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ČILĖS VALDŽIA ĖMĖSI TVARKYTI I 
MAISTO PRODUKTŲ PASKIRSTYMĄ

SANTIAGO. — Čilės marksistinė liaudies vyriausybė perėmė 
visą maisto urmo prekybą ir pradėjo pati maisto produktų pa
skirstymą. Valdžia tvarkys ir 22 galvijų supirkimo punktus, kur 
mėsiniai galvijai būdavo pardavinėjami iš varžytynių, šie val
džios potvarkiai paskelbti vos savaitei praslinkus nuo 5,000 mo
terų demonstracijos “su tuščiais puodais”. Ta demonstracija 
privedė prie riaušių ir pavojaus stovio paskelbimo Santiago pro
vincijoje.

Prezidentas Allende pasakė 
kalbą darbo unijų suvažiavime. 
Jis . ragino darbininkus steigti 
savo apylinkėse komitetus, ku
rie patys prižiūrėtojų maisto 
krautuvių elgesį. Allende skun
dėsi savo kalboje, kad “liaudies 
priešai” Čilėje- ir užsienyje sie
kią išnaudoti ekonominius sun
kumus Čilėje politiniams tiks
lams. Užsienio reakcionieriai 
sustabdę Čilei kreditus, prezi-
dehto Nixono patarėjas Herbert prieš šventes susitikti ir su Ita- 
Klein net pareiškęs, kad Čilės 
valdžia ilgai neišsilaikysianti 
“Tokiems aš galiu pasakyti, kad 
marinai Čilėje neišsikels ir sa
vo valios neprimes” — pasakė 
Allende.'

Čilės prezidentas toliau pa
reiškė: “Jei jie suvaržys mūsų 
kreditus, mums teks suveržti 
savo diržus, tačiau už kiekvie
ną diržo skylę, suveržtą darbo 
žmonių, reakcionieriams teks 
suveržti diržus per 10 skylių”.

Valdžia davė krikščionių de
mokratų partijai lęį^imą. šauk
ti ateinančią savaitę didelį šu- 

’sįrinkimą miesto stadijone, ta
čiau Allende pažadėjo tą dieną 
išvesti į Santiago gatves 600,000 
žmonių. Čilės spauda kartoja ne
seniai Čilėje viešėjusio Fidel 
Castro žodžius, kad “reakcija Či
lėje esanti, geriau susiorganiza
vusi- už liaudies jėgas”. Čilės 
valdžia dar nemokanti sumobili
zuoti masių. Komunistų laikraš
tis EI Sigio skelbia, kad namų 
šeimininkių žygį suorganizavu
si Amerikos žvalgybos agentūra 
ciA, -'-..... 7 -■
...Allendei piktai kalbant apie 
“liaudies priešus” iš minios pa
sigirdo balsai “Išplauti juosi”. 
Allende pareiškė, kad piauti jų 
negalima, nes jie to tik ir norį 
— kankinių, kad patys galėtų 
pradėti skerdynes. Jis ragino 
savo šalininkus laikytis draus
mingai ir lojaliai.

čilėse ekonominiai sunkumai 
padidėjo, kai valdžia ėmė be 
kompensacijos atiminėti užsie- 
niečiii turtus. Ne nuostabu, kad 
užsienio kreditai ir buvo sustab
dyti. j

dabar tapo priešai
NEW DELHI. — Indijos-Pa- 

kistano kare aukščiausią karinę 
vadovybę turi du karininkai, In
dijos gen. štabo viršininkas gen. 
Sam Manekshaw ir Pakistano 
— štabo viršininkas gen. Abdul 
Hamid Khan. Jie abu yra bai
gę tą pačią Indijos Karinę Aka
demiją, kai Indija buvo dar bri
tų valdoma.

Indų generolas H-jo Pasau
linio karo metu tarnavo britų da
liniuose Burmoje su “gurkha” 
pulku. Pakistano gen, Hamid 
Khan tarnavo Viduriniuose Ry
tuose ir Italijoje.

Sakoma, kad Indijos štabo 
viršininkas mėgsta išgerti. Jis 
dieną pradedąs su stikleliu vis
kio. Jo viena duktė pavadinta ,■ Augusto de Marsanich. Jis gaus 
vardu Sherry, o jos duktė — tik 38 fašistų balsus ir neturi 
Brandy. (jokios vilties tapti prezidentu..

IŠ VISO PASAULIO

WASHINGTONAS. — Kon- 
greso konferencijos komitetas 
paskyrė 1.6 bil. dol. trejiems 
metams ieškoti būtų išgydyti vė
žio ligą.

ROMA. — Prezidentas Nixo- 
nas be kitų susitikimų su prezi
dentais ir premjerais, planuoja 

Ii jos premjeru Emilio Colombo.
MANILA. — Filipinų polici

ja sugavo vyrą ir moterį, kurie 
grobdavo mažus vaikus ir juos 
pardavinėdavo bevaikėms šei- '• ... _
moms. Iš viso jie “pavogė” 17 Į Indijos invaziją Į Pakistaną, tačiau valstybės departamento nu

rodymu, nevadina tos neteisėtos invazijos “agresija”. Taip pa
daryta, gal, ir todėl, kad iki šiol niekas nėra tiksliai aptaręs, kas 
yra. “agresija”. Jungtinių Tautų specialus komitetas agresijos 
aptarimo klausimui veikia jau daug metų, tačiau neranda visiems 
priimtino atsakymo. Praėjusį penktadienį Jungtinių Tautų asam
blėja vėl nubalsavo šį klausimą nagrinėti. Balsavime tik trys 
šalys: Izraelis, Liberija ir Pietų Afrika susilaikė nuo balsavimo. 
Agresijos klausimą vėl narplios JT teisių komitetas.

Jungtinėms Tautoms labai 
svarbu surasti atsakymą . į-klau
simą: kas-yra'agresija, nes jos 
charta numato JT įsikišimą, kai 
būna pažeista taika pasaulyje. 
Agresija pirmą kartą minima 
Vienos kongreso sutarties teks
te 1815 m. Agresijos klausimus 
svarstė Hagos teisininkai ir Ver
salio taikos sutarties autoriai, 
tačiau niekam nėra pavykę ras
ti pilno atsakymo ir agresijos 
sąvokos išaiškinimo.

Įdomu, kad agresijos narplio
jimo klausimą Jungtinėse Tau
tose nuolat iškelia Sovietų Są
junga. Ji tai daro propagandos 
sumetimais. Kaip žinoma, so- 
vetai dar 1933 metais paskelbė 
agresijos sąvokos aprašymą ir 
įrašė jį į tarptautinę sutartį, 
kurią tada pasirašė Sovietų Są
junga, Afganistanas, Estija, 
Latvija, Iranas, Lenkija, Rumu
nija ir Turkija. Tos konvenci
jos aiškinimu, agresiją sudaro 
penkios rūšys veiksmų, jų tar
pe karo paskelbimas, invazija, 
blokada, tertiorinių vandenų ar 
oro erdvės pažeidimas.

Nežiūrint tos konvencijos pa
sirašymo, kaip rašo NYT ben
dradarbis Israel Shenker, So
vietų Sąjunga okupavo dvi tą 
konvenciją pasirašiusias vals
tybes: Estiją ir Latviją.

Jungtinių Tautų įsteigimui 
sušaukta San Francisco konfe
rencija nutarė negaišinti laiko 
aptariant, kas tai yra agresija, 
tik pripažino, kad tai sunkus 
klausimas.

vaikų. Kai kurie buvo parduoti 
po 5 dol.

BONA. — Pats kancleris 
Brandtas bando tarpininkauti 
metalo darbininkų streike. Už
vakar savo fabrikus uždarė ir 
Volkswagen bendrovė, pirmą 
kartą savo istorijoje. Streikas 
tęsiasi jau 16 dienų.

ANKARA. — Turkijoje vėL 
nauja valdžios krizė. Preziden
tas, pritariant kariuomenės va
dams, vėl pavedė premjerui Erim 
pabandyti sudaryti naują vy
riausybę. "

ROMA. — Italijoje plečiasi 
vidurinių mokyklų streikai. Juos 
organizuoja 18 m. “mažasis Le
ninas” Steffano Poscia, kuris 
esąs geras kalbėtojas, einąs prieš 
visą seną struktūrą, bet ir prieš 
komunistų partiją.

Italai pradėjo 
rinkti prezidentą 

ROMA. — Italijos krikščio
nys demokratai nominavo kan
didatu į prezidento vietą Amin- 
tore Fanfani, buvusį premjerą. 
Socialistai nominavo Francesco 
de Martino, o socialdemokratai 
siūlo perrinkti dabartinį prezi
dentą Saragatą. Komunistai ža
da balsuoti už de Martino, ta
čiau jie gali savo balsus atiduo
ti ir už kitus.

Italijoje prezidentus renka 
Elektorių Kolegija, kurioje yra 
abu parlamento rūmai ir dar 
58 delegatai iš 20 Italijos pro
vincijų. Konstitucija reikalau
ja, kad pirmuose trijuose bal
savimuose prezidentas gautų du 
trečdalius visų balsų, praktiškai 
672 balsus. Vėlesniuose balsa
vimuose užtenka paprastos dau
gumos — 505 balsų.

Krikščionys demokratai turi 
kolegijoje 423 balsus, todėl, jei 
ir visi balsuotų už Fanfan j, jam 
dar reikėtų gauti apie 80 balsų 
iš kitų partijų atstovų.

Socialistai gali sudaryti 410 
atstovų bloką, irgi per mažai 
pirmu balsavimu išrinkti savo 
kandidatą. Galvojama, kad pre
zidento rinkimai užtruks kelias 
dienas. Naujieji fašistai išsta
tė savo kandidatą, buvusį Mus- 
solinio laikų minister}, 80 metų

Izraelio premjerė Goldą Meir turi daug rūpesčio, tačiau vis randa progą praleisti laiką su savo 
suaugusia šeima. "Valgyk!", ji sako savo anūkui ir tas klauso savo garsios močiutės.

JUNGTINĖS TAUTOS VĖL SVARSTO

NEW YORKAS. — Kaip jau pranešta, Amerika pasmerkė

; VlHAUSIOS. ŽINIOS

Ralph Bunche, Amerikos 
diplomatas, negras, mirė sulau
kęs 67 m. Jis pasižymėjo dirb
damas Jungtinėse-Tautose kaip 
specialus valdininkas Palestinos 
ir Kipro salos reikalams tvarky
ti.

+ Indijos jėgos priartėjo prie 
Daccos ir yra 5 mylios nuo mies
to. Užsieniečiams Daccoje yra 
paskirta neutrali zona, kur lėk
tuvų laukia 480 užsieniečių, jų 
tarpe 70 amerikiečių.

♦ Indijos lėktuvai kasdien 
daužo Karachi miestą V. Pakis
tane.

♦ Prie Midway salos nusken
do Danijos prekinis laivas su 62 
jūreiviai.

♦ Kinija kaltina Pietų Korė
ją didinant įtempimą ir karines 
provokacijas.

♦ Egipto prezidentas pakeitė 
teismo skirtą bausmę buvusiam 
viceprezidentui Aly Sabry. Jis 
buvo nuteistas pakarti. Sadatas 
pakeitė bausmę į kalėjimą iki 
gyvos galvos.

♦ Amerikos diplomatas Ro* 
bert Ellsworth atvyko į Maltą 
derėtis su jos valdžia dėl bazių 
Nato valstybių karo laivams.

♦ Japonija nutarė įsileisti 
trims dienoms aktorę Jane Fon
da, kuri su grupe lanko ameri
kiečių kareivius ir agituoja juos 
prieš karą Vietname.

Naujas JT narys
NEW YORKAS. — Jungtinės 

Tautos priėmė naują narį jau 
132-trą, “Jungtiniai Arabų Emi- 
ratai”. šią uniją sudarė šešios 
nedidelės arabų šeikystės Per
sijos įlankos pakraščiuose. Ben
dras gyventojų skaičius yra 200,- 
000, tačiau valstybės pajamos už 
žibalą yra didelės, todėl gyven
tojai galėtų būti turtingiausi 

pasaulyje. Taip tačiau nėra, nes 
turtingai gyvena tik šeikysčių 
valdovai. .

Šveicarija turi 
naują prezidentą

ŽENEVA. — Šveicarijos par
lamentas išrinko vieneriems me
tams naują prezidentą, itališ
kai kalbančio kantono atstovą, 
Nello Celio, vyriausybės finan
sų ministerį. Šveicarijos vyriau
sybėje yra septyni ministerial, 
kurie iš eilės išrenkami prezi
dento vietai. Prezidentas toliau 
eis ir finansų ministerio parei
gas.

Mirė čekoslovakų 
veikėjas dr. Cerny 
NEW YORKAS. — Sulaukęs 

86 metų mirė dr. Josef Cerny, 
paskutinis laisvosios Čekoslova
kijos vyriausybės narys.

■ Dr. Cerny ilgą laiką buvo Če
koslovakijos parlamento narys, 
ėjo vidaus reikalų ministerio 
pareigas ir vadovavo čekoslova- 
kų valstiečių partijai. Vienu me
tu jis buvo tarptautinės valstie
čių ūkininkų partijos vicepirmi
ninkas. Komunistams užėmus 
Čekoslovakiją -dr. Cemy pabėgo 
į užsienį ir apsigyveno Ameri
koje. čia jis aktyviai veikė Lais
vos Čekoslovakijos komitete ir 
buvo Čekoslovakijos delegacijos 
Pavergtų Tautų seime narys.

— Latvijoje aukštųjų mokyk
lų yra dešimt. . . J (E)

SANTIAGO. Čilės, vyriau
sybė sustabdė bankų transakci
jas ir ruošiasi nuvertinti savo 
valiutą —- escūdo. j;

WASHINGTONAS. — Kainų 
komisija davė, leidimą US Steel 
bendrovei pakelti kainas 3.6/1, 
nors bendrovė prašė didesnių pa
kėlimu. C

Izraelio kariuomenes naujoke atlieka 
kareivinių įvaro* darbus su šypsena. 
Kariuomenėje atitarnauti turi visos 18 

metų sulaukusios merginos.

JIHAD - ŠVENTASIS MUSULMONŲ 
KARAS VEDA TIESIOG Į DANGŲ

Kodėl Pakistanas neskelbia žuvusiu?
DACCA. — Indijos bombonešiai sudaužė Daccos mieste, Ly

tiniame Pakistane Musulmonų centrą — našlaičių prieglaudą, 
kurioje gyveno 4(X) vaikų. Keturios bombos visai sugriovė prie
glaudos pastatą, žuvusių skaičius dar nežinomas. Nors abi šalys 
skelbia apie sunaikintus tankus ir lėktuvus, nei Indija nei Pakis
tanas neskelbia kovose žuvusių. Pakistano karininkas šitaip pa
aiškino šį nutylėjimą: “Mes neturime jokių nuostolių, šventame 
musulmonų kare — Jihad — niekas nemiršta, kariai gyvena per 
amžius”.

Nato konferencija
BRIUSELIS. — Nato minis- 

terių konferencijoje svarstomas 
ir, vadinamas, MBRF klausimas 
(Mutual and balanced force re
ductions) — Europos kariuome
nės skaičiaus sumažinimas Var
šuvos pakto ir Nato pakto blo
kuose.

Gynybos sekeretorius Melvin 
Laird pasiūlė konferencijoje su
daryti nuolatinį Nato jėgų karo 
laivyną, kuris plaukiotų ryti
niame Viduržemio jūros gale. 
Stebėtojai sako, kad kalbos apie 
naują laivyno grupę ir kartu ka
riuomenės jėgų sumažinimo 
svarstymas siekiąs parodyti 
Maskvai, kad Vakarai vienaša
liškai nemano nusiginkluoti ir 
reikia pradėti derybas dėl abi
pusio nusiginklavimo.

Sekreetorius Laird pranešė są
jungininkams, kad Amerika ne
seniai padidino savo Europos ka
reivių skaičių * dar 20,000 vytų 
ir dabar iš viso Europoje turi 
310,000 kareivių, įskaitant šeš
tąjį laivyną Viduržemio jūroje. 
Danijos gynybos ministeris Ole- 
sen irgi pareiškė, kad Danija sa
vo kariuomenės nemažins, kaip 
buvo anksčiau planuota.

Amerikos siūlomas Vidurže
mio rytij laivynas būtų sudary
tas iš Amerikos, Graikijos, Tur
kijos, Italijos ir Britanijos ka
ro laivų. Atlanto vandenyne 
toks pastovus Nato laivynas jau 
veikia. Į jį greitai Įsijungs ir 
Vakarų. Vokietijos laivai, kurie 
iki šiol saugodavo tik Baltijos 
pakraščius.

Amerika duos 
Portugalijai paramą

BRIUSELIS. — Nato valsty
bių konferencijoje daly’—-:'s 
valstybės sekretorius Loį,..is 
pasirašė su Portugalijos užsie
nio reikalų ministeriu Rui Pa
tricio sutartį, kuri pratęsia pen- 
keriems metams seną sutartį, 
leidžiančią Amerikai turėti Azo
rų salose savo aviacijos ir lai
vyno bazes. Jos yra likusios dar 
iš karo laikų, pirma sutartis bu
vo pasirašyta po karo 1948 m. 
vasario mėn.

Dabartinėje sutartyje Ame
rika pirmą kartą istorijoje ža
da duoti Portugalijai ekonomi
nę paramą. Portugalija yra gal 
vientintelė valstybė negavusi iš 
Amerikos ekonominės paramos 
už leidimą laikyti jos teritorijo
je bazes. Portugalija gaus pa
skolas žemės ūkiui ir švietimui. 
Be to, Amerika duos Portugali
jai didelį okeanografijos laivą 
žuvininkystės tirimams.

Amerikos bazėse Azoruose: 
Terceira, Lajes ir Praja da Vi
toria salose yra virš 3,000 ame
rikiečių. Azoruose sekmadienį 
susitiks prezidentas Nixonas su 
Prancūzijos prezidentu Pompi
dou ir su Portugalijos premje
ru Caetano.

Indija skelbia užėmusi Rytų 
Pakistane Sylhet miestą ir pri
artėjusi prie Rangpuro ir Dinaj- 
puro miestų. Karininkai rūpi
nasi, kad Pakistano kareiviai ne
pasiduoda į nelaisvę, bet visi 
traukiasi į Daccos apylinkes. Iki 
šiol nebuvo paimta daugiau kaip 
1,000 kareivių. Galimas daiktas, 
kad pakistaniečiai susiorgani
zuos į paskutinį mūšį.

Bengalai šoka gatvėse

Pakistano kariuomenės prane
šimai aiškiai melagingi ir skel
bia, kad Jessores miesto iuuM 
neužėmę. Korespondentai jau 
lankėsi tame mieste. Jessores 
kalėjime sėdėjusi jauna ameri
kietė Ellen Connett jau paskam
bino savo vyrui New Jei'sey iš 
Kalkutos, Indijoje. Išlaisvinti 
bengalai džiaugiasi savo nepri
klausoma valstybe, šoka gatvė
se ir padeda, kiek galėdami In
dijos kariuomenei žygiuoti į 
į priekį.

Pakistano daliniai toliau-^ver
žiasi į Indijos valdomą Kašmi- 
rą. čia pakistaniečiai turį per
svarą. Jie šaukia visus musul
monus į šventąjį karą ir žada 
nesustoti, (kol visas Kašmiras 
bus Pakistano rankose.

Sovietai su satelitais
Jungtinėse Tautose už Argen

tinos rezoliuciją, reikalaujan
čią sustabdyti karo veiksmus, 
balsavo 104 valstybės, prieš ją 
tik 11 — Sovietų Sąjunga su 
satelitais ir Indija pati. Dešimt 
valstybių susilaikė. Už rezoliu
ciją balsavo ir Rumunija su 
Egiptu, neklausydamos sovietų 
raginimų. Kinija irgi balsavo 
už rezoliuciją.

Pakistano miestuose labai pa
kilo kainos. Iš Pakistano iš
vyksta užsieniečiai. Keturi Vo
kietijos lėktuvai išvežė 380 žmo
nių į Teheraną, Irane, Austra- 
lijose lėktbvas išvežė 158 už
sieniečius į Bahreiną.

Pakistanas pripažino, kad jo 
jėgos Rytų Pakistane kovoja be 
aviacijos paramos, nes Indijos 
bombos sugadino aerodromo ta
kus ir lėktuvai negali pakilti.

“Mes ne kvailiai”
Indijos diplomatai Jungtinėse 

Tautose aiškiai pasakė, kad In
dija nepaklausys JT rezoliucijos 
ir neatsitrauks iš užimtų žemių 
“Žinoma ne, mes ne kvaili", pa
reiškė delegatas Jain. Ambasa
dorius Samar Sen pasakė: 
“Asamblėja, kaip paprastai, tu
ri kilnių idėjų ir principų, jai 
trūksta realumo”.

Sekretorius U Thant paprašė 
abiejų pusių'Įsteigti netoli Dac
cos miesto neutralias zonas, kur 
galėtų prisiglausti užsieniečiai 
per karo veiksmus.

Ligų kontrolės centras .At
lantoje paskelbė, kad per atei
nančius kelis mėnesius Ameri
koje pasirodys Hongo Kongo 
gripas. Didesnės epidemijos ne
laukiama.



LAIKAS:

1971 metais

gruodžio 11 d. 8 vai. vak. 

(šeštadienį)

gruodžio 12 d. 2:30 vai. po piety 

(sekmadienį)

VIETA:

Marijos Aukšt. Mokyklos Auditorija, 

California ir 67 gatvių kampas.

LIETUVIŲ MENO ANSAMBLIS DAINAVA MINI SAVO VEIKLOS 25-RIŲ METŲ

SU SIMFONINIU ORKESTRU
Dirigentas — PETRAS ARMONAS V-

Libretas — ANATOLIJAUS KAIRIO Muzika — BRONIAUS BUDRICNO

BILIETAI: 

“Marginiuose”, 2511 W. 69th Ėt.

Telėf.: PR 8-4585

SOLISTAI: Dalia Kučėnienė • Roma Mastienė • Margarita Momkienė • J
• Janina šalnienė. /
• Algis Grigas • Vytas Radys • Julius Saurimas • Antanas
Gelažius — aktorius. )

REŽISŪRA — Zita Kevalaitytė - Visockienė • DEKORACIJOS — Jurgis 
Daugvila • ŠOKIŲ CHOREOGRAFIJA — Leokadija Braždienė 
• CHORMEISTERIS — Alfonsas Gečas • AKOMPANIATORĖ 
— Marija Mondeikaitė - Kutz.

KAINOS:

$8, $7, $6, $5, $4, $3.

Toliau gyvenantieji bilietų gali įsi
gyti, pasiuntę paštu čekį arba Money 
orderį, nurodant dieną ir kainą, šiuo 
adresu: Dainava, 7217 So. Fairfield 
Ave., Chicago, Ill. 60629.

Šauliai moka dirbti ir pasilinksminti
Pagerbtas dr. Al. Pakalnis — Pakalniškis

Detroit, Mich. Prieš kokius 
15 metų iš Detroito i Ohio vai 
stybę tsu šeima buvo išvykęs 
dr. Alf. Pakalnis Pakalniš
kis. Tarp svetimųjų dirbda
mas, gelbėdamas žmonių gy
vybes, daktaras A. P. ir jo 
žmona Irena ilgėjosi lietu
vių. .. Vis svajojo sugrįžti, lyg 
į namus — į pamiltąjį Detroi
tą ir 'vėl bendrauti su lietu
viais. Ohio periferijoje gyven- 
dami išaugino lietuviškoje 
dvasioje, gražiai lietuviškai 
kalbanti sūnų Alfonsą, kuris: 
šiuo metu yra sulaukęs 22-jų 
metų amžiaus ir studijuoja 
Yale (Conn, v.) universitete 
medicinos mokslus.

Pagaliau Pakalniškių šei
mos lūkesčiai ir svajonės išsi
pildė. Nusipirko dvejus dide
lius mūro namus: 335 ir 337 
W. Grand Blvd., Detroit, Mich. 
48216, Įrengė gydymo Įstaigą- 
(tel. 825 - 8091) ir Įsijungė į 
šaulių gretas, jūros šaulių 
‘-‘Švyturio” kuopoje. Jau ke--

lėtą metų iš eilės šiai kuopai 
vadovauja tikras patriotas lie
tuvis, energingas vadovas Itn. 
Mykolas Vitkus, kuris, be to, 
yra LŠST c. v. Kanados ir Ame
rikos jūros šaulių vadovas. Jo 
organizaciniai gabumai išplau 
kia iš jo darbų, štai prieš ke
letą metų Detroite, jo vadovy
bėje tebuvo vos 15 narių, o 
šiandien, įstojus į šią kuopą 
Irenai ir dr. Alfonsui Pakal
niškiams, Jūratei ir Mariui 
Sajams, Vincui Rinkevičiui, 
dr. Valerijai Pakalništytei- 
Barauskienei, Stasei Vyčienei, 
Vincui Liorentui, ši jūros š. 
kuopa išaugo i 120 narių pa
vyzdingai veikianti šauliškąjį 
junginį.

Tad grįžusi Detroitan dr. 
šaulį Alfonsą ir Ireną Pakal
niškius 1971 m. 'lapkričio 20 d. 
“Švyturio” kuopos šauliai pa
gerbė, suruošdami linksmą šeš 
tadienio vakaronę su vaišėmis 
ir sveikinimo kalbomis.

Kadangi prieš mėnesį darbo

Du seni automobiliai, dalyvavę Londonas — Brightonas, Anglijoj, lenktynėse. Kairėje 1898 m. 
Stephens modelis, dešinėje — 1900 Milwaukee Steamer modelis.

i VOKIETIJOJE TEBEGYVENA 
100,000 LIETUVOS ŽMONIŲ 

I

Lietuvos vokiečių organizaci
jos kartotekose suregistruota 
34,270 asmenys. Iš jų 21,068 
gyvena Vakarų, 5,090 Rytų Vo
kietijoje. Emigravusių už Vo
kietijų ribos, dar 8,112. (1941 m. 
iš Lietuvos Vokietijon repatria- 
vo 52,000 žmonių). Paskutinė, 
1964 m. statistika, pravesta Fed. 
Vokietijos valstijose, nurodo 
apytikrį 19,000 vokiečių iš Lie
tuvos skaičių.

Kaip su klaipėdiečiais? Klai
pėdos krašte 1939 m. pradžioje 
(prieš “Anschlussą”) gyveno 
154,000 žm. Klaipėdos vokiečių 
organizacijos kartoteka (regis
truojanti tik vokiečius) suskaito 
88,949 asmenis. Iš tų 75,261

Vakarų, 9,688 Rytų Vokietijoje, 
ir 1,074 emigravusių. Pagal 
1964 m. surašymą jų skaičius 
siekia apie 60,000 asmenų.

Šiuos skaičius sudėjus išeitų 
kad Vakaru ir Rytų Vokietijoje 
gyvena net apie 100,000 žmonių 
kilusių iš Lietuvos: Vakarų Vo
kietijoje 60,000 klaipėdiečių, 
apie 20,000 Lietuvos vokiečių ir 
8,000 lietuvių pabėgėlių.. Rytų 
Vokietijoje iki 140,000 klaipė
diečių ir Lietuvos vokiečių ir ne
žinomas skaičius lietuvių.

SKAITYK PATS IR PAPAGING
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juožą 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 

ė galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės Šerno gyvenimo 

į bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa- 
! žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. Į j

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- 

i rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., 
kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULĮ. Atsiminimai ir 
intymus duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psl.

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra- 
darbiautojų ir tiltų statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie

' besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol.
Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 408 psl., kaina 5 dol. Ap

rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na
rių elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rokienė, GRĮŽIMAS Į LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi- < 
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl., kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk-' 
lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutines nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išpyškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenim 270 psl., Š4,00.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ.
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL, $1,00. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

O. KvmitH, MAGIŠKUOJU KILIMU į VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto huotraukemis. 331 psl. $3.00.

D, KUrkitis, KELIONĖ J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna inlutisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49
I psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultu- 
J rim gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau 1 
kingt Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS, 
52 psl., $1,00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 6060S 

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
čekį ar piniginę perlaidą
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vietėj pavojingai susižeidęs 
kuopos pirm. Itn. Mykolas 
Vitkus šiame pobūvyje nega
lėjo dalyvauti, šį pagerbimo 
linksmavakarį gražiai prave
dė kuopos vicepinn. Itn. Stasys 
Malinauskas. Prie garbės sta
lo buvo susodinti visi laimin
gos Pakalniškių šeimos nariai: 
dr. Alf. ir Irena Pakalniškiai, 
jų tėvai Kazys ir Ona -Pakal
niškiai, dr. Valerija Pakalniš
kytė — Barauskienė. Be to, 
prie stalo sėdėjo dr. V. Baraus 
kienės sūnus su savo žmona ir 
3 metų sūneliu, — Dr. V. B. 
vaikaičiu. Taigi net keturios 
generacijos! Tai tikrai reta ir 
Dievo palaimos sulaukusi lie
tuviška šeima. Tėvas K. Pa
kalniškis ir jo žmona Ona abu 
sveiki, nors K. P. jau sulaukęs 
87-rių metu amžiaus. Lietuvoj 
gyvendami turėjo 160 ha ūki. 
Sunkiai dirbant 'ir Dievui jų 
siekimus laiminant pavyko už 
auginti ir išmokslinti 3 sūnus 
ir 1 dukrą: vienas sūnus Al
fonsas — medic, daktaras, an
tras — veterin. daktaras, dūk 
tė Valerija — dantų gydytoja 
ir ketvirtasis sūnus — lyg ir 
“išsiskyrė” iš šeimos ir baigė 
inžinerijos mokslus ir gavo 
diplomuoto inž. diplomą. Įdo 
mu. kad šią šeimą Dievo Ap
vaizda saugojo ir jie per II 
pasaulinio karo ugnį perėjo 
nepaliesti ir visi šiuo metu gy
vena Amerikoje. 'Valio šiai 
nuostabiai šeiniai!

Lin. St. Malinauskas prista
tė svečiams garbingą “dakta
rų” šeimą. Savo kalboje (skai 
tyta iš rašto) jis apibūdino Pa
kalniškių gyvenimą ir tėvų pa
stangas leisti į mokslus savo 
vaikus. St. Malinauskas Pakai 
aiškius pažinojo Lietuvoj ir 
užtat lengva jam Ibuvo apie
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juos kalbėti, gražiais pavyz
džiais jų gyveninių parodyti 
svečiams.

Vėliau dr. A. Pakalniški ir 
jo žmoną Ireną atskirai svei
kino keli kalbėtojai ir visi lin
kėjo ilgo ir darbingo amžiaus. 
Nauji, seniai laukti atvykėliai 
buvo apdovanoti knygomis ir 
kt. dovanomis: įteikė “švytu
rio” moterų sekc. vadovė š. 
V. Kulbokienė. Nors kalbos ir 
aplamai, oficialioji dalis ilgo
kai užtruko, bet svečiai buvo 
tylūs ir kantrūs. Pabaigoje 
sugiedota “Ilgiausių, metų”.

D r. A. Pakalniškis nebuvo 
“Jonas Auksaburnis” bet jo 
tartuose žodžiuose buvo daug 
teisybės. Jis padėkojo visos 
Pakalniškiii šeimos vardu, pa 
linkėjo šauliams stiprios vie
nybės ir lietuviško užsigrūdi
nimo — bei valingumo. Esą 
šauliai yra labai daug padarę 
Lietuvoj, bet ir čia, Amerikoj, 
jie spinduliuoja šviesiais dar
bais. Pasižadėjo šaulių sąjun
gą remti, Įsijungtoj jos darbą 
su savo žmona Ireha.

Vakarienę paruošė ir svečius 
prie stalų aptarnavo “švytu-! 
rio” vaišingos šaulės: V. Kul
bokienė, F. Televičienė, M. 
Lungienė, K. Kirvelaitienė, G. 
Duobaitienė, M. Kinčienė ir O. 
Dimšienė. Geros nuotaikos su
darymui ir šokiams ryžtingai 
grojo A. Kazlauskas ir Aleks. 
Skarulis.

Panašios šauliškos linksmos 
vakaronės ir pagerbimai, jei
gu viskas gražiai, ir su saiku, 
suorganizuota — stiprina šau
lius. ugdo vienybę ir broliš
kumą. šauliai, kaip ir savano
riai kūrėjai, suvaidino Lietu
vos nepriklausomybės kovose 
svarbų vaidmenį. Net dauge
lis jų pateko, į kankinių eiles... 
O ir šiandien, kad ir neka
riaujama su ginklu rankose, 
bet iš šauliti tikimasi laisvės 
kovoje asmeninės aukos, šau
lių Sąjunga auga ir po 25-rių 
tremties metų.' Kad ir prige
susios lietuviško darbo lieps
nos, bet esame įsitikinę, kad 
šaulių darbai ateity švies kad 
ir nedideliais žiburiais ir ro
dys dar didesnių laimėjimų 
kelią.

Baigiant, iš nuolaikų ir sve
čių pokalbių (svečiavosi virš 
150 ne šaulių ir šaulių), lengva 
buvo išskaityti jų troškimus ir 
pageidavimus bei jų mintis:

“šauliai ič šiandien dirba 
tautos šviesesnei ateičiai, lietu
viškos dvasios gelmių ver

tybių atskleidimui, didžiųjų 
tautos troškimų propagavimui. 
Kultūriniais būdais kovodami, 
pagrindines žmogiškąsias tei
ses iškeldami laisvajame pa
saulyje, garsiai šaukdami, 
pirštu rodydami i barbarų rau 
donųjų rusų žiaurumus oku
puotoje Lietuvoje, prisimin
dami S. Kudirką, Bražinskus ir 
kt. lyg magnetu sutrauksime ir 
atvesime vis daugiau naujų 
draugų — talkininkų mūsų ko
voje dėl Lietuvos laisvės atsta
tymo.” V. Tylonis

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutiniu 90 (1869-1959) metų 

- Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 pst Kietais 
viršeliais $10.00, minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija.

Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių bingrafi. 
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, bai> 
kai ir kt ...... _ ■

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO,-ILL. 5060S.
------------------- ---------- ------------- --------------—___ - ~

¥>u can’t
live on love

forever.
usay, you’re young.- Yoa’ve got aH 
the Jove in the world and you’re doing 
your best to Eve on k. Retirement? 
That’s for when you’re old, right ?

It’s for when you’re old if you caa 
afford it.

The kind 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 Evirtg 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 tlie Payroll Savings Plan 
where you work. That way, an amoun t 
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 on all U.S. Savings Bonds—for 
E Bonds, % when held to matu
rity of 5 years, X) months (4% the 
first year). That extra payable 
as a bonus at maturity, appGes to all 
Bonds issued since June 1970... 
with a comparable improvement for 

older Bonds.
Now is the time to start saving. 

Money’s a nice thing to have whUe 
you’re fiving on love forever.

Now Bonds pay a bonus at maturity

Boeds "we safe. If Jest, RtaArcL, or 
ve TrpJtcr tfcem. rwrdrri, be
ewhed wr bok. T«x be ddėrred 

Aid uexoeaaixs^
are & a •

1 — NAUJIENOS. CHICAGO 8, ILL. — FRIDAY, DECEMBER 10, 1971



Spalvingasis Colorado (2)

GYVENTOJAI
P. STRAVINSKAS

I. — Skačius

1970 metais Colorado valsty
bė turėjo 2,207,259 žmones ar- 
ba nuolatinius gyventoj us.

Prieš 110, t. y. i860 Colorado 
krašte būta tik 34,277 gyvento
jų; 1870 m. jų buvo 39,864:1880 
m. (taigi per dešimt metų) bu
vo padaugėję net 5-kis kartus, 
nes jų surašyta 194,327; 1890 
(t. y. per sekantį dešimtmetį) 
tas skaičius paaugo iki 413,349 
dar po 10 metų, t. y. 1900 m. 
jų buvo jau 539,700, gi per se
kančius 60 metų žmonių padau
gėjo iki 1,753,947. Nuo 1960 iki 
1970 (kada, kaip sakyta, žmo
nių rasta 2,207,259) tas gy
ventojų skaičius 
daugiau kaip 
(25.8%).,

Taigi matome,
krašte (valstybėje) žmonės dau
gėja didele sparta. Jei tokia spar
ta jų skaičius ir toliau augs, tai 
1975 metais Colorado valstybės 
gyventojų surašyme turėtų būti 
2,482,971 žmogus.

Pagal savo gyventojų skai
čių Colorado 1970 m. buvo 30-ji 
valstybė iš visų Amerikos Jung
tinių Valstybių, o pagal tų gy
ventojų daugėjimo spartą šešto
ji'.

padidėjo net
ketvirtadaliu

kad Colorado

ir tik 4.3% visų kitų rasių žmo
nių. Negrų tais metais tenai 
rasta viso tik 66,411 (o prieš 
110 metų( t. y. 1860 jų buvo 
užregistruota gyventojų sąra
šuose tik 46). Negrai gyvena 
daugiausia Denveryje, Colorado 
sostinėje: pačiame mieste apie 
50,000, o užmiesčiuose apie 
1,800. Denverio negrai man at
rodė daug ramesni, tvarkinges
ni ir švaresni nei kituose Ame
rikos miestuose, kaip, pvz., Chi
cago j e ar Clevelande. Jie gyve
na kompaktiškai viename, sa
kyčiau, gražiame miesto kvarta
le, prie miesto parko (City Park), 
nesiverždami per jėgą į baltųjų 
apgyventus kvartalus. Su bal
taisiais jie gražiai sugyvena, 
ypač religinėse bendruomenėse. 
Pvz., ir aš net kelis kartus ma
čiau Denverio Katalikų Katedro
je negrus su baltaisiais (mišrią 
jaunimo grupę) giedančius šven
tąsias giesmes, dargi ir skambi
nant savo gitaromis. Su tos 
grupės vedėja, baltąja mergai
te, aš dar po pamaldų ir pasi
kalbėjau apie baltųjų jaunimo 
sugyvenimą su juodaisiais. Man 
buvo atsakyta, kad tas sugyve
nimas esąs labai geras, puikus.

Colorado valstijoje, apie 15 myliy nuo Denver miesto, yra Raudonojo Akmens kalnai, ku
riuose pastatytas paveiksle matomas Raudonojo Akmens teatras. Jis turi nepaprastai ge
rą akustiką. Specialistai tvirtina, kad šiame žemyne nėra kito tokio teatro, kuris turėty 

tokią gerą akustiką, pačios gamtos paruoštą.

aps- 
visų

TV. — Religija

Colorado valstybėje yra 
čiai religinių grupių. Jų 
didžiausia yra katalikų religinė
bendruomenė, kurios daugumą 
sudaro ispaniškai kalbantieji 
ūkininkai, senosios emigrantų 
kartos palikuonys. Jie gyvena, 
kaip minėjau, Colorado pietuo
se. Rytinėje to krašto dalyje, 
prie Nebraskos ir Kansas rube- 
žių daugiausia gyvena protes
tantai, kaip va: liuteronai, pres
biterionai, metodistai, babtistai, 
ir kitų protestantiškų grupių 
(kurių Colorado krašte yra labai 
daug) nariai, jų žmonės. 1968 
m. statistikos duomenimis ka
talikų Colorado krašte buvo 
381,413, o dabar jų yra žymiai 
daugiau.

Visos religinės grupės, kaip

aiškino man Denverio Katalikų 
Katedros Rektorius prel. Rush- 
by, su kuriuo turėjau spaudai 
skirtą pasikalbėjimų (kurį pa
skelbsiu katalikų spaudoje, grei
čiausia Drauge) gražiai sugyve
na, gi katalikai su protestantais 
turi netgi bendras pamaldas 
protestantų bažnyčiose. Kata
likai gražiai sugyvena irgi su žy
dais, kurių Colorado krašte yra 
apie 35,000, taip pat ir su libe
ralais bei netikinčiais, jei tik 
anie gerbia žmogaus teises ir ne
sikėsina prieš jų Bažnyčią, kaip 
tą daro komunistai, su kuriais 
jokio tikinčiųjų bendravimo nė
ra ir išvis negali būti.

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Colorado yra viena iš “bal
čiausiu” Amerikos (JAV federa
cijos) valstybių. 1970 m. joje 
buvo net 95.7% baltosios rasės

III. — Nacionalinė priklauso
mybė arba tautybė

Dar pereito šimtmečio pabai
goje, kada Colorado krašte — 
valstybėje gyveno daug savo tė
vų kraštuose gimusiųjų. Tada 
Colorado gyventojų tautybė (na-

Now at GLASER’S

Big-screen viewing 
pleasure for the whofe -J 
family. Plus portability. \ 
And at a surprisingly low 
price. Traditional RCA> "" 
quality in performance 
and dependability. *

Big-screen 
portable, priced5 
to fit your budget

The ASHMEAD
Model GQ-653- 
2S« cSaeonM pieta*

meksikiečių 
bei iš Rusi- 

atsikėlusių 
ūkininkauti 
Į Colorado

cionalinė priklausomybė) buvo 
labai įvairi, skirtinga. Ten bu
vo tada, pirmiausia, daug anglų, 
airių, skandinavų, vokiečių, ven
grų, italų, daug ispanų (ypač 
pietuose, kalnų kloniuose, kur 
jie jau senai buvo įsikūrę ir ten 
ūkininkavo), daug 
ir dargi daug rusų 
jos, nuo Volgos 
(drauge su rusais) 
ir aukso “medžioti
kraštą,. Tada Colorado buvo tik
rai “spalvingas”, ne tik savo 
gamta, bet ir žmonių tautybė
mis. Toks jisai buvo iš dalies 
dar ir šio XX-jo šimtmečio pra
džioje.

Tiek daug tautų į Colorado 
privažiavo nuo 1858 metų, kada 
tenai (netoli dabartinio Denve
rio) buvo žemėje surasta ir iš
plauta apie $1,000 vertės auk-

so dulkių, ypač nuo 1859 metų, 
kada kitoje vietoje (prie dabar
tinio Central City) buvo suras
ti ir vieno Amerikos žurnalisto 
(taip, žurnalisto’ —- tai Horace 
Greely, New York Tribune re
daktoriaus) , atvykus į vietą, ga
lutinai išaiškinti jau dideli auk
so klodai žemėje ir kada ta vie
ta buvo pavadinta “brangiau
sia kvadratinė žemės mylia vi
same pasaulyje”. Tada žmonės 
ir pradėjo plaukti, masiškai va
žiuoti, imigruoti į Colorado to 
aukso “medžioti”, kiti (kiek vė
liau) dar ir derlingoje Colorado 
žemėje “farmeriauti”, ūkinin
kauti.

Model GQ-S3B 
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SDZIE AVĖ. PRospect 6-1790
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Pradžioje ypač kol dar buvo 
gyva iš savų gimtųjų kraštų at
vykusiųjų imigrantų karta, tų 
visų tautų žmonės skaidėsi į 
tautines grupes, laikėsi savo tau
tinių papročių, tradicijų, net ir 
savo namus statėsi “naujai at
rastoje žemėje” savo tautiniu 
stiliumi. Bet vėliau, senajai kar
tai išmirštant, naujoji (jau 
Amerikoje gimusi) karta savo 
tautinį — individualinį būdą ir 
tautinę kultūrą pametė, tų visų 
tautų žmonės savo krauju susi
maišė, susiliejo į vieną tautiškai 
bespalvę amerikonų masę.

1960 metais, kaip matyti iš 
Colorado gyventojų statistikos, 
iš 1,753,947 valstybės žmonių 
jau tik 59,874 žmonės buvo “už
sieniuose gimę”, vad. “foreign- 
born”, pagal tą gimimą: 1) 8,522 
vokiečiai, 2) 7,583 rusai, 3) 4,- 
882 meksikiečiai, 4) 5,269 ang
lai, 5) 4,797 italai, 6) 2,468 šve
dai, 7) 2,032 lenkai, 8) 1,628 
jugoslavai (Jugoslavijos tautų 
žmonės), 1,047 vengrai ir dar 
kai kurių kitų tautų žmonių po 
mažiau. Yra ten, kaip minėjau, 
dar gana daug ir ispanų, išlai
kiusių savo tautinius bruožus, 
bet jau iš tenai (Colorado kraš
te) gimusių (daugiausia Rocky 
kalnų klonyje San Luis Valley 
ūkininkaujanačių) dėl ko jau ne
laikomų “užsieniečiais” ar “sve
timtaučiais”. Apskritai, rei
kia pastebėti, kad ispanai, būda
mi sava nacionaline kultūra ir 
etnine kilme meksikiečiams, yra 
gerokai su anais susimaišę ir 
sudaro kaip ir vieną tautinę — 
nacionalinę grupę. Colorado 
krašte gyvena dar ir apie 35,000 
žydų, kurie irgi pastaruoju me
tu gerokai nutausta, maišosi sa
vo krauju su kitų tautų žmo
nėmis.

Kokios gyvesnės tų kitų tau
tybių veiklos Colorado valsty
bėje, galima sakyt, nematyt. Gy
vendamas Denveryje, tiesa, ma
čiau kartą vad. tautybių para
dą (miesto centre), kuriame da
lyvavo ir viena ponia su savo 
mažamete dukrele iš lietuvių 
tarpo (rodos, per maža būtų...), 
bet tas “paradas” didesnio, gi
lesnio įspūdžio man nepadarė. 
Atrodė tik toks gatvinis pažai
dimas... Be to, “Civic Center” 
esamame “Graikų Teatre” (po 
atviru dangumi) mačiau pora 
kartų kitų tautų jaunimą, de
monstruojantį savo tautinius šo
kius, tik kad tų “jaunuolių”, per
šokusių per 60 metų amžiaus 
ribą buvo ten perdaug...

Toliau sužinojęs, kad irgi Den
verio centre (1600 Logan St.) 
yra toks “Internacionalinis Na
mas” (“International House”), 
kur susirenka įvairių tautybių 
žmonės, užsukau ir aš į jį pasi- 1

domėti, kas ten yra, kiek ir ko
kių tautybių žmonių jame tau
tiškai pasireiškia. Radau, tiesa, 
tame “name” besireiškiančių 
net keliasdešimt tautybių žmo
nių, bet, daugiausia, ne Colora
do gyventojų, o Colorado svečių, 
laikinai ten gyvenančių, studi
juojančių Denverio universite
te ar kitose augštosiose moky
klose arba pakviestų iš užsienio 
dirbti laikinai kokius specialius 
(mokslo ar kitus) darbus, nors 
yra kiek ir dar visai tautiškai 
nenumirusių tų, amerikonų aki
mis žiūrint, “svetimtaučių Ame
rikos piliečių”... Tik gaila, kad 
man parodytuose sąrašuose lie
tuvių tenai neradau, o biblio
tekoje, kur išstatyta keliasde
šimt iš visų pasaulio kraštų ar 
tautinių grupių atsiųstų laik
raščių, žurnalų nemačiau nei 
vieno lietuviško, netgi nei mū
sų Lituanus, kurio vieta, rodos, 
ten būtų. O Sovietų Sąjungos 
propagandinis kreidinio popie- 
rio žurnalas, pretenduojąs at
stovauti visoms tos Sąjungos 
žudomoms ir dusinamoms tau
toms, ten yra, netgi ir garbin-, 
goję vietoje išstatytas... Kiti 
gal mano, kad jis tikrai mūsų 
tautai atstovauja. Kažin, ar ge
rai? Denverio lietuviai, pagal
vokit apie tai. Neužleiskit savo 
vietos Internacionaliniame Na
me Lietuvos okupantui ir mūsų 
tautos prispaudėjui, mūsų mo
ralės smukdytojus, tautos veido 
klastotojui, netgi ir tautos fi
ziniam žudikui, jos mirtinam 
priešui. Apie tą Internacionali
nį Namą ir apie Denverio lie
tuvius parašysiu dar kita proga, 
kiek vėliau.

<------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------

GEROS DOVANOS
iioi knygos parduodamos dabar "Niujianosa" su 

didelėmis nuolaidomis:

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik .   $3.00
Minkštais viršeliais tik —„------------------------------------ $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS. 
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 
tik---------------------------------------------------------------5150

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderi.

NAUJIENOS, 

1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ELL.
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APLANKYS KASDIENA ...
• „ Visuomenei ir paskiram asmeniui “Naujienos”
MX 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-ma

V

jai, kovojančiai 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 .

MIESTAS

ZIP CODE ..

Siuntėjo Pavardė, Vardas —

Adresas:

VALST.

Raginkite savo apylinkę 
augti ■ taupykite!

Taupymo Indėliai 
Apdrausti Iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

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. '

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

įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Komunistinės pagyros ir tikrove
Sovietų Sąjungos užsienio ministras Andriejus Gro- 

myka, važiuodamas Į dabartinę Jungtinių Tautų sesiją 
New Yorke, įtraukė Į savo delegacijos narių skaičių ir 
lietuviams pažįstamą Vytautą Zenkevičių. Jis pateko į 
Jungtinių Tautų ekonominį bei socialinį komitetą ir ru 
sų vardu kalbėjo komiteto narių posėdyje. Rusai taip pat 
yra paskyrę tą patį Zenkevičių “tarybinės” Lietuvos 
užsienio ministro pavaduotoju.

Vytautas Zenkevičius, dėstydamas sovietų valdžios 
pažiūras kitiems komiteto nariams, palietė ir rusų oku
puotą Lietuvą. Daugumoje jis pakartojo tą pačią mela
gingą propagandą apie Lietuvą, kurią rusai kartoja jau 
25 metus. Naujo toje Zenkevičiaus kalboje buvo tiek, 
kad jis pasigyrė ne tiktai apie “kultūrinius” laimėji
mus, bet jis turėjo drąsos prasitarti ir apie laimėjimus 
“tarybinėje” pramonėje. Besigindamas jis įsimagino. 
Jungtinių Tautų komiteto nariams jis tvirtino, kad “ta
rybinės” Lietuvos pramonė jau pralenkė net Jungtinių 
Amerikos Valstybių pramonę. Apie šias begėdiškas pa
gyras jau kalbėjome šių metų gruodžio 6 dienos įžan
giniame.

Atrodo, kad p. Zenkevičius nebęskaito Vilniuje lei
džiamos komunistinės spaudos. Turime galvoje ne prisi
plakėlių prie komunistų rašinius, bet paties centro ko
miteto kontroliuojamus raštus. Be Vilniuje leidžiamos 
rusiškos ir lietuviškos Pravdos, ten dar yra sudaryta 
“tarybinės” Lietuvos “teisingumo” ministerija. Be mi
nistro, pirmų, antrų ir trečių pavaduotojų, toje minis
terijoje yra didokas skaičius įvairių patarėjų. Tiktai da
bartinėje Lietuvoje tie patarėjai jau nebesivadina pata
rėjais, bet konsultantais. Ministras, gavęs komunistų 
partijos leidimą, visuomet gali pasikviesti konsultantą ir 
paprašyti, kad patartų kaip lengviau paruošti bylą. To
je “teisingumo” ministerijoje patarėjais dabar tarnau
ja Stasys Juška ir Petras Kemeklis. Jiems buvo pavesta 
ištirti “socialistinės” ir net “komunistinės” pramonės 
kokybę. Jie rado pasibaisėtiną vaizdą. Ministras leido 
dalį surinktos medžiagos paskelbti, kad bent dalimi 
galėtų pagerinti kokybę ir sumažinti nusikaltimus.

Ministro patarėjai rado nepaprastai daug broko, 
blogai pagamintų mašinų, neteisingų sąskaitų ir netin
kamos medžiagos. Brokas sudaro labai didelius nuosto
lius. Blogai pagamintos mašinos stabdo gamybą, nelei
džia dirbti norintiems lenktyniauti darbininkams. Pra
eitais metais vien tik lengvoje pramonėje už įvairų bro
ką teko uždėti 450,000 rublių baudų. Jie patys pripažįs-

trims mėnesiam h $6.00 
vienam mėnesiui$2.00

Kanadoje:
metams$22.00 
pusei metų  $12.00 
vienam mėnesiui  $3.00

Užsieniuose:
metams  $23.00
pusei metų  $13.00
vienam mėnesiui  $3.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St, Chicago, 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

BAŽNYTINĖS ŽINIOS 
KATALIKYBĖ IR TAUTA

Rusai kritikuoja 
Minkevičiaus knygą

The New World gruodžio 3 d. 
nr. išspausdinta NRS informa
cija iš Maskvos, pavadinta “Two 
Priest Sentenced by Lithuanian 
Reds”.

Suminėta iš pogrindinio, užsie
nių laikraštininkams padalinto, 
laikraštėlio apie dviejų Lietuvos 
kunigų Zdebskio ir Bubnio su
ėmimą ir teismą už vaikų ruo
šimą komunijai; toliau plačiau 
atpasakojama Vilniaus rusų laik
raštyje “Sovietskaja Litva” Ja
kovo (matyt, Jokūbo) Minkevi
čiaus knygos “Katalikybė ir tau
ta” kritika. Minkevičius esąs fi
losofas, mokytojaująs Lietuvos 
Mokslų Akademijoje. Kritikas, 
kurio pavardė nepaminėta, pa
reiškęs, kad knyga parodanti, 
jog katalikai Lietuvoje panau
doja bažnyčią priešrusiškiems 

jausmams skatinti”. Pasak tą 
kritiką, ši knyga teikianti įro
dymą, kokį efektą “nacionaliz
mas” daro religijai. Kritikas 
kaltinąs, kad Bažnyčia tautinius 
jausmus išnaudojanti “savo in
teresams”.

Kai kurių specialistų, kurie ži
no katalikų padėtį Lietuvoje, 
teigimu sovietų autoritetai esą 
susirūpinę dėl tenai pasireiš
kiančio religinio įkarščio, kadan
gi tarp žmonių ir Bažnyčios esą 
stiprūs ryšiai. Valdžios autori
tetai dedą ypatingas pastangas 

ta, kad “buvo nubausti ne visi bausmės verti. Nubausti 
tiktai 2% blogos medžiagos gamintojų.

Viršuje jau minėti du ministro patarėjai padėjo sa
vo parašus po tokiu pranešimu:

“Ypač blogai tvarkosi žemės ūkio darbuotojai. 
Sakysim, šių metų pavasari Pakruojo rajono- Lygu
mų kolūkis gavo sėjamąją. Prie jos trūko dviejų ra
tų Įvorių ir tiek pat ašių. Akto apie tai ūkis nesura
šė, t. y.7 faktinai neatliko mašinos priėmimo. Todėl 
nepareiškė ir pretenzijos tiekėjui, negavo dalių, ne
išieškojo . baudos.” (Tiesa, 11971 m. lapkričio 30 
d., 2 psl.), .
Pakruojo kolchozai! suvaryti ūkininkai nesikreipė 

dėl trūkstamų dalių, nes žinojo, kad jų negaus. Prak
tika jiems parodė, kad ieškojimas nieko neduos. Jie ma
no, kad tų dalių nėra. Jeigu sėjamoji reikalingas dalis 
būtų turėjusi, tai tos dalys, greičiausiai būtų pridėtos. 
Jeigu dirbtuvė dalių nepridėjo, tai reiškia, kad jų netu
rėjo. Panašiai elgiasi ne tiktai Pakruojo ir Lygumų ver
gai. Panašiai galvoja visi Į kolchozus varomi arba jau 
suvaryti lietuviai.

Pakruojo miestelio aikštėje komunistai pastatė di
deli komunisto Karolio Požėlos biustą. Ten jie suvežė 
visas biustui statyti reikalingas medžiagas ir dažus. Pro
pagandai jie nieko nesigaili, nes tiktai propaganda jie ir 
valdžioje laikosi. Bet kad Pakruojin siunčiamoji mašina 
turėtų ašis, tai jau kitas dalykas.

Būtų gera, kad Zenkevičius, prieš kalbėdamas apie 
Amerikos pramonės pralenkimą, užsuktų Į Pakruojį ir 
pasižiūrėtų, kaip ta sovietinė pramonė atrodo.

neįleisti tikybos mokymo į švie
timo procesą. Dėl to vaikų auk
lėjimas taip vykdomas, kad ko 
mažiausiaĮ tebūtų Bažnyčios įta
kos.

Reuteris gruodžio 4 d. prane
ša iš Maskvos: Katalikų katedra 
Kaune, Lietuvoje, didingas lo
jo šimtmečio gotikos pastatas, 
besiruošiant šio miesto 1,000 me
tų sukakčiai, visiškai restauruo
ta.

Popiežius prasitarė už 
teises mažoms tautoms

Kalbėdamas II Pasaulinio ka
ro veteranų organizacijų konfe
rencijos delegacijai popiežius 
Paulius perspėjo, kad norint tai
kos reikia dirbti ir siekti teisy
bės. “Gero ir broliško pasau
lio pagrindai yra paremti res- 
pektu silpniems ir mažiems ir 
statymu glaudžių ryšių tarp vi
sų pasaulio tautų. ” Jis išskai
čiavo “sąlygas, reikalingas pa
saulio taikai ir saugumui” — tei
sė tautoms ir valstybėms, kad 
būtų respektuojama jų savigar
ba, jų teisė į suverenumą ir kad 
būtų panaikintos puolamosios 
represyvės priemonės, atsisa
kyta žudikiškų ginklų lenkty
nių ir kad dingtų neapykanta ir 
visų rūšių diskriminacija”.
Bemažko stebuklas New Yorke

Lapkričio antrojoje pusėje 
pietinio Bronx lūšnynų gyvento
jai per keletą dienų gyveno di

deliame susijaudinime, tikėda
mi esą liudininkai “stebuklo”.

Viskas prasidėjo nuo vieno 
835 Trinity Avenue namo mau
dyklės kambario lango apatinia
me aukšte, kur stikle pasirodė 
kryžiaus formos atšvaistė, žmo
nės, kurie čia yra vien negrai ir 
portorikai, pradėjo prie to namo 
rinktis ir ilgomis eilėmis eiti 
pro langą, kad galėtų savo aki
mis pamatyti “stebuklą”. Kry
žius tame lange rodėsi kiekvie
ną naktį. Negana to, panašūs 
šviesos kryžiai pradėjo rodytis 
ir dviejuose kituose to paties na
mo languose, o trečias kryžius 
viename lange per vieną bloką 
toliau. Vienas baptistų kuni
gas H. V. Bolden, pažiūrėjęs į 
vieną tokį kryžių iš dviejų pė
dų atstumo nusprendė, jog ta
tai reiškia “antrąjį Kristaus 
atėjimą”

Greit gauta žinia, kad pana
šūs kryžiai nuo lapkričio 1 die
nos rodosi Savannah Macon 
ir Brunswicke, Georgijos vals
tijoje. Georgijos laikraštis 
“Darien News” iš lapkr. 4 d. ra
šė: “Pirmadienį popiet čia Mr. 
ir Mrs. Georgw Hall namo dvie
juose languose pasirodė keisti 
ir neišaiškinami kryžiai”. Da
rien deputy šerifas Jimy Amer
son pasakojo, kad policija tyrė 
septynis kryžius, bažnyčiose, 
krautuvėse ir namuose, “žmonės 
eina iš galvos”, jis pasakė. Dau
gelis atvažiuoja iš už 100 my
lių norėdami pamatyti.

Pagaliau Brunswick Glass 
Company savininkas paaiškino, 
kad tų langų stiklas — impor
tuotas iš užsienių ir čia New 
Jersey gamintas, vadinamas 
“Factro-Lite”, turi savyje ho
rizontalines ir vertikalines li
nijas, kurios ir padaro tą ypa
tingą efektą. Tačiau “tikintie
ji” argumentuoja, sakydami 
“Kodėl tie kryžiai niekados anks
čiau nesirodė?”

Kuo tie kryžiai baigėsi, spau
doje nebeteko nieko rasti.

Ilgas apie tą reiškinį prane
šimas su tokio kryžiaus lango 
stikle foto nuotrauka tilpo New 
York Tim^s lapkr. 19 d. nume
ryje. - . ■ ~

V t

Kaip kitur žmonės apsivalo 
iš nuodėmių

Quen. Cultra, 32 metų am
žiaus čikagietis, kurs savo pa
sistatytu 35 pėdų ilgumo laive
liu — trimaranu apiplaukė ap
link pasaulį ir po pustrečių me
tų praeitą rugsėjo mėnesį grįžo 
namo, savo. patirtus kelionės 
įspūdžius ir nuotykius vėliau 
aprašė Chicago Tribūnoj.

Ypatingai įdomus buvo jo per
gyvenimas Pietų Pacifike, mažo
je Fidži salyno šuva salelėje, 
kur jis į medį įsilipęs stebėjo 
čiabuvių, civilizacijos visiškai 
nepaliestų ir balto žmogaus ne
mačiusiu laukiniu žmonių reli
gines apeigas — apsivalymą iš 
nuodėmių, kitaip sakant viešą 
išpažintį ir atgailą.

ATVIRAS LAIŠKAS 
“DRAUGUI”

Prof. Vladas Jakubėnas “Drau
go” spalio 30 dienos kultūrinia
me priede aprašo Montrealio 
“Gintaro” ansamblio viešnagę 
Chicago j e. Kaip dideliam muzi
kos žinovui dera, profesorius 
sprendžia muzikinę (liaudies in
strumentų) dalį. Teigiamai ver
tindamas liaudies instrumentų 
derinį, gerbiamas profesorius 
pareiškia mintį, kad “Šio an
samblio primityvus (mano 
pabraukta. J. V.) liaudies me
nas gal nepatenkins kai kurių 
“sofistikuotų” muzikos mėgė- 
j ų” • ••

Sunkoka suprasti profeso
riaus pasakymą. Ar jis įžiūri 
tik šiame ansamblyje liaudies 
meno primityviškumą, ar jis iš 
esmės šneka apie liaudies meną, 
prikergdamas jam primityviš
kumo sąvoką. Jeigu jis, Jaku
bėnas, įžiūri tik šiahie ansamb
lyje primityviškumą, tai vertėtų 
pasišnekėti, ar mes iš viso turi
me daug “neprimityviškų” an
sambliu. £

Man atrodo, kad visi lietuviš
kieji tautiniai ansambliai lygiai 
tokie “primityviški”, tik vieni 
gal parodo to meno daugiau, 
kiti mažiau, vieni tiksliau, kiti 
gal ne taip tiksliai.

Jeigu gerbiamas profesorius 
tiki, kad liaudies menas iš es
mės yra primityvus, tad išeitų,

“Kai tik atvykome į Suva, aš 
išvažiavau suklebusiu autobu
su iš miestelio ir išėjau purvi
nu lauko keliuku (į gamtą). Nie
ko netrukus išgirdau būgnų mu
šimą ir pamačiau keisčiausią da
lyką, kokį kada esu regėjęs. Įsi
lipau į medį, kad galėčiau ge
riau matyti. Pamačiau apie tu
ziną vyrų ir jaunų berniukų il
gais geltonais rūbais ateinant 
nuo upės prie toliau stovėjusio 
žmonių būrio. Medžių šakomis 
mosikuodami jie per tą žmonių 
būrį žengė prie seklaus apie 10x 
40 pėdų didumo anglies žarijų 
pripilto įdubimo.

Minioje moterys pradėjo 
klykti ir aimanuoti, būgnai pra
dėjo smarkyn mušti. Vyrai vie
nas po kito pradėjo per anglis 
bėgti. Berniukai pasekė paskui. 
Jų kojos nuo žolės rasos buvo 
drėgnos ir aš girdėjau, šnypš- 
tantį garsą, kai jos bėgdamos 
mynė į ugnį.

Kiekvieną kartą, perbėgę per 
anglis, jie nusilenkė prieš sta
bus, kurie buvo pastatyti čia 
pat prie ugnievietės. Visi jie, 
įskaitant ir dar keliolikinių am
žiaus nepriaugusius vaikus, bu
vo mediniais smaigtais persivė-

rę žandus, lūpas ir antakius. Per 
jų veidus kraujas tekėjo. Jų 
akys buvo lyg stiklinės, atrodė, 
kad jie yra transe.

Kiekvieną kartą perėjus per 
anglis trys vyrai juos pliekė bo
tagais. Atrodė, juo daugiau 
skausmo jie pakėlė, juo geriau. 
Ritualui siekiant čiukuro, stau
gimas ir aimanos darėsi garses
ni ir būgnų mušimas smarkes
nis. Vienas vyras atsigulęs per- 
riedėjo per anglis ir viena mo
teris klykdama perbėgo per ug
nį.

Pagaliau viskas nutilo. Vyrai 
išsitraukė iš savo veidų smaig- 
tus ir minia išsiskirstė...

Nulipau iš medžio pasiteirau
ti kas čia buvo. Vienas senas 
žmogus man papasakojo, kad šie 
žmonės priklauso mažam Hindu 
kultui, kurs kiekvienais metais 
daro tas apeigas per skausmą 
apvalyti savo sielas. Dalyviai 
buvo užsidarę ir per 10 dienų 
meditavo ir šios dienos anksty
bą rytą nuvyko prie upės, kur į 
savo veidus susmeigė tuos smaig 
tus.

Nuėjau stebėdamasis, ko tik 
tie žmonės neprasimano vardan 
tikėjimo. .

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Gerb. “Naujienų” redakcijai.
Pridėtas “Draugui” siųstas laiškas iki šiol dar “Drauge” ne

pasirodė. Neturiu vilties, kad jis būtų išspausdintas, nes jau 
daugiau kaip trys savaitės praslinko. Sensta ir prof. Jakubėno 
rašinys ir mano laiškas.

Neatsisakykite paskelbti ši laiška “Naujienose”.
J. Vč.

kad ir tautiniai šokiai, tautiniai 
drabužiai, daug kartu laimėję 
premijas ir susilaukę labai gra
žaus įvertinimo svetimtaučių 
tarpe, irgi bus primityvūs. Vi
sos pasaulio tautos, įskaitant ir 
kitos rasės, kelia savo tautų su
kurtas vertybes, bet niekad iš 
pačių tautybių Uiekas nėra pa
sakęs apie savos tautos liaudies 
meno primityviškumą.

Aš jokiu būdu nedrįsčiau atsi
liepti net apie tokių tautų liau
dies meną, kuris gal tikrai daug 
primityviškesnis už mūsąjį, blo
gu žodžiu, nes kiekvienos tautos 
liaudies menas, kūryba yra tos 
tautos pagrindas.

Jonas Vaičiūnas

Solženicinas leis 
pinigus namie

CIURICHAS. — Sovietų ra
šytojas, gavęs Nobelio premiją, 
Aleksandras Solženicinas už sa
vo vakaruose išleistas knygas 
yra uždirbęs nemažą sumą pi
nigų, kurie laikomi jo“ paskirto 
šveicaro advokato dr. Fritz Heeb 
Šveicarijoje. Dr. Heeb paskelbė, 
kad neseniai Solženicinas jam 
pranešęs, jog jis nori tuos pini- 
bus išleisti savo tėvynėje huma
nitariniams tikslams.

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

KĖKŠTŲ LEKSIS j

MASILIAUSKINĖS
4

Negyvos būtų Masiliauskinės, jeigu 
nebūtų jų pašonėje Ignės Staponkaus. Ig
ne vra Masiliauskiniu simbolis ir dvasia. 
Kiekvieną kartą, kai Į jas nueinu ar nuva
žiuoju, visuomet pamatau Ignę, parube- 
žiu bešvilpaujanti.

Už kazilų sukabinti daigiai, keturi 
kotai žemyn nutįsę. Pas priemenės ir prie
šininkės langus, pas tą ilgą suolą pasie
nyje, kur Papūnis išlūžusius grėbladan- 
čius sudeda. Ir grėbliai ten pat sukabinti, 
ant ilgų atsikišusių gembių. Išsitraukiame 
dalgius, kiekvienas savo, dedame ant pe
ties ir einame j Masiliauskinės šieno piauti.

■ Ontonas Burba eina. Jis šįmet prie mū
sų už vaikį yra. Ir Eliozis eina. Septintąją 
klasę Eliozis baigė, rudenį eis Į aštuntąją. 
Jo ir marškiniai kitokie, dailesni, poniški. 
Ir aš einu — jau irgi nebeginčijamas vai
kis, nes jau moku šieną piauti. Eina ir 
Gailutis Ontė. Už piemenį jis yra prie 
mūsų, bet yra didelis, jau ir šieną papjau
na. Ir nori plautių tad Papūnis ir jį su pjo
vėjais leidžia.

Einame daržu pakalniui, siaurute va
ga-tarp dviejų ežių, pro sukrautus virbus 

papastogyje. Einame nešnekėdami. Sun
ku kažkaip, košės prisivalgius. Tai’ytum 
ilsime eidami. Tik nuėjus darbas prasidės.

Skardis žemyn į apluoką. Nežmoniš
kai aukšta žolė toje vietoje. Srutos iš tvar
tų čia subėga, todėl žolė tokia didelė. Su
kritusi nuo didelio vešlumo. Siauras, dai
lus takelis per ją.

Peržengiame ribą, karklais apžėlusią, 
kaip kokią žalią sieną. Takelis nenutrūks
ta ir Masiliauskio pievoje. Mūsų takelis. 
Tik mes juo vaikščiojame, kasdien Į Ma- 
siliauskines, po kelis kartus Į dieną.

Takelis eina aukštyn, Įsuka i Vasyliaus 
daržą, veda pro vartelius, į Vasyliaus 
kiemą.

Vasylius su savo Stasiu irgi jau pusry
čius pavalgiusiu, dalgius beimančiu. “No, 
vyra, ar jau enat?” pasako Vasylius. “Ar 
ėr Ontė jau pjaun?” — stebisi Stasis. 
“Menks dar pjuovies iš anuo, mon ruo- 
duos”, pasako senasis Vasylius. “O je, 
ons dar ėr mūsa posvaikiou kolnis paka- 
puo”, sako Eliozis.

Tas pusvaikis aš esu. Nepatogu pasi
daro. kad tokią paslaptį čia taip viešai iš
plepa. O dar Onė antai iš trobos išėjo, 
angtarpyje atsistojusi klausosi. Onė yra 
merga, jau suaugusi ir neblogai atrodan
ti, tad ir aš norėčiau pilnu vaikiu būti, be 
jokių trūkumų. Gerai kad nesustojame Va
syliaus kieme, einame ir nueiname.

Išeiname pro karkles, Masiliauskio 
prūdo kampą apsukame ir pasileidžiame 
per milžinišką plačią dirvą. Takelis ir per 
ją sumintas, per vasarojų. Tuo takeliu 
mes dabai’ einame, vienas paskui kitą, 
keturias dalgių galūnes aukštyn iškėlę. 
Kairėje matosi Masiliduskienės trobalė, ir 
kryžius pas kryžkelę, o dešinėn tęsiasi ne
sibaigiančiai plačios Kėkštų dirvos.

Perkertame kelią Į Juodeikius. Dirvos 
greitai baigiasi, išeiname Į pievą. Takelis 
vingiuoja pro kęsus. Masiliąuskinių riba 
nežymi, nematoma, bet mes žinome kur 
ji yra. Maža mūsų dirvelė, paskui akme
ninis tiltelis. Pasukame i dešinę ir prie 
ąžuolo sustojame. Nusiimame nuo peties 
dalgius, numetame ant žemės tintuvus.

Lanka po mūsų kojomis, didžioji Ma
siliauskiniu lanka. Dešinėje čiurlena upe
lis, už jo Kėkštakalnis prasideda, o prie
kyje ir kairėje lanka. Pradžioje visai lygi, 
toliau karklų ar alksnių krūmeliai tai vie
nur tai kitur. Juo toliau, tuo daugiau tų 
krūmų. Viskas baigiasi beržynu. Už jo yra 
Juodeikių tyras, ruda susproginėjusi žemė 
be žolės, tik labai mažomis retomis puše
lėmis apaugusi.

Bakstelėjame dalgiakočius į žemę, 
stipriai iremiame, kad ncpaslystų. Skam
biname su galąstuvais į dalgius. Činkt, 
činkt, činkt — šienapiūtė prasidėjo.

Pasigalandame, pasipustome savo dal

gius ir pradedame piauti. čiūūkš, čiūūkš. 
Ontonas eina pirmas, po jo Eliozis, pas
kui aš. po manęs Ontė. Čiūūkš, čiūūkš to
lyn i lankos gilumą. Čiūūkš, čiūūkš.

šienas pakvimpa. Rasa dar nenukri- 
tusi, todėl lengva piauti. Dalgiai gerai 
ima. Bet vistiek papustyti reikia. Sustoja 
Ontonas, vėl remia į žemę dalgiakotį, vėl 
pabarškina su brukšte. Tuojau ir Eliozis 
tą patį daro, ir aš, ir Ontė. Pasipustome 
pakraštį ir vėl tolyn varomės.

Kai jau apie trisdešimt metrų pirmyn 
nuėję esame, Ontonas sustoja. Užteks. 
Tokio ilgio bus baras. Vėl pasigalandame, 
ir piaudami grįžtame atgal. Ontono pra
dalgė virsta dabar ant pirmosios, ateinant 
supjautos. Suverstinė jo pradalgė gauna
si, dviguba.

Vėl atsirandame pas ąžuolą. Vieną 
kartą apsukome. Pirmosios aštuonios pra
dalgės išvarytos. Nueiname į antrą baro 
pakrštį ir vėl tolyn varomės.

— Vyre onta atet, — staiga prašneka 
Ontonas. '

Visi pakeliame galvas.. Tikrai — pa- 
kėkštakalniu beateinąs Stakanis. “Vyre” 
jį vadina visi kad šnekėdamas dažnai sako 
“ar žėna, vyre”. Priėjęs ąžuolą sustoja, 
išsitraukia iš kišenės maišelį tabako ir pra
deda kimšti pypką. Laukia mūsų kol pra
dalgę baigsime.

— Gera pjauto su rasa.

— Nabloga.
Sustojame ir mes. Ontonas išsitraukia 

tabokerką ir pradeda sukti bankrutką.
— Ar nenuori mona pasprabavuotč? —■ 

kiša jam Stakanis savo mašnelę.
— Kuokį če tori?
Susisuka Ontonas Stakanio tabako ir 

užsidega.
— Gėrė meta, vyre, stuora verst pra

dalgės,, — pasako Stakanis.
—„Jie, — atsako Ontonas.

Juodu rūko ir tyli. Tylime ir mes trys 
ten pat stovėdami.

— Kam ton puonatį vargėnat? — pa
sako Stakanis, į Eliozį pasiveizėjęs.

— Gera yra pasimonkštintė, — sako 
Eliozis.

— Ar žėna. vyre, gera yra muokshis 
žmuogou. Pu pėningus ons kumet nuors 
graibys.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
“NAUJIENAS”

Jos visad rašo
TEISYBĘ
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DR. ANNA BAL10NA 
akių, ausų, nosies 

IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.
Rezid. telef.; WAibrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 
nuo 7 iki 8 vai, vak. Treč. uždaryta.

P Respect 8-322?

Rex. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8U12

Telef.; PRospect 8-1717

DR. S. BIE21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-b 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiai, ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

DR. C K. BOBELIS
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. P£T£R BRAZIS
PHYSICIAN AND SuKutuN 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS:

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

ir šestad, tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EIS1N - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

ginekologine chirurgija 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitari mą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml ,3-0001.

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai. 
Treč. ir šestad. uždaryta.

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

Ofiso tek: HE 4-1813 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: p R 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

rietu Amerikoje
LietuviŲ pasirodymas Walt 

Disney minėjime Buenos Aires i
Walt Disney vardo kino-teatre, 
prie Corrientes ir Callao, lapkr. 
22 d., minint tos salės 6 metų 
sukaktį, dalyvavo tūkstančiai 
sostinės jaunimo. Scenon buvo 
iškviesti savo tautiniais rūbais 
pasipuošę jaunuoliai, po du nuo 
kiekvienos tautos. Lietuvius 
puikiai atstovavo Guillermo Mi
siūnas ir Laura Urbonavičiūtė 
Mutis.

Nuo Callao iki obelisko buvo 
sulaikytas autų judėjimas: Pa
rodavo įvairių tautų jaunuoliai, 
grojo kolegijos Ward ir kiti or
kestrai, šešiaaukščio^ “torto” 
pavidalo autas buvo aplink ap
sėstas įvairių tautų drabužiais 
pasipuošusio jaunimo. Skautai 
tvarkė parodą. TV transliavo 
iškilmes. Visa sostinės spauda 
plačiai aprašė.

Mažuosius estų atstovus da
bojo dailininkė Alma Kersten- 
Yodard su giminaite; lietuviu
kus — A. L. Centro pirmininko 
V. Misiūno žmona Adelė Misiū
nienė ir A. L. Balso moterų sky
riaus red. Ona G. Ožinskienė. 
Nuotraukas padarė organizaci
nės komisijos dalyvis Pranas 
Ožinskas ir kiti spaudos fotogra
fai. Garbės dalyvių tarpe buvo 
mūsų bendradarbis Walter Rask- 
Rasčiauskas, kurio vardą, kaipo 
Chicagos Naujienų atstovo, mi
nėjimo pabaigoj, pakartotinai 
skelbė rengėjai. Dėl prezidento

GRADINSKAS
SUMAŽINTOS ‘ 
KAINOS 

DABAR 
PRIEŠ KALĖDAS

2512 W. 47 ST. — FR 6-1991 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

6----- - — -- s v

^PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PL WAibrook 5-8063

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

is įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Plata 
TaL: F Rentier 6-1882

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses’*
Vii. pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai.: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vak 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.
Tek: 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

t— ■ ■ ■■ . ■■ ■  ---------------- -■■■ ■ _

SOPHIE BARČUS
j RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 
1490 kiL A. M.

j Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma Į 
dienio iki penktadienio 11—12' 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai ;

j ryto.*

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

I CHICAGO. HL A0629
J
a —  -------------------- ■—----------------J

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiai 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Seštadie- 
oiaia 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 WEST 71«f STREET 
Ofiso telef.’ HEmlock 4-2123 
Rezid. telo»\. Glbson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

ttt Aparatai - Protezai. Med. Ban 
dažai Speciali pagalba kojon* 

' (Arch Supports) ir t t
VuL- g__4 Ir 8—8. Šeštadieniais 9—i.
1450 We«t 63rd St., Chicago, III. 60629

Telef.: PRosp^t 6-5084

Nesunki žūklė! Brazilįjos miesto Rio čt Janeiro pakraščiuose jūroje pilna išdvėsusiy žuvy. Sa- 
koma, kad žuvys dvesia nuo užteršto vandens. Daroininkai kasdien išgraibo tonas tu žuvy.

ligos, iškilmių kūma — preziden
tienė nedalyvavo. Įrašas Įteik
tas per jos atstovę de Masei.

Paroduotojams grįžus teatran 
tapo išdalintos premijos ir do
vanos vaikams. ALB Rep.

CHICAGOS L. DRAUGIJŲ 1971 M. VALDYBOS
KRAKIŠKIŲ DRAUGIŠKO KLUBO 
VALDYBA 1971 METAMS — Pirmi

ninkas Motiejus Strumskis, 5920 S. 
Maplewood, tel. PR 6-0716; Vicepir
mininkė Janina Bartkus, 6919 So. 
Artesian, teL 476-0686; Nutarimų 
raštininkė Eugenija Strungys, 7129 
S. Rockwell SL, teL 476-6174; Fi
nansų sekretorė Rožė Platkauskienė, 
4019 So. Rockwell St., tel. LA 3-0833, 
Kasininkas Bronius Bartkus, 6919 S. 
Artesian, teL 476-0686. — Susirinki
mai įvyksta kiekvieno mėnesio tre
čią sekmadienį, 2:00 vai. popiet 
ponų Bartkų namuose, 6919 So. 
Artesian.

kiekvieno mėnesio trečią trečiadie
nį, 7:30 vai. vak., Hollywood svetai
nėj, 2417 W. 43 St. Nariai priima
mi nuo 16 iki 58 metų.

9-TO WARD0 LIETUVIŲ DEMOKRA
TŲ KLUBO VALDYBA 1971 METAMS

— Pirmininkas Juozas Skeivys, 
6601 So. Artesian Ave., teL PR 
8-6536; Vicepirm. Alfonse Spiečius, 
51 West 103 St, tel WA 8-5487; 
Vicepirm. Bessie Sudlla, 741 West 
123 St., teL PU 5-3990; Kasininkas 
Frank Puodžiukas, 10822 So. Wabash 
Ave., tel. CO 4-2467; Finansų sekre
torius Kazys Rubinas, 10753 So. 
Perry, tel. PU 5-8889, Protokolų 
sekret. Anna Labžendis, 10826 So. 
Wabash; Kasos Globėjas Valter 
Stulpinas, 23 E. 112 Place; Kasos 
Globėja Zofija Bubelis, 10839 So. 
State SL, Trusty Juozas Skeivys, 
6601 So. Artesian Ave.! Trusty Ka
zys Rubinas, 10753 So. Perry Ave.; 
Trusty Frank Puodžiukas, 10822 So. 
Wabash Ave.; Maršalka Kazys Gi- 
rulis, 10850 So. Edbrooke Ave.; Re
vizijos komisija — Petronėlė Peč- 
kaitis ir Zofija Bubelis. — Klubo 
susirinkimai įvyksta kas mėnesio 
trečią ketvirtadienį, 7:00 vaL vak. 
parapijos svetainėj, 108 St. ir S. 
State St. 1

LIETUVIŲ ŽAGARĖS KLUBO VAL
DYBA 1971 METAMS — Pirmininkas 

Paul Masilionis, 4636 So. Keating 
Ave., teL 585-5611; Vicepirminin
kas John Didžgalvis, 3808 So. Union 
Avė., tel. 927-8660; Nutarimų rast. 
Joseph Keturakis, 4436 So. Califor
nia Ave., tel. 52^-2553; Finansų 
rast. Herman Danta, *405 So. Wash
tenaw Ave., tel. 847-2774; Kontrolės 
rast. Rožė Didžgalvienė, 3808 So. 
Union Avė., tel. 927-8660; Iždininkė 
Adella Šankus, 2520 W. 68 SU tek 
476-6399; Korespondentas Antanas 
Jusas, 2030 W. 23 St., tek 927-8989; 
— Klubo susirinkimai įvyksta kiek
vieno mėnesio ketvirtą sekmadienį, 
1:00 vak popiet Hollywood svetai
nėj, 2417 W. 43 St. Nariai priima
mi nuo 16 iki 50 metų.

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGUOS 
“APŠVLETA” VALDYBA 1971 ME
TAMS — Pirm. Stella Kaulakis, 3247 

So. Emerald Ave., tel. 225-3016; vi
cepirm. — Aldona Olis, 3439 West 
73 St., teL 925-9546; Nutarimų rast. 
Rožė Didžgalvienė, 3808 So. Union 
Ave^ tel. 927-8660; Finansų rast. 
Joanna Zelvis, 3251 So. Green St., 
tel. 842-7838; iždo globėja Frances 
lančius, 2451 W. 46 SU teL 927-2197; 
Wagner, 3238 So. Green St., telef. 
927-8839; iždininkė Anastazija Va- 
Šeimininkė Adela čuprinskas, 3227 
So. Emerald Ave., tel. 842-3148. — 
Susirinkimai įvyksta kiekvieno mė
nesio antrą sekmadienį 1:00 vai. po 
pietų Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Narės priimamos nuo 
16 iki 65 metų.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO VAL
DYBA 1971 METAMS — Pirmininkas 

Joseph Skeivys, 6601 So. Artesian 
Ave., tel. 778-6536; Vicepirmininkas 
Frank Padžiukas, 10822 So. Wabash 
Ave., tel. 264-2467; Nutarimų rast. 
Rožė Didžgalvienė, 3808 So. Union 
Ave., teL 927-8660; Finansų rast. 
Bernice Žemgalis, 2535 W. 42 St., 
tel. 847-2879; Iždo globėjas Julius 
Klimas, 5602 So. Nordica Avė., tek 
586-1592; Kasininkas John Didžgal- 
vis, 3808 So. Union Avė., telef. 
927-8660; Korespondentas Joseph 
Skeivys. 6601 So. Artesian Ave., tel. 
778-6536. — Susirinkimai įvyksta

IIMIIII■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■L

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris. Kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažutį, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

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

mato, 126 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos 

Kišeninio formato, 157 psL $2.00.
5. Butky Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL Sl,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psl. Kaina S3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - L1ŪOI. Lyrikos eilės, 105 psl. S2.0C
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psi. S2.00. '

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
’ išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. S5.O0.

13. Nadas Rastenis, THE POREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
“Anykščiu šilelis”, vertimas, 42 psl. S2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktina lyrika, 167 psL, $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psL $2,30.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psl., SI .00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50
21. Alfonsas TyruoHs, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

55 psL $1.00.
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 orderį.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 60608

7222 So. Richmond St., tel. HE 
4-7174; Vicepirmininkė Helen Ven- 
geliauskas, 4500 So. Talman Ave., 
tel. VI 7-6743; Nutarimu raštininkę 
Antoinette Kalys, 4521 So. Wash
tenaw Ave., telef. VI 7-0880; Fi
nansų raštinnikė Bernice Žem
gulis, 2535 W. 42nd SU telef. 
VI 7-2879; Iždo kontrolės rastini n- 
kė Anna Klimas, 7240 So. Fairfield 
Ave., tel. 737-4888; Iždininkė Valeri
ja Samuolis, 7216 So. Richmond SU 
teL GR 6-1996; A. Jusas — kores
pondentas. — Susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio pirmą a n trad i e- 
nį, 8 vai. vak. Talman salėje, 4500 
So. Talman Avė.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehill 6-234M

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Vi------------------- 1---------------- --  ----- -------  -------- - ... ...............

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
KLUBO VALDYBA 1971 METAMS — 

Pirmininkė Estella McNamee, 6151 
So. Spaulding., tek 434-4936; Vice
pirmininkas Matt Povilaitis, 7050 S. 
Maplewood Ave., tek 434-0267; Nu
tarimu rast Rožė Didžgalvienė. 
3808 Šo. Union Avė., tel. 927-8660; 
Finansų rast. Bernice žemgulis, 
2535 W. 42 SU tel. 847-2879; Kon
trolės rast. Josephine Masilionis. 
4636 So. Keating Ave., tel. 585-5611; 
Kasos globėjas’Joseph Mikšis, 7251 
S. Francisco Ave., tel. 778-1740; 
Kasininkas John Didžgalvis, 3808 S. 
Union Avė., tek 927-8660; Maršalka 
Paul Masilionis, 4636 So. Keating 
Ave., tek 585-5611; Korespondentas 
Estelle McNamee, 6151 So. Spaul
ding, tel. 434-4936. — Susirinldmai 
įvyksta kas kiekvieno mėnesio tre
čią sekmadienį, 1:00 vai. popiet Hol
lywood svetainėj, 2417 W. 43 St 
Nariai yra priimami nuo 16 iki 55 
metų.

CmCAGoiLIETUVTŲ SUVALKIEČIŲ 
DRAUGUOS VALDYBA 1971 ME
TAMS — Pirmininkas Leonas Vasilia- 

vas, 7020 So. Rockwell St., telef. 
737-2689; Vicepirmininkas Jonas 
Jonikas, 7058 So. Fairfield Ave., 
teL RE 7-0017; Nutarimų sekretorė 
Eugenija Strūnos, 7129 So. Rock
well St., tek 476-6174; Finansų raš
tininkas Kazys Ulevičius, 7523 W. 
62 Pk, tek 458-8345; Turto globėja 
Ona švirmiėkienė, 6601 So. Whipple 
Ave., tek 434-0290; Kasininkas ir 
Korespondentas Antanas Gintneris, 
3221 W. 61 St, tel. 436-1691, Mar
šalka Jonas šapelis, 7029 So. Arte
sian, tel. GR 6-4973. — Susirinkimai 
įvyksta kiekvieną ketvirtą mėnesio 
penktadienį 8 vak vak. Hollywood 
Inn svetainėj, 2417 W. 43rd St

L. K. KŪRĖJŲ SAVANORIŲ ČIKA
GOS V. D. SKYRIAUS VALDYBA 
1971 METAMS — Pirmininkas A.

Juodka, Sekretorius B. Raziūnas, 
Kasininkas V. Markevičius. Visais 
reikalais kreiptis į pirmininką ad
resu: 5623 So. Paulina St, Chicago 
Illinois 60636.

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR KUL
TŪROS KLUBO VALDYBA 1971 ME
TAMS — Pirmininkė Julija Sadauskas,

CHICAGOS NAŠLIŲ, NAŠLIUKIŲ IR 
PAVIENIŲ DRAUGIŠKO KLUBO 
VALDYBA 1971 METAMS. _ Pirmi

ninkė Mary Neberieza, 5724 So. 
Richmond St., tel. PR 8-5817; Vi
cepirmininkė Julia Sadauskas, 7222 
So. Richmond St, tel. HE 4-7174; 
Nutarimų raštininkė Mary Urbelis, 
6631 So. Hoyne Ave., tel. RE 7-5813; 
Finansų raštininkė Anna Condux, 
7132 So. Millard Ave., tel. 581-4133; 
Iždo kontrolės raštininkas Kaspa
ras Kriščiūnas, 3171 W. 84th PL; 
Iždininkas Jonas Jonikas, 7058 So. 
Fairfield Ave., tel. RE 7-0017; Mar
šalka Justinas Žemaitis, 629 W. 18 
St; Korespondentas A. Jusas, 2030 
W. 23rd SU tel. YA 7-8989. — Su
sirinkimai įvyksta kiekvieno mėne
sio antrą penktadienį 8 vai. vakare 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd St

LIETUVIŲ BRIGHTON PARKO MO
TERŲ KLUBO 1971 METŲ VALDY
BA: Pirmininkė — Mary Naberieza, 

5723 So. Richmond StM telefonas 
PR 8-5817; Vicepirm. — Julia Sa- 
causkas, 7222 So. Richmond Street 
tel HE 4-7174; Nutarimų rast — 
Estella McNamee, 6151 So. Spaul
ding, tel. 434-4936; Finansų rast 
— Bernice Žemgulis, 2535 W. 42nd 
St, tel. VI 7-2879; Kasos globėja 
— Anna Klimas, 7240 So. Fairfield, 
tel. 737^888; Kasininkė — Helen 
Vengeliauskienė, 4500 So. Talman 
Ave., teL VI 7-6743; Koresponden
tė — Estella McNamee, 6151 So. 
Spaulding, tel. 4344936. — Susirin
kimai įvyksta. pirmą mėnesio ket
virtadienį Talman svetainėj, 4500 
So. Talman Avė 8 vai. vak.

Susirinkimu ir parengimą 
PRANEŠIMAI

★
— SLA 260 kuopos narių priešmeti- 

nis susirinkimas įvyks sekmadienį, 
gruodžio mėn. 12 dieną 2:30 vai. po 
pietų, 2549 W. 71st St. Kviečiam vi
sus narius atvykti, nes bus nominaci
jos S.LA. Pildomosios Tarybos na
rių ir kuopos valdybos rinkimai.

x # Valdyba

— Chicagos Lietuviu Našliu, Našliu- 
kiy ir Pavieniu klubo metinis narių su
sirinkimas įvyks penktadienį, gruodžio 
mėn. 10 dieną 8:00 vai. vak. Hollywood 
salėje. Nariai ir narės būtinai atsi
lankykite i susirinkimą. Turime daug 
reikalų aptarti. Po susirinkimo įvyks 
vaišės ir bus Jurgio Joniko orkestras 
šokiams.

M. Urbeiis, rast.

SKAITYK *NAUJIENASH - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

A. A.
PETRAS MATCNAS

Gyv. 6950 So. Western Avenue

Mirė 1971 m. gruodžio mėn. 8 dieną, 1:30 vai. popiet, sulaukęs 
85 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 59 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Kastancija, duktė Irene Beyermann, žen

tas Walter, 3 anūkai — Ward, Lisa ir Denies, giminaičiai Raymond ir 
Albin Blumas bei jų šeimos ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue.

šeštadienį, gruodžio mėn. 11 dieną 10:00 vaL ryto bus lydimas iš 
koplyčios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Petro Matūno giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, duktė, giminės.

Dėl informacijų prašoma skambinti tel. 927-1911.

EUDEIKISI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMp ĮSTAIGA |
CiniTTTOnnttirnmnmniimniuituiiiu«HiiinH«ttiii»<tnnmwHn»’niKniuiiiuu»t»muwiminnnusu3 

1

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID j
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE j

Tel.: YArds 7-1741 - 1742 I
4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE Į

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS I

AMBULANCE |

PATARNAVI- j
MAS PIENĄ
IR NAKTJ I

* I
TURIME t

KOPLYČIAS t
VISOSE MIESTO

DALYSE 
_____ I

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

NARIAI:

Chicagos
Lietuvię 
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

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

———— II, It II.............. .

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAras 7-ll.»o-1139 |

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS I
! . (LACKAW1CZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410
- • ■ I——. . —- ■ - ■ ------------ ■

P. J. RIDIKAS
5354 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, IHinoia

ĮĮn.,^. if...........  . .............  1 tipi
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GYVAS SIDABRAS
Judrus kaip gyvas sidabras, motina, Josephine Pakel, ben- 

Taip sakoma apie asmenis, ku
rie pasižymi didele energija, 
darbštumu ir sumanumu. Tos 
rūšies asmenims kaip tik tenka 

j priskaityti Philomeną 1). Pa- 
: kel, Chicagos Taupymo ir 

Skolinimo bendrovės preziden
i Floridoje, negu Chicagoje. Ji 

Floridoje ir dabar gyvena.

■ Kita dukra, Elaine, ilgoka
■ laiką dirbo bendrovėje. Kai 
’ jos brolis Jonas mirė, o ji iš

tekėjo. lai ir jos vyras pradė
jo dirbti bendrovėje ir eiti at
sakingas pareigas. Tačiau po 
kurio laiko dėl kažkokių prie
žasčių 'tiek ji.
pasitraukė iš 
vyko gyventi i Europą.

Laimei, Philomena D. Pa
kel (jaunojo Pakel žmona), 
kuri daug metų tarnavo bend
rovėje, eidama atsakingas pa
reigas (sekretorės, direktorės, 
viceprezidentės), buvo pasi
ruošusi perimti bendrovės va
dovybę. Vadinasi, prezidentės 
vietą. Užsibaigė'tada ir Jono 
Pakel Sr. rūpesčiai dėl tinka
mo bendrovės reikalų vedimo. 
Jis tada pasitenkino direkto
rių valdybos garbės pirminin
ko pareigomis. Ne kartą aš iš 
jo girdėjau, kad. girdi, marti 
kartkartėmis klausianti jo 
patarimo. Tačiau jis tik numo 
jąs ranka, sakydamas, jog ji 
geriau žinanti, negu jis, ir pa- 
dėkojąs už komplimentą. Jo
nas taip pat sakydavo, jog jo 
sūnus buvo rimtas ir išmintin
gas, todėl ir pasirinkęs sau už 
gyvenimo draugę Philomeną 
Norbutaitę.

Grįžtant atgal prie ponios 
Philomenos D. Pakel, reikia 
pasakyti, jog ji yra laiminga,

; lę, kuri tikrai primena “gyvą 
* sidabrą”.

Aš esu seniausias bendrovės 
direktorius. Seniausias am- 

x ziumi ir ilgiausiai išbuvęs di- 
. rektoriaus pareigose. Visi ma- 
£ no bičiuliai ir bendrovės ben- 
2 dradarbiai jau iškeliavo am- 
jžinybėn. štai jie: adv. Gugis, 
; Nenartonis, Push's, Valonis. 
i Gregg ir John Pakel Sr. Kalbu 
jčia apie senesnuosius. Teko 
j taip pat atsisveikinti ir su John 
ę Pakel Jr„ kurio gyvybė buvo
4 nutraukta pačioje jaunystėje. 
;Tai buvo rimtas, gabus ir su- 
įmanus vyras.

Jaunojo Pakel mirtis tėvams
5 buvo didžiausias smūgis. Jo

IEŠKODAMI DOVANŲ KALĖDOMS, 
į APLANKYKITE
CVAZNELIŲ PARDUOTUVĘ 
£ 2501 W. 71 st 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

drovūs reikalais nesidomėjo 
Ji daugiausia rūpinosi sąvo vy
ro Jono gerove bei jo sveika
ta. Jaunesnioji dukra, Arlene 
Pakel, nors buvo gerai su ber 
drovūs reikalais susipažinusi, 
bet jai geriau patiko gyventi

tiek jos vyra: 
bendrovės ir iš

PHILOMENA D. PAKEL, 

Chicago Savings and Loan Assn. Prezidentė

kad buvo apdovanota grožiu, 
tvirtu protu, išnlone ir dideliu 
pajėgumu dirbti. Ji atsilanko 
beveik į visus lietuvių organi
zacijų parengimus bei banke
tus. yra Lietuvių Taupymo 
Bendrovių Lygos valdybos na
rė. o taip pat ir Cook County 
bendrovių lygos narė. Tik šio
mis dienomis ji grižo iš U. S. 
taupymo bendrovių lygos kon
vencijos, kuri įvyko New Yor
ke. Gyvena ji Palos Heights 
puikioje rezidencijoje. Likusi 
našlė, ji išauklėjo šešis vaiku
čius. Vyriausias jų1, John E.

Pakel, jau pavyzdingai eina 
bendrovės direktoriaus parei-

Philomenos Pakel inciatvva
I
visi bendrovės direktoriai ir 
tarnautojai Padėkos 'dienos 
proga gavo po kalakutą. Tai 
pirmas toks atsitikimas bend
rovės istorijoje. Tai labai gra
žus gestas iš jos pusės.

Bendrai, Veikia pasakyti, 
jog Philomenos Pakel vadova
vimas užtikrina Chicagos Tau 
pymo ir Skolinimo bendrovei 
šviesią ateiti. W. B. Sebastian

SLA 63-čios (Roselando) kuopos
narių susirinkimas įvyks šeštadienį, lapkričio 11 dieną, 
2:00 vai. po pietų Visų šventu parapijos salėje, esančioje 
10809 South State Street.

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

Kuopos Vaidyba

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS

INSURED
SAVINGS

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

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-8248

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairių p rakių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

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

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, DlinoU 60608

f — NAUJIENOS, CHICAGO if ILI___ FRIDAY. DECEMBER 10. 1971

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

FOR SALE 
TAVERN AND CAFE 

$35,000.
AMBERG, WISCONSIN 
2 families now leasing. 

Write: WILLIAM LAD WIG, 
5950 N. 69th STREET, 

MILWAUKEE. WI 53218.

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

NUO SAUSIO 1 DIENOS 
IŠNUOMOJAMAS

4 kambarių naujai dekoruotas butas 
2-me aukšte, 69-tos ir Damen Avė. 
apylinkėje. 2 miegamieji, gazo šili

ma, $100 mėnesiui. Skambinti 
HE 4-2510 

tarp 3 ir 5 vai. popiet.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir {rengimai

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

(0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
lalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421
6200 So. WESTERN AVĖ.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairūs Pardavimai

SEWING MACHINE
NEVER USED.

All automatic zigzag. Makes "button 
holes, blind stitch and embroidery.

Cost $349.
Sacrifice $135.

Call JU 3-5681

-

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSLM0KĖJIMAI3

DEL VISŲ LNFORMACLTŲ, KREIPKITE! J

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidenuu

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARLATAS — VERTIMAI 

j VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA j

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

MŪRINIS 1% AUKŠTO. 2 gražūs bu- 
tai. 5 ir 4 kambariai. Gazo šilima. 
Radiatoriai. Pečius naujas. Arti 
71-mos ir Francisco. Tel. PR 8-6916.

SAVI NAMAI NEŠĄLĄ

— Kazimiero Grinos, kupiš
kėno. vienas sūnus eina vicepre
zidento pareigas Chicagos Con
tinental Banke, o antrasis, inži
nierius, Venecueloje stato plie
no dirbtuves.

— Gruodžio 11 ir 18 dienomis 
Bernice Kasarski ir jos duktė 
Carolyn Mokslo ir Pramonės 
muziejuje rodys lietuvių kalėdi
nes puošmenas, o gruodžio 12 ir 
19 dienomis jas rodys ponia Lu
cille Vesota su savo dukterim 
Lucille. Gruodžio 3 dieną jas 
rodė Frank ir Eleonor Zapoliai, 
gruodžio 4 d. — "Wanda Rada- 
vich su dukra Sue. o gruodžio 
5 d. — Helen Pius ir Cecilia Ma
tui.

— Amerikos Lietuvių Tarybos 
paruošta peticija, kurią norima 
įteikti prez. Nixonui prieš jo ke
lionę į Sov. Sąjungą, yra išreiš
kiamas protestas dėl Lietuvos 
neteisėtos okupacijos, religijos 
persekiojimo, nuolatinio žmo
gaus teisių pažeidimo ir Simo 
Kudirkos nuteisimo, šią petici
ją platinti ir rinkti parašus yra 
visų pareiga, kad ji išplistų ne 
tik tarp visų lietuvių, bet ir 
mus prijaučiančių amerikiečių 
tarpe, surenkant didesnį parašų 
skaičių. Peticijos lapai yra gau
nami Alto raštinėje. 2606 W. 63 
St., (Jūcago, III. 60629 nuo 8:30 
iki 4 vai. kasdien ii' šeštadieniais 
nuo 9 vai. ryto iki vidudienio. 
Tel. 778-69004)1.

— Lituanicos Sport Klubo fut
bolo komanda ’’Liths” dalyvaus 
žiemos sezono rungtynėse, ku
rios prasidės gruodžio 19 d. 1:00 
vai. International amfiteatre. 
Pirmosios rungtynės bus su vo
kiečių komanda Kickers ir vyks 
kiekvieną sekmadienį iki tur
nyro pabaigos, žaidžiant salėje, 
aikštė yra mažesnė, laikas trum
pesnis ir žaidėjai turi griežtai 
prisilaikyti sportinės etikos bei 
drausmės.

Social Security administra
cijos įstaiga praneša, kad nepa
jėgūs dirbti dėl fizinių ar proti
nių trūkumų, gali gauti nedar
bingumo pašalpas, jei tik jhe 
anksčiau dirbo ir priklausė so
cialinei apdraudai. Informaci
jas teikia ir duoda reikiamus 
blankus visos Socialinio draudi-

kreiptis j

Toronto, 
su prenu-

Del-

Sa
na-

mo Įstaigos. Reikia 
artimiausią.

— Povilas Razma, 
On t., Kanada, kartu
merą tos mokesčiu prisiuntė ka
lėdinius linkėjimus. Lapkričio 
25 d. mirė jo žmona.

— B. Aukštkalnis,. Canoga 
Park, Calif., Kalėdų proga už
sakė Naujienas poniai E. 
kus, gyv. Sudburio mieste, 
nadoje.

— Lietuvių žurnalistų 
jungos Chicagos skyriaus
rių susirinkimas įvyksta gruo
džio 10 d., penktadienį, 7 vai. 
vakaro, 2618 W. 71 St. salėje. 
Kviečiami nariai dalyvauti.

— Lietuvių Suvalkiečių drau 
gijos priešmetinis narių susi
rinkimas Įvyksta gruodžio 16 
d., ketvirtadieni. 8 vai. vakaro 
Hollywood salėję, Brighton 
Parke. Bus renkama nauja 
valdyba ir aptarti kiti organi
zaciniai reikalai. Kviečiami 
nariai dalvvauti.

— Lietuvių pastininkų są
jungos metinis narių susirin
kimas su vaišėmis Įvyks gruo
džio 19 d., sekmadieni, 12 vai. 
po pietų K. K. Repšių namuo
se. 6608 So. Richmond Ave. 
Įėjimas iš šono. Pietų metu 
bus aptarti organizaciniai rei
kalai ir pokalbis švenčių nuo
taikomis. Kviečiami visi buv. 
pašto, telegrafo, telefono ir 
radijo tarnautojai su šeimo
mis ir bičiuliais dalyvauti.

— B ai f o rudens vajus Chi
cagoje ir apylinkėse baigiasi 
gruodžio 18 d. Iki to laiko visi 
aukų rinkėjai atsiskaito su 
skyrių valdybomis, o Mar
quette Parke — su seniūnais. 
Iki Kalėdų švenčių visi pinigai 
turi būti Įnešti Į banką ir pil
nai atsiskaityta su Balfo ap
skrities kasininku. Vajaus iš
kilminga užbaiga Įvyks sausio 
mėnesį. .

— A. a. Albinas Ribkevičius, 
alvitietis, gyv. Brighton Par
ko lietuvių kolonijoje, mirė 
prieš metus ir buvo palaidotas 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinė
se, 12 bloke, 37 skyriuje, prie 
111 gatvės. Dabar jo žmona ir 
švogeris, pagal skulp. R. Mo- 
zoliausko projektą, pastatė jo 
atminimui paminklą, kuris 
bus pašventintas*' 'gruodžio 12 
diena. C

— Marquette Parko namų j 
savininkų organizacijos prieš-! 
metinis susirinkimas ivvks 
gruodžio 17 d., penktadieni, 
7:30 vai. vakaro parapijos sa-* 
Įėję. šiame susirinkime bus 
renkama nauja valdyba ir kiti 
pareigūnai. Narių pareiga šia
me susirinkime skaitlingai da 
lyvauti ir aptarti visokius or
ganizacinius 
liečia pačią 
organizaciją 
ko apylinkę

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

3237

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

DIDELIS TURTAS — $17,000 nuo
mos į metus iš atskiru butų su bal
dais. * Jaukūs 2 aukštų mūro namai, 
arti Archer buso. Automatinė alyvos 
šiluma. Galima pirkti už $46,000.

2 BUTŲ GRAŽUS MŪRAS. Beveik 
kaip naujas. Aluminum langai. Įreng
tas šiltas beismantas. Naujas garažas. 
Blokas nuo parko. $38,500.

3 BUTŲ AUKŠTO MŪRAS. .Ga
zu šildymas. Geros pajamos. Gražus 
butai. Garažas. Arti ofiso. $34,000.

6 KAMBARIŲ MŪRAS. Kabinetu 
virtuvė. Moderni vonia. Naujas gazu 
šildymas. Garažas. Arti mūsų. — 
$19,000.

9 KAMBARIŲ modemus bungalow. 
Liuksusinė vonia, kabinetų virtuvė. 
Pilnai Įrengtas beismontas. Židinys, 
šildymas gazu. Nauji kilimai. 2 auto 
garažas. Marquette 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
f051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

reikalus, kurie 
namu savininku 

ir Marquette Par

Vasilevas, Zietu-

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tek: REpublic 7-1941— Leonas 

vių suvalkiečių draugijos pir- ' 
alininkas, ilgesnį laiką sir- 
gęs ir nedirbęs, dabar jau pa-j A. G. AUTO RBBUILDERS 
sveiko ir pradėjo darbą namų Į automobiliai Išlyginami ir nuda 
statyboje.

2 PO 4 MŪRINIS, sxiepas ir pasto
gė, centrinis šildymas, garažas. Brigh
ton Parke.

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
sklypas. 41-ma ir Campbell.

PU3KUS BUNGALOW. Įrengtas 
skiepas, garažas. Tuoj galima užim
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir ’ biznio patalpa Mar- 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais iren 
gimais. Judri vieta. ,

iw

♦ Amerikos Legiono Sullivan 
posto pagelbinis Moterų vienetas 
gruodžio 12 d., 10—5 vai. posto 
patalpose, 2603 W. 63rd St., ruo
šia vieša kalėdiniu rankdarbiu 
ir dovaninių daiktų išpardavi
mą — bazarą. Atsilankiusieji 
bus vaišinami kava ir pyragai
čiais prieškarinių laikii kaino
mis. (Pr).

žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusiu darbininkų. Kai

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

: HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis mn jaim

INSVtANCT

State Farm Fire and Casualty Company

2951 WEST 63 
436-7878

FRANK SAVICKAS
kandidatuoja į Illinois valstijos 
senatą. Demokratų partijos ko
mitetas. baigdamas rinkti kan
didatus ateinančiu metu rinki
mams, vėl paskyrė lietuvį Frank 
Savicką partijos kandidatu į Il
linois senatą. Tame pačiame po
sėdyje lietuvių draugas M. Ma
digan paskirtas partijos kandi
datu Į Illinois atstovų rūmus. 
Demokratų partijos vadovybė 
patenkinta sen. Savicko darbu 

įvairiose senato komisijose.

SŪNAUS DRĄSA
Tėvas, rankoje laikydamas sa

vo sūnaus iš mokyklos parneštą 
mokslo pažymių kortelę: “Blo
gai, sūnau, kad mokytojai ne
duoda tau laipsnį už drąsą. Už 
tokios raporto kortelės parneši
mą tau reiktų pastatyti A”.

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

Lietuviu Tautiniai Namai 
(6422 S. Kedzie Avė., Chicagoje, 
tel. 778-9878) maloniai praneša 
visų žiniai, kad LTN pastogės 
patalpos atdaros vakarais: dar
bo dienomis nuo 5:30 vai. p. p., 
šeštadieniais nuo 2:00 vai. p. p., 
sekmadieniais nuo 12 vai. die
nos.

Norintieji dėl patalpų tartis 
kitu laiku, prašomi kreiptis Į 
Bronių KasakaitĮ, tel. 778-7707.

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūrM 
oo 3 mieg., alunrin. langai, karstu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40,500. - ; . /v.

6 KAME. MŪR., moderni virtuvę ir 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
šild. sazu. Marouette Parke. $21.500,

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

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

VIRŠ 50 PĖDU pločio, gražus kam
pinis sklypas, 2-jų butų namui. Oak
lawn. Teiraukitės.

LABAI GERAS 10 butų mūras, 2 
automobiliu mūro garažas, Marquette 
Parke. — Tik S88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namv Statyba ir Remontas

* Apmokamos vakacijos pen- 
sijonieriui. Pensijon i eriui 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 
butą ir visą užlaikymą, jeigu 
man padės prižiūrėti namą. Dar
bas nesunkus. Patelefonuokite 
816 — 932-3329, arba parašyki
te Mrs. Mary Sarpalius, 611 N. 
Parkhill, West Frankfurt, Illi
nois 62890. (Pr).

HEATTNG 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
(Currency Exchange ištaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

help your
HEART FUNDIC 
help your HEART
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