. Į 
Per pirmąjį uraganą daug dar-j 
žinių sulaužė, tame tarpe su- j 
laužė ir buvusią brolio, dabar 
kolchozo daržinę. Per pirmąjį 
uraganą daug miškų išlaužė; j 
po trejeto metų ir vėl uraganas 
mūs aplankė. Buvo 
Baisi naktis. Mūsų 
girgždėjo, tratėjo ir 
kad Visi apgriflsim. 
naktį nemigome. Laimei, nuos
toliu tik tiek teturėjom, kad 
audra mūsų išeinamąją darže 
nuritino kokius 50 metrų, kol 
sugriuvo.

Bet daugeliui žmonių ura
ganas išėjo Į naudą: nebran
giai patys prisigamino miško į 
medžiago ir iŠ išvarlaliotu J 
miško laužų pasistatė naujus

naktis.
trobelė j 
atrodė.

Per visą

Lietuvių Jūrų Skautuos trakų vietininkijos skautės-tai suvaidinę "Laputės 
Kūčios". Vaidinimą sukūrė ir režisavo j. s. Dal. Lukošiūnaitė, skaučių vie
neto vadovės j. s., mok. J. Lukošiūnienės kūrybinga talkininkė. < Jš kairės: 
K. Lauraitis, V. šoliūnaitė, Indrė ir Gailė Antanaitytės, Ag. Katiliškytė, J.

Antanaitytė.
- ‘Nuotrauka Šoliūnienės

to mokė it
rnBfuQFHBS

Someday you’ll be old.
When you are, you’ll find that though 

you can taste memories, you can’t eat 
them. Though memories can give you a 
warm feeling, they aren’t shelter from 
the cold.
# There’s no substitute for money when 

you’re old.
And you can have that money if you. 

start building your nest egg now, while 
you’re still feeling young.

Ont of the very basic things you can do 
is join the Payroll Savings Plan where you 
work or the Bond-a-Month Plan where 
you bank. Buying U.S. Savings Bonds 
this way makes saving almost painless.

And now there’s a bonus interest 
rate on all U. S. Savings Bonds —for E 
Bonds, 5l/t% when held to maturity of 
5 years 10 months (4% the first year). 
That extra V5%, payable as a bonus at

maturity, applies to all Bonds issued 
since June 1, 1970 . . .- with a compa
rable improvement for all older Bonds.

Start your savings plan now. . __
And may all your memories be happy 

ones.
SCORES

Bonds are sate. It lost, stolen, or durivyed^ 
we replace them. When needed, they on be 
e»bed tt yoor temk. Tax may be deserted 
•ntil redemption. And always remember.
Bonds are a proud way to five.

lake stock in America

1739 So. Halsted Street Chicago, 111 60608
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BRONYS RAILA

SPAUDOS TEMOMIS
(Viešy laiškų titulu)

(Tęsinys) ‘ 
Bet nesutinku atsisakyti laisvo 

žurnalisto teisių

Todėl prieš pradėdamas pasto
vų bendradarbiavimą laikrašty
je ir iš anksto pripažindamas jo 
redaktoriui visas teises ir vir
šenybę, paprastai aš mėginu iš
siaiškinti ir, jei galima, susitar
ti tik dėl poros mano sąlygų. Pir
ma, garantija mano minties lais
vei ir cenzūros nebuvimas (arba 
atsiradus rimtam reikalui, švel
nu išsiaiškinimas). Antra, susi
tarimo, kad redaktorius nediri
guos mano temų ir jų dėstymo 
būdo, aš gi nesikišiu j jo lini
ją ir dedamus kitų bendradar
bių straipsnius. Tik pageidau
siu laisvės dalyvauti polemiko
je ir vietos atsakyti, jeigu bū
siu tiesiogiai puolamas...

Tokios susitarimo sąlygos gal 
turi trūkumų. Jos neabejotinai 
būtų kiek kitokios, jeigu ben
dradarbiam būtų mokamos algos 
arba teisingi, realūs honorarai. 
Kai to išeivijos sąlygom nėra ir 
negali būti, susitarimo bazės te
gali būti moralinio, intelektuali
nio ar ideologinio pobūdžio, bet 
ne ekonominės (kur būtų darbi
ninko ir darbdavio santykiai).

Pagaliau lieka dar viena ap
linkybė, kada arogantišku virs
ti turi teisės ne tik redaktorius, 
bet gal ir bendradarbis. Jeigu 
aš per dešimtmečius seku ko
kias nors problemas, gilinuos į 
jas, studijuoju, skaitau naujas 
knygas bei visokią spaudą ir ra
šydamas tais klausimais Įdedu 
daug laiko, rūpesčio, nekartą vi
siško pasiaukojimo, tai tikiuosi 
turiu teisės norėti, kad ir redak
toriai šiek tiek atsižvelgtų Į ma
no pastangas. Kodėl aš turėčiau 
pasiduoti cenzūrai ar kontrolei 
net ir tais atvejais, kada kuriuo 
nors specialiu klausimu mano 
cenzoriai ir rikiuotojai, gal būt, 

turi kiek mažiau kvalifikacijų?
Sutinku, kad j tokį komplikuo

tą klausimą abi suinteresuotos 
šalys nebus tinkamos duoti ob
jektyvaus atsakymo. Bet kiek
vienu atveju, tokiems kivirčam 
įvykstant ir kartojantis, aš kaip 
bendradarbis taip pat jaučiuosi 
dar turįs vieną paskutinę teisę 
ir privilegiją — susilaikyti nuo 
bendradarbiavimo ir talkos ma
no minties laisvę varžančiam 
laikraščiui bei tokiai redakcijai 
ar leidyklai

Taip teko pasielgti ne vieną 
kartą nepriklausomos Uetuvos 
laikraščiuose, taip lygiai ir čia, 
“tremties sąlygomis“, man yra 
atsitikę su Dirva.

Nuolaidos žlugdo kūrybinę 
nuotaiką

Nežiūrint viso to, man papras
tai būna sunku atsilaikyti dar 
ir kitom savo netikusio būdo 
ydom — per dideliam nuolaidu
mui ir tikėjimui, kad kivirčus 
galima sutvarkyti kompromiso 
keliu.

Per porą metų apsidirbęs su 
abiejų knygų rankraščiais ir ko
rektūrom, vėl turėdamas kiek 
daugiau laiko, pagaliau sutikau 
teigiamai atsiliepti į Dirvos re
daktoriaus dažnus kvietimus to
liau bendradarbiauti. Sutikau, 
nusileisdamas ir net nebereika- 
laudamas kaip kitaip atitaisyti 
man padarytą nebeatitaisomą 
moralinę žalą ryšium su “Dia
logo” rašymu ir leidimu. Suti
kau vėl grįžti prie mano pamėg
tų “akimirksnių kronikų” ir, pro
gai pasitaikius, kartkartėm pa
teikti laikraščiui reportažų iš 
mūsų “palmių pavėsio“. Deja, 
nusileidau itin nevykusiu metu, 
kada kai kurių Dirvos bendra
darbių dvasinė kryptis ir slink
tis man vis daugiau kėlė nerimo 
ir rodėsi ženklų,, kad unisonu čia 
negalėsim dainuoti.

Saigono linksmosioms merginoms ateina blogi lai tai, nes Vietname vis mažiau lieka amerikiečiu 
kareiviu. Jos gatvėje užkabinėja praeinančius kareivius, viliodamos užeiti į barą pasilinksminti.

Pasitaikė, kad tuo metu Vil
ties Bendrovė išleido naują Ro
mualdo Spalio “Rezistencijos” 
romaną. Dirva norėjo išsames
nės romano kritikos ir man pri
siuntė jau atspaustus, bet dar 
nesurištus knygos lankus. Nors 
R. Spalio romanas, žinoma, ne 
tobulas, bet man pasirodė Įdo
mus, savaip vertingas ir itin dė
kingas platesniam politiniam ir 
literatūriniam panagrinėjimui. 
Tuo klausimu užsimojau parašy
ti gal apie 20 atkarpų ir vien 
pasiruošimui sueik vo jau gana 
daug laiko. Mažiausiai tai kny
gai porą kartų perskaityti, daug 
daugiau korespondentiniam “di
alogui” su Anglijoje gyvenan
čiu autoriumi, pasiknisimui mū
sų rezistencijos etapuose ir už- 
kuliuose bei poros stambių ame
rikiečių veikalų pastudijavimui 
apie modeminės literatūros es
tetiką, stilistiką ir aplamai be
letristikos “technologiją”.

Deja, spėjau atlikti tik ma
žiau nei pusę savo užmojo. Pa
rašiau apie dešimti akimirkų, 
bet pats jutau ir iš kąi kurių kva
lifikuotų skaitytoju išgirdau, 
kad tas darbas nelabai koks, 
man nevyksta, palšas, skystas ir 
bailus. Taip tikrai buvo. Dar 
nespėjęs pamiršti nesenų kar
čių patyrimų, aš neturėjau tin
kamos nuotaikos, nesijaučiau 
laisvai, vengiau ką suerzinti ar 
užgauti, kitais žodžiais tariant 
— nebetikėjau ir nebepasitikė- 
jau, kad laisvai ir su tinkamu 
temperamentu čia galėčiau iš
dėstyti visas problemas mūsų 
slogioje aplinkos atmosferoje.

Laikraštis, ignoruojantis 
gyvenimą

Kai pilnai stiklinei pradėti per 
šonus varvėti betrūko tik lašo, 
kaip tik tuo metu Amerikon at
vyko Vilniaus operos solistas 
Vaclovas Daunoras-. Ir kad būtų 
dar geriau, pirmas tolimo sve
čio koncertas buvo ruošiamas 
mūsų “palmių pavėsyje”, kam 
mūsų lietuviška publika dar ne
buvo pripratusi ir todėl reikėjo 
laukti “dramos”. Daug apie tai 
kalbėti nereikėtų, nes ypač Nau
jienų skaitytojai tat gerai žino
jo, laikraščiui ir jo koresponden
tam nepatingint labai išsamiai 
įvykius aprašyti ir komentuoti.

Natūralu, kad, tariant rezoliu
cijų, atsišaukimų, koresponden
tų ir proklamacijų žodžiais, so
listas iš Vilniaus, tas žinomas 

Lietuvos okupanto agentas, Le
nino ir Stalino garbintojas, Lie
tuvos Nepriklausomybės vėlia
vos išniekintojas Kanadoje, so
vietų propagandinio meno nešė
jas ir stribas, okupanto atsiųs
tas mus sukiršinti ir suskaldyti, 
atsiradęs čia kaip bolševikas ne 
su šautuvu, bet su daina— nė 
kiek neperdedant, mus prie ra
maus Pacifiko tikrai žiauriai 
sukiršino ir giliai suskaldė, jog 
ir po metų tos -bjaurios atorū- 
gos dar nėra laiko nuskalautos. 
Mūsų publika čia pat atliko idea
liai viską, ką Maskva gal ir no
rėjo...

Ginčai, ekscesai, šmeižtai ir 
chuliganizmas greit pasiekė to
kios Įtampos (prieškoncertinės 
ir pokoncertinės), ir piliečių ka
ras Įgavo tokias skausmingas 
dimensijas, kad buvo pageidau
jama pagalbos iš toliau, ir jos 
gana sėkmingai suteikė pro mū
sų aistrų salą praskrisdamas 
pats Vliko pirmininkas, su ku
riuo tada teko pirmą kartą man 
asmeniškai susipažinti, plačiau 
išsikalbėti ir — maždaug jokių 
konfliktų neatrasti kaip tik šiais 
pačiais kelbliausiais ir “pavo
jingiausiais” klausimais.

Nors mano bendradarbiavimo 
Dirvoje pagrindas rėmėsi “aki
mirkų” rašymu, bet tada labai 
ryškiai pajutau, kad aš būčiau 
visiškai supuvęs žurnalistas ir 
pačioje savo pašaukimo žemu
moje, jeigu apie tai savo laik
raščiui neparašyčiau jokio re- 
portažėlio. O kai Naujienos ir 
kai kurie kiti laikraščiai dėl 
“daunoriados” tada kalnus ver
tė, Dirva tylėjo sukandusi dan
tis, nebuvo pasisakiusi nė vienu 
žodžiu, nė viena informacija. 
Tai ir parašiau jai keturių pu
slapių reportažėlį apie “audrą 
prie Pacifiko”, korespondenciją 
be parašo. Man rūpėjo tik pa
teikti informaciją, todėl kiek 
žmogui Įmanoma bešališkai pasi
stengiau išdėstyti “abiejų pu
sių” pozicijas ir laikyseną, nie
ko neagituodamas, už nieką ne
pasisakydamas, nei smerkda
mas, nei ką girdamas, o tik su
dėdamas, kas buvo, kas ir kaip 
įvyko, kas kaip galvojo ir ką 
pasakė.

Po kelių dienų reportažą ga
vau atgal su kiek nervuoto to
no redaktoriaus paaiškinimu. 
Esą, buvom susitarę tų klausimų 
neliesti, Dirva nusistačiusi jų vi
sai neliesti, tai kam aš dar ra
šęs be reikalo?...

raštis, kuris visa tai galėtų są
moningai ignoruoti, apeiti ir ku
riam visiškai nerūpėtų, kas de
dasi mūsų šiaipjau nelabai įdo
miame ir nuotykingame gyveni
me.

Tai man buvo pertekliaus la
šas jau sklidinoje stiklinėje. Ta
da kilo klausimas, nejaugi aš, 
kaip laikraštininkas, galiu nuo
širdžiai bendradarbiauti tokiam 
laikraščiui, kuriam gali būti vi
siškai svetimi pagrindiniai žūr- 
nalizmo Įstatymai, ir ar aš ne 
bergždžiai eikvoju savo trum
pus laisvalaikius, mėgindamas 
jam patalkininkauti?? ■’ ■

Atsakymai šį kartą buvo' man 
aiškūs ir nebe lėti. Nebegalima 
ir neverta bendradarbiauti, rei
kia pasišalinti. Juk ir be to dar 
yra kas veikti šioje ašarų pakal
nėje. '

Todėl, kartoju, Naujienų ben
dradarbio teigimas nėra tikslus’: 
tautininkai manęs neriušalino, 
bet aš pats dviejų metų bėgyje 
net du kartu pasišalinau. Be abe
jo, tai atsitiko dėl redakcijos ir 
leidyklos sudarytų bendradar
biavimo sąlygų ir atmosferos. 
O tą atmosferą sudarė tik keli ar 
keliolika asmenų. Man neatro
do, kad visa tautinė srovė dėl to 
būtų atsakinga. (B. d.)

"NAUJIENOS” KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

Ir tada mano sąmonėje įvyko 
ne koks ideologinis ar politinis 
konfliktas, bet daugiau žurnalis- 
tinis-profesinis. Buvau daugiau 
negu nustebintas, nes tokio ab
surdo nesitikėjau. Tiesa, buvom 
“iš anksto susitarę”, kad aš už 
Daunoro koncertų lankymą ne
agituosiu ir liaudies nekursty
siu tuo “pripažinti okupaciją”: 
tedarai kas kaip nori ir jaučia. 
Bet kai čia kilo tokia audra ir 
savo antplūdžiais persimetė į 
“sostinių” spaudą, kai Įvykiai 
tapo karšti, jaudinanti, suerzi
nę ir sudrebinę mūsų “visuome
nės pamatus”, tai aš ligi tol ne
įsivaizdavau, kad gali būti laik-

MOKSLAS PAJUTO
SĄvg atsakomybę

Neseniai CMeagoje praėjusi 
didžioji mokfdiųįpk^ kop(erenti- 
ja, kelių tūkstančių Amerikos 
Mokslui Skatinti dr-jos narių mi
tingas, apie kuri neperdaugiau- 
siai spauda rašė, baigėsi visiš
kai nauja, iki šiol mokslininkų 
nepripažinta nota, tai yra, kad 
ir mokslas turi nusikaltimų, kad 
vien mokslas mokslui nėra ga
lutinis mokslo tikslas ir dėlto 
mokslas turi būti suhumanizuo- 
tas, tai yra siekti ir daryti tik 
tai, kas žmonijai išeitų į gerą.

Mokslas ir technologija atve
dė Amerikos gyventojus į Įma
nomai aukštą gerbūvio lygį, 
aukščiausią pasaulyje, bet tuo 
pačiu metu užteršė aplinką ir 
leido egzistuoti visai eilei kitų 
rimtų problemų, žmonės yra 
apimti baimės, savo akimis ma
tydami didėjančius pavojus dėl 
aplinkos užteršimo ir dėlto ga
li nutraukti savo paramą moks
lui ir technologijai, perspėjo kon
ferenciją Illinois universiteto 
inžinerijos dekanas Dr. Daniel 
Drucker.

Kad šuo galėty kalbėti; 
gal pasakytu kaip grįžo
UPI pranešimu iš Detroito, 

ten po lygiai mėnesio klaidžio
jimo grįžo “namo” 21 mėnesio 

3 amžiaus juodai-baltai marga 
mongrelių veislės kalė Salty, per 
tą laiką pereidama 272 mylias 
per girias, laukus, upes, greitke
lius, farmas ir miestelius tokiais 
keliais, kuriais niekada nebuvo 
ne tik bėgiojusi, bet net auto
mobiliu važiavusi.

Salty savininkai, Mr. ir Mrs. 
Labeff, gyvendami mažame bu
te 2 aukšte ir turėdami 6 me- 
tų. dukrelę ir .keletą kačių, jiu-

* J i ’ * .• f t į *.»

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

Taupymo Indėlląl 
Apdrausti Iki $20,000.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

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

NSURfD

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

1800 So, Halsted St Chicago, HL 60608
NA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais Tek 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

ly

tarė, kad Salty bus per ankš
ta ir praeitą rugp. mėnesį nu
vedė į Sterling Heights, Mich., 
atidavė3 pažįstamai Seimai,-ku
rie ją palaikė, fkol atvedė keletą 
šuniukų, ir atidavė kitai šeimai 
į Sheboygan, Mich., už 272 my
lių nuo Detroito. Nieko netru
kus gruodžio mėnesio 8 dieną 
Salty pabėgo ir atsirado savo 
gimtinėje sausio 12 d., tai yra 
po mėnesio ir 4 dienų. Tą rytą 
Mrs. Margie Labeff išnešus pro 
duris “gerbedžių“ kažkoks bai
siai purvinas šuo kruvinomis ko
jomis iš džiaugsmo cypdamas 
šoko “bučiuoti” jos veidą, bet 
šuo buvo1 tiek sukriokęs, išbadė
jęs, suodinas ir suvargęs, kad iš 
karto ji nepažino, kad tai jos 
Salty. Bet dar didesnį džiaugs
mą Salty parodė, kai susitiko sa
vo žaidimų drauge, šešiametę 
dukrelę.

Salty buvo priimta atgal į šei
mą ir jai užtikrinta, kad dau
giau nebebus svetimiems atiduo-

• Apskaičiuota, kad heroino 
vartotojai Washington, DC, iš
leidžia vieną milijoną dolerių 
kasdien tam nuodui. Dėl to nu
kenčia visi gyventojai, nes nar
kotikai plėšimais ir vagystėmis 
iš krautuvių' pabrangino pre
kes visu 10%. Dr. R. C. Smith, 
buvęs klinikos direktorius gar
sioje Haight-Ashbury hipių ko
lonijoje, San Francisco mieste, 
sako, kad jo 35 heroinu besinuo- 
dijantiems pacientams kasdieną 
reikėdavę virš 2,300 dolerių pa
tenkinimui savo blogų įpročių. 
Dažniausiai jie tą sumą suda
rydavo iš prekių, pavogtų krau
tuvėse. Bet pavogta prekė yra 
pigi, todėl kasdieną jų reikia pa
vogti bent už 10,000 dol.
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Rusų propaganda tremtinių plunksnomis
Kur didžiojo sportininko Edvardo Šulaičio mintys 

seniai pakrypo ir kokiame rašale jis dažo plunksną, Ame
rikos lietuviai jau seniai turi nuovoką. Jis glaudėsi prie 
Amerikoje einančių dienraščių, bet neprisiglaudė. Jis 
bandė rašinėti žurnalams, bet nepataikė. Dabar jis atsi
dėjęs informuoja porą savaitraščių, jeigu jie pajėgia 
kiekvieną savaitę pasirodyti.

Edvardas Šulaitis jau seniai rengėsi važiuoti Lietu
von, bet jam nepavykdavo. Jis suorganizavo pirmąją 
Amerikos sportininkų kelionę į Lietuvą, bet taip reika
lai jam susidėjo, kad jis pats toje kelionėje negalėjo da
lyvauti. Buvo išmetinėjimų, nepasitenkinimo, ir pirmos 
sportininkų kelionės organizavimo garbę nusinešė kiti. 
Šulaitis dirbo, o garbę už dideles jo pastangas nusinešė 
tinginiai. Bet praeitą vasarą jis vis dėlto rusų okupuo- 
ton ir komunistų valdomon Lietuvon buvo nuvažiavęs. 
Jis prisirinko tiek daug įspūdžių, kad negali jų išbaigti. 
Jis plačiai aprašinėjo Lenino garbei suruoštą šokių ir 
dainų šventę, o dabar jis vis dar rašo apie kitus maty
tus ir jo apskaičiavimu Amerikos lietuviams 5 priminti 
vertus dalykus.

Amerikos lietuviai gana gerai pažįsta Gimtinį kraš
tą.. Vokietijoje kiekvienas tremtinys veltui gaudavo so
vietų gen. Michailovo leidžiamą ir veltui siuntinėjamą 
Tėvynės balsą. Kiekvienam aišku, kuriais'sumetimais 
tas laikraštis buvo leidžiamas ir kokių tikslų sovietų ka
ro vadai siekė. Staigiai Tėvynės Balsas sustojo, o jo vie
toje pradėjo tuos pačius adresatus lankyti Gimtasis kraš
tas. Tiktai Gimtąjį kraštą Amerikoje gaudavo ne vien tik 
Ameriką pasiekusieji Antrojo Pasaulinio karo tremti
niai, bet jis pradėta siuninėti ir kitiems Amerikos lietu
viams. Niekam nereikėjo jo užsakinėti, jokių pinigų už jį 
nereikėjo mokėti. Jis buvo siuntinėjamas ir tebėra siun
tinėjamas veltui. Vienas kitas Amerikos lietuvis net 
siuntė protestus paštui, kad to šlamšto jam neneštų, bet 
jis ir toliau siunčiamas ir Amerikos paštininkų nešio
jamas.

Edvardas Šulaitis labai gerai žino didelės Amerikos 
lietuvių daugumos nuomonę apie Gimtąjį kraštą, leidė
jų tikslus ir veltui mėtomus valstybinius pinigus. Patys 
okupantai šio reikalo negali pataisyti. Niekas jais ne
patikės. Šį klausimą bando judinti Ed. Šulaitis. Jis savo 
įspūdžiuose rašo:

“Knietėjo užsukti ir į Gimtojo krašto redakciją 
gal daugiausiai dėl to, kad apie šį laikraštį daugiau
sia rašo išeivių lietuvių spaudoje. Daugumas išeivių 
spaudos jį vadina propagandiniu, skirtu išeiviams 
“mulkinti”. Kiek liečia propagandą, mano nuomone, 
jis nėra daugiau propagandinis negu koks nors Drau 
gas ar Naujienos! (Vienybė, 1971 m. sausio 8 d. 
4 psl.).
“Nustatęs”, kad Gimtasis kraštas nėra daugiau pro

pagandinis, negu Amerikos lietuvių dienraščiai, Šulaitis 
tvirtina, kad jis laisvai prenumeruojamas Lietuvoje ir 
net laisvai perkamas kioskuose. Jis nepaaiškino, kodėl 
Gimtasis kraštas Amerikon siuntinėjamas veltui ir kodėl 
pačioje Lietuvoje už jį reikėtų mokėti? Be to, kodėl 
Amerikos lietuviai nenorėtų jo skaityti, o pačioje Lie
tuvoje jį net pirkinėtų kioskuose? Nejaugi Lietuvos lie
tuviai Gimtąjį kraštą mažiau pažintų, negu Amerikos 
lietuviai? Jeigu Amerikos lietuviai žino, kad Gimtasis 
kraštas yra leidžiamas amerikiečiams mulkinti, tai ko
dėl apdairesni mūsų tautiečiai to mulkinimo nematytų?

Didelis sportsmenas ėmėsi nepaprastai sunkaus dar
bo. Jis bando padaryti tai, ko negalėjo padaryti propa
gandinė okupanto mašinerija. Toje pačioje Vienybėje 
Edv. Šulaitis tvirtina: “Būdamas Lietuvoje visuose kios
kuose jį mačiau. Reikėdavo paskubėti, kad kiti neišpirk
tų. Laikraštis išeina ketvirtadieniais, tai penktadienį nu
ėjęs, vargu jau jį gausi”, (ten pat).

Tiksliai nežinome kelias dienas sportininkas Šulaitis 
buvo “tarybinėje” Lietuvoje. Jeigu jis negavo specialių 
privilegijų, kokios buvo duotos Bimbai, Jokubkai, Mar- 
geriui ir keliems kitiems sovietų imperializmo šalinin
kams, tai Lietuvoje jis galėjo prabūti tiktai dešimt dienų. 
Per dešimt dienų, kelis penktadienius jis galėjo turėti? 
Prie gero sutapimo, galėjo būti du penktadieniai, bet grei
čiausiai jis turėjo tiktai vieną penktadienį kioskams tik
rinti ir Gimtinio krašto ieškoti.. Ko vertas yra Šulaičio 
tvirtinimas?

Bet jis dar toliau nueina. Jis tvirtina, kad Gimtasis 
kraštas pardavinėjamas visuose kioskuose, ir kad jis tą 
laikraštį tuose kioskuose yra matęs. Prie geriausių norų 
per dešimt dienų šulaitis visų Lietuvos kioskų negalėjo 
matyti, o dar mažiau juos patikrinti. Jis galėjo matyti 
tiktai kelis Vilniaus ir Kauno kioskus, jeigu Kaune jam 
teko būti, šulaitis meluoja kaip beliakas, kai jis tvirtina, 
kad Gimtąjį kraštą matęs visuose kioskuose. Šitokiais 

melais Amerikos lietuvių jis neįtikins. Melas visvien 
lieka melu, net ir tuo atveju, kai tremtinio plunksna- jis 
skelbiamas.

trims mėnesiams  $5.00
vienam mėnesiui $1.75

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

Užsieniuose:
metams ____________ $9-1 0») 
pusei metų $11.00 
vienam mėnesiui  $2.50

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

| AUDIENCIJA PAS KONGRESMANĄ HAYS
Penktadienį, š. m. sausio mėn. 

15 d., Flushing, Ohio, teko su
sitikti su mūsų dideliu priete- 
lium, JAV Atstovų Rūmų, Vals
tybės Departamento organizavi
mo ir užsienio veiklos pakomi- 
teto pirmininku, kongresmanu 
Wayne L. Hays. Kongresmanas 
yra senas lietuvių draugas, su 
kuriuo man teko gana dažnai su
sirašinėti Pabaltijo rezoliucijų, 
priešamerikinės veiklos komite
to ir kitais mums rūpimais klau
simais, ypatingai paskutiniu me 
tu dėl Simo Kudirkos tragedi
jos.

Ohio lietuvių vardu padėko
jau jam už jo didelį darbą vyk
dant apklausinėjimus dėl Ku
dirkos. Kongresmanas yra la
bai sujaudintas Kudirkos trage
dija ir labai nusistebi Coast 
Guard pareigūnų kvailumu, ati
duodant politinį pabėgėlį sovietų 
budeliams. Jam sunku supras
ti, kad tokie mažos išminties vy
rai gali užimti tokias aukštas 
pareigas pakrančių sargyboje. 
Jis taip pat yra labai nepatenkin
tas transporto sekretoriaus el
gesiu, paleidžiant nusikaltusius 
pareigūnus. Praktiškai paėmus,

Kongresmanas Wayne L. Hays (kairėje) ir ALT Clevelando 
skyriaus pirm. A. Pautienis tariasi Simo Kudirkos incidento ir 

kitais klausimais.

jo vadovaujamas pakomitetas 
padarė beveik viską, ką galėjo. 
Jis labai apgailestauja, kad ne
gali ištraukti Kudirkos iš bolše
vikų nagų, nors ir numatė as
meniniai tartis su jų ambasado
rium Dobrynin. Dabar nežino ar 
pasimatymas įvyks. Lietuviai 
galėtų spausti JAV vyriausy
bę, kad ji dėtų pastangas išlais
vinti Kudirką, bet jis suteikia 
labai mažai vilčių. Jis pataria 
išnaudoti šios tragedijos pasek
mėje susidariusią viešą opiniją 
ir visais būdais pulti Sovietų 
Sąjungą.

Kongresmanas yra susižavė
jęs lietuvių kovingumu ir pažy
mėjo, kad lietuvių šviesesnė atei
tis glūdi dideliame tautos atspa
rumu ypatingai virš šimto me
tų trukusiame caro okupacijos 
laikotarpyje. Jis nežino kada 
žlugs komunizmas, bet mano, 
kad Lietuva atlaikys dabartinę 
priespaudą ir eventualiai bus 
laisva.

Hays pilnai pritaria ALT pa
stangoms išgauti Baltijos stalą, 
tai yra atskirą pabaltiečių sky
rių Valstybės Departamente ir 
dės pastangas šiame reikale, bet 
taip pat pažymėjo, kad jo įtaka 
Valstybės Departamente yra ma
žesnė negu buvo demokratų ad
ministracijos laikais.

Kongresmanas iš esmės prita
ria ALT Clevelando. skyriaus sie
kimui įsteigti specialų paverg
tų tautų pakomitetą JAV Atsto
vų Rūmuose, (šitas klausimas 
jau buvo judintas iš Clevelando 
ALT pusės ir buvo įneštos ke
lios rezoliucijos). Jis mano, kad 
padirbėję, galėtume atsiekti to-

Atsiųsta paminėti
LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 

BIULETENIS. Spalis — gruo
dis 1970. Nr. 4 (40). Pasaulio, 
ir Amerikos Lietuvių Gydyto
jų Sąjungos organas. Jubilie
jinis leidinys šio žurnalo de
šimtmečiui atžymėti. Garbės 
redaktorius Dr. Steponas Bie- 
žis, redaktoriai — daktarai S. 
Budrys ir A. Garūnas ir V. Tau 
ras; atsakomingasis Dr/Milda 
Budrienė, kuri Įžangos žodyje, 
tiksliau vedamajame rašo r 
“Švenčiant dešimtmeti pravar

kio pakomiteto, ir patarė rašyti 
užsienio reikalų komiteto pirmi
ninkui Thomas Morgan ir ki
tiems nariams.

Jam taip pat išdėsčiau Lietu
vos diplomatų padėtį. Pagal da
bartinę tvarką, JAV išmoka al
gas tik tiems diplomatams, ku
rie jau buvo Lietuvos diploma
tinėje tarnyboje dar nepriklau
somybės laikais. Naujiems pa
reigūnams algų nemoka, nors 
ir visos lėšos yra paimamos iš 
Lietuvos iždo likučių. Mums 
gresia atstovybių bei konsulatų 
uždarymas. Jis pažadėjo suži
noti daugiau apie šį reikalą iš 
oficialių vyriausybės sluoksnių 
ir padėti, jeigu gali.

Kongresmanas Hays taip pat 
mielai priėmė ALT Clevelando 
skyriaus kvietimą dalyvauti Va
sario 16-osios minėjime Cleve- 
lande, kuris įvyks sekmadienį va
sario 14 d. ir pasakyti vieną iš 
pagrindinių kalbų.

Sutarta ir ateityje palaikyti 
artimus ryšius. A. Pautienis

tu padaryti balansą ir pažiū- 
Irėti, ko siekėme ir ką esame 
i padarę. Be vieno pirmųjų tiks
lui — apjungti lietuvius gydy
tojus, Lietuvių Gydytojų Biu
letenis surinkęs nepaprastai 
daug medžiagos Lietuvos me
dicinos istorijos, faktų ir žinių 
iš Nepriklausomos Lietuvos 
liaudies medicinos, o kartu ir 
mūsų jaunųjų gydytojų laimė
jimus medicinos srityje. Kiek
vienas Biuletenio numeris bu
vo pilnas žinių — žinelių apie 
dabartinį mūsų gyvenimą tiek 
laisvajame pasaulyje, tiek už 
geležinės uždangos”.

Šio, 4 (40) numerio turinys 
irgi gana turtingas Įdomiais 
profesiniais straipsniais ir gau
sia kronika iš lietuvių gydyto
jų gyvenimo. Bet geroka dalis 
straipsnių gana Įdomūs ir ne 
gydytojams perskaityti, kaip 
antai Dr. Eliziejaus Draugelio 
apie tai, kaip jis buvo paskir
tas ir kaip vedė Lietuvos Vals
tybinę psichiatrinę ligoninę 
Suvalkų Kalvarijoje; Dr. Do
mo Jasaičio: “bendradarbia
vimas” su maskviniais okupan
tais 1940-41 metais; Dr. Henri 
ko Armano: Ramusis vande
nynas ir jo pasaulis ir tt. Beje, 
dar yra Dantų Gydytojų sky
rius, Atžalynas ir Moterų Kam
pelis.

Jubiliejinis numeris turi 180 
puslapių, iliustruotas nuotrau
komis ir Dr. A. Lipskio lapi
niu viršelyje.

MŪSŲ SPARNAI. Lietuvių 
Evangelikų Reformatų žurna
las Įsteigtas 1951 metais, nu
meris 29 — 1970 m. gruodžio 
mėnuo. Stambaus formato, 100 
puslapių, su daug nuotraukų 
iš religinio gyvenimo ir veik- 
loSj su dail. Dagio reproduk
cijomis ir 25 rašiniais tokių 
bendradarbių kaip kunigas 
Neimanas, Pauperas, Ansas 
Trakis ir pasauliečiai — Vikto 
ras Karosas. M. Nauburas, M. 
Taniulėnas, Fr. Skėrys, Dail. 
Dagys, Halina Dilienė, J. Kreg 
ždė ir M. Karosas, Elena Stofe- 
lienė ir kt.
I Iš straipsnių bendresnėmis 
tembrais rašytų minėtini: V. 
Karoso: Lietuvos reformacijos 
tema, IV tęsinys; J. Kregždės: 
XXIII tremties sinodas ir M. 
Tamulėno: Biržų pili prisimi
nus.

ALGIRDAS J. KASIULAI- 
TIS: Komunizmo grėsmė emi
gracijos kryžkelėje. Diasporos 
atsakomybė valstybei, tautai 
ir ateičiai. Paskaita, skaityta 
Čikagos lietuvių visuomenei 
1969 m. kovo 1 d., 24 pusi, su 
aplanku.

remkhe tuos biznierius, 
KURIE GARSINASI 

“NAtJ.Hil.NUSh“

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS
Mokyklos Pakalnės apskrityje 

55.
Mokyklos vedėjui Ansui Greičiui 1909 metais pa

sitraukus i pensiją, jo vieton mokyklos vedėju buvo 
paskirtas jo žentas Erdmonas Dapkaitis, iki tol čia 
dirbęs antruoju mokytoju. Erdmonas Dapkaitis buvo 
gimęs 1870 m. sausio 22 d. ir buvo baigęs Ragainės 
mokytojų seminariją. I Akmeniškius jis buvo perkel
tas iš Kalvelių pradžios mokyklos, esančios Klaipėdos 
krašte. Mokytojui Erdmonui Dapkaičiui tapus Akme^ 
niškių mokyklos vedėju, antruoju mokytoju prie jo bu
vo mokytojai Vilius Šlekys (vokiškai Schlekies) ir Her
bertas Višvila (vok. Wischwill).

Dapkaitis Akmeniškių mokykloje išdirbo iki 1932 
metų. Tais metais buvo išleistas valdžios parėdymas, 
kad mokytojai, sulaukę 62 metų amžiaus, turi eiti į 
emeritūrą ir užleisti vietas jaunesniems mokytojams. 
To parėdymo pasekmėje ir mokytojas Dapkaitis tu
rėjo staiga ir netikėtai skirtis su pamėgtu mokytojavi
mo darbu. Tai įvyko 1932 metų Velykų metu. Dar iš 
rudenio mokytojas Dapkaitis buvo apsėjęs mokyklos 
ūkiui priklausančios žemės dirvas ir tokiu metu jam 
pasitraukiant iš mokyklos, teko turėti nemaža sunku
mų. šalia mokyklos ūkio jis dar turėjo ir savų pievų 
— lankų 7 margus Rusnės paupy. Iš Akmeniškių mo
kyklos sodybos išsikėlęs, mokytojas Dapkaitis apsigy
veno Kaukėnuose. Karo pabaigoje jis atsidūrė vaka
ruose. kur pasimirė 1957 metų spalio 2 d. Mokytoją 
Dapkailį emeritavus, i Akmeniškių mokyklą buvo pra
dėta skirti dažnai besimainančius mokytojus iš Vokie
tijos gilumos. Bet prasidėjus antrajam pasauliniam 
karui, visi jauni mokytojai buvo mobilizuoti ir tada 

vėl atsimintas emeritas Erdmonas Dapkaitis, paski
riant jį vėl mokyklos vedėju į Akmeniškius, gi jo pa
dėjėja buvo paskirta mokytoja Emilija Dauskardaitė, 
čia išdirbusi iki evakuacijos 1944 metų rudeni.

Kalbant apie Akmeniškių mokyklą, tenka pami
nėti ir tą faktą, kad šilgaliuose (vok. Schillgallen; nuo 
1938 m. Hochdūnen), esančiuose pusantro kilometro 
nuo Akmeniškių, buvo Rymo — katalikų bažnyčia įr 
prie jos veikė privatinė mokykla, lankoma vaiku iš 
katalikiškų šeimų, gyvenančių šioje apylinkėje. Po 
pirmojo pasaulinio karo, dėl infliacijos, ši mokykla 
nebegalėjo išsilaikyti ir turėjo savo darbą nutraukti. 
Tada visi tos privačios mokyklos mokiniai nuo 1922 
metų buvo prirašyti prie Akmeniškių mokyklos, ku
rios patalpos buvo per mažos taip staiga išaugusiam 
mokinių skaičiui. Tuos metus išvargus, 1923 metais 
šilgaliuose ir vėl buvo atgaivinta čia veikusi privatinė 
katalikų mokykla. Ji savo darbą tęsė iki 1938 metų, 
kada jos egzistavimo nepakentę naciai privertė ją su- 
silikviduoti ir vaikus iš šios mokyklos teko vėl siųsti į 
Akmeniškių mokyklą. Ta proga Akmeniškių mokykla 
buvo praplėsta Į trijų komplektų mokyklą.

šių apylinkių gyventojų tarpe randame Bartelių, 
Barčaičių. Juckeiių. Kalvaičių, Romeikių, Sturių, 
šeklių, Vėlių, Varšaičių. Jurkutaičių, Buskus, Krau- 
jučių (vok. Kraujuttis), Kaličių, Grigulių, Jurgelai
čių, Lankaus (vok. Linkies), Makulių, Petrikų, Sta- 
bertų, Viliūnų, Stančių, Paulaičių, Vizbarų, Ramo- 
naičių ir kitas lietuviškas pavardes.

72. Rriedžiulių vienaklasė mokykla buvo atidary
ta 1925 m. spalio 1 d. Ją lankė vaikai iš Briedžiulių apy
linkių ir jų kaimynystėje esančio Briauniškių (rašoma 
ir Brioniškio) dvaro. Prieš lai vaikai iš šių apylinkių 
turėdavo eiti į Skirvytės mokyklą, esančią už 5 kilomet
rų, gi keliai čia buvo nepaprastai blogi, o per potvy
nius bet koks judėjimas sustodavo ir vaikai Skirvytės 

mokyklos nebegalėdavo pasiekti. Kaip tik dėl tų prie
žasčių ir buvo nuspręsta atidaryti atskirą mokyklą 
Briedžiuliuose. Patalpa mokyklai ir mokytojo butui 
buvo nuomojama. Mokyklą lankančių vaikų skaičius 
svyravo apie 20 vaikų skaičių. Pirmuoju šios mokyk
los mokytoju buvo paskirtas Mikas Alys (vokiškai ra
šoma Alies). Briedžiulių mokykloje jis išdirbo iki 
1932 metų, kada jo sūnaus sveikatai nepakeliant šiau
raus ir per drėgno pamario klimato, jų šeima buvo 
priversta keltis giliau Į krašto vidurį, gaunant pasky
rimą Į Karpuvos mokyklą Įsruties apskrityje. Pats mo
kytojas Alys, būdamas vandens sporto mėgėjas ir en
tuziastas, buvo pamėgęs Briedžiulių. apylinkes dėl jų 
vandeningumo ir plačių marių artumo. Per tuos Brie
džiuliuose praleistus metus, mokytojas Alys padėjo 
daug pastangų ir energijos nuosavo Briedžiulių mo
kyklos namo statybai. Vietos čia buvo žemos, kasme
tiniai potvyniai užliedavo vandeniu visus plotus, tad 
tinkamo mokyklos statybai sklypo parinkimas buvo 
didelis galvosūkis, kuris buvo išspręstas dirbtiniu bū
du supilant smėlį, žemsemių iškasamą iš Rusnės upės 
jos vagos valymo metu. Vienus metus tas supiltas smė
lis buvo paliktas susigulėjimui ir 1927 metais buvo 
pradėti mokyklos namo statybos darbai. Namas buvo 
statomas ant aukšto rūsio, gerai išmūryto, kad į jį ne
prasiveržtų potvinio vandenys. Be dviejų klasės kam
barių, pirmame aukšte buvo dar trys kambariai mo
kytojo butui su dar dviem kambariais antrame, pa
stogės aukšte. Prie naujai pastatytos mokyklos moky
tojo Alio rūpesčiu buvo įrengtas sodnelis su jame 
susodintais vaismedžiais.

Mokytojui Aliui 1932 metais iš Briedžiulių išsikė
lus, į jo vietą Briedžiulių mokyklon buvo paskirtas 
mokytojas Mikas Petraitis, prieš tai mokytojavęs Są
vaduose (vok. Sawadden), gi 1923 — 1927 metų laiko
tarpy dirbęs Stukų mokykloje.

73. Viešaičių vienaklasę mokyklą lankė 29 vaikai 

iš Viešaičių, Liutkų, Baublių, šuderaičių ir Staldžių 
apylinkių. Vokiškoje transkripcijoje Viešaičiai buvo 
rašomi Wieschaiten, gi 1938 metais ir tas vardas buvo 
suvokietintas Į Kleinsommershdfen pavadinimą. Baub
lių vardas rašytas Beubeln forma, 1938 m. buvo pava
dintas vokišku Sommershofen vardu. Liutkai, šude- 
raičiai ir Staldžiai 1938 metais buvo sujungti Į vieną 
administracinį vienetą, pavadintą vokišku Jagerhoh 
vardu. Tas jau buvo minėta aprašant Šakūnų mokyk
los istoriją. Dažnai atskirų kaimų vardai yra pakarto
jami prie skirtingų mokyklų istorijų. Tai yra dėl to, 
kad vaikai iš vienos kaimo dalies yra priskirti prie vie
nos mokyklos, gi iš kitos to paties kaimo dalies, ypač 
kur kaimai yra išsimėtę vienkiemiais po plačias apy
linkes, vaikai priskiriami prie kitos mokyklos, esan
čios arčiau jų gyvenamų vietų.

Viešaičių mokykla stovėjo dviejų kilometrų, nuo
tolyje nuo plento, einančio iš Kaukėnų i šuderaičius ir 
toliau panemunėmis į Briedžiulius ir Rusnės bažnyt
kaimį kitame Rusnės upės krante. Mokyklos namas bu
vo gana senas pastatas, statytas gal prieš 80 ar net ir 
100 metų, todėl bet kokių patogumų tokiame name 
sunku tikėlis. Čia dirbantiems mokytojams teko daug 
ko pasigesti, ypač trūko erdvės patalpų viduje ir teko 
dirbti bei gyventi gana ankštai susispaudus. Apie 1930 
metus mokyklos namas buvo pagrindinai atremontuo
tas, pristatant erdvų klasės kambarį, tuo būdu išplė
tus ir mokytojo gyvenamą butą, kas pagerino darbo ir 
gyvenimo sąlygas. Prie mokyklos esančio 10 margų 
ūkio žemės buvo labai derlingos ir visai arti prie mo- 
kvklos.

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES 

IR GERKLtS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

Rezid. teiefu WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai ryte, 

nuo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.

Rez. teL 239-4683

. DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telefu PRospoct 8-1717

DR. S. BIEŽ1S 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid_- 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas.

DR. EDMUND E. CIARA
27U9 W. 5ist STREET

Tel.: GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
1—4, 7—9. antrad.. penkt. 10—4. ir 

šeštad. 10—2 vai.

Rez. Gi 8-0873

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

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

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

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS: . 

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai. 
Treč. ir šeštai uždaryta.

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

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

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGASV 
Priima tik susitarus ; z 

Valandos: pirmad^ ketvirtad. ' 5—8,

£

PERKRAUSTYMAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

GRADINSKAS

Only you 
can prevent 
forest fires!

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA,

BE
CAREFUL!

tremtyje, 
Lietuvos

Erdvės inžinierius Mike Kearns demonstruoja nauja aparatą, kuris, 
susisiekęs sujūros laivyno erdvės satelitais aiškiai nustato savo pa
dėtį. Šis nešiojamas aparatas bus naudingas žemės matininkams ir 

karo fronte — artilerijos stebėtojams.

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Bae- 
dazai. Speciali pagalba kojom* 
(Arch Supports) ir t t

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: F Rentier 6-1882

BEVERLY HILLS GtLINYČIA
GtLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR S4J833 Ir PR 84)834

VIENĄ KARTĄ METUOSE 

IŠPARDAVIMAS 
19" DVIGUBA GARANTIJA TV 

$119.88
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS L1ETUVĮI

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

Telef.: PRospect 6-5084

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

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

paglbos 
likusiųjų

vą, niro pirmos dienos naiki
no archywc, bibliotekas ir 
gyvąjį tautinį pasipriešinimą. 
\ iešai draskė ir degino įstaigų 
kiemuose knygas ir archyvus. 
Paliko tik asmeniškas tarnau
tojų bylas ir žmonių sąrašus, 
nes su popieriais taip staigiai 
juos sunaikinti dar nesugebė
jo. Menami “liaudies priešai” 
tuoj buvo skiepuose sušaudyti, 
kiti R. Rusijos gilumoj nukan
kinti darbo vergui stovyklose.

okupavę Lietu-plušų archyvo lobis bus atsta
tytas, bet daugumoj jau Del 
originalais, o tik ginčytinais 
nuorašais, o kankinių fizinėsj 
kančios, ašaros ir 
šauksmais stiprins

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.

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

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

CHICAGO, ILL. 60629

KELIONES I LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

“contact lenses” - — ■ 
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

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

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

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

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

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

Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8 • 1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

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

And we’re supposed to 
be so smart
Do something. A free booklet 
wi 11 tell you how you can help.

Write: TM Pre t C<x*vr rttM 
on Mental Retardation, 
Washington, D. C. 2Q201.

i 
i 
i

Mdrm.

CSjr— 
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SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

ergtton wWi The Count*.

AŪ MAT NO. MR-41-67 
(1 column x 55 Brm)

Po 5 metų —■ jau 
svetimose žemėse — 
archyvo ugdymas vėl pradėjo^ 
atgyti. Pradėjo kauptis ir lip-j 
dytis: medžiaga archyvui plau. 
kė iš visų kampų, kur tik gy-, 
veno lietuvis. Pirmuoju inici-Į 
atorium buvo Vincentas Liule
vičius, kuris jau nuo 1946 m., 
būdamas aukštesniųjų mo
kyklų inspektorium, kruopš
čiai rinko dokumentus, spau
dos leidinius, valstybės ženk
lus. Juos pakavo į dėžes ir siun
tė į Chicagą Kazimieriečių 
vienuolynan, kur vyriausioji 
sės. Juozapa neatplėštus sau
gojo savo vienuolyno archyve. 
Vėliau paskyrė net atskirą erd
vią patalpą ir ją archyvui leido 
be atlyginimo naudotis net vie- 
nuoliką metų. Ten visa medžia
ga katalogiškai buvo išdėstyta ir 
lengvai psieinama. Už tai V. 
Liulevičius ir visa bendruomenė 
ir šiandien Kazimieriečių vie
nuolynui yra dėkingi. 1962 m. 
nauja vadovybė tuos kambarius 
panaudojo saviems tikslams ir 
archyvas, kaip tremtinys, ieš
kojo pastovesnės pastogės. Per
sikėlė i privatų butą ir turėjo 
mokėti aukštą nuomą. Po dvie
jų metų prisiglaudė Tėvų Jėzuitų 
namuose be nuomos ir čia dabar 
tvarkosi.

Archyvo medžiaga naudojasi 
ne tik lietuviai studentai, istori
kai, bet ir kitų tautybių moksli
ninkai. Pavyzdžiui, Kansas uni
versiteto profesorius prisirinko 
daug medžiagos emigrantų stu
dijai. Kiti jame ieško Įvairiau
sių statistinių bei chronologinių 
davinių ir žinių, šio archyvo kū
rėjas, papildytojas ir dabartinis 
tvarkytojas V. Liulevičius sako, 
kad jis gal galėtų net gauti iš 
švietimo valdybos Springfielde 
paramos, j eigų, būtų galimybės 
išdėstyti erdvesnėse patalpose ir 
duoti skubesnį patarnavimą. 
1950 m. prel. M. Krupavičius, 
kaip lietuvybės išlaikymo tarny
bos valdytojas, iš Vokietijos 
prašė V. Liuleričių neapsiriboti 
vietine medžiaga, bet ją rinkti iš 
viso laisvojo pasaulio lietuvių 
tarpo, o jo įpėdinio vaist. Ma- 
kauskio štabas — net paruošė 
lietuvių pasaulinio archyvo sta
tutą. Chicagoj e esantį tenka va
dinti pasauliniu, nes kito nėra. 
Šis lietuvių archyvas aria gilią 
ir plačią vagą mūsų tautos atei
čiai, duoda skambią reklamą da
barties aplinkai, bet deja, netu
ri pastovaus ir nuosavo kampo, 
tinkamų patalpų. O jis turi ga
limybių pasipildyti ir plėstis net 
trijuose skyriuose — archyvo, 
bibliotekos ir su juo surišto mu
ziejau. Tėvai Jėzuitai savo pa
talpose globoja ne tik mūsų tau
tos praeities dokumentus, bet ir 
įvairius kitus; risi J. Namų 
kampai prigrūsti scenos rakan
dais, parodų priemonėmis. 
Knygomis ir mokyklų vadovė
liais kartais apkrautos ne tik 
koridorių sienos, bet ir nevarto
jamų durų pusės. Patys tėvai 
Jėzuitai asmeniškai veda sėk
mingą tautinę, kultūrinę, religi
nę misiją ir dar be poilsio, išvar
gę tvarko ir daboja jaunimo ir 
įvairių kitų grupių sueigas. To
dėl visuomenė jiems dėkinga, 
patenkinta ir duosni aukomis. 
Bet kas žino, gal prie besikei
čiančių kaip ekrane įvykių mūsų 
archyvui ir čia pritruks vietos, 
—pasidarys ankšta ir nepalan
ku. Dr. Adomavičius, kaip pri
valus asmuo, žada lietuvių se
neliams geresnes sąlygas — pa
statyti jiems atskirus namus ir 
randa pritarimo. Kai kas tuo 
tiki ir aukoja. Atskiros tautinės 
grupės ar pažangūs prekybinin
kai užsimoję įsigyti savo pato
gumams ir sueigoms šimtą tūks
tančių vertės palocius, o mūsų 
pasaulio lietuvių archyvas kil
nojasi ir neturi vilties įsigyti 
nors senas, archaiškas už kelio-

liką tūkstančių patalpas. Ar dė
lei to neprivalėtų susirūpinti 
mūsų atstovybė? Jei ji imtųsi 
iniciatyvos, tai gal patalpų įsigi
jimo problema archyvui leng
viau išsispręstų.

A Beniulis

KENOSHA, W1S.
Tarptautinė maisto gaminių 

mugė 
*

Kenoshos Eagles Club patal
pose, kaip .kasmet, vasario mėn. 
7 d. įvyks tarptautinė maisto ga
minių mugė. Mugėje su savo 
tautų maisto pavyzdžiais daly
vaus 8 tautos: kroatų, graikų, 
vokiečių, italų, lenkų, rusų ir 
Pietų Amerikos. Dalyvaus ir Ke
noshos lietuvių moterų klubas, 
vadovaujamas p. Balčiūnienės. 
Bus lietuviškų dešrų, kopūstų, 
virtinių, cepelinų ir kitokių lie
tuviškų valgių. Mugė bus atida
ryta nuo 12 vai. dienos.

Bus ir meniniai tų tautų pasi
rodymai. B. R.

BOSTON, MASS.
Valdo Adamkaus paskaita 

žmogau, sustok ir pagalvok'.

Tokia mintis turėjo kilti kiek
vienam, kuris išklausė inž. Valdo 
Adamkaus pranešimą sausio 16 
d. Kultūriniame subatvakary. 
Jis kalbėjo apie tai, kaip žmogus 
paskelbė karą gamtai ir viso-

RRMXTTV TUOS BIZNIERIŲ?
KURIE GARSINASI 

"NAUJIENOSE"

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

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave, 586-1229

UVAS IR SUNOS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

kiais būdais stengiasi ją užterš
ti, nors dėl tų teršalų turėtų ir 
pats žūti.

Inž. V. Adamkus yra Ohio ba
seino regiono vandens apsaugos 
departamento direktorius, jo 
būstinė Cincinati, Ohio. Regio
nas apima 11 valstijų. Jo žinioje 
yra per 500 tarnautojų, jo įstai
gos laboratorijose dirba per 150 
mokslininkų. Tai rodo, kokios 
aukštos pareigos yra patikėtos 
inž. V. Adamkui ir kad jis yra 
tikrai kompetentingas kalbėti 
ypač vandens taršos reikalais. 
Ir kalbėjo jis labai vaizdžiai ir 
Įtikinančiai.

Po paskaitos, kaip minėta, 
kiekvienam turėjo kilti mintis: 
jei nenorime, kad supykusi gam
ta mus visus išžudytų, tai tu
rime susirūpinti daug išmintin
giau naudoti tolaus brangius jos 
turtus, kaip vanduo, oras ir pa
našūs.

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Susirinkimų u parengimų

— Lietuvių Filatelistų Draugijos 
"Lietuva" narių susirinkimas įvyks š. 
m. sausio mėn. 26 dieną 7 vai. 30 min. 
vak. Jaunimo Centre kamb. 104. 
Kviečiami nariai ir svečiai gausiai da
lyvauti. Sekretorius

MICHAEL GUCHIUS
Gyv. Paw Paw, Michigan. Anksčiau gyveno Chicago, 111.

Mirė 1971 m. sausio mėn. 22 d., 6:00 vai. ryto, Lakeview ligoninėje, 
Paw Paw, Mich. Gimęs 1885 m. gruodžio 6 d. Lietuvoje, Utenos vis., 
Kalieku kaime.

Paliko nuliūdę: žmona (Aleknaitė) ir kiti giminės, draugai bei 
pažįstami. Lietuvoje liko dukterėčios ir sūnėnai.

Kūnas pašarvotas Zolp koplyčioje. 504 Michigan Ave^ Paw Paw, 
Michigan.

Pirmadieni, sausio mėn. 25 dieną 1:00 vai. popiet bus laidojamas 
Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Visi a. a. Michael Guchius giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Žmona, giminės.

Laidotuvių Direktorius Antanas žolpys. Tel. 657-5519.

LOUIS LAPIN (LAPINSKAS)
Gyv. 5812 N. Oriole Avė.

Mirė 1971 m. sausio 23 d., 6.00 vai. ryto, sulaukęs 56 metų am
žiaus. Gimęs Chicagoje.

Paliko nuliūdę: žmona Aida, pagal tėvus Burks, du sūnūs — Do
nald ir Myron, sesuo Eleanor Chambers, patėvis Stanley Žilinskas, 
seserų ir brolių vaikai ir daug kitų giminių, draugų bei pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue.

Antradieni, sausio 26 dieną 11:00 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios Į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Louis Lapin (Lapinskas) giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Žmona, sūnūs, patėvis.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.
----- ; - . ■      -------------5---------— T--S- . ——, .. . ■ —— - .x. .  ............. .----- —------- mm

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS f, DA1M1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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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Paveiksle susitinka pasaulio didi ausias ir mažiausias traktoriai

liM

[Uis aukotų po "panlę” (pusę

šiam Raudonojo Kryžiaus ban
kui, tai kraujo trūkumo ligoni
nėse nebebūtų.

Kraujo transfūzijos duodamos 
daugiausiai anemijos, leukemi
jos ir vėžio ligoniams ir dauge
liu atveją tai yra vienintelis 
efektingo gydymo būdas.

Dr. Brown teigia, kad “pan- 
tės” kraujo nuleidimas žmogui 
visiškai nekenkia. Nuleistas 
kraujas pilnai pasipildo per 1 
savaites. Kraujo-bukoti .galima 
kas 8 savaitės. Kraujas transfū- 
zijonis netinka ir neimamas iš 
smarkių rūkorią, iš turinčių ne
normaliai žemą kraujo spaudi
mą ir sergančią apkrečiamąja 
hepatitis (geltonlige).

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių įtaikia

FARMS FOR SALE 
Okiai Pardavimui

160 AKRŲ PIENO ŪKIS 
netoli Athens, Wis. 135 akrai inten
syviai naudojami, geri trobesiai ir visi 
reikalingi Įrankiai. 44 Holstein ir 
Guernsey veislės raguočiai. Įkainuota 

§42,000 
greitam pardavimui.

' BERENS REAL ESTATE 
MARATHON, WIS. 54448 

PHONE 
1-715 — 443-2365

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 Cd. benefits. 
ACTIVE GRINDING MFG. CO.

2121 W. HUBBARD
666-8567

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Virginia 7-7747

CICERO
čia įdomumų netrūksta

Viskas verda, juda: susirin
kimai, subuvimai. L. B. metinis 
susirinkimas buvo plačiai apra
šytas Naujienose šio mėnesio 19

- dieną. Frontininkai-frontininkai, 
man nėra aišku, kas tie fronti- 

-ninkai. Suminėtas Dr. Kisielius, 
z Dočkus ir kiti-. Aš nesusigaudau, 
’kokiame ffonte jie" yra buvę ir 
' kokią poziciją yra laimėję. Jau 
kelinti metai tas kartojama. Ma
nęs daug kas iš senųjų ateivių 
teiravosi apie tuos frontininkus, 
tad aš prašau žinančių viešai pa- 

. rašyti kokiame fronte jie ka
riavo ir kokį laipsnį užsitarna- 

;vo, kad taip yra garbinami?
Paulina Simonaitis prie savo 

namo laiptais lipdama sugriuvo 
ir labai susižeidė. Jau savaitė 

.yra ligoninėje. Ona Miliauskie
nė prie savo namo paslydo ir ran-

ką iš peties susitrenkė. Kenčia 
skausmą namuose, bet eina svei- 
kyn. Romas Nartonis grįžo iš 
ligoninės, jaučiasi gerai ir die
na po dienos jį išvysime sveikų
jų tarpe. Jonas Rainis, senosios 
kartos ateivis, visuomet laikėsi 
gerai, kaip geras pokalbininkas, 
Kareivių draugystės ilgametis 

“narys. Gaila jo, visi pasigenda 
savo seno draugo. Visiems ser
gantiems linkiu sveikatos: ir vėl 
būti tarpe savųjų, šaltas oras, 
nors sniego nedaug, bet slidu, 
tad būkite atsargūs.

Senosios kartos veikėjai — 
plačiai žinomi p. Sriubienė ir A. 
Zakaras, abudu ligos prispausti, 
niekur nesimato, labai gaila. Za
karas ilgai laikėsi. Jo geras ty
kus būdas, visų gerbiamas. Ne
tikėtai pateko ligoninėn, kur iš
laikė operaciją ir sveiksta. Kaip 
seniems pažįstamiems veikėjams 
linkiu kliūtis nugalėti ir dar 
sveikatos, geros sveikatos!

HOME INSURANCE;
Call: Frank Zapolis 
3208% W. 95th St.

GA 4-8654

s tt*f< falx

INS^EANC^

| State Farm £irc and Casualty- Company

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

Iš KUR ATSIRADO 
“LUGAN?

Bevažinėjant po Ameriką, 
teko pastebėti, kad vietovėse, 
kur lietuvių nėra, 
čiai lietuvius “Lithuanian 
dina. Bet kur jie dažniau su
sitinka su lietuviais, ten jau 
pravardžiuoja lietuvius “luga
nais”.

amerikie-
” va-

vokiečių kilmės ūkininkas ir 
paklausė, kokia kalba mes kai 
bame ir kokios tautybės esa
me.

Atsakius, kad esame lietu
viai ir kalbame lietuviškai nu
stebo. Sakėsi apie Lietuvą jis 
žinąs, kad tai esanti nedidelė 
Baltijos pajūrio valstybė. Bet 
jam kiti meškeriotojai aiškinę, 
kad mes esame “luganai” ir 
kalbame “luganų” kalba. Apie 
tokią valstybę jis negirdėjęs ir 
lietuvius vadinant “luganais” 
pirmą kartą išgirdęs.

Jis žinąs, kad amerikiečius 
jankiais, hillbiliais pravar
džiuoja. Bet jis norėtų sužino
ti, kodėl lietuvius “luganais” 
pravardžiuoja. Turėjau prisi
pažinti, kad nežinojau kodėl 
lietuvius “luganais’ pravar
džiuoja.

Tuo ir pats susidomėjau: iš 
kur, kaip ir kodėl toks lietu
vius pravardžiuojąs žodis Ame
rikoje atsirado.

Gal kas iš seniau Amerikoje 
gyvenančių lietuvių galėtų šį 
susidomėjimą patenkinti? Vis 
tik būtų; įdomu, kaip tas “In
ga n as” atsirado!

Stasys Juškėnas

Moderriuš vienuolis
Chicagoje jau trys metai kaip 

gyvena 41 metų amžiaus vyras,' 
Frank Brown, kurio visą butą 
atstoja du seni automobiliai — 
vienas 1959 metų Dodge, kuria
me Brown “gyvena”, miega ir 
dviem mažonf plytelėm apšildo 
ir valgyti išsiverda.' Antrame — 
1956 metų kadilake jis laiko su
sikrovęs visą savo lagaminą.

Brown šitaip jatr gyvena nuo 
19-19 metų ir per tą laiką gyve
no Seattle, Kalifornijoje, Texase 
ir Detroite.. Chicagoje šiuo me
tu gyveno prie viena tuščio skly
po, kažkur pietvakariuose. Jis 
dažnai keičiąs savo gyvenamą 
vietą, kol vietiniai neapskundzia 
policijai.

Pragyvenimui Brown kart
kartėmis imasi bet kokio darbo. 
“Chicagoje darbų yra užtenka
mai” — jis sako, “čia aš nie
kuomet nebuvau be pinigo”.- 
Gyvendamas automobilyje jis 
per metus sutaupą $600.

•"'I - ’ i'» f

Į Daugiausiai t sprogdinti valdiški 
pastatai, pramonės įmonės ir 
privatūs namai.

Riaušės universitetuose — 
būta apie 1,800 studentų demon
stracijų, blokadų, pa degioj imu, 
administracijos įstaigų užėmi
mų. Užmuštų būta 8, sužeistų 
462, suimtų 7,600. Su šiais nau
jais mokslo metais riaušės yra 
žymiai sumažėjusios.

Pradžios ir aukštesnėse
kyklose praeitais mokslo me
tais mokinių neramumų būta 
68% daugiau kaip užpraeitais. 
Incidentų daugumas (apie 530) 
turėjo rasines priežastis.

Policijos užpuolimai — per 
1970 metus JAV užmušti 88 po
licininkai, iš jų 17 nužudyta be 
jokio išprovokavimo.

mo-

GERAI PILDOMI
I NCOM E T A X 
ŠIMKUS REAL ESTATE 
4259 So. Maplewood Ave.

- Susitarimui 254-7450 <

Kartais pasitaiko, kad ir ne- 
pertoliausiai gyveną ūkininkai 
“lugano” žodžio nežino. Vie
ną sekmadienį, per ledą Pis- 
tako ežere bemeškeriojant ir 
su Juozu Gaigalu lietuviškai 
bekalbant, priėjo prie manęs 
kažkur apie Fox ežerą gyvenąs

Kard. Kodis atleido 
kun. E. Abromaitį

Chicagos kardinolas Cody, 
keliu asmenų skaitomas dideliu 
lietimų kataliku draugu, praei
tą savaitę atleido šv. Kryžiaus 
lietuvių parapijos kleboną Ab
romaitį. Ateinančią savaitę ti
kintieji galės atsisveikinti su. 
mylimu lietuvių klebonu, turė
jusiu tokią gražią ir daug ža-. 
dančią ateitį. ' - '

Žmogaus gyvybė $1
Pr-aeitą savaitgalį vienoje Chi

cagos pietvakarinės dalies taver
noje trys ispanišką! kalbą vyrai 
lošdami bilijardą susibadė dėl 
vieno dolerio. Vienas jų Cipria
no Mandilla, 41 m., tvirtinda
mas, kad jis dolerį išlošė, sušu
kęs “Aš jį gausiu vienu ar kitu 
būdu!” ir išsitraukęs revolverį 
antrąjį, Antoniq Sanchez, 38 m., 
dukart peršovė; per galvą, o 
Santos Duran, '45 m., peršovė 
per širdį. y'.
; Duran tuojauimirė, p Sanchez 

ktitiškoje pądėdyje nugabentas 
į ligoninę, o ManciRą.— į ka
lėjimą. '•y: ;

— Marquette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų Organizacija 
paskyrė 1000 dol. Juozo Bace
vičiaus ir kun. Francis X. Law 
lor, kandidatų į miesto tary
bos narius, aldermanus, rin
kiminei kampanijai. Abu kan
didatai yra pasisakę už apylįn- 
kiųj pastovumą, nuosavybių 
vertės išlaikymą ir tai savo 
darbais yra įrodę- Kun. F. X. 
Lawlor bendratie narių susi
rinkime prisaikdino naują or
ganizacijos valdybą, kurios 
pirmininkų perrinktas J. Ba
cevičius.

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

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

2735 WEST 71 st STREET TEL. 925-6015

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

3 BUTAI ir BIZNIO patalpa. Rink
tinė vieta Marauette Parke. $43.000.

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

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET

O AK. PARK
By owner. 5 "bedroom, brick, comp
letely carpeted, finished playroom, 
vicinity Washington - Lombard. Upper 
30’s. 2 car garage.. See to appreciate.

Phone for annointment
i 848-9381

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

tąmentinio 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 nunirksi už $52.500.

5 BUTŲ ŠVIESUS MŪRAS ir 3 auto 
mūro garažas pačiame Marauette Par
ke. $7,500 pajamų. Tik dėl ligos ati
duoda už $48.000.

PLATUS 
centrinėje 
tarsim

PUIKUS.
Gazu šildvmas platus sklvpas, mūro 
garažas arti ofiso. $29.500.

2 BUTU. 14 mefu modernus mūras,

ke. $36 0O0.
9 KAMB. MŪRAS., gražus 

naujas, 
$19,600.

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

LOTAS, Marauette Parko 
gatvėje. Kaina — susi-

DIDELIS 2 no 6 mūras

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
TeL: REpublic 7-1941

3 autn muro garažas. Marquette Par- 

kaip 
Geros pajamos, arti mūsų.

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Kraujo transfūzijos
Sausio mėnuo skiriamas Na

cionaliniu Kraujo Donorų mė
nesiu. Kaip Chicagos sveikatos 
komisionierius Dr. Murray 
Brown praneša, jei visi sveiki
žmonės nuo 21 iki 65 metų am- kart daugiau kaip 1969 metais.

1970 metų smurto aukos
Teisingumo departamento ir 

kelių kitų įstaigų žiniomis, pra
eitais 1970 metais įvairių smur
to veiksmų buvo: ■ ;

Riaušės gatvėse — virš 200 
riašių ir sąmyšių, iš jų 18 pripa
žintų rimtomis riaušėmis. Už
muštų — 25.

Bombą mėmymai — iki pra
eito lapkričio mėn. galo mesta 
apie 1,000 bombų, beveik du-

SIUNTINIAI Į LIETUVA
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

Passbooks 

51/2% 
Investment 
bonus plan

$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. Ilgą metą patyrimas.

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

> --------- '
Britantjoc garsus automobilių lenktyniautojas Jackia Stewart laisva
laikiu užsiima mažiau pavojingu sportu — curlingu — ledo kėgliais.

« . NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL,— MONDAY, JANUARY 25, 1971

— Forest Parko i — H klu
bas kartu su vietos skautais, 
Kivanis ir Camp Fire mergai
čių klubais kas mėnesį paskir
tą dieną surenka iš gyventojų 
popieri ir nenaudojamas bon- 
kas. Gruodžio mėn. jie. surin- 
ko 13.6 tonų popierio ir 5.4 t? 
bonkų..l Už garthis- pinigus jie 
pėrka medeliuš ir išleidžia ki
tiems miestelio pagražinimo 
reikalams. Apskaičiuota, kad 
viena tona popierio sutaupo 17 
viduitinio dydžio medžių, nau 
dojamų popierio ‘ gamyboje. 
Tas jaunimas yra priešingas 
jaunuoliams, kurie dar nese
nai nelegaliai mindžiojo ar te- 
bemindžioja svetimo kiemo 
žolę, bet garsiai kalba apie 
visuomenės, valstybės ar net 
viso pasaulio sutvarkymą. To 
kius pakvietus pokalbiams ar 
bendriems darbams, jie tako
si užlipti ant stalo ir nori va
dovauti. ..

— Chicagos Parkų Distriktas 
Gage parko valdiniame name, 
2415 W. 55th St., išlaiko prak
tiškus minkštų baldų atnauji
nimo kursus. Antradieniais, ket- 
irtadieniais ir penktadieniais 
nuo 7 iki 10 v. vak. ten atvyksta 
suinteresuoti asmenys su savo 
norimais atnaujinti baldais ir 
vadovaujami patyrusio šios 
srities specialisto Saarge Omel, 
patys tai padaro. Tie kursai 
gyvvuoja jau antrus metus.

♦ Kovos dėl Lietuvos Nepri
klausomybės I Tomas, apimąs 
ietuvių kovas su bolševikais ir 

bermontininkais 1918—1920 m., 
, au spausdinama. Kaina $12.00. 
Laikas užsisakyti. Pinigus siųsti: 
Mr. K. Ališauskas, 7312 So. 
Washtenaw Ave., Chicago III. 
60629. (Pr).

■T CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL VI 7-9327

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
‘ 4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775 1
(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs automobiliu draudimai, 

k

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi- 
lių, gyvybės, svei- 

i katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

jimo sąlygos.
J.~B A C E V I č I U S 

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

L RUDIS TeL CL 4-1050

SIUNTINIAI

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
2608 West 69th Street

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas įvairių pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
’NAUJIENOSE”, — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

5 KAMBARIU 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), apvnauiis mūrinis, 
šilima gazu. aluminiiaus langai. 2 au
tomobiliu garažas, šoninis Įvažiavimas, 
platus sklvpas. $25.000.

5 KAMBARIU mūrinė rezidencija, 
šilima gazu. 1% auto garažas, platus 
sklvnnc <81P onn

2 po 6 MORTNTS. 2 atskiri karštu 
vandeniu šildvrnai gazu. Modernios 
virtuvės, 2Č automobiliu garažas, Mar
quette Parke $32.000

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

4 PO 5 IR 1 BUTAS RŪSYJE, mū
rinis Alumin. langai, šildymas gazu. 
garažas. Marquette Parke. $52.000,

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
įrengiu naujus ir perstatau senus Ti
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogų 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

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute

kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus idedame.

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

Skam binkit
LA 1-6047 

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

JUOZAS (JOE) JURAITIS
Nebrangiai ir greitai taiso Voltewage- 
nūs. 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




