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DEMONSTRACIJOS PRIES MIRTIES BAUSME
Ryt nutars, kokią skirti bausmę

IŠ VISO PASAULIO

LOS ANGELES. — Charles Manson ir jo trijų draugių: Pa
tricia Krenwinkel, Susan Atkins ir Leslie Van Houten teismo jury 
komisija, pasvarsčiusi 43 valandas, pripažino visus kaltinamuosius 
kaltais pirmo laipsnio žmogžudyste ir sąmokslu žmogžudystes 
vykdyti. Ketvirtadienį ta komisija svarstys, kokią bausmę skirti 
nuteistiesiems: mirties ar kalėjimo iki gyvos galvos. Mansono ir 
jo pasekėjų teismas trukdo septynis mėnesius. Prokuroras ir gy
nėjai buvo pakvietę 4 liudininkus. Teismas sukėlė jau pačiu nu
sikaltimo klaikumu didelį susidomėjimą visame pasaulyje, tuo 
labiau, kad nužudytieji buvo žinomi žmonės: filmų aktorė Sharon 
Tate, milijonierė kavos įmonės įpėdinė Abigail Folger, Voityck 
Frokowski, garsus plaukų šukuotojas Jay Sebring, Steven Parent 
ir Leno bei Rosemary La Bianca.

Mansonas motina, pagimdžiu
si jį be vedybinių ryšių ir buvu
si prostitutė, teisingai pažymėjo 
korespondentui, kad Mansonul 
reikia gydymo. Visi jo pareiški
mai teisme buvo beprotiškumo 
įrodymai. Mansonas ir jo hare
mas, matyt, tiek ilgai nuodijos 
įvairiais narkotikais, LSD ir kt., 
kai jų protavimas pašlijo.

Iš bylos paaiškėjo, kad Man
sonas save laikė mesi j ūmi, ku
riam lemta valdyti pasaulį. Jam 
kilusi mintis žiauriomis žmogžu-
dystėmis, primetant jas Kali
fornijos negrams, sukelti karą 
tarp baltųjų ir juodųjų. Jo ap
skaičiavimu, juodieji būtų lai
mėję, išskerdę baltuosius, ta
čiau jie nebūtų sugebėję patys 
valdyti, todėl būtų pakvietę jį iš 
dykumos. Taip Mansonas tikė
josi pasidaryti karaliumi.

Teisme įrodyta,"kad pats Man
sonas žmogžudystėse nedalyva
vo, bet siuntė sau ištikimas mer
ginas ir Charles Watsona, ku
ris dabar sėdi beprotnamyje Te
xas. Watsono į beprotnamį pa
teko irgi per narkotikus. Pats 
Mansonas' buvo- žmogžudysčių 
įkvėpėj ašį visų ' grupės darbų 
“ideologas’*. Jis'didelę dalį ia- 
vo gyvenimo yra praleidęs kalė
jimuose.

Prokurorai, kurie kaltino teis
me šią narkomanų grupę, bijosi 
kitų .panašių hipių keršto. Nors 
suriku suprasti ir patikėti, tačiau 
Kalifornijoje yra daug jaunų 
žmonių, kurie įsitikinę, tad Man
sonas ir jo grupė nenusikalto žu
dydami žmones. Nužudytos Tate 
nkjnuosęMąpsonas yra kelis kart 
buvęs, o po žmogžudystės ten 
buvo,- rasti ^nusikaltėlių pirštų 
atspaudai.' : •1 ’ •

Bonos-Paryžiaus 
pasitarimai

PARYŽIUS. — Vakarų Vo- 
ketijos kancleris Brandtas atvy
ko į Prancūziją pusmetiniam 
pasitarimui su Prancūzijos pre
zidentu Pompidou, šitokie su
sitikimai pradėti 1963 metais 
Vokietijos - Prancūzijos sutarti
mi, kurią pasirašė tuometinis 
kancleris Adenaueris ir prezi
dentas de Gaulle. Nuo to laiko 
abiejų valstybių vyriausybių 
galvos per metus susitinka du 
kartus.

■ Kancleris Brandt atvykęs tuoj 
padėjo vainiką ant prezidento 
de Gaulle paminklo. Jis pareiš- 

’ k ė,' kad šiame susitikime su 
Prancūzijos prezidentu bus kal
bama apie ekonominį Vakarų 
Europos apjungimą ir piniginės 
unijos reikalus. Abi pusės nuta
rė dar glaudžiau sujungti savo 
ekonomikos institucijas. Buvo 

, kalbėta ir apie Vokietijos politi
ką mažinti įtempimus su Rytų 
Europos. - Tai politikai Pompi
dou pritaręs.

ABIDŽIANAS. — Ginėjoj jau 
buvo pakarti 58 asmenys, kalti
nami pasikėsinimu nuversti Gi
nėjos valdžia. Conakrio, Ginė
jos sostinės, radijas pasigyrė,, 
kad korimas buvo karnivalo nuo-, 
taikoje. Liaudis spjaudžiusi ant ( 
kabančių kūnų ir mėčiusi į juos ' 
akmenis. Penki pakarti vyrai j 
ir viena moteris yra buvę aukš-! 
ti Ginėjos valdininkai. Ginėjos 
valdžia nuteisė ilgomis kalėjimo 
bausmėmis dar 72 žmones. Vie
nas vokietis miręs kalėjime. Vai-
džia tvirtina, kad jis nusižudęs, 
o jo žmona, ištremta kartu su 
kitais 98 vokiečiais, tvirtina, kad 
jis buvo muštas iki mirties.

PALM BEACH. — žydų or-’ 
ganizacijos B’nai B’rith suvažia
vime kalbėtojai nurodė, kad an
tisemitizmas Amerikoje kyla iš

PHNOM PENHAS. — Kambodijos daliniai sustabdė komu
nistus trijose vietose netoli sostinės Phnom Penho. Amerikoje 

į Pentagonas paskelbė, kad Amerikos karinės paramos pristatymą 
j ir sunaudojimą prižiūrės speciali komanda, prižiūrima Amerikos 

vime kalbėtojai nurodė, Kad an- ambasados Kambodijoje. Ta karinė grupė nesulaužys kongreso 
tisemitizmas Amerikoje kyla is Rustatytų apribojimų vyriausybei, neleidžiąnčiųinaudoti kariuo- 
krastutines dešines 'f «^^^Wjoje. Grupė prižiūri, kad Ararikds ginklai būtų 
kraštutinės, naujosios , kaires, riauding'ai panaudoti. Senato užsienio reikalų komitetas jau pa- 
Daug kalbėtojų pripažino, kauj kvietė į apklausinėjimą valstybės sekr. Rogers. Jis komitete kal- 
arabus remia komunistuojantie- bės-rytoj. Kartu Pentagonas paskelbė, kad du karo laivai: “Cle- 
ji amerikiečiai.

HONG KONGAS. — Komu
nistinė Kinija siekia atidaryti 
keleivines oro linijas su Brita
nija ir Prancūzija. Tam reikės 
naujų lėktuvų, kurių kinai žada 
pirkti Britanijoj, šiuo metu ki
nų lėktuvai skraido į šiaurės Ko
rėją, š. Vietnamą, Mongoliją, 
Afganistaną, Burma ir Sov. Są
jungą. Kinija turi apie 500 ke
leivinių lėktuvų, daugiausia vi
dutinio didumo sovietų AN-2, 
kuriuos kinai patys gamina.

ALBANY___New Yorko vals
tijos loterija nuo lapkričio mėn. 
pelnė valstijai 2.7 milijonus do
leriu. Vakar buvo traukiami lai
mėtojai prizams, kurie sudarė 
378,350 dol. Didžiausi laimėji
mai yra po 5,000 dol. Juos lai
mėjo 18 asmenų.

Lenkų valdžia 
nuolaidų kelyje

VARŠUVA. — Lenkijos vy
riausybė, siekdama geresnių 
santykių su krašte įtakinga ka
talikų bažnyčia nutarė atiduoti 
bažnyčios turtus, kurie buvo 
naujoje lenkų, iš vokečių atim
toje teritorijoje. Anksčiau tuos 
turtus valdė Vokietijos katali
kų hierarchija, po karo tos nuo
savybės buvo Lenkijos katalikų 
vadovybei tik išnuomotos. Da
bar bažnyčia gaus oficialius nuo
savybės dokumentus.

Jau pirmoje savo kalboje nau
jas komunistų partijos sekreto
rius Gierek pasakė sieksiąs ge
resnių santykių su Lenkijos ka
talikais. Nuosavybių perdavi
mas palies nemažai pastatų, vie
nuolynų, koplyčių ir bažnyčių, 
tačiau buvusios Vokietijos ka
talikų žemės, dvarai, laukai to
liau liks Lenkijos valdžios nuo
savybe

Nato valstybės naudoja si lėktuvą kaip taikini. Jis palei*
džiamas skristi o į jį tada šaudo priešlėktuvinės baterijos.

VIETNAME PRASIDĖJO PALIAUBOS

veland” ir “Iwo Jima” buvo atitraukti nuo Kambodijos krantų.
šie laivai tarnavo, kaip helikopterių bazės.

Vietname prasidėjo budistų 
naujų metų — Tet paliaubos. 
Saigono vyriausybė šia proga pa
siūlė paleisti visus karo belais
vius, ypač sužeistus ir sergan
čius. Kartu siūloma, kad ir 
komunistai paleistų savo karo 
belaisvius.

Amerikos vyriausybė nutarė 
dar sustiprinti Pietų Vietnamo 
aviaciją. Kada ‘Prancūzija pasi
traukė iš Vietnamo 1954 metais, 
Saigono vyriausybė turėjo tik 32 
senus lėktuvus. Amerika 1966 
m. padėjo suorganizuoti 20 karo 
aviacijos eskadrilių, o po dviejų 
metų eskadrilių skaičius buvo 
pakeltas iki 40. Pietų Vietna
mo aviacija šiuo metu turi virš 
600 lėktuvai, o už kelių metų 
turės 800. Paskutiniu nutarimu 
Saigono aviacija bus padidinta 
iki 50 eskedrilių su 1,200 lėktu
vų.

Specialistų tvirtinimu, vietna
miečiai yra geri lakūnai, o lėk
tuvų priežiūra ir remontas esąs 

; kartais net geresnis už ameri
kiečių, nes vietnamiečiai įpratę 
taupyti savo motorus ir jų dalis.

Gierekas, palydimas premje
ro Jaroševičiaus, gynybos mi- 
nisterio Jeruzalskio ir vidaus 
reikalų —' Szachico lankėsi 
Gdanske ir Stetine, kur ilgai de
rėjosi su nepatenkintais darbi
ninkais. ši kelionė iš Varšu
vos į šiaurinius Lenkijos mies
tus laikoma partijos nuolaida 
streikuojantiems darbininkams. 
Gierekas pažadėjęs darbinin
kams išpildyti didelę dalį jų rei
kalavimų, tik juos teksią ap
svarstyti partijos centro komi
teto posėdyje, kuris turi įvykti 
šiomis dienomis.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

a Senate ir toliau gali Įvykti, 
vadinamų, filibusterių, kurie su
gaišina daug laiko, nes buvo 
nuspręsta, kad juos panaikinti 
reikia dviejų trečdalių senato 
balsų.

+ Kambodijoje, kur gyvena 
ne vien budistai, nėra naujų me
tų — Tet paliaubų, kaip Vietna
me.

♦ Keleivinis lėktuvas, kurį iš 
Puerto Rico vienas keleivis ver
tė skristi į Kubą, turėjo nusi
leisti Domininkonų respubliko
je, kur lėktuvą tuoj apsupo ka
riuomenė. Pagrobėjas grasino 
lėktuvą su keleiviais susprog
dinti.

+ Nauja Ugandos valdžia pa
skelbė, kad prezidentas Obote 
galįs sugrįžti į gimtinį kraštą 
kaip paprastas pilietis ir ramiai 
gyventi, jei pažadės nesikišti į 
politiką. Jis buvęs komunistas, 
dėl to buvo nuverstas.

♦ Vatikanas išsiuntinėjo vi
siems savo diplomatams instruk
cijas, kuriose Amerika kaltina
ma pirma pradėjusi gimdymo 
■kontrolės, propagandą, kurią re
mia taip pat Jungtinės Tautos. 
Vatikano ambasadoriams įsako
ma sustiprinti veiklą prieš gi
mimų kontroliavimą. r,.-

♦ Pirmadienį Cape Kennedy 
į erdves buvo iškeltas didžiau
sias ryšių satelitas, “Intelstat 
4”, kuris vienu metu galės per
duoti 9,000 telefono pasikalbėji
mų arba 12 spalvotos televizijos 
transmisijų per Atlanto vande
nyną.

| McGovern krypsta 
daugiau j kairę

STOCKTON. — Anksti pradė
jęs savo rinkiminę kampaniją, 
sen. George McGovern Kalifor-
nijoje pasakytoje kalboje ragi
no vyriausybę pripažinti komu
nistinę Kiniją ir remti jos įsilei
dimo į Jungtines Tautas klausi-
ma. Sen. McGovern yra kairiau
sias iš visu numatomu demokra
tų partijos kandidatų į prezi
dentus. Jis pareiškė, kad Ame
rikos laikysena Kinijos atžvilgiu 
per 20 metų buvo paskendusi 
miglose ir mituose. Jis Įrodinė
jo, kad nereikia statyti jokių gy
nybos linijų prieš Kinijos bran
duolines raketas, nes Pekino va
dai nesą savižudžiai maniakai, 
kurie pultų Ameriką.

McGovern pavadino fantazija 
tokį galvojimą, kuris tikisi, jog 
komunistai Pekine tėra laikinai.

Telefono ryšiai 
su Vakarų Berlynu
BONA. —Nuo ateinančio sek

madienio Vakarų Berlyno gy
ventojai galės telefonu pasikal
bėti su Rytų Berlyne gyvenan
čiais draugais ir giminėmis. Pa
gal naują susitarimą, kuriuo 
Vakarų Vokietija sutiko mokėti 
komunistų režimui po 10 milijo
nų dolerių per metus, bus ati
daryta 10 nauju telefono linijų. 
Tokių linijų nebuvo nuo 1952 
metų, kada Rytų Berlyno val
džia išjungė visus telefono ry
šius tarp abiejų miesto dalių.

Komunistai, pastatę “gėdos 
sieną” tarp abiejų Berlyno da
lių toliau bijo, kad telefono ry
šiai padidins šnipinėjimą ir jų 
pavergtų gyventojų kurstymą. 
Reikia manyti, kad tas 10 tele
fono linijų komunistai kontro
liuos ir seks be pertraukos.

KAIRAS. — Egiptas pašaukė 
tūkstančius atsarginių į kariuo
menę ir atgaivino civilinės gy
nybos organizacijas. Norima su
daryti karo nuotaiką prieš pa
liaubų pabaigą vasario 5 d. ir tuo 
priversti Izraelį nusileisti taikos 
derybose.

RCA pirmininkas Robert Sarnoff ga
vo Filadelfijos medalį "Poor Ri
chard", kurį 1939 m. buvo gavęs į o 
tėvas gen. David Sarnoff. Tas meda
lis duodamas kasmet, Benjamino 
Franklino atminimui, uisitarnavu- 

siems. asmenims. ? * -

LIETUVIŲ PROTESTAI BOSTONE,
DETROIT IR LOS ANGELES

DETROITAS. — Demonstracijos, reikalaujant atšaukti Vy
tautui Simokaičini mirties bausmę, praėjusį savaitgalį įvyko dau
gelyje Amerikos miestų. Detroito “Sunday News aprašydamas
Detroito lietuvių demonstraciją, kurioje dalyvavo apie 150 asmenų, 
pabrėžia, kad mirties bausmė Simokaičiui ir jo žmonai Gražinai 
buvo duota už bandymą pabėgti lėktuvu iš Sov. Sąjungos į Šve
diją. Detroito demonstraciją organizavo L. Bendruomenės sky-
rius, gavęs paraginimą iš Philadelphijoje esančio LB centro. De
troito LB pirm. Jonas Urbonas pareiškė laikraščiui, kad demons
tracijos, protestuojančios mirties sprendimą, vykstančios 72-se 
Amerikos miestuose. Demonstracija buvo parodyta per televiziją. 
Viena moteriškė, korespondento paklausta ar nešalta, atsakiusi: 
“šalta, bet pagalvok, jog Sibire dar šalčiau”. Detroito Lietuvių 
Organizacijų Centras talkininkavo ruošiant demonstraciją, parū
pindamas plakatus.

Kiesingeris smerkia 
Brandto politiką

DUSSELDORFAS. — Vaka
rų Vokietijos opozicijos partija 
— krikščionys demokratai — 
pradėjo savo partijos vadų su
važiavimą, kuriame aštrią kal
bą apie kanclerio Brandto “ry
tų politiką” pasakė buvęs kanc
leris Kurt Kiesinger. Jis Brand
to politiką pavadino nuotykių 
ieškojimu, kuris nepavykęs. Vo
kietija negavusi iš komunistų 
jokių nuolaidų ir net įtempimai 
nesumažėję.

Kiesingerio žodžiais, visas pa
saulis ir pati Sovietų Sąjunga 
pripažįsta, kad ji gavo iš kanc

lerio Brandto didelį politinį lai
mėjimą, už kurį.Vokietija nieko 

! negavusi. Vyriausybės nuolai
dos komunistams buvusios ne
reikalingos.

Vokiečių krikščionių demokra
tų partijoje Kiesingerio pasmer
kimas laikomas kraštutinio par
tijos sparno nuomone. Ją pa
laiko ir Bavarijos sparno parti
jos vadas Franz Josef Strauss. 
Kiti partijos vadai: Rainer Bar- 
zel ir buvęs užsienio reikalų mi- 
nisteris Gerhard Schroeder linkę 
palaukti ir pažiūrėti, ką Brand
to politika duos Vokietijai. Jie 
abu, pirmasis neseniai lankėsi 
Lenkijoje, o Schroederis — So
vietų Sąjungoje. Nuosaikesni 
partijos politikai nurodo, kad 
Brandto “ostpolitik” prasidėjo 
jau prie koalicinės vyriausybės, 
prie kanclerio Kiesingerio, ka
da socialdemokratas Brandtas 
vadovavo užsienio reikalams.

Nauja dešiniųjų 
valdžia Ugandoje 
KAMPALA. — Ugandoje val

džią paėmė karininkų ir polici
jos aukštųjų pareigūnų, taryba, 
vadovaujama generolo Idi Amin, 
kuris karo mokslus yra baigęs 
Britanijoje ir dalyvavęs Burmos 
kovose britų kariuomenėje. Nu
versto prezidento Obotės valdžia 
jau seniai linko į komunizmą ir 
kalbėjo apie revoliuciją. Obote 
pats 1966 m. nuvertė tuometi
nį prezidentą Sir Edward Mute- 
sa, vienos provincijos genties ka
ralių.

Perversmo priežastys esan
čios politinės ir gentinės. Obote 
kaltinamas skyręs didesnį dė
mesį savo genčiai, apleisdamas 
kitų genčių reikalus. Daug kam 
nepatiko Obotes kairumas po
litikoje. Prieš Obotę jau buvo 
ankstyvesnių pasikėsinimų.

Obote apsigyveno kaimyninėj 
Kenijoj.

Bostono lietuviai, kaip prane
ša “Record American”, suorga
nizavo pikietus prie sovietų tu
rizmo Intourist agentūros Back 
Bay rajone. Lietuviai čia irgi 
protestavo prieš mirties sprendi
mą Simokaičiui. Laikraštis pa
brėžia, kad SimokaiČiai nėra žy
dai, bet lietuviai ir suriša abi 
tautybes dėl panašių protestų 
prieš panašius sovietų teismus.

Bostone. sekmadienį įvyko 
Omsko dainininkų ir šokėjų kon
certas. šito sovietų ansamblio 
koncertą piketavo žydai ir lie

tuvių vadovaujamas “žmogaus 
teisiu komitetas”. Demonstra
cijoje dalyvavo ir kitos lietuviam 
draugiškos tautybės.

Los Angeles Amerikos Lietu
vių Tarybos skyrius plačiai pa
skleidė peticiją, kurioje reika
laujama laisvės ne tik Simokai- 
čiamš, bet ir visai lietuvių tau
tai. "Peticijoje duodama Lietu
vos istorijos dalis, aprašomi so
vietų nusikaltimai. . .

ALT suorganizuotas jaunimas 
surengė žvakių Valandą penkta
dienio vakare prie Los Angeles 
Muzikos centro. Buvo išsiųsta 
šimtai telegramų .Popiežiui, pre
zidentui Nixonui, valstybės sek
retoriui, senatoriams ir Atstovų 
Rūmų nariams. Peticija, kurią 
pasirašė ir Los Angeles katalikų 
arkivyskupas Timothy Manning, 
bus nusiųsta Jungtinių Tautų 
žmogaus Teisių komitetui.

Los Angeles Alto skyriui va
dovauja Antanas Skirius.

Skalbimo milteliai 
užteršia ežerus

WASHINGTONAS. — Fede
ralinė Prekybos komisija labai 
supykino įvairių skalbimo milte
lių gamintojus, paskelbdama, 
kad ant tų miltelių dėžučių rei
kėtų įrašyti įspėjimą vartoto
jams, jog milteliai prisideda prie 
vandens teršimo. Daugelis mil
telių turi savyje fosfatų, kurie 
esą nereikalingi tose vietovėse, 
kurios turi minkštą vandenį. 
Fosfatai iš kanalizacijos vamz
džių patenka Į upes ir ežerus, 
kur skatina alghj augimą ir ma
žina deguonį, reikalingą žuvims 
ir kitiems vandenų gyviams.

Komisija pasiūlė, kad visų dė
žučių būtų įrašyta skalbimo mil
telių cheminė sudėtis ir atskirų 
chemikalų kiekiai, o kartu ir var
totojų įspėjimas. Pramonės at
stovai jau pareiškė, jog komisi
jos siūlymai esą nereikalingi ir 
klaidiną.

LAKELAND. — Floridoje ke
lias naktis buvo šalnos, kurios 
pakenkė vaismedžiams. Manoma, 
kad dėl to pabrangs apelsinai.

Bostone sugriuvo baigia
mas statyti 16 aukštų namas ir 
palaidojo 4 darbininkus. ’ :



Filisteriai įsteigė Knygy Leidimo Fondą ir Knygos Klubą'
Akademinio Skautu Sąjūdžio Filisterių Skautų Sąjunga pa-I 

skelbė įsteigtojo savojo knygų leidimo fondo ir Knygos Klubo j 
pianus. Knygų leidimas apims trijų rūšių literatūrą; jaunimo, 
originalią grožinę ir mokslinius-puhlicistinius veikalus.

. Ypatingas dėmesys bus kreipiamas i jaunimo literatūrą, tuo ' 
peiksiu tariantis ir su Lietuvių- Bendruomenės švietimo organais, j

- Pagrindiniu leidžiamo veikalo reikalavimas — kokybė ir reika-; 
lingumas. Išleidžiamos knygos bus. plati narnos per Knygos Klubą. I

FSS turi intelektualinių ir ad
ministracinių išteklių tokiam 
prasmingam darbui atlikti ir tuo 
mums tinkamu įnašu prisidėti 
prie lietuvių išeivijos kultūrinio 
gyvenimo.

Sesės ir broliai kviečiami pri- 
aidėti prie užsimotų planų įgy
vendinimo, tampant: 1. knygos 
klubo nariu; 2. knygų leidimo 
fondo rėmėju — šimtininku. (Ši
tas įnašas yra “tax deductible”). 
Įmokė jimą, jei taip būtj pato
giau, galima atlikti dalimis).

ps. fil. RIMANTAS D1 RUONIS
‘ -*. ’t* -■>.-t ■*-*1 V:' ;

Filisteriu Skautu' Sąjungos Centro
Valdybos Pirmininkas " '

Tikėdamasi, kad ši mintis bus 
visų palankiai prnmta. FSS Cen
tro ' Valdybė-išsiuhtinėjo turi- 

"'''mSIš adfėšŽiŠUhkėtą. Jei prisi- 

’ 'šomė ’ fašytT '“Filisterių Skautų 
juos siųsti-_CV 
Gražinai *Mustei- 

Campbėll Avė., 
60652.

į

oi

Truputis smulkmenų
Kaip jaunimui dėmėsi skirian-. 

ti organizacija, LSS dalinys, na- 
■ tūraliai bandome surasti .sau 

prasmingą.. vaidmenį jaunimo 
švietimo-srityje, kuri šiuo me
tu, vis dar yra gerokai apleista. 
F*ŠŠ Centro Valdyba jau pra
dėjo sekančius žygius leidimo 
fondui sutelkti ir leidimui finan-

PRJ£ KALĖDŲ SENELIO DOVANŲ

, —* "Tulpės" d-vės j»»ukštyėi^ draugininke vyr. sk. pL
■ . R. AAažeikaifė gruodžio 1J d. bendrose.Toronto .

, ’C i'.fK’jiCl. -v — Kūiiose,. - j . -. _

S. Dabkaus nuotr.

KLAIPĖDOS
UOSTO
ŠVYTURIO

palydėjo minėjimą

Chicagos jūrų skaučių Nerijos 
' vietininkija ir Lituanicos tunto 
• jūrų skautai sausio 17 d. Gage 
Park Fieldhouse įvykusioj ben- 

' droje sueigoje iškilmingai pa
minėjo Klaipėdos atvadavimo 

. 48-tąją sukaktį. I
Minėjime dalyvavo 104 jū
rų skautai ir skautės su sa
vo vadovais-vadovėmis ir 

gausus svečių būrys,

-„kurių tarpe LSS Tarybos na- 
. riai, Brolijos Jūrų skautų sky- 
i riaus vedėjas, Vidurio rajono va
dovybė, Chięagos tuntų vadovės- 
vai, j ūrų šauliai, Klaipėdos Kraš- 

įto Bičiulių Draugija ir kt.

“Laužų Aidai” pelnas skiriamas į 
knygų leidimo fondui; b) ieško-! 
mi knygų leidimo fondo rėmė-į 
jai — šimtininkai; c) bus sie
kiama paskola iš Vydūno Fon
do; d) knygų leidimo pagrinddi- 
nes išlaidas sieksime padengti 
per FŠS Knygos Klubą. Nors 
ASS' narių veikalams bus duo- 

‘ dama pirmenybė, pagrindinis lei
džiamo veikalo reikalavimas — 
kokybė ir reikalingumas.

Leidybos organizacija

FSS CV yra pramačiusi (ir 
jau kai ką padariusi) sekančius 
organizacinius rėmus:: a) prie: 
CV veiks Knygos Klubo adminis- į 
tracija; b) knygų leidygos f i-J 
nansai bus tvarkomi atskirame ■ 
fonde, siekiant tą fondą išlai
kyti savarankišku; c) atskirų 
serijų knygoms redaguoti bus 
sudaromos redakcijos; d) kny
gų, leidimas bus tvarkomas ko
mitete,. veikiančiame prie FSS 
CV,. kuriam pirmininkaus FSS 
CV vice-pirmininkas, o nariais J f' r
priklausys serijų redakcinių ko
lektyvų pirmininkai (3) ir Kny
gos Klubo administratorius,

FSS'-CV prašo: a) priklausyti 
Knygos Klubui; b) paraginti ki
tus tai padaryti; c) ir, jei išga
lės leidžia, tapti knygų leidimo 
foridb rėmėjais — šimtininkais. 
FSS Knygo’s Klubo nariais au
tomatiškai laikomi visi FSS na
riai, kurie specifiniai ' klubui 
priklausyti neatsisakys. Klubo 
narys įsipareigoja nupirkti FSS 
išleistas “ grožinės, jaunimo ir i ps. jonas jovarauskas, 
mokslinės literatūros knygas. Už i Chicagos Pr«. Smetonos jūrų budžiu 
išleistas knygas sumoka jas _ga- ■ įgulos vadas, davęs skautininko įžodi 
vęs.

Centro. Valdyba mano, kad 
turime visus duomenis šiam-dar-1 sueiga, kuriai vadovavo j. v. s. 
bui' įvykdyti, jei tik to norės' Br. Juodelis, ir lauželis, kurį ve- 
bent "daugumas mūsų narių.! dė gabiosios Nerijos laužavedės 
Atėjo laikas h- mums, kaip pa- ščerbaitė ir Viščiūtė. 
jėgios organizacijos nariams, pa
daryti prasmingesnį įnašą į lie
tuvišką gyvenimą.

sausio 17 d.

Minėjimą sudarė iškilminga

Juru skaučiu-skautu viene
tams išsirikiavus, iškilmingoji 
sueiga buvo pradėta vienetų ra-
portais sueigos vadovui. Po to 

j — raportas LSS Tarybos vice- 
■ pirm. v. s. Florai Kurgonienei, į 
kurios pasveikinimą “Budėk”, 
jūrų skautai-tės atsiliepė ryžtin
gu “Vis budžiu!”

Įnešus JAV, Lietuvos ir vie- 
i netų vėliavas, sugiedoti Ame- 
j rikos ir Lietuvos himnai. Trum
pas, prasmingas j. v. s. Br. Juo
delio žodis apie Klaipėdos Kraš
to reikšmę Lietuvai. Tylos mi
nute pagerbti amžinybėn iškelia
vę Klaipėdos vaduotojai ir lais
vės siekes jūrininkas Simas Ku
dirka.t'

Nerijos' vietininkijos įsaky
mus perskaičius laivūnei g. A. 

į Malašauskienei, prie vėliavos įžo
džiui išsirikiavo 5 vietininkijos 
odrytės. Įžodį davusioms se
sėms pirmuosius kaklaraiščius 
užrišo v. s. F. Kurgonienė.

Didokame skautininku-kiu ra
te, Vidurio raj. vadui v. s. Pr. 
Nedui vadovaujant, įžodį davė 
nėseniai į ps. laipsnį pakeltas 
prezidento A. Smetonos j^ budžių 
įgulos vadas j. b. vyr. valt. Jo- 

I nas Jovarauskas.

Labai gerai paruoštą sep
tynių minučių paskaitą skai
tė dr. J. Anysas, kurios visi 
dalyviai išklausė su nuošir

džiu dėmesiu.
Jūrų skautus-tes entuzias- 
gai sveikino LSS Tarybos
Pirmijos vicepinn. v. s. F. 
Kurgonienė. Nuoširdžius 
linkėjimus pareiškė LSS 
Brolijos Jūrų Skautų Sky
riaus vedėjas j. ps. Algis 
Empakeris ir Chicagos jūrų 
jūrų šaulių atstovas M.

Maksvytis.
Iškilmingoji sueigos dalis 

baigta vėliavų išnešimu.
Ilgokas pertraukos metu, kol 

sesės ir broliai ruošėsi scenoje, 
svečiai šnekučiavosi malonių jū
rų skaučių mamyčių vaišinami 
kava ir pyragais.

Jūrų skautėms-tams pasiruo
šus lauželio programai, šalia sce
nos stovintį

Klaipėdos uosto švyturį už
degti buvo pakviesta LSS 
Tarybos narys, Klaipėdos 
atvadavimo kovų dalyvis v. 
s. Vaclovas Tallat-Kelpša.

Švyturio šviesai sužibus, pa
kilo uždanga ir scenoje vaizdin
gai, Nidos laivo sesių sukurta, 
atsiskleidė Jūratės ir Kastyčio 
meilės tragedija. Algimanto 
laivo jūrų skautai pasirodė su 
eile trumpų sceninių škicų. 
Juodkrantės> laivo sesės suvai
dino liaudies pasaką apie nuo
stabųjį malūnėlį. Tarp pasiro
dymų skautai ir svečiai links
mai dainavo, vadovaujant bal
singoms Nerijos laužavedėms 
Ščerbaitei ir Viščiūtei.

Sueiga baigta visiems bendram 
rate dainuojant “Lietuva Bran
gi”. Baltijos žuvėdra

SKUBŪS V 
PRANEŠIMAI 
CHlCAGALy
Sausio 31 — daug įvykiy
• J. v. s. Bronius Juodelis pa

sakos apie savąsias keliones. 
Sekmadienį, sausio 31 d., 4 vai. 
p. p., Jaunimo Centro 203 kamb. 
įvyks Chicagos skautininkų-kių 
Ramovės sueiga. Darbotvarkė
je svarbių einamųjų reikalų ap
tarimas, todėl atvykti kviečiame 
visus. Antroje sueigos dalyje 
j. v. s. Br. Juodelis parodys įdo
mių skaidrių Iš savo praeitų me
tų všsaros kelionės Europoje.

Bendravimas ir pasidalinimas 
mintimis šiuo metu skautiškoje 
šeimoje yra ypač reikalingas, 
todėl visi skautininkai-ės daly
vaukime.
Skautininku-kiu Ramovės v-ba
• Laukiame visų, kuriems 

patinka paukštytės. Sekmadie
nį, sausio 31 d. 11:30 vai. ryto 
Marquette ?|tfko parapijos sa
lėje įvyksta “Kernavės” tunto 
paukštyčių šventė. Visos paukš
tytės renkas® 11:15 vai. ryto 
tvarkingomisįtiųiformomis.

Į šią metimą paukštyčių šven
tą maloniai kviečiame visas va
doves, mielus tėvelius ir visus, 
kurie myli mūsų linksmąsias 
paukštytes.

“Kernavės” tunto vadija
• Aušros Vartų tunto jau

nesniųjų skaičių — paukštyčių 
tradicinė metinė šventė įvyks 
sausio 31 d., Jaunimo Centre. Da
lyvauja visų tunto draugovių 
jaun. skautės. Šventė bus pra
dėta organizuotu dalyvavimu

APLINK 
ŽEMį

Sis bei tas iŠ kitur
★ Maine studentai ėmėsi šva- 

rininw talkos darby JAV Preky
bos Laivyno Akademijoje Maine 
įsisteigė amerikiečių studentų, 
skautų korporacijos Alfa Fai 
Omega (APO) sk. su 26 nariais. 
Studentai skautai savanoriškai 
dirba vietos skautų draugovėse, 
padeda miesto švarinimo dar
buose ir vietos ligoninei, prižiū
ri ir miesto prieplauką.

Tarnauti artimui norėdami, 
šitie skautai nesiskundžia, kad 
nėra galimybių padėti kitiems!

Čekoslovakijoje skautai bu* 
vo atkurti ir po dvejų metų vėl 
sugriauti. Čekoslovakija, Dub- 
čekui ir Svobodai valdant, 1968 
metais leido atkurti čekų Skau
tų Sąjungą. Atkurti skautai Če
koslovakijoje pasidarė tokie po- 

šv. Mišiose, tėvų Jėzuitų koply
čioje. Po pamaldų — iškilminga 
sueiga ir lauželis Jaunimo Cen
tro 203 kamb. Tėveliai ir svečiai 
maloniai kviečiami sueigoje da
lyvauti.

Prašome tėvelių nevėluoti ir 
jaunesniąsias skautes Jaunimo 
Centran atgabenti 20 minučių 
prieš pamaldų pradžią.

Aušros Vartų tunto 
jaun. skaučių vadovės

• Sausio 31-ji yra ir vilkiukų 
šventė. Lituanicos tunto meti
nė vilkiukų šventė įvyks sekma
dienį, sausio 31 d. Vilkiukai, jų 
vadovai ir tėveliai, 10 vai. ryto 
dalyvauja Šv. Mišiose Šv. Mer
gelės Marijos Nekalto prasidėji
mo parapijos bažnyčioj, Brighton 
Parke. Po pamaldų bus iškilmin
ga sueiga tos pat parapijos sa- 
lėej.

Tėvai ir svečiai maloniai kvie
čiami dalyvauti mūsų jaunųjų 
brolių šventėje.

Lituanicos tunto vilkiukų 
vadovai Skulptoriaus R. Tait McKenzie.

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-

9 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.

One 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 sow there’s a bonus interest 
rate on all U. S. Savings Bonds—for E 
Bonds, when held to maturity of 
5 years 10 months (4% the first year). 
That extra 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.

1739 So. Halsted Street Chicago, I1L 60608

puliarūs, kad narių ir vadovų 
skaičius pradėjo slopinti komu
nistinę pionierių organizaciją. 
1970 rugsėjo 15 dienos komunis
tų partijos įsakymu čekų skau
tai buvo uždaryti, įsakant visiem 
nariam ir vienetams įsijungti į 
pionierius.

Šis faktas rodo, kad laisvoje 
konkurencijoje komunistinės si
stemos neturi galimybės išsilai
kyti

J tarptautinę Jamboree 
amerikiečiai siunčia specialų 
vienetą. XIII Pasaulinėje Džam- 
borėje, įvykstančioje 1971 me
tais Japonijoje, amerikiečiai for
muoja jaunų vyrų skautų tar
nybos draugovę iš 36 narių. Kan-

SKAUTO STATULA PRIE AMERIKOS SKAUTŲ 
VYRIAUSIOS VADOVYBĖS BŪSTINĖS

Take stock in America

NAUJIENOS 

didaiai j>rivakx bfiri tarp 18 ir 21 
metų ir turės mokėti pilną sto
vyklautojo mokestį. Draugovės 
tikslas — tarnauti, ruošiant sto
vyklą ir jos metu atliekant pa
galbinius darbus. Paprastai ame
rikiečiai skautai galėdavo sto
vyklauti pasaulinėse džamborė- 
se nuo 14 iki 18 metų amžiaus.

■jk šveicarai leidžia pasaulinį 
skautų žurnalą. Pasaulinis skau
tų biuras (Ženevoje, Šveicarijo
je) leidžia žurnalą “World 
Scouting”. Jį gali prenumeruo
ti visi už 2 dol. metams per BSA 
International Relations, North 
Brunswick, N. J. 08902. čekius 
rašyti Boy Scouts World Bureau 
vardu. Paruošė L. Grinius
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PRANAS ADOMAITIS ,

KAIP AŠ PABĖGAU NUO RUSŲ LAIVO,
Simo Kudirkos tragedija iš

kėlė beveik užuomarštin nu
grimzdusius mano jaunų dienų 
išgyvenimus rusų laivuose ir sa
votišką “odisėją” Azijos uosta
miesčiuose. Savo atsiminimais, 
nors suglaustai, norėčiau pasi
dalinti su skaitytojais, kol dar 
nesu šaukiamas paskutinei savo 
kelionei.

Karas baisus visiems, o ypač 
jis buvo gąsdinantis 1915 metų 
vasarą Lietuvoje vokiečiams be
baigiant ją užimti. Gandai vie
nas už kitą baisesni išjudino 
daugelį lietuvių trauktis į Rusi
jos gilumą.

Aštuoniolikmetės sesers “ap
saugai” ir aš, septyniolikinis, 
dviejų bėrių traukiamu vežimu 
su seserimi išvažiavome iš na
mų. Artėjančio karo fronto ve
jami, nė nepajutome kaip atsi
dūrėme už Lietuvos ribų. Par
davę bėrius ir vežimą išsiskyrė
me: sesuo, pritapusi prie Me- 
demrodės Zubovų, pasuko į Jal
tą, o aš paklaidžiojęs po Petrapi
lį tų pat metų rugsėjo mėnesį 
atsidūriau Sibire, Čitoje. Ten 
teisėjavo mano dėdė Motiejus 
Čepas. Deja, pas dėdę neilgai te
galėjau pasilikti, nes tuoj buvo 
paskelbta devyniolikmečių mo
bilizacija ir pradėta aštuonioli- 
kinių registracija.

Dar traukinyje į Čitą išsikal
bėjau su uniformuotais į Vladi
vastoką grįžtančiais laivyno jū
reiviais. Jie patarė ir man ten 
važiuoti. Esą, ten laivuose ne
sunku gauti darbą, o kai kam 
pavyksta net ir į Ameriką išva
žiuoti. Ir taip, svajodamas pa
bėgti iš Rusijos bei išvengti ca
ro karinės tarnybos, dar 1915 
metų gale Vladivastoke buvau 
priimtas jūreiviu į laivą “Niko- 
laj Bielocvetov”.

Mūslį laivas plaukiojo iš Vla- 
divastoko bei kitų Rusijos uos
tų į Japoniją, Kiniją, Indiją ir 
kitus Azijos kraštus. Kalkutos 
uoste, pirmą kartą ten patekęs,

pastebėjau Anglijos, Amerikos 
ir kitų kraštu laivų. Pagalvo
jęs, kad gal taip pat lengvai pa
vyks kitame laive gauti dar
bą, nuo savo laivo pabėgau. De
ja, neilgam. Tik pradėjus darbo 
ieškoti anglo policininko buvau 
areštuotas ir uždarytas Kalku
tos kalėjime iki atplaukė kitas 
rusų laivas. Pasirodė, kad Ang
lijos valdoma Indija buvo Ru
sijos sąjungininkė ir pabėgu
sius jūreivius grąžindavo Rusi
jon.

Kalkutos kalėjime teko prisi
dėti prie bado streiko, kai kas
dien duodami sudeginti žirniai, 
mums keliems užsieniečiams įky
rėjo iki kaulų ir pradėjome sirg
ti. Streikas pagelbėjo, nes pa
skutinėmis dienomis gavome mė
sos ir žuvies. Ar ilgai toks pa
gerintas maistas buvo duodamas 
— nežinau, nes atplaukus kitam 
rusų laivui buvau parduotas lai
vo kapitonui sugrąžinti į Vla- 
divastoką. Kelionėje buvau stro
piai saugomas. Laivo kapitonas 
sakė, kad už pabėgimą nuo laivo 
Sachalino neišvengsiu, o apie 
Sachalino “malonumus” jau bu
vau pakankamai girdėjęs iš kitų 
jūreivių.

Vladivastoką pasiekėme 1916 
metų gruodžio mėnesį didžiau
siame šaltyje. Kitą dieną, ne
žiūrint šalčio, pėsčias buvau va
romas per visą miestą į teismą. 
Apsirengęs karštoje Indijoje dė
vėtais drabužiais maniau, kad 
teismo nepasieksiu, o sukrisiu 
šaltyje tarp nuogais kardais ma
ne lydinčių policininkų.

Teisme jaunas teisėjas, tur
būt, patikėjo mano pasakojimu, 
kad nuo laivo aš netyčia atsili
kau norėdamas pamatyti Kal
kutos miestą. Pastebėjęs mano 
mobilizuojamą amžių ir išgavęs 
pažadą, kad stosiu Į kariuome
nę, teisėjas manęs nenubaudė. 
Vietoj to, mano pasą pasiuntė 
naujokų ėmimo Įstaigai, o man 
įsakė ten užsiregistruoti. Kol

*3 £ ft

Londone, laivu parodoje yra įrengtas didelis Hong Kongo skyrius. Fone yra didžiulis Hong Kon
go pakrantės paveikslas, že niau — miesto gatvė prie uosto.
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1
Valstybinės Operos buvusių 

nariu sąskrydis
Kaip prieš penkiasdešimt 

melų iš visur rinkosi į Nepri
klausomos Lietuvos tuolaiki
nę sostinę Kauną, įvairūs me- 
ninkai, <h(iniūiųk'ai ir kili, 
taip "panašiai, tik prie kitų ap
linkybių, skrenda iš- plačios 
Ameiikos ir Kanados buvę Lie 
lovos Valstybinės Operos na
riai į savo jubiliejinę sukaktį, 
štai dalis jų vardų: prof. Vyt. 
Marijošius, sol. ir jioelas Si. 
Santvaras, sol. šokėja T. Babuš 

minklą miesto centre. Pusė va-|kinaitė - Vasiliauskienė — “Iš 
landos bėgyje jie kelis kartus 
apėjo paminklą, trumpai susto
dami Studentų Sąjungos pirmi
ninko Kalvaičio pranešimams iš
klausyti. ‘Protesto eisena buvo 
užbaigta Raudonos vėliavos su
deginimu, kuri, kąip ir eilė ki
tų epizodų, nufotografavo dvi 
televizijos stotys, vėliau perda- 
vusios visą demonstraciją per 
savo žinių programas.

Buvo gražu žiūrėti, kaip jauni 
lietuviukai ir lietuvaitės, nuo žie
minio vėjelio kiek paraudę, tvir
tu, linksmu žingsniu žygiavo 
miesto centre, protestuodami už 
tironų daromas neteisybes lietu- 
vių žemei, kurios dauguma jų 
net nėra matę. Savo jaunatviš
ka greita, akcija jie atkreipė 
Amerikos visuomenės dėmesį į 
bolševikiškojo tirono darbus, 
priminė apie jo buvimą ir grės
mę pasaulio laisvei, kurios su
naikinimas yra aukščiausias bol
ševikų tikslas. Stebėtinu būdu 
į jaunuomenės sukeltą triukšmą 
savo akis ir ausis atkreipė ir 
spauda su televizija, kurios yra 
kurčios senių vykdomiems “vie
nijimo ir konsolidacijos” dar
bams.

Patenekinti nuveiktu darbu, 
susirinkusieji skirstėsi, kas į 
mokyklą, kas į namus, niūniuo
dami :
Kai vieniems vaidinas “rojus”, 
O kiti konsoliduojąs, 
Mūsų jaunosios krūtinės 
Skriaudą praneša tėvynės... J.

2o plakatų, šaukiančių apie bol
ševikų kraugeriškumą ir pabrė
žiančių, kad Simokaitis turės 
mirti ne dėl to, kad jis bandė 
pagrobti lėktuvą, bet dėl to, kad 
jis su savo jauna žmona bandė 
pabėgti iš bolševikų pavergtos 
Lietuvos. Atsirado ir keletas 
šimtų labai vykusiai surašytų 
lapelių, kuriuose akivaizdžiai bu
vo nušviestas Simokaičio epizo
das. Tie lapeliai buvo dalinami 
publikai miesto centre.

Netrukus susirinkę, išsirikia
vę po du, nužingsniavo į čia pat 
esantį “Karių--ir Jūreivių” pa-

rytų šalelės". Iš Kalifornijos 
sol. V. Jonuškaitė ir pianistas 
koncertmeisteris St. Kalvaitis, 
baleto sol. E. Bandzeviėius iš 
Texas ir M. Mozeliauskas. Iš 
Florido sol. Ant. Dambraus
kaitė. Iš- Philadelphijos sol. J. 
Augaitytė, iš New Yorko sol. 
šokėja prof. A. šlepetytė - Ja- 
ničienė, pianistė S. Palechek- 
Levickienė. O. Žilinskaitė - 
Dailidienė iš Syracuse, iš Cle
veland© sol. J. Krištolaitytė - 
Daugėlienė ir kt. Iš Kanados 
sol. E. Kardelienė, koncert
meisteris, pianistas St. Gaile- 
vičius ir eilė kitų, kurių neį
manoma visų išvardinti.

Neskaitant čikagiecių dide
lio būrio, tai pirmutinis išeivi
joje Valstybinės Operos di
džiulis sąskrydis. Reikia tikė
tis, kad šie garsintojai Lietu
vos vardo užsieniuose hepašyk 
štės ir čia Čikagoje, laike Fes 
tivalio su žavingomis dainomis 
ar giesmėmis ir grakščios ba
leto šokėjos, parodyti “praei
ties operos prisiminimus”. Mu
zikologijos Archyvas parodai 
pristato didžiulį skaičių eks
ponatų, susijusių su Lietuvos 
Operos dalyviais.

Mano laimei, ląivo “tikrinimas” 
prasidėjo ir pasibaigė kapitono 
vaišėmis. Lyg akmuo nuo krū
tinės nusirito, kai pamačiau po
licijos laivą grįžtantį į krantą, 
o mes gavome įsakymą pakelti 
inkarą.

Mūsų laivas nuolat plaukiojo 
į Japonijos uostus, o taip pat į 
Singapusą, Kalkutą ir Rangūną. 
žiemos mėnesiai Rusijoje yra 
vasaros mėnesiai Indijoj, todėl 
laivui iš tosto į uostą plaukio- 
jant klimatas nuolat keičiasi. 
Mano amžiaus jūreiviui darbas 
prekiniame laive nebuvo leng
vas, bet pasiguosdavau, kad karo 
apkasuose nebūtų geriau. Kar
tą Indijos vendenyne per karš
čius plaukiant visi iš eilės gavo
me dirbti katilinėje, krauti ang
lis, nes laivo anglys buvo tokios 
menkos, kad nuolatiniai kūrikai 
vieni nebepajėgė. Antrąją sa
vo kaip kūriko pamainą vos pa
baigęs ir... nualpau. Po to į ka
tilinę manęs daugiau nebesiun- 
tė. Arba vėl iš Indijos tuščio
mis grįžtančius pagavo kelias 
dienas siautusi audra. Laivą mė
tė kaip skudurą. Jūros ligos be
veik visi kamuojami taip nusil- 
pome, kad nebepajėgėm pasi
kelti nuo grindų. Buvo laimė, 
jei kas pasigailėjęs užpildavo 
ant galvos kibirą vandens. To
mis dienomis man paaiškėjo, kad 
laive dirbo dar kitas lietuvis My
kolaitis, kokių trisdešimt pen
kių metų simpatingas vyras. Vė
liau su juo atvirai išsikalbėda
vau. Jis mokėjo angliškai kal
bėti ir sakėsi kiek laiko gyvenęs 
New Yorke.

Kalkutoje bebūnant, 1917 me
tais sužinojome, kad Rusijoje 
prasidėjusi revoliucija ar sąmy
šis. Abu su Mykolaičiu sutarėm 
vengti grįžti Į Rusiją. Ieškoda
mi patarimo Kalkutoje aplan
kėm mane areštavusį anglą po
licininką, kurs rusu laivui ma- 
ne grąžindamas atsiprašė už 
areštą ir davė savo adresą. An
glo atsakymas buvo aiškus: jei 
pabėgsime nuo laivo jis mus 
arešeuos; nors Rusijoj revoliuci
ja, bet Anglijos laikysena ta pa
ti — bėgliai būtume grąžinti į 
Rusiją. Nieko nepadėjo mūsų 
tvirtinimas, kad mes lietuviai, 
o ne rusai. Besvarstant ką tu

šaukimas kariuomenėn ateis, 
man buvo leista gyventi jūrei
vių namuose, tačiau su są’yga, 
kad kasdien registruosiuos poli
cijoj. Tokiam laikinam gyveni
mui iš teisėjo išprašiau pažymė
jimą, kuris man atstojo pasą.

Po šio teismo atrodė, kad ma
no svajonės pabėgti iš Rusijos 
yra skaudžiai sudužusios; nors 
Sachalino išvengiau, bet karinės 
caro tarnybos ne.
Laimė ir geri žmonės padeda

Jūreivių namuose susipažinau 
su ten gyvenusiu suomiu. Bu
vau girdėjęs, kad suomiai, dėl 
jų autonomijos, į rusų kariuo
menę nebuvo imami. Išsikalbė
jęs su juo apie savo nepasiseku
sį bandymą pabėgti, pasiskun
džiau artėjančia karine tarnyba. 
Pasisakiau, kad aš kaip lietuvis 
nenoriu už rusus kariauti. Kiek 
patylėjęs suomis man pasakė:- 
“Nebūk kvailas” ir patarė pasi
rūpinti mažų savo fotografijų. 
Po poros dienų aš jau turėjau 
suomišką pasą, širdis iš džiaugs
mo ir nerimo nebetilpo krūtinė
je: jei pavyks pranykti iš Vla^ 
divastoko policijos akių, būsiu 
ir aš nebemobilizuojamas. Ati
davęs savo geradariui paskutinę 
savo vertybę — laikrodį, ėmiau 
laukti, kada į uostą įplauks nau
jas rusų jūrlaivis.
"^Jūreivių namas buvo įkalnėje 
prie pat uosto, todėl per langus 
galėjau puikiai matyti atplau
kiančius ir išplaukiančius laivus. 
Vieną rytą išgirdau duslų jūr- 
laivio staugimą. Gerai įsižiūrė
jęs, tolumoje pamačiau uosto 
link artėjantį didelį laivą, šir
dis sudrebėjo... o gal jau šian
dien ?

Laivas įleido inkarą uoste ir 
prie krantinės neplaukė. Ilgai 
nelaukęs nusileidau pakalnėn į 
uostą, kur stovėjo valtininkai. 
Po gero pusvalandžio, palikęs 
valtininką laukti, aš jau lipau 
laiptais į laivą. Laimei, jūrei
vis laivui buvo reikalingas, to
dėl manęs daug neklausinėję pa
sakė, kad jie tą pačią dieną iš
plaukia ir aš turiu paskubėti su
grįžti su savo daiktais.

Sugrįžęs į krantą, kaip niekur 
nieko, nuėjau ir užsiregistravau- 
policijoj. “Susikrovęs” savo tur
tą į kišenius ir nesukėlęs jokio 
įtarimo “išsikrausčiau” iš jūrei
vių namo. Valtininko nuplukdy
tas šį kartą į laivą lipau jau kaip 
jo jūreivis “suomis”, tačiau nuo 
policijos dar nebuvau pabėgęs. 
Man tik pradėjus tvarkytis dar
bui prie laivo priplaukė policija 
laivo tikrinti. Kas bus jeigu jie 
mane kaip nors įtars ir suseks?
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CLEVELAND. OHIO
Studentai veikia

Tuo tarpu kai mūsų veiksniai 
ir veiksniukai sušilę dirba, kad 
įsigyventų visų lietuvių vieny
bės, jau 31-metus tebekalba apie 
veiksnių konsolidaciją, šiaurės 
Amerikos Lietuviu Studentu Są
junga pereitą ketvirtadienį Cle- 
velando centre surengė demon
straciją dėl Vytauto Simokaičio 
mirties sprendimo, kuris turėtų 
būti įvykdytas ateinantį sekma
dienį, 1971 m. sausio 24 d. Kaip 
televizija, radijas ir spauda pra
nešė, Simokaitis su žmona ban
dė nukreipti švedijon į Palangą 
skridusį bolševikų lėktuvą. Ban
dymui nepasisekus, buvo suimti 
ir nuteisti...

Laiko buvo nedaug, tai ir pa
siruošti protesto demonstraci
jai reikėjo skubiai. Amerikie
čių radijas ir spauda čia kiek 
padėjo, pranešdami vieną die
ną iš anksto apie susirinkimo 
vietą ir laiką. (Prie miesto Kny
gyno, 4 v. p. p.). Nežiūrint žvar
baus vėjo ir apsiniaukusio dan
gaus, į susirinkimo vietą susi
rinko apie 50 studentų ir apie 15 
tėvelių ir mamyčių, kuriuos vai
kučiai ištempė iš šiltų namų į 
šaltą gamtą. Tuoj atsirado apie

SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENAS®

rime -daryti, Mykolaitis-atsimi
nė girdėjęs, kad vienas jūreivis 
Japonijoj pabėgęs nuo laivo ne
buvęs sugrąžintas, todėl kai suži
nojome, kad laivas pakeliui su
stos Japonijoj, sutarėm pabėgti.

(Bus daugiau)

1739 So. Halsted St, Chicago, lit 60608

Saulė, iviaadama pro paimlų lapua, 
•udaro švImos kryžių, kuri Na«au, 

Bahamas fotografas užfiksavo.
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18. Kipras Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

310 psl ___________________________________________
19. Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psl.

angliškai. --------------------------------------------------------------
20. Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psL
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl. ______
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl. ______
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Duonos nebus iki 1975 metų
Kai Naujienos rašo, kad rusų okupuotoje ir komu

nistų pavergtoje Lietuvoje siaučia didelis vargas ir skur
das, tai komunistai už tai Naujienas šmeižia. Jie tvirti
na, kad “tarybinėje” Lietuvoje Naujienos nieko gero 
nenori Įžiūrėti. Naujienos vadovaujasi faktais. Jos nie
ko neišgalvoja ir nepagristų tvirtinimų nedaro. Naujie
nų redaktoriai išsikalba su Lietuvoje buvusiais žmonė
mis, atidžiai skaito ir skelbia iš Lietuvos ateinančius 
laiškus ir nuo pradžios iki galo perskaito sugrįžusių at
vežtų komunistinę spaudų.

Lietuvoje vargas daug didesnis, negu Naujienos apie 
jį parašo. Komunistams pavyksta Įtikinti vienų kitų 
tremtinį, kad dabartinėje Lietuvoje “kiekvienų dienų vis 
geriau ir geriau”, bet Naujienos žino, kad Lietuvoje gy
venimas negali būti geresnis, kol Lietuvoje bus komu
nistinė santvarka ir visus svarbesnius nutarimus darys 
okupantai rusai. Rusams Lietuvoje geriau gyventi, ne
gu bet kurioje kitoje Rusijos vietoje, bet lietuviams 
gyvenimas yra nepaprastai sunkus. Lietuvoje gerai gy
vena sovietų karo vadai, Čekistai ir aukštesnes vietas 
užėmę lietuviai komunistai. Lietuvoje esantiems rusams 
ir privilegijas gaunantiems komunistams netrūksta duo
nos ir drabužių, bet paprastiems krašto gyventojams, 
buvusiems ūkininkams, tų lietuvių vaikams gyvenimas 
nepaprastai sunkus ir kartus. Lietuvoje trūksta duonos, 
nėra riebalų, nesimato mėsos, o apie drabužius ir apavų 
kalbos negali būti.

Duonos trūksta todėl, kad komunistai neleidžia pa
tiems žmonėms duonos pasikepti. Senus molinius pečius 
išgriovė, begriaudami ir bepūdydami stogus, o naujų 
pečių duonai kepti nepastatė. Kaimiečiai suvaryti į kol
chozus, kur ne tik nėra gyvenamos vietos, bet ir didesnio 
pečiaus nėra. Komunistai pasišoko duona kepti, bet di
desnių kepyklų nepajėgė pastatyti. Kartais jiems pa
vyksta duoną iškepti, bet dažnai pardavinėja žalią ar 
apyžalią. Bridgeporte per neapsižiūrėjimą žalios duonos
kepalą parsinešęs lietuvis gali jį supenėti žiemą sušąlu 
siems žvirbliams, bet komunistinėje Lietuvoje tokios 
prabangos žmonės negali sau leisti. Jie norėtų tą duonų 
pasišildyti ir apkepti, bet naujuose kolchozuose tokių 
krosnių nėra. Nėra krosnių, negali būti ar duonos. Ir 
liūdniausia, kad dar negreitai jos bus... 1'

Maskvoje ir Vilniuje yra didelės komunistinio pla-

trims mėnesiams  $5.00 
vienam mėnesiui  $1.75

Kanadoje:
metams  $20.00 
pusei metų . $11.00
vienam mėnesiui  $2.00
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
HL 60608. TeleL HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

t

(Tęsinys)
Liepos 21 d. jau iš anksto ry

to raudonarmiečiai savo žinion 
perėmė Valstybės Teatro rūmus 
ir sodelį. Apie 180 ginkluotų 
raudonarmiečių buvo paslėpti 
scenos užkulisiuose (po girlan- 
domis, užuolaidomis, dekoracijo
mis, orkestro patalpose ir k.). 
Trys poros kareivių net buvo su
guldyta po seimo prezidiumo! 
stalų, kur besivartydami kart
kartėmis iš po staltiesių nety
čiomis iškišdavo kojas ir tuo pa

navimo komisijos. Maskvos specialistai paruošia planus 
visai šaliai, o Vilniuje tuos didžiuosus planus turi pri
taikyti Lietuvai. Tiktai dabar paaiškėjo, kad per 25 me
tus duonos kepimo reikalai Lietuvoje buvo apgailėtinoje 
padėtyje. Jeigu Lenkijos uostų darbininkai nebūtų pa
kėlę triukšmo dėl maisto ir duonos stokos, tai okupantas 
didesnio dėmesio gal ir nebūtų kreipęs Į duonos klausi
mų pačioje Lietuvoje. Sausio mėnesį Vilniuje susirinko 
komunistai specialiam posėdžiui ir aptarė duonos klau
simų. Šiomis dienomis iš Vilniaus parvežtoje “Tiesoje” 
yra paskelbtas sovietinės valdžios nutarimas apie rei
kalų sutvarkyti duonos kepimų ir pristatymų.. Be kitų 
dalykų, nutarimas sako:

“Lietuvos TSR Ministrų Taryba apsvarstė klau
sima, kaip pagerinti gyventojų aprūpinimų duonos 
ir pyrago gaminiais. Priimtame nutarime pažymi
ma, kad Maisto pramonės ministerija ir Lietuvos 
Vartotojų kooperatyvų sųjunga nesiima efektyvių 
priemonių šių gaminių, ypač pyrago asortimentui 
plėsti, jų kokybei gerinti. Kai kur kaimo vietovėse 
duonos ir pyrago gaminiai Į parduotuves pristatomi 
retai... Ministrų Taryba Įpareigojo Valstybinę 
plano komisiją, Maisto pramonės ministerijų ir Lie
tuvos Vartotojų kooperatyvų sąjungą numatyti 1971 
— 1975 metų liaudies ūkio vystymo planuose priemo
nes trūkumams duonos kepimo pramonės Įmonių 
veikloje pašalinti ir darbininkų darbo bei buities są
lygoms pagerinti”. (Tiesa, 1971 m. sausio 21 d., 1 psl.) 
Ši žinia imta ne iš kokio prieš komunistus nusista- 

čiusio laikraščio, bet iš pačių komunistų Vilniuje leidžia
mos Tiesos, atspausdintos praeitą savaitę. Kaip galėjo 
Lietuvoje būti pakankamai duonos, jei nebuvo priemonių 
tai duonai kepti? Iki šio meto Lietuvoje mažai kas duo-
nos kepimu tesirūpino, šis klausimas neįėjo-Į valstybi
nius planus. Tas pats valdžios pranešimas sako, kad pa
čiame Vilniuje duonos kepimo reikalai turi būti sutvar
kyti 1972 metais, o. Kaune — 1973 metais. Vėliau eis 
Šiauliai, Panevėžys, o kolchozuose duonos kepimas bus 
sutvarkytas dar vėliau. Kiekvienas lietuvis gali būti tik
ras, kad okupantas nieko neįleis į kolchozus, kol ten ne
bus sutvarkytas bent duonos kepimas.

Su duona gali atsitikti, kaip su karpiais. Kai keliuo-
se didesniuose miesteliuose komunistai įtaisė vandens 
baseinus gyviems karpiams pardavinėti, tai karpiai iš
plaukė iš Lietuvos ežerų. Kai Įrengs krosnis duonai 
kepti, pastatys namus kepėjams gyventi, tai miltų gali 
pritrūkti, nes rusai kaip vežė, taip tebeveža Lietuvoje 
augintus rugius Į Rusijos gilumą sovietų kariuomenei ir 
policijai šerti.

rodė slepiamą vietą. Sodelyje 
taip pat buvo sustatytos kareivių 
sargybos. Be to, sodelyje ir rū
muose buvo apsčiai uniformuotų 
ir neuniformuotų enkavedistų, 
sėklių, slapukų ir komjaunuolių. 
Seimo posėdis prasidėjo tik 12 
vai. dienos metu, kuomet jau 
buvo viskas patikrinta ir apsta
tyta sargybomis. Apie Lietuvos 
prijungimą prie S. Rusijos ne 
tik buvo kalbama, bet ir tas klau
simas jau buvo įtrauktas į pir
mos dienos darbotvarkę. Bū
tent: 1) Dėl valstybės santvar

kos Lietuvoje (siūlo atstovas 
Grigalavičius). 2) Lietuvos įė
jimas į Sovietų Sąjungos sąsta
tą (siūlo atstovas Sniečkus). Vi
sa darbotvarkė buvo surašyta 
lietuvių ir rusų kalbomis, ant 
Sovietų pasiuntinybės raštinės 
blankų. Tai ir be paaiškinimų 
visiems aišku, iš kur ji atsirado. 
Kiek prisimenu, rodos, Valsty
bės Teatre buvo apie 1,000 sėdi
mų vietų. Tą dieną buvo pilna 
teatro salė sėdinčių ir stovinčių 
žmonių. Kada vyko balsavimai 
dėl įvedimo Lietuvoje komunis
tinės santvarkos ir vėliau dėl 
Lietuvos įjungimo į S. Sąjun
gą, tai bausavo visa salėje esan
ti publika. Rankas kėlė atstovai, 
publika, raudonarmiečiai, o par
terio gale sėdintieji net abi ran
kas iškėlė. Paskui skelbė, kad 
seimo atstovai vienbalsiai nutarė 
įsijungti į SjSąjungą. Bet kad 
balsavo visa salėje esanti publi
ka, tai to visai neminima.

Pirmą kartą girdžiu, kad de
legacijai, kuri važiavo į Maskvą 
parvežti Stalino “saulės”, vado
vavo Motiejus Junča-Kučinskas. 
Tai netiesa. Jis tai delegacijai 
nevadovavo ir net nebuvo tos 
delegacijos narys. Pats M. Jun- 
ča- Kučinskas savo atsiminimuo
se (ž. “Klestėk, Tarybų Lietu
va”) apie tą seimą užsimena se
kančiai : “1940 metų liepos 21-23 
dienomis Kauno Valstybiniame 
teatre įvyko istorinė Liaudies 
Seimo sesija. Joje ir aš dalyva
vau kaip darbo ministras”. Iš
eitų, kad jis nebuvo net to sei
mo atstovu ir tik dalyvavo kaip 
darbo ministras.

Liepos 23 d. atstovas P. Pa- 
karklis priminė, kad užvakar sei
mas priėmė nutarimą įsijungti Į 
S. Sąjungos sudėtį. Tuo reika
lu reikia į Maskvą pasiųsti dele- 
daciją ir jis jon pasiūlė: J. Pa
leckį, M. Gedvilą, Adomauską, 
M. Mickį, A. Venclovą, L. Girą, 
V. Vitkauską, M. šumauską, Di
džiulį, P. Cvirką, Salomėją Nerį, 
K. Petrauską, P. Zibertą, Vai
neikienę, V. Ditkevičių, P. Pe
trauską, J. Demskį, M. Kutraitę, 
Adomą-Meskupą ir B. Abduls- 
kaitę.

P. Pakarklio pasiūlymą sei
mas “vienbalsiai” priėmė. Ir šiai 
delegacijai visą laiką, vadovavo 
J. Paleckis. Tai liudija A. Venc
lovos atsiminimai (“Jaunystės 
atradimas”) ir knygoj “Klestėk, 
Tarybų Lietuva” patalpintos 
nuotraukos. Dar yra žinoma, 
kad į Maskvą tuo laiku buvo nu
vykę ir keletas komunistų parti
jos narių, bet jie delegacijos var
du nekalbėjo ir naudojosi tik 
svečių teisėmis.

Liepos 30 d. vakare delegaci
ja susirinko Kauno geležinkelių 
stotyje. Atvyko 19 “duobkasių”. 
Vienas iš tos delegacijos narių 
būtent, M. Gedvilą, į Maskvą 

nevažiavo ir liko “pašeiminin
kauti" Lietuvoje. Delegatų la
gaminuose Tarybų Lietuvos her
bų projektai, sieksninė Stalino 
garbei poema, liaudies seimo de
klaracija, lietuviški kumpiai, 
dešros, stiprūs ir saldūs gėrimai, 
rūkalai ir k. Stotyje išsirikiavu
si karių kuopa, orkestras lau
kia atvykstant “prezidento” J. 
Paleckio. Iš stoties patalpų žmo
nės neišleidžiami, peronas ap
statytas liaudies milicijai, enka
vedistais ir sekliais. Pasigirs
ta “prezidento sutikimo” mar
šas ir atvyksta J. Paleckis, lydi
mas gen. V. Vitkausko ir parti
jos narių. Pasisveikinęs su iš
sirikiavusia kuopa, delegacijos 
pirm. J. Paleckis prieina prie mi
krofono ir prabyla: — “Lietuvos 
Tarybų Socialistinės Respublikos 
piliečiai. Viename iš daugelyje 
eilėraščių buvo pasakyta, kad 
“išeiname saulės parnešti”. Da
bar išvykdami į šią kelionę, mes, 
Lietuvos Liaudies Seimo atsto
vai, galime pasakyti, kad mes 
išvažiuojami parnešti Lietuvai 
saulės, — naujajai Lietuvai — 
Stalino konstitucijos saulės. Te
gyvuoja didžioji tautų draugys
tė. Tegyvuoja Lietuva didžio
sios Sovietų Sąjungos šeimos 

narys. Tegyvuoja tautų vadas 
ir mokytojas Stalinas”.

Griežiant internacionalą pri
važiavo sargybų saugojamas 
traukinys. Garbės kuopai ko
manduojama “Ramiai”, pasigir
sta maršas ir Lietuvos nepri
klausomybės “duobkasiai” su
lenda į minkštus miegamuosius 
vagonus.

Pabaigai tenka paliesti seimo 
pavadinimą. Komunistinės Ru
sijos vyriausybės nariai Lietu
vos delegaciją kartais vadino 
“Lietuvos liaudies seimo” dele
gacija, o kartais ir “Lietuvos 
seimo” delegacija.. Rugpiūčio 3 
d. posėdžiui pirmininkavo Są 
jungos Tarybos pirmininkas A. 
A. Andrėj ev. Tą dieną iš lietu
vių kalbėjo Paleckis, Cvirka, 
Miccckis ir k. Jie pasakytose 
kalbose vartojo žodžius “liaudies 
seimas”. Lietuvos duobkasiams 
paprašius kartuvių virvės, Gudi
jos Tarybų Soc. Respublikos Ba
ranovičių apygardos atstovas P. 
K. Ponomarenko perskaitė Lie
tuvą liečiantį nuosprendį, štai 
to nuosprendžio ir įstatymo iš
traukos, kurios liečia seimo pa
vadinimą.

“Su didžiausiu dėmesiu išklau
sę TSRS-gos Aukšč. Tarybos at- 

* stovai Lietuvos Liaudies Seimo 
įgaliotosios komisijos narių ug- 
nigas kalbas, kuriose buvo iš
reikšti jausmai, troškimai ir va
lia išvaduotosios lietuvių liau
dies.

“...TSRS-gos vyriausybės pa
vedamas, pateikiu pasiūlymą —

I ) 
I

Amerikietis kareivis Vietname iki 
keliy brenda per molėta purvą, apžiū
rėdamas stovyklos spygliuotu viely 

užtvaras.

patenkinti Lietuvos seimo pra
šymą ir priimti Lietuvos Tary
bų Soc. Respubliką į ESRS-gą 
kaip lygiateisę Sąjunginę Tary
bų Soc. Respubliką.

“...Išklausiusi Lietuvos Seimo 
įgaliotosios komisijos praneši
mą, TSRS-gos Aukšč. Taryba 
nutaria: 1) Patenkinti Lietuvos 
Seimo prašymą, priimti Lietu
vos TSR į Tarybų Soc. Respubli
kų Sąjungą lygiateise sąjungi
ne socialistine Respublika”.

Išvardinus visas S. Rusijos 
Lietuvai suteiktas “malones” 
nuosprendis užbaigtas komunis
tiniu pliauškalu: — “Nuo šios 
dienos lietuvių tautos laisvai tė
vynei švies Stalino konstituci
jos saulė”.

Tai taip Lietuva buvo įjung
ta į S. Rusijos tautų vergiją ir 
jai pradėjo “šviesti” durtuvais 
paramstyta Stalino “saulė”.

Naudojausi Lietuvos Radiofo
no ištraukomis, kurios dalinai 
yra atspausdintos 1950 m. įvai- 
riuosę, “Britanijos Lietuvio” nu
meriuose. Suvalkijos Sūnus

SKAITYK PATS IR PARAGING
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS
Mokyklos Pakalnės apskrityje 

57.
Mokykla Stukuose veikė nuo 1736 metu. Pirmasis 

mokyklos namas buvo medinis su šiaudais dengtu sto- 
gu. Jam 1840 metais nudegus, buvo pastatytas naujas 
mūrinis namas su dviem kambariais klasėms pie
tiniame namo gale ir su dviem butais mokytojams jo 
šiauriniame gale. Apie 1880 metus namo vidus buvo 
pertvarkytas, pritaikant jį augančiam mokinių skai
čiui. Bet jau apie 1911 metus ir šios patalpos tapo per 
ankštos ir buvo daromi žygiai mokyklą išplėsti, ar vi
sai naują, didesnį pastatą statyti. Dėl kilusio pirmojo 
pasaulinio karo iš tų planų nieks neišėjo. Tuo tarpu, 
karui pasibaigus, mokinių skaičius čia pakilo iki 172 
ir teko skubiai rūpintis patalpų praplėtimu. Sąryšy su 
siautėjančia infliacija to darbo įgyvendinimas buvo 
labai sunkus uždavinys, bet to nežiūrint, tie mokyk
los praplėtimo darbai buvo įgyvendinti, prie jų besi
darbuojant nuo 1922 metų rudenio iki 1923 metų va
saros. Prasidedant 1923 metų rudens mokslo metams 
Stukų mokykla tapo trijų komplektų mokykla su tri
mis painokų klasėmis. Trečiuoju mokytoju į Štokų 
mokyklą tada buvo atkeltas mokytojas Mikas Peterai- 
tis (vok. Petereit), gimęs 1898 m. vasario 1 d. Ruošian
tis švęsti mokyklos dviejų šimtų metų veiklos jubiliejų, 
1931 — 1935 metais, senoji mokyklos pastato dalis bu
vo pagrindinai atremontuota. Tuos darbus vykdant, 
teko perstatyti pamatą vienam namo kampui, iškasant 
čia gilias duobes, nes dviejų metrų gilumoje buvo už
tiktas netvirtas durpinis sluogsnis. Kasantis pro tą 
sluogsni iki tvirto grunto užsidurta ant labai storo pu
šies kelmo, diklo žmogaus storumo. Daug vargo teko 

padėti, kol ši kelmą pasisekė atskirti nuo šaknų. To 
kelmo radimas tokioje gilumoje liudija, kad šiose vie
tose kultūrinis sąnašų sluogsnis yra daugiau nei dviejų 
metrų storumo ir, kad toje gilumoje kadaise yra buvęs 
žemės paviršius, apaugęs čia ilgai stovėjusiu mišku. 
Gal ir žmonių gyvenimo Įrodymų liekanos yra padeng
tos tokiu storu užmaršties sluogsniu...

Apie 1923 metus pasiekus rekordinį 172 besimo
kančiu vaikų skaičių, jis pamažu pradėjo kristi, kol 
1936 metis teko ir vėl pereiti prie dviejų komplektų 
sistemos. Bet gyventojai jau buvo pripratę turėti tris 
mokytojus su mažesnėmis, ne taip parkrautomis kla
sėmis, todėl jiems labai nepatiko trečiojo mokytojo iš
kėlimas iš šios mokyklos. Susitarę su mokyklų admi
nistracija ir gavę sutikimą, jie pradėjo patys samdyti 
pagalbinį mokytoją. Tai buvo retas mokyklų istorijo
je atsitikimas, kad gyventojai, ne mokyklų administra
cija, nusprendžia, kiek mokytojų yra reikalinga jų 
mokyklai, šį kartą gal nuolaida buvo padaryta neno
rint reikalo per daug aštrinti ir išpūsti, nes metams 
praėjus, tas gyventojų samdomas mokytojas gavo val
dišką paskyrimą į kitą vietą ir gyventojai toliau pasi
tenkino čia dirbančiais dviem mokytojais.

Ankstyvesnysis Stukų mokyklos mokytojas buvo 
Augustas Josties, čia dirbęs mokyklos vedėju nuo 1884 
metų. Tame laikotarpyje antruoju mokyklos mokyto
ju nuo 1963 iki 1907 metų buvo mokytojas Kuraitis 
(vok. Kurat). Po jo antruoju mokyklos mokytoju sekė 
Gustavas Urbšaitis, čia išdirbęs nuo 1907 iki 1909 me
tų, kada buvo perkeltas į Tuniškių mokyklą. Jo vietą 
dvejus metus užėmė mokytojas Erdmonas Bergeris, o 
jį pakeitė mokytojas Fridrikas Brazauskas, gimęs 1890 
m. spalio 13 d. Nuo 1911 iki 1918 metų jis Čia išdirbo 
antruoju mokytoju nuo 1918 metų iki!923 metų pir
muoju mokytoju, o nuo tada iki 1938 metų kaip šios 
mokyklos vedėjas. Kiti šioje mokykloje dirbę moky

tojai buvo: Mikas Alys, čia dirbęs nuo 1921 iki 1925 
metų. Po to buvo iškeltas . Briedžiulių mokyklą. Mi
kas Peteraitis čia išdirbo nuo 1923 iki 1927 metų. Jis 
buvo iškeltas Į Sąvadus. Mokytojas Horstas Naujokas 
Stukuose dirbo nuo 1925 iki 1932 metų. Iš čia buvo iš
keltas Į Prūdimųį mokyklą. Mokytojas Pranciškus Nau
jokas Stukuose išbuvo nuo 1927 iki 1930 metų. Po to 
buvo perkeltas į Isruties apskriti. 1936 metais Stukų 
mokykloje metus padirbo mokytojas Kurtas Izeraitis 
(vok. Isereit). A loky toj as Bronius Mekšraitis čia mo
kytojavo taip pat vienus metus 1936 ---- 937 m. laiko
tarpyje.

77. Kryžionų — Zakenbarkio (vok. Seckenburg) 
trijų komplektų mokykla.

Didžiųjų Kryžionų (vok. Gross Kryszanen) mo
kykla stovėjo ne Kryžionuose, bet šios apylinkės ad
ministraciniame centre, oficialiuose sąrašuose figū
ruojančiame Zeckenburkio (vok Sackenburg) vardu. 
Iš tikrųjų, tokios geografinės vietovės Zakenburkio iš 
viso nėra, tėra tik Kryžionų kaimas, gi tas Zakenbur- 
kio vardas tėra tik politinio pobūdžio valdžios prikerg
tas Kriyžionų kaimo vardo pakaitalas. Taip šitą vardų 
maišatį aiškina patys vokiečiai (Žiūrėk: “Der Kreis 
Elchniederung, II tomas, pusi. 351). Zekenburkiu bu
vo vadinama tik tik Kryžionuose esanti atskira valdiš
kų pastatų grupė; kurioje rikiavosi Kryžionų bažny
čia, teismo ir metrikacijos įstaiga, mokykla ir geležin
kelio stotis, turinti tą Zakenburkio vardo iškabą.

Kryžionų mokykloje mokėsi 137 vaikai iš šios apy
linkės. Mokytojas Pričkus Vlatkauskas, gimęs 1892 m. 
balandžio 6 d, Kryžionų mokykloje išdirbo nuo 1919 
m. gruodžio 23 d. iki 1928 metų. Jis pasakoja, kad tuoj 
po karo mokyklą lankiusių vaikų skaičius buvo toks 
didelis, kad 120 vaikų turėjo susitalpinti vienoje kla
sėje, kur neišteko vietos tokiam skaičiui mokyklos 
suolų ir kai kuriems vaikams tekdavo sėdėti ant palan

gių ir ant grindų. Tik vėliau, dar vienam mokytojui 
sugrįžus iš belaisvės, galima buvo vaikus padalinti Į 
mažesnes grupes ir mokymo darbas buvo kiek norma
lizuotas. Gal dėl tos priežasties advokatas Danukaitis 
su urėdu Arlausku atidarė Kryžionyse privačią mo
kyklą savo vaikams ir kitiems turtingesnių apylinkės 
piliečių vaikams., ši privati mokykla veikė iki 1928 
metų. Mokytojais joje buvo panelė Kiaukaitė ir Erika 
Kukorienė, mokytojo Otono Kukoriaus žmona. 1928 
metais ta privati mokykla turėjo užsidaryti, nes Kiau
kaitė ištekėjo už veterinoriaus Butgeraičio, o Kiakienė 
išsikėlė pas savo vyrą, dirbusi Lenkynės mokykloje, 
šiai mokyklai užsidarius, savivaldybinė Kryžionų mo
kykla buvo praplėsta Į trijų komplektų mokyklą ir tre
čiuoju mokytoju Į šią mokyklą buvo gauta mokytoja 
panelė Pakulaitytė.

šalia tiesioginių pareigų mokykloje, mokytojui 
Vlatkauskui tekdavo daug laiko pašvęsti ir visuomeni
nei veiklai su vietos gyventojais. Dažnai tekdavo pa
vaduoti vietos kunigą prie laidotuvių ir krikštynų — 
palydint karstą Į kapus ar krkšlijant vaikus.

1920 metais Kiškio urmo prekių sandėlyje kilęs 
gaisras padarė daug nuostolių. Po šio gaisro mokyto
jui Vlatkauskui buvo pavesta suorganizuoti ir vado
vauti čia egzistuojančiai savanorių gaisrininkų koman
dai. Kas metai apylinkėje kildavo apie 90 gaisrų, vis 
dažniausiai nakties metu ir Į kiekvieną gaisrą jam tek
davo vykti su savo gaisrininkų komanda. Kartais net Į 
vietoves, esančias 20 kilometrų atstu nuo Kryžionų. 
Tokiu būdu ne vienų naktį tekdavo be miego praleisti. 
Šalia to, gaisrininkai turėjo rūpintis ir Gilijos pylimų 
apsauga potvynių metu. To negana, mokytojai būda
vo dar kviečiami vadovauti toms ar kitoms vietos spor
to organizacijoms, organizuoti ir pravesti sporto 
šventes.

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

ir gerklės ligos 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Of 1*0 telef.: PRospect 8-3229 
Raid. tolefj WAibrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 
nuo 7 iki 9 vai, vak. Treč. uždaryta.

p. Šileikis, o. p.
ORTHOS t OAS-FROTEZISTAS

Aparatai - ProtezM, Med. Ba>- 
(UndL Specie . ■*_ <xT,4

(Arch Svp^tii) tr t. t
Vai: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd Stw Chicago, IIL 60629

Telef.: PRospect 6-5084

Rex. tol 239-4683

DR. K. G. BANKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. B1E21S
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.

Rezu 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

GRADINSKAS
VIENĄ KARTĄ METUOSE 

IŠPARDAVIMAS 
19" DVIGUBA GARANTIJA TV 

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

k- . ' - *

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.

' MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš ivairiy atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TaU FRontier 6-1882

SV. KAZIMIERO LIETUVIŲ KAPINIŲ
SKLYPŲ SAVININKŲ DR-GIJOS 

METINIS SUSIRINKIMAS
ĮVYKS SEKMADIENI SAUSIO 31 DIENĄ, 2 VAL. PO PIETŲ, 
GAGE PARKO FIELDHOUSO AUDITORIJOJE, prie Western 
Avenue ir 55-tos gatvės.

Bus svarstomi svarbūs kapinių reikalai. Visi lietuvių teisėmis 
besirūpinantieji prašomi dalyvauti.

Lietuvių Tautinėse Kapinėse atlikti darbai

Only you 
can prevent 
forest fires!

PLEASE 
BE 

CAREFUL!

REMSITE TUOS BIZNIERIUS 
KURIE GARSINASI 

-NAUJIENOSE**

BEVERLY HILLS GĖLINYČ1A I 
GtLtS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET

I Telefonai: PR 80833 Ir PR 84J834I

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 Sa. Harlem Ave. — 586-1220

D r. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas.

DR. EDMUND E. CIARA 
2709 W. 51st STREET 

Tek 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. EISIM - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti MI 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 šeštad. uždaryta.

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

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS,.
Priima tik susitarus

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

Ofiso tek: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8. o šešta

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

'PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAibrook 5-8063

Z --- ■■ —-s

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

j Visos programos iš WOPA, 
1490 kil. A. M.

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

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

CHICAGO, ILL. 60629

L ‘

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

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 virs 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 i

WALTER RASK - RAS ČIAUŠKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

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 ŽIBUTIS
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

GERAI PILDOMI
INCOME TAX
ŠIMKUS REAL ESTATE 
4259 So. Maplewood Ave.

Susitarimui 254-7450
DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

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

REMK11E TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

-NAIlHKMISF”

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

Every year we failx 
to educate thousand^ 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71*t 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 
will tell you how you can help.

Write: The Preeidenfe Comirittee 
on Mental Retardation, 
Washington, D. C-XX1.

thana ------------ I
I

AAlrwa --------- ------------ |

I Ml----------------------—--------- |
Stati Code.

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

Pubfched mi pwbOc sendee in coco- 
•ration wtth The Adwrthinc CouheC

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

(Tęsinys)
Sekretoriui perskaičius pra

eitų metų protokolą ir susirin
kusiems vienbalsiai ji priėmus, 
pirmininkas Daubaras papra
šė Martyną Gudelį padaryti vi
sų praeitais metais atliktų dar
bų ataskaitą. Jis buvo paruo
šęs visų direktorių raportą, 
kurį ištisai spausdiname.

Ne visi sklypų savininkai 
dalyvavo metiniame susirinki
me, todėl ir jie galės pasiskai
tyti raportą. Be to , bus įdomu 
ir kitiems, kurie rengiasi skly
pus kapinėse pirkti, pasiskai
tyti, kaip tvarkomi kapinių 
reikalai ir kur eina žmonių su
dėtas turtas, štai direktorių 
metinė apyskaita:

LIETUVIŲ TAUTINIŲ 
KAPINIŲ DIREKTORIŲ 

RAPORTAS

kapinių sklypų savininkams, 
1971 m. sausio 24 d., 1:15 vai. 
po pietų susirinkusiems Da
riaus — Girėno salėje, esančio
je 441€ S. Western Ave., Člii- 
eago, Illinois.

Praeitais metais visus Lietu
vių Tautinių Kapinių'reikalus 
tvarkė jūsij išrinkti šie direk
toriai: Povilas Daubaras, Marr 
Urnas Gudelis, Jonas Jakubo
nis, Ksaveras Kaunas, Bruno 
Klemka, Algirdas Mickevičius, 
Povilas Milaševičius, Gustas 
Rimkus, Walter Slėneli ir Jo
nas Zalatorius, jų išrinkta val
dyba, jų sudarytos komisijos 
ir direktorių samdyti ir prašy
ti žmonės.

1970 metų pirmam direkto
rių posėdin atėjusi Josephine 
Mileriūtė pareiškė, kad ji at
sistatydina iš direktoriaus pa
reigų. Visuotiname susirinki
me ji buvo gavusi pakankamą 
balsų skaičių, bet direktoriaus' 
pareigų ji neisianti. Direkto
riai priėmė jos atsistatydini
mo pareiškimą ir pakvietė di
rektoriaus pareigoms eiti Ksa
verą Kauną, daugiausia balsų 
gavusi sekanti kandidatą.

Į direktorius kandidatavo 
kapinių steigėjas Juozas Sku
tas ir kapinių iždininkas Tam- 
keviėius, bet jiedu negavo pa
kankamo balsų skaičiaus. Di
rektoriai nutarė paskirti šiuos 
du kapinių tvarkymo vetera
nus Lietuvių Tautinių Kapinių 
garbės direktoriais su teise da
lyvauti direktorių posėdžiuo
se^ bet neapmokant kelionės 
išlaidų . Tuo būdu kapinių va
dovybė galės pasinaudoti ilgų 
metų jų patyrimu ir patari
mais.

Praeitais metais direktoriai 
posėdžiavo U kartų. Kiekvie
no mėnesio pinno sekmadieno 
rylą, jie susirinkdavo j kapi
nių administracijos patalpas ir 
patikrindavo mėnesines kapinių 
pajamas bei išlaidas, aptardavo 
būtiniausius darbus, parinkdavo 
geriausius kontraktorius ir pri
žiūrėdavo, kad viskas būtų 
tvarkingai padaryta. Kartą į 
metus jie apžiūrėdavo visas 
kapines, mauzoliejus ir na
mus, mašinas ir įrankius ir 
ėmėsi priemonių turtui apsau
goti. Direktoriai samdo Ban-

sley & Kiener bendrovės audi
torius, kad patikrintų kapinių 
pajamas bei išlaidas ir sutvar
kytų atskaitomybę, kaip to 
reikalauja modernus biznio 
vedimas. Iš auditorės Frances 
Sadauskaitės oficialios atas
kaitos, patvirtintos šių metų 
sausio 1 dieną, paskubomis at
spausdintos ir čia išdalintos 
matyti, kad 1970 metais kapi
nės turėjo 420,391 inoderį pa
jamų. Tuo pačiu metu susida
rė 402,537 dolerių išlaidų. 
Matysite, kąęl didžiausioji su-

ma atėjo už parduotus bonus ir 
didžiausios išlaidos susidarė 
bonams įsigyti ir taupymo įstai
goms. Naujas iždininkas Bru
no Klemka patvarkė visas 
įvairiuose bankuose ir taupy
mo įstaigose išmėtytas santau
pas ir sudėjo ten , kur galėjo 
gauti didesnį pelną. Atskaita 
rodo, kad 1970 metais kapinių 
turtas padidėjo $36,771 dole
rių. šių metų pradžioje Lie
tuvių Tautinių Kapinių turtas 
jau siekė 965.794 dolerius. La
bai nedaug tetrūksta, kaip ma
tote, iki milijono dolerių.

(B. d.)

PETKUS]
TfVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street

Jjį Telef.: GRovehill 6-2345-6

M * 1410 So. 50th Ave., Cicerog Telef.: TOwnhall 3-2108-9i TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOSI AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Šaulio garbinga sukaktis - 50 M. jubiliejus

Šaulys Povilas Balsevičius su žmona Gertruda Čekyte švenčia savo 
50 metu sau!iško darbo sukaktį ir kitus paminėjimus.

Vylauto Didžiojo šaulių kuo 
pos nario šąulio Povilo Balse
vičiaus 50 metų priklausymo 
sąjungai ir jo 67 metų amžiaus 
sukakčiai paminėti sausio 9 d. 
tėvų jėzuitų koplyčioje Įvyko 
pamaldos. Jas atlaikė kun. J. 
Kubilius, SJ, ir pasakė žodį 
apie tėvynės, meilę, šaulišką 
pareigą ir Įsipareigojimą dirb 
ti ir tremtyje. Priminė žuvu
sius šaulius. Povilo ir jo žmo
nos Gertrūdos tėvus. Bažny
čioje dalyvavo jų giminės, daug 
šaulių, draugų ir pažįstamų.

Vakare Gintaro salėje Mar
quette Parke, įvyko vaišės ir 
pagerbimas. Dalyvavo apie 50 
svečių. Vaišes suruošė pats 
jubiliatas Pov. Balsevičius su 
žmona Gertrūda čekyte iš Ši
lutės. šiemet jiems taipgi su
eina 20 metų nuo vedybų. Pa
gerbimą pravedė Stasys Stasiu 
nas gražiu pasveikinimu, pra
eito gyvenimo ir atliktų darbų 
prisiminimu, vieša padėka ir 
linkėjimu toliau darbuotis.

Jubiliatą sveikino: St Matu 
lis — senojo Anglijos klubo 
vardu; Vai. Šimkus Latsv. Lie 
tuvos leidėjas, Pr. Beinoras — 
kaip šaulys ir P. Stakauskas — 
kitų org. vienetų, o kiti kalbė
jo trumpai. Pirmieji apibūdi
no jo gyvenimą ir darbus, ki
tiems užteko tik pasveikinimo. 
Paskui abiem buvo sugiedota 
Ilgiausių Metų, pasikeista do
vanomis ir prasid(-jo vaišės, 
kurias paruošė pati Gertrūda, 
Olga Keturakienė ir J. Paške-< 
vičienė. Svečiai buvo labai 
patenkinti tokiu nuoširdžiu 
priėmimu, todėl visą vakarą

vyravo gera šventadieniška 
nuotaika ir skambėjo dainos.

Kalbėtojai paryškino jubil. 
Pov. Balsevičiaus asmenį. Jis 
gimęs Ingavangio kaime, Šila
voto valse. Marijampolės apsk. 
Į šaulių būrį Šilavote įstojo bū
damas 17 metų amžiaus. Vė
liau buvo A. Panemunėje, o ii 
giausią laiką — Linkaičiuose, 
Radviliškio valsčiuje, kur jam 
teko darbuotis, iki šaulių likv. 
sovietams užėmus Lietuvą. 
Tuomet Įsijungė į pogrindžio 
veiklą.

Vokiečių okupacijos laiku 
jis dalyvavo 250 lietuvių bata
lione rytuase. Kovėsi prie II- 
inenio ežeru ir kitose vietovė- i.

se. Jam teko matyti daug var
go iki pasitraukimo iki Tilžės, 
kuomet buvo Įjungtas i Luft
waffe dalinius. Jis saugojo ar 
dirbo Wittenberge, Magdebur 
ge Kasselyje ir kitur. Apie me
tus išbuvo belaisvėje. Kentėjo 
vargą ir badą daugelio Pran
cūzijos stovyklų. Laikinai iš 
belaisvės paleistas gyveno Re- 
gensburge, o vėliau Scheinfel- 
de, Vokietijoje. Dirbo darbo 
kuopose. Atvykęs į JAV kuri 
laiką gyveno Wis., o 20 metu 
jau Chicagoje. Jis vei'tėsi iki 
pensijos karpenteryste. Gyve
na savo namuose, 5619 So. Ha
milton St., netoli Jaunimo 
Centro patalpų. Linkime Po
vilui ir Gertrūdai daug sveikų 
ir šviesių metų.

Šilavoto Aidas

"NAUJIENOS" KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: I

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

Tel.: YArds 7-1741 - 1742 j
' ' " ■ i ;

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTC 
DALYSE

Į

>
I

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

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

Į

f

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

1

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

3354 So. HALSTED STREET
P. J. RIDIKAS

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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“Lituanus” koncertas Rimtais atvejais reikalinga li
goninė.

Nuo tų parazitų rekomen
duoju tokius užkampius, kur 
vorai mėgsta Įsimesti, bent sy
kį per mėnesį papurkšti insek
ticidais diazinonu arba bay- 
gonu. ’ M

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

Dalios Kuče- dėmesį sukėlė V. Jakubėno į 
“Baltosios piršlybos”, išpildy-Į 
tos scenoje pirmą kartą, l’uh- Į 
lika dėkojo ne tik solistei, bet 
iškvietė scenon . ir patį kompo-' 
zitorii^. T. . ...(

Po rimtos ir ilgesingos Haen-' 
delio arijos iš operos “Rinal-I 
do” .solistė padainavo ketu-J 
rias Gruodžio dainas, jų tarpe 
retai girdimą žaismingą “IJū-j 
liu”. Stipriai nuskambėjo 
Gruo<lžio “Sudeginkit mane”. 
Faktas, kad rečitalyje buvo' 
dvi Salomėjos Neries žodžiais) 
parašytos Gruodžio dainos kai į 
kurių krištolinio tyrumo pat-! 
riotu veiduose įbrėžė susirū
pinimo raukšles.
riausia tas dainas pasirinko ne ® smuiko ?.kXriV Toronto muzi-“ . kc>s konservatori|o|e su pagyrimu,
pagal politinius vieno ar kito Priklausė Vyčio sporto klubui ir jūrų 
poeto Įsitikinimus,
kūrinių kompozicijos įdomu-1 universitete.’* Praeitą liepos mėn. jį- 
mą ar stipruma. ** \ • t ' "71 Stuaiias tęsia Toronto un-to Medicinos

fakultete — Medical Illustrations.

paskleistos jos nuo 
A. K ežio S. J. Nuo- 
soliste kieta, > šalta,

— paremti Litu- 
leidėjų darbus — 
Čikagos lietuvių
Salėje matėsi 

viena

Prieš solistės 
nienės koncertą plačiai buvo 
spaudoje 
traukos,

• traukose
iaciau Jspūdįs po jos koncerto 
gavosi kitoks. Scenoje matėsi 
šilta, inteligentiška asmenybė. 
Jaunimo Centro salėje žiūro- 
yų prisirinko netoli 599, kas 
rodo, kad ir solistė ir jos kon
certo tikslas 
&nus žurnalo

’ rado atgarsį 
•visuomenėje,
nemažai svetimtaučių 
juoda ponia.

Solistė ir jos akompanuoto- 
jas davė publikai Įdomią, ne- 
jiuobodžią, tačiau ir nepatai; 
liaujančių programą, Įvairių 

' nuotaikų ir stilių. Šiltai nus- 
skambėjo dvi Mozarto arijos 
ir (Faure “Toujours”. Didelį

UTENOS KLUBAS
L’tenos apskrities klubo susi

rinkimas įvy’ko sausio mėn. 12 
dieną. Atidarė pirmininku K. 
Stukienė, |>ranešdania liūdną ži
nią, kad iš gyvųjų yra atsskyręs 
klubo ilgametis nar^s ^Juozas 
Bahčas, buvęs kelioliką Anetų 
šio klubo pirmininkas, ^ri^tmi- 
nimas buvo pagerbtas atsistoji
mu ir tyliu susikauQMptL;'V

Skaitytas ir priirhlto, praeito 
susirinkimo protokolas ir knygų 

bet pa°al skautėms. Baigė 4 metu męn© mokyk-' pailkniyjno konilSlJOS^^a^)rtas, 
. Ją (O. c. a.) ir tęsė studijas Guelph Komisija iš Marv Radziukėnas, 

jos Įdomu-1 universitete. Praeitą liepos mėn. c- i ’ • % e*, L'
Padaliau Bachelor of Fine Arts; diploma, j ^HOS Saudargas ir A. StUKO pa-
M till VA *8 į g • • • a a M ■ • • * V V w ■

RASA M. RENKADSKAITe,

i gimusi Prancūzijoje, baigė Runnymede 
gimnaziją Toronte, lietuvių Maironio 

Solistė tik--vardo šeštadieninę mokyklą ir be to
- - - 8 klasių smuiko sky

ko« konservatorijoje

KVIETIMAS
Maloniai ‘kviečiame VISUS dalyvauti vieninteliam 

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

ko-

so-
“Eglė

kaip 
įvairi,

HOUSEKEEPER

Over 50. Room and Board.
- Southwest Location.

PR 8-1766

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

many Co. benefits.
ACTIVE GRINDING MFG. CO. 

2121 W. HUBBARD 
666-8567

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

i PARDUODAMI
ĮS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI

M)% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

i lietuviai.

JUBILIEJAUS PROGRAMA

1.. Lietuvos Valstybinės Operos Teatro parodos atidarymas Jaunimo 
Centro Čiurlionio Galerijoj — sausio 30 d, 7 vai. vak.

2. Iškilmingos Mišios už mirusius Lietuvos Valstybinės Operos Teatro
bendradarbius — Tėvų Jėzuitų Koplyčioj — sekmadieni, sausio 
31 dieną 12 vai. dienos metu.

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

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

Banketui stalus prašome užsisakyti iš anksto pas:
Sofiją Adomaitienę — Telef.: 436-1722 (kiekvienu lai

ku), Alę Kalvaitytę -.Velbasienę — Telef.: 476-1621 (vaka
rais), Antaną Sprindi — Telef.: 476-3523 (vakarais).

Asmeniškai kvietimai nebus siuntinėjami.

LIETUVOS VALSTYBINĖS OPEROS 50 M. JUBILIEJAUS 
RENGIMO KOMITETAS

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

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

X * ’ Mr

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

REAL ESTATEX

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJ1MA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ. KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgę metę patyrimas.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209 
k—_—M——

GEROS DOVANOS
Šios knygos parduodsmos dibar "Naujienose" su 

didelėmis nuolaidomis:
: Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _________
Minkštais viršeliais tik ________________

Dr. A. X Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS, 
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar

$2.00

$1.50
Galima taip pat užsiukyti paltu, atsiuntus čeki arba 

money order).

1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.
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sakė, kad klubo finansė atskaita 
vedama labai gerai. Buvęs fi
nansų raštininkas D. Lukas, nu
tarimų raštininkas V. Juška ir 
finansų raštininkė B. Žemgulis 
nerado klaidos nė vieno cento.

Praeitais metais mirė šeši klu
bo nariai ir jų paveldėtojams 
klubas išmokėjo apie $5,000.

Darbo posėdi baigus, Mrs. B. 
žemgalis paruošė skanią vaka
rienę ir visus šusiririkimo daly
vius pavaišino. Ačiū jai. <

TEL. GR 64421
6200 So. WESTERN AVE.

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

TRUMPAI

• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX
palikti gerus kaimynus, ypatin
gai uošvį ir tėvą Walter Buknį, 
gyv. Marquette Parko apylinkė
je. V. ir T. Vitkai naujoje vie
toje nusipirko namus.

— Alvudo Vaiką Teatras 
(dir. akt. A. Brinką, pad. Aldo
na Sobieskienė) savo 100 mė
nesinėj radijo valandėlėj pir
madienį, vasario 1 d. 11 vai. 
ryto. Sophie Barčus Radijo 
Šeimos valandoj patriotiškai 
nuteiks visus. Dalyvauja muz. 
Balys Pakštas su dukrele Emi
lija ir Anelės Kirvaitytės va
dovaujamos kanklininkės: ke 
turios sesutės Bilitavičiūtės, 
trys sesutės Miniotaitės ir Vida 
Stravinskaitė.

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

OAK 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 aooointment 
848-9381

Salomėja ne visada buvo 
munistė. ’

Antroje konerto dalyje so
listė išpildė Bellini liūdną Ju- 
lietos ariją iš “Romeo ir Julie- 
ta”, keturias Faiire dainas, dvi 
Jakubėno ir — Leonoros mei
lės skundą iš “Trubad 
Publikai nebaigiant ploti, 
listė padainavo ariją iš 
Žalčių Karalienė”.

Rečitalio programa, 
minėta, |buvo sunki,
pilnai atskleidžianti solistės 
nuotaikos niuansus. Solistė ir 
jos palydėtojas Darius Lapins
kas koncertą atliko pakilia 
nuotaika, susilaukdami nuošir
džių plojimų. Pabaigoje “Li- 
tuanus vadovai: V. Kasniū- 
nas Jr., J. Bagdonas ir D. Kriau- keley, Calif., kur ji dirba valdi-. _ tolimiausių Amerikos bei 

Kanados vietovių į garbingą 
mūsų Lietuvos Valstybinės Ope
ros 50 Metų Jubiliejaus minėji
mą. — vieni tyliai, apie kitus 
gaunama pranešimai — jų jau 
buvo ir vis dar daugėja, jštai — 
Zina Orantienė — balerina, Pra
nė Radzevičiūtė — operos solis
tė — abidvi iš-.Toronto, Kana
dos. Antanina Dambrauskaitė 
— Operos solistė — iš Floridos. 
Maestro Vytautas Marijošius 
— operos dirigentas — iš’ Hart
fordo. Ona Žilinskaitė — bale
rina iš St. Louis, ir visa eilė mie
lų teatralų bei bendradarbių, su 
kuriais taip bus miela susitikti, 
pabendrauti. Auksinio Jubilie
jaus Proga! Laukiame visuo
menės dėmesio, kaip anais, ge
rais Nepriklausomybės laikais!

L. V. O. Jubiliejaus 
Rengimo Komitetas 

(Pr). .

— Stepas Juodakis, East Chi
cago, Ind., užsakė Naujienas sa
vo dukrai Danguolei, gyv. jud
riame universiteto mieste Ber- ♦ ATSKRENDA TEATRALAI

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TeL: REpublic 7-194]

čeliūnaitė apdovanojo solistę !nėje socialinės globos įstaigoje, 
puokštėmis gėlių. Solistė pa- Būdama nelietuviškoje aplinko- 
rodė aukštą kultūrą, ji greit to- je, ji nori -žinoti apie lietuvišką 
bulėjanti, stiprių vokalinių gyvenimą ir jame dalyvauti.
duomenų artistė, galinti iškil-Į 
ti i pirmąsias mūsų solisčių ei- J 
les. Dėl dikcijos trūkumų ga
lėjo būti kalta ir salė, nepasi
žyminti akustikos tobulumu.

Voras smuikininkas 
sutinkamas Chicagoje 

f

KIi-

— Irena Kriaučeliūnienė, Gran
dies tautinių šokių grupės Glo
bos komiteto pirmininkė, ir dr. 
Leonas Kriaučeliūnas rūpinasi, 
kad Grandies tradicinis vakaras 
sausio 30 d. Jaunimo centre gra- 
žiai pasisektų.

— Onufras Savickas, Lawton, 
Mich., viešėjo ilgesnį laiką pas 
savo dukterį p. Bočūnienė, ^gyv. 
Cicero, III. Jis yra sulaukęs gar
bingo šeria tvės--amžiaus, bet 
Naujienas perskaito ištisai kiek

gi vieną dieną. -

1 —' Eugenija Izokaitienė, gyv. 
.į Brighton Parko apylinkėje, 

švęsdama savo gimtadi&į-'- už- 
sisakė Naujienas.. Jos geri vai-. ....

'gimtadienio nėra pamiršę ir 
ta proga su įvairiomis dovano
mis ja aplanko.

— Viktoras ir Teodora Vitkus, 
sveikatos

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
. Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL TEL. VI 7-9327

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

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

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

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

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

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

PUIKUS. DIDELIS 2 no 6 mūras 
Gazu šildvmas platus sklvpas, mūro 
garažas, arti ofiso. $29.500..

2 BUTU. 14 mefu modemus mūras, 
3 auto mūro garažas. Marquette Par
ke. sssnno. -J- - -

9 KAMB. MŪRAS, gražus — kaip 
nauias. Geros pajamos, arti mūsų. 
$19,600.

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

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775 
(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs automobiliy draudimai.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

Illinois universiteto entomo
logas Stanley Rachesky pers
pėja čikagiečius akylai sekti. Evergreen Park, Ill., 
kad namuose neapsigyventų sumetimais persikelia gyventi į 
rudasis voras, vadinamas “vie Clearwater, Fla./nors gaila yra 
nuolis (atsiskyrėlis, recluse)1 
arba “smuikininkas”.

čikagiečiai Mr. Racheskiui 
pristatę atpažinti daugiau kaip 
3,200 voriį iš kurių tik 7 buvo 
nuodingieji atsiskyrėliai. Jie 
“gyvena” daugumoje pietinių 
JAV valstijų*, Texas ir siekia 
centrinio Hlinojaus. ’ Jie išski
riami tuo, kad savo kuproje 
turi Į smuiką panašų ženklą, 
nuo lengvai geltonos iki rudos 
spalvos be jokių dryželių ar 
taškelių kūną ir kojas ir pina 
nelabai tvarkingą voratinklį.

Mėgsta Įsimesti garažuose ir 
gyvenamuose namuose, pasi
rinkdami užkampi už Šaldytu
vo lentynose, net spintose.

“Smuikininkas”- turi ir į save 
nuodingumu panašią “draugę”, 
vadinamą “Juodąja našle” — 
juodieji patinai nnęuodingi. At
siskyrėliui (smuikininkui) ar 
“juodajai našlei . įkandus pa
juntamas deginarilis “idūri- 
mas”, įkastoji vieta patinsta, 
atsiranda labai skaudus spuo
gas, kuris išvirsta Į žaizdą, 
kurios kraštai rambėja. Trun
ka normaliai 8 savaites, kol 
žaizda pagaliau užgyja, palik
dama nuo cento iki pusės dole
rio didumo negražią vietą.

L. V. O. Jubiliejaus 
Rengimo Komitetas 

(Pr).

Kada šiaurės gyventojai kasa sniegą, 
S. Petersburg, Fla., gyventoje Brenda 

Craig šildosi prieš saulutę.

♦ Kovos dėl Lietuvos Nepri
klausomybės I Tomas, apimąs 
lietuvių kovas su bolševikais ir 
bermontininkais 1918—1920 m., 
jau spausdinama. Kaina $12.00. 
Laikas užsisakyti. Pinigus siųsti: 
Mr. K Ališauskas, 7312 So. 
Washtenaw Ave., Chicago Hl. 
60629. (Pr).

♦ DĖMESIO, DĖMESIO — 
visiems — buvusiems Lietuvos 
Valstybinės Operos, Operetės, 
Baleto vadovams, solistams, or
kestro muzikams, choro ir kor
debaleto artistams, technikinio 
personalo ar kitų sričių, susiju
sių su teatru, bendradarbiams 
bei plačiajai visuomenei >— 
visi esate kviečiami bei laukiami 
Lietuvos Valstybinės Operos 50 
m. Jubiliejaus Minėjime Š. m. 
sausio 36—31 dienomis, Jauni
mo Centro patalpose, 5620 So. 
Claremont Ave., Chicagoj. Se
kite mūsų pranešimus apie Ju
biliejaus programą, kuri “Kvie
timo” formoj talpinama dien
raščiuose: “Drauge” ir “Naujie
nose”.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios Hsimokė- 

jimo sąlygos.
J. BACEVIČIUS

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.

Y

Federaliniy ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Paralų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE 

Simaitis realty 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE”. — TŪRI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

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

4 KAMBARIU EXPANDABLE (vir
šus neužbaigtas), anvnaujis mūrinis, 
šilima gązu. aluminiiaus langai. 2 au
tomobiliu garažas, šoninis Įvažiavimas, 
platus sklvpas. $25.000.

5 KAMBARIU mūrinė rezidencija, 
šilima gazu. auto garažas, platus 
«klvnas. Š1R900.

2 6 MŪRTNTS. 2 atskiri karštu
vandeniu šildvmai vazų. Modernios 
virtuvės. 2 automobiliu , garažas. Mar- 
quetfp Parke $32.000

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

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

NERIS REAL ESTATE
3009 y\T£ST 63rd STREET

TeL: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste Ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

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

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

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

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

Skambinkit 
LA 1-6047 

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kad*

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

mechanikai, vilkikas.

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd St

TeL GR 6-3134 arba GR 6-3353




