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BONOS KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI
UŽSIENIO LAIKRAŠTININKUS

MASKVA. — Sovietų valdžia visada labai bijojo prileisti 
savo piliečius prie užsieniečių. Stalino laikais užteko vien pa
žinti kokį užsienietį ir jau grėsė areštas ir darbo stovykla, šią 
savaitę slapta sovietų milicija sumušė, apspardė amerikietį ko
respondentą, Associated Press atstovą, James Peipert. Jam buvo 
sudaužyti akiniai. Su juo susitikęs sovietų pilietis irgi buvo su
muštas, tačiau abiem pavyko įsėsti į automobilį ir pabėgti nuo 
mušeikų. Peipert telefonu buvo susitaręs susitikti su vienu so- 
vietų piliečiu ir pasikalbėti. Milicija jau jų laukė Kalinino pro
spekte, sutartoje vietoje.

Kitas korespondentas Antho
ny Astrachan irgi automobiliu 
atvyko paimti vieno pažįstamo, 
kuri jis norėjo paimti pas save 
į namus pietų. Milicija apstum
dė amerikietį, o savo pilietį nu
sivežė juodu automobiliu. Koks 
jo likimas, nežinia.

šios savaitės “Agitator” žur
nale sovietų prokuroro padėjė
jas Nikolai žogin įspėją kad va
karų propagandistai naudoja as
meninius ryšius su sovietų pi
liečiais norėdami skleisti buržu- 
azinę įtaką Jie kartai užmez
ga ryšius su kriminalistais, po-

IŠ VISO PASAULIO

PITTSBURGHAS. — <Pensyl- 
vanijos lietuviai labai pasipik
tinę savo kongresmanu James 
G. Fulton, respublikonu, kuris 
Atstovų Rūmų užsienio pakomi
tetyje, kuris aiškino Simo Ku
dirkos išdavimo reikalą, kaip j 
pranešė gruodžio 30 d. Boston 
Globe laikraštis, pasakė, kad 
negalima kaltinti viso krašto

Piešinyje parodomos vietos mėnulio Fra 
Nusileidimo vieta pažymėta LM. Kitos 

Linija rodo astronauty

negalima kaltinti viso krašto AMEDIITAQ VATCTVDdQ
(Sov. Sąjungos) dėl Kudirkos AĮU£dlln.V0 V ALol IDM
pagrobimo ir pridėjęs, kad Ame
rika buvo teisingą neduodama

Mauro

numanytus

apylinkėse, kur nusileis Apollo 14 astronautai.
— kur astronautai išdėstys savo instrumentus, 

vaikščiojimo takus. <

AKSTYS
ŽUVIES

BONA. — Trečiadienį į Vakarų Berlyną atskrido Vakarų 
Vokietijos prezidentas Heinemann, šiandien Laisvųjų demokratų 
partijos atstovai pradeda V. Berlyne savo konferenciją, o šešta
dienį atvyksta pats kancleris Willy Brandtas. Visos tos vakarų 
politikų kelionės sukėlė komunistų vadovybei didelį apmaudą ir 
ji įsakė vėl trukdyti susisiekimą tarp V. Vokietijos ir V. Berlyno. 
Rusai, paremdami Ulbrichto valdžią, pareiškė vakarų sąjungi
ninkams savo nepasitenkinimą. Trys sąjungininkai, atsakydami 
į sovietų protestą, patys protestavo dėl susisiekimo trukdymo ir 
pareiškė, kad toks elgesys tik prisideda prie įtempimų didinimo. 
Prancūzų, britų ir amerkečų komsarai Berlyne pareiškė, kad tik 
jie vieni turi atsakmybę ir tik jie gali nuspręsti, kada ir koks 
suvažiavimas gali įvykti jų valdomose zonose.

Nauji įtempimai Berlyne la
bai neparankūs Bonos vyriausy
bei, kuri tikėjosi, kad nuolaidos 
sovietams ir lenkams padėtį Ber
lyne pataisys. Naujai sudarytų 
sutarčių ratifikavimas bus dar 
sunkesnis, nes Duesseldorfe su
važiavę krikščionys demokratai 
savo konferencijoje pasmerkė 
Ulbrichto trukdymus ir atmetė 
rezoliuciją, kuri būtų pripažinu
si Oderio ir Neisės sieną su Len
kija. Opozicijos partija priėmė 
kitą nutarimą — reikalauti, kad 
sienų klausimas būtu atidėtas 
įr sprendžiamas taikos derybo
se, kur bus nulemtas abiejų Vo
kietijos dalių likimas.

Jaunimas rengia 
demonstraciją

ČIKAGA. — Besirengdami 
šeštadienio demonstracijai Čika
gos miesto centre šiaurės Ame
rikos Lietuvių Studentų Sąjun
gos nariai trečiadienį sukvietė 
lietuvių spaudos konferenciją, 
kur paaiškino savo parengiamuo
sius darbus. Demonstraciją 
rengti padeda ir buvę studen
tai —•. alumnai. Kalbėjo adv. P. 
Žumbakis, dr. K. Jučas ir R. Sa- 
kadolskis.

Studentai yra pasidaliję dar-

Uganda nebijanti 
karo su Tanzanija
KAMPALA. —- Nau j as Ugan

dos valdžios vadas, gen. Odi 
Amin, paskelbęs, kad Tanzanija

EKVADORO - JAV GINČĄ
WASHINGTONAS. — Amerikos ginčas su Ekvadoru dėl žu-

letiniai nepastoviais asmenimis__Kudirkai asylo nes Vris-.
tybės departamentas visada lai-
kąsįs pozicijos, kad einant de- vavima.teisių prie Ekvadoro krantų atsidūrė Amerikos Valstybių 
ryboms su kuriuo kraštu, ne-č _ ,

ir j uos panaudoja save- nes va
riam darbųv-sako prokuroras.’

Valstybės saugumo komiteto 
pirmas pavaduotojas Semijon 
Cvigun tam pačiam žurnale ra
šo, kad jo įstaiga veda “lem
tingą kovą prieš ideologinę sub- 
versiją”. Jis sako, kad įtartinos 
yra visos kultūrinio, bendradar
biavimo formos. Ypač žydai len-

organizacijoje, kur Ekvadoras pasiskundė, kad Amerika ji skriau-

nizmo viliojimams.
Gruodžio 17 d. Pravda ilgame 

. straipsnyje rasė, kad “sovietų 
liaudis didina savo politinį bu
drumą ir savo ’ nesutaikomumą 
su supuvusia buržuazine ideolo- 

' •‘ gija”.: Pravda, kaltino vakarų 
laikraštininkus, kad jie “rausia
si tarp supuvusių, izoliuotų in
dividų, kurie viską, ir yjsųs yra 

-pasirengę parduoti-bet kam už 
užsienietiškos košės šaukštą”.

-■ Visa ši ^Kremliaus kampani j a 
nukreipta prieš korespondentus, 
kurie susitinka su režimu nepa
tenkintais sovietų piliečiais ir 
gauna žinių • apie ■ sovietų teis
mus, areštus, uždarymus į be
protnamius ir kitas kasdieninio 
sovietų gyvenimo apraiškas.

galima priimti iš to krašto pa- džianti, .nutraukdama numatytą paramą. JAV atstovas organi- 
bėgėlių. “Už tokį žmogų nega- i nacijoje, labai priešinosi organizacijos sušaukimui šio klausimo 
lim balsuoti”, prideda vienas tau- ' svarstyti, tačiau 22 balsai, niekam nebalsuojant prieš ir Ameri- 
tietis iš Pennsylvanijos.

Saigonas. — Vietname sąjun
gininkai baigė karo paliaubas, 
skelbtas naujiems budistų me- 
tams.^ Komunistų skelbtos pa
liaubos tęsis iki šeštadienio.

SAN FRANCISCO. — Sen. i 
Muskie iš Maine važinėja po Ka
liforniją, ieškodamas rėmėjų 
savo kandidatūrai į prezidentus.

BELGRADAS. — Jugoslavija 
dar palengvino užsieifio įmo
nėms investuoti kapitalą į Ju- do, kad Ekvadoras yra šešių mi- 
goslavijos pramonę. Nebus rei
kalaujama, kad 20% gauto pel- 
nd'būtų investuota Jugoslavijoj '■ 
ir bus leidžiama' išsivežti visą 
pradinį kapitalą. Jau sudary
tos sutartys su ‘27 užsienio įmo
nėm. Didžiausią įmonę stato ita
lų Fiat, kuri padės jugoslavų 
Crvena Zastava fabrikui paga
minti 185,000 automobilių iki 
1973 m. Vedamos derybos su J 
amerikiečiu Smith-Coroną Kai
ser Aluminum bei Fordo bend
rovėm.

NEW YORKAS. — Platinos 
kainos staiga nusmuko, kai bu
vo paskelbtą kad Australijoj at

kai susilaikius, Ekvadoro skundą nutarė svarstyti. Amerikos 
ambasadorius siūlė ginčą įteikti tarptautiniam' teismui arba or
ganizacijos susitarimų komitetui, tačiau OAS delegatai tų pa
siūlymų nepriėmė.

\ Ekvadoro poziciją stipriai re
mia Čilė ir Peru, nes ir jos savo
teritorinius vandenis yra paskel
busios 200 mylių nuo kranto.

Šiuo klausimu įdomų laišką
NYT laikraštyje parašė Cristo
bal Bonifaž, kuris gina Ekva
doro laikyseną. Jis laiške nuro-

.VĖLIAUSIOS ŽINIOS

rengiasi pulti Uganda ir privers- bu srjtimis ir kiekvienas turi J • • • v < • J • • J I /-\1_ti ją vėl priimti prezidentą Obo- specialius uždavinius. Viena gru-
tę, kuris buvo nuverstas, pa- rengia dalinsimus lapeliuSj 
reiškė, jog Uganda Tanzanijos ^a kontaktuoja lietuviu ir sve- 
nebijo ir mieląi sutiks jos puo-,timtaučių organizacijas, apie 30 I « AĮima.

Stebėtojai nurodo, kad Ugan- Kisieliūtei, vienuolikoje univer--
studentų, koordinuojant Jolitai

nejaudina britų
LONDONAS. _ Jau savaitę 

užtrukęs britų paštininkų strei
dos kariuomenė yra^didesnė ir (sitetų renka profesorių parašus kaš”nesukėlė didesnių sunkumų.

o ne - sovietai?
“New 

York Times” sausio 23 d. paskel
bė sovifety jdiplomąto N. Logino- 
vo laišką, kuriame jis gina ara
bus ir puola Izraelį, kaltindamas 
jį daugi&Usia už arabų žemių 
okupavimą ir pasmerkdamas 
“pagrobimą svetimų teritorijų 
karo veiksmais”.

Į šj sovietinių politikų dvivei
diškumą NYT sausio 28 d. atsi
liepė skaitytojas David Bena- 
rone. Jis sutinką kad Jungtinės 
Tautos kelis kart pasmerkė “te
ritorijų prijungimą karo veiks
mais”, tačiau pastebi, kad šis kil
nus principas turėtų būti ger
biamas visų. ■„

Jis ,rašo: “Sovietai turėtų bū
ti pirmi parodydami pavyzdį šio 
principo gerbime ir turėtų sugrą
žinti Latviją Lietuvą ir Estiją 

jų teisė- 
Autorius

Ii jonų kraštas, kurio žmonės sun
kiai kovoja prieš badą neraštin
gumą, atsilikimą. Jo klimatas 
priklauso nuo Humboldto sro
vės, kuri atneša prie jo. krantų 
vandenyno turtus. Ekvadoro 
žmonių metinis uždarbis esąs 
183 dol., o jo žuvys yra didelis 
Ekvadoro turtas. Ekvadoras to
dėl skelbia 200 mylių teritori
nius vandenis, kurie sudaro tik 
vieną tūkstantadalį viso Ramio
jo vandenyno, Tas vienas tūks- 
tantadalis yra pagrindinis šalies 
pajamų šaltinis.

Ironiška,' kad iš kitos pusės 
stovi Amerika. Pelno besivai-

rasti dideli to brangaus metalo,žvejų laivai iš pramonės ša- 
klodai. Iki šiol Tdidžiausi plati- Įlies, kuri sudaro vieną penkio- 
nos gamintojai bhvo Sov. Sąjun- imtąją dalį pasaulio žmonių ir

— pagrobtas karu - 
tiems savininkams”.
klausią kodėl Loginovas tą prin
cipą nori taikyti tik žydų valsty
bei”?

ga ir Pietų Afriką Uncija pla
tinos kainuoja 107 dol. ' r

NEW YORKAS. — Ameri
kos žydų rabinų taryba pakeitė 
savo ligšiolinį nusistatymą ir 
pasisakė valdžios paramą priva
čioms mokykloms.

WASHINGTONAS. — Sen. 
John Stennis, senato ginkluotų 
jėgų komiteto pirm., pareiškė, 
kad gali tekti Senatui atšaukti 
suvaržymus vyriausybei, kuriai 
senatas uždraudė naudoti kari
nes jėgas Kambodijoje.

HAVANA. — Naujas sovie
tų ambasadorius Kuboje Nikita 
Tulubajev įteikė prezidentui Os
valdo Dorticos savo kredencia
lus.

PARYŽIUS.
spauda ir atskiri asmenys pa
smerkė masinius korimus Ginė
joje. Vatikano laikraštis pava
dino juos nežmoniškais ir pareiš
kė protestą dėl žmonių teisių 
negerbimo.

kuri sunaudoja 50 nuošimčių vi
so pasaulio atsargų, braunasi žu
vauti j Ekvadoro vandenis, nors 
ji savo žuvis žudo gyvsidabrio 
nuodais.'

Europoje

Į Washingtoną suplaukiančių 
žvalgybos"'žinių vyresnieji ana
lizuotojai daro išvadą, kad Ki
nija yra pastačiusi vidutinės dis- 
tacijos branduolinių šaudmenų 
tam tikrą užtvarą, faktiškai nu-, 
kreiptą į Sonetų Sąjungą. Ta
čiau kai kurie analizuotojai ta
ną kad raketos esančios iš to-' 
bulesnių, galinčios toliau skris
ti ir, ko gero, pasiekti sovietų 
pramonės telkinius.

Pranešimai sako, kad raketos 
išdėstytos palei branduolinių 
bandymų vietoves, kad prideng
tų jų tikrąją paskirtį. .Nurodo
ma, jog -nepastebėta stambaus

e Los Angeles teisme, Char
les Manson. byloje, gynėjas pa
keitė savo taktiką ir prašo teis
mo sprendimo, kad Susan At
kins yra nekalta žmogžudyste, 
nes ji — nesveiko proto. Pro
kuroras visiem kaltinamiem rei
kalauja mirties, bausmės.

-e Ekvadoras sulaikė dar tris 
amerikiečių žvejų laivus.

. Senatas patvirtino Roger 
Morton nauju vidaus reikalų se
kretoriumi.

+ Philadelphijoje dujų spro
gimas ir gaisras sunaikino vie
name priemiestyje 13 namų, su
žeidė 48 asmenis. Vienas ugnia
gesys žuvo.

a Izraelio karinė vadovybė 
tiria žinias, kad Gazos pakrašty
je kareiviai labai žiauriai elgiasi 
su arabais. Netoli Gazos atida
ryta nauja kalinių stovykla, nes 
kitose kaliniai jau nebetelpa.

+ Vietname praėjusią savai
tę žuvo 50 amerikiečių, 14 jų — 
lėktuvų nelaimėse.

♦ Amerikos 500 lėktuvų kas
dien puola Ho Chi Minho kelius 
Kambodijoje ir Laose.

a Britanijos parlamentas pri
ėmė įstatymą, kuris leidžia dar
bininkui nestoti j darbo uniją 
jei jis nenori. Parlamentas svar- 
to naują darbo santykių įstaty
mą prieš kurį kovoja unijos.

0 Berkeley mieste į merus 
kandidatuoja ir vienas hipis, 
Charles Manson “kulto” pasekė
jas. Jis yra 22 metų.

masto užtvarų. Tačiau iš pasta
tytųjų esą galima spėti, kad ki
nai ne juokais rūpinasi preven- 
tyviniu branduoliniu smūgiu. 
Tad jo privengdami, pasiskubi
no pasidaryti savisaugai raketų, 
kuriomis galėtų duoti bent šiokį 
tokį atkirtį, reikalui ištikus.

geriau ginkluota. - Tanzanija tu- P<> peticijom. Kiekvienam stu- 
ri 6,000 vyrą ginkluotų kinų ir dentui pavesta pasikalbėti su 11 
sovietų ginklais. To‘ paties skai-( profesorių. Northwestern uni- 
čiaus Ugandos kariuomenė turi ■ veršitete jau 40 profesorių pa- 
britų ginklus; Shenųąn tankus,‘sirašė laiškus prezidentui Nixo- 
gautus iš Izraelio if;šarvuočius, nui> sovietų ambasadoriui Do- 
pirktus. Britanijoje- ir čekoslo- bryninui ir kt. Mundelein uni- 
vakijoje. Be ito, .Uganda turi j veršitete 32 profesoriai pasira- 
vieną eskadrilę aviacijos, kurio-1 §ė lietuvių studentų peticiją.

Darbas tęsiamas toliau.
V. Dudėnas, A. Modestas va

dovauja lapelių paruošimui. La
peliai bus dalinami ne tik 
gos centre, bet ir O’Hare 
drome, kur šeštadienį yra 
gyvas judėjimas. Dr. K.

ir yra labai Ugandoje popuha- padeda ^lg. Kazlauskas. _ _ 
rus. Anksčiau jis buvo &eras, monstracijoje dalyvauti atvyks 
Obotes draugas, tačiau Obote Į studentų grupės iš Indianos, 
bijojo generolo populiarumo. Ge-'Ohi0Į net i§ Bostono> Prie lie_ 
nefolas, paėmęs valdžią paleido jaunimo protestų žadėjo

je yra 10 Fouga prancūzų lėktu
vų ir keli sovietų- gamybos Mig- 
17 lėktuvai.

Gen. Amin yra buvęs Ugan- 
doš'bokso čempionas, jis yra mu
sulmonas, turi keturias žmonas

Čika- 
aero- 
labai 
Jučui

rus.

iŠ kalėjimų politinius kalinius. prisidėti kelios žydų organizaci-
Tanzanija, kuri priglaudė nu- jos, nors šeštadienis esanti blo- 

verstą prezidentą Obotę, yra ga diena.
valdoma prokomunistinės val-l Studentų demonstracijai pri- 
džios su prezidentu Nyerere. Jis į taria ir ją remia Amerikos Lie- 
atšaukė savo kelionę į Indiją .ir 
ėmė organizuoti “liaudies milici
ją”, kuri “gintųsi” nuo Ugan
dos. _

Didžiosios įmonės savo laiškus 
išvežioja helikopteriais, lėktu
vais. Kitos įmonės daugiau nau
doja telefoną, Paprasti piliečiai 
nesijaudiną nes nors jie negau
na laiškų, kartu negauna ir įvai
rių sąskaitų, kurias reikia ap
mokėti. . .

Futbolo “pools” nukenčia dėl 
streiko, nors didesniuose mies
tuose futbolo rezultatų spėjimai 
ir pinigai yra surenkami.

Laiškai redakcijoms irgi su
mažėjo, nors Times praneša, kad 
laikraštis vis dar gauna apie 90 
laiškų per dieną. Laiškai į re
dakciją atnešami pačių siuntė
jų.

Britų pašto 200,000 darbuoto
jų reikalauja 20% algų pakėli
mo. Vyriausybė pasiūlė tik 8%. 
Paštininkų algos, palyginus su 
pramonės darbininkų, yra že
mos. .

tuvių Tarybą LB ir kitos orga
nizacijos. Demonstracijos pra
džia šeštadienį, 11 yal., prie Fe
deral Building, 219 So. Dearborn. 
Visi kviečiami dalyvauti.

Izraelio premjerė Goldą Meir nelin
kusi nusileisti arabams ir apleisti jų 
žemes, kol arabai nesutiks su Izraelio 

tarkos sąlygomis. . •

Terminai “medicare”
tvarkyti

Kai kurie 65 m. ar senesni as
menys, nepareiškę norį gauti 
gydymo draudimą, kada buvo 
metas įsirašyti per pirmuosius 
7 mėnesius, turi progą tai at
likti dabar lig kovo 31 d., jeigu, 
žinomą nori.

Asmenims, gimusiems 1902 
m. spalio 1 d. ar po jos iki 1903 
m. rugsėjo 30 d. ši yra paskuti
nė proga. Laukiantieji daugiau 
kaip trejus metus po to, kai jie 
pirmukart galėjo kreiptis drau
dimo, praranda teisę jį gauti. Gi
musieji prieš 1902 m. spalio 1 
d. jau nebeturi teisės reikalauti 
draudimo.

į viešbučius
NEW YORKAS. — Miesto 

meras Lindsay griežtai įsakė, 
kad nepasikartotų tokie skurdžių 
“šalpos” atvejai, kai jie apgy
vendinami prabangiuose viešbu
čiuose, kaip Valdorf-Astoria. Tik 
pats vyriausias šalpos reikalų 
tvarkytojas ateityje galės siųs
ti šalpos gavėjus į viešbučius ir 
tik labai išimtinuose atvejuose, 
po gaisro ar kitos nelaimės.

Kartu miesto valdyba įsakė 
padėti šalpą gaunantiems užsi
mokėti būtų nuomas, kad butų 
savininkai jų nemestų ant gat
vės. Paprastai į viešbučius būda
vo siunčiamos tokios šelpiamos 
šeimos, kurios neturėdavo kur 
dingti. Šiuo metu įvairiuose 
New Yorko viešbučiuose gyve
na 1,100 šeimų. Už jų “butus” 
užmoka miesto dirbantieji ir mo
kesčius mokantieji gyventojai.



JURGIS JANUŠATTIS

NE VISKAS LAIMĖTA
Po intensyvios kovos, po h- 

411 pasitarimų su Chicagos ar
kivyskupijų* pareigūnais, po 
kietų piketų ir po spaudos ir 
radijo bei televizijos dėmesio 
1 eluvių teisėtiems reikalavi- 
r rams šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse pagaliau-buvo atsiek
tas dalinis laimėjimas: leista 
pasirinkti laidojimo būdą — 
koplyčią ar tiesiog prie amži- 
rojo poilsio ,vietos.?Bet tuo pa* 
ėiu arkivyskupija norinčius sa
vo artimuosius laidoti'• pagar
biai^ rinbaudė atskiru mokes
čiu.

Iš paviršiaus, kai kas mano, 
žiūrint, atrodytų, kad dabar 
jau viskas tvarkoje ir galima 
ramiai džiaugtis numestu lai- 
r iėjimO trupiniu.

Deja, esmėje reikalas ki
toks. LB Komiteto pasauliečių 
teisėms apsaugoti šv. Kazi
miero lietuvių' kapinėse pra
dėtoji kova' buvo esminė ir vi
suotinai reikalauta, kad lietu
viams būtų atitaisytos visos pa
darytos skriaudos 
tikriau sakant sugrąžintos 
anksčiau praktikuotos tauti
nės ir religinės laidojimo tra-r 
dicijos, visiškai rš kapinių pa
šalinant kablius, trokus, ku
riais buvo gabenami karstai ir 
nepagarbų laidojimo būdą,

Prieš ketverte meitta ptte&u- 
liečiu komitetai talkon atėjo

zimiero lietuvių kapinių skly
pų savininkų draugija, turinti 
per 1000 narių. Ji talkino pa
sauliečių leisiu komitetui pike 
tuojant net kardinolo Cody 
Įstaigą. Savo veikla draugija 
turi turėti didesnės įtakos ir i 
šių kapinių administravimo 
reikalas. ’» *

Neišspręstų- problemų aki
vaizdoje, Sklypų savininkų 
draugija ateinantį sekmadienį, 
sausio mėn. 31 d., 2 vai. po pie-

Gage Parko Fieldhouse.tU’prie Western Ave. ir 55 gatvės, 
šaukia ketvirtą metinį Draugi
jos narių susirinkimą, kuria
me bus aptarti tolimesni veik
los planai. Apie draugijos veik 
lą išsamų pranešimą padarys 
dabartinė draugijos pirminin
kė L. Giedraitienė, o apie šv. 
Kazimiero lietuvių kapinių 
problemas išsamiai kalbės pa
sauliečių komiteto pirmihin- 

Leista —įkas Algis Regis. Bus išrinkta 
anų j a valdyba, sudaryti atei
ties veiklos planai ir aptarta 
visa eilė svarbių, su kapinė
mis susijusių,. klausimų.

Maži pirmieji laimėjimai, 
tai tik įvadas į tolimesnius sie
kimus. Vyskupijos padarytos

Čekoslovakijoje, Bratislavos mieste, statoma naftos valykla ir petro- 
chemrnė įmonė, įvairiems naftos produktams gaminti.

OKUPANTO MUMS DOVANA

mumis palaikyti, 
redakcinį štabą 

12 okupanto pa- 
Jie visi kaip reik 
okupanto propa-

balsas priklauso Sklypus tu
rintiems savininkams:

Visi tie ir daugelis kitų klau
simų bus aptarta minėtame su 
sirinkime.

Svarbu, kad susirinkime
—................... '

gausiai dalyvautume, nes tai 
kiekvieno lietuvio bendras rei
kalas. Nepraraskime, kas jau 
atsikovota ir budėkime ir dirb
kime, kad būtų pasiektas vi
siškas laimėjimas.

NeužMsaklusiemt ir nepra- 
■ šiušiems daug kam iš okuy 
puotos Lietuvos siuntinėjamas 

i laikraštukas “Gimtasis kraš
tas’’. Tai ne\a kultūriniams 

irvšiams su 
{Laikraštuko 
sudaro net 
rinktų vyrų.

i susodinti į
gandus karuselę.

Laikraštukyje reiškiamas ne- 
! paprastas entuziazmas, kurį 
tiems komunistiniams buržu

jams ant tankų atneši* okupan- 
I las. Taip jau ten visi sotūs, 
{kad net prie duonos po kelias 
valandas stovėjimas eilėse už
mirštamas. Taip ištaigingai 
gyvenama, kad kelių asmenų 
šeima dviejų kambarių bute
lio laukia po kelis metus. Visi 
tik šoka, dainuoja, klesti vi
sokeriopa kultūra ir važinėja- 
sisi po plačiąją “tėvynę”. Net 
ir j vergų stovyklas Sibiran ke
lialapiai už dyką išrašomi. 
Vienu žodžiu, tik dainuok, šok, 
džiaukis, garbink neklaidin
gąją komunistinę partiją, jos 
maskolius, vadus ir bent tuzi
ną kartų per dieną paminėk 
genialaus šarlatano Lenino 
vardą. Didžiausio dvidešim
tojo amžiaus žmogžudžio Sta-

bėgti nuo enkavedistų kruvi
nų paglostymų. Taip pat kiek 
viename numeryje su pasigar
džiavimu kolioja vaduotojus 
kam jie deda pastangas, kad 
Lietuva greičiau apsivalytų 
nuo maskoliško brudo ir oku
pantas greičiau gautų galą. Be 
to su pamė^pmu kolioja ir išei
vijos laikraščius, kurie drįsta 
parodyti okupantą koks jis 
yra. Ypač kiekviename nume 
ryje pagarbinamos Naujienos. 
Matyti, Naujienos taikliai pa
taiko į okupanto niekšybes.

Viename nesenai atėjusia
me laikraštyje kažkoks Balčiu 
nas jau prapliumpa ir prieš 
Bražinskus. Pagal klusniam 
okupantų tarnui reikalavimus, 
jiems prirašė ilgiausią litaniją 
kaltinimų. Tarp kitko, dar ir 
taip sako: “... oro piratystė, 
net jeigu jos metu niekas ne
žuvo ir nenukentėjo, ris tiek 
smerktina tarptautinės teisės 
požiūriu... ” Bet, tur būt, Bal
čiūnui žinoma, kad komunis
tiniai oro piratai jau keli me
tai siaučia.. Tie “kilnieji” sch 
vietiniai humanistai ligi šiam 
laikui tylėjo lyg kurmiai. Ir 
dabar prieš oro piratus pasi
rašiusius tarptautinį susitari
mą, komunistinė Kuba palikta 
nuošaly, kad ir toliau JAV da 
rytų nemalonumus. Kad Ku
ba pasirašytų susitarimą, už
teko tik vieno Gastro boso žo
džio —- “potpišis”.

Tuo labiau nepateisinaina 
oro piratystė iš JAV, neš iš čia 
gali laisvai išvykti kas tik nori 
ir kur tik nori. Užsimanė dr. 
Margeris vykti į okupuotą Lie
tuvą — važiuok;' užsimanė Mi
kuckis — važiuok/ Artais' me-j-? 
tais Andrulį net už dyką norė
jo nuvežti į jo garbinamą so
vietinį Tojų, bet jis nuo tos 
malonės kaip ožys spyrėsi vi
somis keturiomis. Į Kubą <be

Maskolbemiai mūsų draugijose, klubuose Un° va,rd“'"°.‘"P“ ,n"t-vB-.* mas. Apie tai, kad gauleiteris
Jei rusų bolševikų raudono- rinkimą sumušdami Jo klubo i Sniečkus ir iš didžiosios

vykplą ^cukrinių nendrių kirsti 
Ir 'pasfthokyti visokių priešval 
stybinių diversijų. Ir vėl grįž
ta. O kaip iš maskolių sukurto 
pragaro sekasi išvykti — ir 
mes, įr jūs juk. gerai žiųome. 
Juk ir laisvąjį pasaulį skirian
ti gėdos siena, jau tirštai lais
vės siekiančių krauju aptaš
kyta.

Dar ten pat savo grašį pri
kiša ir dr. Margeris. Daktarė
li, ar tu taip pat j budini esi. 
kada žmonės žudomi, norin
tieji pasiekti laisvę per kruvi
ną gėdos sieną? Ar jaudiniesi 
dėl tūkstančių savo tautiečių, 
kurie žuvo nuo “vyresnio bro
lio”” rankos ir kurie dar ir da
bar kenčia Sibiro vergijoje?!

Dauguma šį įšlamštęlį — 
“Gimtąjį kraštą” net neatplė
šę makulatūrinio popierio vo
ko, meta į šiukšlių dėžę, nes 
maskolišką melą visi jau per
daug gerai pažįstą, kad tikėtų 
bent vienu ten parašytu žo
džių. Tik nebent tik “Vilnies” 
ir “Laisvės” sukvailinti nukar
šę “progresyviai”. P- Vii-

1 “lė" 
Suvalkiečių drau- jyynės” atsiųsti burliokai dir-

, ypač kolchozinin- 
nųjų buvo tiek prisiveisę, jogjkams, kartas nuo karto su sma 
mažai betrūko, kad būtų už-:luotu rimbu per pakinkius už
valdę ir pasigrobę ir chorą ir 
draugiją. Tik to laiko valdy
bos apdairumo dėka, pavyko 
draugiją nuo. jų apvalyti.

Reikia pasakyti, kad tiems 
išverstaskūriams ne liek rūpė
jo mūsų organizacijose sėti saj 
vo “ideologiją”,‘/kiek pask 
grobti tų organižacijų turtus. 
Pavyzdžiui, kaip jie stengėsi 
užgrobti Kęstučio klubą. Tose 
pastangose labiausiai pasižy
mėjo vienas ypač raudonas 
“draugas”, sąmokslininkų vy
riausias vadeiva, o kai pastan 
gos nepavyko., tai jis pats me
tė visą “darbininkų gelbėjimo” 
veiklą, nusipirko smuklę ir 
greit visą, komunizmą pamiršo. 
Dabar iš tų pačių darbininkų 
krapšto kapitalistinius dole
rius ir net sayp Mildos “rau- 
dondvariui’’ nieko nebeauko- 
ja, o smūklės pajamas į kapi
talistini bankeli neša.

Mes sugebėjome suorgani
zuoti ir išauginti tvirtas ir tur
tingas savo draugijas, klubus 
ir klubelius. Visos mūsų orga
nizacijos visuomet rėmė lietu
vybę ir Lietuvos iš maskolių 
laisvinimo pastangas; tai ir 
daro ir šiandien. Tuo tarpu ši
tie tautos atskalos, maskoliams 
parsidavę, tper “Vilnį” ir 
“Laisvę” neatsidžiaugia, kad 
Lietuva rusų okupuota ir visiš
kai pavergta. Jie baisiai pyks
ta ant tų mūsų organizacijų, 
veiksnių ir veikėjų, 
lia aikštėn sovietų 
Lietuvai darumas 
tyčiojasi, apkalba 
šmeižia tuns lietuvius, 
bando iš kruvinų raudonųjų 
rankų pabėgti^

Man rodos, kad jau ir aklas 
mato, jog tie išsigimėliai yra 
su dūšia ir kūnu rusams parsi
davę ir jie kitokios Lietuvos 
nenori nė žinoti, kaip tik mas
kolių pavergtų ir surakintą. 
Tik parašyk ^ą apie sovietų 
okupantą pi Iliada rys tęs Lietu
voje, jie tuoj ; pradeda rėkti, 
kati“ IJetuvą ’šmeižia”!

Matydami. | Jtokie paukšte
liai jie'yra, apsidairykime sa
vo organizacijose <ir juos šluo
kime laukan-ir be išsikalbėji
mo tokius 'ienos krypties ti
kėto $ig<dtime stačiai į jų gi
riamąjį raudoną rojų. .A. ,4.«.

sios imperijos “misionieriai”, sekretorių. __
norėdami sėkmingiau įsiskverb gijos chore savo laiku raudo-įbantiems 
ti į tam tikras organizacijas ir 
ten savo darbą atlikti, nesivar 
žo kartais net, rkuĮiigo .ar, vie- 

išniekinančias kapiniųInuolio uniforma, apsivilkti,

. kas skandžiai įskaudindavo Ii- nuolaidos yra tik laikinis da- 
Buvo reikalauta,, lykas. čia reikia, budėti ir siek

ti oficialaus susitarimo. Rei- 
Jcia siekti pašalinti visas ląido- 
jūUQ 4. s........ .-
priemones — kablius, trpkus^įjuo labiau jie panaudoja viso 
garažo naudojimą ir t. t.
'į~' Reikia i daboii,’4iĖad-'4tįĮęfu;|įi jiiųąų,;IąiŠYasį i .demokratines 
vįamš Tp'rikTausomų" kapiniTJ'draftgTjaš ir’ klubus,' kur Pie- 
žeinės 4jdotąi nebūtų.. pęrlei-jkąs^.psg5o.rpėklausia prieš-įsto 
džiami kitienis itikalanite;> nes jaht'išpažinties, - nereikalauja, 
tai yra lietuvių nuosavybė irj T nekaitaiMLvi
lietuvių }jastahgom|s.Į-r •?-s*. - . •
turtas.
; Reikia turėti pilną balsą ka

kinčiuosius.
kad kapinių tvarkymo reika- 

Jiiose. balsą turčių pasauliečiai, 
- i o jje sau va 1 i a uty vien arki vy s- 

k u pi jos .pareigūnai su samdy
tais, kapinių administracijos 

apareigūnaisA' SJSSž' *•?»???■-■-■ s ž,
J - Pasauliečių komiteto pirmi- 
t ninkąt^;eiergingas vyras, -Al- 

’ž gis Reg^..kelis metus gy-he pa-- 
« sauJĮėčių -teises pokalbiuose su 

’f iarkiyysįaapijos pareigūnais ir 
’ kapų atiministracija, tačiau vis

dėltp igpaa^sta^ pilno.- susita^ 
rimo. r

e

f i GERIAUSIA, 1
1. Dr, Jfo Grinius, ATSIMINIMAI IR WtlNTY^illi., 336 pd. $5X0
2. Juozas Liudijus, RAITAI, 246 psl. ..L___---------------
3. M. Zošeėnko, SATYRINĖS NOVELĖS, IBS pst
i. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANŲ . ATEINA 116-r

TUVA. 699 psl.__ _____ _____ ---------------------------
5. Juozas Kaminskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psL
6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VĖlKLAt-

154 psl. __________ ______ ________________ —
7. Prof. V. BirSška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl __ ------------ $2.00 ir
8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl.
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psL ........ ......

10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS; Jo gyvenimas
ir darbai.' -'.:.________ __________...L.__ -____ -i____

11. Adomas P. JaSas, BŪK PALAIMINTAS! ____
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psL, minkštais

viršeliais $2.00. kietais ........ ..............................
13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl. ___ _____
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl........ ...... ..........
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ. ____
16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.
17. Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. ‘236 psl.
18. Kip-*s Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

■ 310. psl.......... ..——A*---............------- ....... .............. ——
19 Dr. J, B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psL

>--angliškai. ____ __________ a___s._ ..................  -._
20. Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija. ’294 psl.
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika^ 152 psl. i___ ...
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl. ..........

šitas’knygas galite įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti
paštu,-atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money

- - - orderiu, šiuo adresu?

Juozas Liudijus, RASTAI, 246 psl. ___---------------
M. Zošeėnko, SATYRINĖS NOVELĖS, 109 .flat

TUVA.

154

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl.

SI. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl.

ir darbai.

44

$2.00

$3.00 
$2X0

$mo 
$4X6

$Uo •

- $3.00 
$5X0 
$2.00

$6.60 
$3X0

$4.00 
'$250.
$5X0' 
$5X0 

$10.00
$3X0 

si.oo

$4.00
$4.00

x $230

"1739 So. HalstedSt, Chicago, Ill. 60608

kį komufliažą, norėdami įlįsti

ĮiįlėlĄis ®apsj&ifet^. -^getais darbi 
ninkais pasiroaydami, jie įsi- 

įsjpra§.o bent į keletą 
apsipratę bęijpa- 
ūlo į komisijas, 

tojais, ypač 
Iprie barų'ir bufetuose, čia jau 
. galima dti kiškius iš karto šau- 
vti — vieną politinį, kitą eko- 
įnominį. Prasideda prie bufeto 
Įkoks ginčas, ar komisijoj 
.:svarstymas -— jau raudonasis 
, Pdypas^ir jenda iš kanapių su 

4savQį“poli^rąmota”, žinoma, 
.kūo 'atsargiausiai, kad neįtar- 

arba Įlbrits,- kad būtųgali- 
ma išsisukti. Iš?-kitos pusės, 

’— arčiaš prie tų slidžių kąpi- 
įtalistinių dolerių, kuriuos rau 
idonieji nepaprastai mėgsta.'

Baras, bufetas geriausia vie- 
[ta susitikti naujų žmonių, vic- 
Įfinems įsigeriūaflt, kitus savo 
{pusėn traukiaųt<; Ir taip mūsų 
r organizacijose įsimeta auglys,. 
!kurs x pradžioje Atrodęs "gery
biniu'!, sąlygoms susidarius 
išvirsta Į piktybinį. Tai yra 
senas komunistii metodas įsis- 

\melkti į mūsų,organizacijas — 
nebe ginčais, diskusijomis; o 
prisitaikymu ir. jsiteikimu. Mū 
sų organizacijų i ' geri''žmonės 
nepastebi jų tikslų ir tuo pasi
naudodami žiūrėk jie jku Į 
valdybas perŠasb; ? < J t

čia Vvęrta prisiminti, kmp 
seniau komunistai skverbdavo 
si į mūsų draugijas ir klubus ir 
kokius^metodus anuomet var
tojo.- '-Pavyzdžiui, - Kęstučio 
klubą Chtcagoje jie bandė už
grobti jėga ir smurtu, per susi-

lūkėję jau 
įsipėrša p;

'•£ Jan išėjo seniii-/laukta ?
‘ Juozes Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS
100.didelio formato psl, daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

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

čeki ar Money orderį tokiu adresu:

važiuoja, neverta ir kalbėti. 
Tai tik taip sau dėl linksmes
nės “didžiajam broliui” nuo
taikos. Bet kad melžėjos ir 
kiaulių šėrėjos į aukščiausią 
tarybą išrenkamos deputatė
mis net $9,9%, vot tai štuka. 
Kapitalistai to niekad nepa
sieks. Taigi kaip nesidžiaugti.

Kita to laikraštuko sritis, tai 
koliojimas tų, kurie drįso pa-f jokios piratystės vyksta ir griž

kurie ke- 
okupantų 
skriaudas, 
ir piktai 

kurie

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 
DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS*

Šen. Birch Bayh iš Indianos kai kuri v 
demokratę laikomas tinkamu kandida

tuoti į prezidento vietą.

cc ninth. > 
he as wd 
Which is

Especially for & wedding. -• 
And in a few years, & young 
couple will open up that x 
bottom drawer to cash in 
their wedding Bonds.
Matured and filled with ir•
interest.
It’ll be like found money.

A few more expense*. < 
Who ever heard of some 
found money not being. pot ?.•

can use it 
A lot better 
th-sn three 
chafing

Did you ever hear of

because you 
too many?

1739 So. Halsted Street Chicago, IlL 60608
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J. ŽILEVIČIUS

ĮVAIRIOS PABIROS IŠ PIRMOJO 
OPEROS PASTATYMO :

Statant pirmąją lietuvių kal
ba operą ‘Traviata”, teko su
daryti orkestrą. Trūko fagoto. 
Griežiančio juo tuo laiku Lie
tuvoje nebuvo, šis instrumen
tas orkestre yra nepaprastai 
svarbus ne tik savotišku skam
besiu, bet ir dėl jo savybių. 
Pavyzdžiui, kai jis įsijungia i 
metalinių grupę — skamba 
lyg variniai, bet taip pat “su
geba prisitaikinti” ir prie sty
ginių. Be to, ir akorde svarbus 
kaip instrumentas. Nors ir ne
pilnai, bet geriau negu tuščia 
buvo pastatyta fidharmonija, 
kuri fagoto balsą grieždavo. 
Nebuvo ir arfos. Tą instru
mentą pavaduodavo pianinas 
orkestro patalpoj.

Pirmosios operos pastaty
mui buvo atspausdinta 110 
plakatų. Klausimas, ar toks 
plakato egzempliorius yra kur 
užsilikęs. Programų tebuvo at 
spausdinta vos 37 egz., rašo
mąja mašinėle per kalkę. Tą 
darbą atliko pastatymo dieno
je mano žmona V. žilevičienė 
ir teatro mašinistė - buhalterė 
Starkevičiūtė. Jos buvo išda
lytos prezidento ir ministeriu 
kabineto ložėse sėdėjusiems. 
Kodėl jos nebuvo spaustuvėje 
atspausdintos, negaliu prisi
mint.

Rinkimas muzikantų operos 
orkestrui buvo nelengvas dar
bas. Kavinėse jų buvo nema
žai, didžiumoj pabėgę, iš Vil
niaus garsieji žydų tautybės 
muzikantai. Bet kai reikėjo 
juos prikalbinti operai, jų be
liko mažas skaičius, nes dau
gumas jų atmintinai grojo ivai 
rius šokius, bet. iš operinių gai. 
dų nelabai sugebėjo atlikti kas 
prašyta. . Pajėgesni jxj pirmam 
vaidinimui labai maloniai su
tiko orkestre griežti, nors skani 
bėjimas buvo labai, labai šlu
buojantis. Lietuvis smuikinin-

Washingtone vaikai padarė iš sniego tvora. Pro tvoros skylę toliau matosi Jo He r son o paminklas.

kas buvo vos vienas, tų laikų 
garsus smuikininkas - solistas 
Mykolas Leškevičius. 
po pirmojo sj>ektaklio su žy
deliais jau buvo sunku susikal
bėti. Vieni reikalavo didesnio 
atlyginimo, kitų savininkai jų 
neišleisdavo, nes girdi tomis 
dienomis restoranas turi nuos
tolių.

Pasitarus su Vidaus Reikalų 
Ministeriu p. R. Skipičiu ir ka
ro komendantu. po paskuti
nio pasikalbėjimo su savinin
kais ir muzikantais — viskas 
gerai išsisprendė. Už atsisaky
mą dalyvauti orkestre jiems 
buvo pasiūlyta apleisti Lietu
vą. Restoranų savininkams lie- sys i raštine — verždavosi į ją. 
tuviškas menas buvo tiek svar- O kadangi paprastai tai būda- 
bu. kiek šuniui penkta koja. Įvo kokie veikėjai, |

Tai vyko 1921 metais. Bet asmenys, tai kaip čia atsisaky 
štai pavyzdys: viena choristė, si. Kasoj bilietų nebedaug te- 
0. Žilinskaitė-Dailidienė, J. Ži- liko. Vienas Įvykis iki šiol pa- 
levičiui rašo, sekančiai: “1921 siliko atmintyje, būtent: kai | 
m. rugpjūčio mėn. i 
operos chorą, bet vis dar dir- net ir pristatomų vietų, 
bau Finansų Ministerijoje.

PRANAS ADOMAITIS

KAIP AŠ PABĖGAU NUO RUSU LAIVO
k o ik? »*? o L-

(Tęsinys)
Anksčiau rašiau, kad mano 

draugas grįžo į Nagasaki ir din- 
Įstojau i jau nebeliko nei vieno bilieto,! g0. I§ tikrųjų tai buvo taip: 

prem- jis grįžo į Nagasaki, bet to ru- 
O jeros dienos ankstyvą rytą pa- sų laivo ten jau nebuvo. Tada 

kai reikėdavo generalinėm re- sibeldė smarkiai i duris ir įėjo jis nuėjo pas rusų konsulą ir 
seimo pradėjo aiškinti, kad jo pavar- 

narys. Kadangi jis bilieto ne- dė Mikolaitis, kad jis pabėgo 
tai man išeidamas pa nuo rusų laivo, o dabar norįs 

grasino: “žiūrėk. Direktoriau, grįžti atgal, bet laivo uoste nėra, 
kj dainininką tom valandom, kad nesigailėtum, nes aš nepa- Rusų konsulas klausė, iš kurios 
Vargšas p. Adomavičius (ad-'miršiu to reikalo operos suma- gubernijos jis,yra kilęs. Atsa- 
ministratoriaus padėjėjas) tu tą svarstant seime”, 
rėdavo daug darbo su tais “ar-į 
tįstais”. Vieną dieną mano! 
Direktorius p. Stasiškis (?) J 
man pasakė: “Panele, jeigu-, 
norite dirbti tai dirbkite, o jei-į 
gu norite dainuoti, tai dainuo 
kite”. .. . . . - Į

Tai va, būta ir savųjų tarpe,
“operos rėmėjų”!
— Prasidėjo-. į ‘Traviatos” prem/.; 
jerą bilietų pardayimas. 
ras. nedaug vietų teturėjo, o 
norinčių patekti i operą buvo 
daug, todėl . {daugelį nebuvo J 
galima patenkinti. Kai kurie . 
nelaukdavo, kol kas .pasipra-

peticijom išeiti darbo metu Į <lr. Jokantas, garsus 
Teatrą, atsimenate, kad vi
suomet rašydavote prašymus begavo 
Direktoriams, kad išleistų to-1

Kartą eidamas iš kasos, ku-Į 
ri buvo Teatro prieangėję.

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėde šerūą* 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės šerno gyvenimą. Jiems bus Įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo Žmogaus Gyvenimą - Dėdės šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jj atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia .literatūrine forma-pasakoji- , 
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., 
kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

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

S. Petersonienė
Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 

krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psL su 8 apsakymėliais iš vaiku pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankienė • Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedriu*, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psl., $1,80.

ne
šiausi pinigus apatinėje švar 

jko kišenėje. Ėjau į raštinę per 
■rūbinę, kurioje dar lankytojai 
i tebesi rengė. Einant prieš išei
nančius, kažin kaip lyg buvau 
sukliudytas praeiti. Kai išsi
laisvinęs išėjau i pasivaikščio- piciiiF.; r , /S • -

Teat*'^nno sa (kito praėjimo ne- 
.buvo),. pasijutau, jog pinigų 
ir piniginės su dokumentais ki 
šenčję nebuvo — buvau apvog 
tas. Po kelių dienų policinin- 
kas 'atnešė kažkur per langą 

i Įmestus su pinigine dokumen- 
— Utis i, rūri. Dėl šio Įvykio Liet. 

Meno Kūrėjų valdyboje turė
jau nemalonumų. Dali sumos 
nurašė Į išlaidas, o likusią te
ko mėnesiais atskaityti iš al
gos: SupranYaihaj. čia buvo ne
apdairumas,.— reikėjo palauk
ti, kol rūbinėje žmonių nebus.

Į Po pirmojo pastatymo visi 
operos dalyviai, kurie norėjo, 
susidėję džiaugsmingai nutarė 
sutikti Naujuosius 1921 Metus. 
Sudarius užsimokėjusių sąra
šą, užsakėme užkandžių ir gė
rimų vietinėse Teatro patalpo
se buvusiame restorane, kurį 
tada nuomavo Butkus su Ab- 

^'rotnavičium (pirmasis buvo 
dabar gyvenančio A. Butkaus, 
buv. Valst. Baleto administra 

-foriaus dėdė), ir su dideliu 
; džiaugsmu visi sutikom Nau
juosius Metus po nepaprastai 
sunkaus ir Įtempto darbo.

Kartu su žmona ėjome Į su
tikimą. Savo buto kambaryje 
(ten tada gyvenome) neturė
jome kur gąutus už bilietus pi
nigus padėti. Po ilgų svarsty
mų nutarėme paslėpti kamba 
rio krosnelės pelenuose. Se
kantį rytą, kai tarnaitė atėju
si pradėjo kurti krosnį, žmo
na kažkaip prabudo ir staiga 
vienmarškinė šoko iš lovos ir, 
nubėgus Į kitą kambarį pradė
jo iš krosnies traukti degančias 
malkas ir mesti jas ant grindų.

kė, kad Kauno. Konsulas sa
ko: “Aš irgi iš Kauno”. Tada 
jie pradėjo kalbėti lietuviškai. 
Konsulas apgyvendino jį viešbu
tyje, apmokėjo visas išlaidas, 
pareikšdamas, gyvenk iki sugrįš 
tavo laivas”.

Kai laivas atplaukęs, Mikolai
tis bijojo vienas grįžti į laivą, 
bet konsulas nuramino: “Nebi
jok, aš einu su tavim”; Konsu
las aiškino kapitonui, kad jis su
rado jo jūreivį, ir prašė priimti 
atgal/ Kapitonas pradėjo kolioti 
jį: “Dar antras pabėgo, kur jis 
yra ? Juos reikia atiduoti po
licijai. Man nereikia jo, aš tu
riu kitą jo vietoj”.
Po ilgesnio pasikalbėjimo kapi
tonas Mikolaitį vis dėlto priėmė 
atgal. ’ “

Laivas plaukė iš vieno uosto 
į kitą, ir netrukus atplaukė į 
Yokohama. Mikolaitis, pasikvie
tęs pora man pažįstamų jūri
ninkų latvių, atėjo Į viešbutį pas 
mane. Tai buvo labai linksmas 
susitikimas, bet tykus, nes aš 
bijojau; kad nesužinotų, kapito-

nas, kad aš gyvenu Yokohamoje. 
Man juos vaišinant, jie man pa
sakojo, kad kai mes pabėgom 
Nagasaki uoste, kapitonas įsa
kė pirmam šturmanui kreiptis 
į Nagasaki policiją ir negrįžti 
iki suras. Po penkių valandų 
ieškojimo policija pranešė, kad 
Nagasaki mieste jų nėra, štur
manas grįžo nesuradęs. Kapito
nas labai pyko.

Mikolaičiui pasakiau, kad aš 
per Amerikos laikraščius' aura- 
dau savo dėde Kazimiera Ado
maitį, gyvenantį Grand Rapids, 
Mich., ir laukiu, kada jis at
siųs man pinigų, nes aš jau tūriu 
vizą važiuoti į Ameriką. Sakau, 
man rusų konsulo sekretorius 
pažįstamas, tad’esu tikras, jog 
ir tu • gausi vizą. Sako, einame 
pas kohsulą.' Po kokios valan-

i LOS ANGELES. CALIF.
Ryšium su Los Angeles, Cal., 

i. Mažosios Lietoyos Bičiulių Drau- 
š. m. sausio. 10 d. ten su- 

}{l|{pėjh)s kraštb aft^ada-
vimo ir iš viso A^ąžosj^s,! jetuvųs 
minėjimu —i tote -draugijos. val
dyba prašo šio laikraščio re
dakciją paskelbti sekantį padė
kos pareiškimą:

Los Angeles, • Calif., Mažosios 
Lietuvos Bičiulių. Draugijos Val
dyba nuoširdžiai dėkoja jos š. 
m. sausio 10 d. čia surengto Klai
pėdos krašto atvadavimo ir iš 
viso Mažosios Lietuvos minėji
mo programos; dalyviams: Lie
tuvos ^generaliniam garbės, kon
sului dr. Juliui J. Bielskiui '— už 
pagrindinę kalbą, solistei St. Pau 
tięnei ir muz. ; O. Metrikienei 
—- už meninęprogramos dąlį. 
Valdyba taip pat nuoširdžiai dė
koja Los Angeles jūrų skautams 

su jų tėvų komiteto pirminin-. 
ku Alfonsu Tumu priekyje,,kad 
jie savo pagarba ir ištikimybe 
Lietuvos ir Amerikos vėliavoms 
suteikė rimties spalvingumo 
pačiam parengimui. Nei kiek 
nemažesniu nuoširdumu dėkoja
me Edwardui iir poniai Balce- 
riams, Petrui Navickui, Jurgiui 
ir Arvydui Glažėms bei Henri
kui Tumui

prisidėjo minėjimą rengiant ir 
jį tvarkant Mūsų ypatinga pa
dėka priklauso taip gausiai mi
nėj iman atsilankiusiai publikai, 
bei mūfią.sptiucjaj ir vietinei ra
dijo valandėlei — skelbusiems 
apie, ren<iam^ minėjimą.

Toks atidūs mūsų visuomenės 
pritarimas ir dalyvavimas šiame 
minėjime — duoda mums ryžto 
pastangoms, kad dr. Sauerveino 
žodžiai; “Lietuviais esame mes 
gimę, lietuviais norime ir būt...” 
— dar ilgus metus skambėtų Pa- 
cifiko krantuose.

Los Angeles Mažosios 
i Lietuvos Bičiulių

Draugijos Valdyba

kurie savo darbu

dos laiko Mikolaitis jau turėjo 
vizą. Dabar, sakau, grįžk at
gal į savo laivą ir plauk į kitą 
japonų uostą, o iš ten geležinke
liu Į Yokohama..

Taip jis ir padarė. Mikolaitis 
pinigų turėjo, tad atlikęs for
malumus pas Amerikos konsulą 
ir patikrinęs sveikatą pas dak
tarą, po kokių dešimt dienų Mi
kolaitis jau buvo Japonų ‘Ten- 
yo Maru” keleiviniame laive, 
ičuris plaukė Į San Francisco.

Northside
Humbold Parko Lietuvių 

klubo susirinkimas Įvyko tre
čiadienį, sausio 20 dieną. Su
sirinko daug narių. Draugiš
koj nuotaikoj apsvarstė klubo 
reikalus. Dešimt dolerių pa
aukojo Vasario 16 dienos pa
rengimui, kuri rengia Chica
gos Lietuvių Taryba. Parengi
mas Įvyks sekmadieni, vasario 
14 dienų.

Užbaigus reikalus, kaip vi
suomet buvo skanios vaišės, ku 
rias parūpino nutarimų sekre
torius V. Slankus.

K. Čepukas

MENULYJE
Du turistai kalbasi sėdėdami 

pirmajame restorane ant mė
nulio.

— Tai kaip patinka? — klau
sia vienas. •

— Visiškai nepatinka. Nėra 
tinkamos atmosferos, — atsakė 
antras.

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas"

lt ’ i : -v ? \ ■. . * • ' t 1 , - t; • t' : ' ■!

Raginkite savo apylinkę 
augti 

■J •. >

■ taupykite!
: n Si: i..

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa- 
siekti asmeniškus jūsų užsjmojinjus^.. Antra, 
jie padeda, sukurti -geresnę apylinkės ben- 
drupmssnęi parophiįt fondus namams Įsigyti.

Tanpykiie dabar. ^Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesių dieną, neša nuošimčius nuo m ė- 

V Z* f -<%,• A fenėšio pirmo®.1

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščiu, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvu žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
6. R. Spalis, GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI. Apysaka jaunimui ir 

senimui. Dail. A. Trinkūno viršelis ir iliustracijos. Išleido Dr. Vydūno Fon
das, 528 psl. Kaina 4 dol

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psL leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psl., $1.00.

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

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

Tarnaitė nustebusi žiūrėjo Į ją 
ir, pusbalsiai tarė: “Ar ponia 
nepamišo?”... Paskui paklau 
sė: “Ar Tamsta dėžutės ieš
kai?” žmona nieko neatsakė, 
o tarnaitė staiga kvštelčjo: 
“Štai ji”.

Premjerą ruošiant dažnai 
susitikdavome su poetais Faus 
tu Kirša ir Baliu Sruoga. Žmo
na gėrėdavosi jų rūkomų pyp
kių dūmu kvapu. Vieną vaka
rą pasikvietėm juodu į viešna
gę su pypkėm: juodu rūkys, o 
mudu su žmona juadu vai- 
šinsiva. Tie malonūs draugai 
prileido tiek dūmų, kad buvo 
sunku matyt kas kitame kam
bario gale yra. Kvapas žavin
gai malonus... Po kiek laiko 
žmona išbalo ir atsiprašiusi 
nuėjo į miegamąjį. Po to Įvy
kio visą savaitę sirgo. Tai bu
vo po kelių dienų ‘Traviatos” 
premjerai praėjus.

INSURED

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

♦ f-AV *" ė;; : *.<*
PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES 

■; OF^QpO. pR MORE, 
ė , fYEAR MATURITY " s

Taupymo Indėliai 
» Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

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

Mutual Federal 
Savings and Loan

1 4  ' • * - • *     - - - —   

2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608

OFFICE HOURS
Monday, Tuesday, Friday, 9 AJM. to 4 P.M.

Thursday, 9 A.M. to R P.M.
Saturday, 9 A.M. to 1 P.M.

PER

ON SAVINGS CERTIFICATES 

OF $10.000. OR MORE, 

2 YEAR MATURITY

J^(V PASSBOOK 
• J 70 ACCOUNT 

PER ANNUM =

Paid and
Compounded

I anniversary

Peter Kazanauskas, President Tel. 847-7747 K° “ "’•“"••“•r NQW INSURED TO $20,000.
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Tragiškas Simo Kudirkos šuo
lis į laisvę Amerikos teritoriniuo
se vandenyse Atlante praeitų 
metų lapkričio mėn. 23 d. kiek
vienam lietuviui yra labai skau
džiai žinomas ir plačiai radęs at
garsio Amerikos spaudoje. Kai 
Simas Kudirka Amerikos terito
rijoje ir Amerikos laive sovieti- 
nų budelių sužeistas ir primuš
tas prašėsi amerikiečių pagal
bos — ji buvo atsakyta ir jis, 
amerikiečių jūrininkams pade
dant, jau sąmonės netekęs (o

gal net lavonu virtęs) buvo nu
temptas į “Tarybinę Lietuvą” 
(laivą “Sovietskaja Litva”), iš 
kurio jis norėjo patekti į laisvę 
Kadangi Simo tragedija yra 
kiekvienam lietuviui labai gerai 
žinoma, aš jos čia nekartoju 
smulkmenose, bet pateikiu kitą 
įvykį, kurį, kai koriais aspek
tais, galima būtų sugretinti su 
Simo Kudirkos sužeidimu ar už
mušimu.

štai kas įvyko Aliaskos sri
tyje vos beveik lygiai vienam

mėnesiui praėjus po to, kai mo
raliai (ir gal fiziniai) buvo nu
žudytas Simas Kudirka Gruo
džio mėn. (1970 m.) 24 d. So
vietų Rusijos žvejybos laivas 
,rKazatinekz” (lygus “Soviets
kaja Litva”), “žvejojęs” apie 80 
jūrmylių nuo Aliaskos krantų, 
radijo bangomis šaukėsi pagal
bos jo įgulos vienam jūrininkui 
— Sergej Marčenko, 24 metų 
amžiaus, kuris nukritęs iš 30 pė
dų aukščio į laivo liuką ir su
laužęs nugarą. Oras toje sri
tyje tuo metu buvo žiaurus: di
delis šaltis ir begaliniai tirštas 
rūkas — migla. Nežiūrint to, 
Alaskos orinės (karinės) ap
saugos štabas (Air Command) 
išsiuntė helikopterį, kad suras
tų tą sovietų “žvejų” laivą ir

“senimo” žygius tolesnei Simo, seaman Simas Kudirka 
| Kudirkos bylos eigai — visai ne
pastebima inkaro, už kurio šiuo

mitted to settle in the
is per- 
United

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL

Gaudys nepagaunamą žuvį
Prieš porą savaičių rašėme (sausio 14 d.), kaip ko

munistinė Lietuvos valdžia įvairiuose okupuotos Lietu
vos miesteliuose pristatė baseinų gyviems karpiams par
davinėti, bet biznis nėjo, nes karpių nebuvo. Atrodo, 
kad komunistai karpių priaugina žymiai daugiau, negu 
tie lietuviški kapitalistai priaugindavo, bet kai reikia 
tuos išaugintus karpius suleisti į baseinus, tai jie dingsta.

Karpių ir šviežios žuvies reikalas keliais atvejais 
buvo keliamas okupanto spaudoje, bet nieko negalėjo iš
aiškinti. Galutiną žodį turėjo tarti visokias žuvis gerai 
pažįstąs R. Kazbaras, “tarybinės” Lietuvos ministro 
pavaduotojas. Kazbaras įvairiai sukinėjosi, bet straips
nyje turėjo prisipažinti, kad nėra pakankamai ne tik 
paprastos ežerų žuvies, bet trūksta karpių, kurių se
novėje lietuviai negaudė ir nevalgė.

Tušti žuvies baseinai, karpių išplaukimas ir visišką 
šviežios žuvies stoka tapo visos Lietuvos pajuokos šalti
niu. Spaudoje iškelti klausimai sukėlė dideles -diskusijas, 
bet lietuviams mėgiamos žuvies neatnešė. Iš' aukštų pa
reigūnų pareiškimų matyti, kad-ir kaltininkų nėra. Kaz- 
baro straipsnis Tiesoje klausimo nepataisė. Lietuvos ko
munistų partijos centro komitetas, norėdamas.rasti išeitį 
iš nelemtos padėties, į darbą įtraukė Joną Zubaitį, 
maisto pramonės plano komisijos viršininką. Jis Prav- 
doje parašė straipsnį, kurį pavadino: “Dar kartą aįfrė 
šviežią žuvį”.

Tame straipsnyje vyriausias maisto planavimo ko
misijos viršininkas pripažįsta, kad dabartinėje Lietuvo
je nėra šviežios žuvies. Jis pripažįsta, kad miesteliuose 
tekančio vandens baseinai visai nereikalingi, neš nėra 
žuvies į juos įleisti. Kazbaras savo straipsnyje kaltino 
žvejus, nemokančius karpių gaudyti ir nepajėgiančius jų 
atvežti į baseinus. Bet Zubaitis kitaip galvoja. Jis galvo
ja komunistiškai, pagal planą. Jeigu nebūtų planingas 
komunistas, tai niekas jo nebūtų planavimo komisijos 
viršininku paskyręs. Jis žino, kad planavimo komisija

centro komitetas, taip interpretavo ir viršininkas Jonas 
Zubaitis.

Besiteisindamas dėl stokos Šviežios žuvies, tame pa
čiame komunistų partijos dienraštyje Jonas Zubaitis 
rašo :K

išgelbėtų Sergejų Marčenko.
Amerikiečių helikopteris, vai

ruojamas ir komanduojamas pa
tyrusių lakūnų ir navigatorių, 
pateko į nepaprastai blogas ori
nes sąlygas (helikopterio pajė
gumai) ir niekaip negalėjo su
rasti to laivo. Bet helikopterio 
įgula buvo tiek ryžtinga, kad 
savo misijos nenutraukė, nors* 
degamosios medžiagos (gazoli
no) ištekliai rodė, ilgiau beskrai
dant, vargiai ar bus iš viso ga
lima grįžti savo bazėm Pagaliau 
jų pasiryžimas nugalėjo visas 
kliūtis; rusų “žvejus” surado, 
“draugą” Sergejų Marčenko nu
leistu tinklu nuo “Kazatinekz” 
denio įtraukė į helikopterį ir par
skraidino tiesiog į Nome mies
to (Aliaskoje) ligoninę. Kai he
likopteris nusileido Nome mies
to aerodrome, jo tankę buvo be
likę tik tiek gazolino, kurio ne
būtų užtekę net kelių mylių to
lesniam skridimui. Vadinasi... 
šiuo atveju amerikiečiai rizika
vo savo gyvybe, kad išgelbėtų ru
są neutraliuose vandenyse, kai 
kitu atveju — atsisakė pagalbos 

’ (Sūnui Kudirkai) kitam “ru
sui”, kuris buvo sužeistas ne tik 
Amerikos teritoriniuose vande
nyse, bet net Amerikos karinia-

“1960 metais buvo sužvejota 21.8 tūkstančio 
centnerių, o 1970 — 22.9 tūkstančio centnerių, že
mas šių vandenų produktyvumas; ežeruose iš hek
taro sugaunama vos 8 — 9 kg. Žinoma, šis rodiklis 
nėra tikslus. Žvejai mėgėjai per metus sugauna ne
mažiau žuvies, kaip žuvininkystės ūkiau Ne paslap
tis, kad daug žuvies vartotojai perka iš žuvininkys
tės ūkių žvejų. Dažnai tenka girdėti, kad atostogau
jantieji prie Kuršių marių, Neringoj, prie didesnių 
ežerų, nusiskundžia žuvies trūkumu, nors patys ir 
nedaug žvejoja.. Gamtos apsaugos komitetui, Žu
vininkystės valdybai, žuvininkystės ūkių vadovams, 
Vidaus reikalų ministerijai reikia skirti žymiai dau
giau pastangų, kad sužvejota žuvis patektų ten, kur 
ji skirta”. (Tiesa, 1971 metų sausio 22 d., 2. psL)
Kaip maisto planavimo komisijos viršininkas, taip ir 

kiekvienas komunistų partijos narys žino, kad “tarybi
nėje”’ Lietuvoje visi kombinuoja, paprastai tariant, va
gia Vagia todėl, kad be vagiliavimu negalima gyventu 
Partijos centro komiteto nariai “kombinacijas” neigia, 
tuo tarpu Zubaitis iškėlė visą reikalą viešumom Jis tvir
tina; jog tai nėra paslaptis. Jis net nurodo, iš ko žmo
nės, jei nori šviežios žuvies, gali jos nusipirktu Šviežią 
žuvį. paslapčiomis pardavinėja rusų, paskirti įvairūs 
viršmirikai. 5

^Sveikas protas sako, kad- geras planuotojas turėtų 
taip viską suplanuoti, kad krašte šviežios žuvies būtų, 
daugiau priauginta. Taip galvotų kapitalistinis planuo
tojas- Reikia taip viską suplanuoti, kad ežerai knibždė
te knibždėtų žuvimis. Tada jos būtų ir žvejams ir žmo
nėms. žvejams reikia mokėtu geras algas, tai jie paslap
čiomis nekombinuos. Bet vyriausias planuotojas Zubai
tis savo mintis kita kryptimi pasuko. Jis galvoja komu
nistiškai. Jis pagalbon kviečia ne-žuvų augintojus, bet^ 
policininkus. Jis sako, kad vidaus reikalų' ministerija nenoro- pasinaudoti rekomenda-

ne kiti rusai, bet pats sužeista
sis mirtinai pažeistas pačių ame
rikiečių laive ir akyse... trum
pai:: Amerikoje.

šį epizodą, kad'ir vėlokai, iške
liu dėl ta, jog nepastebėjau, kad 
mūsų veiksniai ar veikėjai, be
sirūpindami Simo Kudirkos li
kimu, būtų pastebėję.

Vis- dėlto negaliu praleisti pro
gos- nepastebėjęs, kad ir iš tolo, 
mūsą- veikėjų nepastabumo ar

yra kalta, jeigu ji nepriplanavo pakankamai karpių. • Jei
gu ji būtų tinkamus planus paruošusi, tai karpių būtų 
ne tik pastatytuose vandens baseinūose, '’^^ įr krašto 
gyventojų lėkštėse. 0 jeigu planuotojai būtąĮ. dąr geriau 
pasitempę, tai lėkštėse būtų ne vien karpių, bet šutintų^ šįtoki planai ir 
bulvių su spirgučiais. Taip suprato komunistų partijos lėkštėn šviežios žuvies nepadės.

privalo išaiškinti, kur pagauta žuvis eina. Jis nori, kad [rijomis, padarytomis kai korių 
prie kiekvieno žvejo, prie kiekvienos meškerės būtų pa- /‘partinių, priešų.’’, net tokiais is-

klausimu galima būtų laikytis 
net didesnėje audroje, negu ji 
buvo iki šiol... Matau, kiek skel
biama, kad jaunimas ir net “se
nimas” siūlo rezoliuciją, su mi
lijonu parašų, reikalauti, kad Si
mas Kudirka būtų grąžintas 
Amerikon — gyvas ar negyvas 
(gyvenimiškai arba praktiškai, 
turime sutikti, kad Simas Ku
dirka buvo pagrobtas Ameri
kos teritorijoje, Amerikos teri
toriniuose vandenyse ir Ameri
kos laive — taigi Amerikoje). 
Neturėtų čia atsirasti nei vie
no lietuvio, kuris tam nepritar
tų. Bet ko aš pasigendu šio rei
kalavimo kėlimo propagandoje,
tai būtent priminimo, ar bent 
prisiminimo, kad šitas reikalavi
mas ar jo siūlymas nėra naujas 
ir kad jo tikrasis šaltinis visai 
nutylimas. Būtent, prie rankos 
turiu Demokratų Partijos Cen
tro Valdybos (Democratic Na
tional Committee) žinių tarny
bos (Office of Communication) 
1970 m. gruodžio mėn 9 d. raštą, 
kuriame pažodžiui perduotas De
mokratų Partijos Centro Komi
teto pirmininko Lawrence F. 
O’Brien pareiškimas Simo Ku
dirkos reikalu. Tą pareiškimą 
perduodu ištisai anglų kalba, 
norėdamas išvengti — verčiant 
į lietuvių kalbą — bet kokių 
netikslumų. Štai jo angliškas 
tekstas:
STATEMENT BY DEMOCRA
TIC NATIONAL CHAIRMAN 

LAWRENCE F. O’BRIEN
For the President of the 

United States merely to express 
his outrage over the cruel treat
ment of Simas Kudirka, the Li
thuanian seaman who sought 
the protection of this country, 

• is simply hot ^enough.
Presidential outrage, official 

reports, and interim guidelines 
are of little use to this courage
ous sailor now. He — and the 
entire world •— can be impressed 
only by the fact that Simas Ku

was asylum aboard a U. S. ship 
but was summarily handed, back 
to the Soviet crew for a beating 
and whatever other “justice” 
may have awaited him.

President Nixon must now 
— if his "antrage” is to have 
any meaning — lead world opi
nion in demanding from Soviet 

' authorities j ustice and fair treat
ment for Simas Kudirka. Eve-
ry diplomatic effort must be 
made to ensure that he comes

skirtas policininkas. Jam atrodo, kad policininkai, dabo- kalį pa- to no f arta harm
, . . r. , . . . vyzdžiui^ Simo Kudirkos trage- this incredible treatment by
darni žvejus, pataisys visą reikalą. Šitokios priemones, ldiia žiūritt_ w kurioje agents ofthėUnitoa States. .Pre.

šitokia gavosena Lietuvos gy cento ją mūsą labai patriotinėje spaudo-' sident Nixon should do every- 
je, aprašant- jaunimo ar net ir thing in his power to see- that

.vyzdžiui, Simo Kudirkos trage- this incredible treatment by

States.
Šis pareiškimas buvo plačiai 

skelbtas amerikiečių spaudoje, 
bet jo visiškai pasigendu kai ku
rioje mūsų spaudoje ir net pami
nėjimo planuojant tolesnius ėji
mus Simo Kudirkos reikalu. 
Kiek tai liečia Amerikos politi
nes asmenybes — geresnio pa
reiškimo dėl Simo likimo niekas 
iki šiol nėra padaręs. Todėl ne
vertėtų aplenkti, pirmoje eilėje, 
O’Brien pareiškimo, nežiūrint, 
kad partiniais sumetimais jis 
kai kam gal ir nepatinka. Bet 
Simo Kudirkos likimo sprendi
me (jeigu jis dar nėra sovieti
nių budelių “išspręstas”) — vi
sokias savo “partines” pažiūras
turėtume užmiršti ir panaudoti 
visai visas galimybes — nežiū
rint, iš kurios partijos ar pusės 
jos mums pasirodytų prieina
momis.

ATSIŠAUKIMAS
MIELI BROLIAI, SESĖS!

Lietuvių kovai už Lietuvos ne
priklausomybę Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse vadovauja Ame 
rikos Lietuvių Taryba.

Nuo pat Alto įsikūrimo Susi
vienijimas Lietuvių Amerikoje 
didžiai įvertino Alto žygius ir 
laimėjimus. Nuo pat pradžių 
Susivienijimas yra vienas Alto 
pamatinių ramsčių. Paskutinie
ji tarptautiniai įvykiai mums, 
Amerikos lietuviams, parodė, 
kad Alto veikimas yra reikalin
gas ir prasmingas. Vasario 16 
d. minėjimo išvakarėse, kreipia- 

j mės į visus Susivienijimo narius 
įsu prašymu atitinkamai pami
nėti didžią Lietuvos nepriklau
somybės dienos šventę, Vasario 
16 d., ir siųsti dosnias aukas 

. Amerikos Lietuvių Tarybai, kad 
šis mūsų veiksnys galėtų ir to
liau sėkmingai vadovauti pa
vergtos tėvynės bylai amerikie
čiuose. Prašome visas kuopas 
ir pavienius narius siųsti savo 
aukas šiuo adresu: Lithuanian 
American Council, Inc., 2606 
West 63rd Street, Chicago, Hl. 
60629.

Kai šiandien vedame žūtbūti
nę kovą už Lietuvos nepriklau
somybės atstatymą, tai šiam 
darbui atlikti yra reikalingos di
desnės mūsų jėgos ir didesnis 
lietuvių solidarumas. Į mūsų 
vargstančių brolių ir sesių Lie
tuvoje šauksmus galime atsi
liepti: taip, Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje gyvuoja ir gy-
vuos. Suprantame Jūsų padėtį 
ir nenurimsime, kol Lietuva ne- 
nusikratys nuo Sovietų Rusijos 
jungot

Povilas P. Dargis, 
Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje Prezidentas

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS
Mokyklos Pakalnės apskrityje

59.
Iš upių, tekančių pro šias apylinkes, pirmoje vie

toje tenka paminėti šalteikę, kadaise buvusią viena iš 
gausių Nemuno deltos atšakų. Giliją reguliuojant lai
vininkystei, šalteikė buvo pylimais atskirta nuo Ne
muno deltos sistemos ir virto nežymiu dešiniuoju Ne
munyno upės intaku, 25 kilometrų ilgio, dabar jau ge
rokai išsekusiu ir už Lentabūdės sunkiai beatpažisa- 
ma, jog kadaise tai galėjo būti vandeninga upė. Da
bar šalteikė daugiau garsėjo savo varlių šiltais vasaros 
vakarais . Prie Juodgalių buvo gelžbetoninis tiltas per 
Šalteikę ant žvyruoto vieškelio tarp Juodgalių ir Ož- 
kės. šalteikė turi ir savo intaką, Varžės, upelę, davu
sią vardą ir Varžės bei Varžlaukių kaimams.

Pro Juodgalių laukus tekantis Užleikis buvo vieti
nio pobūdžio upokšnis, tačiau charakteringai išsiran
gęs savo skaitlingomis kilpomis, su duburiais jų alkui 
nėse, kurių kiekvienas vietos žmonių būdavo vadina
mas ežeru, šie “ežerai” tai ir būdavo mėgiamos lau
kinių ančių apsitojimo vietos. Užleikio upelio vardas, 
iki 1938 metų rašomas vokiškoje transkripcijoje Usz- 
leik ir Uszlack forma, tais metais buvo pakeistas vo
kišku pavadinimu Grūnhausener Gewasser, matyt pa
gal vokišką Griinhausen pavadinimą, duotą tuo metu 
Juodgalių kaimui.

Trecioji ir pati gražiausia šių apylinkių upė buvo 
Šneke. Įdomu, kad vokietindami visus lietuviškus vie
tovardžius, nacionalsocialistai vis tik paliko nepaju
dinę šios upės taip gražaus lietuviško vardo, šalteikė 
nebuvo tokia laiminga ir jos lietuviškas vardas buvo 
pakeistas vokišku “Die Grosse Seise” vardu.

• Juodgalių kaimo gale, ant ribos su Senųjų Kryžio- 
hų kaimo žmonėmis, visi tie vandenys susibėga į vieną 
vietą ir nuo čia prasideda Nemunyno upė. Upės tėkmė 
čia yfa lėta, nes vietovės lygios, todėl vandenys yra 
ramūs ir virš jų visuomet viešpatauja šventadieniška 
tyla. Pakrantės apaugusios ajerais ir meldynais, virš 
kurių ištisą vasarą dūzgia nenuoramos laumžirgiai. 
Staiga tą tylą sudrumsčia garsus pliaukštelėjimas van
dens paviršiuje. Bet jau sekančią akimirką čia ir vėl 
tylu, ramu, tik upėje matyti vandens paviršiuje kaip 
aidas nubanguoja apskriti sujudinto vandens ratai. 
Tai ten lydeka pasigavo savo auką.

Nemunynas buvo žavinga upė. Be lydekų, čia bū
davo sugaunamos įvairios kitos žuvų rūšys, lynai ir 
ypač ešeriai. Upinės ūdros čia buvo retos, bet kartais- 
ir jas galima būdavo pamatyti. Nemunyne vykdavo 
gana gyvas susisiekimo judėjimas, čia pasirodydavo 
ir profesionalūs žvejai, y"pač žvejai iš Nemunyno kai
mo, esančio pamaryje, gabeną toliau į krašto gilumą 
savo sužvejotas stintas pas jų nuolatinius klientus, nau
dojančius šią žuvį kiaulių ėdalui. Daug ir aplinkniių. 
ūkininkų išsileisdavo savo valtelėmis šiuo vandens ke
liu vienokių ar kitokių reikalų vejami. Kartą per sa
vaitę Nemunyno vandenimis praplaukdavo ir krovi
ninis garlaivis, pataikąs prekių judėjimą tarp Labgu
vos, Kryžionų ir Juodgalių. Nemunynu taip pat pra
plaukdavo ir krovininės valtys, sunkiai pakrautos 
žvyru dėl kelių taisymo, ar anglimis, gabenamomis į 
vandens pumpavimo stočių katilines ant kanalų.

Gyvas judėjimas vykdavo ir prie čia esančio kelto, 
gabenančio žmones ir vežimus iš vienos pusės upės j 
kitą. Kelto kaimynystėje buvo ir karčiama-svetainė, 
kuri visuomet turėdavo pakankamai svečių ir klientų. 
Karčiamos savininkas buvo Erikas Semites. Kitoje 
upės pusėje vėl buvo kita kardama prie kelto sustoji
mo. šios karčiamos savininku buvo Evaldas Grigulis.

JuodgaThiose buvo ir pieninė, nes apylinkės buvo tur
tingos pievomis; jose ganydavosi nemaži skaičiai kar- 

fvių- ir jų pienas čia būdavo perdirbamas į sūrius ir 
sviestą, ši pieninė surinkadvo pieną tiek iš Juodgalių, 
'tiek iš Senųjų Kryžionų, tiek iš šalteikės kaimų ūki
ninkų. Visi tie kaimai buvo taip arti viens kito, kad 
net ir vietiniams gyventojams netaip lengva būdavo 

fpasakyti, kur kokio kaimo ribos baigiasi ar praside
da. Visų tų kaimų savivaldybinės valsčiaus viršaičio 
įstaigos buvo Juodgalių kaime. Viršaičiui čia buvo iš
tisus 40 metų ūkininkas Pranciškus Ašmonas( vok. 
Assmann). šalia šių pareigų, jis taip pat buvo ir Juod
galių mokyklos tėvų komiteto pirmininkas ir rūpinosi 
'visais mokyklos gerbūvio reikalais.

I Be viršaičio įstaigos, Juodgaliuosc dar buvo posto 
.agentūra, su 5 tarnautojais. Agentūros vedėju buvo 
aukščiau paminėtas karčiamos savininkas Erikas Sem
ites. Tvarkos pridabojimui Juodgaliuose buvo ir du 
policininkai, čia taip pat buvo ir pagalbinė girininki
ja, kuriai priklausė plačios valdiškos paupio pievos, 
išnuomojamos ūkininkams šienavimui ir ganykloms. 
Juodgaliai galėjo pasigirti ir savo savanorių gaisri
ninkų draugija, smulkaus kredito draugija ir bendruo 
meniniu chiru. šalia viso to, Juodgaliuose dar buvo- ir 
žemesnioji žemės ūkio mokykla, kurioje kai koriuos 
dalykus dėstė ir Juodgalių mokyklos mokytojai.

80. Budeliškių — Galulaukių (vok. Budehllisch- 
ker — Berahmung; 1938 m. pakeista i Griinwiese) vie- 
naklassę mokyklą lankė 42 vaikai iš Budeliškių, Var
žės, Varžlaukių ir Pakušės apylinkių. Mokyklos na
mas buvo medinis, statytas 1913 metais. Be mokyklos 
klasės, šiame name buvo mokytojo butas iš 4 kamba
rių. Prie mokyklos buvo daržas ir 14 margų žemės 
ūkis. Mokyklos mokytoju ir vedėju buvo Erdmonas 
Kuraitis (vokiškai rašoma Kurrat).

Kaip ir Juodgalių apylinkių, taip ir, šiose apylin

kėse gyventojų tarpe vyravo lietuviškasis elementas. 
Senuosiuose Kryžionuose randame ūkininkus Grygo- 
taičius, Jakštaičius, Krušinskus, Lapėmis, Tuopaičius. 
Juodgaliuose gyveno Jakubaičiai, Gaidžiai, Kielos, 
Plonus, Rupšiai, šoriai, Kubaičiai, Kurbjuvaičiai, 
anksčiau minėti Semlies ir Griguliai bei kiti, šalteikė- 
je kaimo gj’ventojų tarpe randame Lorencus, Kalvai
čius, Kubilius, šleivius, Zigmuntus, Krušaičius ir t. t. 
Budeliškiuose gyvena Baltrušių, Kedingių, Kūjų, Mer
kių, Stašiulių ir kitų lietuviškų šeimų. Varžėje randa
me ūkininkus Paliokus, Sembihis, šluotą, Pretorijų, 
Jaučių ir kitus, gi Varžlaukiuose susiduriame su Bed- 
narčiais, Geruliais, šusteriais ir kitais ūkininkais.

81. Kašlaunių vienaklasę mokyklą lankė 71 vaikas 
iš Kaštaunių ir Tovelninkų urėdijos sodybų ir vienkie
mių. Mokyklos namas buvo- mūrinis ir mokytojo butui 
čia buvo 4 kambariai prie mokinių klasės. Apie mo
kyklos namą buvo kiemas, daržas ir sodas; visa mo
kyklai priklausanti žemė turėjo 4 margų dydžio 
sklypą.

Vaikystės dienose girininkas Vilius Dirvelis buvo 
šios mokyklos mokinys ir apie ją jis taip rasa savo at
siminimuose:

“Kaštaunių mokykla buvo mano pirmoji “gimna
zija”. Mokyklos namas galėjo būti pastatytas taip apie 
1895 - 1898 metus. Mokyklos sodyba stovėjo vieno ki
lometro atstu nuo Kaštaunių kaimo, šios mokyklos 
vedėju ir mokytoju buvo vienas iš brolių Dumšaičių. 
Jo jaunesnysis brolis, taip pal mokytojas, mykytojavo 
kitoje Pakalnės apskrities mokykloje, rodos , Linkū- 
nuose. .lie abu buvo kilę iš Ragainės miesto. Vėliau i 
Dumšaičio vietą į Kaštaunius buvo atkeltas mokytojas 
Mikas Pažėraitis (vok. Paschereit). gimęs 1887 m. rug
sėjo 26 d. Atsidūręs tremty ir sulaukęs 70 metų am- 
žiaus, jis pasimirė 1957- m. sausio 24 d.”

(Bus daugiau)
4 — NAUJIENOS, CHICAGO $, ILL,— FRIDAY, JANUARY 29, 1971
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DR. ANNA BALIUKAS 
akių, ausų, nosies 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.; PRoepect 8-322$ 

Rezid. teiefu WAIbrook 5*5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

uuo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.

Rez. toL 2394683

_ DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel LU 54446 
Priima ligonius pagal susitarimą

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telefu PRospect 8-1717

DR. S. B1EŽIS 
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

SURGEON 
STREET

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND 

2434 WEST 71st 
Ofisas: HEmlock 4-5849

Rezidu 388-2233 
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas.

DR. EDMUND E. CIARA 
27u9 W. 5 ist 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 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 šeštad. uždaryta.

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

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

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRU RGAS' 
Priima tik susitarus 

Valandos: pirmad^ ketvirtad. 5—8,

Ofiso tel.: HE 4*1818 arba RE 7*9700 
Rezidencijos: PR 6*9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

dieni nuo 9 iki 12 vai 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

“contact lenses’’
Vai pagal susitarimų. 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

lex»u vtukiuM*, anūkam* ar ki
tiems artimiesiems giminėms, 
bet reikia, kad tame sklype 
būtų dar neprileido tų kapų. 
Prilaidotiems kapams galima 
paskirti tiktai globėjus, prižiū
rėtojus, gėlių sodintojus, bet 
ne savininkus. Tokiems skly
pams Illinois valstija įvedė Ca
re Fondą ir įpareigojo pačias 
kapines tuos sklypus prižiūrė
ti.

Povilas Daubaras priminė 
susirinkusiems, kad šiais me
tais sueis lygiai 60 metų nuo 
kapinių atidarymo. Susirin
kimas įpareigojo valdybą su
ruošti didesnes Kapų Puošimo 
Dienos iškilmes ir paminėti 60 
metų sukaktį.

Valdybos nariams atsakius 
į kitus klausimus, Povilas Dau 
baras baigė susirinkimą.
Reporteris

r

i

1 J1S> 1S Ukl'UJU 
vamzdžius sru- 
bet vėliau visas 

bereikalingai 
dabr jau visai

Jis pastebėjo, kad

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586*1220

į . 1
GUŽAUSKŲ 

i BEVERLY HILLS GĖLINYCIA
GELŽS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 80834]v......... ..... ..........     7

PLEASE 
BE 

CAREFUL!
Only you 

can prevent 
forest fires I

ma-

LIETUVIŲ TAUTINIŲ KAPINIŲ- 
METINIS SUSIRINKIMAS
(Tęsinys)

Toliau eina
pranešimo apie praeitais me
tais kapinėse atliktus darbus.

Kean Avenue gyventojai ir 
biznieriai protestavo prieš pa
stangas pakeisti zoną. Jie 
no, kad Lietuvių Tautinių
pinių sklypų savininkai taip 
pat turėtų protestuoti. Jaut
rūs miesto pareigūnai turėtų 
kreipti dėmesį į kiekvieną, pro
testą, bet jie kreipia dėmesį 
tiktai į tuos, iš kurių gali gau
ti balsą rinkimų metu. Taigi 
pirmon eilėn turėtų protestuo
ti tie Willow Springs lietuviai, 
kurie tautinėse turi įsigiję 
sklypus.

Direktoriams atrodo labai 
svarbiu kitas dalykas. Visi ži
note, kad direktoriai ir darbi
ninkai stengiasi kapines laiky
ti švariomis ir gražiomis. Jos 
tokios yra. Kiekvienas lankęs 
kapines žiemą ar vasarą, žino, 
kad jos pavyzdingai prižiūri
mos. Bet visi taip pat žinome, 
kad vakarinis Kean Avė. pa
kraštys vasaros metu žiauriai 
dvokia. Ten nuteka visos sru
tos, nes vakarinėje pusėje dar 
nėra vandeniui nutekėti vamz
džių.

Direktoriai norėtų užgirsti 
sklypų savininkų balsą šiuo 
reikalu. Direktoriai nori šio 
susirinkimo vienbalsio įgalio
jimo, kad jie imtųsi priemo-

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

' Aparatai • Protezai, Med, Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t. t.

- - * - A _ ...

2850 West 63rd St., Chicago, 111.60629 
Telef.: P Respect 6*5084 J

GRADINSKASJ
VIENĄ KARTĄ METUOSE 

IŠPARDAVIMAS 
19" DVIGUBA GARANTIJA TV

H19-88
2512 W. 47 ST. — PR G-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

Apdraustas perkraustymas 
iš Įvairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

TeU FRonHer 6-1882

PERKRAUSTYMAi

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA - r • 

R. ŠERĖNAS 
2047 W. 67th PI. WAIbrook 58063

■

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos is W0PA,
1490 kil. A. M.

agentų, prižiūrin-

nių švarai palaikyti visoje šio- 
tąsa direktorių 1$ apylinkėje. Direktoriai no 

ri gražiai sugyventi su visais iš 
Willow Springs ir Justice pa
reigūnais, bet visuotino susi
rinkimo įpareigojimas švarai ir 
orumui palaikyti direktorius 
priverstų ne tik protestuoti, 
bet, jeigu būtų reikalo, tai 
kreiptųsi į federalinės valdžios 
atstovus. Mes atsimename, kai 
vienas mūsų narys, jau palai
dotas Lietuvių Tautinėse, la
bai vykusiai kovojo dėl švaros 
Bridgeporte. Gyventojai ėmė
si visų priemonių švarai palai
kyti, bet nepajėgė. Visi protes
tai atsimušdavo kaip žirniai į 
sieną. Tuo tarpu Teodoras 
Kučinskas rado kelią prie fe- 
deralinių
čių švarą. Jis vienas apvalė 
Bridgeportą nuo nepageidau
jamos smarvės ir nešvarumų. 
Jeigu susirinkimas įpareigos di
rektorius siekti apylinkėje 
švaros, tai jie bus priversti tai 
padaryti.

10. Praeitais metais parduo
ti 43 sklypai, apimantieji 105 
kapus, ir 44 pavienės duobės.

11. Praeitais metais palai
doti 182 žmonės. Praeitų metų 
paskutinę dieną Lietuvių Tau 
tinėse Kapinėse iš viso buvo 
palaidota 8,770 žmonių.

Gudeliui baigus direktorių 
raportą, tuojau buvo pasiūly
mas jį priimti. Pasiūlė Anta
nas Mikšys, o jam pritarė Juzė 
Gulbinienė. Raportas vienbal
siai buvo priimtas.

Keli sklypų; savininkai pasi
sakė dėl nelemto viso srutų 
nutekėjimo ir - Kean Avenue 
gyventojų 'protestų. •

Direktorių pranešimą papil
dė'iždininkas Bruno Klemka.' 
Jis paaiškino, kiek laiko jis 
praleido su ■ Willow Springs 
pareigūnais. Pradžioje susida

nori pravesti 
toms nutekėti, 
reikalas buvo 
vilkinamas, o 
atidėtas.
prijungtume nutekėjimo vamx 
džius į visą Sanitary distrikto 
sistemą, tai reikia vamzdžius 
pravesti iki Cork Avė. Už šį 
prijungimą Justice reikalauja 
$15,000, o Willow Springs pa
reigūnai tokios sumos nenori 
jiems mokėti.

A. Norvainienei pasiūlius, 
Frank Stanioniui pritarus, nu 
tarta įpareigoti Tautinių kapi
nių direktorius imtis priemo
nių, įskaitant ir federalinės 
valdžios pagalbą, jei būtų rei
kalo, švarai ir reikalingai ra
mybei palaikyti visoje kapi
nių apylinkėje.

Jonas Šulcas paprašė direk
torių paaiškinti, ar teisybė, 
kad vaikams atimta teisė į tė
vų sklypus. Šulcas norėtu, kad 
šis klausimas susirinkusiems 
būtų tinkamai nušviestas.

Šiuo reikalu kalbėjo keli di
rektoriai ir sklypų savininkai. 
Atsakymų į klausimus metu 
paaiškėjo,- kad tokio nutari
mo nėra; Tėvai turi taip su
tvarkyti sklypus, kad būtų vie 
tos ir vaikams. Tėvai visuo
met gali perleisti vaikams 
arba net anūkams, jeigu skly
pe dar yra bent vienas arba 
daugiau .įeprilaido tų kapų. 
Bet jeigu tėvai nusiperka tik
tai dviejų - duobių sklypą, o 
vėliau nori,:kad ir vaikas arba 
vaiko šeima: būtų tame pačiame 
sklype palaidoti, tai jie daro 
klaidą. Tame sklype vaikui 
vietos jau nebėra. Jis turi ieš
koti kito sklypo, o kaip daž
nai pasitaiko— ieškoti vietos 
net kitose Lapinėse. Kad pa
našūs dalykai nepasikartotų, 
tai tėvai tūri nupirkti didesni 
sklypą ir perleistų jį vaikams. 

• Visuomet? sklypus įgalima per- 
", ■ <' 'i- o ' • ■ : :

JOHN MIKALAUSKAS
Mirė 1971 m. sausio mėn. 26 

dieną, 6:45 vaL vakaro, sulau
kęs 81 metų amžiaus. Gimęs 
Lietuvoje. Panevėžio apskr.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: du sūnūs — 

William McKas, marti Arlene ir 
John Mikai, marti Lorraine, se
suo Della Mankus ir jos šeima, 
10 anūkų ir kiti giminės, drau
gai bei pažįstami.

Kūnas pašarovtas Ringą ko
plyčioje, 6833 W. Grand Ave.

šeštadienį, sausio 30 dieną 
10:00 vai. ryto bus lydimas iš 
koplyčios į Lietuvių Tautines 
kapines.

Visi a. a. John Mikalausko gi
minės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę lieka:

Sūnūs, sesuo, gimines.

Laidotuvių Direktorius Povi- 
las J. Ridikas. Tel. 927-1Š11.

REMSITE TUOS BIZNIERIUS
KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE”

PETKUS
TtVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
v.'ly, 2533 W. 71st Street

Telef.: GRovehill 6-2345-6

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

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS '
I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI• *

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Dievo Karalystės
- Žinios

(Tęsinys)
10. •'

“Ra-

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

Lietuviu kalba: kasdien nuo 
dienio iki penktadienio 
vai. ryto. — šeštadieni 
madieni nuo 8:30 iki 9:30

pirma-: 

ir sek-i

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

CHICAGO. ILL. 60629
i

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tek: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Seštadie-

KELIONĖS I LIETUVĄ
IR Iš LIETUVOS
šiais 1971 metais rengiatės 

į Lietuvą arba iškviesti iš 
savo gimines, tai jau metas

niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku jų ^rai pritruks
pagal susitarimą^

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRU RGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4*1123 
Rezid. telef*: Glbson 8*6195

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

Jeigu 
važiuoti 
Lietuvos _ _ 
iš anksto užsisakyti rietas, nes vėliau

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 - RASCIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

SKAITYK ■NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8
—-m .. RiwowBiim.-a rim wwri       i u ■   

Štai ką sako Viešpats: 
moję girdisi balsas:-, rauda, de
javimas ir verksmas: Rakėlė 
verkia savo vaikų ir nenori duo
tis nuraminti, nes jų nebėra. 
Štai ką Viešpats sako: ‘Tegul 
nutilsta tavo verksmo balsas, ir 
tegul tavo akys-nebeašaroja, nes 
yra užmokesnio tavo vargui; jie 
sugrįš iš neprietelio šalies (iš 
mirties, nes mirtis vadinama ne
prieteliu). Yra vilties tavo atei
čiai, sako Viešpats, ir tavo vai
kai sugrįš į tavo ribas”. — Jer.1 
31:15-17.

Pranašas Danielius taipgi pra
našavo apie mirusiųjų prisikė
limą ir parodė, kad tai turės 
įvykti po didelių priespaudų, su 
kuriomis dabartinis amžius turi 
pasibaigti. Jo pasakyta taip: 
“Daugelis tų, kurie miega že
mės dulkėse, pabus. Atsimenate, 
kaip Dievas ištarė mirties baus
mę prieš pirmuosius mūsų gim
dytojus, sakydamas: “Nes dulkė 
esi ir į dulkę vėl pavirsi”. Taigi, 
aišku, kad visas Šventasis Raš
tas yra sandermingas ir pilnas 
brangių pažadėjimų apie išve
dimą iš kapų mūsų mylimų mi
rusiųjų, kūrinos Viešpats Jėzūs 
atpirko savo brangiu krauju.

Kalbėdamas į savo mokyti
nius apie Dievo meilę, kurią pa
rodydamas Jis siuntė Jėzų į pa
saulį atpirkti žmoniją, patsai 
Išganytojas pasakė: “Nes Dievas 
taip mylėjo pasaulį, kad davė 
savo vienatinį Sūnų, kad kiek
vienas, kurs į Jį tiki, nepražū
tų, bet turėtų amžinąjį gyveni
mą”. (Jono 3:16). Čia ir vėl pa
sakyta, kad amžinasis gyveni
mas bus gaunamas tikėjimu j 
Dievą ir į Kristų, Atpirkėją.

(Bus daugiau)

Kas domisi apie Tiesą, reika
laukite veltui Spaudos, šiuo ad
resu: L.B.S.A., 212 E. 3rd St., 
Spring Valley, Ill. 61362, U.S.A.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad Illinois uni
versiteto Circle Campus studentas, mūsų brangus sūnus Raimundas 
Rimkevičius staiga mirė sausio 26 dieną, 1971 metais.

į . } -.u . s, .Iii
■ Studl RAIMUNDAS RIMKEVIČIUS

. Gyv. 6643 So. Mozart Street
* -r I ’ “ • . .. * _ * ; r . <

Gimęs Wuerzburge, Vokietijoje, 1947 m. rugpiūčio 6 dieną. .

, . Amerikoje išgyveno 19 metų.

Kūnas ^pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 West 71st 
Street.

šeštadienį sausio mėn. 30 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš ko
plyčios į šk P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi ar a. stud. Raimundo Rimkevičiaus giminės, draugai ir pa
žįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Tėvai — dp. Sofija ir dr. Jonas RimkeviČiai, teta dr. Ona 
Valaitienė ir jos vyras adv. Jeronimas Valaitis, gyv. Kana
doje. Lietuvoje liko dėdė Jonas Vaišvila su šeima ir teta 
Ona Girčienė su šeima bei kiti giminės, draugai ir pažįstamu

Laidotuvių Direktorius Donald Petkus. Tel. 478-2345.

Metinė Mirties Sukaktis

. Y
V I j

A. A A.

v ANTON RADVILAS
Gyv. 2305 West 103rd Street

Mirė 1970 m. vasario mėn. 1 dieną, sulaukęs 78 metų amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje, Šiaulių aps., Šiaulėnų vis., Pilvelių kaime.

Palaidotas Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse

Paliko nuliūdę: žmona Vincenta - Varnaitė; duktė Irene Balze- 
kas, žentas Stanley Jr., trys anūkai: Stanley m, Robert ir Carole, 
ir daug kitų giminių.

Mūsų brangiajam Anton Radvilas pagerbti bus laikomos šv. Mi
šios šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje, 1971 m. vasario mėn. 
1 dieną, 8 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugas ir pažįstamus atsilankyti į pa
maldas .

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmirštine. Tu pas 
mus jau nebesugrįšu bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:

Žmona, duktė, žentas ir anūkai.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: Į

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID !

4605-07 . So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

NARIAI: AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTC
DALYSE

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

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

PETRAS BIELIŪNAS į

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS Į 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228 ,
Sooth Holland, Illinois
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Kairėje matome Violetą V. Sireikaitę, gy-

l 
jį

REAU ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

RENTING IN GENERAL 
Nuo mos

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir įrengimai

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

Marijona ir Antanas Rudžiai, žinomi Chicagos visuomenės veikėjai, St. Xa- Rudžius, o dešinėje stovi Rita AA Valkiūmenė, gyvenanti 65OT So. Talman 
vier kolegijoje, finansuoja lietuviu kalbos pamokas. Kas nori lietuviškai ir lankanti St. Xavier kolegiją. K ’ ‘ r-- ....
gerai išmokti, gali pasinaudoti proga. Paveikslo viduryje matome ponus venancią 2251 West 71 St., ir taip pat lankančią St. Xavier kolegiją.

1

į" 
fe?!-

PARDUODAMI
1S MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

fO% iki 50% nuolaida. Galima pirkti I 
lalimia ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO.

' ” TEL. GR 84421
6200 So. WESTERN AVE,

Joniškiečių klubas
Joniškiečių Labdarybės ir 

Kultūros Klubo susirinkimas 
įvyks antradieni vasario 2 d. 
Talman salėje, 4500 So. Tal- 
man (Ave. nuo 8 vai. vakaro. 
Susirinkimą užbaigus numa

nyta smagios vaišės.
j .Praeitas skaitlingas susirin
kimas sausio 5 d. praėjo visai 
valdybai dalyvaujant. Pirmi-

Susirinkimų ir parengimų

f — Lietuviy Auditorijos šėrininky 
metinis susirinkimas Įvyks penktadie
nį sausio 29 d. Chicagos Lietuviu Au
ditorijoj, 3133 So. Halsted St., 7:30 v. 
vak. Taigi, kurie turite Chicago Lith. 
Community Center, Inc. serus, kvie
čiami į šį susirinkimą. Yra svarbu vi
sų šėrininkų dalyvavimas šiame susi
rinkime. Taipgi reikės išrinkti 3 nau
jus T)irektorius ir yra kitii svarbių nu
tarimų padaryti.

A. Kaulakis, rašt.

— Bridgeport© Lietuviu Namų Savi
ninku Draugijos metinis narių susirin
kimas įvyks antradienį, vasario 2 d. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St., 7:30 vai. vak. Visi nariai 
ir narės kviečiami į susirinkimą, nes 
bus metinis pranešimas apie draugi
jos stovį ir yra kitų reikalų.

A, Kaulakis, rast.

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAtl-TTENOSE”

4 KAMBARIŲ BUTAS su baldais su
augusiems, 2 aukšt. priekyy, po 4. 

6541 So. CAMPBELL 
Tel. WA 56616 - ’ »

ninkė Julija Sadauskas pakvie-1 dainele atšventėme Helen Ven-
tč visus atsistojimu pagerbti 

■ seną ir daug pasidarbavusį nri- 
> rūsį narį Juozą lialičą. Jo arti

miesiems pareikšta klubo už
uojauta. Į klubą Įsirašė ir bu
vo mielai priimti nauji nariai, 
Helen Dybas ir Juozas Jurkšai 
tis. Raštininkės Antoinette 
Kalys protokolas ir kitų val
dybos narių pranešimai priimti 
vienbalsiai. Valdybos knygų 
patikrinimo revizijos komisi
jos metini raportą pateikė Kas 
paras Kriščiūnas, iš kurio su
žinojome, kad klubui praeiti 
1970 metai buvo gana geri ir 
gauta pelno arti 9 šimtai dole
rių. Komisija gražiai padėko
jo pirmininkei Julijai Sačaus- 
kaš už vaišes, ‘ kurios namuose 
įvyko revizijos komisijos ir 
valdybos posėdis.

Šiais metais klubo valdybos 
pirmininkė yra Julija Sadaus
kas, vicepirmininkė Helen 
Vengeliauskas, protokolų raš
tininkė Antoinette Kalys, fi
nansų raštininkė Bernice Žem 
gulis, iždo kontrolės raštinin
kė Anna {Klimas, iždininkė 
Valerija Samuolis ir kores
pondentas A. Jusas.

Susirinkimui užsibaigus prie 
vaišių stalų su Ilgiausių Metų

geliauskas, Juliaus Klimo ir 
korespondento gimtadienius.

A.; J ŪSUS

— Romas Stakauskas, vie
nas iš Antrojo Kaimo grupės 
iniciatorių, vaidinąs jame jau 
septintą sezoną, į Chicagą at
vyko iš Australijos, kurioje 
yra daug kartų vaidinęs Įvairių 
personažų roles; Jis ir .čia nepa
siliko nuošaliai, bet aktyviai 
Įsijungė Į kutūrinį gyvenimą, 
rašydamas jaunimo spaudoje 
ir dalyvaudamas; Antrojo Kai
mo pasirodymuose. Neseniai 
jis labai gerai atliko psicholo
go rolę “Atžalyno spektakliuo
se. Ji su kitais Antrojo Kaimo, 
aktoriais’vasario 6 d. vakarą 
girdėsime Operos baliaus me
ninėje programoje.

tvarkydamas, kad tie pinigai 
būtų ‘pasiųsti čia sudarytais 
siuntiniais. Bet gavėjai parei
kalavo, kad jiems būtų išmo
kėta grynais pinigais. Adv. S. 
Bredes sako, kad tai neatitik
tų mirusiojo valiai. Sovietai 
visokiais būdais gaudo dole
rius, kuriuos vėliau siunčia ki
tur, nes jų rublių .užsienyje 
niekas nepriima.

— I. Kriaučetiūnlenę, E; Ną- 
rutienė, S. Petersonienė ir R.; 
Rupinskas sudaro Grandies 
tautinių šokių grupės koniite/ 
tą. Tradiciniam Grandies va
karui, kuris įvyks sausio 30 d.^ 
7:30 v. v. Jaunimo centre, tal
kininkauja p. Pėtkūnai, p. Spur 
giai, p. KupcikČvičienė; p. So- 
bieskienė ir šokėjų tėveliai-; 
Grandies šokėjai, yad. Irenos 
Smieliauskienės, susiburia ne 
tik šokiams, bet reikalui esant 
ištikus kokiam negandui ar 
Lietuvos reikalais, susirikiuo
ja pareikšti žmonių norą ir 
valia. *

lla už pažeidimą nuosavybės pi
ketuojant O’Toole mokyklos 
priestatus prasidėjo, — Krimi
nalinio teisino 46-ję kameroje, 

j Bylą išklausys ir padais spren 
dimą Jury teismas. Kun. F. X. 
Laxvlor kandidatuoja 15 war- 
de Į miesto, > tarybos narius — 
aldęrmanus. To wardp ribose 
dabar yra didelė Marquette 
Parko dalis ir problematiškos 
apylinkės Į rytus iki Ashland 
Ave. Kandidatūrą remia Res
publikonų partija.

. — Tony Petraitis yra išrink
tas vadovų jaunių beisbolo ko
mandos Yankees, veikiančios 
Clearing - Ridge vakarinėje 
apylinkėje. Ten yra 12 tokių 
komandų su garsiais šios spor
to šakos vardais. Jos jau da
bar pradėjo ruoštis ateinančio 
sezono rungtynėms..

— Frank:. Vaičkus Chicagos 
State kolegijos krepšinio ko- 
'mandos Colonels gynėjas, 
sporto žinovų tvirtinimu, pui
kiu žaidimu ir perėjimais Į 
puolimą, išlaiko komandą to
limesnėse Varžybose. Paskuti
nėse rungtynėse^is laimėjo sa 
viešiems 22- taškus. Komandos 
vadeivas yra Bob Grigas, anks
čiau tokias pareigas ėjęs Par
sons kolegijoje, lowos valsti
joje;

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

2735 WEST 71 st STREET TEL. 925-6015

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus, knyga

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius j 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

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

— Rašyt. Danutė Brazylė- 
Bindokienė užbaigė rašyti nau
ją romaną “Viena Pasaulyje”. 
Tas romanas yra spausdina
mas ir netrukus pasirodys kny 
gų rinkoje.

— Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje (SLA) paskelbė nau
jų narių irašyinoi į šią ap- 
draudos organizaciją vajų. 
Akcija pavadinta ■ Lietuviškos 
šeimos vajumi. Informacijos 
gaunamos SLA centre, 307 W. 
30 St., New York, N. .Y. .10001 
ir SLA kuopose.

— Muz. Jonas Zdanius pa
ruošė spaudai mirusio kom- 
poz. K. V. Banaičio paskutinį 
kūrini “Jūratė ir Kastytis”.

— SLA savaitraštis Tėvynė 
rašo, kad V. Kalvelis, Brook
lyn© LDS narys, testamentu 
tarp kitų užrašė sumą pinigų 
savo brolio vaikams, gyv. 
bkup. Lietuvoje, L taip pat pa-

— J. Cicėnas, ;įfehaudoda- 
natijuosiuš‘ prieš Parkin- 
ligą išrastus vaistus, iš 

Tikisi grįžti. į 1!^-- - -j ’

m as 
šono
lėto atsigauna. Tikisi grįžti į 
“Dienų Skeveldros”. J p žmone
lė, Nelė, beeidama į darbą, 
pravažiuojančio taxi buvo sun
kiai užgauta. Ligoninėje išbu
vo daugiau kaip 2 savaites. 
Sveikata taisosi.

— Lietuviu Akadėminis Tau 
tinis1 Sąjūdis Čikagoje sekma
dieni, sausio 31 d„ 3'vai. po 
pietų Lietuvių Tautinių Namų 
būstinėje, 7108 So. Rockwell, 
ruošia viešas diskusijas tema: 
“Mūsų ideologinių srovių pa
stangos (stiprinti lietuvybę 
Amerikoje”. Diskusijose daly
vaus: dr. K. Šidlauskas, dr. P. 
Kisielius, L Andrašiūnas, P, 
Maldeikis, A. Kučys ir G. Ged
vilą. Įėjimas laisvas.

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 anuointment 
848-9381

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Tel.: REpublic 7-1941

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi • auto' mbtoral, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

Sausio 30 dieną visos Chica
gos gatvės veda vilniečius ir jų 
bičiulius į VKLS Chicagos sky
riaus rengiamą- vakatą - šokius.

Vieta — Pakšto svetainė prie 
38-tos ir California gatvių. Pra
džia — 7:30 vai: vak. Vietos 
ribotos, bet jų (galima Įsigy
ti prie įėjimo šį šeštadienį. - 
' ; • : Valdyba (Pr). -

♦ Važiuojūį Los Angeles, Ka
liforniją ateinantį antradienį, 
vasario 2 d. ir ieškau bendrake
leivio. •’ Suinteresuoti prašomi 
skambinti nuo 6:30 iki 7:00 vai. 
vakaro tel. 476-2598. ’ (Sk).

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
• 4645 So. Ashland ave.

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

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
.. į visoms progoms.

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

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

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

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

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

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

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

PUIKUS. DIDELIS 2 po' 6 mūras 
Gazu šiidvmas. platus sklvpas, mūro 
garažas arti ofiso. $29,500.

2 BUTU. 14 mefu modernus mūras, 
3 auto muro garažas. Marquette Par
ke.” $36.000.

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

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

Ponia Silvia Win de ban k turi jauną 
papūgą, kuri labai mėgsta sėdėti sa
vininkei ant galvos. Papūgos vardas 
"Atlas*. Ji mėgsta maudytis vonioje 
Ir pusryčius valgo tik su visais namo 

gyventojais kartu.

M, ‘

f

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo

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

GEROS DOVANOS 
iiot knygos parduodamos dabar "Naujienose' 

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

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _
Minkštais viršeliais tik _________________________ $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 
tik _________________________________________ _____ $130
Galima taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus čekj arba 

money orderį

1739 SO. HALSTED ST, CHICAGO 8, ILL.
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■— Roselando lietuvių kolo
nija, kad jau ir dhbar gerokai 
kitos tautos ateivių praskies
ta, bet ji ir šiais’ metais knibp 
ščiai rengiasi kuo iškilmin
giausiai atšvęsti Lietuvos nė- 
priklaussomybės šventės mi
nėjimą. Didžiosios tautos šven 
tės Įspūdingam' pravedimui 
vietos apylinkės vadovybės yra 
kviečiami 
dvasiškiai, 
kėjai bei 
čikagiečiai

p*-Pabaltijo Teisininkų Lygos 
sueiga. Pabaltijo Teisininkų. - 
Advokatų Lygos narių sueiga 
įvyks sausio 31 d., sekmadienį, 
12 vai. dienos metu adv. Char
les P. Kai raštinės patalpose, 
2649 W. 63rd Street

Darbotvarkėje peticijų rašy
mas dėl Vytauto Simokaičio nu
teisto mirties bausme; valdybos 
pareigūnų pranešimai; tautinių 
grupių valdybon rinkimai ir bė
gamieji reikalai.

Kviečiami nariai ir norį įstoti 
lygon teisininkai gausiai daly
vauti, tuo parodysime savų su
sidomėjimą aktualiais teisiniais 
reikalais. Valdyba

' (Sk).

HOME INSURANCE
garbjngi žinomi 
visuomenės vei- 

pasi žymėję mūsų 
menininkai. Deta

li šventės minėjimo programa
bus paskelbta vėliau. Vasario 
16-tosios minėjirųas įvyks va-, 
sario mėn. 21 dl sekmadienį, 
9:45 vai. ryto Visų šventųjų 
parapijos bažnyčioje ir po Su
mos parapijos jaukioje salėje. 
Kviečiama visa Roselando ir jo 
apylinkės patriotinė lietuvių 
visuomenė gausiai dalyvauti. 
Gal šis plataus masto šios mū
sų brangios šventės minėjimas 
gali būti Roselande ir paskuti
nis. Kas žino? ■ (brm)

— Kun. Francfl X. Lawlor, 
Lucilės Savickas ir kitę 12 by-

■ Call: Frank Zapolls 
3208% W. 95th St.

GA 4-8654 2^^22211.
Į Slate Earn Fire and Casualty Company

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

Susitarimui 254-7450

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, m. 60632. Tai. YA 7-5980

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

5 KAMBARIŲ mūrinis, 6-tas pada
rytas šildomam porčiuje. šilima ga- 
zu, moderni virtuvė ir vonia, 2 auto
mobiliu garažas. $20.500. . .
. 4 KAMBARIU EXPANDABLE (vir
šus neužbaigtas), apvnaujis mūrinis, 
šilima gazu. aluminijaus langai, 2 au
tomobiliu garažas, šoninis įvažiavimas, 
platus sklvnas. $25.000.

5 KAMBARIU mūrinė rezidenciją, 
šilima gazu. 1% auto garažas, platus 
^klvDss. $1R900.

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

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

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

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

\ katos ir biznio.
išsimekė- 

fimo sąlygos.
J. B A C E V ! č 1 U S 

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

3

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus.
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
2608 West 69th Street

Chicago, Illinois 60629
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas įvairių pre
kių. Automobiliai, Šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

Federating ir valstijos pajamy 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas - 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašę paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANC E 

Simaitis realty 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

✓

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE”. —TURI GERIAUSIĄ

HEATING CONTRACTOR
įrengiu naujus ir perstatai! 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 metu

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>

M
JUOZAS (JOE) JURAITIS

Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
nūs, Volvns. Mercedes, Porschus ir 
kitas užs. ir vietinės gamybos maši 
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 

mechanikai, vilkikas.

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd SL

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353




