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JUNGI. TAUTOS BEJĖGĖS SUSTABDYTI
Lietuvos laisvės byla dabartinėj tarptautinėj politikoj

Žvelgiant į JAV politiku visiems aiškiai žinoma, kad šiais 
metais įvyko milžinišku pasikeitimų. Pacifiko padėtis po pasi
traukimo iš Vietnamo greičiausia turės lemiamos reikšmės vi
sam Indokinrjos pusiasaliui. Kinija — kraštas, kurio Vakarai vi
sai nepažįsta. Žinome tik tiek, jog yra komunistinė. Vakarų 
pasaulio politikai reiškia jai ją labai prieštaraujančių nuomonių. 
Mums gi svarbu žinoti, ar ji tikrai yra Rusijos priešas. Mums 
svarbu pramatyti, ar komunistinės Kinijos pasisakymai apie visų 
tautų laisvę, įskaitant ir Sovietų Sąjungos pavergtas tautas yra 
nuoširdūs.

BREŽNEVAS KALTINA PAKISTANĄ, 
KINIJA TOLIAU KOLIO JA SOVIETUS

NEW DELHI. — Indija paskelbė, kad jos kariuomenės dali
niai jau sumušė pakistaniečius Jassores miesto pakraščiuose ir 
užėmė patį miestą su 35,000 gyventojų. Jassoreje buvo Pakistano 
rytinės komandos štabas. Indų daliniai perkirto ir geležinkelio 
liniją iš Chittagongo uosto į Dacca. Indų generolas Jacob, Rytų 
Pakistane kovojančios kariuomenės viršininkas, pareiškė, kad jo 
dalinių žygis bus lengvesnis ir galima laukti naujų laimėjimų. 
Tuo tarpu vakarų fronte Pakistanas skverbiasi i Kašmirą. Indija 
sunaikino daug Pakistano tankų.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
politika krypsta Japonijos ūki
nio potencialo įjungimu kovai 
prieš komunizmo išsiplėtimą Pa- 
cifike ir Azijoj. Šių dienų Ni- 
xono užsienio politika rodo di
delį judrumą ir lankstumą. Se
kančiomis dienomis Nxonas ma
tysis su Kanados premeru Tru
deau, gruodžio vidury su Pran- 
cūzios prezidentu George Pom
pidou, už kelių dienų po to su 
Anglios ntmisteriu pirmininku 
Edward Heath, gruodžio pabai
goje su Vakarų Vokietijos kanc
leriu Willy Brandt ir sausio mė
nesį su japonų ministeriu pirmi
ninku Eisaku Šato, šiuo metu 
Washingtone lankosi Izraelio 
premerė Meir. šie pasitarimai 
turėtų išryškinti JAV politiką 
Kinijos ir Rusijos atžvilgiu. Na- 
to ir Varšuvos paktų pasitari
mus, karo paėgų mažinimo klau
simą Europoje (ko sovietai labai 
trokšta ir beveik pasiekė per 
NĮąnsfield- Ammendment, kad 
$0,000 JAV karių būtd grąžinti 
namo iš Europos) ir jau beveik 
fąktinas susitarimas dėl Euro
pos Saugumo Konferencijos 
principinių nutarimų.

JAV pasaulio politika po ant
ro pasaulinio karo neatnešė lauk- 
tų._vaisių, nes JAV politikai libe
ralų įstaigojami nesuprato rusų 
tikslų .bei taktikos. Kelionė Ki
ni jon ir Rusijon. Kas norima 
laimėti ? Prekybos politikos ko
munistinio bloko atžvilgiu kei
timas. Atrodo, jog nauda ru
sams bus didesnė negu Vakarų 
pramonei.

Rusijos imperijos politika ne
pasikeitė — tai “brutalios jėgos 
ir subaversijos naudojimas tarp
tautiniuose santykiuose. Kinija 
jau kuris laikas sako, jog Rusi
ja yra paskutinė kolonialinė im
perija pasaulyje. Rusijos agre
syvumas auga. Rooseveltas pa
aukojo Pabaltijį ir satelitinius 
kraštus, tikėdamasis susprog
dinti Rusiją iš vidaus. Dabar 
kyla klausimas, ar nereikės ir 
Vakarų Europos atiduoti sovie
tams, kad tas tikslas būtų pa
siektas.

Vadinasi neutralieji kraštai: 
Arabų pasaulis, Izraelis, Pietų 
Amerika, Indijos subkontinen
tas — nuolatinis karo laukas, 
kuris turi privesti prie didesnio 
konflikto, nes čia įveltos abi di
džiosios jėgos: Vakarų pasaulis 
ir sovietai. Afrikos žemyne ko
munizmo plėtojimasis yra ap
tramdytas. (b. d.)

Didėja britų 
aukso atsargos

LONDONAS. — Britanijos 
aukso ir dolerių atsargos lapkri
čio mėnesį vėl padidėjo ir pasie
kė 5.8 bil. doi. Tai jau 14-tas iš 
eilės mėnuo, kada britų valiu
tos atsargos didėja. Du mėne
sius tas didėjimas sumušė visus 
pokario metų rekordus.

NEW YORKAS. — Jungtinių 
Tautų statistikos agentūra pa
skelbė nauja demokratinę kny
gą, kurioje sakoma, kad pasaulio 
gyventojų skaičius per paskuti
nius 20 metų padidėjo visu mi
lijardu (bilijonu) ir dabar siekia 
3,632 bil. Jei šitokiu tempu gy
ventojai dauginsis, tai 2,000 me
tais žmonių pasaulyje bus 6.5 
bil.

Pasaulyje yra septynios vals
tybės, turinčios daugiau kaip 
100 mil. gyventojų: Kinija, Iri
di ja, Sov. Sąjunga, Amerika, In
donezija, Pakistanas ir Japoni
ja. Vis daugiau žmonių gyvena 
miestuose. Didžiausias pasaulio 
miestas yra Tokijo,, toliau eina 
New Yorkas (abu virš 7 mil. 
gyventojų) . Toliau seka Londo
nas — 7.7 mik, Maskva — 6.9 
mil. Šanchajus — 6.9 mil. Bom
bėjus — 5.7 mil. Sao Paulo — 
5.6 mil. ir Kairas, Rib de Janei
ro, Pekinas.

Ilgiausiai žmonės gyvena Šve
dijoje, kur moterys vidutiniš
kai sulaukia 76 su puse metų, o 
vyrai 71.9 metų. Netoli atsilie
ka nuo švedų norvegai, olandai, 
danai ir islandiečiai.

Popiežius apie 
moterų teises

ROMA. — Popiežius Paulius, 
kalbėdamas Italijos moterų or
ganizacijos delegatėm, pareiškė 
pritarimą moterų bandymui iš
silaisvinti ir kovoti už teises, ta
čiau pabrėžė, kad tos teisės ne
turi prasižengti katalikų dės
niams.

Popiežius pabrėžė, kad mote
rų kovoje dėl teisių turi nebūti 
gimdymų kontrolės, abortų, sky
rybų reikalavimų, o be to mo
terys negali būti ir kunigais.

Trudeau baigė 
vizitą Washingtone
WASHINGTONAS. — Kana

dos premjeras Trudeau baigė 
pasitarimus su prezidentu Nixo- 
nu. Kartu su premjeru pasitari
muose dalyvavo Kanados finan
sų ministeris Benson ir pramo- 
nės-prėkybos ministeris Pepin.

Po pasitarimų buvo paskelbta, 
kad premjeras Trudeau painfor
mavo prezidentą apie savo pasi
kalbėjimus su Kosyginu. Paaiš
kėjo, kad Trudeau grįžęs iš Mas
kvos ir vėliau, spalio mėnesį, po 
Kosygino vizito Kanadoje para
šė prezidentui Nixonui apie pa
sitarimų eigą ir jų rezultatus.

Pernai lapkričio mėnesį Bri
tanijos valiutos atsargos siekė 
tik 2.92 bfl.

Taivano kariuomenės parade daliniai žygiavo paveiksle matomoje formacijoje. Ji .sudaro kinu 
kalbos raidę, kuri reiškia: "Sveikiname". Paradas Įvyko prezidento Chiang Kai Šėko gimtadie

nio proga.

SUNKIAI VYKSTA BERLYNO DERYBOS
Komunistai reikalavo išduoti pabėgėlius

BERLYNAS. — Pirmadienį Vakarų Vokietijos atstovas 
Egon Bahr ir Rytų Vokietijos — Michael Kohl atidėjo derybas dėl 
žmonių iš Vakarų Berlyno judėjimo- į Rytų Vokietiją. Vakarų 
Vokietija reikalauja, kad derinantis prie keturių sąjungininkių 
sutarties, Berlyno gyventojai galėtų laisvai pereiti sieną, gavę 
leidimus iš įstaigų. Rytų Vokietija nenori svečių iš vakarų. Ji 
sako, kad įstaigos, išduodančios sienos perėjimo leidimus bus už
daromos kasdien 4 vai. po pietų, o savaitgaliais visos bus užda
rytos. Komunistai nenori įsileisti per sieną iš Vakarų Berlyno 
ir automobilių. Svečiai, esą, gali naudotis autobusais, trauki
nėliais ar žygiuoti pėsti.

Ilgą laiką komunistai ginčijo
si dėl pabėgėlių iš Rytų Vokie
tijos. Jie reikalavo,, kad pabė
gėliams būtų taikomas nusikal
tėlių statusas. : Jau kuris laikas 
rytų ir vakarų vokiečiai pasi
keičia pabėgusiais nusikaltėliais: 
žmogžudžiais, plėšikais, vagi
mis. Komunistai nusikaltėliais 
laiko ir pabėgusius nuo režimo 
žmones. Jie reikalavo ir juos 
visus sugrąžinti.

Vakarų Vokietijai atsisakius 
politinius pabėgėlius laikyti nu
sikaltėliais, komunistai grasino 
tokius pabėgėlius areštuoti ke
lyje tarp Vakarų Berlyno ir Va
karų Vokietijos. Vėliau jie su
tiko, kad pabėliai yra keturių 
didžiųjų valstybių globoje ir 
jiems reikia taikyti laisvo tran- 
sito taisykles.

Susitarimas dėl nusikaltėlių 
atidavimo aiškiai pabrėžia, kad 
tik tokie žmonės, kurie pasikė
sino prieš kito žmogaus sveika
tą, gyvybę ar turtą, yra laiky
tini nusikaltėliais.

Nors Rytų - Vakarų derybos 
vyksta labai sunkiai, Bonos vy
riausybė tikisi, kad visi sunku
mai bus išspręsti ir dar šių Ka
lėdų metu Vakarų Berlyno gy
ventojai galės susitikti su savo 
giminaičiais komunistų valdomo
je miesto dalyje.

Italija renka 
naują prezidentą 
ROMA. — Šį mėnesį pasibai

gia Italijos prezidento Giuseppe 
Saragat tarnybos terminas ir 
parlamentas turi išrinkti naują 
valstybės galvą. Italijos prezi
dentai renkami septyneriems 
metams. Tarp kandidatų stip
riausiais laikomi buvęs premje
ras, krikščionis demokratas 
Amintore >• Fanfani ir užsienio 
reikalų ministeris Aldo Moro.

Kandidatai, kaip praneša NYT 
korespondentas Paul Hofmann, 
labai bijo, kad už juos nepasisa
kytų naujųjų fašistų atstovai 
parlamente. Jų pritarimas galįs 
kandidatą pražudyti.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Vakar Havajuose buvo pa
minėta 30 metų sukaktis nuo 
Pearl Harbour uosto puolimo.

♦ Vakar Jungtinėse Tautose 
kalbėjo pasveikęs JT sekretorius 
U Thant. Asamblėja pradėjo 
debatus Indijos-Pakistano karo 
reikalu.

♦ Sen. Edward Kennedy kri
tikavo Amerikos politiką Indijos 
atžvilgiu. Jis ragino vyriausybę 
pasmerkti Pakistaną ir pripažin
ti Bengalijos valstybę.

♦ Belfaste vakar vėl spro
go bomba, sužeidusi 15 asmenų. 
Slaptoji airių armija įspėjo ka
talikus nesirodyti miesto centre, 
kur būsią daugiau sprogimų.

♦ Du Urugvajaus generolai, 
ižeide viens kita rinkimu kam
panijos metu, turėjo dvikovą, 
tačiau nė vienas nepataikė Į prie
šininką iš revolverio.

♦ Iš Amerikos Į Kubą išvyko 
28 jauni amerikiečiai padėti nu
imti Kubos cukraus derlių.

♦ Sovietų premjeras Kosygi
nas Norvegijoje gavo slogą ir iš
vyko i Maskva viena diena anks- 
ėtau. '

Šiaurinėj Airijoj 
žuvo 15 žmonių

BELFASTAS. — Visą šiauri
nę Airiją sujaudino žiaurus spro
gimas vienoje katalikų taver
noje, kur 30 svarų bomba sugrio
vė visą trijų aukštų pastatą. 
Sprogime žuvo 15 žmonių, jų tar
pe tavernos savininkas, jo žmo
na ir 11 metų duktė, žuvusių 
tarpe yra trys moterys ir du 
vaikai.

Slapta airių armija paskelbė, 
kad ji dėl šio sprogdinimo neat
sakinga. Kadangi sprogimas įvy
ko katalikų tavernoje, spėjama, 
kad bombą padėjo protestantai. 
Kiti spėlioja, kad bombą galėjo 
padėti ir britų slaptoji žvalgy
ba, norėdama sukelti kovas tarp 
dviejų religinių grupių.

Žada Lenkijai 
geresnį gyvenimą
VARŠUVA. — Lenkijos ko

munistų kongrese partijos va
das Gierek pasakė trijų valandų 
kalbą. Jos klausė 1,815 delega
tų ir 79 užsienio delegacijų na
riai. Praėjo metai nuo Lenki
jos darbininkų sukilimo .prieš 
Gomulkos valdžią. Nauja par
tijos vadovybė per tuos metus 
gerokai išvalė partijos (biuro
kratiją. Apie 70% kongrese da
lyvaujančių komunistų yra nau
ji žmonės, dalyvaują pirmame 
kongrese. Jie rętnia pragmatiš
ką; atviriau* dirbantį Giereką> -i

Kalboje Gierekas pagyrė ir se
nuosius komunistus, jų tarpe Go
mulka. “Mes šio to išmokome 
per paskutinius metus”, pasakė 
Gierekas-. Jis, kaip ir visi komu
nistų režimai, žadėjo daugiau 
automobilių, daugiau maisto ir 
daugiau namų. Dabar.. jauna 
lenkų šeima turi laukti nuo 7 iki 
12 metų, kol gauna butą. “Aukš
čiausias vyriausybės tikslas yra 
pagerinti gyvenimo- lygį”, kal
bėjo kongrese Gierekas.

♦ Joliet, III., laikomas kali
nys, nužudęs Amerikoje 4 mote
ris, prisipažino anksčiau, būda
mas kareiviu Vokietijoje, nužu
dęs 8 moteris. Jį tardė iš Vo
kietijos atvykę valdininkai.

♦ Sen. Charles Percy paskel
bė, kad jis kandidatuos vėl į se
natą. Mero Daley sūnus Richard 
Daley kandidatuos į Illinois se
natą.

♦ Sovietai pasigyrė, kad jų 
erdvėlaivis Mars 3 nuleido su pa
rašiutais ant Marso kelis apa-

Naujas prezidento Ekonomine* Pata
riamosios Tarybos pirmininkas Her
bert Stein, buvęs toje taryboje nuo 
1969 moty. Buvęs pirm. Paul McCrac
ken pasitraukė ii pareigy ir grįžo pro
fesoriauti į Michigano universitetą.

Pakistanas nutraukė su In
dija diplomatinius santykius, 
kurie praeityje liko nenutrauk
ti 1948 ’ ir 1965 metų karuose. 
Pakistanas prašo Šveicarijos at
stovauti jo reikalus.- • •
Aeroflot nutraukė skridimus

Sovietų komunistų vadas 
Brežnevas savo kalboje Lenki
jos komunistų kongrese, apkal
tino Pakistaną dėl šio karo ir 
reikalavo konfliktą taikiai už
baigti kitoms valstybėms nesi
kišant. šis karas kilęs iš Pakis
tano pradėto bengalų persekio
jimo. Manoma, kad Sovietų Są
junga kol kas nepripažins Rytų 
Pakistane steigiamos Bengalijos 
valstybės. Aeroflotas nutraukė 
skridimus į Pakistaną, bet gal
vojama, kad tai padaryta saugu
mo sumetimais. Skridimai į In
diją tęsiami toliau, tik sovietų 
lėktuvai nebesileidžia New Del
hi, bet skrenda į Bombėjų.

Indijos spauda piktai puola-. 
Ameriką, už pareiškimus, kad In
dija yra agresorė ir už ekono
minės paramos nutraukimą. 
“New Delhi Express’ rašo veda
majame, kad Washingtonas ga
li kišti savo paramą, kur nori. 
Indija nepripratusi, kad su ja 
tokiu tonu kas kalbėtų.

Perduos Generalinei Asamblėjai

Jungtinėse Tautose nepavyko 
Saugumo Taryboje susitarti dėl 
rezoliucijų šio konflikto reika
lu.; Todėl, Somalijos ambasado
riai pasiūlius, klausimas perke
liamas į Generalinę Asamblėją. 
Čia neveikia veto teisė, tačiau 
debatai gali užsitęsti ir nelau
kiama greito sprendimo.

įdomiausia Saugumo Tarybos 
debatų dalis buvo sovietų ir kinų 
ambasadorių kova. Ambasado
rius Huang Hua nuolat kreipiasi 
į sovietų Maliką — “ponas”, nors 
Malikas kiną vadina “draugu”. 
Kinas nuolat vadina sr‘ ’ '
“socialimperialistais”. Malik,.; 
jau seniai negirdėjo tokių piktų, 
rfeatlaidžiu puolimų prieš savo 
šalį.

“Jūs, socialimperialistai”

“Nežiūrint kaip labai ponas 
Malikas nemėgsta etiketės “so- 
cialimperialistas”, ta etiketė pri
lipusi ir jos negalima nuimti. So
vietų atstovas reikalauja, kad 
Pakistanas atitrauktų kariuome
nę į savo teritoriją, bet Indijos 
kariuomenės atitraukti nerei
kalauja. Ji gali likti, čia visai 
tokia pat taktika, kokią sovietų 
socialimperialistai naudojo Vi
duriniuose Rytuose. Jų politika 
yra agresija, subversija, kontro
lė ir ekspansija visur”, ramiai 
aiškino kinų ambasadorius 
Huang.

Priminus Čekoslovakiją. Ma
likas šoko aiškinti, kad “broliš
kos tautos pasiuntė Čekoslova
kijai paramą, be kurios ji būtų 
praryta imperializmo ir reakci
jos”. Į tai Huang atkirto: “Ką 
jūs padarėte, buvo ne paramos 
pasiuntimas socialistinei šaliai,

Slinki Kambodijos 
valdžios padėtis

PEKINAS. — Princas Siha- 
noukas, buvęs Kambodijos val- 
dovąs, pareiškė Pekine, kad tuo 
metu, kada Kinijoje viešės pre
zidentas Nixonas, jis važiuos į 
Hanojų. Sihanouko vizitas bu
vęs sutartas jau seniai, šiaurės 
Vietname Sihanoukas išbusiąs 
tris savaites.

Komunistų raketos vakar 
apšaudė Kambodijos sostinę 
Phnompenhą. Priešas susprog
dino svarbų greitkelio tiltą neto
li miesto. Kambodijos kariuo
menės įgula pasitraukė iš Bat 
Doeung miesto. Hanojus paskel
bė, kad Kambodija per trumpą 
laiką neteko 12,000 kareivių.

Princas Sihanoukas Pekine pa
reiškė korespondentams, kad jo 
karinės jėgos lengvai galėtų už
imti Phnompenhą,- tačiau to ne
sirengia -daryti, • nes jį užėmus 
Amerikos aviacija pradėtų mies
tą daužyti, paverstų jį griuvė
siais ir turėtų nukentėti daug 
nekaltų gyventojų.

Mirė Andrejevas, 
kolchozų steigėjas
MASKVA. — Sovietų Sąjun

goje mirė senas komunistas, Sta
lino laikų politbiuro narys, And
rei Andrejev. Jis su Mikojanu 
vieninteliai išliko “neišvalyti” 
ir Chruščiovo laikais, kada Ma
lenkovas, Kaganovičįius. Molo
tovas buvo išmesti, o Berija — 
nužudytas.

Andrejevui Stalinas buvo pa
vedęs žemės ūkio kolektyviza
vimą. Jis vadovavo kolchozų pro
gramai nuo 1927 iki 1930 m. ir 
vėliau nuo 1943 iki 1946 m. ša
lia pirmininkavimo Kolektyvi
nių Ūkių tarybai, Andrejevas 
buvo ir vicepremjeru.

Andrejevui mirus (jis buvo 
76 m.) iš senųjų komunistų va
jų įtakingas liko tik Mikojanas.

bet nakties tamsoje jūs pasiun
tėt savo lėktuvus parašiutinin
kus užimti sostinę. Jūs atvežė
te Čekoslovakijos vadus i Mask
vą ir privertė juos pasirašyti 
jūsų pažeminančias sąlygas, čia 
jūs tikrai parodėte savo social- 
imperialistinę draugiškumo ran
ką”.

Toliau ambasadorius Huang 
nurodė, kad “jūsų saugumo sie
nos plečiasi iki Indijos sienų. Ly
giai taip pat apie savo saugumą 
kalba ir Izraelis. Jei jūs reika
laujate. kad Izraelis atitrauktų 
savo kariuomene, kodėl netaiko
te tų pačių principų ir sau In
dijos atveju?

Ambasadorius Malikas užbai
gė ginčą sakydamas, kad impe
rialistams jau nebereikia šmeiž
ti sovietų. Jie turi patikimą kal
bėtoją.



LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

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

SUKAKTUV!

\ UI -JI METAI NR. M (348)

Įdomios studentu nuotaikos:“JAUNI ŠOKA - ŽEMĖ DREBA, SENI ŠOKA - DANTYS KLEBA”
Lietuviu tautosakos pavyzdžiai''Mūsų Vyęip" žurnale 

ir kiti gyvai aktualūs straipsniai

Naujasis akademikų skautų žurnalo “Mūsų. Vyčio’’ numeris
(Nr. 2, 1071), pasirodęs lapkričio mėnesi, skaitytoją nustebina

Vyresnysis skautininkas
ANTANAS SAULAITIS,

dabartinis Lietuviu Skautę Sąjungos 
Tarybos Pirmininkas, rugsėjo 13 su

ėjęs 65 metus.

ft lift 11/ ft ftHiNKAI

Vyresnysis skautininkas 

PETRAS JURGĖLA, 
Lietuvos skautę Įkūrėjas, rugsėjo 30 

suėjęs 70 metę.

visų straipsnių šviežumu, kondensuotumu, trumpumu. Skirtingi
autoriai pateikia įvairiausių šiandieninių temų, kurias, kaip, spau
dos skanėstus, tenka su malonumu virškinti... kiek laiko Ginas Alantas (jis 

irgi kareiviauja)... besišypsan-

ps. RAMUNĖ KVIKLYTĖ, 
"Musu Vyčio" redaktorė,

Vedamajai lapkričio mėnesio 
rimčiai, sukankant vieneriems 
metams nuo Simo Kudirkos Įvy
kio, Įdėtas padidintas Simo Ku
dirkos atvaizdas su labai pras
mingu parašu;

“Simas Kudirka, Į laisvę veržę
sis lietuvis, buvo amerikiečių pa
reigūnų neįtikėtinai grubiai 
grąžintas į jo priešų komunistų 
rankas. Tačiau jo nesėkmingas 
žygis savo tikslą atsiekė ir at
nešė lietuvių tautai daug nau
dos. Pasaulinė spauda šia pro
ga turėjo ■ galimybę perkratyti 

. savo atbukusią politinę sąžinę 
ir pasmerkti biurokratizmo’ ir 
siaurų interesų sukurtą “nesusi
pratimą“. Okupuotosios Lietu
vos taip vadinamas aukščiau
sias teismas 1971.V.20 Simą nu
teisė dešimčiai metų ypatingai 
sunkių priverčiamųjų darbų sto
vyklos. Tuo pačiu nutarimu bu
vo konfiskuota valstybės naudai 
ir labai kukli jo asmeninė nuo
savybė. šio “teismo“ metu Si
mas viešai reikalavo Lietuvai 
nepriklausomybės ir savarankiš
ko apsisprendimo, smerkė da
bartinių okupantų socialinės ir 
politinės santvarkos neteisybes. 
Visos bylos ir kankinimų metu 
Simas reiškėsi kaip stiprios lie
tuviškos dvasios atstovas. Šios 
dvasios įtaka apčiuopiamai jau
čiama ne tiktai lietuvių jaunes
niosios kartos narių eilėse, bet 
ir viešosios spaudos paveiktoje 
amerikiečių visuomenėje“.

Įvykiui pailiustruoti fil. Algis 
Rukšėnas rašo apie “Jungtinių 
Amerikos Valstybių politini nu
sistatymą pabėgėlių į laisvę rei
kalu” ir “Simo Kudirkos atmi
nimui” skiriamas Ramunės eilė
raštis :

r
Ne! pasakė Pontius Pilotas 
Ir vėsiąm vandenyje 
nusiplovė švelnias rankas... 
Jis stovėjo nebylus, 
Ir jo veidu riedėjo 
kruvinas prakaitas.
Kaip gera, kai žmogus 
gali nusiplauti kaltes, 
0 kančią atiduoti kitiems. 
Su balta drobule
Pontius Pilotas nusišluostė

švelnias rankas.
Laisvės! šaukė balsas 
mariose
Dieve, padėk man!
kartojo vėjai ir 
bangos...
Nuo laisvės ji skyrė 
tik saujelė jūros ...
Bet jie toj saujelėje jūros 
nusiplovė rankas
Ir atidavė kančią kitiems.
Toliau skaitytojo akis susto

ja ties Irenos šventickaitės ap
rašyta kelione “Po Europą su 
skautais”. Ypač įdomūs akade- 
mikės skautės įspūdžiai Jubi
liejinėje Stovykloje (Vokietijo
je), įvykusioje Schwetzingene 
šių metų vasarą — liepos 17-31 
dienomis. I. šventickaitė pasa
koja:

“Stovyklaujančių skaičius ne
imponavo. Mūsų stovyklose 
(JAV Red.), jų būna daug dau
giau. Kai atsirado 120 mūsiš
kių, tai stovyklautojų padvigu
bėjo, skaičius pakilo iki 230.

Stovyklavietė yra pušyne, že
mė priklauso Amerikos kariuo
menės bazei. Ten yra Įsisteigu
si lietuvių kuopa ir ji mus ap
rūpino visomis reikmenimis. Ka
riuomenės virėjas maistą gami
no, kareiviai pastatė palapines, 
lovutes ir kareiviškas antklo
des davė. Maudytis vežė su ka
riuomenės sunkvežimiais. Juo
kėmės, kad mes, kaip ir mūsų 
tėveliai pasakojo, atsiradome 
Vokietijoje, lageryje. Save va
dinome tremtiniais, kai už tink
linio aikštės pastebėjome spyg- 
'liuotą vielą. Rodos mūsų skautai 
išlepinti. Išsyk nenorėjome sėsti 
prie iškasto stalo, nenorėjome 
kišti nosies į lauką per lietų, 
bet pamiršę turistišką dvasią, 
Įsijungėm, dalyvavome ir dir
bom, susidraugavome ir smagiai 
— skautiškai praleidome savaitę.

Įdomu buvo, kai savaitgalį at
važiavo lankytojai. Mes juoka
vome, kad savaitgalį, kaip Ame
rikoj priprasta, pradės važiuoti 
į stovyklą tėveliai ir draugai. 
■Nustebome, kai staiga pro var^ 
tus... Algis Ratnikas (šiuo me
tu, kareivis Vokietijoje)... po

NAUJA DAKTARĖ — 
ŽIBUTĖ ZAPARACKAITĖ

— vis randa laiko linksmai dalyvauti, 
akademiky skautų užsiėmimuose.

G. Peniko nuotr.
( Mūsų Vyčio’ iliustracija)

•tis Dangerutis Velavičius, visa 
dėdės Šamo ambasada susirin
ko. Prie jų dar prisidėjo karei
vis Saulius Kaunelis ir keliauto
jas po Europą Vytautas Raukys. 
Atvažiavo mūsų sveikinti ir ak
tyvūs Detroito skautų vadai 
Liudą ir Algis Rugieniai. Atvy
ko ne tik su sveikinimais, bet 
priedo dar pristatė akademikus 
skautus, kad visiems stovyklau
tojams linksmą gegužinę praves
tų. Ir kas galėjo tikėtis kad taip 
toli nuo namų, svetimoj vietoj 
sutiksi tiek pažįstamų”.

“Mūsų tautosakos” skyriuje 
“Mūsų Vyčio” redakcija prista
to skaitytojams ištraukų iš lie
tuvių tautosakos lobių, pasiža
dėdama ateičiai pateikti jų ir 
daugiau. Tai labai ir labai svei
kintinas sumanymas: sumieščio- 
nėjusiai kasdienybei mūsiškiai 
pastabų gabaliukai labai reika
lingi. Dėl to nurašome iš “Mū
sų Vyčio” juos visus ištisai, kad 
plačiau pasidžiaugtume pamirš
tomis,ąr net negirdėtomis min
timis.

Maža gyvatė, didelė gyvatė 
—.’ vis tiek gyvatė.

Iš gražiausios pievos varlė šo
ka Į balą.

Jaunas su jauna pasilikę pote
riu nekalba.

Jauni šoka — žemė dreba, se
ni šoka — dantys kleba.

Katė senyn — nagai aštryn.
Ir gudri višta į dilgynes Įbren- 

da.
Nė vienas į savo ranką nekan

da.
Neieškok kvailiu su žiburiu: 

rasi ir patamsy.
Išėjo šunims uodegų mazgo

ti.
Drūta boba — nė su girnom 

nesumaltum.
Tokia drūta, kad riestainį su

valgysi, kol aplink apeisi.
Graži, kaip pupų velnias.
Nei priekio, nei užpakalio — 

kas gi ją mylės.
Per Velykas visi gieda “Ale

liuja”, o žentas — “Kursai ken
tėjai”.

Ar taip asilui dėsi kepurę, ar 
kitaip — vis tiek ausys matyt...

Daug žino, maža išmano.
Pasičėdyjįc burną košei val

gyti.
Lipa, kaip atbula karvė į me

di-
Alkanas per lauką pereisi, 

nuogas ne.
Nėr nė vieno vyro, kuris netu

rėtų vilko danties.
Daug ant žemės dulkių, bet 

ne kiekviena į akis Įkrenta.
Gerai būtų gerti, kad nereikė

tų pagirioti.
Jei nori būti geras, tąi mirk, 

Į jei blogas — ženykis.

Kiti “Mūsų Vyčio” aktualūs 
rašiniai yra: senj. Gintaro Pla» 
čo “Skautavimas moderniajame 
pasauly, fil. Jono Dainausko “B. 
Railos “Versmes ir verpetus” 
perskaičius“, kand.Gaidos Visoc- 
kytės “šeimos besikeičianti ro
lė JAV“, pasikalbėjimas su pirm. 
Romu Sakadolskiu “Antrojo pa
saulio Lietuvių jaunimo kongre
so belaukiant”, diskusinės mirt-

VEIDAI 
IR

DARBAI
-į- Apsilankė labai lauktas sve

čias. Ką tik iš spaudos išėjo 
(šiemet priešpaskutinis). “Skau
tų Aidas” Nr. 9. Skautiškosios 
spaudos mėgėjai, neįmanydami 
sekti skautų skyrelių . kituose 
laikraščiuose (o jų dabar, įskai
tant Kanados ir Australijos 
spaudą, yra jau net šeši), visa
da nekantriai laukia savojo mė
nesinio “Skautų Aido”. Jis spin
di visų po pasaulį pabirusių vie
netų veikla, savomis aktualijo
mis, savais kūrinėliais, pieši
niais, darbeliais. Ir pamėgtu 
pokštininku. Algiu Drimba, ku
ris, iš tikros širdies norėdamas 
būti pavyzdingas, vis pakliūva 
Į nelaimę. (Šiame numeryje Al
giui Drimbai skiriamas visas 
puslapis, apdainuojant jo. žygį 
nakties žaidimo metu, kai iš prie
šų stovyklos pagrobė... savosios 
skilties gairelę).

šio numerio pradžioje, ryšium 
su artėjančiai^ 1972 metais, re
dakcija ir administracija susi
rūpinusiais laiškais kviečia visus 
ir visas atnaujinti prenumeratas, 
jungtis i Skautų Aido” talką. 
Vedamajame straipsnyje ps. B. 
Kidolienė pateikia labai daug su
gestijų rudens darbo sukūriui 
sukti. Toliau (apžvelgiami se
nieji mūsų tautos papročiai, su
siję su lapkristiniu, t. y., lap
kričio mėnesiu. Labai Įdomi at
siminimų iškarpa iš 1945 m. 
skautavimo Vokietijos “lageriuo
se”. Kalbos kampelyje. '— pa
traukli aiškinimų pynė “Viskas 
eina ir eina”, šiame numeryje 
labai gausu iliustracijų, ypač 
kai prasideda -“Mano skilties”, 
“Stovyklų”, “Laiko žodžių” ir 
“Mūsų didžiosios šeimos” raši
niai ir korespondencijos.

Viršelyje — dail. V. Vijeikio. 
kompozicija su. jaunuoju broliu 
Račiūnu tarp krintančių trijų 
lapų.

•fc Gavome pirmąjį kalėdinį 
laišką. Rašo Vytautas Mikūnas, 
ASS Vydūno Jaunimo Fondo 
Pirmininkas:

“Malonus Fondo Rėmėjau, 
žengiame Į dvidešimtuosius vei
klos metus, kurie prasidėjo ta
da, kai tauri Drc Vydūno ugnelė 
pradėjo blėsti. Prisimindami Jo 
vardą, prisiėųjėųię ir uždavinį 
padėti šviesos ir mokslo ^siekian
čiam lietuviui. Mūsų paskolomis 
jau pasinaudojo 105 studijuo
jantieji.

Naudodamiesi šia proga dė
kojame už Jūsų pagalbą mūsų 
siekimus vvkdanl.

tys “Jaunimo ir šių dienų mo
ralė”, fit Vytauto. Mikūno “Vy
dūno Fondo paskolų šimtinė”. 
Pabaigoje — šypsnių skyrelis 
“Sumuštinis”. Be to, daug nuo
traukų, keletas eilėraščių.

“Mūsų Vytį” redaguoja Ra
munė Kviklytė, pavaduotoja — 
Ramutė Bartuškienė, techn. red. 

;— Jonas Totoraitis, meninė prie
žiūra — Laima Pupelytė, admi
nistratorius — Jonas Tamulai- 
tis. P. Rimas

Fondas jau yra užregistruo- 
, tas Illinois valstijoje. Jau per
nai metų aukas galima nuskai
tyti nuo asmeniškų pajamų ino- 

ikęsčių. Nereikėtų užmiršti nu- 
I rašyti tai šiemet.

Šiuo siunčiame kalėdinių at
virukų rinkinį. Malonikite pri- 

Į iruti jį ir atsiųskite $1.50. Už 
I tai ir aukas Fondui iš anksto 
Į širdingai dėkojame.

Džiaugsmingų Kalėdų švenčių, 
■ laimės ir asmeniško pasisekimo 
* Naujuosiuose 1772 Metuose.
Vyt. Mikūnas, Fondo Valdybos 

Pirmininkas”.
Persitvarkė jurų skaučių 

Į įgula Toronte. Spalio 27 d. jūrų 
skaučių sueigoje vadovės pasi
skirstė pareigomis: įgulos vadė 
— ps. A. Biškevičienė, vandens 
programos instruktorė — jūr. s. 
R. Kuprevičienė, “Jūratė” laivo 
vadė — v. vL A. Kairytė, pav. — 
v. vi. V. Yčaitė; “Baltijos” laivo 
vadė — vr. L. Jagėlaitė, pav. — 
vr. D. Akelaitytė; Įgulos iždinin
kės — vi. D. Stulgytė ir L. Yčai- 
tė. . '

X- Astuoni nauji skautai vy
čiai “Rambyno” tunte (Kanado
je). Spalio 2930 d. skautų vyčių

iškyloje Įžodį davė A. šeškus, R. 
Kalinauskas ir V. Mačiulis — vi
si Mindaugo dr-vės; A. Kamins
kas, A. Gaputis, E. Stanioni^, T. 
Regina ir P. Tarvydas — visi oro 
sk. Dariaus-Girėno dr-vės. Išky
loje dalyvavę 24 sk. vyčiai dėko
ja S. ir G. Kuziuams už leidimą 
pasinaudoti mišku.

★ Gerasis darbelis “Skautų 
Aidui paremti. lapkričio 7 d. 
Toronto “Šatrijos” tunto jau
nesniųjų skaučių “Tulpės” drau
govė atliko “važinėjamą” žygį 
“Skautų Aidui” finansiškai pa
taikinti. Buvo kreiptasi Į- tė
velius.. rėmėjus, prašant būti 
“žygio dalyviais”.

Įdomu, kad iniciatyva kilo pa
čioje draugoje, o ne “Skautų Ai
de”. Ir dar įdomiau, ar “Skau
tų Aido” administracijoje jau 
žinomi to žygio duomenys?

^Antikristo kryžius”
Cliicago Tribūne bendradar

bis Washingtone Walter Tro- 
han aprašo iš. Rudolfo Kocho 
knygos “The Book of Signs” 
įvairius, sęiivyės^ simbolius bei 
ženklus, tokių tarpe ypatingai 
vieną, kurį paskutiniais, mętaįs 
plačiai pradėjo populiarinti Įvai
rūs demonstracijų * bei riaušių 
rengėjai.

Tas ženklas yra panašus į gai
džio ar varnos pėdą ar kryžių su 
žemyn nulaužtais skersiniais. 
Ženklas randamas senovės Ro
mos mozaikose ir Europos ank
styboje rašliavoje — runose iš 
400—500 prieš mūsų erą.

Krikščionys tą ženklą pavacK- 
no “Nerono kryžiumi”, “Šėtono 
ženklu” ir “Antikristo ženklu”, 
kurį tamsiuose Viduramžiuosę 
vartodavusios “velnio garbinto
jų” sektos.

Dabar vis dažniau tokių “vel
nio garbintojų” simbolių tenka 
pastebėti išterliotų ant tvorų, 
sienose, išvietėse ir pasikabintų 
automobiliuose arba ant spran
do.

KELIAUJANTIS STUDENČIŲ SKAUČIŲ KVARTETAS "RASA" 

iš London (Ontario). Kvartetas dainavo akademiku skautu šven
tėje prie Atlanto, o čia jį matome Detroito scenoje. Išc kairės: 
Remigija Bliskytė, Irena Jokubaiiytė, Vida Petrašiūnaitė ir Liucė 

Petrąšiūnaitė.
K. Sragausko nuotn

- ♦ L

REJrIKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI

'N h U J i E N O S E”

Sava naminę vaisty spintelę reikia 
nepaprastai švariai ir tvarkingai už
laikytų kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bo n kūtes ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad^ neįvykty klaidu, nes vaistu su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokiy vaisty trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs. . . > ;

can’t
live on love 

forever.
vkay, you’re young.- You’ve got afi 
the love in the world and you’re doing 
your best to five on it. Retirement? 
That’s for when you’re old, right?

It’s fix when you’re old if you can 
afford it.

The land of retirement you’re after 
isn’t the typical rocking-away-on- 
the-front-porch variety. You proba
bly picture yourself taking extended 
vacations, pursuing hobbies, or buy
ing that forty acres and living off the 
land. Pipe dreams? Not if you pre
pare now.

There’s an easy, painless way to 
make your retirement dreams a real
ity* Join the Payroll Savings Plan 
where you work. That way, an amount 
you specify will be set aside from each 
paycheck and used to buy U.S. Sav
ings Bonds. It’s an easy way to save.

And now there’s a bonus interest 
rate ou aH U.S. Savings Bonds—for 
E Bonds, when held to matu
rity a£ S years, 10 months (4% the 
first year). That extra payable 
as a bonus at maturity, applies to all 
Bonds issued since June 1, 1970... 
with, a comparable improvement for 
all older Bonds.

Now is the time to start saving. 
Money’s a nice thing to have while 
you’re living on love forever.

Take stock in America.
Now Bonds pay a bonus at maturity

NAUJIENOS y;
1730 SaJHalsted Street .’ Chicago, III 60608 . .
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Spalvingasis Colorado (1)

P. STRAVINSKAS
Petras Stravinskas, ilgesnį 

laiką bandęs sustiprinti svei
katą Colorado valstijoje, į Cle_ 
velandą, O., nebegrįžo. Jis 

, persikėlė į Chicagos Marquette 
! Parką ir gyvena 6648 S.Al

bany, Chicago, DI., 60629. Co
lorado valstijoje p. Stravins- 

'• kas surinko įdomios medžia
gos apie tą valstiją bei josios 
gyventojus ir paruošė kelis 
rašinius. Esame dėkingi, kad 

• jis sutiko leisti gausiems Nau
jienų skaitytojams pasinaudo- 
ti jo surinktomis

- Šiandien pradedame 
formacinės serijos 

. straipsnį.

žiniomis, 
šios in- 
pirmąjį

tys nepasiteisino. Išgyti “spal
vingame Colorado” aš, deja, ne- 
išgijau, bet, gyvendamas Den
veryje, beto, mėnesį laiko pa
buvodamas (vasaros atostogas 
praleisdamas) dar ir Manitou 
Springs (šešios mylios nuo Co
lorado Springs, apie 62 mylios 
į pietus nuo Denverio, ar tik ne 
pačioje gražiausioje Colorado 
vietoje, Pikes Peak regione, kur 
apstu visokių įdomybių' (tiek 
gamtos grožybių, net unikumų, 
tiek interesingų žmogaus dar
bų), pa važinėdamas irgi į kitas 
Colorado vietas, atrodo,, Colo
rado kraštą šiek tiek pažinau. 
Ne tik patį kraštą, jo gamtą, 
bet ir jo žmones, jų irgi vals

skaitytojais.
, Naujienoms noriu pateikti 
(šioje savo straipsnių serijoje) 
kiek bendrinių informacinių ži
nių, o Draugui savo pasikalbėji
mų su Colorado viešojo gyveni
mo žmonėmis ar šiaip kitais as
menimis, iš kurių irgi daug ką 
interesingo sužinojau.

Šiame pirmame Naujienoms 
skirtos serijos straipsnyje pa
teiksiu trumpų žinių apie patį 
Colorado kraštą — tai apie jo 
geografinę vietą, plotą, topogra
fiją, klimatą, gi apie jo valsty
bės žmones ir kita parašysiu vė
liau, kituose spaudos gabaluose.

I. — Geografinė vieta
Colorado kraštas arba vaistys 

bė yra, kaip minėta, vakarinėje 
Amerikos (JAV) dalyje. Ją 
supa net septynios kitos Ame
rikos jungtinės valstybės: išNuo pereitų metų spalio iki 

'šių metų rugsėjo gyvenau JAV 
vakarinėje dalyje, Colorado kraš
te, kuris dėl jo gamtos gražu
mo, įvairumo ir spalvingumo 
Vadinamas dar ir spalvinguoju 
Colorado, colorful Colorado”.

Daugiausia dienų ir mėnesių 
būsiu praleidęs Denveryje, Co
lorado valstybės sostinėje. Ten 
gydžiausi savo bronchinę ast
mą, tikėdamas, kad gal ir Colo
rado klimatas padės man išsi
vaduoti iš jos, bet... mano vil-

tybę, viešąjį žmonių gyvenimą šiaurės Wyoming ir Nebraska, 
ir kita, kas, manding, gali būti I iš rytų Nebraska ir Kansas, iš
įdomu ir kitiems, ypač mūsų lie
tuviškos spaudos skaitytojams.
Todėl- dabar, atsikėlęs iš Colo

rado sostinės į Chicagą, į vad. 
Amerikos lietuvių sostinę, noriu 
pasidalinti savo parsivežtais iš 
ten įspūdžiais ir surinktomis 
apie aną tikrai gražų ir daug 
kuo įdomų kraštą, bei valsty
bę žiniomis su čia leidžiamų lie
tuviškų laikraščių, ypač gi su

pietų Oklahoma ir New Mexico, 
iš vakarų l’tah ir dar tarp N. 
Mexico bei Utah įsiterpusi, vie
name taške su Colorado susilie- 
čianti Arizona.

aikštės gale, yra irgi labai gražūs, įspūdingi miesto ir apygardos rūmai, ku
riuose yra valdžios įstaigos ir teismai. Capitolyje irgi yra Colorado aukš- 

Viename jos gale (artimesniame) matomas Capitolis su -čiausias Teismas ir kitos įstaigos. Tolumoje matomi Colorado kalnai su 
kitame sniegu padengtomis įy viršūnėmis.

II. — Plotas
Colorado valstybė yra 104,247 

kv. mylių ploto, įskaitant ir! 
453 kv. mylias vandenų (savo bei sukaustė žemę; 
ploto dydžiu aštuntoji iš visų 
Amerikos

į Denveris, Colorado sostinė. Jo vietoje maždaug prieš 110 mėty buvo tik 
j viena trobelė. Kairėje pusėje matoma gražiai suplanuota, pailga žaliuojan- 
I ti Piliečiu aikštė. i _ ’

Colorado kalny aukso plokštėmis dengtu jo kupolu. Priešais ji.

mą 
jai,
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APLANKYS KASDIENĄ...
* Visuomenei ir paskiram asmeniui “Naujienos” 

dabar yra reikalingesnės, kaip bet kada ...
Todėl Kalėdų ar Naujų Metų proga “Naujienų” 

prenumerata yra ideali ir prasminga dovana tė
vams, vaikams, giminėms, draugams, kaimynams,

• •,. pažįstamiems, seneliams ir kitiems.
“Naujienos” padės Jums išlaikyti giminės ar bičiulių artu- 
nežiūrint nuotolių ir bus ištikimu ryšininku visai išeivi- 
kovojaučiai už savo krašto laisvę.

PRAŠOME NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA

Siunčiu $22.00. Prašau siuntinėti “Naujienas” kaip Kalė
dinę dovaną metams (pusei metų $12.00).

VARDAS, PAVARDĖ

NR. IR GATVĖ ____

VALST.

ZIP CODE .™... ....._______

Siuntėjo. Pavardė, Vardas .

Adresas: ..C.

Dr. KAZYS GRINIUS .

.■ ATSIMINIMAI; IE MINTYS
v ; II tomas, 1962 nū Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.
V Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 

. nusipirkti “Naujienose” už $5.00, užsakant pastų reikia 
pridėti 25' centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galinu įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrištą) už $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago 8, ID.
Y— I .................................................. rwr/

GEROS DOVANOS
ilos knytoi pirduodamoi dabar "Nau i ienose" 

didėlėmis nuolaidomis:
Dn A. J* Gussen —< DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

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

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

$3.00
$2.00

$1.50
Galim* taip pat užsisakyti pastų, atsiuntus čekį arba 

monay ordart

ten pučia 
nuolatos žvarbūs vėjai, apmiru
si gamta. Ten niekas nei neau
ga, net ir tada, kai karštiems 
Colorado saulės spinduliams pa
siseka trumpam nutirpdinti 
sniegynus ir ledynus.

Leidžiantis iš tų kalnų vir- 
kylanti Į viršų vakarų link (nuo šūnių žemyn, palaipsniui mato- 
pat rytinių josvrubezių su Kan- ma jau gyvėjanti gamta, vis 
sas ir Nebraska), kur praside- gražesnė, įdomesnė, spalvinges- 
da jau jos kalnynas — tai Roc- nė, žinoma, ne žiemą. Ypač gra- 
ky kalnai, sudarą daugiau kaip žūs, tiesiog žavūs tų kalnų klo- 
% jos ploto, su, jų gražiais ža- niai; ten daug kur matai derlin- 
vių gamtovaizdžių derlingos že- gos žemės vešlioje, tamsiai ža- 
mės kloniais, vad. parkais, su ir- lioje, sultingoje žolėje, jos pie- 
gi didžiulėmis į viršų pakilusio- vose, vejose besiganančius gy
mis plokštumomis. vulius, ypač raguočius, kur, sau-

Tu Colorado (Rooky) kalnu lutei teidžiantis, kada aplink ty- 
yra labai daug ir gan aukštu. lu> ramu- medžiotojų,
Net 1,148 kalnai savo viršūnė-jiš kaln,i ir tankių,miškų atsar- 
mis yra nuo 10,000 pėdu iki 14,- ’ *iais žingsniais leidžiasi žemyn 
431 pėdos aukščio nuo jūros ly-,i žolės Baskabioti, pa-
gio; iš ju 831 kalnas yra nuo sik?n<ti ir srauni« “ ‘S- 
11,000 iki 14,000 pėdui o 53 kai-1 vuhuojančių ežerų bei rezervua
rai nuo 14,000 pėdu’iki 14,431,rI» vandens atsigept> briedžio, 
pėdos, aukščio. Ju ’pats auk5. i elmai ir kiti žole minta Colorado 
čiausias, sakytum,'Colorado kai- S^entomi, žvėrys ir žvė- 
nu karalius, yra Elbert kalnas 1C a • 
(14,431 pėdos aukščio), į pie
tų vakarus nuo Denverio, prie 
Leadville miestelio, garsėjusio 
kada savo švino ir sidabro ka
syklomis, irgi nelabai toli nuo 
Aspen, vadinamo “ 
Sniego miestu” (“City of Sil
ver and Snow”), gerai pažįsta
mo žiemos sportininkams, lai
komo “slidininkų rojumi”.

Jei nebūtų Aliaskos, turin
čios net 12-ka kalnų už Elbert mo rūpesčių ir darbų praleisti sa- 
kalną aukštesnių, tai tik viena' 
Californija (iš visų JAV) ga
lėtų pasididžiuoti prieš Colorado 
savo Whitney kalnu, šiek tiek 
(tik apie 60 pėdų) aukštesniu už 
Colorado kalnu karalių Elbertą...

Bet, kaip ten bebūtų, Colora
do valstybė savo vidutiniu aukš
čiu, kuris siekia net 6,800 pėdų 
nuo jūros lygio, prašoka visas 
kitas Amerikos jungtines vals
tybes, netgi ir Aliaską. Ji yra 
iš visų JAV pati aukščiausia.

IV. — Klimatas

Colorado klimatas įvairuoja

III.
jungtinių valstybių).
— Topografija 

viso valstybės plotoApie % 
sudaro jos rytinės dalies lygu
ma, iš lėto, palaipsniui, -švelniai j

102-metės patarimas 
kaip ilgai gyventi

Vokiečių senelių namuose Al- 
tenheim, Forest Parke, nuo 1961 
metų gyvena Mrs. Bertha Lietz,

Pats žmonėms gyventi ge
riausias yra Colorado (Rocky) 
kalnų papėdžių (ar kiek ir to
liau nuo jų) klimatas, kur ir 
yra daugiausia Colorado mies- 

Sidabro ir,tų, miestelių ir kitų gyvenvie-

dėl ir tie . karščiai ar šalčiai, ga
lima sakyti, nejaučiami, bent 
jau labai žmonių nevargina, ne
kankina.

Rudenį (net ir rugsėjo mėn.) 
kartais, žiūrėk, pasninga, bet 
ten sniegas tokiu metu ilgai ne
silaiko — karšta Colorado saulė 
tuojau jį nutarpina, net ir liku
sias po jo balas bematant išdžio
vina.

Dangus ten kone visuomet žy-' 
dras, mėlynas, kaip lino žiedas,- 
lietaus tik retai būna. Iš 365 
dienų metuose būna apie 315— 
320 giedrų, be jokio debesėlio, 
žiema, koki sausio mėnesi, žiū
rėk, taip atšyla, kad žmonės 
mieste vaikšto kone vasariškai 
apsirengę arba žaidžia golfą.

Dėl tokio švelnaus, malonaus 
klimato Colorado kraštą kas
met (ypač vasarą) aplanko mi
lijonai turistų, ne tik iš Ameri
kos, bet ir iš kitų kraštų ir kitų 
kontinentų.

gimusi Pomeranijos piovincijo- 
je, Stolpo miestelyje 1868 me
tais ir būdama 19 metų am
žiaus, atvykusi į Ameriką. Pra
eito lapkričio 27 dieną ji atšven
tė 102 metų savo amžiaus su-< 
kaktuves. Ji tebėra sveika ir 
judri ir pati apsitvarko. Pak
lausta patarimo, kaip reikia gy-

venti, norint ilgo amžiaus su
laukti, ji atsakė, kad reikia ’’vi
są laiką darbščiam būti ir dau
giau kitais negu savimi rūpin
tis”.

SKAITYK "NAUJIENAS8 - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 

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

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

čių, kur daugiausia yra vasaro
tojų, atostogautojų, taip pat nuo
latinių gyventojų, ypač vyres
nio amžiaus, pensininkų ar ki
tų, norinčių po visokių gyveni-

vo amžiaus galą ramybėje, gra
žioje gamtos aplinkoje pailsėti 
švelniame, maloniame klimate.

Denveris, kuris didžiuojasi 
esąs “vienos mylios aukščio 
miestas”, “Mile-High City” (5,- 
280 pėdų aukščio nuo jūros ly
gio), kuriame aš daugiausia ir 
gyvenau, taip pat Colorado 
Springs, labai gražus kurortinis 
miestas (6,012 pėdų aukščio), 
Manitou Springs, nedidukas, bet 
labai jaukus, šveicariško tipo 
kurortinis miestelis indijonų die
vo vardu “Manitou” pavadinto

pagal jo vietų aukštį, skaitant kalno papėdėje (6,336 aukščio
nuo jūros lygio.

Aukštųjų kalnų viršūnėse 
netgi ir vidurvasarį baltuoja 
sniegas ir ledynai laiko apkloję

1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

——-

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina 32.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.

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

Knygų galima gauti Naujienose arba pasiunčiani 
čekj ar Money orderį tokiu adresu:

nuo jūros lygio), kur praleidau 
pereitos vasaros atostogas, taip 
pat ir kituose maždaug to pa
ties aukščio miestuose ir vieto
se klimatas, iš tikrųjų, yra švel
nus, malonus. Vasaros nelabai 
karštos (pvz. Denveryje liepos 
vidurdieniais būna vidutiniškai 
apie 65.6% F. temperatūros), o 
jų vakarai visuomet vėsūs, nak
tys kartais net ir gerokai šal
tos, reikia miegant gerai užsi
kloti (bet užtat ten visokių įky
rių vasaros vabzdžių nėra). Žie
mos irgi nelabai šaltos (Denve
ryje sausio vidurdieniai būna 
apie 42.6° F), o rudens dienos 
net labai malonios (rugsėjo vi
durdieniai būna apie 76.6° F.). 
Kartais, tiesa, pasitaiko ir karš
tesnių dienų vasarą ar šaltes
nių žiemą, bet ten oras lU>ai 
sausas, drėgmės jame nėra, to-

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

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

CERTIFICATES 
MORE,

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo Indeliai 
Apdrausti Iki $20,000.

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Šių metų lapkričio 27 dienos 
vakarą per Antano Rudžio ve
damą Lietuvių Radijo Forumą 
keliautojas Dan Kuraitis per
skaitė žemiau spausdinamas 
savo mintis apie lietuvius ir 
Indiją.

Dan Kuraitis mėgsta keliau
ti, bet jis mėgsta ir aprašinėti 
savo keliones. Kelionėse jis 
viską stebi ir pasidaro trum
pus užrašus, o vėliau juos ap
tvarko ir išleidžia knygos for
moje. Jis jau yra atspausdinęs 
kelias kelionių knygas, šian
dien plačiausiai skaitoma jo 
knyga “Magiškuoju kilimu Į 
Vilnių”. Jis labai gražiai apra
šo vizitą “tarybinėn” Lietu
von.

Indijos ir Lietuvos santykius 
jis šitaip dėstė:

— Legendos sako, kad mes, 
lietuviai, atkeliavome į Balti
jos pakraščius iš Indijos. Do
kumentų apie tą kelionę nėra, 
bet vienur kitur yra palikti lie
tuvių pėdsakai. Jeigu apie tą 
kelionę pasakojama tiesa, tai 
mums ėmė šimtmečius, kol 
mes tą milžiniškai didelę ke
lionę atlikome. Reikia neuž
miršti, kad reikėjo keliauti ir 
gyventi; reikėjo gyventi ir ke
liauti.

Mūsų genčių kapai yra nusė
ti toje ilgoje kelionėje. Atrodo, 
kad mes Į tą ilgą kelionę leido- 
msė išilgai Afrikos, kėlėmės 
per Bosforą, pasiekėm Euro-

Dan Kuraitis

Nepatiko teisybė apie Saidokus
Maskviniams labai nepatiko Naujienų praneštos ži

nios apie Sardokų ir Didžiųjų bei Mažųjų Būdežerių kai
mų visiškų išnaikinimą. Išnaikinti ne tiktai tuose kai
muose buvę seni ir produktingi lietuviški ūkiai, bet iš
naikinti net Sardokų ir Būdežerių kaimų vardai. Vietoj 
Sardokų ir Būdežerių, šiandien okupuotoje Lietuvoje 
yra tiktai Šeimena.

Vilnies redaktorius S. J. Jokubka pirmame savo laik
raščio puslapyje tvirtina, kad Naujienų redaktoriai skel
bia propagandą prieš komunistus, bet kad jiems nesise
ka. Prieš komunistus nėra jokio reikalo skelbti jokios 
propagandos. Reikia tiktai iškelti viešumon komunisti
nio gyvenimo faktus. Tie faktai yra pati geriausia pro
paganda, griaunanti svarbiausius komunizmo siekimus. 
Jokubka Naujienas šitaip “kritikuoja”:

“Vadinasi, Naujienų redakcijos menševikai 
nori, kad Lietuvos valstiečiai tebegyventų dūminė
se ir moliu grįstose pirkiose, samanotose bakūžėse, 
nedarytų jokio progreso, pažangos, kad gyventų 
taip, kaip gyveno Buržuazijos valdymo metais, vals-

. tiečiams nešusiai baisiausią skurdą”. (Vilnis, 1971 
m. gruodžio 7 d., 1 psl.). '
Su Jokubka jokios diskusijos negalimos, nes jis ne

žino, ką šneka. Jis net nesistengia faktų patirti. Kai jis 
savo laiku bandė teisinti Minske rusų išžudytus Lietuvos 
komunistų partijos centro komiteto narius ir Įvairių 
komunistinių laikraščių redaktorius, tai aiškiai buvo 
matyti, kad jis niekę apie tai negirdėjo ir nežinojo. Jis, 
ko gero, net nežino, ’ kad Minske komunistai nušovė Lie
tuvos komunistų partijos centro komiteto sekretoriaus 
žmoną, Katrę Požėlienę.

Neturi jis jokios nuovokos ir apie Sardokus. Jeigu 
jis nepriklausomos Lietuvos laikais bent vieną dieną bū
tų praleidęs pas Sardokų ar Būdežerių ūkininkus, tai jis 
nebūtų rašęs tokių nesąmonių. Jeigu jis būtų matęs, kaip 
komunistų milicija'krėtė, vežimus krovė ir j Rusijos gi
lumą vežė Sardokų ūkininkų javus ir moterų austus au
dinius, tai jis taip pat būtų atsargesnis. Pagaliau, jeigu 
jis pro Sardokus būtų bent pravažiavęs, tai negalėtų kal
bėti apie dūmines ir samanotas Sardokų bakūžes.

Sardokuose ir Būdežeriuose gyveno patys turtin
giausi ir pavyzdingiausi Lietuvos ūkininkai. Sardokuo
se niekas nematė dūminės bakūžės. Sardokų ūkininkų

namai buvo moderniški, tvartai pavyzdingi, laukai gerai 
prižiūrimi. Sardokų ūkininkai maitino Vilkaviškį, o ne 
Vilkaviškis Sardokus. Sardokams niekad nereikėjo Vil
kaviškio pagalbos, tuo tarpu Vilkaviškio gizeliai nuolat 
landžiojo po Sardokus, ieškodami įvairių lengvatų ir pi
giai parduodamų žemės ūkio gaminių. Sardokų ūkinin
kai suprato ir pajėgė leisti savo vaikus Į mokyklas, kelti 
žemės ūkį. Sardokų ūkininkai ne tiktai patys gerai mai
tinosi, bet jie užversdavo Vilkaviškio rinkas javais ir 
galvijais.

Tiktai antros rusų okupacijos metu Sardokai buvo 
suniveliuoti. Viskas susmuko, kai buvo atimta ūkinin
kams žemė, o jie paversti sovietų imperijos vergais. Bu
vę Sardokų stambūs ir turtingi ūkininkai tapo kampi
ninkais, kuriems “tarybinė” valdžia net šiaudų neduo
davo stogams pasitaisyti. Jokubka pro šikšnelę prašau
na, kai jis kalba apie dūmines Sardokų bakūžes arba apie 
Naujienų norą, kad ūkininkai nedarytų jokios pažangos. 
Jis visai niekus nušneka, kai ateitį pranašauja tokiu būdu:

“Praėjo tie laikai, kai kaimo valstiečiams gyve
nimą nustatinėjo buožės ir tutrtingujų valdančioji 
klasė. Atėjo kolūkinis gyvenimas ir kolūkiečiai sa
vo kolūkiuose tvarkosi taip, kaip jie nori. Žinoma, 
buvusiems buožėms ir dvarininkams tai nepatinka. 
Bet kągi, prieš daugumą negalima papūstu Kolū
kio dauguma nori mechanizuoti lauko darbus — 
perkasi technikos. -Nori, kad vaikams būtų arčiau 
mokykla, parduotuvė, kultūros namai, <— keliasi į 
kolūkių centrus, siekia savo namuose centralinio ap
šildymo, dujų ir kt. Daugumai turi paklusti ir bu- 
yusieji buožės, kuriuos čia atstovauja Naujienų re
dakcijos menševikai”. (Ten pat)l
Niekad Lietuvos ūkininkai neturėjo progos balsuoti, 

jie nori kolchozų, ar nenori. Tokių balsavimų komu
nistai niekad neleido, nes žinojo, kad Lietuvos ūkininkai 
kaip vienas būtų pasisakę prieš kolchozus. Ne dauguma 
nusprendė eiti į kolchozus, bet sovietų durtuvų primesta 
pati mažiausia komunistinė mažuma. Apie jokias ūkinin
kų vaikams mokyklas Šeimenoje negali būti kalbos, nes 
jokios mokyklos ten dar nėra. Sniečkus atvažiavo kerti
nio akmens “šventinti”. Kada mokyklos statyba prasidės 
— niekas nebežino, nes tas pats Sniečkus pranešė, kad 
nėra statybinės medžiagos. Šeimenos kolchozas, yra pir
mas visoje “tarybinėje” Lietuvoje. Ne daugumos nutari
mo, bet 25 metų komunistinės prievartos reikėjo Sardo
kams išnaikinti.

ar

KĖKŠTŲ LEKSIS

MASILIAUSKINĖS
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Nomą pravažiavus, ratai pakalniui 
riedėti pradeda, ir arkliai risčia jau bėga. 
Ir aš bėgu, tekinas šalia mėšlų valkčio, 
atvarslus ir votegą rankose laikydamas. 
Tekiniai daužosi per akmenis, ratai Į šalis 
siūbuoja, ir mėšlai byra ant kelio. Basas 
esu, kelnes atsiraitęs, kojos iki pusės 
staibių mėšlais apdžiūvusios.

Pro ievą pradardame. Per pakaiti bu
vau Į ją Įlipęs. Ir dabar burna nešvari 
tebėra. Pas antrąją ievą baigiasi pakal
nė, lygus kelias prasideda.

Labai šilta šiandien. Bimbalai laksto 
apie arklius, ir jų nugaros vietomis jau 
kruvinos yra.

Pro prūdą važiuoju, per tiltelį. Pro jo 
apačią upelis bėga, Į apluoką, per Boče- 
liaus pievą. Antroj pusėj prūdo didžiojo 
beržo viršūnėje gandras savo gandraliz
dyje ant vienos kojos stovi.

Ulyčios gale vartai atidari. Pravažiuo
ju juos, pravažiuoju ir koplytėlę, šventas 
Jurgis smaką duria, o karalaitė šalia jo 
stovi.

Toks geras keliasi Ir toks geras darbas 
vędekliauti! Minkšta ir šilta žemė šalia 
vežimo eiti. Už tvoros avižos žaliuoja. O 
ten, antroj pusėj vežimo, epušruotas. 
Gluodenų ten yra.

Girdžiu — tuščiais pardarda. Kai pri
važiuoju Vagdarinės kertę, pasirodo jis.

Vasylūtis Stasis, i dumplekes šonu Įsisė
dęs, kojas žemyn nuleidęs. Risčia važiuo
ja, bet mane pamatęs pristabdo arklius. 
Pasuku i kelio pakraštį, ir jis pasuka, ir 
mudu prasilenkiava. Ir vėl jis risčia nu
lekia.

Pravažiuoju Vagdarinės galą. Tos 
duobės su karklais jau seniai nebėra. Įdu
bimas tik liko dirvoje. Prieš kelis metus 
vieną kartą sustojo visi — Papūnis su vai
kiais ir mergėmis, išrovė karklus ir su 
lopetomis duobę užmetė.

Į Masiliauskio ūlyčią Įvažiavau. Tvora 
iš abiejų pusių. Siaura vieta važiuoti. Vi
sai šalia ratų eiti turiu, ir mėšlai kartais 
man ant peties užkrenta.

Pagaliau išlendu. Vėl plačiau pasida
ro. Kairėj karklai, už jų Masiliauskinės 
pievos, dešinėj Masiliauskio žardiena. Pa
matai senojo jaujo antai tebėra. Dar pri
simenu tą jaują, su trisieniu kaip mūsų. 
Seniai ji nugriovė.

Kelias pasisuka stačiai i kairę. Dabar 
jau tiesiai Į Masiliauskinės.

Taisė tą kelią žmonės susirinkę. Dar 
mažas tebebuvau. Taisė, kad vokiečiai 
taisyti liepė. Mat tuo keliu reikėjo vokie
čiams važiuoti prie Kadžio, kuris desėd- 
ninku buvo, kiaušius ir sviestą iš žmonių 
rinko. Ir ravus tuokart iškasė, ir tiltą 
padirbo, ir patį kelią ištiesė. O dabar 
mums gerai juo Į Masiliauskinės važiuoti.

Kryžkelę privažiavau, Kėkštų centrą. 
Mūsų Mamos kryžius štai stovi. Pačios Ma
mos nebėra, jau keleri nifetai kaip mirė, 
bet kryžius tebestovi. Paminklas jos įniru

Senoji Indijos kalba, san
skritų kalba yra tiktai senuose 
raštuose. Mes, seni Indijos gy
ventojai, vieną sanskrito kal
bos šnektą atnešėm ir į Balti
jos pakraščius, o indai neišlai
kė senos savo kalbos.

Maža lietuvių tautos dalis 
atsiskyrė nuo daugumos ir nu
nešė tą kalbą net skersai At
lantą. čia mes tirpstame, bet 
nesame pavergti, šioje laimės 
šalyje mes einam į susirinki
mus ar išvažiuojam Į laukus. 
Mes einam į bažnyčias, jei no
rim, "ir neinam, jei nenorim. 
Čia jokia NKVD arba geštapas 
mus nepersekioja.

Mus buvo pavergę Peterbur
go carai 128 metus, šiandien 
vėl mus pavergė Kremliaus 
carai, i Kaip Peterburgo carai 
neįstengė mus suvirškinti, taip 
ir Kremliaus carai to neįstengs, 

apie Dunojų Kremliaus carai to neįstengs. 
Raudonoji Kremliaus aikštė, 
kurios viduryje stovi Lenino 
mauzoliejus, o aplinkui stovi 
cerkvės su aukštai iškelta 
žvaigžde reiškia komunizmo 
lopšį.

Betlėjuje, krikščionybės Jop- 
visuomet šyje, guli Kūdikėlis, o mauzo- 

iliejuje guli komunizmo tėvo 
lipninn palaikai. Maskvoje, 

turin-! prastovėjęs eilėje, pamačiau 
i Lenino lavoną. Prie jo karsto 

man prisiminė viena kelionė 
aplink pasaulį. Belankant In
diją, jos sostinę New Dehli, 
man taip pat teko stovėti eilė
je, kad pamatyčiau Indijos tė
vo Mahatmos Gandhi pamink
lą.

Mahatmą Gandhi ilgai mel
dėsi ir pasninkavo, kad Indi
jos gyventojai būti] išlaisvinti. 
Jis ir savo priešui, atėmusiam 
jam gyvybę, prieš mirdamas 
dovanojo. Jo palaikai buvo su
deginti, o pelenai išbarstyti 
Gango upėje.

Prie Gandhi paminklo, pa
statyto paupėje, kiekvieną die
ną susirenka šimtai žmonių, 
atneša gėlių ir pasimeldžia už mėta, 
jo sielą.

pos žemyną, keliavome per 
Balkanus ir pasiekėm Dunojų.

Labai senose mūsų dainose 
užsilikę posmai ; _ 
rodo, kad mes Dunojaus pa
kraščiuose turėjome gyventi. 
Niekas nežino, kas tas dainas 
kūrė, bet visi tvirtina, jog tai 
yra pačios seniausios dainos.

Balkanai, balti kalnai, taip 
pat gali būti lietuvių krikštyti. 
Balkanų viršūnės 
baltos, ten baltas žvyrius. j

Treti pėdsakai — įvairūs'Lenino 
vietų ir miestų vardai, 1 
tieji lietuviškas šaknis ir labai 
lietuviškas vardų galūnes.

Mūsų protėviai kėlėsi i miš
kus ir dykumas. Kėlėsi ten, 
kur buvo vietos keltis. Kelia
vome tol, kol reikėjo sustoti, 
pasimaitinti, pagyventi ir to
liau keliauti. Keliavome, kol 
pasiekėme Baltijos jūrą. Bal
tijos jūra turėjo būti to meto 
mūsų protėviams pasaulio ga
las.. Ten gyvenome šimtus me
tų, o 'tik vėliau Europos kon
tinente atsirado kitos tautos.- 
Baltijos pakraštys mūsų bo
čiams buvo Pažadėtoji žemė. 
Iš ten jau nebebuvo kur ke
liauti.

To meto lietuviams reikėjo 
pasilikti Baltijos pakraštyje 
ir gerinti gyvenimą arba ke
liauti atgal į žemesnį gyveni
mo standartą. jį

Į Baltijos pakraščius mes at
nešėme gražią seną sanskrito 
kalbą. Mus nei lenkai nesulen
kino. nei rusai nesurusino. Be
keliaudami į šiaurę, mes paži
nome, kas yra mūsų draugai 
ir kas yra priešai.

Indija savo seną kalbą išlai
kė tiktai iki keturioliktojo 
šimtmečio. Indiją užpuolė ar
dai ir atvežė ten savo kalbą. 
Aštuonioliktame šimtmetyje 
Indijon atėjo anglai. Jie už
valdė kraštą ir primetė šdvo 
kalbą, šiandien Indijoje yra 
kelios kalbos, bet oficiali! 
kalba yra anglų kalba.

siems vaikams ir įnirusiems kėkštiškiams 
per 1919 — 20 epidemiją. Netoli kryžkelės 
Masiliauskienės sodyba, ypač skaudžiai 
tos epidemijos nušluota. Vienintelė so
dyba sodos centre.

Tolyn važiuoju. Jau štai ir tiltelis. Už 
jo kelias su ravais iš abiejų pusių. Ir grei
tai Masiliauskiniu kalnas.

Su mėšlų valkčiu atvažiuoju Į tą kertę, 
kur Stapookienės žemė mūsą ją apriečia. 
Ten vežame mėšlus, Į tą dirvą. Papūnis 
tuojau iškelia dumplekę, vieną galą tarp 
tekinio ir rungo įspraudžia, o antrąjį ant 
žemės numeta, kad vilktųsi važiuojant. 
Ir pradeda versti mėšlus. Kerta verteklę 
ir verčia. Paverčia kupetę — ir aš turiu to
lyn pavažiuoti, vėl kupetą — ir vėl tolyn. 
O mergės kapsto. Mūsų mergės ir Bagdo
nais. Visos trys apstoja, knapt knapt su 
kapstyklėmis, ir išdrabsto mėšlus į visas 
puses. Paskui prie kitos kupetos supuola.

Čia pat ravas parubežyje. Papūnis iš- 
kasdino ravus aplinkui, kai mums žemę 
atmėravo. Kad Staponkienė geriau atskir
tų, kur jos žemė bus ir kur mūsų. Koino- 
ras kasė tuos ravus. Paskui — dar Mama 
gyva tebebuvo — atėjo jis prie mūsų 
ubagais. Burną buvo užsirišęs, nes vėžys 
ją ėdąs. Ir apsiverkė žmogus, savo nelai
mę Mamai pasakodamas.

Antai Bagdono trobalė. Gražiai atrodo 
iš tolo, medžiuose nuskendusi, bet kai 
artyn prieini, baisiai apleista yra. Gyvena 
ten Bagdonas, Bagdonienė, daug Bagdo- 
nalių ir du Bagdonūčiai. Visos Bagdona- 
lės yra gražios mergos. Pats Bagdonas

Leninas, panaudojęs gink
luotus jūrininkus, jėga išvai
kė pirmąjį demokratiškai rink- 
taą rusų seimą. Jis kardu ir 
ugnimi bandė įvesti Rusijoje 
naują tvarką — komunizmą. 
Prievartos vartojimas jau yra 
blogas ženklas, bet Leninas 
dar nebuvo pats žiauriausias 
sutvėrimas. Tuo metu, man 
belankant Lenino mauzoliejų, 
greta Lenino gulėjo dar kitas 
lavonas, kuris priklausė Sta
linui. Šitas žmogus yra pats 
žiauriausias sutvėrimas visoje 
žmonijos istorijoje. Jis badu iš
marino milijonus nekaltų žmo
nių, tūkstančius pasiuntė į Si
birą, šimtai tūkstančių naš
laičių neteko savo tėvų ir na
mų.

Leninas su Stalinu prievarta 
bandė primesti savo valią, žu
dė žmones. Gandhi naudojo 
įtikinėjimą, bet jis žmonių 
nežudė. Man atrodo, kad 
Gandhi buvo galingesnis, negu 
Leninas. Jis taikiu būdu be 
kraujo praliejimo, atgavo mil
žiniškam kraštui laisvę, o Le
nino metodai dar ir šiandien 
pągeidaujannj vaisių nedavė. 
Man atrodo, kad lietuviams 
arčiau prie širdies Gandhi me
todai, kurie atvaizduoja Indi
jos tautų dvasią. Kardas yra 
galingas ginklas, bet įtikinėji
mas yra dar galingesnis. Jam 
nereikia vartoti žiaurių prie
vartos priemonių, baigė Dan 
Kuraitis.

PAPILDYMAS. IR 
PATAISYMAS

P. K. Karuža iš Los .Angeles, 
Calif., prašo “Naujienų? gruo
džio 6 d. Nr. 286 tilpusią kores
pondenciją “Lietuvos kariuo
menės ir Simo Kudirkos minė
jimas” papildyti ir pataisyti, 
būtent, kad aukas invalidams 
rinko ir p. Kaškelienė ir kad 
gražiai sudainavo vyrų ne ok
tetas, o kvartetas. Be to ko
respondencijoje nebuvo pažy- 

kad minėjimas įvyko
Los Angeles, Californijoje.

KNYGOS “ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA čikagietės įspūdžiai oku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių, nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
150 psl. Kaina $2.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
N'ado Rastenio vertimas. Gražus leidinys; 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 

i piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, Hl. 60608

šneka keistai, nes yra ne iš mūsų krašto. 
Nuo Pavandenės jis yra. Ir šnekėdamas 
vis sako “nūs”, žmonės ir vadina jį “nūs 
pani Bagdonavičė”. Mat bajoras yra. Visi 
bajorai šnekėdami “znočijas” sako. Ir 
senasis Žutautas “znočijas” sakydavo, ir 
Masiliauskis Jonas. Jau mirusiu vra abu
du.. Bagdonas gyvas tebėra, bet iš jo “zno
čijas” tik “nūs” beliko,

Papūnis baigia išversti tyalktį. Dar dug
ninę ant šono paverčia, kad visi mėšlai nuo 
jos nubirtų. Nukabipėja mėšlų likučius 
nuo ašių ir stebulių. Besivelkančią dump- 
lekę gulsčiom ant dugninės užmeta, šva
riąja puse į viršų. Atsisėdu ant tos dump- 
lekės, kojas žemyn nuleidęs, kaip visi ve- 
dekliai kad sėdi, ir jau tuščiais pasuku 
namo. ,

Štai tas kelelis per pelkę, iš vienos dir
vos į kitą. Dar atsimenu, kaip Papūnis jį 
dirbo. Kai aš su dekeliu apsisiautęs per 
lieptą ėjau, šalia šilų vežimo. Pervažiuo
ju jį ir per dirvą į kalną važiuoju.

Keliukas per kalną eina ir į daržinalę 
leidžiasi. Tas kalnas smėlio, ir duobės yra 
jame ir seno užsilikusios, iš ganyklų lai
kų, kai žmonės ten bulves į kapčius dėda
vo. Daržinalę Papūnis irgi tuojau pat pa
statė. kai žemė mums prienėruota buvo., 
Kad būtų kur gyvulius nakčiai uždaryti. 
Juk namo nevarysi kiekvieną vakarą per 
visą sodą. Pirmąją vasarą ten tik žąsys bu
vo. Daugybė žąsų. Ragainis Julius iš Plun
gės jas ganė. •

Kai užvažiuoju ant kalno ir į keliuką 
įstoju, atsisuku dar i daržinalę pasiveizė

ti. Labai pažįstama ji man. Pernai Masi- 
liauskinėse karves ganiau, per visą vasa
rą. Daržinėlėje vakarais savo gyvulius už
darydavau ir eidavau namo, o rytmetį 
atsikėlęs anksti ateidavau pasileisti. Kaip 
namai ta daržinalė buvo. Ir laidarys yra 
aplinkui, šaudytine tvora aptvertas. Tur- 
pynas antai ten pat, kur Papūnis liepdavo 
man vikšrinę žolę piauti, karvėms pa
kreikti. Už turpyno plikas kalnas, siau
ras ir pailgas, kaip arklio nugara. Menka 
žolelė ant jo teauga, kai kur koks šilų 
kuokštelis, ir mažytės skruzdėlės bėginė
ja. Ant tos “arklio nugaros” kniūpsčia 
atsigulęs paišiau daržinalę, kai mano kar
vės čia pat lankos pakraštyje ganėsi. Už 
to mažo upelio patvoryje. Juk ir malūną 
vieną kartą ant to upelio statyti bandžiau.

Pasileidžia risčia. Pakalniui, ir vęl į 
kalną. Dabar į didįjį Masiliauskiniu kal
ną. Ant jo užvažiavęs įstoju į sodos kelią. 
Iš Lazdenių jis ateina, ir nueina į Božius. 
Ten pas kryžių perkerta kelią iš Juodei
kių į Pauošnins.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“NAUJIENAS” 

Jos visad rašo
TEISYBĘ
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DR. ANNA BALIUKAS 
akių, AUSŲ, MOSIKS 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.: PRospect 8-32x9 
Rexid. telef.: WAlbrook 5-5076

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

Rex. tel. 239-4683

OR. K. G. BALUKĖS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiUepia, skambinti 374-8012

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. B1EZ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rex.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: Republic 7-7868

Kodėl lietuviškas rūpintojėlis 
Lenkijos teatre?

Kartais kyla pagunda pagal
voti: o gal lenkai ir negali gy
venti be lietuvių kultūros?

Štai jų Varšuvoje redaguo
jamas žurnalas “Poland” 1971 
m. lapkričio mėn. numeryje 
spalvingą rašinį, su keliom juo 
da — balta ir keliom spalvo
tom iliustracijom!, skiria pas
kutinių laikų lenkų teatrui.

Nuotraukos geros, darytos 
patyrusių, nuovoką turinčių 
fotografų, ne tų vargšų, trau
kiančių nuo publikos eilių. Vy
kę šešėliavimai, net nuotrau
kų kompozicija.

traukliai ir ypač lenkiškai re
daguojamas, persunktas nuo 
pradžios iki pačios pabaigos 
lenkišku patriotizmu, net fa
natišku patriotiškumu, nuola
tos yra žinių apie Lietuvą, lie
tuvius, ar panaudojama lietu
viška kultūra, kaip šį kartą, 
lenkiškai propagandai.

Tame žurnalo nr. šališkai, 
labai prolenkiškai, rašoma 
apie 1831 m. sukilimą ir kt.

Patariu lietuviams nioksli-

nmkatms tuo reikalu rimtai su
sidomėti. Lietuvių Istorijos 
Draugija Čikagoje gal galėtu 
paskirti keletą savo narių sek
ti to žurnalo priešlietuviškas 
versijas (žurnalas gaunamas 
didesnėse amerikiečių biblio
tekose) ir tatai moksliniu, lie
tuvišku pagrindu atremti “Tau 
tos Praeitis” knygose, ar kitur.

Ramiai bejausmiai tylint, 
būsime liudininkai mūsų aky
se vykdomo mūsų kultūros, is
torijos apvogimo. To negali
ma leisti.

Kęstutis Gardinas Sonny Grosso vaidina "The French 
Connection" filme detektyvą.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

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

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 3-0833 ir PR 8-0334

PAGERBTAS TEODORAS BLINSTRUBAS

DR. L K. BOBELIS
- IR

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRA2IS
PHYSICIAN AND SUKUbuN 

2434 WEST 71 st STREET 
Ofisas; HEmiock 4-5*49 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS;

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai., 
antrad., penktadieni nuo 1—ū, tree, 

ir šešiad, tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. E1SIN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti ALi 3-0001.

8 ir 9 psls. paskelbtos spal
votos nuotraukos iš teatrinio 
veikalo “Dialogus de Passio- 
ne”. Scenai parengė Kazimierz 
Dejmek. Direktoriaus Jitka 
Stokolska. Stage setting (de
koratorius) Z. Strelępki. Keis
ta, bet visą puslapį užimanti 
nuotrauka ryškiausiai vaizduo
ja lietuvišką rūpintojėlį, su 
greta besimeldžiančia moteri
mi.

Žinant lenkų fanatiškumą, 
galima prileisti, kad tenai 
meldžiasi lenkė, ne lietuvaitė.

Taigi, ką lietuviškas rūpin
tojėlis veikia iškiliame ir vi
sam pasauliui pristatomam 
veikale?

Manau, bandymą lenkams 
pasisavinti ir lietuviškus rūpin 
tojėlius. z

Tame žurnale, kuris yra pa-

GRADFNSKAS

Teodoras Blinstrubas atšventė 
65 metų amžiaus sukaktį. Ta 
proga Lietuvių Tautiniuose Na
muose, Chicago j e, lapkričio 27 
d. įvyko pobūvis. Jį pasveikinti 
į puotą susirinko apie pora šim
tų svečių.

Solenizantas iš profesijos yra 
mokytojas. Pedagoginį darbą 
pradėjo dirbti 1927 m. Lietuvo
je. Keliose gimnazijose buvo 
direktorius.

Jis plačiai reiškėsi ir iki dabar 
dirba įvairiose lietuviškose orga
nizacijose. Jį matom Alte, LB, 
LF ir t. t. Nuo 1967 m. jis yra 
LTS pirmininkas, o taip pat 
Korp.’ Neo-Lithųania garbės fi
listeris.

Išeivijoje didesnę savo gyveni
nio dalį, jis yra atidavęs lietuvy
bei ir Lietuvos laisvinimo rei
kalams. Jį matome daugelio 
lietuviškų, organizacijų vadovy
bėse.

Kiekvienas mūsą lietuviškas

nepasisekimas jo yra giliai iš
gyventas. Jis visa siela ir širdi
mi yra atsidavęs lietuviškiems 
reikalams. •

Solenizantas yra malonaus bū
do, tolerantas ir gerai išauklė
tas, todėl jis yra visų gerbiamas.

Trumpai — tai maloni, kukli 
ir patriotiškai nusiteikusi asme
nybė. Nestebėtina tad, kad jį 
pasveikinti susirinko įvairių pa
žiūrų lietuviai, o taip pat jo ar
timieji, draugai ir bendramin
čiai.

Pobūvio dalyviai sveikino ir 
.linkėjo neprarasti energijos, ku
ria solenizantas ■visad pasižymė
jo ir neišeiti į atsargą visuome
niniame lietuviškame darbe.

Vakarui vadovavo V. Kasčiū
nas. Vaišingų ponų Blinstrubų 
šeimoje prie skaniai paruoštų 
valgių ir gaivinančių gėrimų šis 
vakai-as praėjo pakilioje ir šven
tiškoje nuotaikoje.

Al Budreckas

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
• 3844 WEST 63rd STREET 

OFISO VALANDOS:
Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai. 

Treč. ir šeštad. uždaryta.
Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telef.: GArden 3-7278

Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijose PR 6-9801 -

DR. J. MEŠKAUSKAS 
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.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA' LIETUVIŠKAI 
2611 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’’
ViL pagal susitarimą. Uždaryta treč

SUMAŽINTOS 
KAINOS 

DABAR 
PRIEŠ KALĖDAS 

į 2512 W. 47 SY. — FR 6-1991 
j LIETUVI, EIK PAS LIETUVI! Į 

----  if

PER K KAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

’ MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: F Rentier 6-1882 

i ■—■■—n *

DR. LEONAS SE16UTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL 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. tol.: WA 5-3099

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiį A. M.

Lietuviu, kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—12 i f 
vaL ryto. — Šeštadienį ir sek-] 
madienį nuo 8:30 iki 9:3G vali 
ryto- r

Tel.: HEmiock 4-2413- į 
7’.i9 So. MAPLEWOOD AVE.

I CHICAGO. HL A0629

c-----—■ --------- -- =j=

Lietuviškos Kalėdos
Teko praeitą šeštadienį už

sukti į Chicagos, miesto, knygy
ną (Public Library), kuri yra 
kampe tarp "Washington ir 
Randolph gatvių ir Michigan 
Avenue. Ten jau buvo prasi
dėjusi “Lietuviškų Kalėdų” 
paroda, kurią ne tik galima 
pasigėrėti ir pasidžiaugti, bet 
ir reikia tarti, kad ko dau
giausiai lietuvių tą patį patir
tų.

Chicagos Viešojoj. Bibliote
koj rytų šone išilgai, pusės blo-. 
ko ilgumo pastatą nuo Wa
shington iki Randolph gatvių 
yra ilgas parodų koridorius ir 
visą šį ilgąjį koridorių užima 
tik dvi parodos — menininko 
fotografo Roberto McCulough 
labai įdomių, nuotraukų paro
da ir lietuviškų Kalėdų pa
puošalų paroda, išreklamuo
ta kaip Lithuanian Christmas 
in cooperation with the Balze- 
kas Museum of Lithuanian 
Culture”. Graži tikrai ta lietu- 
tvių kultūra! -

Nesuskaičiau, kiek per visą 
ilgąjį koridorių buvo kioskelių 
įsu lietuviškais Kalėdų eglučių 
papuošalais, lietuviškomis lė
lėmis, kryželių ir gintaro, dir
biniais ir lįetuviškų valgių rę-

Chicagos Bibliotekoj 
ceptais, bet buvo nemažiau 
kaip dešimt. Viename gale di
doką eglutė papuošta ištobu
lintais, meniškai žaviai pada
rytais šiaudinukais. Pasirodo, 
pprieš. kelioliką metų pradėtas 
lietuviškų motyvų šiaudinukų 
menas jau yrą pasiekęs aukš
tos kokybės ir pelnytai virstąs 
tarptautiniu ornamentu.

Lietuviškos lėlės, kurių bu
vo ištisos grupės, aprengtos 
tokiais gražiais tautiniaist kos
tiumėliais, kad atrodo lyg gy
vos, tik mago nykštukais pa
rverstos, gyvos lietuvaitės! 
Negana to, antrajame korido
riaus gale už stiklo stovi nebe 
lėlė, o pilno augumo grakštus, 
visais tautinių apdarų ir pa
puošalu atributais aprūpintas 
manekenas. Paroda, matyt, tu 
ii nemažą pasisekimą, nes prie 
kioskelių stovėjo ir lėlėmis, 
juostomis, audiniais, kostiu
mais bei gintarais gėrėjosi 
būrelių būreliai, žinoma veik 
vienų moterų. Pasiklausius 
kalbų, lietuviškos neteko nu
girsti.

Paroda truks iki gruodžio 18 
dienos, kurią toje bibliotekoje 
■įvyks lietuviška Kalėdų prog
rama: Lietuvos Vyčiu tautinių

Su didžiu skausmu šis įvykis 
bus vis minimas mūsų tautos 
istorijoj. Simo Kudirkos auka 
dėl Lietuvos laisvės yra labai di
delė ir tegu ji uždega mus visus 
ir paskatina didesniems žygiam 
dėl mūsų tautos laisvės.

Po jos žodžio choras, vadovau
jamas muz. Petro Stevens, su
giedojo tautos himną ir giesmę 
Marija... Po to choras gana grar 
žiai padainavo: “Ar aš tau, se
se, nesakiau”, “Pasėjau line
lius”, “Kur Nemunas ir Daugu
va”, “Leiskite į tėvynę” ir k.

Jėzuitų bažn. choro solistas 
Estkew vykusiai padainavo Ap
saugok Aukščiausias ir ariją iš 
op. Traviata, o solistė (jo žmo
na). jautriai padainavo — “Kur 
bakūžė isamanota”. Abu solis
tai kitataučiai. Akompanavo 
muz. P. Stevens.

Koncerto metu buvo pagerbta 
choro dalyvė, klubo darbuotoja 
Mrs. P. Kraus josios gimimo die
nos. proga. Chroras jai sudaina
vo Ilgiausių metų, o josios vy
ras, klubo pirm. V. Kraus, Įtei
kė su žvakutėmis tortą.

• Koncertas baigtas buvo Ame
rikos himnu.

Prieš pat koncertą visiems bu
vo paruošti geri užkandžiai, 
juos paruošė choro dalyvė Juzė 
Gužauskienė, (Guss), jai padėjo 
p-nia Miščiukienė ir p. Adomai
tienė. Buvo suteikta visiems 

.proga išbandyti savo laimę. Lai
mėjimams paaukojo vyno, stip
resnių gėrimų keletą bonkų ir 
kt. P. V. Kraus, Leonai, šeputos 
ir p. Sabai.

Svečių buvo, atvykusių iš Chi
cagos, Detroito ir iš kitur. Vie
nas; iš svečių, p. Petrulis, pa
sveikino visus Montrealio lietu
vių vardu.

Svečiai yra dėkingi rengėjam 
už suteiktą progą gražiai pra
leisti laika. t S.

Apsimoka "dirbti" Irety
Oro ekspertai apskaičiavo, kad 

dirbtinas lietus, debesys apsė
dant tam tikrais chemikalais, ap
simoka: praeitą pavasarį tokių 
debesų apsėjimu buvo aplydin- 
ta mažiausiai 100,000 akrų per
džiūvusios žemės Floridoje ir at
gaivintos Everglades. Projek
tas kaštavęs apie $165,000, bet 
nauda 32 iki 68 kartus už išlai
das didesnė.

POEZIJOS VEIKALAI
šokėjų grupė suvaidins Juzės 
Daužvardienės tikrai lietuviš
kas Kalėdas. Linkėtina, kad

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71 it STREET 
Ofiso telef.- HEmiock 4-2123 
Rezid. telgCw Gibson 8-6195

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

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

V Aparatai - Protezai. Med. Ba> 
dažai. Speciali pagalba kojom.'

* (Arch Support*) ir t. L
VaL: 9—4 ir fl—8. Šeštadieniais 9—i.
U50 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Tolefa PRospect 6-5084

Poezija — kaip pavasaris, suris pradžioje pro tirpstantį sniegą, liepia 
lazdynui isskleisti mažuti, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetemis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus, Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minėtų 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
L J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psL Kama SI.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psL 32.00.
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI LR RAŠTAI. 155 psL $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 189 

psl. Kama $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eiles, 105 psL $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psL $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
: išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. S5.00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI Antano Baranausko 
“Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psL $2.00.

14. Batys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl SLOO.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktina lyrika, 167 psL, $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psL $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO. SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1.00.
18. Petras Šagalas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psL $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eiles. 70 psL, $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psL $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai,

55 pst $1.00. * , . v • i
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psL $3.00.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujiem 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį ordery

N A U X 1 E N O S,
1739 S<x Halsted SU Chicago, HL 60608

ko daugiau lietuvių šia paroda 
pasigėrėtų ir baigiant vaidini
mą aplankytų. jpr

help your 
HEART FUNdV 

help your HEART

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 
■muiMtn»mntTTnmmtitiintiiiinnintiuiinnHniii>iiiiiiiitim»imiuiiiintuiunilB»tlunilUPiiinu:c

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D
■ ■ . . i X. i- ■ -H

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741-1742 ... ..A- ... J

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS ]
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone; YArds 7-340)

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

MIAMI, FLA.
Pavykęs koncertas

Neseniai įsisteigęs Amerikos 
Liet. Piliečių klubo remiamas 
choras lapkr. 28 d. surengė pir
mąjį koncertą. Koncertą prade
dant tarė nuoširdų žodį šio klu
bo valdybos pirmininkė Johanna 
Kaunaitė. Ji pirmiausia pažy
mėjo, kad šis koncertas skiria
mas vienerių metų Simo Kudir
kos didžiosios laisvės dramos 
sukakčiai paminėti. Ji priminė, 
kad pereitais metais lapkričio 
mėn. jūrininkas Simas Kudirka 
veržės į laisvę, bet, deja, šio 
krašto pakrančių pareigūnai ne
ištiesė jam pagalbos rankos, ne
priglaudė politinio pabėgėlio, 
nors Amerika didžiuojasi savo 
tradicija, kad ji yra visų per
sekiojamųjų prieglauda.

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMAI

— Lithuanian National Democratic i 
Klubo susirinkimas įvyks trečiadienį, 
gruodžio 8 dieną, 8:00 vai. vak., Holly
wood salėje, 2417 W. 43rd St. Kvie
čiam visus narius dalyvauti, nes bus 
renkama valdyba 1972 metams. Po 
susirinkimo bus vaišės.

Bernice Žemgalis, nut. rast.

— SLA 260 kuopos nariu priešmeti- 
nis susirinkimas įvyks sekmadienį, 
gruodžio mėn. 12 dieną 2:30 vai. po 
pietų, 2549 W. 71sL St. Kviečiam vi
sus narius atvykti, nes bus nominaci
jos S.L.A. Pildomosios Tarybos na
rių ir kuopos valdybos rinkimai.

Valdyba

— Chicagos Lietuvių Našlių, btašliu- 
Icių ir Pavienių klubo metinis narių su
sirinkimas įvyks penktadienį, gruodžio 
mėn. 10 dieną 8:00 vaL vak. Hollywood 
salėje. Nariai ir narės būtinai atsi
lankykite į susirinkimą. Turime daug 
reikalų aptarti. Po susirinkimo įvyks 
vaišės ir bus Jurgio Joniko orkestras 
šokiams.

M. Urbclis, rast.

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YAros 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubtic 7-1213 I
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672 1
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HI. 974-4110 |

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

• LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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Broniaus Murino parodos džiaugsmas
Pažinau Broniaus Murino dien vėl gaivinamės akvarėbų 

dvi akvareles anksčiau, ne kaip aukštu išsivystymu technikoje, 
patį dailininką. Tai buvo gal dar 
prieš kokią 18 melų vienam Į 
Chicagos miesto centre, žy
miam viešbučio erdviam kori- 

"doriuje išstatyta su kilų ameri- 
’kiečių dailininkų darbais. Tos 
-dvi akvarelės sakyčiau buvo vi
soje parodoje išskirtiniausios-. 
kaž kaip išpranašavau, kad bus 

.viena iš jų premijuota, na, taip 
-ir atsitiko.
’ štai per porą dešimčių metų 
šiame krašte mes gėrimės mū
sų garsiu akvarelistu. Jo kūry
ba, dideliais atsiekimais šioje 

^dailės šakoje. Per tą laikotarpį 
Aurėta daug parodų, laimėjimų, 
vsuonienės dėmesio ir pasigerė
jimo. Nežiūrint čia išeivijoje 
stačiai neįmanomų sunkių, 
.kūrybai sąlygų. Br. Murinas 
-gajus, jaunatviškas, žengiąs su 
laiku dailininkas kūryboje. 
-Nors prieš ketvertą metų matė
me jo dailės darbų parodą, šian

stipresnės ir grynesne^ 
>s, dideliu rimtumu :r

drąsą formose, paprast ūmas
kompozacijojc*, laisvu piešiniu, 
tiksliai apgalvotu balansavimu 
šviesos tarp spalvų perėjimų ir

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir {rengimai

PARDUODAMI
IS MODELLMŲ NAMŲ BALDAI 

«J% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
laimus ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-MŽ1 -
6200 So. WESTERN AVE.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, lėmė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

j IEŠKODAMI DOVANU KALĖDOMS. 
APLANKYKITE

VAZNEL1Ų PARDUOTUVĘ
2501 W. 71st Street, 

' kuri atdara iki Kalėdų ir 
sekmadieniais nuo 11:00 ryto iki 

5:00 vai. p. p.
Telef. 471-1424

MARQUETTE

2455 West 63rd Street
TeL: 778-6909

Specializing in female 
German Shepherds 

PETS OF ALL KINDS

«•

i ž

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
FR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠS1MOKEJIMAIS

DEL VKŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE! I
• į, ži 
gų ir 
vogtą 
Toles 
vieną,

$226 pini-
taip charakteringą Marino ak-į 
varėlėm elegantišką grožį. Pa-i 
rodos bendrus vaizdas visuma- • 
je ir bendras charukte ringai in-! 
dividualus Murino kūrybos į 
bruožas, ši visuma labai mato-! 
niai nuteikia iš pir ino įspūdžio. Į 

ra tuo maloniau, kad dailinin- j 
kas nesustingsta ir reatitolda- 
mas nuo savo individualumo 
savo (lai buose ne vienodas, ne j 
nuobodus. Atrodo yra įsitiki-} 
nes. kad visuomet reikia ieško- 
ti ir bandyti. Tad, kaip matome 
šioje parodoje, taip techniškai 
taip šviesų - : 
balansavime yra gan įvairus iriV() ankslyvesnę technikos alii- 
tuo įdomiau. jkimą. Darbai 18, 1. 22. 20, 3S.

Darbai kabantys centre 8, 113, 30 inuriniškom spalvom.
31, 26, 21 tapybiniai laisvi.||)Cį minkščiau, lyg būti: daiktai
Nors formose išsiryškina rea-ijf Ma,nta besiinaudantvs rūke, 
hai, bet savo laisvumu piešiny-; Būdainas ypatingai prityręs ak- 

varelistas nesivaržo su priemo- 
jnėm. Kaip privalu moderniam 
j menininkui, Įvairūs bandymai 
i ir drąsa yra pasitikėjimo ir pa
tyrimo pažymys. Taip ir šį 

Įkartą, kai kur perteikia sunkes- 
i nę tapybine techniką, pabrėž- 
I damas arba kartais sušvelnin
damas balta spalva, tai stambo
kai pavaro juoda ar gilia, tirš
ta mėlyna (manau indigo), spal 
va. Ar tai palieka gryno popie
riaus tarp dažų. Visos tos įman
trybės yra prieštaraujančios 
akademinei, klasikinei - realis
tinei akvarelės technikai, (pri
siminkime K. šklėriaus akvare
les). Bet čia ir yra Murino še- 
deviiikų individualiausia ir pa
žangiausia, kaip kūrybingo dai
lininko ypatybė. Būdamas su
brendęs, savitas ir gražių akva
relių kūrėjas žengia labai at
sargiai, beveik nepastebimai į 
abstraktą.
• šitokią turėdamas, jei pava- 
dintumėm, spalvų skalę, savai
me neišvengiamai lieja akvare
les gan abstrakčiai, nors ne
prievartaudamas save prie anti- 
avangardinio nukrypimo. Dai
lininkas daugiau linkęs apsisto
ti prie ramesnių, tradicinių for
mų.

Neieškome jo kūriniuose mo
tyvu mums^sirdžiai artimu. 
Užtenka, kad mes turime dail. 
Muriną, kaip toki, kurio kūry-

BR. A-JRINAS "Vėlyvas Vakaras" (Akvarelė)
Šis kūrinys jury komisijos atrinktas Čiurlionio galerijai Chicagoje iš vyks

tančios parodos Čiurlionio galerijoje, kuri pasibaigs ši sekmadienį

nepaprastai gražius, moder- 
■ nius, tikrai skoningus kūrinius, 

spalvų Pcrėjimų j kaf|ajs t|ajijnjnkas grįžta i sa-

j e, spalvose yra modernūs, o j 
kaip “Egzotinė Gėlė” ir kai ku-Į 
rie kiti gerokai abstraktūs. Įdo-j 
mūs savo traktavimu. Kompo
zicija koncentruojasi Į centrą. I 
Apšvietimas centre suteikia gi-I 
lumą, tolumą ir pabrėžia pir-' 
muosius planus. Tuo būdu nu-j 
teikia spalvine perspektyva.

Murinas sakyčiau yra virtuo
zas natiurmortuose (Still- 
Life). Darbai, kaip 5, 21, 28, 9, 
25, 19 daugiau sukoncentruoto, 
masyvaus, elegantiško piešinio, 
daugiau staigmeniniai šviesos 
įterpimai. Liejant atsargiau 
vandeni ir kaupiant giliai perė
jimus (žalsvai mėlyna), sudaro

ha ir kurybingumu grožinės, di
džiuojamės ir džiaugiamės. At
rodą jis ne iš tų menininkų-kū- 
rėjų. kuris nuskynęs laurus, eitų 
romėnu papročiu i pirtį pasile
pini. Jame rimtis, meno kultūra, 
modernus ir didelė akvarelisto 
erudicija. Dailininko Broniaus 
Murino darbai kūrvba vra 
taip pat ir mūsų visų.

Jadv. Paukštienė

nuvažiavo
Pagavus

automobilį ir 
automobilį 

automobiliu.
Amos Crunie, 17, poli-

rado 7207 Stewart St- 
apartinenle 'susirinkusių dvy
lika tokių vyriukų, jų tarpe 
ir likusius tris Toles plėšikus.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu - ,

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

VERTIMAINAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

SLA 63-čios (Roselando) kuopos
narių susirinkimas Įvyks šeštadienį, lapkričio 
2:00 vai. po pietų Visų šventų parapijos salėje, 
10809 South State Street. ,

Visi nariai prašomi atsinešti savo mokesčių 
nes bus Pildomosios Tarybos nominacijos.

11 dieną, 
esančioje

knygutes,

Kuopos Valdyba

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS

INSURED
SAVINGS

Serving the Lithuanian Community 57 years with personal attention
4071 ARCHER AYE. (WEST OF CALIFORNIA AVE.) 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-3241

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. * TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas {valrly praklp.
AUTOMOBILIAI, ŽALDYTUVAJ, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai CertifikataL

V. VALANTINAS

I MOVING — Apdraustas per kr aus tymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. IlgŲ metų patyrimas.

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

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

šia 
tas

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL — WEDNES., DECEMBER 8, 1071

OPERETĖ

su simfoniniu orkestru. Daina
vos ansamblio statoma šeštadie
nį, gruodžio 11 d., 8 vai. vak., 
ir sekmadieni, gruodžio 12 d., 
2:30 vai. po pietų. Marijos aukšt. 
Mokyklos Auditorijoje.

Bilietai: po $8, $7. $6. S5. S4, 
$3 Į abu pastatymus 
"Marginiuose", 2511 
St. Tel. PR 84585.

Toliau gyvenantieji
gali Įsigyti paštu, pasiuntę čeki, 
arba Money orderi, nurodant 
dieną ir kainą, šiuo adresu, 
"Dainava", 7217 So. Fairfield 
Ave., Chicago, III. 60629.

gaunami
W. 69th

bilietus

Daley sūnus numatytas 
kandidatu i senatorius
Skelbiama, kad Chicagos 

miesto mero Richard J. Daley 
sūnus Richard M. Daley, 29 
metų amžiaus, yra nominuo
jamas i Illinojaus valstijos se
natorius vietoje 73 metų seno 
senatoriaus Edward Nihill, 
kurs pasitrauksiąs užleisda
mas jaunajam Daley vietą.

Jaunasis Daley pasižymėjęs 
kaip darbštus Illinojaus Kon
stitucinės konvencijos delega
tas prieš dvejus metus. Jis tu
ri teisių daktaratą, tarnavo 
miesto korporacijų patarėjo 
asistentu ir yra Daley, Reilly 
ir Daley teisių firmos partne
ris, dar nevedęs, bet žadąs ves
ti ateinanti pavasari.

Suimta 12 “vandalu”
Praeitą savaitgali buvo su

imti septyni paaugliai nuo 13 
iki 16 metų amžiaus, apkaltin
ti plėšikavimu, padarytu mo
kyklai už $25.000 nuostolių 
vandalizmu.

“Vandalai” isilaužė i Daniel 
Cameron pradžios mokyklą, 
esančią 1234 N. Monticello 
Avenue, išlaužė duris, išdaužė 
langus, sugadino oro regulia
vimo ir šildymo įrengimus, 
dažais aptaškė stalus, lentas ir 
grindis, knygas ir kitokią mo
komąją medžiagą išmėtė po 
kambarius ir žaidimu aikštė
je- • •

Be to. penki panašūs
dalai” suimti ir apkaltinti 
plėštis Mel High mokyklą, 
S. Central Park bulvare.

“van- 
iš- 

119

Nuginklavo ir ^apiplėšė 
detektyvą

Suimti 4 miesto pietinės da
lies banditai po 18 ir 19 metų 
amžiaus, kurie užklupę Burn
side nuovados investigatoriu i cJames Toles jo garaže, ginklu 
grasindami atėmė jo revolve-

— Iš New Yorko gauta liūd
na žinia, kad sunkiai serga 
ats. pulk. inž. A. Novickis, bu
vęs prezidento K. Griniaus ad
jutantas ir Vyriausias Statybos 
inspektorius Nepriklausomo
je Lietuvoje.

— BALFo reikalų vedėjas, 
kunigas Pranas Geisčiūnas, 
sunkiai serga, guli ligoninėje.

— Buvusių Lietuvos Policijos 
Tarnautojų klubas
1972 m. sausio 15 d. 7:30 vai. 
vakare Balio Pakšto svetainė
je, 3800 So. California rengia' 
metinį parengimą. Trumpą; 
meninė programa, vakarienė 
ir dovanų paskirstymas. Pa
rengimu rūpinasi pirmininkas 
Vytautas Reivytis, vicepirmi-j 
nikas Br. Sedleckas, Stasiūnas, 
Pocius, Puleikis ir kiti.

Krivūlė

— Ernestas Vaičekauskas, 
Aleksandras Kasnickas ir Sta
sys Juškėnas, daug metų išdir
bę Joslyn bendrovėje, nuo Nau 
jiijų Metų išeina pensijon.

— Moniką Verbienę, darbš
čią Bridgeporto gyventoją 
prieš Padėkos Dieną ištiko an 
tras širdies priepuolis. Ji pa
skubomis buvo išvežta Į Bil
lings ligoninę. 950 E. 59th St. 
Tenai daktarai nuodugniai ti
ria kraujo apytakos sutriki
mus. Jos vyras, kuris vis dar 
dirba United States Steel pra
monėje, šiuo žmonelės susir
gimu yra labai prislėgtas. Lin 
kima Monikai greičiau pasveik 
ti ir grižus vėl taip sumaniai 
namuose ir apie namus tvear- 
kytis. (j).

— Stefanija Burbienė, Brigh
ton ’Parko gyveritoj a, našlė 
moteris darbštumo ir sumanu
mo dėka nusipirko dviejų bu
tų namus ir juose sumaniai 
tvarkosi. Taigi ne vien vyrai 
gali “didžius darbus” nuveik
ti, juos dabartiniais laikais ir 
moterys sugeba įveikti, (j).

— St. Rita aukšt. mokyklos 
futbolo komanda Mustangas 
antrus iš eilės metus yra Chi
cagos mokyklų čempionas, 
šeštadienio rungtynėse jie nu
galėjo Morgan Parko aukšt. 
mokvklos komanda 18:12 re
zultatu. Mustangs k-je dalyva
vo Paul Jasinskis.

— Aurelija Ivinskienė nors 
ir nemaža moteliu našta neš
dama, nenorėjo ir nenori ki-

su Kalėdų seniu antModernaus meno kūrėjai pagamino ir šitokią kalėdiniu sveikinimų kortelę 
motociklo.

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

PARDUODAMA 2 AUKŠTŲ MŪRINIS 
NAMAS-ant plataus sklypo. 

4216 So. CAMPBELL. 
Tel. 927-7043

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms. "

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 406-5 Archer 
Chicago, III. 60632. TeL YA 7-5930

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TeL: REpublic 7-1941

A. G. AUTO REBU1LDERS 
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, HI. 

TEL; — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis ran FAta
3208V2 W. 95th St. jjSL

GA 4-8654 iNfVlANCX

State Farm Fire and Casualty Company

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

tiems būti našta. -Anksčiau 
Town of Lake lietuvių koloni
joje turėjo valgyklos bizni, 
sėkmingai jį operavo. Turėjo 
žmonelė gyvenime daug nesėk
mių ir pergyvenimų. Dabar gy 
venimo dienas ramiau leidžia 
gvvendama Brighton Parke.

— John Walis, senas Town 
of Lake lietuvių kolonijos gy
ventojas, beje, “žygiuoja’’ sa
vo amžiaus 86-sius metus, bet 
dar sveikatoje neblogiausiai 
laikosi. Anksčiau skaitė “Nau
jienas” ir jomis rūpinosi. Da
bartinėse dienose metų naštos 
slegiamas jau nebegali ką nors 
daugiau skaityti. Lietuviškos 
spaudos dabartimi ir ateitimi 
turi jaunesnieji rūpintis (j).

♦ Apmokamos vakacijos pen- 
sijonieriui. Pensijonięriui nebū
tinai gyventi Chicagoje. Jis gali 
gražiai praleisti vakacijas ir il
giau gyventi West Frankfurte, 
III. Turiu gražiai.įrengtą didelį 
namą, su vėsintuvu ir šiluma, ir 
visais kitais patogumais. Duosiu 
būtą ir visą užlaikymą, jeigu 
man padės prižiūrėti namą. Dar-1 
bas nesunkus. Patelefonuokite 
816 — 932-3329, arba parašyki
te Mrs. Mary Sarpalius, 611 N. 
Parkhill, West Frankfurt, Illi
nois 62890. (Pr). *

SAVI NAMAI NEŠĄLĄ
DIDELIS TURTAS — $17,000 nuo

mos į metus iš atskirų butų su bal
dais. Jaukūs 2 aukštų mūro namai, 
arti Archer buso. Automatinė alyvos 
šiluma. Galima pirkti už $46,000.

2 BUTU GRAŽUS MŪRAS. Beveik 
kaip naujas. Aluminum langai. Įreng-

I tas šiltas beismantas. Naujas garažas. 
Blokas nuo parko. S38,500.

3 BUTŲ 1% AUKŠTO MŪRAS. Ga
zu šildymas. Geros pajamos. Gražūs 
butai. Garažas. Arti ofiso. $34.000.

6 KAMBARIU MŪRAS. < Kabinetų 
virtuvė. Moderni vonia. Naujas gazu 
šildymas. Garažas. Arti mūsų. — 
$19,000.

9 KAMBARIU modernus bungalow. 
Liuksusinė vonia, kabinetų virtuvė. 
Pilnai Įrengtas beismontas. Židinys, 
šildymas gazu. Nauji kilimai. 2 auto 
garažas. Marouette Parke. $28,000.

4 BUTŲ gražus mūras ir_ 4 auto 
mūro garažas. 'Naujas gazo šildymas 
Aluminum langai. Prie Maria High 
— $42.700.

Valdis Real Estate
I f051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

2 PO 4 MŪRINIS. sKienas ir oasto- 
eė. centrinis šildymas, garažas. Brigh 
ton Parke.

2 PO 5 MEDINIS <r šalia tuščias 
sklvpas. 41-ma ir Campbell.

PŪSTOS BUNGALOW. įrengtas 
skleuas. garažas. Tuoj galima 
ti. 77-ta nrie California Ave.

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa 
quete Parke.

VALGYKLA su namu Ir visais iren 
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY 
2951 ’WEST 63 STREET 

436-7878

užim-

butai

Mar-

APYNAUJTS 2-jų butų gražus mūr., 
no 3 mieg.. alumin. langai, karstu van
deniu šilima gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. -— 
$40.500 ' ' '

6 KAMB. MŪR.. moderni virtuvė iy 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
šild. eazu. Marouette Parke. $21.500.

APYNAUJTS 1% aukšto mūr., alum, 
langai, šiluma gazu, Įrengtas rūsys. 
2-ju autom, garažas. Marquette Par
ke/ $36.500.

GRAŽUS 4 BUTU mūr.. alum, lan
gai. karštu vandeniu šild. gazu, mo
dernios vonios. Mūr. garažas. Mar
quette Parke. $52.000.

VIRŠ 50 PĖDU pločio, gražus-karn
omis sklvpas. 2-jų butų namui. Oak
lawn. Teiraukitės. *

LABAI GERAS 10 butų mūras. 2 
automobiliu mūro earažas, Marquette 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir

> užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

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

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775
(Cnrrency Exchange ištaigoj)
Pigūs automobiliu draudimai.
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