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VOKIEČIAI BAIGĖ DERYBAS DĖL BERLYN
Berisi dėl naujo 

J. T. sekretoriaus
NEW YORKAS.— Didžiosios 

pasaulio galybės jau pradėjo tar
tis dėl naujo Jungtinu Tautų se
kretoriaus. Sakoma, kad Sovie
tų Sąjunga norinti, kad dabar
tinis sekretorius U Thant pasi
liktų pareigose dar kelis mėne- 
sius^kol išsispręs Azijos konf
liktas tarp Indijos ir Pakistano. 
Amerika ir Britanija esančios 
tam priešingos. Jos nurodo, kad 
sekretorius U Thantas tiesiai iš 
ligoninės, kur jis gydė skilvio 
žaizdas, sugrįžo atgal į darbą ir 
jo negalima versti aukoti savo 
sveikatą. Jo noras pasitraukti 
iš darbo turėtų būti gerbiamas, 
pareiškė JAV ambasadorius 
Bush. . . - .

U Thanto įstaigoje tarnauto
jai jau pakuoja į dėžes įvairius 
jo asmeninius daiktus, susira
šinėjimą ir įvairias dovanas, ku
riąs jis gavo iš delegacijų. Ki
nijos diplomatai dėl naujo se
kretoriaus kandidatūros aktyviai 
nedirba. Kinai jau keliems tar
pininkams pareiškė, lead jie nė
ra prieš suomį Jakobsoną ar 
prieš kitą kurį kandidatą. Atro
do, kad Kinijai nėra labai svar
bu, kas užims sekretoriaus vie-

DVASIŠKIŲ NUBAUDIMO ATGARSIS 
Skaudžiai nubausti du kunigai Lietuvoje

Spaudos agentūros ir JAV spaudos atstovai lapkričio 26 d. 
skelbė žinią apie dviejų Lietuvos kunigų, Juozo Zdebskio ir Pros
pero Bubnio nuteisimą vienerių metų kalėjimo bausme dėl to, 
kad jie. vaikus mokė katekizmo, žinia buvo plačiai paskleista per 
radijusj. tįip jpat pakartota televizijos (New Yorke pirmasis pa
skelbė? o-sis, Metromedia kanalas).
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“New York Times” lapkričio 27 
d. laidoje įdėjo plačią žinią per 
tris skiltis, antrašte “Praneša
ma apie dviejų lietuvių kunigų 
nuteisimą”. Esą, du katalikai 
kunigai- buvo nuteisti vienerių 
metų kalėjimo bausme už tai, 
kad jie rengę-vaikus pirmajai 
komunijai. Nurodyta, kad pra
nešimas, rašomąja mašinėle, bu
vęs paskleistas Vakarų žurna
listų tarpe. Nubaustieji kuni
gai, tai kun. Juozas Zdebskis iš 
Prienų ir kun. Prosperas Bub
nys, Girkalnio klebonas, kuris 
buvo nuteistas lapkričio 12 d. 
Raseiniuose.

Prieš “religinius prietarus”
Specialiame Įpranešime dien

raščiui iš Maskvos nurodyta, 
kad sovietų Įstaigos pagal bau
džiamąjį kodeksą draudžiančios 
^‘religinių prietarų skiedimą” 
ir kad jos esančios ypatingai 
jautrios tais atvejais, kai vai
kai atlieka religines apeigas.

New Yorko dienraštis pažy
mėjo, kad religinis klausimas 
esąs ypatingai aktualus Lietu
voje, vienintelėje iš 15 sovieti
nių respublikų, kurioje gyven
tojų daugumą sudaro Romos 
katalikai. Nors ryšiai su Vatika
nu esą nutraukti, tačiau, dien
raščio žodžiais, “religinė veikla 
parapijose esanti gyva”.

Lietuvos katalikų vieningu-
mas jau buvo pasireiškęs tuo 
metu, kai Prienų parapijiečiai 
su protesto raštu kreipėsi Į so
vietų vadus Maskvoje, š. m. rug
pjūčio 26 d. suėmuĮS kun. J. 
Zdebskį. Laikraštis priminė 
protesto žodžius, jog “mes rei
kalaujame religinės laisvės”.

China Pakistan Soviet Union India
'■ Population 750 million 114 million 241 million 550 million
Aim 3.7 mi!, sq. mi. .3 mil. sq. mi. 8.6 mil. sq. mi. 1.3 mil. sq. mi.
Armed Forces 2.8 million .4 million 3.3 million 1 million

. Combat aircraft 2,800 285 10,000 625

Azijos kontinentas jau daug metu varginamas karo veiksmu. Žemėlapyje parodomos keturios didžiausios Azijos galybės: 
Kinija, Pakistanas, Sovietu Sąjunga ir Indija.

Kunigas buvo mušamas kalėjime
“N. Y. Times” toliau teigė, kad 

pagal pogrindžio pranešimus, 
kun. Zdebskis, dar prieš jo by
lą, lapkričio 11 d., buvęs sumuš
tas kalėjime. Esą, jo paties mo
tina, jai atsilankius katėjime, 
jį vos galėjusi atpažinti.

Kun. Zdebskis byloje pažymė
jo laikęs savo pareiga vaikus 
mokyti religijos, ypač jei to pra
šo patys tėvai ir apie tai kalba 
ir I960 m. Įsakas (apie vedybas, 
šeimą).

Kun. Zdebskio byloje buvo pa
šaukta liudyti dešimt vaikų, ta
čiau, pagal tuos pranešimus, ke
li jų tylėjo arba, klausinėjami 
— verkė.

Kun. Bubnys, pranešama, bu
vo suimtas, partijos pareigū
nams susekus 30 vaikų, laukian
čių bažnyčioje ir pasiruošusių 
Sutvirtinimo sakramentui. Esą, 
tie vaikai buvę pristatyti Į gais
rininkų būstinę Raseiniuose ir 
jiems ten pasiūlyta pasirašyti 
kun. Bubnį kaltinančius pareiš
kimus. Kai kurie vaikai, pagal 
Vakarus pasiekusius pareiški
mus, tokius reikalavimus išgir
dę, susirgo.

Pranešimas apie kunigų nutei
simą buvo dar paskelbtas lap
kričio 26 d. New Yorko “Dai
ly News” vakarinėje laidoje ir 
visoje eilėje kitų JAV dienraš
čių, buvo pakartotas radijo ir
televizijos siųstuvų. (E)

ALŽIRAS. — Alžiro turtin
gieji piliečiai labai mėgsta ger
ti škotišką viskį. Todėl valdžia 
nutarė pastatyti skočiaus fabri
ką, kuris pagamintų 5,285 ga
lonus viskio kas met.

Dacca miestas 
apsuptas indų

NEW DELHI. — Indijos vy
riausybė Įsakė savo kariuomenės 
vadams dėti, visas pastangas, kad 
Dacca, Rytų Pakistane, būtų 

užimta šiomis dienomis. Sekma
dienį indai metė Į kovą 5,000 
parašiutininkų, kurie buvo nu
leisti Daccos priemiesčiuose. In
dijos kariuomenė persikėlė per 
plačią Meghną upę ir veržiasi 
pirmyn Į R. Pakistano sostinę, 
kurią gina 50,000 pakistaniečių.

Indijos premjerė Gandhi pasi
rašė sutarti su laikinąja Ben
galijos vyriausybe: bengalų pre
zidentu Syed Nazrul Islam ir 
premjeru Tajuddin Ahmed. Jie 
abu anksčiau buvo šeiko Rah
man, laikomo Pakistano kalėji
me, pavaduotojai. Sutartis nu
mato, užėmus Dacca, perkelti 
ten bengalų vyriausybę, tada 
Indija paskebtų karo paliaubas.

Iš Daccos britų kariuomenės 
lėktuvai išvežė 480 užsieniečių, 
jų tarpe 125 amerikiečius, ku
rių tarpe buvo 29 moterys ir 28 
vaikai.

Nuožmios kovos Kašmire
Indijos kariuomenė pripažįs

ta, kad vakarų fronte, Kašmiro 
provincijoje Pakistanas metė Į 
mūšį dar vieną pėstininkų divi
ziją ir du tankų pulkus. Indija 
turėjusi daug nuostolių. Dvie
juose puolimuose Pakistanas pa
naudojo 10,000 kareivių ir 100 
tankų. Kašmire vykstą didžiau
si šio karo mūšiai. Pakistanas 
jau išsikovojęs priėmimą prie 
strateginiai svarbaus Jammu 
miesto, Kašmire.

Centrinė Pakistano valdžia 
įsakė Rytų Pakistano gubema-
toriui gen. Farman Ali Khan 
visomis jėgomis ginti Daccą ir 
nepasiduoti Indijos kariuomenei. 
Gubernatorius jau buvo pasiūlęs 
pasiduoti ir nustatęs penkias są
lygas, kurias Indija vargu ar bū
tų priėmusi. Pakistano valdžia 
tą pasiūlymą atšaukė.

JAV IR PRANCŪZIJOS PREZIDENTAI 
SUSITINKA PORTUGALIJOS SALOSE

WASHINGTONAS. — šiandien prezidentas Nixonas Azorų 
salose, 1,000 mylių nuo Portugalijos, Atlanto vandenyne-susitinka 
su Prancūzijos prezidentu Pompidou.' Kartu su prezidentu Į Azo
rus išskrido jo patarėjas Henry Kissinger, valstybės sekretorius. 
Rogers ir iždo sekretorius John Connally. Iš prancūzų dalyvauja 
užsienio reikalų ministeris Maurice Schumann.ir finansų — Gis- 
card d’Estaing. Prezidentų susitikimai numatomi šiandien ir 
ryt rytą. Sekmadienį prezidentas Nixonas tarėsi, su Portugalijos 
premjeru Caetano.

Washingtone paskelbta, kad 
prezidentas nori painformuoti 
Prancūzijos vyriausybę apie sa
vo kelionės i Pekiną ir i Maskva 
planus. Kartu prezidentas gaus 
iš Pompidou jo Įspūdžius apie 
Brežnevą, kuris lankėsi .Pary
žiuje. Bus paliesti tarptautiniai 
valiutos klausimai, narkotikų 
Įplaukimas iš Prancūzijos i 
Ameriką ir Berlyno bei santy
kių su Varšuvos pakto valsty
bėmis klausimai.

Senatas patvirtino 
teisėją Rehnquist 
WASHINGTONAS. — Penk

tadienio vakare senatas patvir
tino prokurorą William Rehn
quist Aukščiausiojo Teismo tei
sėju. Jis gaus mirusio teisėjo 
John Karlam vietą. Kitas, ank
sčiau patvirtintas, teisėjas Le
wis Powell užims mirusio teisė
jo Hugo Black vietą.

Šie nauji prezidento Nixono 
paskirti teisėjai Aukščiausiame 
Teisme sudarys konservatyvių 
teisėjų persvarą. Už Powell bal
savo 68 senatoriai, o prieš jį — 
26, daugiausia liberalių pažiūrų.

KAIRAS. — Egipto policija 
suėmė 80 metų plėšiką, kuris 
važinėdavo traukiniais ir par
davinėdavo keleiviams sumušti
nius su migdančiais narkotikais. 
Kai keleiviai užmigdavo, plėši
kas juos apvogdavo.

Miesto tarybos 
nauji mokesčiai

ČIKAGA. — Miesto taryba 36 
balsais prieš 3 priėmė naujų mo
kesčių Įstatymą, kuris miestui 
duos 27.2 mil. dol. daugiau pa
jamų, penkiais centais pabrangs 
cigarečių pakelis, pabrangs au
tomobilių pasistatymas viešose 
miesto automobilių aikštėse ir 
bus pakelti leidimai laikyti ta
vernas — jie kainuos 60 dol. per 
šešis mėn. daugiau.

ČIKAGA. — Negrų veikėjas 
Jesse Jackson pasitraukė iš Ope
ration Breadbasket pirmininko 
pareigų. Jis vyriausios šios or
ganizacijos vadovybės buvo lai
kinai suspenduotas. Jackson ne
norėjo klausyt vyriausiojo SCLC 
vado kun. Abernathy.

PORT HURON. — Tunelyje 
Įvykus sprogimui, žuvo apie 20 
darbininkų, šis po ežeru kasamas 
tunelis turėjo susirinkusių du
jų, kurios sprogo.

ČIKAGA. — Lietus penktadie
nį atnešė Čikagon 2.18 colius lie
taus. Jei būtų snigę, čikagie- 
čiai būtų turėjęs 30 colių sniego.

WASHINGTONAS. — Iš pa
reigų pasitraukė gynybos pase- 
kretorius David Packard. Prezi
dentas jo atsistatydinimą priėmė 
su apgailestavimu.

ČIKAGA---- Tik pradedąs sa
vo darbą policininkas Kenneth 
Daukšas, 32 m., buvo peršautas 
prie Racine ir 79 gatvių.

BERLYNIEČIAI 30 DIENŲ PER METUS 
GALĖS LANKYTIS KOMUNISTŲ PUSĖJ

BERLYNAS. — Rytų ir Vakarų Vokietijų derybos dėl įva
žiavimo į Berlyną buvo baigtos ir pasirašytos derybose dalyva
vusių inicialais. Susitarimą turės pasirašyti dar keturi sąjun
gininkai: Amerika, Britanija, Prancūzija ir Sovietų Sąjunga. Su
tartis palengvins Vakarų Vokietijos piliečių įvažiavimą į Rytų 
Vokietiją ir Rytų Berlyną. Sovietų Sąjunga žada nepasirašyti 
šios sutarties, kol Vakarų Vokietijos parlamentas neratifikuos 
nepuolimo pakto tarp Vokietijos ir Sov. Sąjungos bei Lenkijos.

Lenkijoj pakeistas 
politbiuras

VARŠUVA. — Gomulką pa
keitęs Lenkijos komunistų va
das Gierekas sustiprino savo 
pozicijas partijos vadovybėje. 
Kongreso naujai išrinktas cen
trinis partijos komitetas išme
tė iš partijos politbiuro Cyran- 
kieviez, Jedryhowski, Switala ir 
Moczar. Jie visi yra buvę svar
būs Lenkijos režimo vadai. Cy- 
rankiewicz — buvęs premjeras 
ar prezidentas per 23 Lenkijos 
gyvenimo metus. Kiti išmes
ti — buvę ministerial.

Po pertvarkymų, 11 asmenų 
partijos politbiuras yra sudary
tas iš Giereko rėmėjų. Politbiu- 
ran pateko švietimo ministeris 
Jablonski, vicepremjeras Ja- 
gielski gynybos ministeris Ja- 
ruzielski ir vidaus — Szalchic.

Įdomiausias asmuo politbiu- 
re buvo Moczar, vadinamas “par
tizanų”’vadas. * Kada Kiti' lenkų 
komunistai karo metu buvo Mas
kvoje ir iš jos sugrįžo valdyti 
Lenkijos, Moczar buvo likęs 
Lenkijoje, kur jis vadova
vo, panašiai, kaip Jugos
lavijos Tito, kovai prieš vo
kiečius. Jis partijoje turėjo daug 
šalininkų. Vienu metu jis par
tijoje buvo atsakingas už kariuo
menės priežiūrą, vadovavo vi
daus reikalų ir sveikatos mi
nisterijoms.

Operetės premjera 
‘Sidabrinė diena”
ČIKAGA. — šeštadienį Čika

goje įvyko B. Budriūno ir A. 
Kairio operetės “Sidabrinė die
na” premjera. Kartu buvo pa
minėta Lietuvių Meno Ansamb
lio “Dainavos” dvidešimt pen- 
kerių metu sukaktis. T1 e 
žmonių Maria HS salėje vyra
vo šventiška nuotaika. Publika 
labai šiltai sutiko dirigentą P. 
Armoną, solistes: Dalią Kučė- 
nienę, Romą Mastienę, Janiną 
Šalnienę, Margaritą Momkienę 
ir solistus: Algirdą Grigą, Vy
tautą Radį, Julių Savrimą ir 
Antaną Gelažių.

Po spektaklio gėlėmis apdo
vanoti ne tik solistai, bet ir ope
retės autoriai, režisierė Zita Ke- 
valaitytė-Visockienė, choreogra
fė Leokadija Braždienė. Jau 
26-ti metai su ansambliu dai
nuojantieji E. Krasauskienė, A. 
Smilga irgi apdovanoti gėlėmis.

* Operetės tekstas švelniai sa
tyriškas iš šių dienų naujųjų 
lietuvių ateivių gyvenimo.

PARYŽIUS. — Amerikos am
basadorius Paryžiaus taikos de
rybose pasiūlė pertraukti vie
nai savaitei derybas, nes komu
nistai nieko naujo nepasako, tik 
kartoja seną propagandą. Jis 
patarė gauti iš Hanojaus naujų 
instrukcijų per tą savaitę.

Vakarų Vokietijos gyvento
jai galės netrukdomi ir be ypa
tingų kontrolių važiuoti į Rytų 
Vokietiją. Jie galės pasiimti 
kartu ir savo automobilius. Tuo 
tarpu Vakarų Berlyno gyven
tojai galės per metus Į Rytų 
Berlyną įvažiuoti tik 30 dienų. 
Tik specialiais atvejais, tik in
validams, bus leidžiama Įsivež
ti automobilius. Tie vokiečiai, 
kurie pabėgo iš rytų i vakarus, 
negalės važinėti į savo buvusią 
šalį.

Briuselyje pasibaigusi Nato 
ministerių konferencija nutarė 
tik tada svarstyti Europos sau
gumo konferencijos klausimą, 
kai bus sutvarkyti Berlyno klau
simai. Manoma, kad pasitari
mai del tos konferencijos nebus 
pradėti prieš gegužės mėn., ka
da turi Įvykti sekanti Nato vals
tybių konferencija.

JT svarsto arabu
- Izraelio konfliktą
NEW YORKAS. šiandien 

Jungtinių Tautų asamblėja pra
deda svarstyti tris rezoliucijas 
Izraelio-Arabų konflikto reika
lu. Diskusijos buvo pertrauk
tos, kad delegacijos galėtų da
lyvauti mirusio amerikiečio di
plomato dr. Ralph Bunche lai
dotuvėse. Jis ilgą laiką buvo 
JT pasekretorius specialiems 
reikalams ir už savo darbą yra 
gavęs Nobelio taikos premiją.

JT rezoliucijos reikalauja at
naujinti derybas dėl Suezo ka
nalo atidarymo, reikalauja, kad 
Izraelis pasitrauktų iš arabų že
mių. Įdomią kalbą pasakė In
dijos ambasadorius Bahadur 
Singh, sakydamas, kad jokia te
ritorija, užkariauta ginklo jėga, 
negali pasilikti agresoriaus kon
trolėje. šis pareiškimas sukėlė 
įvairių komentarų Jungtinėse 
Tautose, turint galvoje, kad In
dija pati šiuo metu kariauja su 
Pakistanu.

Maskva vilioja 
Amerika bizniu

WASHINGTONAS. — Sovie
tų žemės ūkio ministeris Vladi
mir Mackevič spaudai Washing
tone pareiškė, kad Sovietų Są
junga norėtų savo žemės ūkį 
modernizuoti ir galvoja pirkti 
Amerikoje “milijonus” mašinų, 
traktorių, kombainų. Sovietai 
norėtų pirkti ir daug pašaro, nes 
sovietų vyriausybė stengiasi iš
plėsti mėsos ir pieno ūkį.

Sovietų ministeris tačiau pa
brėžė, kad tokiai plačiai preky
bai turi būti gera atmosfera, su
pratimas ir bendradarbiavimas. 
Manoma, kad Sovietų Sąjunga 
tikisi, prieš prasidedant tai pre
kybai . didelių Amerikos politi
nių nuolaidų ir kreditų.

Sausio 6 d. Washingtone pra
sidės prekybos ekspertų pasita
rimai.
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Lief. Jury skautijos "Baltijos Jūros" Tunto budriai po tiltu, kurio pagalba nuleido laivo stiebą, pritvirtina 
stiebą prie laivo denio ir ruošiasi tolimesnei kelionei į laivų dokus žiemavojimvL

Nuotr. J. Butkaus

’.kyrių veda LJS-jos Vadija. Medžiagą siųsti Vadijos Pirmininkui 
v. v. senj. Algiui Ankui, 2616 W, 69 St., Chicago, Ill. 60629.

Telefonas 776-8507

Liet. Jury skautijos didžioji vėliava | 
esančio Žuvusiems už Laisvę paminklo. Iš kairės Į dešinu — vali. gint. Reg. Kancevičiūtė, v. v. bud. P. Mintau-

Nuotr. J. Butkaus

per Kariuomenės Dienos minėjimą Čikagoje prie Jaunimo centro namg

tas ir v. v. gint. Auš r. Karaitytė.

aw®

metai1971 m.

Lietuvos karys tėvynės laisvės sargyboje

4

Šiandien laisvame pasaulyje 
lietuvis karys niekad dar mū
šio lauke nenugalėtas, tačiau 
politinių machinacijų išdavo
je ne kartą skaudžias nuoskau- 
dar patyręs, šventė garbingą ir 
giliai prasmingą Lietuvos gink
luotų pajėgų atkūrimo metinę 
sukaktį — Lapkričio 23-ją die
ną.

Šimtmečių eigoje lietuvis ka
rys, drąsiai atstatęs savo krū
tinę, grūmėsi su nuolatiniais 
Lietuvos priešais, gynė Lietuvos 
valstybės sienas nuo besikėsi
nančių ją pavergti Žalgirio, 
Jezno, Alytaus, Širvintų, Gied
raičių, Radviliškio ir kitose kau
tynėse, lietuvis karys savano
ris ir partizanas, palikęs arklą 
ir knygą, išėjęs ginti Lietuvos 
laisvės, įrodė, kad moka kovo
ti, moka aukotis ir mirti tam, 
kad Lietuva ir jos vaikai džiaug
smingai gyventų laisvėje.

1918 m. Lietuvai, karių ir sa
vanorių pastangomis bei sudė
tomis gyvybės aukomis, laisvės 
rytas išaušo. Lietuva kėlėsi, kū
rėsi ir džiaugėsi laisve bei ne
priklausomybe? Trumpu, tačiau 
labai kūrybingu Lietuvos nepri
klausomo gyvenimo laikotarpiu, 
lietuvis karys buvo visų mylimas 
ir gerbiamas. Mūsų kariuome
nė buvo mūsų pasididžiavimas. 
Lietuvos kariuomenė buvo tar
si didžiulė jaunų vyrų mokyk
la, kur greta karo mokslo, jiė 
mokėsi, švietėsi ir brendo lais
vosios Lietuvos kūrybingam 
gyvenimui.

Nepriklausomo Lietuvos gy
venimo metu kariai buvo arti
miausi Lietuvos .skautijos ir jū
rų skautijos talkininkai. Skau
tininkai Kalmantas, Šarauskas, 
Labanauskas, Michelevičius, Ma
tonis ir daug kitų buvo ne tik 
kariai, bet ir iškiliasi Lietuvos 
skautų vadovai, kuriuos sekė 
tūkstančiai skautaujančio jau
nimo. Ne kas kitas, bet Lietu
vos karys, kpt. Jurgėla-Jurgele
vičius, ir jo brolis padėjo pagrin
dus Lietuvoje skautams ir jūri
niam skautavimui. Lietuvos ka
rys buvo Lietuvos skautybės 
steigėjas.

Deja, neilgai teko Lietuvos 
kariui džiaugtis kūrybingu, lais
vu ir nepriklausomu gyvenimu. 
Antrojo pasaulinio karo pasek
mėje lietuvis karys, kaip nieka
da, pergyveno didžiausią trage
diją. Jis, nepalankiom politi
nėm aplinkybėm susidėjus, su 
širdgėla vykdydamas savo vy
riausybės įsakymą, nei šūvio ne- 
paleidęs, turėjo kapituliuoti ru
sų, vėliau vokiečių okupan-

tams... To pasekmėje lietuvis ka
rys buvo šaudomas, kalinamas, 
koncentracijos stovyklose kan
kinamas, vejamas belaisvėn, ir 
pagaliau pajungiamas svetimie
siems tarnauti. '

Antrajam karui pasibaigus, 
Lietuvos karys, kartu su visa 
pabėgėlių mase, fiziniai palauž
tas, bet tvirtas dvasioje, pa
sklista po platųjį pasaulį, tvir
tai pasiryžęs Lietuvos laisvės 
atstatymui tarnauti.

Šiandien lietuvio kario ranko
se ne ginklas, bet kultūrinės 
priemonės, pasiaukojimas ir pa
vyzdys, kaip reikia savo tėvynę 
mylėti, jos laisvam ir nepriklau
somam prisikėlimui tarnauti ir 
aukotis. Duota Lietuvos kario 
priesaika jį stiprina ir lydi vi
suose darbuose, šiandien lietu
vis karys, su kariui priimtu pa
siaukojimu, stovi lietuviškų or
ganizacijų pirmose gretose, va
dovauja bendruomeninių padali
nių veiklai, jaunimo organiza
cijoms ir yra visur, kur lietuviš
kasis gyvenimas verda. Lietu
vis karys tvirtai stovi Lietuvos 
laisvės kovos ir lietuvybės išlai
kymo sargyboje.

Lietuvių Jūrų Skautija, mū
sų garbingiems kariams šven
čiant metinę sukaktį — Lapkri
čio 23 d. Lietuvos Kariuome-

nės šventę, žvelgdama į praeitį, 
didžiuojasi jais ir semiasi sau 
j ėgli ateičiai: gyvendama da
bartimi, seka jų gyvai rodomu 
pavyzdžiu veikloje, tikėdama į 
laisvos ir Nepriklausomos Lie
tuvos prisikėlimą, skatina lietu
viškąjį jūriniai skautaujantį jau
nimą, sekti Lietuvos kario rodo
mu pavyzdžiu ir, tarnaujant 
Dievui, Tėvynei bei Artimui, 
augti, stiprėti ir ruoštis Lietu
vos laisvinimo kovai.

Lapkričio 23-sios dienos pro
ga Lietuvių Jūrų Skautija len
kia savo galvas ir vėliavas Lie
tuvos Kūrėjui Savanoriui, kariui 
ir partizanui pagerbti.

LIS Vadjia

Čikagos Liet. Jūrų Skautijos 
atstovai su savo didžiąja orga
nizacijos vėliava šiemet dalyva
vo šioje šventėje, parodydami 
pagarbą mūsų kritusioms kovo
tojams, o taip pat dar gyviems 
mūsų kariams-veteranams. Vie
šą padėką reiškiama vėliavos pa
lydovėms: v. v. Gintarei Auš
rinei Karaitytei ir v. Gint. Re
ginai Kancevičiūtei, o taip pat 
vėliavininkui v. v. Budžiui Po
vilui Mintautui, gražių nuotrau
kų padariusiam j. psk. Budžiui 
J. Butkui ir kitiems mūsų 
riams, kurie dalyvavo šioje 
dingoję šventėje.

Šia proga tenka paminėti
taktą ir prasilenkimus su tiesa 
kai kurių rašančiųjų į mūsų 
dienraščius apie minėjimus. 
Štai Naujienų gruodžio mėn. 9 
d. A. Beržienė, ilgus metus pa
ti buvusi Liet. Jūrų Skautijos 
narė ir tik neseniai iš jos pasi
traukusi, aprašydama gana 
smulkiai šventės eigą, prasilen
kė su korespondento objektyvu
mu keliose vietose. Grubiausias I

prasilenkimas su tiesa buvo jos 
tvirtinimas, kad “A. Juškevi
čius, KLS (?) Ramovės skr. pir
mininkas ir šventės organizato
rius, pasveikino...” ir t. t., kai 
tuo tarpu prieš kelias dienas 
to paties A. Juškevičiaus para
šytame “Darbingas posėdis” 
straipsnyje Naujienose skaito
me, kad “LVS “Ramovė” Chi- 
cagos skyriaus valdybos ir Al
tos pirmininko Dr. K. 
iniciatyva, rūpesčiu ir 
gomis buvo sukviestas 
posėdis aptarti...” šią
Toliau — dar aiškiau, nes rašo
ma, kad “šiam prasmingam ir 
reikšmingam minėjimui sureng
ti ir pravesti sudarytas komite
tas šios sudėties:...” (išskaičiuo
jami bent 15 mūsų garbingiau
sių ir aktyviausių visuomeni
ninkų, kurie įėjo į šios šventės 
rengimo komitetą).

Ar tik ne tokie kaip A. Ber
žienė ir panašūs “koresponden
tai” atstumia mūsų veiklesniuo
sius visuomenininkus savo vie
našališkais švenčių aprašymais.

Paskutinė kelionė
Ir štai atėjo liūdna diena. Į sytas dėl to, kad ežere vandens 

Pūtė vėjas iš šiaurės ir pagelto
navę medžių lapai sūkuriais lei
dos tyliai žemyn. Stovėjome mes 
prie uosto pakrantės ir lyg kaž
ko laukėme. Gal kas nors ateis 
ir pasakys, kad.ruduo dar ne čia. 
Kad žiemos pikti viesulai ne
laukia už užkampio. Kad tik 
taip sau oras pablogėjo ir rytoj 
pragiedrės ir bus vėl šilta ir 
smagu. Deja, realybės neat
stums!, savęs ilgai neapgausi.

Iš tolo pasirodo baltas irklinis 
laivelis. Tai atplaukia budys 
brolis Linas paimti nuo kranto 
į laivą likusius įgulos narius. 
Susėdame ir po kiek laiko pasie
kiame uosto viduryje užinkaruo- 
tą burlaivį. Sulipame ant borto 
ir, šiek tiek pasitvarkę, patikri
nę kuro atsargas, užvedame mo
torą ir pasukame pro Monroe St. 
uosto vartus. Kelionė ilga ir 
šiais metais paskutinė. Prieina
me Čikagos uįfes žiotis ‘ir ten 
pat esanti šliužą, kuris yra įtai-

lygis yra aukštesnis negu upėje.
Sėkmingai perėjus iš ežero 

pusės j upę, atsiduriame po Mi- 
chigano gatvės tiltu, kur mūsų 
laukia tikrai rimtas darbas. Tai 
laivo stiebo nuleidimas. Nors 
stiebas pagamintas iš aluminio 
lydinio, bet stambus ir ilgas, 
kas priduoda jam daug svorio. 
Du vyrai įkopia Į tilto apatinę 
struktūrą, nuleidžia virvę ir ji 
su kilpa pritaisoma prie stiebo 
viršaus. Atleidus vantvarščius 
nuo priekinės ir užpakalinės šta- 
gos, bei šoninių ventų, stiebas 
virvės prilaikomas pradeda pa
mažu leistis žemyn. Atrodo lyg 
po labai ilgo laiko pasiekia lai
vo denį ir čia tuojau rankomis 
paguldomas išilgai laivo!

Suprantama, kad toks stie
bo nuleidimo būdas yra ne visai 
legalus, tačiau mūsų jūrų skau
tų vienetui sutaupo keliasdešimt 
dolerių, kuriuos reikėtų mokėti 
kad dokų galingas kranas išimtų 
laivų doke, jei susitartumėm, 
kad dokų galingas kranas iš
imtų mums stiebą, Mat, už stie
bo vienos pėdos ilgį 
keti po vieną dolerį.

Pritvirtinę stiebą 
pasileidžiame toliau,
slenka miesto dangoraižiai, o 

Į virš galvų gatvių tiltai. Sėdime 
Į ir mąstome — atrodo lyg tą patį 
■ darėme visai neseniai. Teisin_ 
1 gai! Gi tik praeitą savaitę brolis 
Į Mykoląs kvietė į talką ir kartu 
praleisti porą jaukių valandų 
su Čikagos Lietuvių Jūrų Šau
lių Kuopos įgula plukdinant jų 
laivą, “Gen. T. Daukantą”, į jo 
žiemavojimo vietą. Kelionė irgi 
buvo toloka — nuo Monroe St. 
uosto iki Calumet uosto. Vė
liau, pralindę pro apačią dan
gaus kelio (skyway), plaukėme 
Calumet upe keliolika mylių, kol 
priėjome mus laukiančius laivų 
dokus.

Kelionė Čikagos upe parodo 
mums visai kitą miesto veido 
pusę. Kiek iš gatvės pusės žiū
rint atrodo viskas dailu ir šva
ru!, tiek plaukiant upės vidu
riu ir iš upės žiūrint, matosi 
vien tik šiukšlynas. Pati upė 
priversta visokių atmatų ir 
griozdų, o upės vanduo — tai 
aliejaus ir purvo mišinys, ku
riame ir geležinė žuvis neišsilai
kytų nė valandėlės. Nors eko
logijos draugijos ir grupės jau 
seniai judina miesto “rabinus”, 
bet valdžios aparatas, kaip gir
nos ratas, lėtai juda ir atsako 
standartiniu žodžiu — pažiūrė
sime. Tad šiuo laiku šią upę rei
kėtų klastifikuoti kaipo vieną 
iš visų miesto ir pačios civiliza
cijos gėdingiausių vaizdų.

Išplaukus iš miesto — cent
ro ribų, upė išsišakoja: viena ša
ka nuteka į pietus, o kita pasu-

vingiuojąs! iki >pat Wihnette 
miestelio, kur pavirstų upeliais 
ir šiaip srutų kanalais. Mūsų 
kelias veda į šiaurinę vagą, į 
kurių pasukę, sutaupome kiek 
plaukimo laiko, kol pasieksime 
laivų dokus ir iškėlimo vietą. To
liau į šiaurę upės krantai page
rėja ir matosi tarpe krūmokšnių 
medžiai, kas šiek tiek pagerina 
vaizdą, nors vanduo vis dar ne
švarus ir nemaloniai atsiduo
da. Lyg po amžinybės pasirodo 
laivų dokai, kur ras sau žiemos - 
prieglobstį ir mūsų skrajūnas 
— baltasparnis. Ant kranto pa
sigirsta šūkavimai ir pasirodo, 
kad tai broliai Povilas ir Ed
vardas, kurie, kaip buvo susitar
ta, jau atvažiavo su mašina ir 
kantriai mūsų laukė, kad galėtų 
mus parsivežti namo. Jie atve
žė ir užkandžių bei kavos, kad 
skilvio urzgėjimą ir upės van
dens nemalonų kvapą galima 
būtų nuraminti. Saulė jau lei
dosi, kai tvirtai pririšę laivą ir 
perdavę į doko pareigūnų. ran
kas, išsiruošėme traukti namo. 
Atsisveikinimo žvilgsnis kryps
ta į mūsų baltą gulbę; sėdinčių 
ant juodo upės vandenio.

Sudiev, pasimatysime po kelių 
dienų, kuomet atvažiuosime ta
ve jau iškeltą apvalyti ir ap
dengti nuo žvarbių vėjų, sniego 
ir lietaus, o pavasarį, tave pa
puošę ir išblizginę, vėl plauksi
me į paežerio uostą.

j. psk. Julius Butkus

SKAITYK PATS IR PARAGINS
KITUS SKAITYTI

To negana. Smulkiai aprašiusi 
vainiko padėjimo eigą ir smulkiai 
suminėjusi net dalyvių pavar
des, A. Beržienė tam tikrais su
metimais “nepastebėjo“ ir “ne
matė”, kad Čikagos ir Cicero 
Jūrų Šaulių kuopų pirmininkai 
— j. š. Vincas Kulbokas ir j. š. 
Kazys Klynauskas — vainiką, 
kurį nešė j. š. A. Maksvytienė, 
padėjo šių abiejų jūrų šaulių 
kuopų vardu. Juos savo ilga
me ir smulkiame aprašyme ji 
praleido, tuo moraliai nuskriaus- 
dama ne tik vainiko padėjime 
dalyvavusius kuopų pirminin
kus, bet ir gausiai dalyvavusius 
uniformuotus visus jūrų šau
lius.

A lot oi

%
T
i

Kadangi A. Beržienė ir praei
tyje yra ne kartą prasilenkusi 
su tiesa savo labai jau susacha- 
rinintuose įvykių aprašymuose 
ir perdėjimuose, drįstame šį 
faktą iškelti viešumon.

LJS Vadija

Plaukiojimo sezono 
užbaigimas

Lapkričio mėnesio 27-tą die
ną pas brolį Mikėną susirinko 
Baltijos Jūros Tunto ir Vaivos 
laivo vadovų ir budžių — ginta- 
rių gražus būrelis atšvęsti tra
dicinį plaukiojimo užbaigimą 
Vakaras praėjo linksmai tarp 
savęs šnekučiuojantis apie va
saros plaukiojimus, keliones ir 
įvykius ant vandens, bei ta
riantis dėl ateities veiklos.

Ypatingai gražiai vedė dainas 
ir pritarė su gitara mūsų brolis 
budys Povilas Mintautas. Kai 
kurios dainos buvo įdainuotos į 
juosteles atsiminimui, kad se
kančią vasarą būtų galima su 
magnetofonu ant jachtos pa
grobti kokioje tolimoje kelionė
je.

Tik vėlai naktį visi nenoroms 
pradėjo skirstytis namo.

Dalyvis 1739^0. Halsted Street

payable as a bonus -at maturity,

Chicago, HL 60608
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A. VILa1S7$ ŠIDLAUSKAS

Darbas primenąs Lietuvą ir lietuvius
-NEDO - NEDZINSKO 

SIUNTINIŲ [STAIGA 
užversta darbu

Ilgai užtrukęs laivų krovėjų 
streikas uostamiesčiuose su
trukdė įr mūsų artimųjų gimi-, 
nių šalpos darbą. Nebuvo 
įmanoma laiku išsiųsti siunti-

gautų dar prieš Kalėdų šven
tes. Dabar, kai tas streikas bai
gėsi ir siuntiniai jau vėl siun
čiami normalia tvarka, visi 
suskato juos kuo greičiausiai 
išsiųsti, žinoma, jie supranta, 
jog jau permažai laiko, kad 
giminės galėtų juos gauti prieš 
šventes. Jie savaitę kitą pavė
luos taip, lyg • Kalėdos būtų 
šiemet pagal senąjį rusų kalen
dorių, dviem savaitėm vėliau. 
Bet visi žino, jog savuosius ga
lės pradžiuginti su išsiunčia
mais Kalėdų sveikinimais ir 
pranešant tą džiugią žinią, 
kad. paskui sveikinimus seka 
ir kalėdinės dovanos.

Tų kalėdinių švenčių povei
kyje ir P. Nedo — Nedzinsko 
siuntinių išsiuntimo įstaigoje, 
4065 Archer gatvėje, darbo 
apstu. ‘Vyksta toks spartus ir 
gausus .siuntinių išsiuntimas į 
Lietuvą ir Sibiran ištremtiems 
lietuviams, jog be didesnės 
talkos jau visai ‘nebūtų įmano
ma visų- patenkinti. Jo darbo 
praktikoje jau yra taip iš seno 
įsigyvenęs- paprotys, kad už
sakymai kasdien būtų išpildo
mi,; siuntiniai supakuojami ir 
jau kitą dieną pradėtų savo 
kelionę į paskyrimo vietą.

MllffilllltllWIIIIIlllMllffllllWB

JAU 15 METŲ SIUNČIU

bais, bet kartais siekia iki au
tomobilio besisukančių ratų.

KAS SIUNČIAMA?

Metinis Fraternitas Lituanica

Pasiteiravau, ar tas toks sku 
bus kasdieninis darbas nėra 
įkyrėjęs, berods, penkiolika 
metų besi tęsiąs, man jis pa
aiškino, jog tikrai šiuo metu 
yra iš visų, siunčiančių siun
tinius į Lietuvą pati seniausia 
įstaiga ir tikrai dirba apie 
penkiolika metų. Jam tų ilgų 
metu darbas ne tik nepasida
ręs įkyrus, nuobodus, bet net 
savaip visada įdomus ir arti 
širdies. Juk jis kasdien turi 
progos prisiminti Lietuvą ir 
lietuvius. Jam, kaip skautui, 
ta mūsų mieloji Lietuvėlė sker 
sai ir išilgai yra daug kartų 
perkeliauta. Mažai buvo likę 
vietų, kur jo kojos nebūtų 
mynusios jos gražiųjų ir įdo
miųjų vietų. Ir, žinoma, vėl 
visa tai su išsiuntimo vieta at
gimsta,' prisimenama tie išgy
venti vaizdai. Savaime supran 
tania, jog pasitaiko, kad siun
tinio gavėjas yra buvęs dau
giau ar njažiau pažįstamas. 
Sužinai, kur jis dabar gyvena 
ir leidžia savo vargo dienas. 
Sužinai net, kad jaunų dienų 
draugas ar jo vaikai nebegy
vena net po savo tėviškės dan
gumi. Kartu juk gali stebėti, 
kaip jo artimieji lengvina jo 
sunkią dalią. O tas lengvini
mo šalpos darbas atliekamas 
neretai ir plačiu mastu. Prasi
deda nuo jiems trūkstamo 
maisto, ypač anksčiau,' o da
bar jie aprūpinami ne tik rū-

Pej- jo rankas yra praėjusios 
ne lik gausios siuntos rūbų, 
maisto siuntinių, bet ir daug 
prabangių prekių, — laikro
džių ir kitų brangenybių. Už-' 
sakoma labai daug ir tokių ga
minių, kuriais teįmanoma sa
vuosius aprūpinti tik ten pa
gaminamais ^anapus geležinės 
uždangos, kaip tai automobi
liais, šaldytuvais, skalbimo 
mašinomis, televizijos ir ra-[ 
dijo aparatais bei kitais pana
šiais reikmenimis. Ir jų skai
čius jau ne vienas ar du, bet 
dešimtimis, o kai kurie reik
menys jau gali būti skaičiuo
jami iki šimto ir daugiau. Ne
gali tiksliai pasakyti, koks 
yra tų išsiųstų siuntinių skai
čius, bet per tą laiką biis jau 
išsiuntęs keliolika tūkstan
čių. Tikrai gali jaustis laimin
gais tautiečiai gyveną Lietu
voje ir išbarstyti po plačiąją 
Sovietinę Rusiją, turėdami! 
tokius geraširdžius šelpėjus 
Amerikoje. Jo patalpa, kaip 
mačiau, nemaža ir lyg sandė
liu paversta, f gilumą nusi
driekusi, su gausiomis lenty
nomis, perpildytomis preke-| 
mis, kurios tinka išsiuntimui. 
Tad pasirinkimas tų labiausiai 
pageidaujamų Lietuvoje pre
kių tikrai didelis. V

Jam tenka dabar šioje apy
linkėje atlikti patarnavimus ir 
kitų tautybių asmenims, kurie 
siunčia siuntimus už geležinės 
uždangos. Jis esąs patenkin
tas ir dėkingas jo įstaigos lan-

Lapkričio -m.
Korp! “Fraternitas Lituanica** 
ir Korp! “Patria** turėjo savo 
metinį suvažiavimą Čikagoje.

Pamaldos Tėvų Jėzuitų kop
lyčioje buvo skirtos už nužu
dytus prieš 30 melų Panevėžio 
Chirurgus franternitiečiuš dr. 
J. Žemgulį, dr. S. Mačiulį ir

suvažiavimas
Gvd.lniintį paskelbti konkursą dai-

don i.
J. Vaišnys, S. J., ta proga pa

sakė puikų pamokslą, vaiz
džiai atpasakodamas minėtų 
gydytojų tragediją. Per pamal 
das giedojo solistė Violeta Bal
čiūnienė, akompanuojant niuz. 
M. Motekaičiui. Po pamaldų 
buvo Aplankyti mirusių bro
lių kapai, papuošiant juos 
puokštėm gėlių. T

Vakare South Shore Country 
Club patalpose įvyko abiejų 
korporacijų susirinkimai, kur 
buvo išrinktos skyrių naujos 
valdybos. Karpi “Fr. Lith. Či
kagos skyriaus pirm, d r. M. Vy 
gantas, o nariai dr. B. Petrys 
ir dr. K. Jučas. Korp! “Patria” 
pirm. dr. E. Giedraitienė, sekr. 
dr. O. Mironaitė ir ižd. 
Ignatonienė.

Čikagos fralernitiečiai 
nuo praeitų

jau
metų puoselėjo

ky tojams, siuntiniu siuntė
jams,, su kuriais visada yra 
buvęs glaudus bendradarbia
vimas. Man rodos, jog ir jie 
patenkinti jo atliekamu darbu, 
nes jų tarpe yra nemaža tokių, 
kurie ‘yra išsiuntę per ji po 
keliolika siuntiniu.

kūriniais 
Kudirkos 
manome 
(pirmai

liniukams, kad savo 
atvaizduotų Simo 
tragediją. Konkursui 
skirti 1(MK) dolerių
premijai 500 doL, antrai 300 ir 
trečiai - 200) Baigiantis kon
kursui galėtų būti suruošta 
paroda lietuvių ir amerikiečių 
visuomenei ir tada kūriniai 
galėtų būti premijuojami: Tai 
būtu iamžiniinas Simo Kudir
kos tragedijos ne tik aprašy
mais, bet ir dailininkų kūri
niais, paveikslais.

Centro valdyba tam pritarė 
ir ji buvo įgaliota kreiptis į 
korp! skyrius prašant finansi
nės paramos tam konkursui re
alizuoti. V

Prieš vakarienę buvo pri
statyti naujai priimtieji kor
poracijos nariai: dr. J. Bandis, 
dr. A. B. Gleveckas ir dr. A. 
Paulius.
Korp! juostos bei 
Korp! knygos: Korp! 
metraštis ir monografija Korp!

Maskvoj ir Leningrade, o da
bar studijuoja Amerikoj, išsa
miai papasakojo apie skirtu
mus mokymo priemonių bei 
metodu Nušvietė ir šiaip kas
dieninio gyvenimo nuotrupas, 
įpindamas ir humoristinius gy
venimo epizodus. Baigus pra
nešimus buvo įdomios diskusi
jos.

Galop p. S. Oželienė tarė 
jautrų atsisveikinimo žodį, nes

ji netrukus išvykstanti Kolum- 
bijon pas savo dukrą Dalią. 
Savo kalboje prisiminė praei
tus laikus, šiltai atsiliepė apie 
dr. Matulionį ir kitus vyresniuo 
sius brolius. V. T.

Jiems buvo užrištos 
įteiktos

L. Žemguiienei, jos vyro 30 me 
tų žuvimo sukakties proga, 
buvo prisegta gėlių korsažas.

Baigiant vakarienę prele
gentas S. Pilka Įdomiai atpa
sakojo savo įspūdžius iš ke
lionės i Lietuvą.

Gi dr. J. Gintautas, kuris 
studijavo medicinos mokslus

SLA — jau 80 m«tv tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau 
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdrau*- 
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda šyvy 
bis apdrauda ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

_  jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriv kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000.00.

— jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai

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

— AKCIDENTALB APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuvišką KLUBU Ir draugi|ą na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudas mokestis $2.00 
į metus.

— kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės J kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins anie SUSIVIENIJIMO darbui.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

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

Now at GLASER’S
Big-screen 
portable, priced 
to fit your budget

Big-screen viewing 
pleasure forth® whole 
family. Plus portability. 
And at a surprisingly low 
price. Traditional RCA 

The PRODKiY ■ quality in performance 
Model aq-191 ■ and dependability.
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PER ANNUM
PASSBOOK 
ACCOUNTS

HIGH RATES
VISAS GYVENIMAS 

PAGBĮSTAS SKAUTYBE
Kalbant apie patį P. Nedą- 

Nedzinską, netenka perdaug 
ilgai gaišti. Jis yra gimęs Dzū
kijoje, taigi dzūkas. Mes dzū
kus laikome geraširdžiais, 
veik visada geros nuotaikos 
net ir blogose aplinkybėse. 
Gimnaziją baigęs Lazdijuose, 

p vėliau Karo mokyklą Kaune.
.Apibūdinant asmenį, ga

lima pasakyti, kad jis visas su
telpa skautybės rėmuose. Skau 
tauti pradėjo dar nuo antros 
klasės Lazdijuose. Paskui 
skautybe pagrįstas, galima sa
kyti, visas jo gyvenimo kelias, 
ir jai jis yra paaukojęs didžią
ja dalimi visas laisvas valan
das, kurios atlieka nuo pro
fesinio darbo ar būtinų gyve
nimo reikalų. Pradėjęs nuo 
vilkiuko, jis perėjo visus skau
tybės laipsnius. Jau senokai 
yra pasiekęs aukščiausią vy
resniojo skautininko laipsnį. 
O pareigas pradėjęs skiltinin- 
ku, prisikasė iki tuntininko, 
ir dabar yra Vidurio apygar
dos vadas, žinoma, jis turi ne 
tik skautiškų laipsnių ženklus, 
bet yra apdovanotas už savo 
skautišką veiklą įvairaus po
būdžio skautiškais žymenimis. 
Užtat galima teigti, kad visas 

[jo gyvenimas iki šiol yra pra
bėgęs skautiškoje veikloje, 
skautybės idėjas skiepijant 
lietuviškam jaunimui Lietuvo
je, tremtyje Vokietijoje ir čia, 
Amerikoje. Skautybe, kaip 
žinome, suformuoja žmogų, 
įdiegdama jame Dievo, savo 
tėvynės ir artimo mjeilę.

Savaime suprantama, kad 
tokius idealus įskiepyti jauno 
se širdyse teįmanoma tik pa
čiam tais tauriais idealais gy
venant ir savo gy venimo kelius 
jais grindžiant.

INSURED

PAID QUARTERLY AT

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES

4071 ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60632

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

and Accu Tint tool

PER ANNUM

$1000 or more 
certificates 
1 year min.

Mode! GQ-S36 r 
23*

Big, bright picture, AccuCofar* 
performance and smart 
Contemporary styling—all yours 
in one compact veneer console. 
RCA's finest picture tube 
features brilliant phosphors ' 
surrounded by a black matrix

UNIVERSA
Tiupyme fodillil 
Apdrausti iki $20,000.

■
r

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

"NAUJIENOS" KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS 
DRAUGAS IR BIČIULIS

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

[steigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

AccuCoIor* 
performance 
with brilliant 
color pictures

PRospect 6-1790
OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS

Raginkite savo apylinkę 
augti • taupykite!

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

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

X"-----------  ■ —
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Užmiršti lietuviai
Yra labai gražus ir populiarus, visokiems etiniams 

ir religiniams interesams naudojamas moralas apie ge
rąjį piemenį kurs laikinai paliko savo kaimenę ir nuėjo 
vienos nuklydusios avelės surasti. Perkeltine prasme, 
galime tą pamokslą pritaikinti mūsų veiksniams, sukur
tiems mūsų išeiviams ir tremtiniams, esantiems svetimo
je aplinkoje išblaškytiems, kiek galima glaudžiau vienoje 
etninėje šeimoje išlaikyti. Tam — svarbiausiam — tiks
lui turime dešimtimis geriausiais norais bei intencijomis 
Įsteigtų draugijų ir organizacijų ir rinktų bei savano
riškai pasišovusių asmenų.

Šiuo atveju turima galvoje Amerikos Lietuvių Ben
druomenė, sukurta lietuvių kultūrai išeivijoje puoselėti 
ir lietuvybei išlaikyti.

Prisiklausant, ypač paskutiniais laikais, ALB va
dovauti pasišovusių alaso, siekiant perimti ir apimti vi
sas lietuviškos veiklos sritis, ypatingai politiškąją, gau
nasi Įspūdis, kad A. L. Bendruomenė yra savo tiesioginę 
paskirtį jau pilnai atlikusi ir dėlto dabar ieško naujų 
arimų plėšti. Deja...

Netenka daug dairytis norint pamatyti, kad didžiau
si plotai- lietuviškai kultūrai puoselėti ir lietuvybei išlai
kyti tebeguli pūdymuose ir žymia dalimi yra jau sveti
mųjų gaivalų nustelbti ar stelbiami. Tatai ypač skau
džiai teko patirti Pensilvanijos kalnuose “kur senųjų 
lietuvių gyventa”. Pasirodo, kad jie ten, nors ir antroje 
ir net jau trečioje kartoje, tebegyvena, tik yra užmiršti, 
apleisti, nurašyti ir tokiais jaučiasi.

Apleista, užmiršta ir nurašyta, bet dar nemirusi ma
žiausiai 100 mylių plotu išilgai Susquehanna ir Lacka
wanna upių Wyomingo, tikra Amerikos Mažoji Lietuva 
šio šimtmečio pradžioje skaičiusi apie 100 tūkstančių gy
vų, tvirtų, darbščių kultūriniai ir politiniai labai veiklių 
lietuvių., sunkiai dirbusių angliakasių, kurie, deja, dėl dar
bo sąlygų negalėjo susispiesti ir gyventi kompaktine ma
se, o turėjo gyventi išsisklaidę keliais šimtais ar tūkstan
čiais mažiausiai dešimtyje vietovių pradedant Danville, 
Mnerswille, Scottsville, Girardsville, Shamokin (šamu- 
kais), Karmelio kalnu, vakariniame baigiant Scrantonu 
(Skrantais), Simpsonu ir pačiu “Sibiru” <— Forest City
rytuose.

Tiesa, turime apsčiai istorijų, atsiminimų ir nekrolo
ginių tos didelės lietuvių kolonijos aprašymų, bet visiškai 
pasigendame šiandieninės kronikos, dėlto ten nebuvu
siems susidaro Įspūdis, kad visa tai jau praeitis, istorija 
ir tik kapinynas. Laimei, taip nėra!

Tautos dalis, atplyšusi ar atplėšta nuo kamieno, pati

savaime neišnyksta; ji tik per ilgą laiką, negaudama iš 
savo kamieno gyvybinių sulčių, gali nuvytusi merdėti 
arba išsiskiesti svetimoje stichijoje. Kiekvienas sveikas 
augalas palieka atžalas pagal savo rūsį, kiekviena sveika 
šeima palieka įpėdinius pagal savo tautines savybes. Bet 
kiekvienai atžalai sveikai augti reikalinga šviesa, kurios 
negaudama ji išblėsta ir palengva kaipsta. Ta šviesa žmo
gui yra jo kultūra, o sąmoningam, susipratusiam žmogui 
jo tautinė kultūra, reikalinga kaip lempai žibalas, kurio 
karts nuo karto nepapildant šviesa išgęsta.

Tūkstančiai mūsų brolių sesių, didžiausia dalimi jau 
antros ir trečios kartos, tebegyvena tuose slėniuose ir 
tarpukalnėse kaip lietuviai tik iš inercijos. Jie, išsisklai
dę, nėra pajėgūs išlaikyti tėvų turėtus kultūros židinius 
ar naujų Įsisteigti, dėlto su skausmu tenka klausytis jų 
pasakojimų, kaip jų turėtos knygos, ten leistų laikraš
čių komplektai, leidyklų sandėliai, skaityklos išdalinti, 
išmėtyti, o dažnai net Į “gerbedžių” išmesti. Čia būta nu
sikalstamo apsileidimo ir ką kita dėl viso to kaltinti, 
jei ne L. Bendruomenę, kuri yra pačios chartos Įparei
gota gelbėti ir saugoti, ir kas už visa svarbiausia — tos 
didelės lietuvių kolonijos sveikai, bet jau gerokai pavytu
siai atžalai skubiai lietuviškos kultūros ir tautinio, pasi
didžiavimo dvasios atnešti. Kiekviena tauta ar jos atža
la nori, kad iš praeities jos sūnūs sau stiprybę semtų. 
Mes tos stiprybės turime, tik reikia netingėti ja savo tar
pe pasidalinti. Daug kur jie ten turi savo draugijas ir 
klubus ir nors nebe savo bažnyčių ir parapijinių mokyklų 
sales, kur būtų galima suruošti parengimus, jei kas im
tųsi iniciatyvos, atsilankytų ir suruoštų. Jie mielai padė
tų, o akstiną gavę ir patys pradėtų.

Laikas mūsų konferencijas, kongresus, seimus, ope-. 
ras, dainų ir tautinių šokių šventes iš didmiesčių ir “sos
tinės” karts nuo karto kelti Į periferijas, kurios tikrai 
tautinio impulso yra reikalingos. Nors mainerių vaikai,
pagal Įpratimą, savo tarpe jau angliškai kalba, bet savo 
tėvų garbingų tradicijų ir kalbos nėra išsižadėję. Todėl 
visus vivos, o ypatingai Bendruomenę voco ir plango su
sirūpinti ir pasiskubinti su tautinės kultūros žiburiais 
pas mūsų užmirštuosius, bet pagal išgales lietuvybės vė
liavą tebenešančius brolius, seseris Wyomingo, Susque- 
hannos ir Lackawanos slėniuose. J. Pr.
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STASIUI MICHELSONUI 90 METŲ ,
Buvęs “Keleivio” leidėjas, jo 

redaktorius ir dabar nuolatinis 
jo bendradarbis, Tėvo ir Maikio 
autorius, Stasys Michelsonas 
gruodžio 13 d. susilaukė 90 me
tų amžiaus. Tai plačia vaga Sta
sio Michelsono nueitas jo am
žiaus laiko tarpsnis, Įturtintas 
jo raštais ir darbais politikos 
ir kultūros dirvoje.

St. Michelsonas gimė, au
go ir brendo Palevento dvare, 
Kupiškio vals., Panevėžio ap

skrity, lenkiškos kultūros aplin
koje tarp ano meto Lietuvos di
duomenės. Betgi toji aplinka 
jaunuolio Stasio nepaveikė, ne
įtraukė Į savo gretas. St. Mi
chelsonas išėjo prieš ta srovę ir 
visą savo gyvenimėlį plaukė 
prieš ją — dirbo lietuvystės 
naudai, nuėjęs pas tą mūsų tau
tos dalį, kuri labiau yra ir bu
vo išnaudojama, nustumta nuo 
platesnės veiklos ir labiausiai 
ištroškusi laisvės ir geresnio, so
tesnio, teingesnio gyvenimo. Ano 
meto Lietuvos plačiuosius gyven 

tojų sluoksniu^ daugumoj su
darė lietuviai. Su jais kartu ry
žosi eiti St. Michelsonas.

1905 revoliuciniais metais, 
pradėjęs studijas Rygos poli
technikos institute, jis nepasi
liko nuošaliai nuo to revoliuci
nio judėjimo ir įsijungė Į jį. Pa
jutęs, kad žandarų yra sekamas 
ir jo suėmimas jau neišvengia
mas, 1906 m. pasitraukė į Jung
tines Amerikos Valstybes ir įsi
kūrė Bostone, Mass.

Čia jis jau surado lietuvius, 
susimetusius į įvairius kultūri
nius ir politinius sambūrius ir 
įsijungė Į lietuvių socialdemo
kratų veiklą. Tada savaitraštis 
Keleivis buvo jau pradėjęs eiti. 
St. Michelsonas pradėjo Kelei
vyje bendradarbiauti ir vėliau 
kartu su Gegužiu tą laikraštį at
pirko iš leidėjo Žvingilo. Vėliau 
St. Michelsonas tampa to laik
raščio leidėju ir redaktorium. 
Keleivį redagavo iki 1949 m., 
kada paaukojo jį Amerikos Lie
tuvių Socialdemokratų Sąjungai.

Keleivis iki šiol yrą tvarkomas 
skiriamų patikėtinių, pirminin
kaujant pačiam St. Michelsonui. 
Redaguoja jį Jackus Sonda.

Keleiviui St. Michelsonas ra
šė ne vien vedamuosius, bet fel
jetonus ir net eilėraščius. Paga
liau įvedė “Maikio ir Tėvo pa
sikalbėjimus”, kuriuose visiems 
suprantama kalba ir mažai įgu
dusioms skaitytojams prieina
mu turiniu aiškina įvairius žy
mesnius gyvenimo įvykius, ne
pamiršdamas ir šiokių tokių ži
nių suteikti iš mokslo srities. 
Savaime, Maikis ir Tėvas lietė 
ir liečia įvairius politinius klau
simus bei tarpvalstybinių san
tykių raidą. Ir tuose pašneke
siuose įbrukama juoko, kai ka
da net kartaus. Vieni giria, ki
ti peikia, bet visi skaito, nors 
kaip kas dantis sukandęs.

St. Michelsonas į bendrą lie
tuvių veikimą ir pas lietuvius 
socialdemokratus atėjo taip pat 
plaukdamas prieš srovę, — kri
tiškas ir gerokai opoziciškai nu
siteikęs, kai kada priartėjęs net 
iki nihilizmo. Ką nors, ar tai 
bendrame lietuvių veikime ar tai 
pastebėjęs socialdemokratų kai 
kuriuos nukrypimus, St. Michel
sonas ne tik tas progas Tėvo ir 
Maikio ginčams panaudoja, bet 
ir vedamuosius rašo, nurody
damas kas, jo supratimu, nėra 
gyvenimiška, yra kenksminga 
ir jokios naudos neneša.

Bet St. Michelsonas ne vien 
tik Keleivyje apie gyvenimo 
neigybes piktai parašydavo, bet 
jis ir atsilankydavo į susirinki
mus ir ten gyvu žodžiu įrodinė
davo blogybes. Jis seniau mė
go lankytis visur, kur tik lie
tuvių buvo gyvenama ir kur bu
vo kviečiamas. Bet jei buvo gy
vas reikalas ką nors apginti, va
žiavo į tokius susirinkimus ir 
nekviečiamas.

Aišku, ne visur ir ne visi jo 
pranešimams pritardavo. Būda
vo gyvų ginčų, kurie kai kada 
ir kai kur baigdavosi fanatikų 
raumenims padedant. Būta ir 
turėta įvairių nesmagumų, ne
susipratimų, bet vieni ar kiti 
nepasisekimai nepaveikė St. Mi
chelsono veikimo. Kai kuriomis 
progomis jis dar karščiau ėmė
si ginti kas jo įsitikinimu verta 
apginti.

Tai toks buvo audringas ir ko
vingas St. Michelsono jaunes- 
nių dienų visuomeninis ir politi
nis veikimas savų tautiečių tar
pe.

Tokio judraus ir gyvo veiki
mo dėka, Keleivis taip pat gar
sėjo, o ypač garsėjo Tėvas su 
Maikiu. Yra gyvų įrodymų, kad 
buvo atsitikimų, jog ir beraš
čiai išsirašė Keleivį vien tik dėl 
Tėvo ir Maikio pašnekesių. 
Laikraštį duodavo mokantiems 
skaityti ir prašydavo' paskaity
ti Tėvo su Maikiu ginčus.

Taip pat yra žinoma, kad kai 
kurios šeimos neišnuomodavo 
kambarių tiems, kurie Keleivį

t

Otis Carney, iš televizijos išėmus jo rašytą "The Monroes", išvažia
vo į ūkį Wyominge, kur jis bando pamiršti nepasisekimus Holly- 

woode.

skaitė. Tokia buvo netolimoji 
murkni praeitis.

Reikia suprasti mūsų ano me
to tautiečius, kurių tarpe kul
tūra nebuvo giliai įleidusi šaknis 
ir kurie buvo fanatiškai pasiry
žę ginti savo įsitikinimus. Tik 
įsigilinę į ano meto mūsų atei- 
vijos visuomeninio veikimo pir
muosius žingsnius, mes dabar
ties šviesoje tai suprasime ir 
nesmerksime. Jei ne ano meto 
didieji ginčai, St. Michelsono ir 
kitų šviesuolių pasišventimas, 
mes šiandien neturėtume nei sa
vų parapijų, nei savų įvairių 
sambūrių, mokyklų ir spaudos.

St. Michelsonas žygiavo kar
tu su tais, kurie buvo besočiai 
išnaudojami, skriaudžiami, apei
nami, apgaudinėjami, kuriems 
T:vo ir Maikio pašnekesiai bu
vo būtini. Ne visada tie pašneke
siai buvo išmintingi. Kai kada 
jau nuo tiesos buvo atitrūkę, 
gal nekritiški, bet skaitytini ir 
akstinantys pagalvoti, pasisa
kyti ir net atsiliepti.

St. Michelsonas, susilaukęs 90 
metų, iki šiol kas savaitę aprū
pina Keleivį su Tėvo ir Maikiu 

APLANKYS KASDIENĄ...
Visuomenei ir paskiram asmeniui “Naujienos” 

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

I prenumerata yra ideali Lir 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-

VARDAS, PAVARDĖ ............................... . ........ i...........................

NR. IR GATVĖ ___ ________ __________ ___ ______________

MIESTAS ................................... ........... VALST................... ................

ZIP CODE _____ -

Siuntėjo Pavardė, Vardas ..._______________________________

Adresas: .............................. ...................... .......... .

mą
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).

pasikalbėjimu. Be to, plačiai 
yra užsimojęs aprašyti JAV lie
tuvių praeities gyvenimą. Jis 
jau seniau parašė ir išleido kny
gą “Lietuvių Išeivija Ameriko
je”. Dabar ruošiasi papildomai 
daugiau parašyti.

Taip pat nepamirština, kad be 
kitų jo spaudos darbų, jam pri
klauso Keleivio kasmetinio ka
lendoriaus redagavimas.

Dar reikia pažymėti, kad St._ 
Michelsonas yra vienas didžiųjų 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje šalininkų, rėmėjų. Jo įsi
tikinimu, - SLA yra tvirtais ir 
naudingais pagrindais organi
zuota lietuvių bendruomenė, ku
rios vartai plačiai atverti kiek
vienam sąmoningam mūsų tau
tiečiai, kokių politinių ar reli
ginių Įsitikinimų jis bebūtų.

Linkime Stasiui Michelsonui 
įvykdyti jo sumanymą, tai yra 
papildyti Amerikos lietuvių is
toriją savo žiniomis ir ilgai, svei
kai gyventi. J. Vilkaitis

SKAITYK “NAUJIENAS* - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

KĖKŠTŲ LEKSIS

MASILIAUSKLNĖS
a
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Beilsindamas arklius, paėjėju Į tas nau 

jąsias trobas ir aš, vaikystės dienų draugo 
Ignės aplankyti, kaip gyvena pažiūrėti. 
Beturįs pačią ir keletą vaikų. Noriu kuo 
nors pasigerinti, sakau: “Plungėje yra 
teatras, aš nupirksiu bilietus, nekaštuos 
tau, nuvažiuoki v”. “Namie aš turiu teat
rą’’, pasako jis, ranka į vaikų pusę mos
telėjęs. “Kito man nereikia”, šyptelėjo ir 
pridėjo: “ Aš ne ponas, ne man teatrai”.

Kalėdos. į svečius ruošiamės. Į Masi- 
liauskines. Ten jau sodyba, ir žmonės ten 
gyvena. Į razvaliną porą arklių pasikin
kome, ir važiuojame visi: tėvas, brolis, pa 
motė, mažosios seserys. Brolis jau nebe 
tas kelnes pasiraitęs jaunuolis, kurs anais 
metais lankoj šieną piovė. Solidnas ponas 
jis jau, gerą tarnybą Klaipėdoje turįs. Aš 
irgi jau su spalvota studentiška kepuraite.

Nauja sodyba ir naujas šulinys netoli 
tos vietos, kur ant kalno senos kapčių duo
bės buvo. Naujos trobos. Ir jauna šeimi
ninkė jose, mano sesuo. Masiliauskinių 
savininkė ji dabar. Ir jaunas šeimininkas, 
jos vyras, ir mažas sūnelis, labai pabrėž
tą nuosavybės pajautimą iš kažkur pavel

dėjęs. Nieko neleidžia imti, tuojau verkia, 
protestuoja, jeigu imti bandau.

Trobose šilima, tvartuose gyvuliai. Ir 
Masiliauskinių dirvos dabar labiau prižiū
rimos, nes jau tikrus šeimininkus turi.

Apvedžioja mus sesuo, ūkį aprodo. 
Laukai sniegu apdengti, bet tai netrukdo 
matyti kiekvieną Masiliauskinių vietelę, 
vaizduotėje- žalią ir žaliuojančią, mano 
basų kojų numindžiotą. Antai ta didelė 
balta lyguma — tai lanka, kurioje ne vie
ną vasarą šieną pioviau. Ir ąžuolas tebe
stovu, apsnigusias savo šakas išplėtęs. Upe 
lis, tikriausiai, po ledu dabar pasislėpęs 
yra. Didysis pakėkštkalnio akmuo apipus- 
tytas — tik kalniukas toje vietoje stūkso. 
Tebėra viskas, visos dirvos, visi kalneliai 
ir įdubimai.

Tik mano daržinės paturpynyje nebėra. 
Nykiai ta vieta be jos atrodo.

Sesers artiipiausių kaimynų Staponkų 
trobos darbar aiškiau baltuoja pro nuogus 
medžius. Sekantis kaimynas, šiek tiek to
lėliau — Bagdonas. Ir jo trobalė tebejuo- 
duoja. didelių medžių apsupta. Nebeži
nau, kas ten dabar gyvena, kuri iš Bagdo- 
nalių, arba gal vienas iš sūnų. Ir kitos 
sodybos antai, baltame fone išmėtytos, 
stovėjusios savo vietose nuo seniausių lai
kų ir dar tebestovinčios. Toli siekia akys 

nuo sesers sodybos kalnelio. Visa plati 
gimtoji aplinka matosi kaip ant delno.

Iš tėviškės, tolimose tolybėse paliktos, 
pranešimas atėjo;

“Jau vedu paskutinę žiemą begyvena
ma savo trobelėje. Reiks jau šįmet nugriau
ti. Atvažiuos su tokiom mašinom, suly
gins visą žemę. Nebebus kalnų nei daubų, 
bus lygūs laukai. Nebebus tada nei Kėkšt- 
kalnio, nei Masiliauskinių gyventojų”.

“O pas Kėkštkalnį atsimeni tą ąžuolą? 
Mūsų žemelės papuošalas jis buvo. Rude
ni išrovė traktoriai, nes reikėjo kasti ka
nalą. Yra gilus ir platus kanalas iškastas. 
Nė to tiltelio nebėra. Kaip iškasė, išardė, 
taip- dar ir nepadirbo naujo”.

“Staponkui Ignui jau gali palinkėti am
žino atilsio. Jis buvo kartu su mano Puti
nam išvažiavęs į Kazakstaną. Ir nebegrį
žo. Mirė plaučių uždegimu 55-jų metų ru
denį. Pasiliko ten amžinai”.

T

“Pas Masiliauskienę, kryžius nuvirto, 
mūsų Motinėlės statytasis. Tiktai nebeat
menu kuriais metais. Dar tebebuvo Papū- 
nėlis gyvas. Buvo liepos mėnuo. Rytmetį 
radome išvirtusį, nes tą naktį buvo didelis 
vėjas”.

O po poros metų:

“Ėjova Į Masiliauskines pažiūrėti savo 
buvusių namelių. Na ir pasikeitusi mūsų 
žemelė! Medelio jokio nebelikę, net nė 
karklynėlio. Nebūtų nė vandens su kuo at- 
virinti. Ir kalneliai visi nukasti, ir turpy- 
nai užlyginti. Laukai visur lygūs, suru- 
liuoti. Gražūs laukai, toli užmatyti gali
ma. Nė nebesuprasi, kur būta kaimynų — 
Staponkaus, Bagdono, Razgauskienės ir 
kitų. Ir žinai: liūdna žiūrint, kad nebeli
ko tų vietelių, kur tiek metų nuvaikščiota, 
nuo pat kūdikystės”.

Pabaiga

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti “N a u j i e n a s”.

Jau pasirodė knygy rinkoje 
naujausioji Dan Kuraičio knyga

MAGIŠKUOJU KITJMU
I VILNIŲ

336 puslapiai. — Kaina $3.00
Geriausioji dovana yra pati naujausioji* 

gražiai išleista* lengvai parašyta knyga apie 
Lietuvą. Knygą galima gauti užėjus į “Nau
jienas” arba užsisakius paštu. Knygų platin
tojai gauna nuolaidą.

Čekius arba Money orderius reikia siųsti 
tokiu adresu:
NAUJIENOS, 1739 So. HALSTED STREET, 

CHICAGO a, ILLINOIS

Jan ketvirti metai 
su svetima širdim

Donald Kaminskis, 41 met- 
tų amžiaus, iš Detroito, nuo 
šio gruodžio 2 dienos pradėjo 
gyventi ketvirtuosius metus su 
jam perkelta vieno 22 metų 
užsimušusiu jauno vyro širdi
mi. Operacija buvo padaryta 
1968 metų gruodžio 2 dieną 
Michigano valstybinio universi
teto klinikoje.

Kaminskis ne tik gyvena 
normalų gyvenimą, bet ir spor 
tuoja, ir žvejoja ir motociklu 
bei sniegmobiliu važiuoja, net 
tris šOnkalius pernai susilau
žė automobilio nelaimėje; ne
gana Ito, audroje valčiai ap
virtus turėjo šaltame, audrin
game jūros vandenyje Į kran
tą išplaukti.

WHERE YOU BANK OR WORK
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DR. ANNA BALIUKAS 
AKIŲ. AUSŲ. NOSIES 

IR GERKLiS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63cd STREET 
Ofiso telef.; PRospect 8-3229 
Rexid. telef.: WAlbrook 5-5076

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

Rez. teL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaskį Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446* 
Priima ligonius pagal susitari mą 

Jei neatsiliepia, skambini i 374-8012

Telef.; PRospect 8-1717

DR. S. BIEZiS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. C K. BOBELIS 
IR '

DR. B. B. SETON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St

ROUTE 58. ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir keivirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.: Gi 8-0873

DR. W. EISIN - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS’LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

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

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI
261S W. 71st St. — TeL 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’"
VaL pagal susitarimą. Lždaryta treč

DR. LEONAS SEiBUTIS
. INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

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

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

uždaryta.
Raz. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 WEST 71 st STREET
Ofiso telef.- HEmlock 4-2123
Rezid. tal<»'^ Glbson 8-6195

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

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

Aparatai - Protezai, Med. Bap
Ą dažai. Speciali pagalba kojom* 

(Arch Supports) ir t t
VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—L
U50 West 63rd SU Chicago, III. 60629

Telef.: PRospect 6-5084

Mūsų spaudoje
Studentai be cemento

Toronto savaitraštis ‘‘Tėviš
kės žiburiai” gruodžio 9 d. Nr. 
49 vedamajame antrašte ’’Stu
dentai be cemento” padaręs ei
lę švelnių pastabų dėl nepakan
kamai rimtai suruošto ir praves
to šiaurės Amerikos lietuvių 
studentų suvažiavimo, kurs išsi
skirstė net valdybos neišsirin
kęs, baigiamojoje pastraipoje 
rašo:

“Lietuviškoji visuomenė į 
studentų veiklą žiūri gana kri
tiškai ir dažnai apgailestauja 
jos neigiamąsias puses. Bet ant
ra vertus, ar toji mūsų visuome
nė sudarė visas galimas sąlygas 
studentų veiklai? Kai palygini 
estų ir ukrainiečių studentų tu
rimas sąlygas, atsakymas — ne. 
Pvz. Toronto estai, nė kiek ne
gausesni už lietuvius, yra pasta
tydinę milijoninės vertės stu
dentų pastatą “Tartu College”, 
kurio pirmasis aukštas skirtas 
studentų korporacijom, o kiti 
aukštai nuomojami įvairių tau
tybių studentams. Dali lėšų su
dėjo estų filisteriai ir šiaip pa
siturintieji asmenys, kitą dalį 
davė ir skolino valdžia. Pana
šią instituciją, žymiai mažesnę, 
tutri ukrainiečiai St. Vladimir 
Institute vardu. Jame gyvena 
jų studentai-ės (jų tarpe du lie
tuviai) ir šalia įprastinio kurso 
universitete yra įpareigoti da-

GRADINSKAS
SUMAŽINTOS 
KAINOS 

DABAR 
PRIEŠ KALĖDAS

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

fr — ■ - 1 J

l 
PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA' KAINA 
R. i E RĖN AS 

2047 W. 67th PL WAlbrook 54063

MOVING 
Apdraustas perkraustyrhas 

iš įvairių atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place
* TeL: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is W0PA,
1490 kil. A. AL

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

* ryto.

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

i CHICAGO. nJL 60629
J
S ----------—--- ---- 7

A FORESTS FUTURE 
IS IN YOUR HANDS

Wee, dwAiiu 
end ear viidlife depend ee 

pon help prevent 
fins. So pfeaae felbv 

Smokey* i ABCs Alwepi 
hold HKtche* tin coU. Be me* 

to drown all ampfim. 
•dr the acbet, tod dro** 

them Crwh 
dead one.

HobmI Only you ae 
prereac Eorat Hrcs

lyvauti ukrainistikod paskaito
se, kurios rengiamos institute. 
Panašiai tvarkosi ir estai. Tai 
bene geriausiai ir praktiškiausiai 
susitvarkiusios tautinės grupės 
šioje srityje. Lietuviai čia yra 
labai atsilikę. Savo studentus jie 
yra palikę, kaip sakoma, Dievo 
valiai. Kadaise vienas mūsų tau
tietis siūlė parduoti Toronto Lie
tuvių Namus ir įsigyti Lietuvių 
Studentų Namus universiteto 
rajone. Jo pasiūlymas buvo iš
juoktas ir vienu ypu palaidotas. 
Po keliolikos metų matome, kad 
šioje srityje liko didelė spraga. 
Dauguma studentų, pasiekusi 
universitetus, dingsta iš lietu
viškojo gyvenimo, o jame iš- 
liekantieji neturi tinkamos at
ramos. Be to, nėra tęstinumo 
tarp filisterių ir studentų. Estai 
ir latviai tą tęstinumą išlaikė, 
atgaivindami tradicines korpo
racijas. Mums tai jau pavėluo
ti klausimai, bet geriau vėliau, 
negu niekad”.

Jungtinių Valstybių lietuviai, 
kurių yra ir nepalyginamai dau
giau ir yra nepalyginamai pajė
gesni kaip Kanados lietuviai, 
šiuos estų ir ukrainiečių pavyz
džius ir “Tėviškės Žiburių” pa
tarimus turėtų ypatingai rim
tai imti dėmesin. jpr

Pietų Amerikoje
Lietuviai Argentinoųe

— Zigmas Vainoms, turintis 
mašinų statybos dirbtuvę “Trans 
format”, Sargento Cabral 5256, 
Villa Insuperable (tel. 652-0052) 
priimdamas užsakymą iš Gene
ral Electric, susitiko su tos fir
mos inžinierium Juozu vaičiu. 
Abu profesionalai pasikalbėjo 
lietuviškai.

— Gerardo Vainonis, Zigmo ir 
Juanos Tumosaitės Vainonių sū
nus ne tik yra pirmas Industri
nės Gimnazijos trečio meto mo
kinys, bet pernai ir šiemet lai
mėjo premijas iš istorijos ir ge
ografijos TV C-7 “Justa del Sa
ber” valandoje. Daug padeda 
motina, kuri yra gimnazijos mo
kytoja. ....

— Juozas Kiela, is Argentinos 
emigravęs į JAV, lapkr. 27 d. 
apsivedė su Veronika Petrokai- 
te-Marcinkevičiene, buvusia ar
gentiniete. Vestuvių vakarienė 
įvyko Lietuvių Amerikos Pilie
čių salėje, Providence, R. I. 
(Vladas Marcinkevičius, likęs 
Argentinoje, apie tą patį laiką 
savo likimą sujungė su iš Chi- 
cagos grįžusia Marija Giurlyte- 
Jasiene).

— Kvirinas Runtmas gitarų 
bei kanklių gamintojas, su žmo
na, dainininke Elena Kolaityte 
ir dukra moksleive Dana, prade
dančia reikštis scenoje kaipo 
dainininkė ir kanklininkė, sū
naus, kuris prieš kelis metus iš
vyko į Chicago kviečiami, išvyk
sta į JAV.

Metinė Mirties Sukaktis

A. -į- A.

PETER KLEMENT SENULIS

Gyv. 6005 So. Sacramento Ave.

Jau suėjo vieneri metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą vyrą ir tė
vą, kurio netekome 1970 m. 
gruodžio 15 d..

Gimęs Lietuvoje. Panevėžio 
apskr., Šeduvos parapijoj. Vel
žių kaime.

Amerikoj išgyveno 61 metus.
Palaidotas Lietuvių Šv. Kazi

miero kapinėse.
Paliko nuliūdę: žmona Petro

nėlė (Vadinskaitė), duktė Ber
nice Yanas, žentas Stanley, anū
kė Patrice Traub, jos vyras Ro
bert. proanūkas John Robert 
Traub ir kiti giminės, draugai 
bei pažįstami. •

Lietuvoje liko sesuo Veronika 
Sloger su šeima.

Už jo sielą užprašytos šv. Mi
šios: šv. P. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčioje — gruodžio 
15 d. 7:30 vai. ryte, ir Tėvų Jė
zuitų koplyčioje — gruodžio 15 
d. 8:30 vai. ryte.

Maloniai kviečiame visus gi
mines, draugus ir pažįstamus 
kartu su mumis pasimelsti už 
a. a. Peter Senulio sielą.

Mes Tavęs Mūsų Brangiausias, 
niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugrįši. bet mes 
anksčiau ar vėliau pas Tave nu
eisime. Tebūna Tau lengva ši 
žemelė.

Nuliūdę lieka:
Žmona, duktė, žentas, anūkė, 
proanūkas ir kiti giminės.

— Ali rvcu žmo
na, Argentinoje gimusi Alkia 
Mihauskaitė-Mikučauskiene, či- 
cagoje pagimdė gražią ir sveiką 
dukterį, kuriai parinktas vardas 
Linda-Ines.

— Adomas Jankauskas iš Chi- 
cagos žada atvykti į Buenos Ai
res su gruodžio 19 d. ekskursija.

— Aldo Aleliūnas šventėms 
atskrenda iš Chicagos.

— Dr. Adriana Vasiūnaitė pa
skirta Nunez Aeronautikos gy
dytoja. f

— Stasio Čepo ieško giminai
tis: Stasys Čepas, Žirmūnų g. 
46-100, Vilnius.

ROCKFORD, ILL
Simo Kudirkos žygio į laisvę 

paminėjimas
Amerikos Lietuvių Tarybos 

skyrius suruošė vienų metų pa
minėjimą Simo Kudirkos žygio 
į laisvę. Skyriaus pirmininkas 
Petras šernas daug pasidarba
vo rengiant paminėjimą. Jis pa
kvietė Rimą Staniūną praneši
mui padaryti apie tą tragingą 
įvykį. Meninei propgramai at
likti buvo pakviesta ponia Ire
na Smeliaskienė ir jos šokėjų 
grupė.

žmonių į Lietuvių klubą (ten 
buvo rengiamas paminėjimas) 
susirinko nemažai, nors galėjo 
būti ir daugiau. Programai pra
vesti buvo pakviestas Kaz. Rut
kauskas, kuris, paaiškinęs mi
nėjimo tikslą, paprašė visų or
ganizacijų pirmininkus užimti 
vietas prie svečių stalo. Pir
miausia šv. Petro ir Povilo pa
rapijos klebonas Dauka atkal
bėjo gerai paruoštą invokaciją 
— maldą už žuvusius kovoje dėl 
Lietuvos laisvės.

Lietuvos ir Amerikos himnus 
sugiedojo Smeliauskienės vado
vaujami šokikai jaunuoliai, visai 
publikai pritariant. Pristatytas 
kalbėti Rimas Stasiūnas plačiai 
ir nuodugniai nušvietė S. Kudir
kos planus pabėgti į laisvę iš 
komunistų “rojaus”, jo suėmimą, 
žiaurų sumušimą Amerikos lai
ve ir nepateisinamą jo išdavi
mą bolševikams bei jo teisimą 
ir nubaudimą sunkiųjų darbų ka
lėjimu.

Po Staniūno kalbos, kuri vi- 
. siems patiko, Smeliauskienės 
vadovaujami jaunuoliai pašoko 
keletą tautinių šokių. Gražūs ir 
vikrūs jaunuoliai tiesiog suža
vėjo publiką. Kiekvienas jų šo

A. • A.
JOSEPH WALSKY

Gyv. 4601 So. Marshfield Ave.
Mirė 1971 m. gruodžio 11 dieną, 6:30 vaL ryte, sulaukęs 67 metų 

amžiaus. Gimęs Chicago, Illinois.
Velionis buvo vyras mirusios Bertha Walsky.
Paliko nuliūdę: sūnus Edward, marti Dorothy , trys anūkai: Peter, 

Anne ir Joseph, uošvienė Josephine Pilitauskas, sesuo Julia Mack- 
nack, jos vyras Michael, sesers vaikai; daug draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Stepono Lack - Lackawicz koplyčioje^ 2424 W. 
69 Street

Antradienį, gruodžio 14 dieną 8:45 vaL ryto bus lydimas iš ko
plyčios į §v. Kryžiaus parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Joseph Walsky giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnus, marti, anūkai, sesuo, jos vaikai ir 
kiti giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack - Lackawicz ir Sūnūs. 
Tel. 737-1213/

kis buvo palydėtas grajsmmgu 
iriojimu. Dvi jaunos panelės 
lietuviškai ir angliškai aiškino, 
kas tais šokiais yra išreiškiama, 
atseit, jų prasmę.

Publika p. Smieliauskienei, 
šokėjams ir jaunam akordeonis
tui išreiškė dėkingumą graus- 
mingais plojimais. Susidariusi 
prislėgta nuotaika dėl kankinio 
Kudirkos likimo išsiblaškė ir su
sirinkusiųjų Reiduose pasirodė 
šypsena. O prie to kaip tik dau
giausia prisidėjo brangūs Chi
cagos Jaunuoliai, kurie atgaivi
no Rockfordo senus ir jaunus 
lietuvius. 1

Buvo tikrai malonu sutikti iš 
kitur atvykusius svečius: se
ną jaunuolį Narbutą ir Indri- 
šiūną iš Chicagos bei jaunuolį 
Milašių iš Kenosha, Wis.

Minėjimas tikrai gerai pavy
ko. žvalgas 

“NAUJIENAS” SKAITO VIS^ 
SROVIŲ ŽMONĖS: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO
NALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS’ 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERIaUSIUS 
RASTUS.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

—‘ Humboldt Parko Lietuviu klubo 
priešmetinis narių susirinkimas įvyks 
trečiadieni, gruodžio 15 dieną 12:30 
vai. po pietų Almera Simons parkelio 
(1640 N. Drake Ave.) pirmame aukšte, 
103 kambaryje. Nariai ir narės pra
šomi laiku atvykti. Turėsime išsirink
ti klubo valdybą 1972 metams. Po su
sirinkimo bus vaišės.

W. V. Mankos, sekr.

— Marquette Parko Lietuviu Namų 
savininkų organizacijos narių susirin
kimas įvyks š. m. gruodžio mėn. 17 
dieną 7:30 vai. vak. parapijos salėje, 
6820 So. Washtenaw Ave. Bus renka
ma 1972 m. valdyba. Narių dalyvavi
mas būtinas.

Stasys Pa t laba. sekr. pavad.

_ — SLA 226 kuopos priešmetinis su
sirinkimas įvyks ketvirtadieni, gruo
džio 16 8:00 vai. vak., William
Schall salėje, 3600 W. North Ave., 
2-ram aukšte. Bus Pildomosios tary
bos nominacijos ir renkama kuopos 
valdyba 1972 metams.

A. čepukas, pirm.

— Žemaičių Kultūros Klubo prieš
metinis susirinkimas Įvyks trečiadie
nį, gruodžio 15 d., 7:30 vai. vakare 
Hollywood svetainėje, 2417 W. 43rd 
St. Nariai kviečiami atsilankyti, nes 
bus valdybos rinkimai 1972 metams ir 
yra daug kitų ręikalų aptarti.

Rožė Didžgalvienė, rast.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENT/?)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖL1NYČIA

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 
apnnutntmnniiinirnimiiitiiniHuiitiiiiHmHttniinuiti»tmunin»iuiinn»ttxn»nni»nnituiituca

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERA1DAS F. DAIMID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIĖSTC 
DALYSE

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai; PR £4)833 ir PR 8-0834

* ----- —

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

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

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

I GEORGE F. RUDMINAS j
I 3349 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAras 7-1 ISA-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ) j

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

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

^LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland. Illinois
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• Vakaras “Plieno Sparnams” pakelti
Užpraeitą šeštadieni, gruodžio 

-4 dieną Chicagos Lietuviu 
žNamuosc buvo suruoštas va
karas Amerikos Lietuviu Aero 
Klubo išleistam žurnalui “Plie 
no Sparnai” supažindinti ir 
jam paleisti Į pasaulį.

“Plieno Sparnai” yra X1/? x 
11” formato 152 puslapių žur
nalas. Turi mėlynus storesnius 
viršelius. Kaina nepažymėta, 
bet jis kainuoja Žurna
lą galima gauti pas aero klubo 
narius ir klubo vadovybėje.

apie pusantro šimto lie
ti raugu. Salė- 
lietuvių lakū- 

išgarsėj usių ne 
bet ir užsie-

visk u kny gų k ra u t u včse.
Vakarą ruošė specialiai lie- 

luvią aviacijos entuziastu su
daryta komisija, bet daugiau
sia teko dirbti klubo vadovy
bei., 
rinko
tuviu aviacijos 
|e matėsi senu 
hą, savo laiku 
yien Lietuvoje,
hiuose, bet i vakarą atėjo di
dokas būrys jaunuoliu, vyrų ir 
moterų, - kurie šiandien do
busi skraidyba arba jau skrai
do. Dar didesnę dali sudarė 
lietuviškos aviacijos draugai, 
iisą laiką atidžiai sekę avia
cijos vystymąsi ir besidžiaugia 
jos laimėjimais.

Visi buvo pavaišinti skania
A

. vakariene. Ant kiekvieno sta-j 
lo buvo pastatyta po |Mirą bon-į 
ku kaiuuiiškės su atniiešian-1 
čiais sodos buteliais. Buvo ge-; 
ros kavos ir pyragaičiu.

Trumpą sveikinimo kalbą 
pasakė Aero Klubo pirminiu-) 
kas V. Peseckas, o vėliau reik
liam pranešimui buvo pakvies) 
tas klubo narys Jurgis Statkus.) 
Jis pranešė. kad jau išėjo Į 
“Plieno Sparnų” dvigubas nu
meris. Jam teko dirbti šiam| 
vakarui suorganizuoti, bet jis 
apsiskaičiavęs. Vakaras išeis 
labai gražus, bet “Plieno 
Sparnų” jis nepalengvins, nes 
“apskaičiavus” taip buvo pa
darytas, kad pelno neliktų. 
Taip nepraktiškai apskaičiavęs 
jis pats. Bet jis sugalvojęs ne
lemtą padėlį pataisyti. Jis su
organizavęs loteriją, ir surin
kęs gana vertingų dalykų. Jis 
paprašė, kad dalyviai būtų dos 
nūs ir noriai pirktų loterijos 
tiketėlius. Ir vėl nežemiškai 
baigė savo kalbą. Jis paprašė, 
kad svečiai nepasigailėtų šim
tinės loterijai. Gali atsirasti 
žmonių, galinčių ir norinčių 
šimtinę duoti sunkiems lietuviš
kiems plieno sparnams, bet 
vargu ar kuris paklojo šimtine 
loterijai. Atrodo, kad aviaci
jos mėgėjas p. Statkus gerai

■ ž

Delores Taylor padėjo parašyti ir pastatyti gerą pasisekimą turintį 
filmą "Billy Jack". Ji tam filme ir vaidina.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkv Reikia

AUTOMATIC
SCREW MACHINE

SET-UP AND

NEW BRITAIN

Ex pe ri ence necessary.
Excellent benefits.

CHICAGO FAUCET CO.
2100 So. NUCLEAR DR.

PHONE — 296-3315

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

FOR SALE 
TAVERN AND CAFE 

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

Write: WILLIAM LADWIG, 
5950 N. 69th STREET, 

MILWAUKEE, WI 53218.

į skraido padangėse, bet “Plic-. 
no Sparnams” pakelti reikia ir 
žeme pa vaikščiot i.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemi — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIM0KEJIMAIS

DEL VEŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ Į ,

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidente*

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

NAMŲ VALDYMAS*-- NOTARIATAS — VERTIMAI 

Į"VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA“!

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

SAVI NAMAI NEŠĄLĄ

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. 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 biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban

Ponas Statkus dar ir antru 
blogą apskaičiavimą padarė. 
Visą loterijos bilietų pardavi
nėjimą pavedė vienai poniai 
(iuslaitienei. Ji moka ši darbą 
dirbti. Ji susirado pagalbinin
kų ir veik visus apėjo. Bet lo
terijos tiketėlių pa rd a vi n ėji
mą reikėjo kelioms moterims 
pavesti. Smarkiai šokančių ir 
garsiai dainuojančių buvo di
dokas jų būrys. Jų paprašius 
parinkti loterijai aukų, jos, aiš 
aišku, jei ne trigubai, bet bent 
dvigubai daugiau būtų galėju
sios surinkti.

Aukščiausias namas
pire State Building New Yor

ke su savo 382 metrais aukščio 
iki šiol išlaikė aukščiausio na
mo titulą, bet jo greit neteks, 
kai Chicagoje bus baigtas jau 
pralietas statytti Sears, Roe
buck A Co 442 metrų, tai yra 
arti pusės kilometro aukštumo 
dangoraižis., kurs turės 109 
aukštus ir 440,000 ketvirtainiu 
metrų plotą, biurams, ofisams 
ir įstaigoms, kuriose dirbs 
daugiau kaip 16.000 tarnauto
jų. Tai užims dar tik pusę erd
vės; kita tiek bus palikta pa
čios kompanijos reikalams.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairūs Pardavimai

SEWING MACHINE
NEVER USED.

Makes button
blind stitch and embroidery.

Cost $349.
Sacrifice $135.

Call JU 3-5681

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

All automatic zigzag, 
holes.

---------------------------------------- - i 
jų prisilaiko miestą nuostatų.j

Negana to, tą pačią CHA i 
apskundė ir EPĄ, tai yra Ap-1 
linkos Apsaugos Įstaigą, kai-! 
tindama kad CHA incinerato- 
riai Bridgeport Homes pasta
tuose pažeidžio oro kokybės 
standartus.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TeL: REpubtic 74941

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiusti:

1739 Sc. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060L

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės Įspūdžiai oku 

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

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

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina S3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais S4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis 
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius i Naujienas arba 
piniginę perlaidą.

Organizatoriai liko su “Plie
no Sparnais’’ ir rūpesčiais, kaip 
juos pakelti. Visi kiti labai 
jaukiai vakarą praleido ir pa
linkėjo aviacijos entuziastams 
laimingai padangėse skraidyti, 
bet vakarus ruošti žemėje, 
praktiškai. Dalyvis

PAIEŠKOJIMAI

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

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

TEL. — 776-5888 
Anicetas Garbačiauskas, sav

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

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

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

3 BUTŲ 1% 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 modernus 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

1739 South Halsted Street, Chicago, UI.

progomis. Jas ir 
atsiuntus čekį ar

60608

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

Didelis psslrlnklnws Įnirty prskty. 
AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAi, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraus tymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgy metą patyrimas.

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

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotrauką. 
Kieti viršeliai S4,00, 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:

Lietuvos Generalinis Konsulas 
New Yorke paieško šių asmenų:

Aleksienė. Elzbieta, Kazio duk
tė,

Ambrazevičius, Petras, Jono 
sūnus, gini. Rumšiškėlių vi., 
Bartkūnų km., Kaišedorių apy
linkėje, Trakų apsk., į JAV-bes 
atvykęs 1925 metais, iki 1941 me
tų gyvenęs Kanadoje.

Dirkšnaitis, Henrikas, atvykęs 
į JAV-bes 1951-52 metais, gyve
nęs Philadelphia, Pa.

Grajauskas. Gediminas ir Juo
zas, kil. iš Vilkaviškio, Į JAV-bes 
atvykę iš Rosenheimo. Vokieti
joje.

Grušas, Juozapas, gimęs 1892 
metais Stačiūnų kaime, Šiaulių 
apsk.

Jurgutis. Stasys, Polikarpo sū
nus. pulkininkas, inž., kil. iš Kre
tingos. pokariniais laikais gyve
nęs. Brazilijoje. Rio de Janeiro.

Biklorailytė. Genė ir Jane, 
dukterys Mykolo, gimusios V. 
Vokietijoje. Rosenheimc. į JAV- 
bes išvykusios apie 1960 metais 
iš Ingolstadt’o.

Sarpalius, Charles (Kazimie
ras), gini. Šunskų par., maždaug 
1889 metais. Ilgesnį laiką gyve
nęs Worchester. Mass., ir ten ve
dės Ona Paličauskaite. Paskuti
niu laiku gyveno Brooklyn. N. Y.

Sausanavičius. Leonas, gvve- 
nęs Maspeth, N. Y., arba jo sū
nus Pranas, gini. 1922 metais.

Metikas, Justinas ir Rozalija 
Šetikaitė, Adonio ir Rozalijos Se- 
tikų vaikai, gyvenę Boston, 
Mass., ar jo apylinkėje.

Valavičius, Jonas, Jurgis ir 
Mateušas, Jokūbo sūnūs, gyve
nę Pittsburghe ar Baltiniorėje.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi alsi-

1739 So. Halsted Street, Chicago, Hlinoii 60608
Consulate General of Lithuania

41 West 82nd Street 
New York, N. Y. 10021.
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Cook apskri- 
282 žmonės, 
metus nusi-

praeitą lapkričio

lyginant su 24 per

Chicago apylinkėje 282 
nusinuodijo vaistais

Cook apskrities koroneris 
Dr. Toman pranešė, kad nusi- 
nuodijimai “vaistais” narko
tikais šiemet pasiekė rekordi
ni skaičių.

Nuo metų pradžios iki lap
kričio pabaigos 
tyje nusinuodijo 
Pernai per visus
nuodijo 277 žmonės.

Vien per 
mėnesi nuo tokių vaistų mirė 
35 žmonės,
tą pati praeitų metų mėnesį.

Paskutinieji du nusinuodijo 
George Sillman 26 metu, ir 
Ruben Soto 27 metu. Sillman 
rastas be sąmonės savo lovoje 
su barbitūratų bonkute. Soto 
grįžęs iš darbo pasisakė gatvė
je iš kažko pirkęs tablečių, ku
rias išgėręs pasijuto blogai, at
sigulė ir mirė.

CHA teršia orą
Oficiali namu butu valdyba 

(Chicago Housing Authority, 
CHA) pakaltinta, kad jos ad
ministruojamuose namuose 
6(H) incineratorių laužo švaraus 
oro standartus, degindami są
šlavas ir atmatas. CHA ope
ruoja Chicagoje 700 incinera- 
torių. kas rodo, kad tik 100

— Nijolė Kukanauzaitė orga
nizuoja Venezuelos lietuvių jau
nimo ekskursiją Į sekančiais me
tais Chicagoje įvykstantį Jauni
mo Kongresą ir Tautinių šokių 
šventę.

— Arnoldos Balandis ir 
Waldemar Žukauskas iš Brigh 
ton Parko apylinkės priklauso 
Shields mokyklos krepšinio 
komandai. 12-to wardo respub 
likonų organizacija dovanojo 
jiems sportines uniformas.

— Aldona ir Juozas Suke- 
vich, ilgai gyvenę Bridgeporte 
prieš kuri laiką pasistatė na
mus, .4104 W. 63 St., ir juose 
specialiu išplanavimu Įrengė 
labai patrauklią užeigą Green 
Hornet 'Lounge. Nesenai Juo
zas atšventė 64 metų amžiaus 
sukakti su šauniomis vaišė
mis, kuriose be gausių pažįs
tamų ir svečių dalyvavo jo dvi 
dukterys — Jean Donna Rud
dy ir Joann Rossi. Savo mielą 
seneli aplankė ir astuoni anū
kai.

— Dana Stankaitytė ir Stasys 
Baras. Chicagos Lietuvių Ope
ros solistai., kovo 11 d. išskren-

Romos gatvė Frattina išpuošta lyg makaronais. Tai šniūrai.Via
ant kuriy bus kabinami kalėdiniai papuošalai.

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis ran iui

320871 W. 95th St. jjSk
GA 4-8654 .S"*IXSVBAMCf 

V *

State Farm Frre and Casualty Company

K. E R I N G 1 S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
' ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5930

da i Australiją dalyvauti Me
no festivalyje, Adelaidės mies
te. Ten pasirodys ne tik ge
riausios vietinės menininku 
pajėgos, bet yra pakviesti žy
mūs scenos meno atstovai iš 
kitu kraštu. 

C c.

— Komp. Dariaus Lapinsko 
išleista pasakų ir eilėraščių 
plokštelė vaikams.yra tėvų ir 
mokytojų palankiai sutikta 
kaipo patraukli priemonė pa
milti lietuvių kalbą. Ją paruo 
šė akt. Laima Rastenytė-La- 
pinskienė. Gaunama pas lei
dėją.

Braždienės 
krautuvė, 

tel. PR 8-2030

Veikia kavinė
- restoranas.

— Leokodijos 
maisto produktų 
2617 W. 71 st St. 
kasdien gamina šviežią maistą 
ir skanumynus, 
ir seklyčia
Kūčių ir Kalėdų stalui paruošta 
penkių rūšių silkių, dar daugiau 
žuvų patiekalų ir lobsterių bei 
šrimpsų; penkių rūšių vinigre- 
tai, aguonų pienas, sližikai, bar
ščiai, grybų ausiukės; raguolis, 
medauninkai ir kt. Be jau žino
mų mūsų įvairių tortų, dar tu
rime 4 rūšių naujų tortų. įvai
rių mėsos ruliadų ir visa, kas 
tik reikalinga Kūčių bei Kalėdų 
stalui. Užsisakykite iš anksto, 
kad spėtume jums paruošti. 
Kūčioms įvairūs moldai ir žu
vis su migdolais. (Sk.)

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

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

PŪKUS.. 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.

2951 WEST 63 STREET 
435-7878

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūrM 
do 3 mieg., alumin. langai, karstu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara-' 
žas. Gražioje vietoje prie parko.- — 
$40 500. ?

6* KAMB. MŪR., moderni virtuvė ir 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
šild. gazu. Marquette Parke.. $21,500;

APYNAUJIS IV2 aukšto mūr.,- alum, 
langai, šiluma gazu, įrengtas rūsys. 
2-ju autom, garažas. Marquette Par
ke. $36.500. A

GRAŽUS 4 BUTŲ mūr., alum, lan
gai, karštu vandeniu šild. gazu, mo
dernios vonios. Mūr. garažas. Mar
quette Parke. S52.000.

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

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namą Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rusių 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 įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

t - - ----------

NAUJIENAS
xniai taipti perka ir pardootb 
r profM wane tlctei per

NAUJIENAS


