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I News” vakar
“Why was

•MASKVA. — Sovietų rašyto
jas Aleksandras Solženicinas, 
laimėjęs už savo užsieniuose 
spausdintus kūrinius Nobelio

Akla Laisvės statula?
čikagietis poetas Kazys Bra- 

dūnas lietuvio Simo Gruzdės ati
davimo rusams proga parašė ei
lėraštį “Ar girdite?”, kuriame 
sako:
"Ar girdite, kai laivo bortas dreba 
Nuo pulso plyštančios širdies — 
Jie gyvą žmogų užkalė i grabą, 
Spiovę į.veidą laisvės ir mirties.
Pakrantė! sėdi -ąrfžą sotūs liurbiai
Kalakutieną užsigerdami,
O ten gyvybę po lašeli siurbia 
Mūs kraujo broliui, nepalikdami 
Jokios vilties, kai laivo bortas dunda 
Jau budelio žingsniu klaikiu...
Aš paimu nuo Simo lūpy skundą 
Ir jį priešmirtini šaukiu!...
O milžiniškoji Laisvės statula

tovi kurčia ir akla?../'

Baikonūro madienį pasirodė “Life” žurnale, šioje dalyje paliečiami II-jo 
pasaulinio karo pradžios metai ir pats karas. Chruščiovas sako,

New Delhi, Indijoje yra garsi Misra Yantra observatorija, kurią 1725 metais pastatė turtingas macharadža. Iš jos 
jis mėgdavo stebėti žvaigždes ir kitus dangaus kūnus. Dabar šioje observatorijoje žaidžia vaikai.

Debesuota, šalčiau.
Saulė teka 6:59, leidžiasi 4:21.
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IŠBARTI NEPAKLUSNAUS UL
BERLYNAS. — Sovietų komunistų partijos 

vas atskubėjo į Berlyną išbarti nepaklusnaus savo pav 
tų Vokietijos Walterio Ulbrichto. šiomis dienomis Be 
Varšuvos pakto valstybių partijų vadų suvažiavimas 
vietų užsienio reikalų ministeris Gromyko dar tik praėjusį 
čiadienį aiškiai įspėjo Rytų Vokietijos vadus netrukdyti sus 
mo dėl Berlyno, tačiau tuoj jam išvykus, Ulbrichto milicij; 
darė kelius, vedančius iš Vakarų Berlyno į Vakarų Vokietiją. 
Sekmadienį Brežnevas optimistiškai kalbėjo apie viltis darniai 
išspręsti Berlyno problemas, kad tik reikėsią parodyti daugiau 
“geros valios”, tačiau jo Rytų Vokietijos sąjungininkai pradėjo 
naują krizę, suvaržydami susisiekimą.

NEBUVO INFORMUOTAS APIE ĮVYK
Jungtiniu Tauty protestas valstybės departamentu

WASHINGTONAS. — Prezidentas Nixonas įsakė per 48 vai. 
pravesti pilną ii* išsamią inyestigaciją, kodėl Pakrančių Sargyba 
atsisakė suteikti politinę globą lietuviui jūreiviui, kuris bandė pa- 

į bėgti iš sovietų žvejų laivo. Baltųjų Rūmų spaudos sekretorius 
■ Ronald Ziegler pranešė, kad prezidentas yra susirūpinęs viso šio 
• incidento tvarkymu ir tuo, kad Baltieji Rūmai n ebuvo tuoj pain- 
|: formuoti. Nixonas ypač supykęs, kad jis apie šį įvykį sužinojo 

tik iš spaudos pranešimų. Prezidentas pavedęs įvykį ištirti vals
tybės sekretoriui Rogers ir transporto sekretoriui John Volpei.

Rytų Europos sostinėse kal
bama, kad Brežnevas šį kartą 
rimtai supykęs ant Ulbrichto. 
Vakarų Vokietija ir vakarų są
jungininkai aiškiai pabrėžė, kad 
nėra ko laukti santykių page
rėjimo Europoje, kol Berlyne 
nuolat keliamos krizės. Bona 
neratifikuos su sovietais pasi
rašytos sutarties, kol nebus iš
spręsti Berlyno klausimai. Ant 
Rytų Vokietijos pyksta ne vien 
Brežnevas, bet ir Lenkija, Ven
grija ir Čekoslovakija, kurioms 
rūpi pagerinti santykius su Bo
na.

Tuose pačiuose sluoksniuose 
sakoma, kad Ulbrichtas turįs ne
mažai sąjungininkų pačiame so
vietų partijos politbiure. Tik 
todėl jis išdrįsęs savo lapkričio 
13 d. kalboje kritikuoti sovietų 

‘ santykius su Vakarų Vokietija.
Ulbrichtas tvirtina, kad dabarti
nė sovietų politika esanti per 
daug nuolaidi Bonos atžvilgi^ 
ir vakarų valstybių atžvilgiu. 
Jam pritaria: kai kurie sovietų 
vadai. .

Rytų Vokietijos trukdymai
prasidėjo, kai krikščionių demo
kratų? parlamentinė grupė pa
skelbė savo suvažiavimą Vaka
rų Berlyne. Dėl to suvažiavimo 
ir sovietų ambasadorius įteikė 
protestą prancūzams, britams ir 
amerikiečiams. Jie tą protestą, 
atmetė, sakydami, kad politinių 
Vakarų Vokietijos. partijų su
važiavimai Vakarų Berlyne nė
ra naujas dalykas. Vakarų am
basadoriai įspėjo sovietus, kad 
susisiekimo trukdymas gali pa
kenkti dabar vykstančioms de
ryboms dėl Berlyno. Bonos vy
riausybė irgi pareiškė, kad par
lamentiniai suvažiavimai bus tę
siami, tam pritariančios ir są
jungininkų vyriausybės bei Va
karų Berlyno miesto taryba.

ABIDžIANAS, — Ginėjos vy 
riausybė paskelbė, kad 50 sam
dytų kareivių, kurie puolė Ginė
ją praėjusią savaitę, žuvo, 100 
pateko į nelaisvę, jų tarpe du 
portugalai.

MASKVA. — Sovietai pava
dino slaptą miestą, iš kurio vyk
domi erdvės raketų iššovimai 
Zvezdogradu. Jis iki šiol nežy
mimas jokiuose žemėlapiuose ir 
būdavo vadinamas “ 
kosmodromu”.

WASHINGTONAS. — Sena-'kad jaunoji karta Sovietų Sąjungoje turėtų žinofei' kokią didelę 
tas patvirtino naujas lėšas ūžsie- paramą sovietai yra gavę iš sąjungininkų karo etų. Britų jū- 
nio paramai — 2.2 bilijonus do-į reiviai rizikavo savo gyvybėmis gabendami ginkhis ir kitus reik- 
lerių. Vyriausybė dalį tos su- menis į Murmanską. Net po Stalino mirties sąvietų artilerija 
mos skirs Kambodijos karinei buvo vežiojama Amerikos atsiųstų motorų.
paramai, dalį ilzraeEui, Pietų valdžios politika yra pasiimti visus karo laimėjimo laurus sau. 
Korėjai, Turkijai ir kt. Chruščiovas tvirtina, kad sovietai niekada nebūtį užėmę Berly-

WASHINGTONAS. — Britų no, jei gen. Eisenhoweris nebūtų sustabdęs savą karo jėgų ir 
žurnalas paskelbė sen. Ed. Ken- leidęs sovietams įžygiuoti į Rytų Vokietija. j -

CHRUŠČIOVO ATSIMINIMAI MINI 
IR HITLERIO STALINO SUTARTI 
NEW YORKAS. — Nauja dalis Chruščiovo jatsiminimų pir-

medžio fotograf iją su italų grin- 
Cese Maria Pia. Jiedu šokę nak- , 
tį prieš de Gaulle laidotuves, 
kuriose senatorius dalyvavo. Se- j 
natoriaus sekretorius šią žinią 
paneigė.

HONG KONGAS. — Kinija, 
pranešdama apie japonų rašyto
jo Mishima nusižudymą, tvirti
na, kad Japonijos militarizmas . 
dar esąs gyvas, nors valdžia ir 
kitaip teigia.

San Francisco. — FBI susido
mėjo laišku, kurį gavo AP spau
dos agentūra. Laiške Bernar
dine Dohrn, policijos paieškoma 
teroriste, pranašauja

Amerikoje gyvena 
204,765,770 žmonių

WASHINGTONAS. — Gy
ventojų skaičiavimo biuras įtei
kė oficialius šių metų skaičiavi
mo duomenis prezidentui Nixo- 
nui. šiais metais Amerika turi 
204,765,770 gyventojų, t. y. 24 
milijonais žmonių daugiau, negu 
1960 metais, šis priaugimas su
daro 13.3 nuošimčius, kas yra 
antras mažiausias prieauglis 
Amerikos istorijoje. Mažiausias 
buvo 1930 metais, kada žmonių 
padaugėjo tik 7.3jfc.

Naujas surašymas parodė, kad 
amerikiečiai iš miestų keliasi 
priemiesčius, ir iŠ vidurio Ame
rikos keliauja prie vandenynų.

Nauji duomenys rodo; kad iš 

435 atstovų kongrese reikės pa
keisti 11, atimant atstovybę iš 
tų vietovių, kur gyventojai su
mažėjo ir atiduodant vietovėms, 
kur daugiau žmonių.

W pirmų karo ptalaimėjimų 
Stalinas buvęs bailys, ■ drebėjęs 
kaip kralikas, tik po Etalingra- 

;do _mūšio jis tapęs “dideliu ka
riniu strategu”. •

Chruščiovas paliečia Stalino- 
Hitlerio paktą, kuriuo, kaip ži
noma buvo pasidalintos Baltijos 
valstybės ir dalis Lenkijos že
mių. šią sutartį sovietai vengia 
minėti-. Chruščiovas tačiau ra
šo, kad didžioji partijos dalis 
laikė tą paktą išmintingu, nors 
niekas negalėjo viešai to pasa
kyti. Mes negalėjome diskutuo- 
ti tos sutarties net ir partijos su- 

,. . \ n.au?a sirinkimuose. Sunku mums bu-
i vo, kaip komunistams, fašizmo

Spaudos sekretorius Ziegleris, 
pareiškė, kad, sprendžiant iš pra- 

I nešimų, “situacija buvo labai blo
gai tvarkoma ir buvo padaryta 
klaidų”.

Valstybės departamento spau
dos valdininkas Robert McClos
key pareiškė, kad jei departa
mentas būtų gavęs žinias apie 
visas aplinkybes, incidentas bū
tų gavęs visai kitą krypti. Jis 
pripažino, kad taisyklės, kaip 
priimti pabėgėlius yra gan ne
aiškios, ypač kiek jos liečia Ame
rikos teritorinius vandenis. To
dėl visi pareigūnai, susitikę su 
pabėgančiais asmenim, yra rei
kalaujami “kreiptis aukščiau”. 
McCloskey pareiškė, valstybės 
departamentas ir transporto dep. 
išdirbs aiškesnes, tikslesnes tai
sykles,-kad nepasikartotų pana
šūs įvykiai.

Tuo tarpu prabilo ir Pakran
čių Sargybos komendantas ad
mirolas Chester Bender. Jis pa
reiškė, kad sovietų laivo kapito
nas, reikalaudamas, kad pabė
gęs lietuvis būtų grąžifitasVpa- 
sakęs, kad jūreivis pavogė iš

priešams, priimti idėją, kad mes 
jungiame jėgas su Vokietija. 

į Būtų buvę neįmanoma išaiškinti 
tą sutartį paprastam žmogui 
gatvėje, — sako Chruščiovas.

Apie šią sutartį tarp bolševi-

Bus griaunami valdžios, polici
jos ir kariuomenės pastatai.

BOSTONAS. — Laikraštis 
“Standard Times” iš New Bed
ford, Mass., sako, kad abu Mass, 
senatoriai Edward Kennedy ir 
negras Edward Brooke atsisakė
komentuoti lietuvio jūreivio ati- kų ir nacių rašė Aleksandras 
davimą sovietams. Jie pareiškė, Werth, knygoje “Russia at 
neturį pakankamai informacijų War”. Jis pasakoja kad pasi- 
apie šį įvykį. Kaip praneša J. rašius 1939 m. rugpiūčio 23 d. 
Jašinskas, Bostono lietuvių de- sutartį su naciais, sovietai nie- 
monstracija buvo labai sėkmin- ko apie ją daugiau neminėjo, ne- 
ga. Apie ją bus plačiau parašy- Į buvo jokių “spontaniškų ir en- 
ta. Pakrančių Sargybos apy-, tuziastingų mitingų”, kurie šią 
gardos vadas adm. Ellis susirgęs sutartį paremtų. Vakaruose šios 
ir korespondentams nesirodąs. sutarties pasirašymas nuvylė 
Bostono protesto dalyviai rei
kalauja pašalinti Ellis iš parei-

— “The Baltic Review”, nr. 
nr. 37 (1970 m. spalio mėn.). 
Turiny — svarbus V. Sidzikaus 
ko straipsnis apie galimą Euro
pos saugumo konfederaciją ir 
Baltijos valstybes (atspausdin
tas ir JAV Kongreso leidiny), 
Martyno Brako straipsnis apie 
Lietuvos tarptautinę padėtį 
teisės šviesoje, Alfred Eric 
Senn’o apie Lietuvos nepri
klausomybės pradžią po pir
mojo pasaulinio karo, A. Ran- 
nito apie A. Oras knygą “Estų 
literatūrą išeivijoje’’, esto L. 
Vahter’io apie sovietus ir soci
alinę taiką. (E.)

daugelį komunistų.
Chruščiovas sako, kad sovie

tai prarado kare su Suomija apie 
milijoną vyrų. Kada Stalinas 
dėl to ėmęs barti maršalą Voro- 
šilovą, šis piktai atkirtęs: “Tu 
pats esi kaltas, tu išžudei geriau
sius mūsų generolus”.

Stalinas, pasirašydamas su 
Hitleriu sutartį, tikėjęsis, kad 
prancūzai ir anglai nuvargins 
Vokietiją ir tada ji negalės at
sisukti prieš Rusiją.

— Okup. Lietuvoje pradėta 
leisti K. Borutos Raštų serija. 
Vilniuje Išleista K. Borutos 
knyga “Neramūs arimai”. įdė
tas poetinis rašytojo palikimas, 
kai kurie eilėraščiai paimti iš 
rankraščių. (E.)

♦ Transporto departamento 
sekr. Volpe pranešė Amerikos 
Lietuvių Tarybai, kad jis sutin
ka priimti ir pasikalbėti su Alto 
atstovais.

♦ Suezo įlankoje Izraelio lai
vas apšaudė ir nuskandino kari
nį Egipto greitlaivį su 4 įgulos 
nariais.

♦ Chryslerio bendrovė paskel
bė, kad jos automobilių kainos 
pakeliamos dar 15 doL

♦ Meksikos įlankoje sprogi
mas ir gaisras padarė žalos žiba
lo platformai, kur du asmenys 
žuvo, nemažai buvo sužeistų, 55 
buvo ištraukti iš vandens.

♦ Prie Floridos krantų jūro
je atsirado 75 ilgumo alyvos dė
mė, kuri plaukia į krantą.

♦ Popiežius Australijoj, Syd- 
nėjuje laikė pamaldas arklių 
lenktynių stadione 100,000 žmo
nėms. Airių protestantai bandė 
surengti demonstracijas prieš 
Popiežių, bet jiems nepavyko. 
Stebėtojai praneša, kad Popie
žius atrodo labai išvargęs.

Amerika nemažins 
jėgų Europoje

WASHINGTOXAS. — Gyny
bos sekretorius Melvin Laird, 
prieš išvykdamas į Nato valsty
bių ministerių konferenciją, pa
reiškė spaudai, kad Amerikos 
vyriausybė nenumato didesnių 
savo Europoje esančių karinių 
jėgų sumažinimų. Nematoma 
išlaikyti tas pačias jėgas.

Gynybos planavimas Europo
je yra paremtas prielaida, kad 
komunistų jėgos, nevartojant 
atominių ginklų, gan greitai ga
li užimti visą Europą. Amerika 
laikys Europoje tiek jėgų ir amu
nicijos, kad jų užtektų 60-čiai 
dienų. Po to gali tekti griebtis 
branduolinių ginklų.

Demonstracija
Amerikos Lietuvių Tarybos 

pirmininkas Dr. Kazys Bobelis, 
susitaręs su atsakomingoms 
Chicagos lietuvių organizacijom 
praneša, kad šeštadienį, gruo
džio 5 d., 10 vai. ryto, Chicago- 
je, Civic Center ‘Plazoje, įvyks 
didelės protesto demonstracijos 
prieš lietuvių jūreivio išdavimą 
rusams. Pasibaigus kalboms, 
bus nuneštas juodas karstas 
prie netoli esančio JAV Pakran
čių Sargybų centro, simbolizuo
jąs mirčiai išduotą lietuvį jūrei- 
V|- - . - •

Visi kviečiami’tą dieną" TO v. 
ryto rinktis miesto centre, Ci
vic Center Plazoje. Drauge su (laivo iždo 2,000 dolerių. Bėglys 
lietuviais demonstruos ir kitų 
sovietų pavergtų tautų nariai.

Daugiau informacijų teikia 
Altos centras, paskambinus te
lefonu 778-6901.

Lydijos Liepinaičių laišką, ku
ris pasmerkia lietuvio išdavimą 
sovietams.

Iš New Yorko pranešama, kad 
ukrainiečių moterų suvažiavi
mas šeštadienį priėmė rezoliuci
ją, raginančią ukrainiečius pri
sidėti prie lietuvių protesto de
monstracijų. Tam tikslui suda
rytas bendras ukrainiečių ir lie
tuvių motėrų komitetas.

Įvykiai Amerikoje nuskam
bėjo ir Kanadoje, kur ‘Toronto 
Daily Star” aprašė lietuvio išda
vimą straipsnyje “God, help 
me ,

sumažinęs savo šansus gauti glo
bą ir tuo, kad jis šoko tiesiai ant 
amerikiečių laivo. Būtų buvę 
daug geriau, jei jis būtų šokęs į 
vandenį ir Pakrančių Sargyba 
jį būtų išgelbėjusi. Tokiose ap
linkybėse. I-mos apygardos va
das nusprendęs, kad yra daug 
teisingiau ir protingiau neduoti 
pabėgusiam lietuviui politinės 
globos ir jį sugrąžinti rusams.

Princo Sadruddin veiksmai

premiją, pranešė tos premijos • kalams princas Sadruddin Aga 
komitetui, kad jis neatvažiuos i Khan pasiuntė valstybės sekre- 
jos pats pasiimti. Priežastis — i toriui Rogers telegramą, kurioje 
ne tai, kad sovietai neduotų jam 
vizos, kaip buvo skelbiama anks
čiau, bet jis pats nenori vizos 
prašyti, nes “kaip mano kraš
te priimta, vizos davimas suriš
tas su pažeminančia procedūra, 
įvairių anketų pildymu, reko
mendacijų iš partijos organizaci
jų gavimu ir pamokslais, kaip

išreiškė savo nusivylimą pabė
gusio jūreivio atidavimu. Vėliau 
komisijonierius kalbėjo tuo klau
simu ir su JAV ambasadorium 
Charles Yostu. Princas nurodė, 
kad jūreivio sugrąžinimas pra
silenkia su 1951 metų konvenci
ja pabėgėlių reikalais. Ji drau- 

j džia sugrąžinti pabėgėlį į terito- 
reikia užsienyje elgtis”, sako | riją, kur jam gresia mirtis ar 
savo laiške Solženicinas. Į laisvės netekimas.

Svarbiausia jo nevykimo prie
žastis yra baimė, kad jam išva
žiavus, sovietų vyriausybė ne
beleis jam sugrįžti atgal į gim
tąją šalį. “Mano knygos vis dar 
draudžiamos, žmonės išmetami 
iš darbų ar iš mokyklų už jų skai
tymą, todėl mano kelionė į Stok
holmą būtų panaudota atkirsti 
mane nuo mano krašto”, rašo 
Solženicinas.

Rašytojas pasikeitė laiškais su 
Stokholmo Nobelio fondu ir pa
tyrė, kad jis vakaruose bus spau
dos korespondentų dėmesio cen
tre, kad bus daug ceremonijų ir 
pagerbimų. Solženicinas, viso 
to nenorėdamas, atsisakė atvyk
ti į Švediją. Jam Nobelio meda
lis ir 78, 000 dolerių premija bus 
įteikta švedų ambasadoriaus 
Maskvoje dr. Gunnar Jarringo.

Vliko leidžiamos Eltos redak
torius Vytautas Alseika, kuris 
siuntinėja Eltos žinias visai lie
tuvių spaudai, pranešė ’ vienam 
Čikagos dienraščiui, sužinojęs 

iš gen. konsulo Simučio lietuvio 
jūreivio pavardę: Simonas Grūz
de. šią žinią pakartojame iš 
“Draugo” dienraščio, su kuriuo 
Vliko Elta turi ypatingus ry
šius, nuneigiamus 
kai spaudai.

“Chicago Daily 
įsidėjo vedamąjį
freedom denied?”, kuriame ra
gina kongresą ištirti įvykį, ku
riame žūklės teisės buvo pasta
tytos aukščiau už žmogaus tei
ses. Įvykis vadinamas “disgra
ceful episode”. Tame pat pus
lapyje laikraštis spausdina Al ir

Italija priėmė 
skyrybų įstatymą 

ROMA. — Italijos parlamen
tas, po ilgų metų svarstymų ir 
aštrių kovų, priėmė skyrybii 
įstatymą, kuris buvo pasiūlytas 
1965 metais. Katalikų bažny
čia dėjo dideles pastangas, kad 
įstatymas būtų atmestas. Parla
mente prieš jį pasisakė krikš
čionių demokratų, monarchistų 
ir naujųjų fašistų partijos.

Įvesti civilinę metrikaciją Ita
lijoje pastangos buvo dedamos 
jau 92 metai, šis įstatymas bu
vo jau 12-tas bandymas legali
zuoti skyrybas. Balsavimo die
ną, jausdami istorinę šio įstaty
mo svarbą, susirinko parlamen
to salėje 600 atstovų iš galimų 
630. Paskutiniai krikščionių de
mokratų atstovų pasiūlymai įsta
tymą keisti ar papildyti buvo at
mesti 322 balsais prieš 278.

Italijai priėmus skyrybas da
bar pasaulyje liko Airija, Bra
zilija, Čilė ir Paragvajus, neskai
tant mažųjų San Marino ir An- 
doros valstybėlių, kur nėra ga
limybių išsiskirti.

Dabar įstatymą turi patvir
tinti senatas ir jį pasirašyti pre
zidentas. Kada įstatymas bus 
paskelbtas Vyriausybės žiniose, 
jis įsigalios.

Italų teisininkai paskelbė, kad 
yra ilgi sąrašai žmonių, norinčių 
skyrybų, tačiau civiliniai teis
mai yra apkrauti bylomis ir sky
rybų bylų gali nebūti iki kitų 
metų vasaros. Skyrybos Itali
joje kainuosiančios apie 1,000 
dol.



FRANK IR ELEONOR ZAPOLIAI, LIETUVIŠKŲ KALĖDINIŲ ŠIAUDINUKŲ EKSPERTAI, 
šiemet paskyrę penkias dovanas geriausiems šiaudinrnky gamintojams.

d. Gage parko salėje, prie 55th 
St. ir Western Ave. K. Naras

LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresas: 7120 S. Rockwell St., Chicago, Ill. 60629

V II-JI METAI NR. 41 (301)

CLEVELANDO SUVAŽIAVIME NETIKĖTA! SUSITIKĘ JŪRŲ 
SKAUTŲ - ČIŲ VADOVAI

Iš kairės: ps. A. Bichnevičienė (Toronto), į. ps. A. Empakeris — LSB Juru 
Sk. Skyr. vedėjas (Toronto), s. M. Vasiliauskienė — LS Seserijos Jury Sk. 
Skyr. vedėja (Toronto), v. v. J. Jovarauskas, v. V. Račiūnienė ir ps. A. Jova- 
rauskienė (iš Chicagos). V. Bacevičiaus nuotr.

Laivams ir svečiams pamojavome:

j. s. Vytautas Vaitkus — sky
riaus įgaliotinis Australijos ra
jone.

J. S. S. Buriavimo komisiją 
šiuo metu sudaro: j. v. s. Br. 
Juodelis, pirm.; dr. J. Anysas, j. 
ps. P. Gory s, j. ps. R. Kunstma- 
nas, j. v. s. 1. Petniūnas, j. s. 
Vyt. Vaitkus — komisijos na
riai. J-S.S.

SKAIDRĖS Iš ŠIEMETINĖS 
LIETUVOS FILISTERIŲ 

SUEIGOJE
Akademinio Skautų Sąjūdžio 

Chicagos filisterių skyrius lap
kričio 13 d. šarkos svetainės pa
talpose turėjo įdomią sueigą, su
traukusią apie 40 filisterių. Sky
riaus valdybos pirm. Kęstutis 

I Ječius padarė eilę pranešimų, 
į pasidžiaugdamas praeitą mėne
sį gerai praėjusia ASS metine 
švente.

Šios sueigos pagrindiniu punk- 
' tu buvo f ii. j. v. s. Broniaus Juo- 
' delio pašnekesys ir skaidrių de- 
j onstravimas iš jo šią vasarą 
: lankytų vietovių Lietuvoje. Pre- 
I legentas palygino šios vasaros 
Įspūdžius bei nuotaikas Vilniu
je, Kaune ir kitur su pirmuoju 
atsilankymu Lietuvoje, kurio 
Įspūdžiai prieš porą metų atski
ra atkarpa buvo paskelbti “Nau
jienų” dienraštyje. Šios vasa
ros vizito Įspūdžiai, Lietuvoje 
praleidus dvigubai .ilgesnį laiką, 
buvo Įvairesni ir Įdomesni.

VEIDAI

Nerija“ uždarė pasibaigusį vasaros sezoną
Baigusios vasaros stovyklavimus ir vandens keliones bei pa- 

rūbšusios valtis ir baidares žiemos sezonui, Nerijos vietininkijos 
,-.jm*ų skautės ir vadovės lapkričio 22 d. susirinko Jaunimo Centre, 
Chicago j e, iškilmingai sezono pabaigtuvių sueigai.

' Greta gausaus būrio sesių, Į 
-šią sueigą atsilankė rajono va
das v. s. P. Nedas, vietininkijos

DARBAI
> akademikai 

skautai surengė literatūros va
karą. Lapkričio 7 d. ASS New 
Yorko skyrius surengė literatū
ros vakarėlį pranciškonų namuo
se. Evaldas Remeza, New Yor
ko ASS pirmininkas, pristatė 
tris prelegentus, kurie skaitė sa
vo kūrybą.

T. n. Marytė Saulaitytė pra-PASKYRIMAI
Kanadoje, JAV ir

-kapelionas- ps. kun. A. Kezys, MATT JTĮ7 TT 
Š, J., Seserijos vadeivė ps. I. Ke- liAUsJllLJl

„ relienė, tuntininkė ps. A. Ra
manauskienė, Kernavės tunto 
atstovė ps. A. Martienė, tunti- 
ni-nkas s.’ Z. .Jaunius ir Jūrų 
Skautų Skyr,. Įgaliotinis j. v. s. 
Br. Juodelis.
- Sueigos oficialioje dalyje bu

vo paskelbti Seserijos V. S. įsa
kymai, kuriais

ordinu Už Nuopelnus, su rė
mėjo kaspinu apdovanoti 
vietininkijos nuolatiniai 
tvirti rėmėjai Kazys Mie- 
cevičius ir Leopoldas Kup- 

cikevičius.
Prisegė vadeivė ps. I. Kere.- 

lienė. Vietininkės Įsakymai ei-
• lei sesių suteikė aukštesnius vy

resniškumo laipsnius ir paska
tinimą dirbti jaunesnių sesių la
bui.

Z Sueigos dalyvius-ves sveiki
no rajono vadas, primindamas, 

* kad tik mūsų tautinis susipra
timas išlaikys visus tvirtais 
ąžuolais, kuriems nebaisūs sve
timi vėjai ar besikeičianti ap
linka. Jūrų skautes sveikino ir 
rajono vadeivė. Daug gražių 
linkėjimų sesėms išreiškė vieti- 

. ninkijos tėvūnas Kazys Miece- 
., . vičius, vietininkei įteikdamas 
, stovyklos nuotraukų albumą.

Sueigos antrąją dalį — lauže-
* IĮ simbolizavo iš kriauklių pa- 

t darytas švyturys, kurį uždegė 
> vietininkijos tėvūnas.

Programą jaunatviškai ve
il dė laivūnė Violeta ščerbai- 

tė ir Vida Viščiūtė,
L dainoms pritariant kapeliono 
;■ ps. kun. A. Kezio S. J. akorde- 

ouL Laivų pasirodymai primi
nė sargybas vasaros stovykloje 

į5 ir kalakutus, kurių kepimo die
na buvo irgi čia pat. Baigmėje 
huvo sugiedota “Lietuva bran-

■ gi”, kuri šio meto Lietuvoje yra 
virtusi tautine giesme.

■ - Sueigoje gausiai dalyvavo jū
rų skaučių tėveliai ir jų bičiuliai.

Busimoji iškilminga jūrų skau 
Člų Nerijos vietininkijos suei
ga kartu su Lituanicos tunto 
jūrų skautais ir jūrų budžiais 
ruošiama Klaipėdos Dienos mi
nėjimo proga 1971 m. sausio 17

S. MARIJA VASILIAUSKIENĖ 
— NAUJOJI LIET. SKAUČIŲ 
SESERIJOS JŪRŲ SKAUČIŲ 

SKYRIAUS VEDĖJA
Nuo kadencijos pradžios iki 

lapkričio mėn. 1 d. užtrukęs Se
serijos Jūrų Skaučių skyriaus 
vadovybės kvietimas buvo iš
spręstas Cleveland© LSS vado
vių suvažiavime, s. Marijai Va
siliauskienė, iš Toronto, sutikus 
eiti Seserijos Jūrų Skaučių Sky
riaus vedėjos pareigas.

Naujoji Seserijos jūrų skau
čių vadė s. M. Vasiliauskienė 
daugumai LSS narių yra jau 
žinoma iš jos eitų LSS Tarybos 
nario, Seserijos rajono yadėivės 
ir Toronto jūrų skaučių vadovės 
pareigų. Jos darbai ir charak
teringas nuoširdus, skautiškas 
šypsnis yra gerai pažįstamas -se
sėms ir broliams. Ji yra viena iš 
tų penkių jūrų skaučių, kurios 
Įkūrė vienintelę jūrų skaučių 
valtį Vokietijoje, Nuertingene, 
1946 metais.

Pareigas pradėjus, belieka 
tik palinkėti sesei s. M. Vasi
liauskienei aukščiau iškelti Se
serijos jūrų skaučių veiklos bu
res, tvirtai laikytis tikrojo kur
so ir į šį skautišką jūrinį žaidi
mą Įtraukti kuo daugiau mūsų 
lietuviško jaunimo.

£

ĮGALIOTINIAI AMERIKAI 
IR AUSTRALIJAI

Brolijos jūrų skautų skyriaus 
vedėjas j. ps. A. Empakeris, iš 
LŠS suvažiavimo Clevelande 
grįžęs su visais tvirtinimais ir 
skyriaus archyvais, lapkričio 11 
d. išleido pirmąjį Jūrų Skautų 
Skyriaus bendraraštį.

Linkėdamas visiems darbin
gos nuotaikos, skyriaus vedėjas 
praneša, kad šie jūrų skautų va-! 
dovai sutiko įeiti į skyriaus va- i 
diją: j. v. s. Bronius Juodelis — i 
skyriaus įgaliotinis JAV Vidu-* 
rio rajone ir Buriavimo Egza-' 
minų Komisijos pirmininkas, rr'

E I X.

AKIMIRKA iš CH1CAGOS VARŽYBŲ ŠVENTĖS, 
įvykusios spalio 4 d. Bučo sode, WiHow Springs.

' G. Plačo nuotr.

dėjo programą, skaitydama visą 
pluoštą trumpų eilėraščių, ku
rie skatina žmogų pagalvoti. Ji 
paaiškino kai kuriuos eilėraščius 
ir kokia proga jie buvo sukurti. 
Jos parašyta, eilėraščių knyga 
netrukus pasirodys rinkoje.
Dramaturgas Algirdas Lands

bergis palinksmino publiką, skai
tydamas ištraukas iš trijų vai
dinimų : “Barzda”, “Paskutinis 
piknikas” ir “Vėjas gluosniuo
se”.

Jaunas pcetas Rolandas Gry
bauskas skaitė eilėraščius iš sa
vo kūrybos lietuvių kalba. Jis. 
paminėjo, kad jo eilėraščiuose 
vyrauja sapnų tema ir beveik 
visi jo eilėraščiai tą temą iš
vystė. .. r . _

Po programos buvo pasivaišin
ta, jaunimas turėjo progos ir 

pašokti. Džiugu, kad literatūri
nis vakarėlis sutraukė tiek daug 
jaunimo (apie 60), kuris turėjo 
progos pasiklausyti dabartinės 
lietuviškos kūrybos. ASD

★ Kanadiečiai jau ruošia si j 
viso pasaulio skautų stovyklą 
Japonijoje. Tryliktoji pasaulinė 

i

s
-

r^r***^

*

ĮTEMPTAS DĖMESYS IR ĮTEMPTI ŽINGSNIAI 
Chicagos skauty -i ių Varžybų šventėje.

*5 ’ ' G. Plačo nuotr.

MMM

skautų jamboree bus ateinančią 
vasarą, rugpiūčio 2-10 d., Japo
nijoje. Į šią pasaulinę skautų 
stovyklą priimami berniukai 14- 
17 m. amžiaus. Kelionė ir sto
vyklavimas vienam asmeniui 
kainuos $1,000.

Toronto lietuviai skautai tu
ri teisę į šią jamboree važiuoti. 
Kas galvotų savo vaikus Į ją 
leisti, prašome kreiptis j ryšinin
ką pas kanadiečius ps. P. Reginą 
tel. 274-2265 arba 239-9030. Bus 
stengiamasi ir šiuo atveju gau
ti piniginės paramos iš federaci
nės vyriausybės.

★ Bostono meras ir šiais me
tais pakvietė lietuviškai papuoš
ti eglutę miesto rotušėje, šių 
metų gruodžio mėn. “Woman’s 
Day” žurnale yra nuotrauka ir 
instrukcijoslietuviškiems šiau
dinukams. Ši lietuvių liaudies 
meno dalis, platesne prasme šia-, 
me krašte atgaivinta- Zapolių 
.šeimos pastangomis, duoda gra
žių vaisių.

Pernai metais Bostono lietu
vaitės skautės buvo pakviestos 
papuošti eglutę naujoje Boston 
City Hali. Po savaitės Įtempto 
darbo — kursų pravestų dr. P.. 
Vaitaitienės iš Chicagos, dvyli
kos pėdų lietuviška eglė su už
rašu “Christmas in Lithuania” 
džiugino lankytojus, bet labiau
siai lietuvaites skautes, kurios 
ir šiais metais paties mero yra 
pakviestos tam pačiam darbui.

★ Kariuomenės šventėje da
lyvavo Toronto kanklininkai ir 
skudutininkai. Kariuomenės 
šventės minėjimo proga lapkri
čio 22 “Šatrijos” ir “Rambyno” 
tuntai organizuotai dalyvavo 
pamaldose Prisikėlime bažny
čioje. šventės minėjimas Įvyko 
Prisikėlimo auditorijoje. Jo pro
gramoje uniformuoti dalyvavo 

“Šatrijos” kanklininkės ir “Ram- 
byno” skudutininkai. Malonu 
stebėti, kad jaunieji gražiai pa
naudoja vyr. skautininko Ste
po Kairio pąlikimą.

★ Jau pasirodė “Skautų Ai
do” lapkričio numeris (Nr. 9). 
Turinyje: Pašto Dėžutė su skai
tytojų laiškais, vedamasis brolio 
Zū straipsnis — “Koks nuosta
bus tas mažasis pasaulis” (nuo
taikinga vasaros stovyklų ap
žvalga), R. Povilaičio str. apie 
tuos, kuriuos gyvenimas išbrau
kia, apžvalgėlė apie gražiausią 
amžių (20 metų), svarbesnieji 
lapkričio mėnesio įvykiai, Kūl
grindos žaidimas — surasti slap
tą kelią .po vandeniu, reporta
žas apie augančius,.naujus .ffr-. 
daktorius, mėnesinio darbo gai
rės, skilties gyvenimas, naujų 
leidinių apžvalga, platus “Mūsų 
didžiosios šeimos” skyrius, pa
baigoje linksmi Algio Drimbos 
nuotykiai.

POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas

Kieti viršeliai — $4.00, minkšti — $3.50. 404 puslapiai.

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

■DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS”

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu- į 
vos kraštas, miestiečiu, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai 
ir kit

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas '

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St- Chicago, Illinois 60608.

2 — NAUJIENOS. CHICAGO 8, ILL. —WEDNESDAY, DECEMBER 2,

" A VZ kJ y

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

ASTUONIOS UŽ AŠTUONIS "
Naujienos yra išleidusios arba Jaiko savo knygyne brošiūras ir 

knygas įvairiais klausimais, reikalais ar naudingam pasiskaitymui. Čia 
yra išvardinti leidiniai, kainuoją po 1 dolerį:

Čikagietė, {SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Knyga yra ypatingai naudinga tiems, kurie baigia pamiršti komunis
tines klastas ir melus. 95 psl.

L. Dambriūnas, LIETUVIŠKAS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. Būtina 
kiekvienai jaunai šeimai, neatskiriama kraičio dalis jaunavedžiams. 
Tik 35 psl., bet juose daug pasakyta.

Dr. A. J. Gussen, ATOSTOGOS VAKARINĖSE VALSTIJOSE. Įdo
mūs turisto aprašymai su iliustracijomis, 76 psL

Edmundas Jasiūnas, CIVILINĖ AVIACIJA JAV. Naudingas ir įdo
mios žinios apie tą šių dienų būtinybę. 32 psL

Ksaveras Kaunas, ELEGIŠKI STEPONO KOLUPAILOS NIEKIN- 
TOJAL Polemika, 52 psl. y

Dr. agr. A. šeštokas, SODŲ PIEVELĖS. Pritaikyta miestų gyven
tojams. 40 psL

J. V^ičiūmenė, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MOKYTOJO DAR
BO APLINKYBĖS. Naudingi pasiskaitymai visiems. 69 psL

SŪDUVOS PRAEITIS. Trumpa archeologinė 4r 
politiniai rstonnė Suvalkijos apybraiža. 140 psL

Šios knygos yra gera šeimos knygynėlio pradžia Jas ir kitus lei
dinius galima gauti Naujienose, -atsilankius asmeniškai arba prisiun- 
tus pinigm| orderį.

Šio numerio didžiausia staig
mena: 16 puslapių knygelė — 
rašytojo Pr. Enskaičio novelė iš 
stovyklinio gyvenimo “Taukuo
tas Puodas”. Novelė įjungta Į 
numerį su uždaviniu: išimti, su
silankstyti ir skaityti.

šiuo būdu “Skautų Aidas” 
šiais metais jau yra išleidęs tris 
knygeles, kurios puošia skai
tytojų biblioteką: Česlovo Grin- 
cevičiaus “Burmistro Ožka”, 
Vandos Frankienės-Vaitkevičie- 
nės “Lakštingala ir Vyturys” ir 
Prano Enskaičio “Taukuotas 
Puodas”.

★ Lietuviška Kalėdų eglutė 
bus ir Detroito “City Hali”, šio
mis dienomis Detroito lietuvai
tės skautės gavo n etiketą už
davinį. Pats miesto meras, ma
tyt turėjęs progų kai kur stebė
ti lietuvišką eglutę, pakvietė lie
tuvaites papuošti eglutę Kalė
doms miesto rotušėje.

V

Detroitietės skautės greit su
judo ir savo sumanymams bei" 
darbams apipavidalinti išsikvie
tė iš Chicagos instruktorę v. s. 
Alę Namikienę. Ilgąjį Padėkos 
Dienos savaitgalį — tris dienas 
iš eilės — sesės išbandė visas 
priemones ir medžiagas, ypač 
suteikdamos dėmesį į šiaudinu
kų meninę gamybą. Pačioms jau
niausioms skąutėms tai buvo ne 
tik malonūs, rankų darbeliai, bet 
ir didelė eglučių puošimo naujie
na.

x Atitaisymas. “Mūsų Skau- 
tijos” Nr. 39 (299) straipsny
je “Keikti tamsą” yra toks saki
nys — Tarybos Pirmininkas v. 
s. Antanas Saulaitis pasakė: 
“Mūsų sąjūdis savo esme yra 
rezidencinis...” Patiksliname, 
kad šio sakinio paskutinis žodis 
turi būti rezistencinis; taip yra 
ir rankraščio originale.

Is
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Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

ROZALIJA BONHEUR — DIDŽIOJI

Rozalija Bonheur, žinoma
kaip Rosa, 
lininkė, gimusi 1822 
22 d. Bordeaux. Dailės mokėsi 
pas tėvą, talentingą dailininką. 
Pirmą kartą josios 'kūrinys 
“Deux Lapins” dėmesį atkreipė 
1841 metais, kai ji buvo 19 me
tų amžiaus.. Kiek vėliau meno 
žinovai susidomėjo josios “Che- 
vres et Moutons” darbu. 1855 
m. Rozalija sukūrė naują pa
veikslą “šienapjūtė Auvergne”. 
Šis jos paveikslas buvo išstaty
tas Pasaulinėje parodoje Pary
žiuje. Tais pačiais metais ji pa
siuntė į Londone surengtą pran 
cūzų dailės parodą “Arklių 
turgų” kuris buvo sezono ati
darymo atrakcija. Pastarasis 
Rozalijos paveikslas dabar yra 
New Yorke Metropolitan mu
ziejaus nuosavybė.

Po šio kūrimo Rozalija pa
keitė savo nuomonę ir likusią 
gyvenimo dalį pašventė gyvu
lių studijavimui. Prie savo stu
dijos turėjo įrengusi gyvuliams 
tvartą, kad būtų patogiau juos 
panaudoti, kaip modelius. Ypa
tingai lankė arklių turgus bei 
parodas, lenktynes. 1849 metais 
ji vedė nemokamą iriokyklą 
jaunoms mergaitėms. Kai buvo 
puolamas Paryžius, sosto įpėdi
nis Prūsijos kunigaikštis įsakė, 
kad Rozalijos studija ir gyvena
mas namas Fontainebleau pro
vincijoje būtų saugoma ir res
pektuojama.

1849 m. Rozalija laimėjo pir
mo laipsnio medalį Prancūzų 
salono parodoje. Antrą aukšto 
laipsnio Garbės pažymėjimą ga
vo 1865 m. Legion de Honeur. 
Be to, ją garbės atžymėjimais 
pagerbė Belgija, Ispanija ir ki
tos šalys. Paskutinis josios ka
pitalinis kūrinys — “Arkliai 
kulia kukurūzus” — buvo par
duotas už $60,000. Tai didžiau
sias paveikslas su gyvuliais, 
kpks kada buvo nutapytas — su 
10 'žirgų natūralaus 'didumo.

Ji buvo viena tais laikais 
moteris dailininkė, kuri padarė 
stambų įnašą žanro tapyboje. 
Rozalija mirė 1899 m. gegužio 
25 d. sulaukusi 77 metus am
žiaus.

Prancūzai turėjo ir .daugiau 
moterų dailininkių, bet nė vie
na kita nenutapė monumenta
lių paveikslų, kaip Rozalija 
Bonheur.

Amerikietė Mary Cassatt vi
są savo gyvenimą gyveno Pa
ryžiuje. Josios darbo žanras 
buvo motinos meilė savo vai
kams, bet ji pati (dailininkė) 
buvo netekėjusi. Ji impresio
nistinio laikotarpio tėkmėje 
buvo nepriklausoma nuo gru
pės, bet dalyvaudavo impre
sionistų

Mūsų 
Jadvyga
savo kūryboje idealizavo moti
nos vaidmenį, josios meilę vai
kams. Tos josios idėjos buvo 
realios, be savęs išsižadėjimo 
dėl paviršutiniško trumpalai
kio moderniosios dailės stiliaus.

Zita Sodeikienė savo idėjo-

rengiamose parodose.
lietuvaitė dailininkė
Paukštienė anksčiau

mis ir forma skiriasi nuo aukš
čiau minėtų dailininkių. Josios 
kūryboje gyvena sumaitotos
dvasios žmogus, toks, koks da 
bar mūsų gyvenimo konjunktū
roje yra.

Mes turime ir daugiau lietu
vaičių didelės pagarbos pieni
ninkių. Eleonora Marčiulionie
nė keramikos-skulptūrps srity
je savo kūrybingu originalumu 
išsiskiria iš kitų. Giedrė Žumba- 
kienė, Kašubienė ir kitos, m. š.

A. PETRIKONIO PARODA
Praėjusį šeštadienį, lapkričio 

28 d. Van Pelt galerijoje, 3137 
W. 63 gat. btivo atidaryta čika- 
giškio dailininko Antano Petri- 
konio tapybos paroda. Nauja 
meno galerija Marquette Parke. 
Patalpa švari, erdvi, pirmame 
aukšte. Dailininkas išstatė 84 
aliejaus, akrilikos ir akvarelės 
darbus. Išleistas 4 psl. su 4 re
produkcijom katalogas su K. 
Bradūno įvadu.

Dail. A. Petrikonis produk- 
tingas ir pastaugus technikos 
puoselėtojas. Vėlesnieji jo akri
likos paveikslai tikrai žavingi 
spalvų turtingumu, tonų švelnu
mu, bet labai skirtingi nuo ank
styvesnių aliejinių gamtovaiz
džių, kurie atrodo lyg būtų ne 
to paties autoriaus darbai. 0 
tai dėl to taip yra, kad dailinin
kas padarė didelę pažangą su- 
sirasdamas savo tikrąjį kūry
bos kelią. Vėlesnieji darbai nė
ra nei abstraktūs nei realisti
niai; jie skendi erdvės tuštybė
je, tarytum visatoje vyktų spro
gimai. Kai kur prasiveržia ir 
mūsų mindžiojamos ir teršia
mos planetos kampelis. Čia no
rėtųsi į keletą dail. A. Petriko- 
nio deimančiukų atkreipti dė
mesį, būtent: “Laivai” (nr. 3)

Jautis, Pakrantė, Vakarop ir še
šėliai. Akmuo (nr. 48), Palau
žti sparnai (nr. 63) ir Žaismas 
(nr. 26).

Yra ir daugiau gerų darbų. 
Patartina šią parodą pamatyti. 
Baigsis gruodžio 13 d.

DVIGUBAS MEDALIS
Republikonų Nacionalinis Ko

mitetas išleido pirmą oficialų 
prezidento Richard Nixono ir 
viceprezidento Spiro Agnew 
dvigubą atminimo medalį. Me
dalio pakraščiuose parašyta: 
“Pirmyn kartu”. Antroje me
dalio pusėje abiejų — preziden
to ir viceprezidento — antspau
dai ant alyvos šakelės.,

Portretus ir antspaudus pa
darė skulptorius Gilroy Roberts. 
Medalius nukalė Franklin ka
lykla.

Šie specialūs atminimo me
daliai nebus pardavinėjami, bet 
bus dalinami republikonų parti
jos kampanijos darbuotojams 
bei rinkimų metu pinigais pri- 
sidėjusiems nuo $10.00 ar dau
giau.

Diego Velasquez Juan de Parej

IŠ MENO PASAULIO
-..New Yorko meno kolekcio
nierius Alec Walenstein nupir
ko Ispanijos dailininko Diego 
Valasquez (1599—1660) pa
veikslą, sumokėdamas $5,549,- 
000. Tai aukščiausia suma, ko
kia kada buvo sumokėta už se- 
nameistrio kūrinį.

Šis paveikslas menamai yra 
dailininko tarpo portretas, tapy
tas Romoje, (žiūr. nuotrauką).

LIETUVIŲ PARODOS KITUR
— Dail. K. žoromskio darbų 

paroda buvo atidaryta gruodžio 
1 d. ir tęsis iki gr. 20 d. South 
Orange, N. J. Seton Hall uni
versitete, kuris yra tos parodos 
rengėjas.

— Dail. Giedrės žumbakie- 
nės emalio kūrinių paroda New 
Yorke praėjo su dideliu pasise
kimu.

— Dail. Leono Urbono darbų 
paroda Clevelande parapijos 
salėje, 18022 Neff Rd. 
ma gruodžio 5 d., 7 v.

atidaro- 
vakaro.

— Dail. Magdalenos 
nienės tapybos, grafikos ir mo
zaikos darbų paroda įvyks 1971 
m. sausio 16 d. Čiurlionio gale
rijoje, Chicagoje.

Stankų

....— Skulptorius Dagys, gyve
nąs Toronte, Kanadoje, numato 
1973 m. balandžio 14 d, sureng
ti savo vieno darbų parodą 
Čiurlionio galerijoje, Chicago- 
je. Parodos proga dailininkas 
paminės savo 65 metų amžiaus 
sukaktį. Dagio paroda Chicago- 
je laukiama.

— Dail. Edvardas Walaitis, 
Chicago Tribune priedo tech
ninis redaktorius, laimėjo John 
Dickenson Schneider, Inc. $250 
premiją Artists Guild of Chi
cago 12-toje kasmetinėje akva- 
rėlistų parodoje. Jo “Kanados 
žąsys” buvo išstatytos parodoje 
Civic Center lapkričio 30 dieną.

I ON LONAS (DP). — Obser- 
į ver tvirtina, kad sovietų invazi- 
| jos į Čekoslovakiją ir jos okupa
cijos 1968 metais tikroji prie
žastis buvo labai turtingi urano;

• klodai Slovakijoje. Tą atomi- 
! nėms bomboms gaminti medžia- 
įgą sovietai žūt-tūt norėjo pasi
grobti.

Branisko kalnyne esančių ura-, 
: no kasyklų buvęs viršininkas1 
! Lajos Lederer, rusams čekoslo-: 
! vakiją okupuojant pasitraukęs 
i į Vakarus, pranešė, kad Aleksan
dras Dubčekas 1968 m. rūgpiū- 
čio pradžioj pagrasinęs sovietam,!

I kad jis nutrauks su jais sutartį 
dėl urano eksploatacijos, jei šie 
nebaigs per ilgai Čekoslovakijo
je daromus raudonosios armijos' 
manevrus ir neištrauks savo vi- į 
su karinių jėgų. Ta sutartis, su-1 
teikusi rusams visišką urano 
produkcijos monopolę, buvo pa
sirašyta 1945 metais ir 1964 me
tais pratęsta iki 1968 metų.

Pakeliu seną Užmirš 
kėjusį mergaitės 
je nutapytą portretą, 
reikalingas? — 
Juk tai buvo laijai seniai, prieš 
penketą desėtkų

tą apdul- 
dar niokyklo- 

Kam jis 
klausiu savęs.

nietų. Ta mer
gaitė gal dabar Iena, nebegraži, 
ir nežavinga blondinė, kokia ji 

mano portrete.
nelė dar labiau 
pailgą veidelį. 

Kas kad graži, bet ji man sveti
ma, buvo tiktai klasės modelis. 
Bet ji pozavo nuliūdusi, susi
mąsčiusi. . Pertraukose nuli
pusi nuo. pjedestalo užlįsdavo 
už užuolaidų 5 minučių poilsiui. 
Mokytojas arba klasės viršinin
kas pasakydavo:.' “Laikas!”

Atsimenu, ji buvo vienintelis 
toks modelis, kuris man sekėsi 
tapyti. Per keturis’ metus nė 
vieno modelio iridinė asmens

■ -L
būsena manes tiek neimponavo,

atrodo šitame 
Šviesiai žalia suk: 
nušviečia josios

.E,.sakau, tai ; praeities daly
kai, užmiršt! Ėmiau portretą, 
perlaužiau skersai josios veidą 
ir numečiau ant grindų... Savo 
sąžinėje pajutau į nerimastį ir 
susijaudinau. Paėmiau nuo že
mės mergaitės paveikslą. Josios 
mėlynos akys švietė žiūrėda
mos tiesiai man į veidą,- lyg 
pasigailėjimo prašydamos ir aš 
išsigandau . . . Išsigandau savo 
niekšišką darbą padaręs.

— Aš ją nužudžiau! Sunai
kinau tai, ką tada sukūriau ... 
Man per skruostą nuriedėjo 
ašara . . . Sunaikinau portret- 
retą, už kurį geresnio nepada
riau per visą savo gyvenimą. 
Tada paėmiau sužalotą mergai
tės paveikslą, suvyniojau į per
gamentą ir vėl padėjau. M. š.

LONDONAS. — Daug turtin 
gų ir garsių moterų, jų tarpe 
filmų aktorė Elizabeth Taylor | 
ir Mia Farrow, pasižadėjo ne 
pirkti ir nenešioti iš laukinių 
žvėrių gamintų kailinių. Jos 
pritaria tarptautinei organiza
cijai, siekiančiai apsaugoti 
laukinius žvėris nuo išnaikini
mo.

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau
giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 
čekj ar Money orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 S. Halsted St., Chicago, 11L 60608

A. a. dailininkas Paulius Augius Medžio raižinys
Š. m. gruodžio 7 d. sueina dešimtmetis nuo dailininko Pauliaus 

Augiaus mirties. Jis mirė 1960 metais gruodžio 7 d.

A. Valatkaičio atsisveikinimo kalba 
su B. Pupalaigiu

Žmogus nežino nei dienos, 
nei valandos, kada mirtis kaip 
vagis paslaptingai atėjusi nu
skina žmogaus gyvybės žiedą. 
Tačiau pasižiūrėjus Į šio gar
bingo susirinkimo dalyvių pra 
šilusias galvas, kurios prime
na pavasari pražydusią obelių 
žiedus, galima pramatyti, kad 
daugelio mūsų gyvenimo ke
lias artėja i pabaigą. Tik neži
nia kuris mūsų po a. a. šaulio 
Balio Pupalaigio pirmas iške
liaus į amžinybę.

Senovėje romėnai sakydavo: 
“De mortuis aut bene, aut ni
hil”, t. y. apie mirusius kalbėk 
gerai, arba nekalbėk nieko. 
Greičiausiai šis posakis buvo 
sugalvotas apie tuos, apie ku
riuos galima buvo ir ką blogo 
pasakyti. A. a. šaulio Balio Pu
palaigio mirties atveju šis po
sakis atrodo nereikalingas. Nes

velionis nei gyvu, nei spaus
dintu žodžiu niekados nieko 
neužgavo, nieko nepagrįstai 
nepakaltino, į nieką nesviedė 
skaudaus kaip akmuo žodžio 
ir visiems tiktai gerą darė.

Jis mylėjo šaulių Sąjungą ir 
Tėvynę Lietuvą taip, kad ga
lėjo pasakuti: “Tegul nudžius 
ta mano dešinė ir tegul pridžiū 
na'mano liežuvis prie gomurio, 
jei tave, mano Tėvynę, aš už
mirščiau!” Ir nuėjęs prie Aukš 
čiausiojo sosto, a. a. šaulys Ba
lys Pupalaigis maldaus Visa
galį, kad sutrumpintų Lietuvos 
kančių kelią.

A. a. šaulys Pupalaigis netu
ri čia savo šeimos. Mes, šau
liai, esame jo šeima! Užtat kai 
brangus brolis atsiskiria ’iš 
mūsų tarpo, nenuostabu, kad 
atsisveikinant su juo, branges
nės už deimantus ir perlus

skausmo ašaros daugelio sesių 
ir brolių veidais nurieda...

Atsisveikiname su myliniu 
broliu ne amžinai, nes kai 
žmogus miršta, tikrumoje ne 
miršta, o tik persikelia į amži
nybę, kur visi su juo susitiksi
me. Bet kol esame šioje žemė
je, nepamirškime šio pavyz
dingo šaulio dviejų .pavyzdžių, 
būtent, kaip jis mylėjo šaulių 
Sąjungą ir mūsų Tėvynę Lie
tuvą !

ILGAI IŠLIEKANTI IR ATMINTINA DOVANA KALĖDOM ;

ENCYCLOPEDIA LITUANICA
361 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 02127, TEL.: (617.) 268-7730, VAKARE — 282-2759

M. Šileikis _  U. Žukauskienės
portretas. Balzekos muziejaus 
nuosavybė.

SKAITYK PATS IR PARAGING

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

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

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo indeliai 
Apdrausti iki $20,000.
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Surišta ir sumušta riša lietuviu tauta fe-
Amerikos spaudos, radijo pranešėjų, televizijos tin

klų ir didelės krašto gyventojų daugumos pasipiktinimas 
lietuvio jūreivio Simo Gruzdės gaudymu, sumušimu, su 
rišimu ir atidavimu sovietų jūros policijai toks didelis; 
atsakomingų Amerikos Pakraščių Sargybos ir Valstybės 
Departamento atsakomingų pareigūnų nesusivokimas, 
nežinojimas ir neapdairumas toks kiekvienam galvojan
čiam žmogui yra aiškus, kad prezidentas Richard M. 
Nixonas Įsakė ištirti visą reikalą ir imtis priemonių,, kad 
panašūs dalykai ateityje nepasikartotų.

Prezidentas Įsakė D. Henry A. Kissingeriui, tvar
kančiam visus JAV saugumo reikalus, viską ištirti. Pas
tarasis susižinojo su Transporto Departamento reikalus 
tvarkančiu sekretorium Volpe, kurio žinioje yra JAV 
Pakraščių Sargybos, ir su atsakomingais Valstybės De- 

- partamento pareigūnais. Baltųjų Rūmų spaudos sekre
torius Ronald Ziegler, paskelbdamas pranešimą apie pre
zidento nutarimą ištirti lietuvio išdavimo reikalą, paste
bėjo, kad prezidentas apie visą ŠĮ reikalą patyrė tiktai 
šeštą dieną po Įvykio ir kad jo dėmesys anksčiau Į tai ne
buvo atkreiptas. Ziegler pripažįsta,, kad visas reikalas 
buvo labai blogai tvarkomas ir kad galėjo būti klaidingų 
nutarimų. i

Papildomi radijo pranešimai sako, kad prezidentas, 
Įsakydamas ištitrti ŠĮ nelemtą Įvyki Įsakė kreipti ypatin
gą dėmesį Į tai, kad į Amerikos Pakraščių Sargybos lai
vą buvo Įleisti keturi sovietų jūros policininkai ir leista 
jiems ne tik ieškoti, bet vaikytis po laivo- palubę ir kaju
tes pabėgti norėjusį jūrininką, sumušti jį, suraišioti ir 
išvežti. Iki šie meto jokiai kitų kraštų policijai neleisda
vo sauvaliauti Amerikos laivuose. Amerikos laivas yra 
Amerikos teritorija. Be to, laivas “Vigilant” stovėjo te- 
ritorialiniuose Amerikos vandenyse. Jeigu pakraščių 
sargybos vadovybė laivo kapitonui įsakė leisti sovietų 
policijai, sauvaliauti Amerikos laive, tai kur ji ryšis so
vietų policijos akiplėšiškumą sustabdyti?

Amerikos lietuviai džiaugiasi, kad prezidentas Nixo
nas Įsakė ištirti šį reikalą. Jie yra tikri, kad preziden
tas ir kiti atsakomingi pareigūnai imsis priemonių nesi- 
orientuojantiems valdininkams pašalinti; kad atsako- 
mingoms pareigoms bus pastatyti toki žmonės, kurie yra 
susipažinę šu sovietų imperijos ekspansijos politika ir 
vartojamais metodais. Tai bus padarytas didelis žings-

nis pirmyn valstybės aparato moderninimo kryptimi Vi
sam kraštui ir gyventojams bus smagiau, kai aukšti vals
tybės pareigūnai nebedarys tokių klaidų.

Bet ištyrimas viso klausimo neišsprendžia. Lieka 
kita šio klausimo pusė, kurią antradienio ryte labai aiš
kiai per radiją paskelbė Illinois senatorius Charles Per
cy. Jis, kalbėdamas apie jūreivio Simo Gruzdės sumuši
mą, surišimą ir atidavimą rusams, pasakė: — Reikia 
neužmiršti, kad rusai surišo, apsvaigino ir išsinešė ne 
tik lietuvį jūreivį. Panašiai jie yra surišę, sumušę ir pa
vergę visą pustrečio milijono lietuvių tautą...

Senatorius Percy patarė ištirti ne tik nerangių pa
reigūnų elgesį, bet ir bėgimo į laisvę priežastis. Šis klau
simas yra svarbesnis, negu Amerikos admirolų atsiliki
mas. Jaunesni admirolai bus apdairesni ir panašių klaidų 
nepadarys, bet žmonės iš rusų pavergtų kraštų kaip bė- 
go, taip ir tebebėgs.

Jau metas ištirti tas sąlygas, kanose gyvena paverg
ta lietuvių tauta. Reikia tarptautinėje plotmėje paju
dinti klausimą, kuris verstų sovietų karo jėgas ir polici
ją trauktis iš Lietuvos ir kitų rusų pavergtų Rytų Eu
ropos valstybių. Prancūzai, britai, belgai, olandai, ispa
nai ir kitos valstybės atitraukė savo karo jėgas iš kolo
nijų ir sudarė sąlygas vietos žmonėms savarankiškai 
tvarkytis. Kodėl iki šio meto nerastos priemonės sovietų 
karo jėgoms atšaukti iš okupuotų kraštų? Rusams buvo 
padarytos ir tebedaromos didelės nuolaidos, bet kur nors 
reikės sustoti. Ne tiktai sustoti, bet pasakyti, kad jie 
trauktųsi.

Mes nenorime, kad rusai, besitraukdami iš Lietuvos, 
surištų kiekvieną lietuvį, kaip “Vigilant” jie surišo pa
bėgusį Simą Gruzdę ir išvežtų prievartos darbams. Be
sitraukdami rusai turi palikti visus Lietuvos gyvento  jus 
gimtiniame krašte. Rusai turi grąžinti lietuviams visą iš
vogtą ir išvežtą turtą. Kaip vokiečiai buvo priversti mo
kėti už prievartos darbams nacių išvežtus žmones, taip 
rusai turės atsilyginti už kiekvieną lietuviams padarytą 
skriaudą. . J •:

Rusai yra įsitikinę, kad niekas jų neprivers trauk
utis iš pavergtų Rytų Europos valstybių. Jie Įsivaizduoja, 
kad pavergtas tautas galės amžiais išnaudoti. Jau me
tas, kad kas nors jiems nedviprasmiškai pasakytų, kad 
taip nebus ir patartų susigyventi su mintimis, jog rei
kės trauktis iš karo metu okupuotų kraštų.

Reikalaukime, kad nepasikartotų praeitą savaitę iš
gyventi nelemti Įvykiai. Bet neužmirškime priminti, jog 
•jau metas pagalvoti apie rusų pavergtų tautų laisvę.

Pastangos pabalnoti nebegyvą arklį

(Tęsinys)

Piepietinėje sesijoje kalbėjo 
pats daktaras Jerome, čikagiš- 
kiams lietuviams jau gerai pa
žįstamas iš jo “veiklos” kaip 

■Federacijos Įgaliotinio deryboms 
su arkidiocezija Kazimierinių 
kapiniu- byloje. Jis darė prane
šimą apie Federacijos veiklą. 
Pranešimas trukęs daugiau kaip 
visą valandą, buvo toks tuščias 
ir eretiškas, kaip ir pati ta vei
kla.

Kalbėtojas per tą ilgą valan
dą apkalbėjo Altą, Baltą, Vliką

ir LB, tik ne apie ALRKF. Tei
singai darė, nes iš tuščio Į dyką 
nėra kas Įpilti. Savo nuobodžiau-

• šią temą daktaras būtų laimin
gai baigęs, nes klausytojai pasi
darė mieguisti, kai kuris žio
vaudamas garsiai pasisakė ne
gerai padaręs, kad pagalvės ne
atsinešęs nusnausti. Tačiau prie

• pranešimo pabaigos kalbėtojas 
sugebėjo ne tik budėjusius pik
tai suerzinti, bet ir snaudusius 
prikelti savo “iš kitos pusės” 
paaiškinimu, dėlko amerikiečiai 
iieutvį pabėgėli išdavė masko
liams. Dr. Jerome aiškino, esą

u py. Tolumoje matyti Jsės bažnyčios bokštas. 4Gatvė Įsėje su lietuvininku

išduotasis buvęs radijo operato
rius, tai kas galįs užtikrinti, kad 
jis nebuvęs sovietų šnipas... Taip 
likvidavęs biauriausią Ameri

kos istorijoje “keisą” — grąži
nimą budeliams nuo jų pabėgu
sio ir politinės prieglaudos lais
vės šalyje ieškojusio pabėgėlio 
lietuvio, daktaras pagaliau pri
ėjo prie savo pranešimo temos 
apie Federacijos veiklą. Girdi, 
didžiausias Federacijos Centro 
Valdybos nuopelnas buvo tas, 
kad ji susirinkusi posėdžio iš
aiškino, ką veikia klebonai!

šiltų aplodismentų už savo 
kalbas susilaukė A. Rudis, V. 
Žemaitis ir Narutis, pajudinda
mi lietuvių Diasporos (išeivijos 
ir tremties) opiausias problemas 
ir katalikų bažnyčios piktos pa
motės elgėsi, kuriam nuolankiau
siai tamnauja mūsų pačių kuni
gai lietuviai ir pati katalikų Fe
deracija.

Sekmadienio posėdyje
Sekmadienio posėdyje įdomes

nis momentas buvo vyskupo V. 
Brizgio pranešimas apie lietu
viškas parapijas ir jų tvarky
mą ir Jėzuitų .provincijolo kun. 

; Kijausko ekscelencijai atsaky
mas.

Kaip kievienas kata-ir neka- 
talikas seniai žino, Antrasis Va
tikano Susirinkimas pasaulie
čiams katalikams bažnyčioje 
grąžino geroką dali jų teisių, 
•kurias kleras per amžius buvo 
pasisavinęs. Viena tokių teisių 
yra parapijinių tarybų reformą, 
leidžiant patiems parapijonims- 
išsirinkti savo tarybas ir toms 
taryboms suteikiant sprendžia
mąjį žodį ir autoritetą parapijų 
administravimo ir veiklos klau

simuose.
Vyskupas Brizgys ŠĮ klausimą 

paviršutiniškai prabėgdamas pa
tarė palaukti, kol vyskupai , tų 
tarybų reikalu padarys galuti
nį nutarimą ir paskelbs taisyk
les... Netikėtai čia dalgis patai
kė Į akmenį. Paprašęs žodžio

kųn. Kijauskas S. J. pareiškė, 
kad lietuviai ilgai laukė, bet da
bar privalo nelaukti, o būti pa
siruošę ir kad dabar pasaulie
čiai turi teises ir jų neturi vėl 
užleista

Kun. Kijauskas taip pat taik
liai atkirto ekscelencijai dėl jo 
pasakymo, esą dėl parapijų ny
kimo ir iš lietuvių atėmimo pa
tys lietuviai esą kalti, kad iš sa
vo parapijų bėga. Girdi, lietuviš
ka šeima nusikelia gyventi už 
kokių 10 mylių nuo savo lietu
viškos bažnyčios ir jau nebega
li atvažiuoti Į lietuvišką, o eina 
į arčiausią airišką bažnyčią, kur 
jatr ir savo vaikus vedasi, ir taip 
esą lietuviai ištautėją o. bažny
čios tuštėja.

Kun. Kijauskas atsakė; kad 
lietuviai, ir per 50 mylių .mielai 

’.ko pastabas nieko nebeatsakęs 
atsikėlė ir išėjo.

Naujon valdybon buvo iš H 
kandidatų išrinkta 10, kažkas 
panašiai kaip “liaudies demo
krate j ų” šalyse: tiek kandida
tų,. kiek turi būti išrinktų. Į iš
rinktuosius pateko daktarai Da
rnusis ir Danilevičius* Ignas Sa
kalas, kun. Kardauskas (“Drau
go” foto, archyvaras)’, dr., Je-. 
rome ir kt. Pareigomis .jie dar 
"turės pasiskirstyti.’ . .

Kaip beveik visi delegatai ir 
svečiai: šiame “kongrese”, taip 
išrinktieji buvo' maždaug am-, 
į savo bažnyčias atvažiuotų; ir sa
vo- vaikus vežtų,, jei tebejaustų, 
kad. tos bažnyčios- tebėra savos. 
Bet kai lietuviai- su.-kartėliu- ma
to, kaip 'klebonai viską-daror kad 
lietuviškos bažnyčios nieko- ne
besiskirtų nuo airišių — išplė
šia lietuvių vaikams Pirmąją 

Komuniją gimtąja, tėvų kalba;, 
visur kiša anglų kalbą ir airiš
kus papročius, jie ir patys pra
deda eiti į artimiausias airiš
kas bažnyčias. Koks skirtumas ? 
Tad ne lietuvius katalikus dėl 
parapijų nykimo ir airišiams 
atidarinėjimo kaltinti...

Lietuviai bažnyčias ir klebo-

nijas statė, parapijas steigė sa-| 
vo lietuvybei išlaikyti, o kuni-g 
gai klebonai iš jų padarė nutau-| 
tinimo ir lietuvybės naikinimo 
centrus...

Ekscelencija Į kun. Kijaus- 
žiaus “Vidurkio” žmonės tarp 60 
ir 65 metų; nors tie skaičiai ne- g 
turėtų būti kriterijus organiza-- 
cijos veiklai, nesr pavyzdžiui, Le- g 
onardas šimutis jau bene apie t 

: 85 metelius garbingo amžiaus | 
; sukalęs, o daugelis jaunųjų tu- | 
■ retų jam pavydėti gyvumo, ga-1 
j ūmo ir veiklumo tautinės lietu-1 
viškos veiklos dirvose. Deja, ■. 
viena kregždė pavasario neat
neša. Dėl to išrinktosios “nau- ; 
josios” valdybos daugumai “ag- | 
giomamento” (sušiandienėji- * 
mas> tiek tiks, kiek nebegyvam 
arkliui balnas. -

Vienintelė, kas šiame kongre
se tikrai pasisekė, tai. puiki va- 
’karienė, Į kurią valgytojų susi
rinko dusyk daugiau kaip į kon- 

.greso tarimus per abidvi dienas. 
Vakarienėje dalyvavo naujasis 
Alto pirmininkas Dr. K. Bobe
lis, kurs pats ir jo pasakyta tu
rininga kalba buvo entuziastin
gai sutikti. J. Pr.

— Š- m. lapkričio 14 d. Lietu
vos atstovas ir p. O. Kajeckienė 
dalyvavo Latvijos Tautos šven
tės minėjime, kurį rengė Wa-

; shingtono Latvių-Amerikiečių 
-Draugija Teologijos Seminarijos 
.auditorijoje, šalia Amerikos Ka- 
' talikų . Universiteto. Ta proga 
’ Lietuvos Atstovas pasakė atitin- 
’ karną kalbą — sveikinimą.. ’ P.
Rajeckai š. m. lapkričio 18: d. 
dalyvavo Latvijos Atstovo ir po
nios A. Dinbergs priėmime, su
ruoštame Latvijos Nepriklauso- :

■ mybės paskelbimo minėjimo pro
ga.

SKAITYK "NAUJIENAS.” - 
‘'JUS TEIKIA GERIAUSIAS,

TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

z HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKASLIETUVIŠKASIS PAMARYS
Pakalnės (Lankos) ir Labguvos apskritys

Devyni nemunai, devynios saulės.
Ir mirksta debesys kaip žąsys vandeny.
Kaimenė kuterių, prigludusi prie kranto, 

y Šviežia žuvim alsuoja ir aitria derva.
Kada užgęsta raudoni stogai žalių kaštonų vygėj, 
Skirvytė mirkčioja bakenų akimis.
Devyni nemunai žvaigždes per naktį plukdo
I Kuršių marių mėlynus tinklus.

Vytautas Mačiuika

16

Kaip čikagiškė lietuvių spauda praneša, iš Klaipė
dos yra gautos žinios, jog 1970 metų pavasari buvo 
labai didelis potvynis Nemuno deltoje ir tūkstančiai 
hektarų pievų buvo po vandeniu, žmonėms teko nuo 
potvynio gelbėti Įvairius laukinius žvėrelius: stirnas, 
kiškius ir kt. Tada Į potvynio užlietas Rusnės, Šilutės 
ir Pagėgių rajonų panemunių pievas nusileido tūks
tančiai baltų laukinių gulbių, praskrendančių iš pietų. 
Į šiaurę. Gulbių pasižiūrėti rinkdavosi plačių apylinkių 
žmonės. Kaip rašoma, buvo taip gražu, kad net ir 
potvynis nebeatrodė toks nuostolingas.

SĄMOKSLININKAS
Lietuvių Enciklopedijoje (XXVIII tome, 4!M |>sL) 

yra duota- trumpa vokiečių pašto organizatoriaus Hein
rich von Stephen (1831 - 1897) biografija. Atsitiktinu 
sutapimu, jo vardas yra taip pat surištas su mažu 
anekdotu, liečiančiu jo medžioklines išvykas i Paka
lnės apskrities Kuršių pamario miškuose Akmingės 
apylinkėse. Jis į čia atvykdavo beveik kiekvienais me
tais elnių medžioti ir apsistodavo vietos urėdo sody
boje.

šio aukšto pašto pareigūno mėgiamiausias me
džioklės būdas buvo pasalūniškas sėlinimas prie žvė
ries. Užtai į medžioklę jis išsileisdavo be jokios palydos, 
apsirengęs paprasčiausiais darbiniais medžiotojo- rū
bais. Su tokia apranga niekas nei negalėjo atpažinti, 
kad tai ne paprastas medžiotojas, bet mfnisterio ran
go valdininkas.

Kartą vienoje tokioje medžioklėje jam pasisekė 
pašauti stambų stirniną, šis tačiau spėjo iš paskutmių 
jėgų pribėgti prie vieno šiame pamario miškų masyve 
esančių gana gilių upokšnių ir panerti Į jį, kur jis ir 
pasibaigė. Mūsų medžiotojas, būdamas vienui vienas, 
turėjo daug vargo besistengdamas ištraukti nušautą

gyvuli atgal i krantą. Tuo metu pro šalį prasliuogė^vai-> 
telė ir jos savininkas, matydamas pakrantėje su nu
šautu stirninu besitampantį medžiotoją, priplaukė 
prie jo artyn ir pagelbėjo tą stirniną ištraukti atgal Į 
krantą. Už tai atsidėkodamas, ministeris savo netikė
tam pagalbininkui davė talerį. ■ Taleris'tais laikais bu
vo didelis pinigas ir tas žmogelis pagalvojoį kad mė
gdžiotojas yra toks pat brakonierius, kaip-ir jis, ir jam 
i taleri duoda ne tiek norėdamas atsilyginti už pagalbą, 
bet kad šis apie Įvyki nepraneštų urėdui. Norėdamas 
savo “bendrą’^ nuraminti, jis jam ir sako>

— žmogeli, dėl manęs tu gali nesibijoti. Aš esu 
Burbulys ir niekam neprasitarsiu apie tavo stirniną.

*
•H
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Pakalnės (Lankos) apskrities situacinis planas.
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Net jei urėdas pradės klausinėti, aš nieko nemačiau" ir 
nieko nežinau. ’

LCJA — KURŠIŲ PAMARIO KAIMAS

Tai buvo apie 1930 metus. Rugsėjo mėnesiui besi
baigiant, iŠ Labguvos pusės, keliuku palei Priškagra- 
bės kanalą atbildėjo ištaigingas juodas Mercedes auto
mobilis. Keliukas nebuvo pritaikytas automobilių su- . 
sisiekiniuk todėl mašina stūmėsi i priekį gan. iš lėto, 
svirduliuodama tai Į vieną šoną, tai į kitą, tarytum 
mariose ant bangu besfsiūbuojąs laivelis.

Mašiną vairuojąs šoferis, tai patylomis sau po no
simi, tai ir garsesniu žodžiu susikeikdavo su kiekvienu 
mašinos truktelėjimu ir susverdėjimu dėl kelio nelygu
mo. Jis gabeno žymų, stambių fabrikų direktorių, at- 

.vykusį iš tolimos pareinės- susipažinti su “egzotišku” 
Kuršių Marių pamariu. Kad šiose nepažįstamose apy
linkėse nepasiklystų ir gautų apie jas-išsamią informa
ciją, to direktoriaus palydovu buvo priįcomandiruo- 
tas- iš šių vietų kilęs pradžios mokyklos mokytojai.

šoferis iš desperacijos ir su apmaudo gaida balse 
klausinėjo- mokytoją, Ur Čia iš viso niekur nėra geres
nių k e liti, kuriais būtų galima automobiliu važiuoti be 
baimės ir iš kurio vakare beliks tik atskiros subyrėju
sios datos. Mokytojui teko kantriai ir mandagiai aiš
kinti, kad čia neįmanoma geresnius kelius tiesti, nes 
tai yra pelkėtas kraštas, vis.vren neišlaikysiąs sunkes
nio kelio. Svečias direktorius prie to dar pridėjo savo 
nuomonę, jog Aukščiausias šiose apylinkėse užmiršo 

retskrrti žemę' nuo vandenų. Atsakydamas i tą pastabą, 
mokytojas jiems paaiškino, joję prieš Gilijos ir Rusnės 
upių vagų sureguliavimą. Nemarius prie šancinės Bu
vo išsišakojęs j daugybę deltos atšakų. Net ir pylimus • 
rišpylns ir karkusias šakas nuo Nemuno deltos visiškai 
'atskyrus, tos atskirom tapusios upelės vis vien gauda-

(Bus daugiau)



DR ANNA RAIIiiNAC wiV« UALsuluU
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso tolot: PRospect 8-3229 

Rezid. teiefu WAlbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 ikį 12 vai. ryto, 

nuo < m 9 vaL vak. Tree, uždaryta.
* ——————I W> Iirmi «'urnr-'i   O .................... ta i.^urfri

Rex. tek 239-4683 .

DR. K. G. BALUKAS 
AKuStRlJA IK MvitKŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
644V So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, saamoinu 374-<$ul2

Telef.: PRospect 8-17)7

DR. S. BIEŽ1S
GYDTYrOJAo IR ChikuRGAS 

3l48 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
UKiai aniracnemais ir penktadieniais 
Treciad. ir sekma d, ofisas uždarytas.

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

_ P. SiLEIKISf 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

ib* Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
jt dažai. Speciali pagalba kojoms 
K (Areli Supports) ir t. L

Vai.: 9^-4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L
2850 West 63rd Chicago, III. 60629

Telef.: PRospect 6-5084

geli n i n k a s 
(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

NEVYKUSI REKLAlviA Ik tais UlNRj 
NUOSMUKIS

DR. PITER BRAZIS 
physician and sukGcun 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; HEmlock 4-5849 

Rezid.: 386-2233
OFISU VALANDOS: 

Pirmadieniais ir Ketvirtam 1—7 vai, 
auuau., peiiKtaoiem nuo 1—o, tree, 

ir sestao. UKiai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometrisuas.

DR. EDMUND E. CiARA
X7v/ n. JiM OIKECI

Tek: U R P-24UU
Vai. pagal susicantną; Pirm., ketv. 
j-—t—9, amracL, penki, lu—4, ir 

sestaa, 10—z vai.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIM ■ EiSiNAS 
MrfvUStKlJA IK MVlERŲ klUOS 

GINcKOLOGlNĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., Y/A 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skamoimi ml 3-OUUl.

G U Ž A U S K Į)
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA-

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

Spaudos mėnesio platininio 
proga atsirado asmenų norin
čių pasireklamuoti bei paro
dyti savo patriotiškumų, žino
ma, jiems priešingos spaudos 
sąskaiton, kas parodo apgailė
tiną nuosmukį.

Šiomis dienomis teko “Drau 
ge” ir “Laisvoje Lietuvoje” 
skaityti Br. Macianskio ir V. Ka 
činsko pranešimus — skelbi
mus, kur trumpai ir aiškiai už
akcentuota, kad tokiems ir to
kiems laikraščiams aukoja, bet 
“Naujienoms” neaukos ir net

valstybę ir privalėjo būti izo
liuoti, bet ir tie, kurie nesuti
ko su valdančiaisiais. Tauti
ninkų valdymo laiku su Sme
tonos diktatūra buvo nueita 
daug toliau. Jeigu kas neatsar 
giai prasitarė prieš režimą ar 
Smetoną bei jo diktatūrinį vai 
dymą, gerai jeigu reikalas už
sibaigdavo ištrėmimu į kurį 
nors apskritį, bet dažnai baig
davosi stovykla, kurių buvo 
net dvi, arba kalėjimu. Dau
gelis vyresniosios kartos poka
rio ateivių prisimena Suvalki-

CHXCAGOS LIETUVIŲ Brighton 
Parko Moterų Klubo priešmetinis su
sirinkimas įvyksta ketvirtad., gruo
džio 3 d.» 1970, 8 vai. vak, Vengeliau- 
sko salėje, 4500 S. Talman Avė. Na
rės prašomos atsilankyti, nes bus ra
portas duodamas apie įvykusį metinį 
balių, rinkimas 1971 metų valdybos 
ir daug svarbių reikalų turi būti šia
me susirinkime nubalsuota. Po susi
rinkimo bus vaišės. Nut. rast.

SLA 36-tos KUOPOS priešmetinis 
susirinkimas bus gruodžio 2-rą d. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje. 3133 
So. Halsted St, 7:30 vai. vakaro. Visi 
nariai ir narės kviečiami į susirinki
mą, nes bus valdybos rinkimas 1971 
metams. Be to, turėsime ir daug ki
tų svarbių reikalų aptarti.

A, Kaulakis, rast.

GRADINSKAS
25 INČŲ 

SPALVOTA TV UŽ 

ŽEMĄ KAINĄ
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

ATID. SEKM. 11—4

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tek: F Rentier 6-1882

UPYTES DRAUGIŠKO Klubo prieš
metinis susirinkimas įvyks penkta
dienį, gruodžio 4 d., 8 vai. vak. Tal
man Avė. Nariai-rės esate kviečiami 
atsilankyti, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti ir bus renkama 1971 m. 
klubo valdyba. Po susirinkimo bus 
vaišės. A. K. rašt.

UPYTĖS DRAUGIŠKAS Klubas 
rengia linksmą šokių vakarą šeštadie
nį, gruodžio 5 d. Talman salėje, 4500 
So. Talman Avė. Pradžia 7 vai. vak. 
Upytės Valdyba ir Komisija kviečia 
visus atsilankyti. Gros Tony Walluno 
orkestras, veiks įvairių valgių ir gė
rimų bufetas. Bus dovanų laimin
giesiems. A. K. rast.

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
Tree, ir šeštad. uždaryta.

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

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

DR. A. MACIŪNAS
C H I R U R G A S
Priima tik susitarus

Valandos: pirmad., ketvirtad. 5—8, 
an trad. 2—4. r ?

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS. LIGŲ SPEC. .
2454 WEST 71st STREET

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

dienį 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 susitarimą. Uždaryta tree.

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063
V......... . II ■ .....  .1 ■ *

..... ........ ..  • .... ................

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is WOP A, 
1490 kiL A. U

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. — šeštadienį ir.sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.- *

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.
Tek: HEmlock 4-2413 

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

........... ....-7

kviečia kitus nuo aukų susilai
kyti. Priežastis esanti ta, kad 
“Naujienos” niekinančios Ne
priklausomos Lietuvos Kūrė
jus. Jie turėjo omenyje J. Ber- 
tašiaus atspausdintą straipsnį, 
iškeliantį prof. Voldemaro grį
žimo Lietuvon neaiškumo klau 
simą.

Bendrai paėmus, niekas ne
gali turėti prieš. asmens pasi
rinkimą, kam skirti auką ir 
kam neskirti, bet reklamą šiuo 
atžvilgiu daryti kitų, sąskaiton 
nėra pagarbus dalykas. Tuo 
labiau, kad užmetimas “Nau
jienoms” dėl niekinimo Lietu
vos veikėjų yra visai neteisin
gas.’

Jei jau įžiūrima dėl patal
pinto J. Bertašiaus straipsnio 
didelis nusikaltimas, kuriuo 
norima tik istorinių faktų švie 
soje išaiškinti klausimą lie
čiantį vieną asmenį, tai kodėl 
nematoma ar nenorima ma
tyti “Laisvoje Lietuvoje” tal
pinamų straipsnių, kurie nie
kina visą Lietuvą?

Štai kas rašoma: “L. L.” 23 
Nr. straipsnyje “Nėra taip blo
gai”... Tokios laisvės, kokią 
turime Amerikoje, neturėjo
me ir savo gimtajame krašte. 
Pačioje pradžioje Lietuvos at
sikūrimo, valdant demokrati
niu būdu, jau buvo įsteigta 
koncentracijos stovykla, be
rods, Varniuose. Buvo tremia
mi j tą stovyklą, ar į provinci
ją ne tik tie, kurie dirbo prieš

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

• pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

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

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

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

Jeigu ateinančiais metais rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto, užsisakyti vietas, kad nebūtų 
sutrukdymų ir grupinė kelionė būtų 
pigesne.

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 - RASČLAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

S fu N T I N i A I

Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

2608 West 69th Street
Chicago, Illinois 60629

WA 5-2787
Didelis pasirinkimas įvairiu pre
kių. Automobiliai,^ šaldytuvai, 

maistas, pinigai.
• —z

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

mechanikai, vilkikas.

RICHMOND AUTO SERVICE
2934 West 63rd St.

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

Tel. 238-9787-8

/ ' ---------- i

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775
(Currency Exchange ištaigoj)

Pigūs automobiliy draudimai.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660 
k ■ , .... ............x

jos ūkininkų streiką. Tas strei
kas ne tik daugelį nuvedė į ka
lėjimą, bet eilė tų streikinin
kų buvo sušaudyti. Jie buvo 
teisiami karo lauko teismo, kur 
nereikėjo jokių nusikaltimo 
įrodymų, o pakako tik agen
tūrinių žinių. Dimisijos kapi
tonas karo invalidas Žukauskas 
tokiame teisme, kur jis buvo 
teisiamas, sakė: “Ponai teisė
jai, aš bijau Dievo ir žmonių, 
bet su šešėliais kovoti nemoku. 
Jūsų agentūrinės žinios yra 
“šešėliai’’, i Taip tokios žinios 
buvo tik šešėliai. Tokiomis ži- 
niomis netpr asmenines sąskai 
tas žmonės galėjo suvesdinti. 
Teko susipažinti su tų sušaudy
tų ūkininkė byla, kurią spren
dė Karo lauko teismas. Tų ūki 
ninku didžiausias nusikaltimas 
buvo, kad jie ragino kitus ūki 
ninkus streikuoti ir neparduo
ti savo produktų, o tie, kurie 
neklausė ir vežė į turgus buvo 
sulaikyti ir grąžinti atgal. Vie
nas ūkininkas nepaklausė strei 
kininkų irlvedė karvę į turgų, 
kitas ūkininkas, kuris streika
vo, nušovė; tą karvę. Už' tos kar 
vės nušovimą ūkininkas buvo 
nuteistas mirties bausme ir su
šaudytas. 'Reiškia, už tokius 
menkus nusikaltimus jie buvo 
nuteisti mirties bausme ir su
šaudyti. Daug jų buvo nuteis
ta kalėjimu iki gyvos galvos, 
o kai kurie ir kiek mažiau. Tai 
gi tie, kurie aklai neklausė 
valdžios ir-.bandė ją pakriti
kuoti, už tą kritiką mokėjo la
bai brangiai. Turėjome karo 
cenzūrą, kuri daugelį ir gerų 
straipsnių išbraukė arba ir vi
sai nepraleido, nes tie straips
niai galėjo turėti nors ir neaiš
kias, bet užuominas,^ ar nepri
tarimą partijai arba jos vadui. 
Buvo nueita ir dar toliau. Ka
da režimas buvo susidrauga
vęs su rusais, tai laikraščiai 
privalėjo dėti valdančiųjų pa
rašytus propagandinius komu
nistinės Rusijos straipsnius...”

Tai va, kokie straipsniai de
dami “L. L.”, kuriuose nieko 
gero Lietuvoje nerandama be 
koncentracijos stovyklų, ka
lėjimų ir žmonių šaudymo. Jau 
ir bolševiką laikraščiai geriau 
parašyti negalėtų, Tenka pa
klausti, kodėl nepasisako aukš 
čiau minėti “spaudos rėmėjai” 
priš tokių Lietuvą žeminančių 
straipsnių spausdinimą? At
rodo. kad jiems visos valdžios 
buvo blogos tik “voldemari- 
ninkų” būtu buvusi gera. Taip 
galvodami ir darydami toli ne 
nuvažiuosime. J. šiouliūnas

LIETUVIŲ MENAS
(Iš Balzeko muziejaus foto archyvų)

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMAI
♦

SLA 134-tos KUOPOS susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, gruodžio 3-čią dn 
7:30 vai. vak, Hollywood Svetainėje, 
2417 W. 43rd St, Chicagoje. Malonė
kite bent $1.00 vertės dovana dėl ka
lėdinio “grab bag”. Turėsime Kūčių 
vaišes. Christine Austin, fin. sekr^

RAUDONOS ROŽĖS Pašalpos Klu
bo priešmetinis susirinkimas įvyks 
penktadienį, gruodžio 4 7:30 v. v.,
Liberty svetainėje, 14th St * ir 49th 
Ct., Cicero. Nariai prašomi dalyvauti 
paskutiniame susirinkime šiais me
tais sėkmingai užbaigti savo rūpes
čius ir su pasiryžimu sutikti Naujus 
1971 metus. K. P. Deveikis

SLA 301 KUOPOS narių priešmeti
nis susirinkimas bus trečiadienį, 
gruodžio 2 d., 7:30 v. vak., Liberty 
svetainėje, 14th St. ir 49th Ct., že
mutinėje salėje. Nariai malonėkite 
dalyvauti, nes tai paskutinis susirin
kimas šiais metais — užbaigimas vi
sų reikalų. Išsirinksime naujus kuo
pos pareigūnus sekantiems metams 
ir aptarsime naujus ateities planus.

- K. P. Deveikis

ERŽVILKO DRAUGIŠKO Klubo 
priešmetinis susirinkimas įvyks tre
čiadienį, gruodžio 2, 1970 m. Venge- 
liauskiėnės salėje, 4500 So. Talman 
Avė. Nariai prašomi gausiai atsilan
kyti, nes bus duotas raportas iš me
tinio baliaus. Bus 1971 metų valdy
bos rinkimas ir yra daug svarbių vkitų 
reikalų. Po susirinkimo bus vaišės. 
Susirinkimo pradžia 8 vai. vakaro.

Nut rast.

LIETUVIŲ MOTERŲ Piliečių Ly
gos priešmetinis susirinkimas Jvyks 
sekmadienį, gruodžio 6, 1970 met. 1 
vai. popiet Lietuvių Auditorijos ma
žojoj salėje. .Narės prašomos atsilan
kyti, bus' išdūotas raportas apie* įvy
kusi Bunco; rinkimas 1971 metų val
dybos ir labai daug svarbių reikalų, 
kurie turi būti aptarti galutinai per 
šį susirinkimą. Po susirinkimo bus 
kalėdinės vaišes. E. McNamee

AMIL1JA GREBLIUNAS 
KALE1N1KAITĖ

Gyv. 3150 So. Lituaruca Avė.

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

1410 So. 50th Ave., Cicero 5
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS I
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALD AS F. DA1M1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

I

A. T V E R A S ]
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

TeU REpublic 7-1941 
i ---- - - ________ ________ ' j

Call: Frank Zapolis 
320872 W. 95th St. 

GA 4-8654

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

Mirė 1970 m. lapkričio 29 cL, 
930 vai. ryto. Gimusi Lietuvo
je, Rudelės km., Rudminų par.

Amerikoje išgyveno 74 metus.
Paliko nuliūdę sūnus Ernest, 

marti Lillian, du anūkai, 2 bro
liai — Jurgis Kaleinikas, jo 
žmona Nelly bei jų šeima ir 
Joseph Kalaynik, jo žmona 
Mildred, švogerka Elzbieta Ka
laynik ir jos šeima bei kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas J. Rudmino 
koplyčioje, 3319 So. Lituanica 
Avenue.

Ketvirtadienį, gruodžio 3 d. 
8:30 vai. ryto bus lydima iš 
koplyčios į §v. Jurgio parapijos 
bažnyčią, o po gedulingu pamal
dų bus laidojama Lietuvių šv. 
Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Amilijos Grebliū- 
nas giminės, draugai ir pažįs- 

1 tami nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą. •

Nuliūdę lieka: 
sūnus, broliai, giminės.

Laid. Direkt. Jurgis Rudminas 
Tel. Y A 7-1138.

III —III

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTC 
' DALYSE

I

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archor, 
Chicago, 111. 60632. Tel. YA >-5980

REMKllt, TUOS BlZNIEKfUs. 
KURIE GARSINASI 

-NAUJIENOSr-

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO %
Valaa kilimas ir baldas.

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

f

A. A.
h - -r ’

. ELENAI VARIAKOJIENEI

mirus, skausmo valandoje reiškiame giliausią užuojautą 

Jos sūnums Jonui Variakojui ir Liudvikui Koncai

su šeimomis.
f« z* i.< f

Alena ir Mykolas Devfcniai,
Kęstutis ir Algirdas Deveniai su šeimomis, 

. ♦ Dalia ir Kazys Bobeliai su šeima.

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

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

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

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

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 Į
LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS I
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228 I
South Holland, Illinois
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gp i i ■ " ■»,—^gi|vyks sekančiais metais New.
TRUMPAI | į Yorke. Jam ruošti yra sudary- 

■*»> • —ta komisija.

— Poetei Juozei Augustaihj- 
tei-Vaičiūnienei jos 75 m. ani- 

"žiaus sukakties proga skautės 
'įteikė puokštę rožių per LB Či
kagos apygardos suorganizuo
tų literatūros vakarą, buvusi 
lapkričio 27 d. Ja u irimo Centre.

— Dr. Vladas Simaitis, Ame
rikos Lietuviu Tarvbos centro 
’valdybos sekretorius, leido 
Raudoti savo nekilnojamo tur- 
fto tarpininkavimo raštinę ir 
^priemones rašantiesiems laiš- 
įktis dėl pabėgusio lietuvio jū
reivio išdavimo sovietams.
* — Mrs. Stephanie Bradnicki 
'paskambino i Naujienas išreikš 
ti lietuviams užuojautą dėl 

‘taip vadinamos lenkų tyliosios 
■daugumos, dėl nelemto įvykio 
'grąžinant pabėgusi lietuvį so- 

• ‘yietams ir kartu pareikšti pa- 
idėką už ’ vieningas pastangas 
iginant pabėgėlių teises.

— Diek Butkus ir John l'ni- 
ias (Jonaitis) pereitą sekma- 
“dienį buvo didžiausia atrakci
ja visos Amerikos futbolo mė
gėjams. Jie susitiko rungtynė
se tarp Baltimorės Colts ir Chi 
cagos Bears futbolo komandų. 
^Žaidimas buvo matomas tele
vizijoje visoj Amerikoj. Rung- 
įtynes laimėjo Colts, kurioje 
žaidžia J. Unitas, 21:20 rezul
tatu.
- — Inž. Jurgis Šablauskas iš 

■ Jtfontrealio pakviestas į inž. E. 
^Bartkaus vadovaujamą ben- 
•drovę ir komandiruotas Į Ę1 Sal
vadoro respubliką prižiūrėti 
greitkelio pravedimo darbus.

į — Dr. V. Paprockas, dr. V: 
Avižonis ir dr. B. Razdivanas, 
New York, N? Y. yra Amerikos 
Šr Pasaulio lietuviu gydytojų 
d-jos centro valdyboje. Lietu
vių gydytojų suvažiavimas

Keleivio kalendorius jau 
yra gautas Naujienose. Jis kai 
nuoja 1,50 dol. Kalendorius 
yra knygos formato, 61 psl. Be 
kasdieninės informacijos ja
me telpa daug naudingų 
straipsnių netgi eilėraščių.

— Gruodžio 7 d. sukanka de
šimt metų nuo dail. Pauliaus 
Augiaus mirties. Už peranksti 
iškeliavusio vyro, tėvo ir senc- 

Įlio sielą bus laikomos šv. Mi
šios gruodžio 6 d. (sekmadieni) 
11 vai. Tėvų Jėzuitų koplyčio
je ir gruodžio 7 d. 7 vai. vakare 
(pirmadienį) Marquette Pk. 
Parapijos bažnyčioje. Visi ku
rie atsimenate a. a. Paulių Au
gių esate prašomi už mirusį pa- 

jsimelsti.
— .Lietuvių Tautiniai Namai 

maloniai kviečia Chicagos lietu
vius apsilankyti šių namų būs
tinėje, 7108 So. Rockwell St., 
Chicagoje. Būstinėje išstatyta 
dvidešimt penki Severinos Juš
kienės tapybos darbai — pa
veikslai. Taip pat išstatyti LTN 
projekto eskizai, kuriuos pa
ruošė are. E. Masiulis. Būstinė 
atdara ši penktadienį (XII.4) 
nuo 6 vai. vak., o šeštadienį ir 
sekmadienį nuo 2:30 v-, p. p.

SVARBUS PRANEŠIMAS
LIETUVIAMS

Šį ketvirtadienį, gruodžio 3 
d. 7 vai. vakare įvyks gedulo ir 
protesto eisena prieš padarytą 
nežmonišką Amerikos valdžios 
pareigūnų nusikaltimą grąžinant 
prievartos būdu sovietams pabė
gusį lietuvį jūrininką.

Visi dalyviai renkasi minimu 
laiku prie Marquette Parko baž
nyčios. Kas gali, prašomi atsi
nešti kartu žvakes, kišenines 
elektrines lemputes ar kitas pa
našias šviesas.

f;

■SB

tews

REAL ESTATE FOR SALE 
Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE J

i

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

Du JAV karo laivyno narai, atlikę uždavinį žygiuoja šlapiu smėliu 
''narnoj į toliau matomą karo laivą "Okinawa", sto/intį Filipinų 

įlankoje.

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

Iš čia protesto eisena prasidės | kėm prezidentą A. Smetoną ir 
ir eis California gatve iki 63..........
gatvės. Toliau 63-čia iki Kedzie 
gatvės ir grįš prie Dariaus-Gi
rėno paminklo. Visos organi
zacijos, jauni ir suaugę, prašo
mos jausti pareigą ir gausiai da
lyvauti.’

šią eiseną ruošia Marquette 
Parko LB valdyba. Gedulo bei 
protesto eisenai vadovaus para
pijos klebonas kun. Antanas Za
karauskas ir Illinois senatorius 
Frank Savickas.

GEROS DOVANOS
Šios knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 

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

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik --------------  $3.00
Minkštais viršeliais tik -------------------------- ~---------- $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar
tik __ ____________  51.50
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderi.

NAUJIENOS,
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO S, ILL.

. - J

F SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG)
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

Įvairių prekių pa si rinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

Laiškas Redakcijai
GERBIAMAS PONE 
REDAKTORIAU,

1970.X.20 “Naujienų” laidoje 
tilpęs J. Jakšto tęsinys, “St. Sei
mas istorinio įvykio prasme”, 
klaidinančiai parafrazuoja Dr. 
Kazio Griniaus atsiminimų 
“Steigiamojo Seimo Metai” iš
trauką, tilpusią “Aidų” 1970 ge
gužės nr. 5 (231—244). Būki
te malonus skelbti sekančias pa
stabas J. Jakšto ir “Naujienų” 
skaitytojus dėmesiui:

1. J. Jakštas, reikalaudamas 
“daug geresnio straipsnio”, ne
atkreipė dėmesio Į įvadą, kuria
me pabrėžta, kad rašinys yra 
‘‘ištraukos iš Dr. K. Griniaus 
’Atsiminimu ir Minčių’ rankraš
čio”. Autoriui turėtų būti žino
ma, kad Dr. K. Grinius 1970 
“’Aidams” negalėjo rašyti, nes 
mirė 195O.VI.4.

2. Priešingai autoriaus insi
nuacijoms, Dr. K. Grinius sa
vo atsiminimuose neteigia, kad 
St. Seimo klausimas nebuvo 
svarstomas prieš jam lankantis 
pas prez. A. Smetoną, bet pabrė
žia rūpestį, kad vyriausybė ne
siskubino pravesti St. Seimo rin
kimų. Autoriui, bandančiam St. 
Seimą vaizduoti “istorinio įvy
kio prasme”, turėtų būti žino
mas Dr. K. Griniaus “Lietuvos 
Respublikos seimai” straipsnis, 
kuriame yra plačiau atpasakoja
mas tas pats įvykis: ,“... aplan-

kiek įmanydami kalbinom jį grei 
čiau paskelbti rinkimus į Steig. 
Seimą. A. Smetona teisinosi, 
kad rinkimų vilkinimas esąs ne
išvengiamas...” (“Varpas”, nr. 
6-7, 1946.VI.1-15).

3. Autoriaus abejonės dėl Dr. 
K. Griniaus atminties ir dėl rei
kalo įtaigoti prez. A. Smetoną, 
skubinti St. Seimo rinkimus yra 
subjektyvios, nenurodo jokių ki
tų šaltinių, taigi, istoriškai ne
paremtos.

4. J. Jakšto pastaba, kad “prez. 
A. Smetona nedalyvavo sodinant 
medį St. Seimui prisiminti” nė
ra paimta iš Dr. K. Griniaus at
siminimų, nes juose nė žodžiu 
neužsimenama ar prez. A. Sme
tona šiame įvykyje dalyvavo, ar 
ne. Dr. K. Grinius rašo: “Aš šia
me įvykyje nedalyvavau”.

5. Nuomonė, kad Dr. K. Gri
niaus “tautininkų režimą smer
kiantieji išsireiškimai” yra per 
aštrūs, yra subjektyvi, autoriaus 
niekuo neparemta. A. Smetonos 
ne demokratiško režimo įverti
nimas geriausiai j paliktinas kva
lifikuotiems politinių mokslų is
torikams, kurie šį klausimą svar
stys remdamiesi 1922 metų 
Konstitucijos sulaužymu, suvar
žytų pilietinių teisių, spaudos 
cenzūros ir krh£ autokratinių 
įstatymų ir metodų faktais.'

Parodyti prasiteifkiinai su šal
tiniu — Dr. K. Griniaus atsimi
nimais ir faktai^: neparėmti J. 
Jakšto išsireiškimai nesiderina 
su istorikams būtinais nešališ
kumo reikalavimais ir neturėtų 
būti apvelkami pretenzinga isto
rine įvykio aiškinimo aureole.

Reikšdami pagarbą,
Kristina Grinienė ir 

Liūtas Grinius 
3879 Castleman Street 
Riverside, Calif. 92503 

1970.XI.20

šuo kaulą grauždamas neloja
Maskolių batlaižių organas 

Chicagoje, besivadinąs “Vilnis”, 
kiek ašarų išliejo, prisipyko ir 
prisisielojo, kad turkai negrą
žino sovietų budeliams tėvo ir 
sūnaus Bražinskų. Skaičiusieji Į 
“Vilnyje” per keletą savaičių 
perspausdinamus iš sovietų laik
raščių Bražinskų kraujo trokš
tančių enkavedistų rėkavimus, į 
Bražinskų šmeižimus ir reikalą-1 
vimus atiduoti “sovietiniam tei- ■ 
singumui” aiškiai tarp eilučių 
išskaitė Andriulio ir Jokubkos 
pastangas užsidirbti Bražinskų 
kauliukų, kaip skalikai iš me
džiotojo užsidirba kiškio kojū
galius jį nušovus. Neteko “Vil
nies” gončams užsidirbti Bra
žinskų liekanų, bet štai nepap
rastas sovietinis laimikis: ame
rikiečiai leido sovietams be vie
no šūvio nusišauti gyvą lietuvį, 
matyti klaipėdietį Simą (Simo
ną) Gruzdę. Nors visas laisva
sis pasaulis pasibaisėjo ir pasi
piktino dėl barbariško veiksmo 
— nekalto, laisvės ir globos pra
šiusio žmogaus atidavimo jo bu
deliams, ir nors apie gėdos aktą 
prie Bradford, Mass., pilna di
džioj i ir visų kalbų spauda, ra
dijo ii* TV pranešimai, Bridge- 
porto raudonodžių “Vilnyje” nė 
vampt!

Sovietologai aiškina, kad “Vil
nies” redaktoriai dar negavo ir 
tebelaukia • instrukcijų, kokios 
“linijos” laikytis, bet geriau juos 
pažįstantieji aiškina daug pa
prasčiau, būtent, kad šuo kaulą 
grauždamas arba jo laukdamas 
neloja. “Vilnies” rašeivos paga
liau patenkinti.’ Jų bosai masko
liai, vietoje dviejų lietuvių gavę 
vieną .lietuvį, jį šiuo metu mė
sinėja, o skalikai seilę varvin- 

. darni tyli ir kauliukų laukia.
‘JP

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 71st STREET TEL. 925-6015

FIGHT FIRES
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MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

< I .. I......................... -............ •.. -  —  - V ■ ■ .  . —- -

FOREST FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENDS

1 1 ’ ~ 1 1 1 A

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 pasių

site čekį arba. Money Orderį tokiu adresu:

Our Tildlife do defease 
against the careless use of fire. 

So please follow Smokey's ABCk 
Always hold matches till cold. 
Be sure to drown all campfires, 

atir the ashes, and drows 
then a$ain. Crush all 

amolces dead out.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
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RESTORANAS'— VALGYKLA. Dvie
jų aukštų namas, moderniški ir nauji 
įreigimai — judri vieta — labai geras 
biznis, lengva aptarnauti.

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

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

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

PARDUODU — PERKU 
Namus Chicagoje ir ūkius 

Illinois valstijoje. 
LISKUS REAL ESTATE 

2502 West 69 Street 
Tel. 434-8786

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

GENERAL 'OFFICE

ŽMONĖS PERKA NAMUS
2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh

ton Parke. Duoda virš S16,000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52.500.

2 NAMAI — gražūs 3 butai arti mū
sų ofiso. Savininkui tuojau reikia 
parduoti viliojančiai už $38,800. Ban
ko užtikrinta paskola virs $27,000.
‘ 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 no 6 mūras. 
Gazu šildvmas. platus sklvpas, mūro 
garažas, arti ofiso. $29.500.

2 BUTU. 14 metu modernus mūras, 
3 auto mūro garažas, Marquette Par
ke. $36.000.

9 KAMB. MŪRAS, gražus — kaip 
nauias. Geros pajamos, arti musu. 
$10 600.

PAJAMŲ MŪRAS, švarūs ir gražūs 
2 butai. 5 ir 3 kambariai, garažas, 
arti 71-mos ir California. Kaina tin
ka — $25,000.

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

Light accounts payable.
Must type.

Mature woman 
preferred

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskola, visąkeriopą ap- 
draudą, veikia notariatas.

WH 3 -1010 ,
REAL ESTATE AND BUILDERS 

2658 WEST 59th STREET 
PRospect 8-5454

GENERAL OFFICE GIRL
Good typing, file clerk, answering 
phones and record work. 9—5 P. M. 
5 days week. Good transportation. 
Vicinity Peterson and Lincoln Ave. 
Call 561-0156 between 9—4 P. M. for 

appointment.

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327 

’NAUJIENOS8 KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę Reikia

ANTANO IR JERONIMO 
KRAUTUVĖ

2433 W. 69th St. paieško lietuvio bu- 
čerio 3 d. savaitėje — ketvirtadie
niais, penktadieniais ir šeštadieniais. 
Skambinti 436-6888 arba užeiti.

JOURNEYMEN MECHANICS

KNYGOS VAIKAMS
t

JAUNIMUI

Please! Only you can 
prevent forest fires

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

— 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 _ 

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

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

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

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Siman- 
kevičiaus iliustruotą, 130 psl., $1,80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
oasakų. apie paslaptingąsias laumes Tėvų 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. Tyruolis, TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA. Skaitymai, gramatika, 

tėvynės pažinimas, dainos. Gausiai iliustruota, kietais viršeliais, 217 psL 
Labai tinkama vaikams, kur nėra lituanistinių mokyklų. $3.00

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. S3.00.

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, S1.00.

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.

t t
ar

Abi gausiai ilius-

KIŠKELIS, pasaka

Must be experienced in 
' and Diesel Engines

CALL 376-5200

Gas

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- 
Sus neužbaigtas), apvnaujis mūrinis, 
šilima gazu, aluminijaus langai, 2 au
tomobiliu garažas, šoninis įvažiavimas, 
platus sklvnas. $25.000.

5 KAMBARIU mūrinė rezidencija, 
šilima gazu. 1% auto garažas, platus 
sklypas. $18.900.

2 PO 6 MŪRINIS. 2 atskiri karštu 
vandeniu šildymai gazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobilių garažas, Mar
quette Parke. $32,000.

2 PO 5% IR 4 KAMB. RŪSY, šilb 
ma gazu. alumin. langjd. platus skly
pas. graži nuosavybė > Gage Parke. 
$43 000

4’ PO 5 IR 1 BUTAS RŪSYJE, mū
rinis. Alumin. langai. Šildymas pažu, 
garažas. Marquette Parke. $52,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

* Tel.: 4714)321

VTRĖ.TAS IR TAURIUS
Dvieju suaugusių šeimai vakariniame 
priemiestyje, n nuo vasario vidurio iki 
gegužės praduos Arizonoi** su anmo- 
kėtomis išlaidomis. Aukštas atlvgi- 
nimas. gero* natalnos gyventi ir išlai
kymas. Reikalingos geros rekomen
dacijos. atsakant — duoti telefono nu
meri. Rašyti:

% AF 303 223 W. Washington
Chicago, Ill. 60606

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namv Statyba ir Remontas

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIU NAMU BALDAI

iki 50^ nuolaida. Galima pirkti 
ialimls ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO.

TEL. GR 6-4421
6200 So. WESTERN AVE.

HEATING CONTRACTOR
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogu 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 ’

BUSINESS CHANCES 
Bknlo Progos

SKUBIAI IR GALUTINAI parsiduoda 
Brighton Parke gera ir pelninga ta

verna su mūriniu pastatu. 
Teirautis tel. 247-4698.

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

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

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

Skambinkit 
LA 1-6047

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

Pasveikink savo draugus 
per ’’Naujienas”

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE”. — TORI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE


