
v

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Th* fn ana Gttatnt Lithuaman Doty in Atnmtt

NAUJISHOS TW 0*4? N<w» |
Ur The Lithuanian Nh-'» ^nblwliint Co*. Iwa

1739 3b. Habted Street. Chicago. DI. 60098
HAjrmarket 1 - 6106

Ovtr Ont Million Lithuanian In Tht Uniltti Stott*

VOL. LV ^braryofCongrecs Gr 
^nodical Divisjon • 
W'ShlnSton, D. c. 2Q54d

Chicago, Ill. — Pirmadienis, Sausio-.January 22 d., 1973 m. Kaina 15c 18

NIXONAS: OIDZIUOKIM SAVO LAISVĖMIS
BOLŠEVIKIŠKESNIS UŽ BREŽNEVU
Sov. Sąjungos 50-simtmeeiui paminėti Lit. ir Menas” (1972. 

X1I.30) išspausdino Justo Paleckio straipsnį “Didingoji šeima”. 
Savo pagieža nepriklausomai Lietuvai, istorijos klastojimu, Ru
sijos garbinimu ir isterikes pakilimu, šis straipsnis pralenkia ir 
ankstesniuosius Paleckio žurnalistinius perlus. Kaip Lietuva 20 
metų liko atskirta “nuo Tarybų šalies ?” Paleckio paaiškinimas: 
“Ne “didvyriškos nepriklausomybės kovos’, kaip skelbia buržua
zinė istorija, bet fon der Golco ir landesvero divizijos, anglų lai
vynas, Bermonto-Avalovo baltagvardiečių bandos, baltalenkių 

legionai ir kitos tarptautinės intervencijos sutelktos ginkluotos 
pajėgos nulėmė buržuazijos įsigalėjimą Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje”.

Nepriklausomybės laikme- •—
lis? “Vakarų kapitalistų pusiau 
kolonijų” padėtis, “žiauriausias 
teroras”. Įsismaginęs, Paleckis 
pasirodo maskviškesniu net už 
Brežniovą, pavadindamas Lie- 
tuvv bei kitas Pabaltijo valsty
bes “atsilikusiomis tautomis”, 
kai Brežniovas savo gruodžio buvo nufotografuotos paskuti- 
mėn. kalboje pripažino, kad nėję Kissingerio ir Le Due Tho 
prieš Lietuvos, Latvijos ir Es- derybų sesijoje. Tas susitari- 
tijos “įstojimą į Sąjungą jų ne
galima buvo priskirti prie at
silikusių nacionalistinių pa
kraščių”.

Aprašęs, anot jo, pasakiškus 
pasikeitimus sovietinėje sant
varkoje; Paleckis savo rūstybę 
nukreipia į jo įsivaizduojamus 
šmeižikus ir pliurpėjus, kurie 
esą tauškia apie kažkokį rusiš
ką kolonializmą. Pasak jo, “di
di ir galinga rusų tauta teikia 
nesavanaudišką pagalbą bro
liškoms respublikoms ir tau
toms”.

Aia-proga raudoniesiems ̂ so
vietų istorikams, besiverčian
tiems melais ir faktų klastoji
mu, norime priminti: (1) Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos tautos, 
1918 m. paskelbusios savo vals
tybinę nepriklausomybę (Lie
tuva atkūrė), savo sukaupto
mis jėgomis, apgynė ją nuo vi
sų interventų; (2) didžiausias 
aukas sudėjo iki išvarė iš savo 
teritorijų Raudonosios Armo- 
jos pajėgas, kurios ant savo 
durtuvų buvo atnešusios bolše
viku sufabrikuotas vvriausv- 
bes, kaip kad V. Mickevičiaus- 
Kapsuko Lietuvai; buvo išva
ryti ir bermontininkai ir von- 
golcistai ir kiti įsibrovėliai. 
Baltijos tautoms nereikalinga 
jokia Rusijos pagalba. Tegul 
tik ji greičiau atsiima atgal tai, 
ką ant durtuvų atnešė 1910 ir 
1914 metais. ' (Elta)

1$ VISO PASAULIO
WASHINGTONAS. — Ame

rika ir Hanojaus valdžia susi
tarė paskelbti kelias fotografi
jas iš derybų Paryžiuje. Jos

Kai kurie žydai 
nemėgsta Izraelio 
VIENA. — Izraelio'imigraci

jos ministeris Nathan Peled 
aplankė Austrijoje įsteigtus pe
reinamus lagerius sovietų žy
dams, kurie čia apsigyvenda
mi pakeliui iš Sovietų Sąjun
gos į Izraelį. Viename lagery
je apie 40 žydų pakėlė triukš
mą. Pasirodo, kad jie grįžta iš 
Izraelio atgal į Sov. Sąjungą. 
Tų žydų išdalintuose lapeliuo
se sakoma, kad Sovietų Sąjun
goje gimęs žmogus negali pri
siderinti prie kapitalistinės sis
temos Izraelyje. Sovietų Są
junga nebenori žydų priimti at
gal. nes jie jau gavo Izraelio 
pilietybę.

Ministeris Peled paaiškino 
korespondentams, per praėju
sius dvejis metus apie 120,000 
sovietų žydų pareiškė norą va
žiuoti į Izraelį, o iš jų tik apie 
150 ar 200 buvo nepatenkinti 
gyvenimu Izraelyje. Tai esąs 
labai nereikšmingas skaičius.

Mėnulio vaizdas. Tolyje matosi LR
mas irgi rodo, kad taikos su
tartis nebetoli.

NEW YORKAS. — Grupė 
juodų banditų užėmė sporto, 
reikmenų krautuvę, paėmė įkai
tais pardavėjus ir pirkėjus, vi
so 11 asmenų. Prasidėjo susi
šaudymas su policija, kuriame 
vienas policininkas nušautas, 
trys sužeisti. Banditai toje par
duotuvėje rado nemažai gink
lų ir amuncijos. Vakar parduo 
tuvės apgulimas dar buvo ne
pasibaigęs. Policija panaudo- jaunimo Tiesdje” A. Jovaraus- 
jo ir šarvuotus automobilius.

SĄIGONAS. - ~ 'j;
prezidento Thieu duktė. 19 me
tų Thi Tuan Anh penktadienį 
ištekėjo už 28 m. Tan Trieu, ei- žvalgą, 
vilinės 
sūnaus. Vedybos įvyko katali- aukšto tikslumo metalo pjovi
kų katedroje, apeigoms vado- mo staklės, ’
vavo arkivyskupas Van Binh. nos, televizoriai, 
Jaunieji išvyko į JAV, kur jie j virinimo 
studijuos Pittsburgh© universi- žvejybiniai 
tete.

WASHINGTONAS. Kari-'skaitantis įrenginys 
nė aviacija atidavė savo naujo 701”, elektros skaitikliai, elek- 
lėktuvo kontraktą Long Island tros varikliai, 
aviacijos bendrovei Fairchild nos, 
Industries. Pirmiausia įmonė, nos, autokompresoriai, 
pastatys 10 lėktuvų, o jei jie produktų ' ’ * ‘
pasirodys tinkami, aviacija įpakavimo 
užsakys iki 720. Atsiras naujų Džiaugiausi, 
darbų 4,500 darbininkų, dar bia paminėtų gaminių esą išve- 
14.000 dirbs kitose įmonėse, 
surištose su lėktuvų gamyba.

su astronautu Schmitt. Fotografavo astro- 
ie Cernan.

Tai daryti,

PLEČIA METALO
Kremliaus ūkio vadovybė pamažu plečia 

produkcijos įmones okupuotoje Lietuvoje, 
kolonistų gabenimo į Lietuvą, yra dvi
jai metalo produkcijai nereikia daug žaliavos 
antra, precizinių instrumentų ir dalykų 
yra viena iš geriausiai pasireiškusių savo 
ginus su bolševikų valdomoje imperijoje kitų 
vybėmis.

1972 m. gruodžio 27 d. “Kom- ---- ——

kas, valstybinės plano komisi-
- P. Vietnamo jos mašinų , gamybos skyriaus

viršininkas, pateikia trumpą 
tos pramonės asortimentų ap- 

Dabartiniu metu esą 
aviacijos direktoriaus išleidžiami šie gaminiai: labai

žemės ūkio maši- 
elektrinio su- 

įrengimai. didieji 
laivai, dantračių 

frezavimo staklės, automatinis 
Būta —

skalbimo maši- 
statybos apdailos niaši- 

maisto 
apipavidalinimo ir 
automatai ir kt. 
kad kai kurie iš

žami net į 70 valstybių, ir ypa
tingai didžiuojamasi į užsienį 
išvežamomis precizinėmis me
talo pjovimo staklėmis, gami
namomis Kaune, šioje pramo
nėje dirbąs kas trečias respub- 

i darbuotojas. 
Jovarauskas nepa-

Sovietai saugo 
kopijavimo mašinas į likos pramonės

MASKVA. — Modernios ko- Tik’ deia’ 
pijavimo mašinos yra sovietų sako’ kad vjsi S’ar<!in,iv ,8a‘
valdžios naujas priešas. Bijo
dami, kad tomis mašinomis 
nebūtų spausdinami raštai prieš 
valdžią, Kremliaus ponai įsa
kė griežtai saugoti tokias ma
šinas. Viename mokslo institu
te Maskvoje buvo nukopijuoti 
keli puslapiai iš hebrajų kal
bos vadovėlio, kad studentas 
turėtų iš kur mokytis* Kopija
vimo mašiną prižiūrėjęs pa
reigūnas buvo atleistas iš dar
bo.

Įstaigose, kurios turi kopija- (vol. III, No. 2, Summer 1972). 
vimo mašinas, jos saugomos Pagrindiniuose
po devyniais užraktais. Vaka-.Stanley W. Page nagrinėja Le- 
re, baigus darbą, kambariai, jniną ir valstiečių “bolševizmą” 
kur tos mašinos laikomos, yra .Latvijoje 1903 — 1915 m.. Ei- 
užantspauduojami vaško ant-Įzenš Leimanis aprašo Rygos 
spaudais. Langai, paprastai, • Politechninį institutą. Anato- 
sustiprindami grotais. pijus Matulis rašo apie baltus

Vienas sovietų mokslininkas (Solženicino knygose, o Biruta 
Jie Cap apie Pabaltijį prancūzų 

rašytojo Jules Verne’o roma
nuose. žurnalą leidžia Asso
ciation for the Advancement 
of Baltic Studies. Inc. (E.)

miniai išvežami j kitus kraštus, 
js kaip sovietiniai, o ne Lietuvos 

gaminiai, ir visi jie turi įrašus 
tik rusų kalba (E.)

pareiškė, korespondentui 
saugo mūsų ErąVegą (taip va
dinamos tos mašinos) taip, 
kaip jūs saugote savo auksą 
Fort Knox sandėliuose”.

tautu

ĮMONES
metalo 

neskaitant 
smulkia-

į Lietuva ir, 
lietuvių tauta 

paly
tomis pat sa-

Vokiečiai siūlo 
bendraferbianti 
šiais metais numatomas 

glaudesnis bendradarbiavimas 
tarp vokiečių, amerikiečių ir 
baltų akademikų. Dr. Arvad 
von Taube, Carl-Schirren Fun
dacijos valdybos pirmininkas 
ir pabaltijo Istorinės Komisijos 
Vokietijoje vicepirmininkas, 
pasiūlė surengti eilę semina
rų ir simpoziumų, pasikeiti
mui idėjomis ir susipažinimui. 
Vokiečių universitetai ir insti
tutai tikisi suteikti užsienio 
dalyviams nemokamą pastogę 
ir kitokių lengvatų. Temų pa
siūlomai ir idėjos aplamai siųs
ti Dr. von Taube adresu: Carl 
Schirrren - Gesellschaft e. V.. 
3140 Luneburg. Schillerstrasse 
45. Germany. (

Naujas žurnalas 
“Baltic Studies”

Gruodžio mėn. pasirodė ant
rasis naujojo formato “Journal 
of Baltic Studies” numeris

straipsniuose

PREZIDENTO INAUGURACIJOS KALBA
WASHINGTONAS. — Prezidentas Nixonas šeštadienį, mili

jonams stebint televizijoje, davė priesaiką “išlaikyti, saugoti ir 
ginti Amerikos konstituciją”. Priesaiką priėmė Aukščiausiojo 
Teismo pirmininkas Warren Burger, bibliją laikė ponia Nixoniene. 
Savo inauguracijos kalboje prezidentas pareiškė, kad Amerika 
stovi ant naujos taikos gadynės slenksčio. Prezidento kalba buvo 
respublikoniškų, konservatoriškų principų pakartojimas. Tie 
principai bus taikomi ne tik vidaus politikai, bet ir užsienyje.

Patarimai kaip 
derėtis su rusais

NEW YORKAS. — Business 
International bendrovė, kuri 
užsiima tyrinėjimais ir konsul- 

I tacija biznieriams. išleido 
i knygelę — raportą apie preky
bą su sovietais. Knygelėje duo
dami patarimai amerikiečiams, Į 
kurie tikisi ateityje išplėsti pre-

Tarp kitų dalykų amerikie
čiams patariama vengti susira
šinėjimo su sovietų įstaigomis, 
nes kol laiškai suvaikščioja 
praeina apie mėnuo laiko. Nie- 

ikada -negalima rašyti laiško 
.kuriam nors sovietų pareigū
nui į namus, nes tas tik sukels 
jam nemalonumų, bet derybų 
nepagreitins. Geriausia važiuo
ti į Maskvą ir ten vietoje vesti

Šia savaite busC t,

baigtos derybos
SAIGONAS. — Sekmadienį 

prezidento patarėjų štabo na
rys gen. Haig baigė savo derv- . T-v* ■ ... I » n II IV-ll MVIVIV IV.VUbas su Pietų \ įeinamo prezi- ‘ ,, , _, . ‘ „ dervbas, sako raportas,dentu Thieu ir per P. Korėjai t-' ....., ., . . . ! Toliau amerikiečiams pata-isskndo į Washingtona. Haig • . ... _ 1 n . narna, kaip - gerti su rusais,
painformavo P. Korėjos vvriau- - r, .... . „ 1 • Rusams, užsigrūdinusiems sia-svbę. kaip jis painformavo La-’ ‘ . ■
oso. Kambodžos ir Ta.land.- į. (i lit;.() vo(tkos jf lo.

derybas, ka.la ame- 
1 rikietis po tokio rusų vaišingu- 
mo pasidaro nebetinkamas de
ryboms. Raportas pataria po 
kiekvieno stiklelio vodkos iš
gerti gerą stiklinę gazuoto van
dens.

I Derintis su rusais reikia daug1 
? kantrybės, lankstumo, užsis

pyrimo ir patvarumo, sakoma 
Business International raporte.

derybų pasiektus rezultatus.
Prezidentas Thieu įsakė sa- 

(vo užsienio reikalų ministe- 
riui Lam vykti į Paryžių. Sai- 
gone kalbama, kad Thieu suti
ko su svarbiausiais susitari
mo punktais tačiau esą smul
kių techniškų detalių, kurias 
reikia patikslinti. Generolui 
Haig išvykus, prezidentas Thieu 
dar matėsi 55 nūn. su JAV am
basadorium Bunkeriu.

Rodezija skelbia 
griežtas bausmes

SALISBFRK. — Rodezijos 
vyriausvbė paskelbė dekretą, 
kuris duoda pareigūnams tei
sę kolektvviai nubausti tokius 
negrų kaimus. kuC globą gau
na teroristai iš Zambijos. Pa
reigūnai gali iš kaimų vyres
niųjų rinkti pakeltus mokes
čius ar konfiskuoti jų galvijus.

Bodezijos premjeras lan 
Smith pirma kartą pripažino, 
kad vietiniai Rodezijos juodi 
gyventojai padeda nacionalistų 
partizanams. Anksčiau Rode
zija vis skelbdavo, kad jos 
negrai yra laimingi ir nenori 
jokių pakeitimų, bet lojaliai 
remia baltųjų valdžią.

Vyriausybė paskelbė, kad iš 
Zambijos pusės kareiviai ap
šaudė Zambezi upėje plaukusį 
Rodezijos kariuomenės laivą ir 
Pietų Afrikos policijos laivą.

Zambija skelbia, kad Rode- 
zijon atvyko apie 4.000 Pietų 
Afrikos kareivių ir buvo nu- 
'siųsti prie Zambijos sienos.

P. Korėja yra svarbiausias po 
Amerikos P. Vietnamo sąjun
gininkas, turįs P. Vietname 
daugiau kareivių negu Ameri
ka — apie .35.000.

šią savaitę, kalbama Saigo- 
ne. taikos derybos baigsis. 
Kissingeris su Le Due Tho šią 
savaitę padės savo inicialus po 
karo paliaubų sutartimi, o vė
liau ją pasirašys užsienio rei
kalų ministerial, jų tarpe vals. 
sekretorius Rogers.

i Siūlo nebeduoti
Vietnamui ginklų
WASHINGTONAS. — Baig

damas savo pareigas gvnvbos 
departamento sekr. Melvin 
Laird pareiškė spaudai, kad 
po susitarimo Vietname, rei
kėtų Amerikai susitarti su Ki
nija ir Sovietų Sąjunga ir ne
beduoti Vietnamo valstybėms 
daugiau ginklų. Su Maskva 
būtų galima tokio susitarimo 
pasiekti, nes jai trūksta maisto 
ir kapitalo. Maskva siekdama 
didesnės prekvbos su Amerika. 
(turėtų pažadėti nebeginkluoti 
daugiau Hanojaus valdžios.

' Laird pridėjo, kad ir po pa-

Prezidentas pabrėžė, kad as
menys, kaip ir tautos, turi dau
giau patys rūpintis savo reika
lais, turi turėti didesnę atsa
komybę. Amerika toliau rems 
principą, kad jokia šalis netu
ri teisėspriniesti savo valios ir 
valdžios kitiems jėga. Amerika 
toliau prisidės gindama taiką 
ir laisvę, tačiau Amerika lauks 
kad ir kiti daugiau prisidėtų.

Prezidentas nurodė, kad 
pastaraisiais metais amerikie
čiai pametė pasitikėjimą sa
vimi. “Mūsų vaikai buvo mo
komi gėdytis savo tėvynės, gė- 
dvtis savo tėvų, gėdytis Ame
rikos laimėjimų namie ir jos 
vaidmens pasaulyje. Kiekvie
name žingsnyje mes biv^-ie 
puolami tų, kurie Amerikoje 
mato labai mažai gero ir vien 
tik blogį. Bet aš tikiu, kad is
torija nespręs apie šių dienų 
Ameriką, taip, kaip jie spren
džia. šiame šimtmetyje niekas 
neprilygo Amerikos atsakingu
mo, jos kūrybingumo ir jos 
pažangos. Būkime išdidūs, kad 
mūsų sistema pasiekė daugiau 
laisvės ir 'daugiau turtų, pasi- 
'daliritų plačiai tarp žmonių, 
negu bet kuri šalis žmonijos is
torijoje”. pareiškė prezidentas.

Prezidentas pabrėžė, kad jis 
nežada vyriausybės jėgomis iš
spręsti visu problemų. Vyriau
sybė negali visų problemų iš
spręsti. Vyriausybė turi mažiau 
iš žmonių imti, kad žmonės 
patys galėtų daugiau padaryti. 
Atsiminkime, kad Amerika 
buvo įkurta ne vyriausybių, 
bet žmonių, ne per šalpą, bet 
per darbą, ne bijant atsakomy
bės, bet jos siekiant”, kalbėjo 
prezidentas.

Inauguracijos iškilmės, pa
radas ir vėliau įvairūs banke
tai sutraukė tūkstančius žmo
nių. Parade pirmą kartą žings
niavo ir etninių grupių atsto
vai, jų tarpe lietuviai. Inaugu
racija kainavo apie 4 mil. dol. 
Penktadienį etninių grupių 
bankete svečiai buvo vaišina
mi įvairių tautybių patiekalais. 
Ponia Aldona Bačkaitienė bu
vo oficiali banketo “hostess . 
Ji nusiskundė, kad jos receptų 
lašiniuočiams ir pončkutėms 
banketo rengėjai nepanaudojo.

Dailininkai 
nepatenkinti

Lapkričio pabaigoje įvyku
siame “Lietuvos TSR Dailinin- liaubų. pasirašius sutartį. A nie
kų sąjungos” pirminės parti- rika laikys Tailandijoje ir lai- 
nės organizacijos susirinkime vyne stiprias aviacijos jėgas, 
dailininkai — komunistai pa- kurios žiūrės, kad komunistai 
reiškė daug nepasitenkinimo ir vėl nepradėtų didesnės atakos 
savo jauniaisiais ir vyresniai- prieš savo kaimynus, 
siais kolegomis. Pasak “Lite
ratūros ir Meno” (1972. XII. 2),! 
jaunųjų nuodėmės yra: “su-' 
smulkėjimas, kameriškumas, 
formos ir turinio neatitikimas”. 
Dailinininkų visuomeninė veik
la susilaukė “nemaža kritinių 
pastabų”. Partiečiai dailinin
kai pareikalavo, kad Dailinin
ku sąjunga pagerintų “politi-( 
nį"... savo narių švietimą”, o
dailininkai atvirai pasisakytų rija suėmė tris vietinius vyrus, 
“prieš įvairias socialistinio re- kurie kaltinami bankininko, 
alizmo menui svetimas, prisi-jo žmonos ir dukters nužudy- 
taikėliškas idėjines ir estetines mu. Pas nusikaltėlius rastas 
pažiūras, prieš tokią kūrybą”, ginklas ir iš banko atimti pini- 

(Etta) gai.

Chi-WASHINGTONAS.
cago Tribune” į inauguracijos 

'.7 iškilmes nuvežė III vaikus.
kurie išnešiojo laikraštį jo pre
numeratoriams. Vaikai laimė
jo šią kelionę surasdami laik
raščiui nemažiau po 12 naujų 
skaitytojų.

GRANDIN. — Misouri poli-

Vatikanas siūlo 
jungti prie Kauno 
Vokiečių kalba Elta biuleteny-* 

je (Elta-Pressedienst) tilpo to
kia žinutė, paimta iš laikraščio 
“Die Zcit (197.XI.23)”: ...kaip 
savo įnašą apie Status quo. Šven
tasis Sostas pasiūlė sovietams, 
kad šiaurinė, dabar sovietų Ry
tų Prūsija būtų išimta iš nau
jos lenkų Ermland vyskupijos 
(jurisdikcijos) ir kartu su Klai
pėdos kraštu būtų prijungta prie 
lietuviškos Kauno diecezijos”.

Be to, biuletenyje įdėtas Vil
ko memorandumas. Europos 
Saugumo Konferencijos reikalu. 
New Yorke įsteigtosios pabaltie- 
čių santalkos nuostatai ir kt.

(F.)



Rinktinis LYRIC OPEROS cho
ras. Bilietai po $8, $7, $6, >4, 
$3 ;junami Vaznelių prekybo

je 2501 West 71st Street, Chi- 
cajo,' arba paštu Chicago Opera 
Co. 7121 South Tai man Ave
nue, Chicago, Illinois 60629.

LA BO A lietuvių kalboje su pilnu 
simfoniniu orkestru įvyksta 

VASARIO 3, 4 ir 11 DIENOMIS

PUCCINI OF MN

ALFONSAS NAKAS

MARIA AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS
Diriguoja Lyric Operos dirigentas Giulio Favario,

AUDITORIJOJE
Režisuoja Živilė NUMGAUDAITĖ

Visi prašomi f iš anksto 
įsigyti bilietų^ į lietuvių 
statomą G. Puccini

i ' fJ A V 4? X;

Operą.

PASTABOS APIE DETROITO STUDENTŲ 
KULTŪRINI SAVAITGALI

Pačią paskutinę minutę prieš 
įvy/.į dar spėjau čia parašyti, kas 
Detroito lietuvių laukia Lietu
vių namuose sausio 13 ir 14 die
nomis. Dabar su džiaugsmu, bet 
ir su sunkia širdimi rašau jau 
po įvykio. Nes užsiangažavęs 
jaunimas Lietuvių studentų 
sąjungos Detroito skyriaus — 
davė viską, ką buvo žadėjęs. Nes 
publikos, jaunos ir senos, atėjo 
daug mažiau, negu buvo laukia.

Koncertas
Iš Čikagos atvažiavę, progra

mą atliko keturiese: Nerija Lin
kevičiūtė, sopranas; Vytautas 
Nakas, bosas; Bernardas Prapuo
lenis, baritonas; Teksas Ričar
dai tis, pianistas-akomponiato- 
torius. Keletą dalykų daininin
kai atliko visi trys kartu, keletą 

iluetais (pamainomis, tai vie
nas iš vyrų su Linkevičiūte, tai 
abu vyrai), keletą — solo. Pir
moji programos dalis buvo skir
ia Wolfgango Amadaus Mozarto 
kūrybai. Iš penkių dainų bei ari
jų, trys buvo sudainuotos vo
kiškai, viena lietuviškai ir vie
na itališkai. Antroje dalyje bu
vo atliktą po vieną ištrauką iš 
keturių operų: Richardo Wag- 
nerio, Giacomo Meyerbeer, 
Amilcare Ponchielli, Vincenzo 
Bellini. Ir čia dainuota vokiš
kai. prancūziškai, itališkai- Tre
čiąją dalį sudarė tik lietuvių 
liaudies dainos. Jų į programą 
buvo surašyta astuonios, bet pu
blikai prašant, dar pridėta de
vintoji. į

Ko solistai verti muzikos kri
tikui, gal skaitysime netrukus 
kitur, nes salėje mačiau ir Sta
sį Šližj, ir Praną Zaranką. Aš 
čia tik savo įspūdžius ir, taip sa
kant. emocijas paklosiu. Nagi, 
negalėjau akių atitraukti nuo
raudonu aksomu dengtos, links-' 
mos ir kartu kuklios Nerijos,

sumas ėmė tik aukštose gaidose, 
bet, regis, ji ir ten išvežė. Dar 
ji ne Bičkienė ir ne Stankaitytė, 
bet užtat ir laiko dar labai daug 
turi. Abu vyrai geriausiai jau
tėsi dainuodami trio ir duetus. 
Publika irgi tenai labai, gerai 
jautėsi, labai gausiai plojo. Solo 
partijos jiems abiems buvo dvi
gubai nedėkingos: todėl, kad at
liekami kūriniai buvo rečiau 
girdėti, tad eilinių klausovų at
mintinai neišmokti; ir kad vie
nas baritonas, o kitas bosas, bet 
nė vienas ne tenoras, kai mūsų 
liaudis tik tenorams dainuojant 
iš džiaugsmo verkia. Solo par
tijoj Prapuolenis atsigriebė tik 
su “Ulijona”, čia jis sudainavo 
taip jautriai ir subtiliai, kad pu
blika ėmė šaukte šaukti “valio” 
ir “bravo”.

Per pertrauką dėl svetimų kal
bų kuo ne susimušėm su Vytau
tu Alantu. Jam, sako, viskas la
bai grąžu, tik, girdi, kokiem ga
lam vokiškai, itališkai, prancū
ziškai. Mes, sako, nesupran
tam, ką jie ten dainuoja. O man 
kodėl ne? Liberalai, kaip ir poe
zija, tik originaluose gražiausiai 
skamba. Svarbu, kad solistai 
anas svetimas kalbas mokėtų, 
kad jie aiškiai žodžius ištartų. 
Gi solistai tarė kiekvieną žodį, 
kiekvieną skiemenį pasigėrėti
nai. Tatai pastebėjome jiems 
vokiškus tekstus dainuojant, na, 
ir lietuviškus. Dėl to Alantas 
nesiginčijo. Programai pasibai
gus, solistus jau kąip žmones, 
ne kaip pusdievius, salėje susi
tikę, dėl tų svetimų kalbų jiems 
vėl kas savo miglas į ausis pūlė
mė. Tiek to.

Be jau minėto Nerijos akso
mo, ir visi trys vyrai buvo gra
žiai, šventiškai apsirėdę, visi su 
tuksidais. O kai Mozartą dai-

Miami seaquariume aštunkojis-nykštukas bando įlysti į tuščią 
sraigės kiautuką.

rodos dalyvių, tebuvo tik devy- kai parūpintų daugiau žinių apie 
ni: Daina AstaŠaitytė, Dalia če- šį jauną menininką. O gal, ofi- tuvos Generalinis konsulas Ani- 
čiūraitė, Aldona Petrauskaitė, 
Algirdas Skrebutėnas, Irena 
Sventickaitė, Kazys Tamošiū
nas, Juzas Vaičiūnas, Dangeru
tis Velavičius ir Karolė Vesell- 
kaitė. Viso eksponuota apie 70 
darbų. Žanrai? Akrylis, tempe
ra, vandeninės spalvos, kerami

ka, litografija braižiniai, medžio 
raižiniai, truputis skulptūros, ke
letas meniškų nuotraukų. Be
je, su nuotraukomis labai pa
sigedome pernai dalyvavusio ne
paprastai stipraus Liucijaus Ku
likausko. Vis tiek, fotografavi
mo meną labai gerai reprezen
tavo J. Vaičiūnas ir D. Vėlavi- 
čius.

Pagrindinę kalbą pasakys Lie-

dalaus atidarymo metu, ir buvo cetas Simutis iš New York. Kon- 
apie jį papasakota? - įcertinėje dalyje, su nauja pro- 

Savaip įdomūs ir vietinių, vis ^rama pasirodys LTM Čiurlionio 
mano gerų pažįstamų jaunuolių ansamblis, vadov. muz. Alfonso 
studentų darbai. Tik bijau apie 'kulskio.

jus paskirai kalbėti. Džiaugiuo-’ Visos organizacijos, kuries 
si, kad šią parodėlę tvarkęs, Al-' paprastai rengia Lietuvos nepri- 
girdas Skrebutėnas apsiribojo klausomybės atstatymo minėji- 
pačių geriausių dailės mėgėjų mus, prašomos tai daryti po pa- 
pačiais geriausiais darbais. Ver- grindinio minėjimo vasario 11 d. 
ta buvo ten beveik valandą su-j Minėjimo metu ir visą vasario 
gaišti. O kitais metais bus įdo- mėnesį buš renkamos aukos Lie- 
mu pasekti pažangą tų dalyvių, tuvos laisvinimo reikalams, ku- 
kurie ir vėl su naujais darbais nos bus perduotos Amerikos Lie-
grįš. tuvių Tarybai.

ALT Clevelando skyr. v-ba

nuojant žiūrėjau į ant pečių 
krintančius pianisto ir vieno so-

Linkevičiūtės. Jos balsas domi- listo lengvai banguotus plaukus, 
navo duetuose ir trio. Jos bal- tai ir patį Mozartą prisiminiau, 
sas buvo sidabras ir medus. Bai- Kad jie dar kurpaites, kad bal-

tas ilgas kojines, kad kelnės iki 
kelių, tai turėtume atmosferą, 
kaip aname šimtmety. Ne, nesi- 
šaipau iš švarių, puikių jaunuo
lių. Šaipausi iš tų tulžim pri
tvinkusių kolegų, kurie dar nie
kaip negali suprasti, kad ilgi 
plaukai ir barzdos vėl, ir vėl, ir 
vėl grįžta ir jokia plunksna nau
jojo ciklo nesustabdys.

Prieš koncertą publiką pa
sveikino LSS Detroito skyriaus 
v-bos pirm. Robertas Selenis. Po 
koncerto jis padėkojo solistams. 
Nors publika buvo programo
mis aprūpinta, bet kadangi tam
sioje salėje sunku programą sek
ti. tai visai tikslu buvo turėti 
pranešėją. Tokios pranešėjos pa
reigas labai gerai atliko Vida 
Skiotytė.

Publikos, Įskaitant ir nema
žą būrelį jaunimo, tesusirinko 
tik arti dviejų šimtų. Deja, ne
mačiau daugelio savo draugų 
veidų. Ir nemačiau eilės šiaip 
labai veiklių, lietuviškų jaunuo
lių. Rašiusių, per radiją šau
kusių ir kitaip kvietusių balsai 
nebuvo išgirsti. Liūdna, gaila. 1

Fruitcake Novelty

time-consuming to prepare . . . until this one. Gayly decorated 
with glace cherry flowers and served from within a ring of 
holly, Ever-So-Easy Fruitcake features a truly novel use foe 
packaged com flake crumbs, mincemeat and sweetened con
densed milk. Measuring and mixing together the seven ingred
ients result in a batter to be baked slowly, allowing the flavors 
to blend. For further “ripening,” this fruitcake can be well-wrap? 
ped and stored a week or more before bringing it to the holktaw 
table.

Ever So Easy Fruitcake
3 eggs
2 cups packaged corn flake 

enunbs
1 teaspoon baking soda
1 14-ox. can (1 cups) sweet

ened condensed milk

1 » jar (2 % ««<y-
tone minnimnM

1 lb. (2 cups) mixed eatfH 
frmt

1 cup chopped unto

1. Lightly grease 9 inch tube pan; line with waxed paper. Lightly 
grease waxed paper. Set pan aside.

2. In large mixing bowl, beat eggs until foamy. Add renaming 
ingredients; mix well. Pour batter evenly into tube pan.

3. Bake in slow oven (3006F.) about 1 hour 45 minutes or until 
wooden pick inserted near center comes out dean. Banoae 
from oven; cool slightly before removing from pan. Let atand 
until thoroughly cooled. If desired, decorate Wtth 
cherries.

Yield: 1 9-inch fruitcake.
Note: Fruitcake may be wrapped tightly in waxed 
foil and stored in refrigerator for several weeks before serving 
For added f'vor, wrap fruitcake in liquor soaked cheesecloth 
before wrapping in waxed paper and foil.

CLEVELAND, OHIO
Vasario 16-sios minėjimas

+ Žmona vyrui:
—: Pasakyk, Andriau, kodėl

Minėjimas įvyks sekmadienį,'su visuomet uždarai langą kai 
m. vasario mėn. 11 d., 4 vai. (a® pradedu dainuoti?

— Nes nenoriu, kad kaimy
nai galvotų, jog aš tave mušu.

Š. L...-------- ----- .. „
p. p. Naujos lietuvių parapijos į 
salėje.

Pats stipriausias, pats įdo
miausias parodoje buvo mums 
iki šiol niekada negirdėtas - ir 
nematytas Kazys Tamašauskas. 
Jo eksponatų irgi didelė gausy
bė, gal netoli puskapio, ar, ma
žiausia, apie dvidešimt (gaila, 
nebuvo katalogo). Tai litografi
jos, graviūrų, medžio graviūrų

į ir dar, regis, kitoki kūriniai. Juo- 
= se matai talentingo ir pūpestin- 

Dailės paroda go kūrėjo darbus. Nuo jų nega-
Po koncerto'buvo vaišės, So-j“ ’tsitoaukd. Vėl, ir vėl prie 

kiai, laimėjimai. čia jau domi- 
navo Vytauto Petrausko ir jo 
sesutės studentės Aldonos Pe
trauskaitės bei kelių ameriko
niukų orkestras. Tai vienas ge
riausių lietuviškos pramoginės 
muziks orkestrų Amerikoje, jei 
ne pats geriausias. Sutinku su 
A. Miežiu, kad Vytautui Petraus
kui grojant, šokli eina ir tie, 
kurie šiaip jokiu būdu nešoktų... 
Tad ir neskubėjome namo, nei 
seni, nei jauni.

Dailės parodos oficialus ati
darymas turėj "įvykti sausio 14, 
vidudienį. Aš tos dienos popietį 
Detroite jau nebuvau. Bet pa-| 
rodą gan atidžiai, nepraleisda
mas nė vieno eksponato, apžiū
rėjau 13-sios vakare, koncerto 
belaukdamas. Įspūdį paliko ne
paprastai gerą. Svarbiausia, kad 
šį kartą buvo padaryta atran
ka. ko nebuvo pereitų metų to
kia pačia proga rengtoje paro
doje. šį kartą vietoj, nepamenu, 
dvidešimt ar trisdešimt kelių pa

kūrinių, kad tai Windsoro uni
versiteto dailiųjų menų (fine 
arts) studentų darbai. Būtų ge
rai, kad Robertas Selenis pufili-

DR. KAZYS GRINIUS
ATSIMINIMAI IR MINTYS

II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.
Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose’ už $5,00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių’ tomą 

(neįrištą) už $2.00.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street — Chicago, 6060£e
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Great 
American 

Dream
Lietuviams reikalinga literatūra

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu
vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULĮ A<W0inimąl U 
intymus duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose 
nainuoja po 4 dot tomas. Juose yra 517 psi.

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos paoeginią ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra 
darbiautojų ir tiltų statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičianti komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol

Jurgis Gliaudė, AGONIJA. Romanas. 408 psl., kaina 5 dol. Ap- 
I rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na 
; nu elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rokiene, GRĮŽIMAS I LAISVĘ. Sibiro tremtines atsi- 
’ minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu

vio dalią Aprašymo būdas ir stilius prilygsta gerbusiems garsiosios 
.asytojus Pearl Buck kurmiams 526 psl . kietais- virbeliais, kai 
nuo)* 6 dol

Juozas Kapačlnskat. SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgtiną nuu bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.

j. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių įkaitimu aprašyta 
paskutines nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
tsryskejęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
tsmeni.- 270 psl.. $4.00

CIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ, 
■suture buvo Vilniuje Trakuose. Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje Vaizdūs aprašymai, ką ji ten m»ti. kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmones pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip P>’ 
išversta į anglų kalbą

D Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės t Lietu 
i vą įsntidriai Iliustruota toto nuotraukomis 331 psl. S3.00

0 Kuraitis, KELIONS I ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS Au- 
• -onaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 

užmaskavimai Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi

V Maciūnas, VINCAS KRĖVĘ SAVO LAUKUOSE 1944-64 m. 49 
psl . $1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultu- 
nni gyvenimą Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui

Komunjzr.ias yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau ju-r 
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS 
52 psl., Sl.OU

šie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE. 1739 So. HALSTFD ST.. CHICAGO, ILL 40604

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu Ir pridedant
ėekj ar piniginę perlaidą.

Machine.

America is the place that is made 
out of dreams. And, UJS. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for years. 
. Now, Bonds mature in less than 

six years. That means your dreams 
can come true faster than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Bond-a-Month plan where you bank.

Before you know it, your American 
Ham will be a reality.

Take stock in America.
KTow Bonds mature in less than six years.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, HL 60608
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Nederlandų kolonistai Rytų ir Vakarų 
Prūsijoje istorijai žinomais laikais

Perskaitęs P. I. Kušner’io 
(Knyšev)' plačią studiją “Etni
nės teritorijos ir etninės sienos”, 
t. y. (“Etničeskije territorii i et- 
ničeskije granicy") apie etninę, 
Pietų-Rytų Pabaltijo praeitį is
torijai žinomais laikais, pastebė
jau, kad autorius nė žodeliu nie
kur neprasitarė apie olandų ir 
flanių — t. y. nederlandų kolo
nistus Rytų ir Vakarų Prūsijoje, 
taigi ir Mažojoje Lietuvoje, tar
tum jų nebūta arba paskaityta

sija, kaipo Lenkijos lenas, liko 
Ordino magistro Albrechto val
doma. Ji buvo labiau negu Va
karų Prūsija apnaikinta ir jos 
gyventojai išbėgioję. Magistro 
Albrechto (1525— 1568) didžiau
sias rūpestis buvo šį kraštą vėl 
apgyvendinti ir atkurti jos ūkį. 
Jo manymu, geriausia priemo
nė buvo kraštą kolonizuoti atei
viais ir ypač didelį prielankumą 
jis jautė nederlandų kolonis-’ 
tams. Jis gerai žinojo, kad ne-

vokiečiais. Be vokiečių kolonis
tų studijoje paminėti zalcbur
giečiai iš Austrijos, šveicarai, 
prancūzai, lenkai ir lietuviai iš 
Žemaitijos, bet nederlandų Kuš- 
ner’is nemini. Manau, tai ne 
maža spraga jo studijoje, nes 
kaip tik Olandija praeityje gau
siai yra paskleidusi savo kolo
nistus po pasaulį ir plačiai ver
tėsi prekyba su svetimais kraš
tais. Jos kolonistai savo pėdsa
kus yra palikę ir Prūsijoje. Tad 
pasinaudodamas nederlandų is-

derlandų būrai buvo pavyzdin
gi žemdirbiai, o ir politinis mo
mentas buvo tam palankus, nes 
Olandijoje dėl reformatų religi
nės priespaudos kilo žmonėse 
didelis noras išsikelti kitur. Ma
gistras Albrechtas protest, ti
kėjimo kolonistams jokios nea
pykantos nejautė ir buvo jiems 
palankus. Daug žymių neder
landų, pavyzdžiui Felix Konig, 
daugiau žinomas vardu Polyphe 
mus, buvęs Kartuizo ordino vie
nuolis, buvo Albrechto bibliote-

Šioįe nuotraukoje puikiai pabrėžiami žiemos malonumai ir grožis. Fotografija daryta prieš 
saulę. Sniegas išvažinėtas pašliūžų ir rogių.

, kūriniafc papuošė nederlandų ( 
i menininkai ir thug didžturčių 
I statė ir puošė savo pilis pagal 
nederlandų stilių. Bet tai suda
rytų jau atskirą temą.

(Bus daugiau)

REIKIA ŽINOTI SAIKĄ
Bare vaišinasi du girtuokliai. 

Vienas kiek susvirduliavęs Ik
su monės nusirita ant žemės. An
trasis pamatęs išsitiesusį drau
gą, rankove nubraukęs lūpas pa
reiškė:

Kas man patinka, Antanai, 
tai kad tu visada žinai kada nu
stoti gerti.

The Iron Curtain 
tea t soundproof.

She can't come to you for the 
truth, but you can reach her. 
Radio Free Europe does get the 
Vu!h through.
•M M RKttO FTM EKTOOS 
Ml 1MI, ML VOHWfl. MX

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Čikagletės įspūdžiai oku 

juotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.

J. Jasmin**, A KISS iN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 
.aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
i50 psL Kaina $2.50.

Kristi joną* Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Mado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK V y- 
auto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybes ir jos kaimynų istorijų, 
ill psL Kaina $3.0(>. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
ritas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
linijinę perlaidą.

kininkas. Jo draugas Willem de 
Voider arba kitaip Gnapheus, 
žinomas lotynų kalba eilėraščių 
poetas bei buvęs Hagos gimna
zijos rektorius, dėl tikybinės 
priespaudos apleidęs savo kraš
tą, rado tarnybą pas Albrechtą. 
Magistro “leibmediku” buvo Jo
hannes Pryseus. ir tie olandai 
taip įtaigavo Albrechtą, kad bu
vo net kalbama apie “Holland- 
sche hofpartij” (olandų rūmai).

Buvo galima laukti, kad kraš
to kolonizacija olandais pasi
seks, bet po kokių 30 metų sun
kaus darbo ir pastangų, teko įsi
tikinti, kad visi lūkesčiai nuėjo 
niekais. Tos kolonizacijos isto
riją smulkiai yra aprašęs Dr. 
Bruno Schumacher savo “Nie- 
derlandische Ansiedelungen im 
Herzogtum Preussen, zur Zeit 
Herzog Albrechts”. Iš tos studi
jos F. Dekker daro trumpą ap
žvalgą, nurodydamas kur tos 
olandų gyvenvietės buvo įkur
tos ir kodėl jos sunyko. Koloni
zacijos pradžia 1527 metais ir 
jos vietovės nurodytos plane Nr. 
2. Negalima nepažymėti, kad tos 
olandų gyvenvietės įsikūrė

toriniais šaltiniais, noriu čia 
trumpai nušviesti ir olandų bei 
flamų vaidmenį Rytų ir Vaka
rų Prūsijos istorijos eigoje.

Olandas F. Dekker savo sto
roje knygoje “Voorttrekers van 
Oud - Nederland”, Den Haag, 
1938, rašydamas apie nederlan
dų, t. y. olandų ir flamų emi
graciją į įvairius pasaulio kraš
tus, tarp kitų skiria vieną sky
rių nederlandų emigracijai į Ry
tų Prūsiją, o kitą — į Vakarų 
Prūsiją XV—XVI š. sąvartoje. 
Nors ši emigracija, pastebi F. 
Dekker, nebuvo toki gausinga 
kaip į kitus kraštus, bet visgi 
pakankamai svarbi, kad apie ją 
pakalbėjus. Kai apie ankstyves
niųjų viduramžių emigracijas 
istoriniai šaltiniai reti ir daug 
kas dingo bei užmiršta, tai apie 
šias XV irXVI šimtmečių emi
gracijas į Prūsiją yra išlikę ga
na daug istorinių duomenų.

Pirminiai šaltiniai apie Rytų 
ir Vakarų Prūsijos kolonizaci
ją vokiečiais ir nederlandaisjran- 
dami vokiečių riterių Ordino 
kronikose. Pagal Torunės tai
kos sutartį, 1466 m. Ordinas tu
rėjo perleisti Vakarų Prūsiją ir “Pruisisch Holland” miesto apy- 
Ermlandą Lenkijai. Rytų Prū- linkėse, o patį miestą įkūrė olan-

dara kolonija, bet Stipriai tau
tiška nederlandiška ir čia jie 
laisvai, miesto valdybos ir mies
to gildijų nevaržomi, galėjo pre
kiauti ir dirbti. Kokią svarbią 
vietą užėmė olandų prekybą Ka
raliaučiuje ir Rytų Prūsijoje 
XVI š. viduryje, matome iš pri
dedamosios lentelės.

Laivų skaičius
Metai Karaliaučiaus Hanzos olandų
1549 147 361 313
1550 85 458 557
1554 317 580 984
1559 547 449 436
1560 564 155 1046
1563 752 1003 2201

Taigi, vien 1563 m. į Karaliau
čiaus uostą įplaukė olandų lai
vų daugiau, negu visų kitų kar
tu paėmus. Be to, hercogas sa
vo pilių ir kitų statybų darbams

p-r x SUSIVIENIJIMAS
S I Z\ LIETUVIŲ
M JL-/X AMERIKOJE
SLA__jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpines 
pagalbos pagrindu.

SI.A — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdraudė tikra Fr saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti Įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę - Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2 00 
į metus.

SLA__kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų.. Kreipkitės Į kuopų
* veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N, Y. 10001

dai ir jį savo vardu pavadino. 
Albrechtas parinko šią vietą ko
lonizacijai todėl, kad ji buvo la
biausiai nuo karų ir sunaikini
mų nukentėjusi. Šios apylin
kės yra gan pakilusios ir herco
gas Albrechtas buvo numatęs 
jas žemdirbystei — arimui. Vie
ton to, kad sudarinėtų sutartis 
su prityrusiais žemdirbiais ar
tojais, kurie ilgus metus užleis
tus dirvonus vėl paverstų ari
mais, sutartys buvo sudarinėtos 
su būrais iš šiaurės Olandijos 
žemumų sričių, kurie buvo ge
ri gyvulių augintojai ir pieni
ninkystės specialistai, bet ne 
žemdirbiai artojai. Tai privedė 
prie abipusiško nusivylimo. Su
žinoję, kad visai netoli Vyslos že
mupyje, Lenkijos Prūsijoje, yra 
laisvų žemių gyvulininkystei, 
kaip ir jų paliktoje tėvynėje ir 
kad ir jie tenai pageidaujami
net geresnėmis sąlygomis, negu noriai priiminėjo olandų staty- 
pas hercogą, daugis paliko sa
vo ūkius ir išvyko į Danzigą. 
Toks kolonistų pasielgimas pa
blogino ir likusių olandų padė
tį Rytų Prūsijoje.

Prie olandų būrų pabėgimo 
priežasčių prisidėjo dar ir kitas 
veiksnys, būtent liuteronų baž
nyčios neapykanta menonitams.

I Net “olandų rūmai” pateko į 
hercogo nemalonę Gnapheus tu
rėjo apleisti šį kraštą. Tiesa, at
sirasdavo į Rytų Prūsiją ir vė
liau ateivių olandų. Taip 1558 
m. prie Schonbergo buvo įkur
ta nauja olandų kolonija, bet ir 
ji neprigijo ir greit sunyko, o 
dar išlikę kaimuose olandai su 
laiku susiliejo su vokiečių gy
ventojų mase ir dingo.

I Nederlandų, kurie gyveno 
miestuose arba arti miestų, rei
kalai susiklostė palankiau. Tai 
buvo arba turtingi pirkliai, ar
ba prityrę amatininkai bei sta
tybininkai, dėl religinių perse
kiojimų apleidę savo kraštą. 
Nors Karaliaučiaus miesto val
dyba apsigyventi jiems mieste 
trukdė, bet hercogas, suprasda
mas jų svarbų vaidmenį krašto 
ekonominiame ir kultūriniame 
gyvenime, davė jiems vietą ap
sigyventi jo hercogo žemėje ir 
tokiu būdu 1540 m. Karaliau
čiaus priemiestyje tapo įkurta 
Rossgarteno Slabada, kur apsi
gyveno olandai. Tai nebuvo už-

bininkus architektus, dekorato
rius mūrininkus, akmenskal
džius ir kit. Tenka manyti, kad 
vietos gyventojai su olandais tu
rėjo gan glaudžius ryšius. Klai
pėdos miestui po 1540 metų gais
ro atstatyti, hercogas pavedė tro
besius statyti pagal olandų pirk
lio Herman van Bommelen’o na
mo modelį. Tad ir Klaipėdoje 
daug namų buvo pastatyta olan
dų statytojų, prisilaikant olan
diško statybos stiliaus. Hercogo 
pavyzdį sekė ir kiti didžturčiai, 
pirkliai ir t. p., statydami sau 
namus pagal olandišką stilių. 
Bet su laiku ir Karaliaučiaus 
Rossgarteno nederlandų kolo
nija įsiliejo į vokiečių kolonis
tų masę ir dingo.

Prijungus Rytų Prūsiją Bran
denburgo kunigaikštijai, olan
dų emigracija sustojo. Nors 1611 
m. Lenkijos karalius ir buvo pri
pažinęs katalikams ir reforma
tams tikybos laisvę, bet griežtas 
liuteronų kunigaikščių nusista
tymas negalėjo menonitų pa-» 
kęsti. XVIII šimtm. pradžioje, 
kai Lietuvą ir Rytų Prūsiją nu
niokojo maras, prie Tilžės įkur
ta menonitų kolonija, kur buvo 
daug nederlandų. ši kolonija 
gerai tvarkėsi, bet karaliui Fri
drichui Wilhelmui I išleidus de
kretą apie karišką tarnybą, ir ši 
kolonija sunyko, nes menonitų 
tikėjimas neleido jiems būti ka-

riais ir dauguma olandų meno
nitų šį kraštą apleido. Taip pat 
daug menonitų, vengdami stoti 
į Fridricho kariuomenę, išvyko 
ir iš Karaliaučiaus. Tik Fridri
chas II 1751 iil pripažino meno- 
nitus Karaliaučiuje pilnateisiais 
piliečiais.

Gali atrodyti, kad nepavykusi 
Prūsijos kolonizacija nederlan- 
dais nepaliko krašte jų pėd
sakų. Bet visgi yra sritis, 
kur nederlandai paliko savo 
pėdsakus dar po šiai dienai. Tai 
men sritis. Hercogo Albrechto 
užsimojimai buvo ne vien kelti 
krašto gerbūvį, bet ir puoselėti 
meną ir mokslą, kaip tada buvo 
priimta pas didžiuosius kuni
gaikščius. Ir čia jam teko kvies
tis šiaurės ir pietų nederlandų 
menininkus, taigi olandus ir fla- 
mus. Ehrenburg “Die Kunst am 
Hofe der Herzoge von Preus
sen” mini antverpenietį Cornelį 
Flor, de Vrien dt, Hans’ą Vrede- 
man’ą de Vries, Willem’ą van 
de Block iš Mecheleno, kurie 
yra sukūrę Karaliaučiaus kate
droje tris meniškus monumen
tus. Taip pat Albrechto ir jo pa
veldėtojo Georgo Fridricho pilį 
Karaliaučiuje perstatė ir meno
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_ SAVE AT

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608
Peter Kazanauskas, President Phone 847-7747

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY
Per Annum

Paid and REGULAR
Compounded PASSBOOK
QUARTERLY _ 4 ACCOUNT

Per Annum

NOW INSURED TO $20,000.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite! W

Paa mus taupomi jūsų pinigai atlieka di 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa 
tiekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra 
Ii* padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti

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

oiruMM,

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

J. AUGUSTAITIS

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

arba Money Orderį, pridedant 20 e. persiuntimui paštu, tokiu adresu: 

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusk knyga. Kaina >1.50

Nei vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos. Si knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Uetuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpį pažįstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.

Jau kurte laikas atspausdinta Ir galima gauti knygų rinkoje

Alekso Ambrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metu 
Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kaina 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos. statytos baž- 
nyčios. įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugja. 48 
pasaulietiški chorai. 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Monar 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

1800 So. Halsted St Chicago, IIL 60600
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

(įteigta 1923 metale TeL 421-3070
(etaigta pietuota kiemu automobiliams pastatyti
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Vytauto Alseikos pasakojimai
Praeitų metų lapkričio pradžioje pas komunistus 

persimetęs Vytautas Alseika rusų kotroliuojamoje spau
doje paskelbė pirmą savo pareiškimą. Daugelis, mažiau 
Alseiką pažinusių  jų nenorėjo tikėti, kad buvęs Ne w Yor
ke Vliko leidžiamos Eltos redaktorius būtų galėjęs per
bėgti pas lietuvių tautos priešą ir skelbti tame pareiškime 
dėstomas mintis. Geriau Alseiką pažinusieji tylėjo. O 
Alseiką labai gerai pažinojusieji galėjo pasakyti — ar aš 
laiku neįspėjau?

Gruodžio mėnesį tas pats Alseika Vilniuje suruošė 
“spaudos konferenciją”, kurioje anksčiau paskelbtą pa
reiškimą gerokai papidė. Sakome, kad Alseika suruošė, 
bet ją suruošė sovietų propagandos komitetas, kuriam 
visą laiką vadovavo Vytautas Kazakevičius. Jis sukvietė 
rinktinius Vilniuje veikiančius žurnalistus ir užsienio 
lietuviams sekti kursus lankančius jaunus sovietų “moks
lininkus”, besispecializuojančius Lietuvos “istorija” ir 
komunistinių įdėjų propaganda. Sukviestiems žurnalis
tams Alseika perskaitė gana ilgą raštą, kurį išdalino 
klausytojams.

Alseikos padaryti pareiškimai neskelbiami net ir 
komunistinėj lietuvių spaudoje. Jie paskelbti Amerikos 
lietuvimas leidžiamame Gimtajame krašte, kuris siunti
nėjamas į Ameriką. Daugelis minėtą laikraštį gauna vel
tui. Ameriką jis pasiekia suvėluotai. Spalio mėnesio nu
meriai ateina sausio pradžioje, o gruodžio mėnesio nume
riai adresatus pasieks apie vasario pabaigą, o gal net ir 
kovo pradžioje. Kad Alseikos reveliacijos greičiau pa
siektų Amerikos lietuvius, šį kartą buvo panaudotos ki
tos priemonės. New Yorke leidžiama Vienybė, skubos 
keliu, matyt, gavusi spaudai paruoštą Alseikos pareiški
mą, įdėjo jį visą.

Pasirodo, kad Alseika ne tik perskaitė paruoštą pa
reiškimą. Jis atsakinėjo į laikraštininkų arba specialiai 
paruoštų ir salėje išsiskirsčiusių paklausėjų klausimus. 
Klausimų ir atsakymų Vienybė dar negavo. Gal jie pa
čiame Vilniuje dar nebuvo pakankamai apšlifuoti Reikia 
manyti, kad ji padarys tą patį patarnavimą su atsaky
mais, kokį ji padarė su pačiu Alseikos pareiškimu.

Vytautas Alseika, garbingų tėvų negarbingas sūnus, 
perbėgo pas rusus su visu bagažu. Keli jo pažįstami ma
nė, kad Alseika, pabuvęs kurį laikotarpį okupuotoje Lie
tuvoje, vėl pabėgs, o jeigu jis kartais ir nepajėgtų pabėg-

ti, kaip to negali padaryti kiti •‘larybinėa” Lietuvon nu
važiavę tremtiniai, tai lietuviams vis dėlto bus naudin
gas, nes jis “dirbs kultūringą darbą”. Bet tai yra iliuzija. 
Alseika nebegrįš. Alseika apspiaudė kiekvieną lietuvį, be
sisielojantį gimtinio krašto laisve. Jis purvais apdrapstė 
ne tik gyvuosius, bet ir mirusius taurius lietuvius. Jokio 
amato neišmokęs ir jokiam darbui netinkąs pamokytas 
vyras nuėjo sovietų imperializmo tarnybon. Iš Vieny
bėje paskelbto pareiškimo matyti, kad Alseika rinko me
džiagą ir nurašinėjo dokumentus nuo pirmų emigraci
jos dienų. Laimė, kad prie svarbesnių dokumentų jis nie
kaip nepriėjo. Kiekvieną veiklesnį lietuvį patriotą jis įso
dino į svetimos žvalgybos tarnybą, o iš pavergtų lietuvių 
bando atimti bet kokią viltį tikėtis parankos. I Vakarus 
išbėgusi didelė lietuvių tautos dalis, pasakoja Alseika, 
piaunasi tarp savęs, veda bereikalingus ginčus, intri
guoja ir pavergta tauta visai nesirūpina.

Atrodo, kad rusams niekad nereikėjo taip niekinti 
lietuvių emigracijos, kaip jai reikia tai daryti šiandien. 
Iš pareiškimo matyti, kad Alseika jau prieš kelis metus 
buvo rusų tarnyboje. Jis būtų galėjęs ir toliau slaptai 
jiems dirbti, kaip dirbo iki praeitų metų rudens. Bet gy
ventojų nepasitenkinimas rusų pavergtoje Lietuvoje; 
Kaune, Varėnoje ir kitur vykę lietuvių protestai, ban
dymai bėgti į užsienius rodo, kad pavergta tauta protes
tuoja prieš rusų primestą tvarką ir nepaprastai žiaurų 
išnaudojimą. Rusai keliais atvejais bandė gauti aneksi
jos pripažinimą, bet ir šis reikalas iš vietos nejuda Ame
rikos Lietuvių Taryba, atstovaujanti didelę Amerikos

A. VILAINIS pratęsė dar dvejieu^ metalus. 
Paskutinius dvejis tarnybos

Apie N. Langi ir jo Bert’s patarnavimus >■>«>“» Puipoje - J i— Vokietijoje. Ten jis, tarsi pa
sekdamas ne vieno amerikie
čio kario pavyzdžiu, vedė ir

(6645 S. Western Ave. tel. 778 - 9250)
Amerikos jaunimas Antrojo 

pasaulinio karo metais karių 
uniformose ir su ginklu ranko
se tarsi su keturių audrų vėjais 
— žaibais ir perkūnais išraižė 
visus vandenynus ir kontinen
tus, lyg būtų nelikę nė vieno 
žemės kampo, kur nebūtų iš- 
klaidžioję jų kojos. Nedaug jų 
gyvenimas tepakito ir pokario 
metais. Raudonasis devyngal
vis slibinas, prarijęs Rytų Eu
ropos laisvąsias tautas, nepa
sotino savo rajaus ir neprikem- 
šamo skilvio, jau buvo pravė
ręs savo nasrus praryti ir visą 
pasaulį.

Jungtinės Amerikos valsty
bės pagaliau ryžosi plieno jė
ga pastoti tam devyngalviui 
rykliui kelią ir išgelbėti liku
sias apasaulio tautas nuo rau
donosios vergijos. Vėlgi Ame
rikos jaunimas karių unifor
mose blaškėsi po visus pasau
lio kampus, saugodamas tau
tų laisvės švyturius. Ir tenka 
pripažinti, kad šią laisvės 

noriai, 
atlikinėjo 

su pasiaukojimais, dargi gal
vodami ir savo jaunystės die
nas praturtinti ir paįvairinti 
nuotykiais, kurių būta neretu 
atveju gana šiurpių. Gal tą jų 
nusiteikimą bus gana vykusiai 
išreiškęs vienas poetas savo 
eilėraščių posmuose: “Ačiū 
Dievui, kad gimiau berniuku, 
nemokamai galėsiu pamatyti 
daug pasaulio kraštų,.."

Norbertas Langys nepriklau
so tų laimingųjų Amerikos ber
niukų grupei pagal gimimo 
metrikus. Jis gimė Klaipėdoje, 
jau karo audrų sūkuryje. 
Tėvas žuvo kare, bet jo gyve
nimas tiek pat spalvingai įvai
rus nuotykiais, ir jis pats vė
liau sutapęs su pačiais ameri
kiečių jaunuoliais, nes ir jis 
kario uniformoje praplėtė sa
vo pasaulio pažinimo akira
čius. Kai jo motina gelbėjosi 
nuo raudonosios pabaisos, jis 
tebuvo vos trejų metų amžaus. 
Jis nieko neprisimena iš gimto 
krašto gamtovaizdžių. Gal ir 
visai nieko nebūtų likę jo at
mintyje apie tėvynėje praleis
tas dienas, jei ne vienas nelai
mingas atsitikimas, pasibaigęs 
laimingai. Tada, kai jie bėgo 

laisvojo pasaulio lietuviai imsis apsaugos priemonių, kad iš gimtosios žemės,, jau visi 
organizacijose daugiau tokių Alseikų neatsirastų. (kebai sausumoje buvo atkirsti 

(raudonosios armijos, tankų.
Patrankų sviediniai su trenks- 

SKELBKITĖS NAUJIENOSE mu krito ir į pačią Klaipėdą.
Jūros keliais ir. laivais tik pa- 

jvyko išsigelbėti. Bet toje mai- 
l šatyje išsigandęs neatsargus 
berniukas N. Langys vos ne-

lietuvių daugumą, daro spaudimą į galingiausios vyriau- jiems pavestą misiją 
sybės sluoksnius, kad karo metu rusų- pavergtos tautos | net savarankiškai, 
nepatektų amžinon vergijon. Rusai bijo, kad Lietuvoje 
ir kituose kraštuose neprasidėtų toki protestai, koki 
prieš porą metų buvo Lenkijos pajūrio uostuose. Rusams 
būtinai buvo reikalingas Alseika, kuris niekais paverstų 
Amerikos lietuvių pastangas padėti pavergtiems lietu
viams. Alseika, teisindamas savo pabėgimą pas lietuvių 
tautos priešus šitaip rašo:

“Metų bėgyje man paaiškėjo, kad VLIKas dėl 
► savo antitarybinės prigimties savo egzistenciją be

atodairiškai siejo su amerikiečių ir kitų kraštų re
akcinių sluoksnių tikslais. Gerbiami kolegos, drau
gai, manau, pateikęs pakankamai medžiagos, ro

dančios, kad mano nusivylimas ir apsisprendimas 
turi gilų motyvą. Tos medžiagos yra žymiai daugiau, 
tačiau ir jos dalis turėjo įtikinti, jog kai kurie anti
tarybiniai emigracijos sluoksniai yra svetimi, prie
šiški lietuvių liaudžiai”. (Vienybė, 1973 m. sausio 
12 d., 6 psl.).
Alseika žino, kad nei vienas lietuvis, ’ išskyrus patį 

Alseiką, dirbęs Amerikos lietuvių organizacijose, nėra 
priešiškai nusiteikęs Lietuvos liaudžiai. Tūkstančiai lie
tuvių, bėgę nuo rusų okupacijos, yra tos lietuvių liaudies 
dalis. Kiekvienas Amerikos lietuvis, pradedant organi
zacijų pirmininkais ir baigiant eiliniais jų nariais, trokš
ta Lietuvos liaudžiai laisvės ir gerbūvio. Alseika, iki pa
čios perbėgimo pas rusus dienos, mito tų lietuvių sudėto
mis kukliomis aukomis. Dabar jis maitinsis okupanto 
prievarta iš pavergtų lietuvių išlupamais pinigais. O

SKELBTIS NAUJIENOSE APSIMOKA 
VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

i prigėrė jūroje. Tą Baltijos 
. jūros kaip ir krikštą jis i 
bar gerai prisimena.

Neryškūs vaizdai jį lydi ir iš 
stovyklinio gy venimo. Jie iš
vyko Australijon porą metų 
anksčiau, negu mes kraustė
mės į Kolumbo atrastąjį konti
nentą. Tą ilgą, visą mėnesį už
trukusią jūromis kelionę jis, 
neblogai prisimena. Ypač, kai 
laivas plaukė per žemės pu
siaują, saulė griuvo stačiai ant 
galvos,, ir šešėlis, lyg išsigan
dęs, sunykdavo tarp žmogaus 
kojų.

Australija jam ir dabar švie
čia ryškiais amžinos vasaros 
vaizdais su šiltais jaunystės 
prisiminimais. Ten, kaip sa
koma, jam buvo lemta vaiko 
kurpaites pakeisti septynioli- 
likos metų jaunuolio batais. 
Liko šilti prisminimai ir apie 
mokykloje praleistas dienas. 
Jam ir dabar atrodo, kad toji 
drausmė mokykloje buvo nau
dingas dalykas. Australijos 
mokykla ne tik teikia mokslo 
žinias, bet ir auklėja jaunuolį, 
kad jis išaugtų doru žmogumi 
ir geru to krašto piliečiu.

Į Jungtines Amerikos Valsty
bes atvykimą nulėmė jo patė
vio pastangos. Čia jis turėjo 
artimų giminių ir panoro per
sikelti į Ameriką su visa šei
ma. Jis tada buvo septynioli
kos metų ir iš karto pajuto kiek 
apsivylimo. Turėjo pamėgimą 
technikos mokslui. Tai savo 
pasirinktai profesijai buvo pra 
dėjęs jau mokykloje ruoštis. 
Galvojo čia pradėti savistovų 
gyvenimą, bet kliudė jo amžius, 
nes fabrikuose čia pagal įsta
tymus tokio amžiaus vyrams 
tik su retomis išimtimis telei- 
džiama dirbti. Apsisprendė 
atlikti karinę prievolę ir įstojo 
savanoriu į J. A. Valstybių ar
miją. Galbūt, tokiam apsis
prendimui paskatino ir toji ap
linkybė, kad buvo žadama pa
dėti siekti pasirinktos specia
lybes ar išmokti pageidaujamoj 
amato.

Kariuomenėje jam neblogai 
sekėsi, nors greitu 
atsidurti naujame, 
matytame pasaulio 
— Azijoje, karo 
Vietname. Greit buvo pakel
tas į seržanto laipsnį. Vietna
me jam teko išbūti dvejis me
tus. Ten džiunglių aplinkoje, 
teko išgyventi šiurpių momen
tų ir pačiai giltinei pažvelgti į 
akis. Bet laimė jį lydėjo visą 
laiką. Jis susigyveno su kario 
dalia ir po dviejų metų sava
noriškos karo tarnybos, jis ją

ir da- 8rlžo i J- A Va,st>b?s ne vie’

laiku teko 
jo dar ne- 
kontinente 
ugnyje —

nas, o kartu su žmona.
Toks būtų Norberto Langio 

nueitasis kelias. Jam kario tar
nybos metai buvo reikšmingi 
ir svarbūs. Jis tarsi subrendo. 
Daug pasaulio kraštų jam teko 
pamatyti ir išgyventi ne vieną 
pavojų, kitiems ir savo gyvy
bę paaukoti už JAV ir kitų tau
tų laisvę.

Pagal etninės mūsų grupės 
Amerikoje skaičių, lietuviškas 
jaunimas, atliko tą laisvės mi
siją kaip ir čia gimuseji jau
nuoliai. Mūsų tautine prasme 
jų atliktas vaidmuo yra labai 
reikšmingas. Tai lyg tąsa ko
vos su mūsų tautos pavergėju 
— komunizmu, 
sioginėje kovoje 
gimtojo krašto 
Amerika nebūtų 
lio likusių laisvų 
gimui, komunizmas būtų jau 
išplitęs beveik visame žemės ru
tulyje. Tada ir mūsų viltys apie 
tautos laisvės atgavimą būtų 
prigesusios. Todėl mums tokie, 
kaip Norberto Langio pavyz
džiai yra brangūs. Būtų la
bai naudinga, jei tą jaunų lie
tuvių Odisėją, kas nors iš jų 
tarpo gabia beletristo plunks
na aprašytų, nenuslėpdamas ir 
savo tautybės.

Grįžęs jau kaip šeimos galva 
į JAV ir baigęs tarnybą armi
joje, perėjo į civilinį gyvenimą 
pagal savo pamėgtą technikos 
profesiją. Kiek dar pagilinęs 
teoretines žinias, padirbęs ku
rį laiką pasirinkto verslo įmo
nėse, 
viai. 
galų 
Avė., 
pose 
to taisymo dirbtuvę, pavadin
tą Bert’s Standart Service var
du. Joje, kaip angliškai apibū
dinama, atliekami darbai: 
Road Service — Major Mecha
nical Scientific Tune Ups. Čia 
gaunamos taipgi padangos bei 

■kiti automobiliams reikmenys.
Atrodo, kad jam pasirink

toje verslo specialybėje gerai 
sekasi, turi pakankamai kli- 
jentų ir darbo

Norbertas Langys nenutolo 
nuo mūsų tautos, net po visos 
savo gyvenimo odisėjos ir po 
vedybų. Augina du vaikus, 
kurių vyresnysis jau peržengė 
mokyklos slenkstį. Jis yra su
sirūpinęs doru vaikų išauklė
jimu ir nusiskundžia, kad Ame
rikos mokykla nieko nepadeda 
tėvams vaikų auklėjime. Atvi-

(Nukelta į 5 psl.)

nors ir ne tie- 
ir ne mūsų 
ribose. Jei 

pastojusi ke
tau tų paver-

pradėjo verstis savisto- 
Jis išsinuomavo auto dė
sto tį 6645 So. "Western 
ten pat esančiose patal- 

atidarė ir mechaninę au

M. GUDELIS

POVILAS MILERIS
(Biografijos bruožai)

3
DIDELĖ ŠEIMA

Povilas turėjo du broliu ir vieną seserį. 
Kol vaikai buvo maži, tai trijose dešimti
nėse Maliorių šeima galėjo pramisti. Bet 
kai vaikai paaugo, tai teko dairytis, iš kur 
papildyti pajamas, kad galėtum augančius 
vaikus ne tik gerai išmaitinti, bet ir ap
rengti.

Tėvas atlikdavo visus darbus savo ma
žame ūkelyje, o vėliau uždarbiaudavo pas 
stambesnius ūkininkus, miškuose arba 
nuvažiuodavo net į Kurliandiją, kaip tais 
laikais vadino didelį latviams atitekusį lie
tuvių žemės plotą. Motina taip pat steng
davosi uždirbti šį tą kitur, o kai vaikai pa
augo. tai ir jiems teko ieškoti darbo. Vieni 
piemenavo pas didesnius ūkininkus, o ki
ti, kiek paaugę, išeidavo tarnauti visiems 
metams.

Povilo gyvenimas mažame kaimelyje 
nesiskyrė nuo kitų Lietuvoje auguteių vai
kų. Jie matė ūkyje ir prie žemės triūsiančius 
tėvus. Paaugę, jie patys bandė įsitraukti 
į tuos pačius darbus ir būti tėvui ir motinai 
naudingi.

Povilas turėjo eiti pas kaimynus pieme
nauti. o vėliau, kai jau gerokai paaugo, tai 
išėjo bernauti. Jis dažnai mėgdavo pasa

koti, kaip jam teko vienerius metus dirb
ti pas šapnagės ūkininką Adomaitį, šap- 
nagė yra Akmenės valsčiuje, netoli latvių 
rubežiaus.

Adomaičiui susiderėjus su Povilo tėvu 
dėl atlyginimo, Povilas pavasarį išėjo iš 
namų. Jis ėjo tiktai šešioliktus metus, bet 
buvo stiprus. Povilas darbo nebijojo. Jis 
mokėjo arti ir akėti. Jis galėjo galvijus 
prižiūrėti. Jis mokėjo malkų pakirsti, jas 
suskaldyti. Povilas galėjo kirsti rugius ir 
šienauti pievas. Jeigu atsirasdavo reika
las. tai jis noriai padėdavo ir kitus ūkinin
ko darbus dirbti. Be galvijų priežiūros, jis 
mokėjo dengti stogus, tverti tvoras, taisyti 
ratus ir roges.

Bernų darbas būdavo sunkus, o gyve
nimas dažnai nuobodus. Apdairūs ūkinin
kai samdinių be darbo nelaikydavo. Jeigu 
nieko skubaus nebūdavo, tai išgalvodavo. 
Bet Povilas jokio darbo nebijojo. Jis no
riai nuvažiuodavo ir į mišką vasarai mal
kų paruošti, tvoroms reikalingų karčių 
pakirsti ir parvežti.

IŠĖJO PAS ŪKININKUS
Povilas Mileris gimė 1890 metų vasario 

26 dieną Kalnelių kaime. Jis ango ir mo
kėsi gimtiniame savo kaimelyje. Tais lai
kais Lietuvoje buvo Rusijos caro adminis
tracija. Viską tvarkė caro skirti apskričių 
viršininkai ir jų parinkti pareigūnai. \ ais
čiai turėjo šiokias tokias teises, bet galin
giausias arbitras buvo apskrities viršinin

kas. Valsčiai turėjo šiokias tokias teises, bet 
galingiausias arbitras buvo apskrities vir
šininkas. Jeigu kas buvo nepatenkintas ap
skrities viršininku, tai galėdavo pasiskųsti 
gubernatoriui.

Žemės Povilo tėvas mažai teturėjo, bet 
visi vaikai anksti pradėjo dirbti ne tik prie 
namų, bet ir prie ūkio darbų. Pradžioje 
paaugliai dirbo savame ūkyje, o vėliau 
padėjo kaimynams. Visų vaikų darbo pra
džia buvo ganymas. 1*0vilas taip pat pra
dėjo žąsų, o vėliau ir kiaudių ganymu. Už 
poros metų jis jau ganė ir galvijus.

Malioriai dirbo kitų ūkininkų žemes. 
Kartais dirbdavo iš pusės, o kartais susi
tardavo tik tam tikriems vasaros ar rudens 
darbams. Visi paaugliai vaikai turėdavo 
tėvams padėti. Pradžioje jie prisidėdavo 
mažai, bet vėliau jie būdavo darbingesni 
ir naudingesni.

Paaugęs Povilas ėjo į mokyklą. Kalne
liuose jokios mokyklos nebuvo. Jam teko 
vaikščioti į Kruopius. Kruopiai buvo netoli. 
Jis nueidavo ir grįždavo pėsčias.

Povilo gyvenime didelę pakaitą padarė 
tėvo susitarimas leisti vaiką vieneriems 
metams dirbti pas Mambų šapnagių ūki
ninką Adomaitį. Kalneliai yra į vakarus 
nuo Kruopių, tuo tarpu šapnagiai yra tie
siai į šiaurę nuo šio miestelio.

Kad patektum į šapnagius, reikia va
žiuoti į šiaurę pro Gembutę ir pasiekti Pa
kalniškius. Kairėje lieka Menčiai, o dar 
toliau stovi Kišiai, o truputį į šiaurę stovi

Pašakarnių kaimas. Dešinėje kelias eina į 
Jautmalius, Striumiškius ir šliupščius. Ne
toliese stovi ir Narčiai

Nuo Pakalniškių reikia važiuoti dar to
liau į šiaurę. Pirmiausia tenka pravažiuo
ti Veršlaukio kaimelį, o vėliau, gerokai 
patraukus per girias ir lygumas, privažiuo
ji prie šapnagių. Nuo šio kaimo kelias vėl 
pasuka į rytus ir eina į Bambalus, o kiek 
toliau į šiaurę stovi Vidančiai. Tuo pačiu 
keliu važiuojant į vakarus, pasieksi Kūt
vėlų kaimelį, Dirvonus. Žvirbalius, Sugin
čius, Klikolius ir kitus labai jau žemaitiš
kus kaimus.

Pas Adomaitį Povilas išėjo eidamas 16- 
tus metus. Jis buvo aukštas, lieknas, bet 
labai stiprus. Jis buvo raumeningas. Joks 
ūkio darbas jam nebuvo sunkus ar neįma
nomas. Jis galėjo valdyti arklius, mokėjo 
prižiūrėti karves. Jam jokio sunkumo ne
sudarė pakinkymas ir iškinkymas. Jis ži
nojo, kad smarkiai suprakaitavusiems ark
liams negalima duoti šalto vandens.

Jis mokėjo arklius pašerti, karves pa
girdyti, aveles į tvartą suvaryti, o kai tek
davę avis kirpti, tai jis galėjo gražiai ir 
greitai joms vilną nuimti. Gyvulių jis ne
bijojo, bet ir galvijai jo nebijojo. Jis nie
kad be reikalo ant jų nešūkaudavo. Ark
liai žinojo, kad Povilas buvo jų draugas. 
Arkliai vengė paties Adomaičio, bet nebi
jojo Povilo

ŠAPNAGIAI PRAVĖRĖ AKIS
Kalneliuose Povilas buvo toks, kokių

yra didelė kaimo jaunuolių dauguma. Jis 
klausė tėvų, tikėjo į Dievą, norėjo tėvams 
būti geras, stengėsi padėti, kad vasaros 
metu galėtų daugiau uždirbti, o žiemą vi
siems būtų pakankamai duonos.

Kalneliuose jis jprdėjo, kad caro paval
diniai pradeda maištauti, kad jie nebenori 
klausyti visų įsakymų, kad kartas nuo 
karto prajoja kazokų būrys tvarkai įvesti. 
Jis girdėjo įvairaisių pasakojimų apie Kra
žių skerdynes, apie ūkininkų gaudyvną ir 
siuntimą į Sibirą, bet savo akimis jis ma
žai tematė. Kalneliuose ir Kruopiuose jis 
caro kazoko anksčiau savo akimis nebuvo 
matęs. Sakė, kad keliu į Alsėdžius kazokų 
būrys prajojęs, bet Kalnelių gyventojai jo 
nematę.

Visai kitaip reikalai atrodė Šapnagiuo- 
se. šis kaimas stovi visai netoli Latvijos 
pasienio. Tais laikais kazokai ir dragūnai 
Žymiai žiauriau siautė Latvijoje, negu Lie
tuvoje. Kazokai pradėdavo miestuose ir 
miesteliuose, bet visuomet baigdavo savo 
medžiokles kaimuose.

Latviai maištavo žymiai atkakkliau. ne
gu lietuviai. Latviai, atrodo, buvo geriau 
organizuoti. Rygos darbininkai nuolat bu
vo maitinami nelegaliais lapeliais. Latviai 
informuodavo krašto gyventojus apie įvy
kius pačioje Rusijoje ir apie rusų siautėji
mą Latvijoje. Dragūnai apvalydavo Lat
vijos miestus, o vėliau jodavo į kaimus.

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIU 
IK KUKLU LIKOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. Ord STUKT 
Ofise tafot; PROSPECT 8-3229 
Rezid. folef.; WAforoek 5^076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
ano T iki 9 vaL vak. Tree, uždaryta.

Rerz. foL 239-4683

M. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medicsl Building). TsL LU 5*44* 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepiąs skambinti 3744W12

rofoĄ; PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3144 WEST 63rd STREET 

VaL: kas dieną po pietų 1-9; vak. 7-8 
ūktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

Rez. 3241 WUT 44th PLACE 
Phono: REpuMic 7-7868

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ
CHIRURGUA 

ToMC 6954)533 
Fox VaUay Medical Center 

868 SUMMIT ST. 
ROUTE M, ELGIN, ILLINOIS

PHYSICIAN AND SURGEON 
2414 WEST 71st STREET 

Ofisas: HEmlock 4-5449 
Rwi<L; 389-2233

OHSO VALANDOS:
Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
antrad. penktadieni nuo 1—5, tree. 

ir seštad. tiktai susitarus.

Ražu GI 80873

OR. W. HSIN - EiSINAS
AKUŠERIJA IR AAOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6132 So. Kadžio Ava, WA 5-2670
Vaiandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti AAI 3-0001,

DR. NINA KRAUCB- 
KRIAUCEUUNA1TE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2*70.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal' susitarimą.

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

DR. J. MAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet Ketvirtad. ir šešta- 
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

PRISIMENANT S. KUDIRKA
Pasikalbėjimas su Brieze

Šių metų sausiė 9 dieną Wa
shingtone lankėsi Simo Kudir-

GRADINSKAS
GRUNDIG 
Hi-Fi STEREO 

SU 24 GARSIAKALBIAIS 
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVjl 
L—■■■■■ ■ į.i -

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės. 

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

G U Ž A U S K Ų 
GĖLES VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GELINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834
DR. FRANK PLECKAS

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W. 71st St. — Tai. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

DR. VH. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

V. Tumasonis, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71at STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson 84195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 84195

P. ŠILEIKIS, 0. P.
K ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Ban-
W dažai. Speciali pagalba kojotos 

(Arch Supports! ir t t
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1. 
2850 Wait 63rd St, Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospoct 6-5084

biznieriai. KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE". — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

RERKRAUSTYMAl

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŽERĖNAS

2047 W. 671 h PI. WAIbrook 5-8063

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kit A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:36 iki 9:36 vai.

i ryto.

Telef.; HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629 . i

kas reikalais žinomas latvis ame 
rikietis Robert M. Brieze (Sea
food Producers Associacijos pir
mininkas). Jis susitiko su NOA 
(National Oceanic and Atmos
pheric) Agentūros viršininku ir 
dalyvavo žvejų laivų draudimo 
konferencijoje.

Ta proga, Jūratė Micutaitė, 
Washingtono LB vicepirminin
kė, suruošė ponui Brieze priė
mimą. Jūratė, kuri eina eko
nomistės pareigas NOA Agen
tūroje, yra tarnybos proga susi
pažinusi poną Brieze ir jo šei
mą prieš pora metų.

Jos bute, tarpe gražių meno 
paveikslų, prie skanių lietuviškų 
užkandžių, ponas Brieze labai 
nuoširdžiai papasakojo savo įs
pūdžius prisimindamas Simo 
Kudirkos tragediją (jis tuo me
tu pats buvo “Vigilent” laive).

Pašnekesyje dalyvavo Wash
ingtono LB pirmininkas dr. Jo
nas Genys su žmona, inžinierius 
Stasys Bačkaitis ir Washingto
no Moterų klubo pirmininkė, po
nia Bačkaitienė. ■-

Ponas Brieze pasisakė esąs 
tvirtai susirūpinęs tolimesnė
mis pastangomis Kudirkos rei
kalais. Teko pastebėti, kad jį 
labai džiugina dabar pastebima 
didesnė kooperacija ir didesnis 
bendravimas tarpe trijų Pabal- 
tijos tautų. J. G.

♦ Žmona vyrui:
— Kokias tu ten nuotraukas 

darai, kad reikia jas aiškinti 
tamsoje?

SVDITO RASTO PAMOKYMAI R PAA6K1MMAL

SV. RASTO TYRINĖTOJAI

HOME

Septynių Metų Mirties Sukaktis

DIREKTORIAITUVIŲ

GERALDAS F. DAINUODOVYDAS P. GAIDASP

pirmojo pasaulinio karo veteranas 
pirmojo pasaulinio karo ceteranas 

Gyv. Chicago, Illinois

Mirė 1973 m. sausio 19 d., 2:45 vai. popiet, sulaukęs 78 metų amž.

Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 64 metus

Paliko nuliūdę: švogerka Eleanor Greičius, dukterėčos — Christina 
Dreznes, jos vyras John; Helen Skroko, jos vyras Anthony; Anne 
Hyman, jos vyras Ben; Mary Hurst, jos vyras James ir Lucille Latine, 
jos vyrąs Donald, sūnėnas Edmund Greičius ir kiti giminės, draugai 
bei pažįstami. Velionis buvo vyras mirusios Marcella, pagal tėvus Grei
čius, ir pusbrolis mirusių Paul ir Josephine Pilkų.

Priklausė Lietuvių Raudonosios Rožės klubuL
Kūnas pašarvotas Lawrence koplyčioje, 4800 N. Austin Ave.
Pirmadieni, sausio 22 dieną 8:30 vai. ryto bus lydimas iš koply

čios į šv. Monikos parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas Sy. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. John J. Pilkis giminės, draugai irpažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą

Nuliūdę lieka: švogerka, dukterėčios, sūnėnas.

Laidotuvių direktorius Lee Schielka. Tel. 736-2306.

MARCELA GUDAITIS, 
pagal tėvus LEKOWITCH, 

pagal pirmą vyrą KRISTCHOKAS
Ilgus metus gyv. Cicero, III.

Mirė 1972 m. sausio 20 d., 2:00 vaL ryto, sulaukusi senatvės.
Gimusi Lietuvoje. . t
Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: sesuo Anna Menster su šeima, anūkai Jimmy 

Edward Kristchokai bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas pašarvotas Vasaitis Butkus koplyčioje. 1446 So. 50 Ave., 

Cicero, Ill.
Pirmadienį, sausio 22 dieną 2:30 vai. po pietų bus lydima iš ko

plyčios į Lietuvių Tautines' kapines.
Visi' a. a. Marcela Gudaitis giminės, draugai ir pažįstami nuo

širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

♦
Nuliūdę lįeka: Sesuo, anūkai, giminės.

Laidotuvių direktorius Vasaitis Butkus. Tel. OL 2-1003.

■an

..O ką turime

apie tai ar mes

TĖVAS IR SŪNŪS

2533 W. 71st
Telef.: GRovehill

Street
6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
eMM*rxwM»ewvwba*SRrt^*v*»****^*<**w****w**w,w^ww^

(Atkelta iš 4-to psl.)
APIE N. LANGI...

rai pasisako, kad skelbimai 
nėra tuščias pinigu išmetimas, 
bet skelbimai per radiją ir 
spaudą naudingi, if jų pasė
koje susilaukęs ir naujų klijen- 
tų. Pas jį dirba vienas tamsia
odis specialistas ir labai pado
rus žmogus. Jis yra pramokęs 
net ir lietuviškai.

DĖDES ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti • Dėdę šerną as
meniškai pažino, skaitę jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vieniše Žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duot 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rftkas, VIEN18O ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago. 1962 m. 206 peL. kaina 2 del.

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE
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HELEN RUDINSKIENE

ėjo 
dos

Mirė 1966 metų vasario mėn. 20 dieną. Gimusi Lietuvoje.
Palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse
Miela mano gyvenimo draugė, o dukrai — brangi motina! Pra- 
septyni labai liūdni metai, bet paskutinės tavo gyvenimo valan- 
ir brangesnieji mudviejų gyvenimo vaizdai niekad neišnyks iš

mano atminties.
Septynių metu dienos suskaitytos, kai mus palikai, o Tave pri

glaudė šalti kapai. Daug vilties turėjai su mumis dar gyventi, bet ank
stybos mirties negalėjai išvengti. Likom mes nuliūdę tik Tavęs gailėt 
ir ant tavo kapo gėles padėt.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausioji, niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugrįši. bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime.

Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:
Vyras Albinas ir duktė Mildred.

RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti p-ik:.; knygų, l'unos papuoš bet 

knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 pusi.
K. Bielinis, OI E MOJANT, gražiai įrišta, 464 pust-------------
Prof. Vacį. Biržiško, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

įrištas. 431 pusi. __________________
Prof. vecl. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŽKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi. įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2.00; II dalis, 225 pusi., įrišta — $3.00, 
minkštais viršeliais —__________________________

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 1 tomas. 300 p. 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai (rišu, 416 p— 
Juozas Liūdriva, RAiTAI, 250 pusi.----------------------------------
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LtODŽIŲ,

88 pusi., _________________________ ____ __________
$. Michelsoaas, LIETUVIŲ IŽĖ1VIJA AMERIKOJ*, 297 p 

įrišta — $6.00 minkštais viršeliais — -------------
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pu«l dabar tik . ................................. ...............

kokia

$6.00
$6.00

$750

$200
$5.50
$3.00

$1.00

$18.00 I

NAUJIENOS,
1739 So. Halated St, Chicago 8, HL — Telef. HA 1-6100 
----------------------------------------------- ------------------------------------ -Jr

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicago! 
Lietuvių 
Laidotuvių 

Direktorių
A asociacijos

AMBULANCE 
PATARNAW
MAS DIENA 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIŲ 

VIS.O6E MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Pho»e: YAru? 7-3401

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

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

GEORGE F. RUDMINAS 
3319 6g, LITUANICA AVfi. TeL: YArUš 7-|13d-Į139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

2424 WBST 69U» STREET REpuDUc 7-1313
2314 WEST 23rt PLACB ’ Virginia 7-6S73

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Arda 7-HH

GARSINKITĖ8 NAUJIENOSE^arsinkites naujienose
NliUJIMM^ CH8CAKK 8, 1U- — MONDAY, JANUARY 22, lf?3



SIUVĖJAS" (Tapyba)MIKAS ŠILEIKIS
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elqesj naudavo blogesnius pa- ■" ■■■ ■ ■■ ■
žymius. h TRUMPA

Taigi tais reversiniais laikais. 
anot kai kurių žmonių, visada 
būdavo “gėda” kalbėti lietuviš
kai. Jei jiaprasižmonės, bemoks- veikia Lietuvių oro skautų Da
liai, tarp savęs kalbėdav lietuviš- pjaus - Girėno draugovė, 
kai. tad į tai niekas nekreipdavo 
jokio dėmesio. Bet mokiniai, 
studentai, ir šiaip inteligentai ne ni; Kanados 
visur išdrįsdavo kalbėti lietuviš- V.V,‘Ų rinktinę, 
kai. Mūsų jaunuoliai, kiek nors 
paaugę, darydavosi drąsesni ir 
nebijodavo pasivadinti lietuviais.

— Toronto mieste sėkmingai

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Roikia

REIKALINGAS prityręs auto me
chanikas. California Super Service, 
4824 So. California Ave. Skambinti 
Eringiui VI 7-9327. REAL ESTATE

MŪSŲ ŽYMESNIŲJŲ VEIKĖJŲ 
TARIAMASIS NUTAUTĖJIMAS

Kai mūsų spaudoje būna ap
rašomi mūsų žymesniųjų veikė
jų kultūriniai darbai senesniais 
laikais, tad dažnai nusakoma, 
kad jie savo jaunystėje yra bu
vę nutautėję, arba sulenkėję, ir 
tik vėliau pasijutę esą lietuviai. 
Gal toks pasakymas, liečiąs kai 
kuriuos asmenis, yra teisingas. 
Bet į visa tai reikia atkreipti dar 
kitokį dėmesį. Kai buvo už
drausta lietuvių spauda, tad į 
tuos lietuvius inteligentus, ku
riuos išgirsdavo lietuviškai kal
bant. kai kas labai kreivai žiū
rėdavo, kad jie išdrįsta kalbėli 
“pagoniška kalba”.

Kai 1899 metais lapkričio 6 
d. Naumiestyje mirė dr. Vincas 
Kudirka, kuris parašė ir sukom
ponavo Lietuvos himną, tad 
mano tėvas, kuris Marijampo
lės gimnazijoje mokėsi drauge 
su Vincu Kudirka, nusprendė 
nuvažiuoti į V. Kudirkos laido- 

. tuves Naumiestyje. Mano tė
vui sugrįžus namo, jojo draugai

(du asmenys) po keliolikos die
nų atvyko j mano tėviškę pasi
kalbėti su mano tėvu apie tąsias 
buvusias laidotuves. Ir tokio ap
silankymo metu teko man pa
čiam. tada buvusiam pradžios 
mokyklos mokiniui, išgirsti ne
pamirštus ligi šiol pokalbius 
apie mano tėvo ir V. Kudirkos 
draugystę. Jiedu Marijampolės 
gimnazijoj, būdami beveik vien
mečiai. mokėsi drauge; trečioje 
ir ketvirtoje klasėje sėdėdavo 
kartu prie vieno mokyklinio suo
lo. Kai laisvai laiku eidavo juo
du kur nors pasivaikščioti, gat
vėje ar miesto sode, tad visada 
apsidairydavo, ar jų kas nema
to ar negirdi, ir tokiais atvejais 
tarp savęs kalbėdavo lietuviškai. 
Bet jei šalimais praeidavo bū
riais kiti žmonės, tad tokiais 
atvejais kalbėdavo lenkiškai ar
ba rusiškai. Mat. tais laikais biį- 
vo, taip sakant, jauniems inte
ligentams pavojinga kalbėti lie
tuviškai. nes mokyklose už tokį

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
1501 W 69th St., Chicago, HI. 60629. _ Tel WA 5-2737 
3333 So. Helated St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

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

V. VALANTINAS

SIUNTINIAI I LIETTWA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA

2608 Wert 69th SL, Chicago, m. 60629. • TeL W4 5-2787
Didelis pasirinkimas įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, 8ALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkituose virbeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

virbeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiysite tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608
9

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkst $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Dlinoto

6 — NAUJIENOC, CHICAM 8, ILL - MONDAY, JANUARY 22, 1973

— Paulius K te vinas įeina į1 
stalo teniso 

, Kanados stajo 
teniso moterų rinktinę sudaro 
torontiškės lietu vpitės — Vio
leta ir Flora Nešukaitytės, Ele-

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

HOUSE KEEPER
2 days per week steady. General 
house cleaning. Two adults in family, 
other help. Near North Lake Shore 
Drive. Apt. Salary open. Excellent 
transportation. DE 7-7234 anytime.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, lama —■* Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, tema — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

h- apie tokius asmenis negalima na Sabaliaskaitė - Simerl ir Bi- __* • IA1 IV . 1_ * _ ! • • 
sakyti, kad jie savo jaunystėje 
buvę nutautėję, arba kitaip sa
kant — sulenkėję. Kartais mūsų 
spaudoj būna nurodymų, kad ir 
Vincas Kudirka savo jaunystė
je buvęs sulenkėjęs. Tokie nu
rodymai yra klaidingi.

Tais laikais, kada buvo už
drausta lietuvių spauda, rusų ca
ro pareigūnų tarpe buvo įsigalė
jęs paprotys dar drausti lietuviš
kai kalbėti lietuviams mokslei
viams. Taigi moksleiviai lyg 
buvo priversti vartoti kitą kal
bą. Kai moksleiviai gerokai pa
augdavo, tad jie labiau įsidrą- 
sydavo ir atsipalaiduodavo nuo 
tos baimės.

Prisimenu aš pats, kai 1899 
metų pabaigoj, prieš pat Kalė
das, man teko su kitais draugais 
žaisti sniego gniūžtėmis kieme 
ir linksmai kalbėti lietuviškai, 
tad netikėtai į mūsų tarpą įsi
skverbė mokytojas, kuris piktai 
sušuko: “Kak vam ne stidno go- 
vorit po litovski!” (Kaip jums 
ne gėda kalbėti lietuviškai). Ta
da mums teko būti atsarges
niems; ir pajutę kartais arčiau 
prieinantį mokytoją pradėdavo
me

rulė Plačaitė. Penktoji rinkti
nės narė yra Shirley Gero iš 
Montrealio. Abi rinktinės pa
vasarį dalyvaus Britų bendruo
menės pirmenybėse Anglijoje 
ir Pasaulinėse pirmenybėse 
Jugoslavijoje.

— Algis Dunda iš Australi
jos yra jauniausias Pedagogi
nio Lituanistikos Instituto nea
kivaizdinio skyriaus studen
tas, gini. 1957 m. rugpjūčio 1 
d. Studijuoti pradėjo 1971 m. 
pradžioje ir jau baigė 4 semes
trus. PLI neakivaizdines stu
dijas galima pradėti bet kada. 
Reikia tik parašyti PL Institu
tui, 5620 So. Claremont Ave., 
Chicago, Ill., 60636.

— Sol. Prude nei ja Bickienė 
ir Tautinių šokių grupė “Gran
dis" dalyvaus Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongreso programoje 
vasario 22 — 25 d. Sao Paulo, 
Brazilijoje. Solistė ir šokėjai 
su vadove L Sinieliauskiene 
aplankys ir Venezuelos ir kai 
kurias kitus lietuviškus centrus 
su koncertais.

REIKALLNGĄ NAMŲ SEIMININKE 
5 dienos savaitėje. 2 mažamečiai vai
kai šeimoje. Gyventi vietoje atskira
me kambaryje su atskira vonia. Ge
ras atlyginimas. Susikalbėti angliš
kai. Tel. 477-1513

— Amerikos Lietuvių Inži
nierių ir Architektų Sąjungos 
Chicagos skyriaus narių susi
rinkimas įvyks š. m. sausio mė
nesio 26 d. (penktadienį) 7:30 
vai. vakaro Lietuvių Tautinių 
Namų būstinėje, 6422 South 
Kedzie Avė. Pagrindinę paskai
tą tema: Recordinė Automaši
na (Blue Flame) skaitys Prof. 
Dr. Šarūnas Užgiris. Paskaita 
bus paįvairinta su skaidrėm. 
Kviečiami nariai ir svečiai susi
rinkime ir paskaitoj skaitlingai 
dalyvauti.

—Operetę “čigonų Baronas” 
stato PIRMYN choras, Marijos 
aukštesniosios mokyklos audi
torijoje kovo 24, 25 ir bal. 1 d. 
d. Bilietai gaunami Marginiuo
se, 2511 W. 69th St. (Pr.)

rusiškai kalbėti.
A. Kelmutis

ROCKFORD, ILL
Netikėta mirtis

— Tradicinis Užgavėnių šiu- 
pinysy kurį ruošia Maž. Liet 
Lietuvių draugija, įvyks šeš
tadienį, vasario 3 d. 7 vai. vak. 
Lietuvių Tautiniuose Namuo
se, 6422 South Kedzie Avenue. 
Stalai 10-čiai asmenų. Dėl re
zervacijų prašome kreiptis te-

— Frank Mikutis iš Rosel a n- 
do apylinkės kartu su prenu
merata atsiuntė vajui 8 dol.

— Antanas G. šaukštas, ilga
metis Naujienų skaitytojas iš 
Marquette Parko apylinkės at- lefonu 776-7983. Kaip ir klek
si untė vajui 8 dol.

— J. Liūdžius, New Britain, 
Conn,. pareiškė pasitenkini
mą Naujienų straipsniais, ži
niomis, ypatingai dr. J. Ado-

vienais metais, parengimas ža
da būti turtingas maistu ir pro
grama. (Pr.)

Kalėdų dieną valgėme pietus 
drauge su Lina Bush Malakaus- 
kaitė, o po kelių dienų buvo ras
ta mirusi savo apartmente, ku
riame viena gyveno. Iššauktas 
Winnebago apskrities korone
ris ją pasiėmė mirties priežasčiai 
nustatyti ir radęs jos sūnaus 
Roberto Bush telefoną pašau
kė, kad atvyktų, bet kol sūnus 
su žmona per du tūkstančius 
mylių traukiniu pasiekė Rock- 
fordą trūko dvi dierias ir pusė; 
į motinos laidotuves pavėlavo 
trimis valandomis.

Lina Bush Malakauskaitė bu
vo gimusi Maskvoje, atvyko į 
Ameriką su savo tėvais dar ma
ža būdama, čia sukūrė šeimyni
nį gyvenimą su Jonu Daškevi
čių, kuriam sportininkai priker
gė pavardę Bush, užaugusio sū
nų Robertą ir pati sulaukė 73 m. 
amžiaus.

Sūnus tėvams nupirko kapi
nėse duobes ir motinai brangų, amžių ir galop užklausia:

— Koks yru jo geneologinis to 50 metų atvadavimo sukak- 
medis?

— O, jam nesvarbu. Jam tin- viai rengiasi tradiciniam šiu- 
ka kiekvienas pasitaikęs medis, piniui, kuris įvyks vasario 3

Linos šermenys buvo gražiai — paaiškina šuns savininkas.

karstą. Tėvas su abiem ampu
tuotam kojom dabar yra ligotųjų 
namuose. Jis yra pirmojo pa
saulinio karo veteranas.

— Emilija ir Walteris Jurė-
mavičiaus patarimais ir atsa-iš Skokie, Ill. žiemos me- 

į tui išvyko į St. Petersburg; Fla. 
su Jie aplankys save pažįstamus 

ir kitose tos valstybės vietose.

— Ponia Marija Avižienis ir 
Genė Miglinas iš Marquette 
Parko apylinkės gavo Ameri-

kymmais į Įvairias sveikatin-i 
gurno problemai. Kartu s 
prenumerata atsiuntė vajui 5 
dol.

sutvarkytos, daug gėlių sunešta.
Laidotuvėse dvasiniai patarna- kos pilietybę, 
vo liuteronų kunigas. Palydėti 
susirinko tiktai giminės.

Mano giliausia užuojauta sū
nui ir giminėms. žvalgas

ŠUNS GENEOLOGIJA

Turgavietėje, tūlas pilietis ve
džioja pardavimui gerai atro
dantį šunį. Bendrai, užmetus 
akį. tai atrodo rasinis šuo. Atsi
radęs pirkėjas teiraujasi kainą,

— Linda Mekšraitis, gyv. 
Brighton parko apylinkėje, 
praeitą antradienį apie 8 vai. 
vakaro prie Western ir 42 gat
vės laukiant autobuso buvo už
pūta dviejų peiliais ginkluotų 
jaunų baltų vaikinų. Iš jos atė
mę rankinuką pabėgo, 
buvę keli doleriai, durų 
ir dokumentai.

Jame 
raktai

— Mažosios Lietuvos 
gija, surengusi Klaipėdos kraš-

Drau-

j ties minėjimą, dabar intensy-
_ - — _ _—__ -2_ • •

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTAR1ATAS — VERTIMAI 

f VISŲ ftCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

PRospect 8-22336455 So. Kedzie Ave.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovano* 
visoms progom*.

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

i BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS

Z

'DRAUDIMAI. NAMU IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

A. 6. AUTO REBULDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

GEROS DOVANOS
8IOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

tu DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik __ __ „__
Minkštais viršeliais tik ........................ ............................

Dr. A. J. Gumn _ AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMON8S.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $200 dabar 
tik ___________________________ _______ ________
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki ,rbl 

money order).

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608

$3.00
$2.00

$1.50

dieną. sj.

— Juozui Lucui, praeitą pir
madienį važiuojant 47 gatve, 
įvažiuojanti iš Kolin gatvės 
motęris įvažiavo į mašiną. Va
žiavusieji nenukentėjo. bet 
abi mašinos taip buvo suga
dintos. kad reikėjo į garažą 
nutempti.

— Ohio Young American for 
Freedom bendradarbiaujant 
su Amerikos Ekonomijos fon
du ruošia ekonominiais ir lais
vės klausimais seminarą Ohio 
State u-to Law auditorijoje, 
Columbus Ohio, sausio 27 d. 
10 vai. ryto. Informacijas tei
kia ir registruoja Ohio YAF, 
209 So. High St.. Columbus, 
Ohio 43215.

— John Puteikis, Lemont Ill., 
kartu su prenumerata atsiuntė 
vajui 10 dol. Vajaus komisija 
visiems ’ aukotojams nuošir
džiai dėkoja, prašo visus skai
tytojus remti Naujienas ir da
ryti pastangų suradimui bent 
po vieną naują skaitytoją. 
Visi lietuviai yra kviečiami už
sisakyti Naujienas. Dabar jos 
yra visiems reikalingos, net 
būtinos.

PAŽVELK
ORIGINALUS APARTAMENTINIS 

NAMAS. Alumin. langai, naujas ga- 
zu šildymas ir garažas, aptvertas pla-

1 tus sklypas, pajamų $6,600 metams. 
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, III. Prašo $45.000. Priims rimtas derybas.

| ERDVUS 6 KAMBARIU MŪRAS 
re 20 metų. 1% vonios, alumin. langai, 
” gazu šildymas, apsaugotas beismantas, 

j 2 auto garažas, arti Nabisco, greit ga- 
' lite užimti. $22.000.

PUIKUS 2 BUTŲ 19 metų mūras.
2 atskiri šildymai, keramikos vonios, 
kabinetų virtuvės, alumin. langai, ge
ležinės tvoros, garažas, arti ofiso. — 
$36.000.

12 BUTU MŪRAS Marquette Parke. 
$17.500 pajamų metams. Našlė pra
šo *84.000.

614 KAMBARIU didelis Georgian. 
114 VONIOS. įrengtas sausas beismon- 

Itas. 2 auto garažas. Apie 20 metų, 
kaip namas. $23.000.

4 BUTU po 5 kambarius mūras^ 4 
auto mūro garažas. Naujas gazo^ šil
dymas. Platūs lotas. Arti Tėviškės 
bažnvčins — Marquette Parke. $49.500.

2 BUTU 6 metu luksus mūras. 2 auto 
mūro garažas. Viengungiui įrengtas 
beismontas. Arti ofiso. $48.800.

9 KAMBARIU 9 metų mūro reziden
cija. 2 modernios vonios. 2 atskiri šil
dymai. Cent, oro vėsinimas Garažas. 
Arti Kedzie ir parko. $40.000

2 BUTU gražus mūras arti vienuo
lyno. Naujas gazo šildymas. 2 auto mū
ro garažas. $28 500.

6 KAMBARIU modernus medinis. 
Naujas gazo šildymas. Arti Margučio 
rad’io $15 800.

MODERNUS 6 KAMBARIU 14 metų 
mūras. Cent, oro vėsinimas. Įrengtas 
beismontas. baras. 114 vonios. 40’ lo- 
ta.s Garažas. $24.000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9.900.

8 KAMBARIU H4 aukšto 16 metų 
mūra* 2 vonios. įrengta' heisman
tas. Garažas 83 ir Kedzie. $32,000.

2 AUKŠTU 2 BUTŲ NAMAS, pla
tus lotas. Garažas. Arti mūsų. — 
*22.000.

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav. 20 metų. 1% vonios, alumin. langai,

M. A. š I M K U S
Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitokį blankai.

HOMEI

Call: Prank Zapolu —y 
320814 W. 95th St

GA 4-8654 mum

state ratir. rite ano Casualtv Compa-*

A. & L. INSURANCE & REALTY

_ INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai

k.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

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

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

BUILDERS* AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
nerstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogu rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
' 4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Bl. 80909. TeL: VI 7-3447

z
LIETUVIS

DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina St

(Town of Lake)

Dažo namus iš lauko ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

Nuo 2 iki 6 vai. po pietų 
skambinti YA 7-9107

STASYS ŠAKINIS

WAREHOUSE SUPERVISOR

Experienced man looking for opp. 
to run his own show. Take charge type 
who can assume full responsibility 
for all receiving stock functions at 
new store of expanding retail chain. 
Exc. salary and outstanding benefits 
including profit sharing. Must speak 
and understand English.

286 — 2544
FIRST DEPT. STORES

4810 N. PULASKI

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

DHL AUKŠTOS KOKYBES. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai. 
Veltui ikainavima*. Skambinkite dabar

AL RBT.VAKV1R TB, MMflM

Fadarallnlv Ir vrlstilo* pajamų 
mokesčių apskaičiavimas

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavime* 

REAL E S T ATI 
Patalų paliudijime* 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo In formacija*

NAUJAS ADRESAS
SIMAITIS REALTY

2951 W. 63 St. (prie Sacramento) 
Tel. 436-7878

NAUJIENAS
v pratM Kino tirtu ps

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS




