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INDIJA LEIS BENGALAMS TEISTI 
BUVUSIO RYTŲ PAKISTANO VADUS
DACCA. — Indijos vyriausybė paskelbė, kad ji atiduos karo 

nusikaltėlius pakistaniečius teisti bengalų teismams, jei Bengali- į 
jos valdžia pristatys įrodymų apie jų nusikaltimus. Teisiami bus 
ir kariškiai. Vakarų stebėtojai sako, kad toks Indijos pareiški
mas leidžia manyti, kad Indija ir Bengalija bandys iš Pakistano 
išgauti Pakistane likusius bengalus. Vakaruose yra du bengalų 
kariuomenės batalionai, jų šeimų nariai ir pats svarbiausias ka
linys — bengalų politinis vadas šeikas Mijub Rahman.

■ Kartu šis Indijos pareiškimas 
prieštarauja Indijos kariuome
nės vado gen. Manekshaw paža
dams, paskelbtiems gruodžio 15 
d., kai jis ragino pakistaniečius 
karius pasiduoti. Jis tada žadė
jo pagal Ženevos konvenciją sau
goti ne tik reguliarius kareivius, 
bet ir jų talkininkus pusiau ka
riniuose daliniuose.

Indija susitarė su bengalų val
džia perorganizuoti partizanus 
— Mukti Bahini, kurie bus su
vežti į Khulną ir ten nuginkluo
ti. Vėliau iš partizanų bus suor
ganizuoti Bengalijos kariniai 
daliniai. Tik po to visa Indijos 
kariuomenė bus išvežta. Pusė 
indų kareivių išvyks į Indiją kar
tu su karo belaisviais.

Bengalijos vyriausybė suside
da iš astuonių ministerių. Jie 
pritarė partizanų nuginklavimo 
ir perorganizavimo planui, nes 
pastebėta, kad ne visur gink
luoti partizanai klauso naujos 
bengalų valdžios. Indija pažade- 
jo be partizanų-perorganizavi
mo dar sudaryti Bengalijai re- 
'gftliarią kariuomenę, iš-i-20,000 
vyrų. Ji turėtų šarvuočius, arti
leriją ir lėktuvus.

Pakistano prezidentas Bhutto 
buvo kartą jau susitikęs su na
mų arešte laikomu bengalų va
du šeiku Rahmanu. Jis galvoja 
pasikalbėjimus tęsti toliau.

Pakistano armija ir karo lai
vynas neteko visos eilės kari
ninkų, tačiau-valymas nepalietė 
Pakistano karo aviacijos, nes ji 
atlikusi savo pareigas gerai ir 
karo metu nepadariusi klaidų.
PakistanoJakūnai sunaikino 104 
Indijos lėktuvus ir 20 sužalojo. 
Aviacijos maršalas Rahim Khan 
pareiškė, kad aviacija savo už
davinį atliko* gerai ir todėl visi 
vadai liko savo vietose, nors ar
mija neteko apie 20 karininkų, 
paleistų atsargom

Oro puolimai
Šiaurės Vietname
SAIGONAS. — JAV karinė 

vadovybė P. Vietname paskelbė, 
kad amerikiečių kareivių skai
čius Vietname Kalėdų dieną sie
kė 158,300 vyrų. Iki vasario 1 d. 
kareivių skaičių numatyta su
mažinti iki 139,000.

Vakar, kaip pranešė AP, vėl 
buvo tęsiamas sustiprintas šiau
rės Vietnamo karinių taikinių 
bombardavimas. Hanojaus val
džia protestuoja, kad šie oro puo
limai yra karo išplėtimas ir gra
sina Amerikos vyriausybei sun
kiomis pasėkomis. Šiais metais 
prezidentas Nixonas davė leidi
mą penkis kart pulti komunistų 
priešlėktuvines baterijas. Kari
nė vadovybė tuos puolimus vadi
no gynybinės reakcijos puoli
mais. Dabartiniai, jau trečią 
dieną vykdomi, puolimai vadi
nami jau selektyviniu bombar
davimu.

Didesnio masto aviacijos puo
limus Šiaurės Vietname pradėjo 
prezidentas Johnsonas 1965 m. 
,kovo 2 d. Tie puolimai turėjo tik
slą įtikinti Hanojaus vadus, kad 
jie nesiųstų kariuomenės į pie-

IŠ VISO PASAULIO

DETROITAS. — Jmmy Hofa 
gavo -teismo leidimą išvažjuoti 
atostogų į Floridą. Jis nutaręs 
neimti jam priklausančios tyms- 
terių unijos pensijos po 75,000 
per metus, bet pasiimti ją visą 
vienoje sumoje — 1.7 mil. dol. 
Teismas jam draudžia grįžti į 
unijos vadovybę, tačiau jis ga
lės kalbėti apie unijos reikalus.

SAARBRUECKEN. — Vokie
tijoje apie 1,000 policijos ieško 
dviejų plėšikų, kurie iš Cologne 
banko pagrobė 97,000 dol. ir bu
vo pagrobę du aukštus policijos 
valdininkus, kuriuos vėliau pa
leido.

BERLYNAS. — Praėjusių Ka
lėdų proga 13,517 Vakarų Vokie- ■ 
tijos gyventojų buvo nuvažiavę 
į Rytų Vokietiją. Vakarų berly
niečiai šį kartą leidimų lankytis
Rytų Berlyne dar negavo.

BEIRUTAS. -— Libanas již- 
draudė rodyti filmą apie komu
nistų teismus Čekoslovakijoje, 
nes filme nepalankiai parodomi 
rusų agentai. Dėl šio graikų fil
mo protestavo sovietų ambasa
dorius Libane.

ST. LOUIS. — Is kalėjimo pa
leistas-, Jimmy Hoffa nuvyko į 
Detroitą pasimatyti su teismo 
pareigūnais ir sužinoti, kokius 
suvaržymus teismas jam stato, 
prezidentui Nixonui jį paleidus 
iš kalėjimo.

Sen. H. Humphrey 
šiandien - prieš karą

PHILADELPHIJA, Buvęs 
viceprezidentas Herbert .Hujm- 
phrey, kuris ir vėl siekia demo
kratų nominacijos į prezidentus, 
pasakė Philadelphijos , Mokslo 
skatinimo draugijos susirinki*- 
inę kalbą, kurioje kritikavo pre
zidentą Nixona už š. Vietnamo 
bombardavimą ir reikalavo tuoj 
jį nutraukti bei išvežti visas ka
rines jėgas iš Vietnamo. Hum
phrey reikalavo nutraukti Ame
rikos paramą Saigono vyriausy
bei, ypač prezidentui Thieu.

Nežiūrint tų pataikavimų su
sirinkusiai miniai, Humphrey 
buvo trukdomas, į jį buvo pa
leistas ištižęs pamidoras. matėsi 
plakatai “Humphrey paieškomas 
už žmogžudystes”. Vėliau po 
kalbos sen. Humphrey pasirašė 
jam John Froines, Čikagoje teis
to agitatoriaus, pakištą pareiš
kimą, pažadėdamas dirbti, kal
bėti ir agituoti už karo Indoki
nijoje užbaigimą ir už Thieu val
džios pašalinimą.

tus. Tie bombardavimai tikslo 
nepasiekė.

Cornell universiteto praves
tos studijos apie oro karą Indo
kinijoje nustatė, kad Amerikos 
aviacijos jėga nesulaikė priešo 
puolimų nei Laose nei Kambodi- 
joje, kur komunistai paskutinė
mis dienomis pasiekė naujų lai
mėjimų.

Vaizdas iš Bengalijos civiliniu neramumu. AP fotografui pavyko užregist
ruoti filme, kas dėjosi prie Daccos miesto, kur bengalai nukankino keturis 
"razakarus". Kada prie vieno nužudytojo priėjo vaikas, matyti, prie savo 
-tėvo ar trolio, bengalai vaikę negyvai užsparcfė,-kaip tftStyfi iš fotografijos.

MIRĖ INŽ. ANTANAS NOVICKIS
NEW YORKAS. — Po ilgos ir sunkios ligos gruodžio 28 d. 

mirė inžinierius Antanas Novickis, buvęs 1941 m. laikinosios vy
riausybės susisiekimo ministeris, buvęs Yliko narys, prezidento 
K. Griniaus adjutantas 1926 m. atsisveikinimas su velioniu įvyks 
ketvirtadieni, o penktadieni 9 vai. ryto bus laidojamas New Yorke.

A. Novickis gimė 1891 m. sau
sio 23 d. Diržių km. Žeimelio vis. 
Šiaulių apskr. Baigęs Mintaujos 
gimnaziją, studijavo Rygos po
litechnikos institute ir Maskvo
je. Vėliau Kijeve mokėsi karo 
inžinerijos mokykloje. Lietuvos 
kariuomenėn įstojo savanoriu 
1919 m., o 1930 m. išėjo atsar- 
gon pulk. Įeit, laipsniu. Baigęs 
karo inžinerijos mokslus Pran
cūzijoje ir VDU statybos inži
nerija, dėstė karo mokykloje ir 
Aukštųjų karininkų kursuose. 
Apdovanotas Vyčio Kryžiumi.

Lietuvoje inž. A. Ncvickas yra 
įvykdęs daug statybinių projek
tų, daug parašė studijų Lietuvos 
atstatymo klausimai", bendra
darbiavo spaudoje, buvo karių 

savanorių, inžinierių organizaci
jų narys, ilgą, laiką vadovavo 
New Yorko valstiečių liaudinin
kų sąjungos kuopai.

Sveikino Valiūną
Kalėdų ir Naujų Metų proga 

Vliko pirmininką dr. J. K. Va
liūną pasveikino JAV Preziden
tas R. M. Nixon ir Ponia Nixo- 
nienė. Taip pat sveikino ir New 
Yorko valstijos senatorius Ja
mes Buckley. . (E)

MANCHESTER. — Dar vie
nas demokratas — sen. Vance 
Hartke — paskelbė, kad jis kan
didatuos New Hampshire pirmi
niuose prezidento rinkimuose.

i VĖLIAUSIOS žinios
j ■ , ♦I

D New Yorko miesto meras 
j Floridoje paskelbė, kad jis sieks 
■demokratų partijos nominacijos 
į prezidento vietą. Jis žada da
lyvauti Floridos ir Wisconsino 
pirminiuose rinkimuose.

0 Urugvajuje banditai Įsibro
vė i rotušę Montevideo mieste ir 
pagrobė miesto kanalizacijos pla
nus. Teroristai jau anksčiau ka
nalizacijos vamzdžius sumaniai 
naudodavo savo puolimams.

O Kuba paleido 26 jūreivius, 
kurie buvo pagrobti atviroje jū
roje Panamos vėliava turėju
siuose laivuose. Kapitonas Vil
la Diaz ir ispanas jūreivis Pa
blo Parmon bus teisiami, nes jie 
dalyvavę Kubos puolimuose.

šiandien grupė amerikiečių 
su spaudos sekretoriumi Ronald 
Ziegler turi išvykti Į Pekiną pa
ruošti prezidento vizitui vasa- 
rio mėn. kelią.

Gynybos sekretorius Laird 
paskelbė, kad sausio mėn. jauni 
vyrai nebus šaukiami karinėn 
tarnybon.' Tikimasi, kad jų šauk
ti nereikės iki balandžio mėn. 
Laukiama,, kad algų pakėlimas 
kariuomenėje privilios didesnį 
skaičių savanorių.

Imigracijos įstaiga prime
na visiems svetimšaliams, kad 
sausio mėn. reikia užpildyti kor
teles su adresais ir atiduoti paš
to įstaigose^ kur tos kortelės gau
namos. į

BRISBANE. — Australijos 
■pietuose audros padarė 12 mil. 
dol. nuostoliu ir užmušė tris as
menis.

Pekinas. — Buvęs Prancūzi
jos premjeras Mendes-France 
lankosi komunistinėj Kinijoj.

SEDULAS. — Pietų Korėjos 
parlamentas suteikė ypatingas 
galias prezidentui Parkui. Opo
zicijos partijos balsavime neda
lyvavo.

SOVIETU ŠNIPAS SUGRĮŽO ■ NAMO
L

Kaip majoras Čebotarevas pakeitė nuomonę?
WASHINGTONAS. — Valstybės departamentas paskelbė, 

kad sovietų karinės žvalgybos majoras, kuris spalio mėnesio pra
džioj Briuselyje pabėgo iš sovietų prekybos atstovybės ir spa'io 7 
d. buvo atvežtas į Washingtona, Anatoly Čebotarev, 38 metų am
žiaus, dabar apsigalvojo ir pareiškė norą sugrįžti į Sovietų Są
jungą. Jis pirmadienį New Yorko aerodrome buvo tardytas imi
gracijos valdininko, dalyvaujant valstybės departamento paręi- 
gūnams ir gydytojui. Amerikiečiai įsitikino, kad sov;-’ 'tas 
tikrai pats, savo noru, nutarė sugrįžti Į Sovietų Sąjun^s-.

Valstybės departamentas ati
dengė, kad čebotarevas gyveno 
W’ashingtone viename bute su 
vyru prižiūrėtoju, matyt, ČIA 
valdininku. Gruodžio 2'1 d. so
vietų ambasadai prašant ir če- 
botarevui sutinkant, valstybės 
departamente įvyko sovietų 
ambasados charge d’affaires Vo- 
roncevo ir čebotarevo pasimaty
mas. Jame dalyvavo ir du vals
tybės departamento valdininkai. 
Sovietų diplomatas įteikė Če- 
botarevui visą eilę jo šeimos laiš
kų ir fotografijų, čebotarevas 
yra vedęs ir turi vaikų. Po pasi
matymo čebotarevas pasakęs so
vietų diplomatui, kad jis į Ame
riką atvažiavęs laisvu noru ir 
neturįs jokio noro grįžti į So
vietų Sąjungą.

Gruodžio 23 d. vakare čebo
tarevas pareiškęs savo sargui 
norįs išeiti į lauką ir apeiti ke
lis kartus apie pastatą, kuriame 
gyveno. Jis išėjo ir tą naktį ne- 
beg'ųžo. Kitą rytą iš sovietų 
ambasados buvo pranešta, kad 
Čebotarevas atvyko į ambasadą

PARYŽIUS. — Amerika ir Pietų Vietnamas nutraukė ket
virtadienio taikos derybų sesiją Paryžiuje dėl tų pačių priežasčių, 
dėl kurių JAV karo lėktuvai pradėjo šiaurės Vietnamo bombarda
vimus. Pirmą kartą per trijų metų derybų eigą nebuvo numatyta 
data kitam susitikimui derybų salėje. Amerikos ir P. Vietnamo 
pareiškime sakoma, kad šis veiksmas nereiškia intencijos visai 
derybas nutraukti, šiuo pareiškimu Amerika irzP. Vietnamas 
užbėgo už akių komunistams, kurie irgi paskelbė derybas šį ket
virtadienį nutraukia. Komunistit laiškas atėjo pavėlavęs, nes 
kita pusė ketvirtadienio susitikimą jau buvo atšaukusi.*' ■- .

Sovietai perduoda
■ daug ginklu

WASHINGTONAS. Vals
tybės deparfamentas paskelbė 
raportą apie Kinijos paramą už
sienio kraštams. Jame sakoma, 
kad Kinija pernai išdalino atsi-Į 
likusioms ša'ims 709 mil. dol.. 
kada Sovietų Sąjunga išdalino 
tik-204 mil. dol. Sovietų užsienio 
parama nuo 1962 metų vis ma
žėja, o Kinijos paskutiniais me
tais.padidėjo 43%.

Kinija daugiausia lėšų: davė 
Pakistanui, Tanzanijai ir Zam
bijai. Kitos keturios valsty'x's 
gavo mažiau. Kinija turi užsie
niuose 8,110 technikų, sovietai 
— 10,600. Be to, Rytii Europos 
satelitai turi atsilikusiuose kraš
tuose 5,300 technikų. Kinijoje 
nėra studijuojančių užsieniečių, 
o So v. Sąjungoje jų yra 12,500.

Jei ekonominėj paramoj kinai 
sovietus pralenkia^ tai kennėj 
paramoj vyrauja sovietai. Per
nai jie išdalino ginklų už 800 mil. 
dol. Įvairių karinių patarėjų so
vietai turi 14,000 — Egipte, 
1,000 — Sirijoj, 250 — Irane, 
150 — Pietų Jemene, 300 — So
mali joj ir 400 — Indijoj. 

f
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SY’DNEJUS. — Australija pa
kėlė savo valiutos vertę ir san
tykyje su JAV doleriu, australų 
doleris bus 6.32% - brangesnis.

ir pareiškė noris grįžti į tėvynę.
Sovietai prašė Amerikos įstai
gų kooperavimo čebotarevo iš
važiavimui. Valstybės departa
mentas gerai apsvarstęs visą 
padėtį, nutarė leisti 'sovietams 
parsivežti savo buvusį ager. į 
namo. .

Valstybės departamento tar
nautojas Charles Bray pareiškė 
spaudai, kad čebotarevas tikrai 
buvo pabėgėlis, kuris pakeitė sa
vo nusistatymą. Jis išvyko Aero
floto lėktuvu ‘į Maskvą.

Amerikiečių.' ^žvalgybai čel>o- 
tareVas papasakojęs, kad jis yra 
GRU, karinės sovietu žvalgybos 
tarnautojas, armijos - majoras. 
Amerikoje būdamas jis koopera
vęs su ČIA agentais ir jiems 
daug papasakbjęs. Jei jis tikrai 
buvo “pabėgėlis”, jo Sovietu Są
jungoje Jaukia teismas ir mir
ties bausmė. Gali būti, kad jis 
buvo sovietų žvalgybos atsiųs
tas kurioms nors slaptom< pa
reigoms atlikti, 'l ra ir kitokių 
galimybių, bet tai jau būtų spė
liojimai.

Dabar norint susitarti dėl to
limesnių derybų sesijų reikės 
veikti per tarpininkus ir ryši
ninkus tarp keturių delegacijų. 
Viet Congo atstovas pareiškė, 
kad prezidentas Nixonas siekia 
išplėsti karo veiksmus ir sukū
rė labai rimtą padėti.

PHILADELPHIJA. — Har
vardo universitetas pravedė stu
dijas amerikiečių tarpe apie ta:, 
kaip žmonės žiūri į leitenanto 
William Calley bylą, kurioje jis 
buvo, nuteistas už civilių šaudy
mą Pietų Viętname. Patirta, 
kad didelėf dauguma, apie 67L . 
pareiškė nuomonę, kad daugu
ma amerikiečių, gavę įsakymą 
Šaudyti į senius, moteris, vai- 
kuš, kurie padeda priešui, šau
dytų į juos.- Tik 19// pareiškė 
nuomonę, kad dauguma atsisa
kytų tokį įsąkymą vykdyti ir 
civilių nešaudytų.

Paklausti, kaip darytų patys, 
ar šaudytų į civilius ar ne. pu
sė paklaustų atsakė, kad šaudy- 
(*ųx ir lik trečdalis aKikė - 
ne.

U i’i'nk . k :r-s atstovauja Sovie
tu Sąjungai eilės komunistu su-
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Maskvoje premjeras Kosygi
nas I\’id>os prezidento Osvaldo 
Dori iros garbei suruoštoje puo
toje kėlė Fidel Castro kelionės į 
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je bendruomenėje sustiprėjęs,
Kuba jau tie’ esanti izoliuo-
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Į to Alvydai Baukutei — “Skilti- 
ninku suvažiavimas Dainavoje” tų Aidui” paremti. 
(1970, Nr. 10), ! . .7

7) Toronto skautų Mindaugo j mija) leidžia mėnesinį žurnalą 
d-vei
(1971, Nr. 1),

8) Los Angeles, Kalniškių metų (pasirodęs pirmuoju

4r Paskrrė 500 dolerių “Skau-! Jaunimo Centro Chicagos skau- . I - —- - r-.s- <*.
■Ūštant

sueigoras tnuo 10-12 vai. ryto,
Skautų Sąjunga '(Tarybos

Lietuvių) tų-čijj vadovybei 
bos Pir- kiekrlen? sekmddrenį/ vykšt

Laiškai Skautų Aidui skautams ir skautėms “Skautų
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IMTOJO KRAŠTO” PUSLAPIUOSE 
PASIDAIRIUS

JŲiintasis kraštas” leidžiamas
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ris, o su jaix karti\. ta 
Bet ilgai dar ^el1t£ Tlįį 
tuvių mokslininkųr fudj

ChlcagP 
zas
Gimtajame krašte” pasi- 

I rodė mano straipsnelis su nuo- 
i trauka, — Augustas ir Maikis 
į Gudelis nebetalpina mano straip- 
j snių. Atseit, kaip aš drįsau už- 
i megzti ryšį su gimtine Lietuva”.

He reikalo J. Gaigalas skun- 
, džiasi. Gal Vilniuje V. Reime- 
i rio žodis šį tą ir reiškia, bet Nau- 
jienų redaktoriam jis įsakinėti 
dar negali. Visi žino, kad Nau
jienos

ih ir kartu zarasiš- 
Gaigalas skundžiasi:o

k-
j
; kis Juo: 
l“Kai

■V
''<

» V

;-v <1.^^ 7
HJaunimb. Centre budi vienas-a 

vadovas-ė, kurio pareiga yra ai
■ *.kaltų mūsų brotių'^Ceis^Ui 

tuvos dvasiškiųk-
ir teismai,’ išeivii^/HėtttYių .T 
trfotinę visaonwie-. stkritoė w.

>< jV j-

ę' ii?

B
Aidą”, žurnalas eina nuo 1923 

‘ i nu- 
tunto Anykščių šilelio vilkiu- i meriu Šiauliuose), ir 1973 nie
kams. — Stovyklos prisiminimai' tais minės 50 metų leidimo su- 
(1971, Nr. 1), j kaktuves. Visiems žinomąr, kad

9) Chicagos Aušros Vartų tun- Į spaudos darbai esamomis sąlygo
mis yra sunkūs, todėl su džiaugs-

už dviejų popierinių “sesių ir^mu sutikome žinią, jog Lietu- 
.brolių” piešinius trijuose 1971 vių Fondas, skirstydamas sa- 
numeriuose, vo kuklų pelną, tarp'kitų šelpia-

10) Detroito Gabijos t. Gintei i mųjų nepamiršo ir “Skautų Ai- 
Pečiūraitei — “Mano draugas ' do” — jam paskyrė 500 dolerių. 
Simas (1971, Nr. 5), t Į Vienas iš trijų nusipirko

Rūpesti”. Teko patirti, kad v.
I s. poetės Juozės Augustaitytės- 
Vaičiūnienės poezijos rinkinio 
“Rūpesčio”

.. f' A
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|L . ______ ______ -
•' Vilniuje. Tai kultūrinių ryšių

geresnis, tai dedamos nuotrau
kos išeitų ryškesnės ir ne to
kios blausios.

Pirmiausia į akis puola straip
snelis “Atsakingas už džiaugs
mą”. Ten rašoma: “Jonas Su
bačius jau pensininkas, septy
niasdešimt dviejų, bet jam duo
tum mažiau: jis toks vikrus dar
be, gyvas pokalbyje. Jonas Suba
čius vadovauja Joniškio sodinin
kystės draugijai, rūpinasi ga
myklos ir jos aplinkos grožiu”.

Tai tau ir džiaugsmas, kad 72 
metų pensininkui reikia dirbti. 
Tai kurgi tos pagyros, kad sovie
tinėse šalyse “aprūpinta senat
vė”? Matyt, kad senelį verčia 
dirbti gamyklos direktorius ar
ba jis negali iš gaunamos pensi
jos pragyventi. Jam dabar rei
kėtų globoti gulbiukus, šerti kar
pius tvenkiniuose, kuriuos jis iš
kasė ir ilsėtis. Užsieniuose to
kio amžiaus žmonės jau nedirba 
ir iš gaunamos pensijos neblo
gai pragyvena.

rakinti ir užrakinti klases prieš 
sueigas iKjoms pasibaigus bei 

pastate.

Budintis-ti atvyksta Jaunimo 
Centran ir prisistato jo direk
toriui 9:30 v. r. Visi vadovai, 
turį sueigas yra prašomi griež
tai prisilaikyti nustatytos tvar- > 
kos —;paprašyti budintį vadovą j. 
atsąkįnti klasę; po sueigos pa- , 
lieka klasėje iki ateis bųdintifi,.-1 
tik tada kląsėn įleidžiama anty - 
roj i pamaina.. Pasibaįgus suęįgąij 
12 vai. laukiama, ,įki budintis;, 
ateis ir ją patikrinęs užra^jns.a: 
Vadovai paprašo skautus-tes .po, 5 
sueigų apleisti JK C., jieląkstytį; į 
koridoriais ir nemėtyti- popierių;; 
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palaikyti tv .£ir skatina, dar..dl^iteį fy>t^-k. JaĮkraštis. Vyr. redaktorius Va- 
9eys Hėimeris, d redakcinėje ko- 

. elegijoje dirba net 11 nariu. Nie- f

Nelauktą staigmeną spaudos 
tradicijoms kurti (gal tiksliau 
būtų — skaitytojų tradicijoms) 
pateikė vyresnysis skautininkas 
Vytautas Namikas, gyvenąs Ch-i 
cagoje. Jis pasirinko jam pati
kusius spaudos gabalėlius ir 
pats premijavo jų autorius.

Tą visą istoriją randame pa
skutiniajame šių metų “Skau
tų Aide” (Nr. 10, gruodis), kur 
v. s. 
“S

(1971, Nr. 1),
v
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?ko ąaų Štabas.
Šis’ laikraštis yra “Už sugrįži- 

Y<ną £-Įėvyn” ir “Tėvynės balso” 
^įpėdinis. Visų tų laikraštukų 
G|ifo91ąį huvb ir yra girti komu- 
-nišŲhį Tjetuvęs režimą, varyti

^įpėdim8- Visų tų laikraštukų
4*
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net ir eilėraštį?; paikš^; , 
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“Dabar jau pasaulis pndė/ft
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Į tolius kelLaujų tąfypų» l*v^ 
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veda griežtą antikomu
nistinę liniją ir mūsų tautos 
priešams akies nemerkia. Re- 

i dukteriai pamatė, kad J. Gaiga
las atsisėdo ant tvoros ir bando 
glaustis po “Gimtojo krašto” re
daktoriaus palerina, tai ir atsi- 

1 sakė “i vašemu i našemu” bend
radarbio.

Toliau J. Gaigalas sakosi, kad 
baigęs gimnaziją, studijavęs eko-. 
nomįnius mokslus, bendradar
biavęs laikraščiuose, o dabar tie 

' nenaudėliai Naujienų redakto
riai nepriima jo straipsnių. Ne- 

. reikia nusiminti, Juozai. Yra iš- 
! eitis.

Į

|SB® > Ml'•r•<__ El&v■< «sTprappgapdą, dažnai pameluoti ir
‘j
^yiuš skaitytojus kartais pavyks- 
Mti;«ukl8idiiitl ir jiems apsukti 
5£aKaš. Ir -šiame krašte vienas

★11 -Chicagos Lituanicos tunto i 
si. Pauliui Vitkui — už nuotrau
kas. Koresp.

LA7 X•skajd^ti lietuvių išeiviją. Nai- 
.^viuš skaitytojus kartais pavyks- 
^jta, suklaidint i ir jiems apsukti 
galvas, Ir -šiame krašte vienas 
- kitas,? soeiai valgydamas, gra-
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Vytautas Namikas laišku 
. A.” redaktoriui praneša apie 

savo sumanymą:
“Kas savaitę girdėdamas Skau

tų Aido bendradarbių kalbas ir 
rūpestį, kad mūsų jaunesniųjų 
sesių ir brolių mintys, nuotrau
kos, piešinėliai būtų matomi 
Skautų Aide, siunčiu Jums $75. 
Iš 55 dol. prašyčiau įteikti po 
penkinę žemiau įvardintiems se
sėms ir broliams, o likusieji $20 
— tegul būna Skautų Aidui”.

V. s. Vytauto Namiko pagei
davimu ir nurodymu, premijos 
paskirtos šiems:

1) Toronto Šatrijos t. Rūtos
d-vės paukštytėms — užrašinius 
ir piešinius apie jų 
(1970, Nr. 6), .

2) Kernavės t. Laimai Kardo- 
kaitei — už “Baisioji tylos va
landėlė” (1970, Nr. 7),

3) Los Angeles Palangos tun
to psl. Ilonai Bužėnaitei — už 
draugovės iškylos aprašymą Į 
(1970, Nr. 8,

4) Los Angeles Palangos tun
to Ramonai Alseikaitei — Drau
govės iškylos aprašymas (1970,

, Nr. 8),
5) Chicagos Aušros Vartų 

tunto Daliai Gvildytei — už tun
to iškylos aprašymą (1970, Nr.

18),
1967 m., y. s. Stepo Kairio pa

stangomis, buvo sudaryta kank
lininkių grupė. “Šatrijos” tun
tas Įsigijo 10 kanklių. Lėšas au
kojo skaučių vienetai, tėvų ko
mitetas, rėmėjai. Nenuilstamam

r-*^:
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įfbg^lONT.O "^T^JOSt ĮKAUČių TUNTAS ROMUVOS STOVYKLOJE

-a^^^aMį^a^MBĮi(yb*».94una'.'nau(ą nurodymų.
(? <\i1 f’T»f ' x-.-.j f - . j. Mažeikos nuotr.7 ■ t;

jxf 94<Jna naujų nurodymu.
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BALYS VOSYLIUS 

;11 St-, Chicago, Ill. 60629

’ ■ NR. 47 (351)

r t

kur 1967 m. įrengtas skaučių- 
hkautų buklas. Stilingą projek
tą paruošė arch. dr. A. Kulpa-

/■

si L-7 Jau aUpaWtfaa Įr.«^-^te4įtgi 4
CHICAGOS. UEftf 

Alekso Ambroj tHlX I- 

d.0O, -ijual4«J M aš 
—a ‘CkiUU 

____ . guorįiiišaa’aĮi 
nyčios, Įsteigti lažkraičiaL rsnų rw-l 
pasaulietiški eborti, 8 Jf I
jos. ' Duoti' dokunlėnCUoL1 rtl|C'jr3« 
kitų brg.anizacijgJXUiS.tr-'^MEL 
kai ir kt- ' 7 Y"

■. • Norintieji-iią Agnk ’
Orderį- 
-- '

įvyko lapkričio 11 d. Chicagoje, 
buvo išplatinta o0 “Rūpesčio” 
egzempliorių. Statistiškai skai
čiuojant, knygą nusipirko kiek
vienas trečiasis iš dalyvavusių 
toje kultūrinėje popietėje.

Šia proga paminėtina, jog “Rū
pesčio” pristatyme pasakytasis 
Juozės Augustaitytės-Vaičiūnie- 
nės Credinis žodis jau atspaus
dintas “Laiškuose Lietuviams” 
(1971, gruodis, Nr. 11).

Sekmadienių budėjimo tvar
ka .Chicagos Jaunimo Centre.

h x iIi i-W
riiąi; apsirengęs, saugiai ir šiltai 
i miegodamas, panūsta atsisėsti 
: lašt;, tvoros. Tokie kartais pa-

j

L i
bei kitų šiukšlių. Taap jiat ipekr - 
viena proga priminti,:tėvams,., 
kad laiku pasiimtų iš. J.(C. vąj^ 
kus — tokiu būdu bus. išvengta 
įvairių nemalonumų. • *-

& Chicagos UętuvĮį}. gjrvfŠį?J| 

jos Drx*i

U
tS viršeliais

Knygoje I?l
lietuvių kolonijos*^ jų . 7;;

>> .1 t *( i 'w ’< t
^Keiksnoja ;ir tą šalį, kurioje ra- 
-~do prieglaudą.

Aj Yra ’■ straipsnių apie m ū su 
gimtąjį kraštą ir jo gamtą ir 
gražią! parašytų. Tai noras 

sielose tėvynės :

-

Amerikos ambasadorius George Bush sako kalbą Jungtinėse Tautose

t.5^ »£

Skautininke

AURELIJA BALAŠAITIENĖ, 

"Dirvos" novelių konkurso laimėtoja.

Jaunimo Centre tuntai budi 
taip: kiekvieno mėnesio pirmą - 
sekmadienį ^-1 Aušros- ’Varty ■
tuntas, • antrą sekm

JU

apie mūsų Indijos — Pakistano karo debatuose. Atrodo, kad jis tankas sūdė-

os, įsteigti laarašciaL c 
ulieUški ehorai, 8 Sfc 
'' Duoti' dokumėeaioa i lt.

t*įęs lyg maldai, nes diplomatiniai demarsai neįstengė sustabdyti ka
re veiksmu.

t

' , »«3b>t < XJei Naujienos nepriima, 
I tai galima rašyt į “Vilnį”, “Lais
vę”, na, gal dar ir į “Vienybę”.

Man atrodo, kad be reikalo 
nuo bolševikų bėgta, net per Šve
diją ir taip sunkiai vargta. Stū-. 
dijavus ekonomiką, dabar gali
ma būtu ramiausiai vadovauti- 
kuriam nors Lietuvos kolūkiui. 
O kolchozo pirmininko šilta vie
telė.

su- 
nos- 

Jtalgiją." Visi išeiviai žino, kad 
'/fnųsu ‘tėvynė graži, bet taip pat 
^žiho, X&d rusiškasis okupantas

Orderį- •J

- Kerna-
— Neri- nui Mažei 

širdį”.
Puikus vaizdas, 

nam lietuviui 
Vaidilutės, tai mū

kai suspaudė kino, lankė viešbutyje”. Aišku, | 
kad galėjo lankyti ir drąsiai kai-! 

kiekvie- ■ bėti prieš režimą, nes viešbučių . 
kambariuose

Keistai
vės t-tąs,-trečią Sekm 
jos -t-tas, ketvirtą'■ (ir jei pasitai
ko penktas)

< < ■■;įKulpavičius. Lėšas parūpino tė
vai ir rėmėjai.
? Kaziuko muges pradėjo reng- 
'ti vyr. skaučių Birutės d-vė 1952 
m. Laikui bėgant, įsijungė vi
sos skaučių draugovės ir “Ram- 
byno” tuntas. Kaziuko mugės 
yra gausiai lankomos Toronto 
lietuvių.

Antro penkmečio laikotarpiu 
susiorganizavo' pirmoj i skaučių- 
skautų tautinių šokių grupė 
“.Gintaras”, kai tėvų-rėmėjų rū
pesčiu buvo įsigyti dail. A. Ta
mošaitienės austi vyrų taut, 
drabužiai. “Gintaras” atstova
vo ne tik skautams, bet ir lie
tuvių bendruomenei įvairiuose 
renginiuose. Antrame. dešimt
metyje veikė dvi tautinių šokių

tėvelius

r

•Lituanicos tun- !

\

»“Didelėj, linksmoj šventėj...” 
Rašo Nijolė Logminienė. Auto- 

va- rė aprašinėja 84 metų ekskur
santą Joną Mažeika, kuris “vis 
dar pluša pažangiečių laikraš
tyje “Vilnyje”, vis dar nepalieka 
posto”.

Vasarą jis dalyvavo Kaune, 
Dainų slėnyje Joninių šventėje. 
L. Logminienė pasakoja: 
tos grakščios, baltai pasidabinu
sios, tarsi iš šimtmečių legendų 
atėjusios vaidilutės basos per
bėgo Dainų slėnio veją ir užde
gė Joninių šventės aukurą. Jo

I
nebuvo paslėptų 

mikrofonų. Dabar Lietuvos vieš
bučiuose 
sis.

Joninių šventėje “Drėgsta Jo
no Mažeikos akys”. Atrodo, aiš
ku kodėl jos drėgsta. Prisiminė 
1935 metus ir “Sunkius tuome
tinės Lietuvos vaizdus... Kau
no ir kituose kalėjimuose kan
kinosi šimtai politinių kalinių”. 
Ar žino senukas J. Mažeika, kiek 
dabar nekaltų lietuvių pūna ko
munistiniuose kalėjimuose ir Si
biro taigose miršta? Ar žino, ko
dėl terorizuojama ir badu mari
nama Simo Kudirkos šeima? 
Apie tai, jie, pažangieji nenori 
žinoti.

Tai kodėl senukui liūdna? O 
gal bunda lietuviška sąžinė ir 
atgaila ašarą spaudžia? Juk vi
sas gyvenimas praleistas vėjais, 
tėvynės priešams dirbant ir savo 
tautai kenkiantį Tikrai pravirks

'^ip&vą'ąlina išnaudoja ir teršia. 
Oaįeikiūosė statoma naftos ' 
7^^Įa-.ąpismardins pusę žemaiti- 
-j^Osgužfers yąndenis ir išnaikins

Jęhšis' laikraštis užsieniuose
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^Mažeikiuose statoma naftos^•1 , ♦ ► -» -L.” *.' pas ižą- ir lovos kojos turi au-
'221LL1 j... .
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■J]KNYGOS -VA < ^įs-JęAJIja
- w ■« —DĖDES ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai 3uozą Adomaitį - Dėdę šerną- 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
des šerno gyvenimą. Jiems bus jdoniu prisiminti senus lai-, 
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai ątvykęs; lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para- ; 
sytą Vienišo Žmogaus Gyvenimą - Dėdės Šerno-gyvenimo 
Druožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa-

ijgyYėj^ttėms lietuviams veltui

ji 
suspaustų širdį.

į tautos se
nosios tikybos vienuolė 
dėjusios Praamžiui tarnauti ir
prižiūrėti jo šventąją ugnį.

Antrojo bolševikmečio pra
džioje buvo draudžiama švęsti 
Jonines. Gerai, kad dabar Joni
nes leidžiama švęsti ir atgaivin
tas, tegu tik vaidyboje, vaidi
lučių kultas. Tie vaizdai gal ne ■ 
vienam parsidavėliui laiku su
spaus širdį ir atvers akis, pabu
dins sąžinę. Po tokių vaizdų ir 
J. .Mažeika turėtų sugrįžti prie. 
Dievo, mest maskoliams bernau
ti ir su gryna sąžine ruoštis 
Anapiliu.

J. Mažeika ne pirmą kartą lan
kosi savo tėvų žemėje. 1922 m. 
aplankė savo tėvus. Jis tada su 
grupe Amerikos lietuvių nuve
žė “dovaną — už surinktas au
kas pirktus Įrengimus Nikolaja- 
vo (Ukrainoje), pjytų fabrikui”.

Nieko sau lietuvis. Nupirktą 
už lietuvių pinigus dovaną ati
davė svetimiems, kurie gal ir 
dėkui nepasakė, o J. Mažeika ap
gavo aukotojus. 
L Vėliau J. Mažeika Lietuvoje 
lankėsi 1935 m. pasaulio lietu
vių kongrese. Pažangieji kon
greso atidarymo dieną surengė 
demonstracijas su šūkiais: “Rei
kalaujame demokratinių laisvių! 
Laisvė politiniams ;
tams!” Ir demonstracijų rengė-. 

Jams nieko neatsitiko. Visi grį
žo Į Ameriką. O kas atsitiktų 
j ■nnnaJinc’ dnmnnch’arii 9 C CT,n I 
šūkiu; “Laisvė Simui Kudirkai 
ir jo šeimai!” Tokiems demons
trantams Sibiro neužtektų...

Tada J. Mažeika kongreso pre
zidiumui įteikė su 16,000 para
šų peticiją, reikalaujant politi
niams kaliniams laisvės. O da
bar Sovietų Sąjungos ambasados 
Washingtone ponai draugai ne
siteikė pasikalbėti su mūsų mo-jkai susitvarkę, turi daug pato- 
kyklų mokiniukais ir iš jų ran
kų priimti Simui Kudirkai skir
tu siuntinėliu.

Ten pat rašoma: “Kauniečių 
darbininkų delegacijos juos svei-

r; r..
4 
L.

• >- k‘ f-2
• Tį-S'K'

.A

* * * .XI 
t r H;.Ją J

s i ,Į>_

fe

.i f

r
įįtiupŪnėjąmas, tai, matyt, kad
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Kai
Antanina Andrušienė iš East

on, Pa., irgi aimanuoja: “Aš iš
važiavau iš tėvynės Lietuvos 
1961 m. kovo mėnesį Į Ameriką. 
Amerika — mano gimtinė. Bet 
ji ne motina, o pa 
čia man nemiela”.

M

Poezija ir pasaką ralfriMM ii
|Hsrykstavimai. , Naujienose-fglŠKi. >

?iems bei iannimni' ' ..’ i' * .
£; ■ r Varėnėj u '“Gimtoj o krašto” nems bei Jaunimui**

4*JtV^TF

ijO
^fviWs fe et y

■-^

minėjo
■M

&KftMJĖ

r .%*.

y-j

.^971.<nii: Eepos 15 d. 29 numerį.
Popierius 

įprastokąs ir plonas. Jei būtų
•* 4 t* .-"i

TE
otė. Niekas

r* - gil. K SufklaRi,- VELT £2 ?žMra^ i 
KUKĖS; 34.psL su S - xpsikysKsUtf ĮH 
truotoš,- spalvotais"ttĮŠėųiiai t

-2.-Vndt ??»£»«.«VvRlNR'MMhfe t'IĮ 
mažiesiems. Jūratės' -B^SĖSilSl
' “• ....... ....

KUKĖS; 34 psL su 1 ra^Siį 
t ' “ —• —

- - -2/ Vandt 'Fnn^aRi.'Vi
i_____ _  _
žus leidinys. '41,W.Nereikia taip jau baisiai nusi

minti. Jei čia, pas pamotę ne
miela, tai galima grįžti į rusų 
pavergtą Lietuvą. Ten komu
nistų partija motinėlė švelniai 
priglaus po savo sparnu ir nerei
kės būti “baisaus likimo moteri
mi”.

jaunimui,--- rasv-iojo-A.—
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žinojo, o naujiesiems ateiviams,
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji-

S? •-. *'/?•< -- . U

- 96 taĖfaMbt ’ "telfr
"r"rr^' "llŽieH

- 3. A.’
L-,:y__ ‘ ~7.....
- •_ '-4- -iSfiMė..¥«nHeJ^':r rtWėwtw<'^ 
pasakų, apie r—*--**- 
didelio formato.. _ 
psL, kaina 5cdoL-7

?; p: t
r . f ' lietuviams reikalinga literatūra

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu
viu’ fgerfįūvis,. privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia^SU^Įnętas knygas galima užsisakyti Naujienose.

:/.* L’.UutUs: Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULI.

•Kaihupfa po-4 doL tomas. Juose yra 517 psl

‘pabėgimą- ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra- 
- darbia utoju ir -tūtų statytoju su sovietais sukeltu mitu miglose apie

'J. - . .. ■- ■- ..f-...; , .mas duos progos susipažinti su musų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠU ŽMOGAUS; GYVENIMAS,7 
Išleido Ame-’ 

rikos Lietuviu Istorijos Draugija, Chicago, 1962 ih7 206 -psl., 
■ • ----- '

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

kevičiaiur .ffiastru^taį *

pasakų, apie’■ pa^žpHztąttas .1L*tuŠ6ir -Ti
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tvJšžiosl’- j u u, rgrQ.pės.pirmosios -skautė
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.mirusiam Vadovui pagerbti, ši 
grupė, drauge su “Rambyno” 
skudutininkais, pavadinta “Ste
po Kairio muzikiniu vienetu”.

1965 m. “.

vių\- gerfįūvis,. privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis.Clevelandas susipažino su 
rašytoja Aldona Balašaitiene. 
Gruodžio 19 d. Cleveland© Skau- 
tininkių Draugovė supažindino 
visuomenę su savąja nare — 
skautininke rašytoja Aurelija 
Balašaitiene, neseniai laimėj u- 

“Dirvos” novelių konkursą 
500 dol. premiją.

Laureatę apibūdino skautinin
ke prof. Adona Augustinavi- 
čienė, apžvelgdama A, Balašai- 
tienės kūrybos kelią. Pirmuosius 

i žingsnius pradėjo eilėraščiais, 
a I kurie buvo spausdinami jauni

mo laikraščiuose ir žurnaluose. 
Prieš aštuonerius metus pradė
jo kurti proza. Jau parašiusi 

| penkis romanus, per 30 novelių. 
Atskiromis knygomis dar nė
ra išleidusi. Anot prof. A. Au
gustina  vičienės, rašytoja A. Ba- 
lašaitienė novelėje yra stipriau
sia,, pasireiškianti didele fanta
zija, rašto kultūra ir smarkiu 
tempu.
- Sveikino; Cleveland© Skauti- 
ninkių D-vės vardu s. Malvina 
Švarcienė, Neringos tunto var
du s. Nijolė Kersnauskaitė, DLK 
Birutės Draugijos vardu Vero
nika Nagevičienė. “Dirvos” re
daktorius Vytautas Gedgaudas 
įteikė laimėtą premiją (500 dol.), 
kurios mecenatas Simas Kaše- 
lionis iš Chicagos.

Skautininkės, baigmėje visus 
pavaišinusios kava ir kepiniais, 
dalyvius dar ilgesniam laikui su
laikė įdomiems literatūriniams 
pokalbiams. D.

ię Australijoje pagerbtas Al- 
Australijos 

skautų šeimoje gerai
j į Geelongo Šatrijos tunto tūpti-

Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai ! .v
.'•l/fUutUsJ Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULI. Atsiminimai ir
•Utym^s duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose.
. ‘ 'a - w w -M w

6) Chicagos Aušros Vartų tun-
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Vyresnysis skautininkas

VYTAUTAS NAMIKAS, 

penkinėmis premijavęs jam patikusius 
. A • t 4# t -1 I

; šia

kaina 2 doL luotą knygą,-. Joje.or^iz^ ia^iH^ 
V.- • Stančikai^ 4Hns©>cijti6, .šĮirpk
fuota knyga.- joje origs£^ įj|įdj(ūi*i,.
V; .Stančikdtėg. llias$!>djOB, MĮ^įpL,-Jį*

mkams -iš- jų gyvėsi®^ tyfoMAli Ir
Didelio, forĖata,<,kxetxs
.7 5 & -Joraf ■
EilinoiL padarisii, *“

benGsatĄ .jSfląmd-
-f Vaikai .Šėgšta "k‘

,tir Ysjkka'«;3ecjue^^rt
, lėjiB^' rėšsiįp- *pi

j o

James Kancerei iš Lander
dale, Fa., užkliuvo veiksniai. Jis 
rašo: “Mūsų veiksniai, kaip tie 
žvirbliai, Į šakas sulindę, čirš
kia ir čirškia. Bet, atrodo, šis 
čirškėjimas darosi vis silpnės-

■»
5

•vJ *X

How do you tell a d-year-old

mto the prison camper ta-see 
who the prisoners are, how they

father is “missing in actiocTand . It would be so humarat i 
r-vJ-v^v-k’ mn r<J| Him r» Hanni ftnk or^cixv*r _ V*/ ti,

are, where they are and whether 
or not they are being humanely.

- 4

K, '.VS A

treated according tothę.ssand*, 
aids of civilized nations- ’ - ’

It is so human for little bo$s

Hz

you don’t know where

7

All he knows is that his Go ask.

and South Vietnamese proon carnfn are ū>

*

■V

world—is in behalf of the chil
dren, the wives, the fathers and 
mothers of Americans being 
held in secret captivity inNorth 
Vietnam, South Vietnam, Lbos 
and Cambodia.

Of course, we all want die 
war to end and the prisoners to 
be released as soon as possible

But meanwhile there is no 
need for Hanoi and its allies to 
delay even a day in answering 
this plea:

American 
Red Cross

Ą YOUNG boy whose fefher 
Xx is missing can’t under
stand when he hears people 
saying things like...
“the prisoner-of-war question is 
a political issue”
“this is not a war so how can 
there be prisoners of war?”

Wr >slc no mere chan we give. Aff Americ»t> V 
and South Vietnamese pnson camps ire «► 
specred regularly by official neutral ohservec— 
The International Comm į tree of the RedCro&;. -

Advertising contributed .^ 
for the public good *=*• 

|slational League of Families of American Prisoners ;

that nobody can tell him where Hanot to answer,
his father is and how his father is 

This message to Hanoi—this 
message to die people of the

and Missing in Southeast Asia.
IfiOS “K° Sacs. N-W, Washington, DC 20006 ‘ /

Jvrįls- Gliaudą,; SIMAS, z Platus literatūrinis aprašymas apie Simo
M

ir vaidilutės, Anapilio papėdėj'e 
pasilikdamos Lietuvos, sūnų pa
laidūną.

darbiautoju ir tiltu statytoju su sovietais sukeltu mitų miglose apie 
bėriteičiailtį'koniunizmą. . 158 psl., kaipa 3 dol.
• Jtirįii Gliaudą, AGONIJA. Romanas. 408 psl., kaina 5 dol. Ap- 
riašotna'Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na-

’.-^ y > « —_ i*   _ 5* _   x

< ;7 sUfanifą, Rūkienė, GRĮŽIMAS J LAISVĘ. Sibiro tremtinės -atsi- 
'miijiiw^paraSyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu- 
MouŽaUą/uTAprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausiems garsiosios 

Buck feūriniams-^ r“ ....................... . ’ ’
^J^^^p^lriskat SIAUBINGOS DIENOS.

273 psl., kietais drobes viršeliais^ kaina 4 doL

knepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra k
250 psl., $4.00. ■ ” A - r ------

4

low pac^5 
bendravo-tragiškose dienose. ,

GRĮŽIMAS J LAISVĘ. Sibiro tremtinės' atsi-
miijiinai^parašyti ramiu, klasišku. stiliumi apie sunkią pavergto lietu-

įj?earl’-•Buck kūriniams. 526 psl, kietais viršeliais, kai-

♦A AV4t? ? Fšešetą savaičių' Lietuvoje, vie
šėjo pažangiųjų veikėja ir “Lais
vės” darbuotoja Ieva Mizarienė.

Šatrijos” tuntas pra- į| 
dėjo ruošti bendras Kūčias, kvie
čiant brolius skautus, tėvus, rė
mėjus, bičiulius. Kasmet “Šat
rijos” ir “Rambyno” tuntai ruo
šia Kalėdų Eglutes patiems jau- 
riiausiams su pritaikyta progra
ma.

Bendravimas su kitų tauty
bių skautėmis palaikomas Mąs
tymo Dienos sueigomis — va
sario 22. Pradžioje rinkdavosi 
tik- pabaltietės, dabar kviečia
mos vengrės, ukrainietės ir len
kės.

. Ąbigjų Toronto tuntų atsto
vai organizavo šių metų vasa-

Atsiminimai aplei-

nis. Jų sueigos darosi vis.’silp? 
nesnės, mažesnės ir dolerių- rtią-7 
žiau surenkama”. ;

Aišku, to menkėjimo labai no
ri šumauskas, Sniečkus, Reimėr-

darbuotoja Ieva Mizarienė.
Ji “Gimtojo krašto” korespon

dentui pareiškė: “Malonu buvo 
pasikalbėti su senais bičiuliais 
J. Kubilium, P. Gudynu, J. Lu- 

antifašis- koševičium, pasisvečiuoti pas ra-

•j y-

t ,^.2-u .*■

ra a»36^į
‘5Z r

bėgimą nuo bolševiku- ir gyvenimą tremtiniu stovyk- 
^yg^įėjgoje. 273 psl., kietais drobes viršeliais, kaina 4 doL 
jfcAędipĮi, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašvta 

nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir
' Tįgte-įjffi) psl., $4.00.

ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
" '"O Vilniuje, Trakuose.. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 

jr Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 

kalbą.
MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės į Lietu-

šytojus J. Baltušį, E. Mieželai
tį”. ' ' - ' ' *

Nieko čia stebėtina. Visada sa
vi pas savus užsuka alaus kau- 

1 ša išgerti.
L Mizarienė ir toliau pasako

ja; “Alane visuomet žavi gamta, 
kaimo žmonės. Su Kupiškio ra
jono vykdomojo komiteto pir
mininku Julium Ulba išvažinėjo
me Kupiškio kraštą. Užsukome 
pas keletą kolūkiečių pensininkų. 
Gražiai gyvena žmonės, miestiš-

1 r-.'K.L-—VVLS

Raginki]
T e r-. • * J raugti

■ *- '■ - •■^sįrąį 
XJ la

>
•o Vflniuje. Trakuose.. Druskininkuose, Kaune, NaudakiuoseJOR

W--- -iX:W
'^4 " su puvusia tufrrininlre s. Liuda GvHdiene.

ę r 'Dabkaus nuotr.
^'T'' i*SfeW7

etie,< s. TJamftė . Keršiene, N uostabm ,

aus bfe^jfeii©;Mirtum ne^jatoį

^į.I R
X *

k *5 ir‘ką jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pat
ifc v hi® ■<

už panašias demonstracijas su

INKĖ .PK/-P^|MA SAPLIENĖ

f Va ekskursiją lėktuvu i Voki e- "Skauty Aido" bendradarbius.

Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00. ’
KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS.r J ■fR.wvr.nw, n.t^.wr.C [ Aū-

- tariaus pastabuma neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei . T . _ , < a 1 ___ X 1 j — . *• •utHKsktvimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.
LLV?1^Khw*, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE‘1944-54 m. 49
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netekienė, 'ps. Rūta BĮ ėi žgytė-ži

$

'vadove-K Marija Van
SI] ūskienė-(ėjo turit, pareigas), 
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n
2 psL,.SL’OO^ Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultfl-tijoje vykusią Jubiliejinę sto

vyklą. Prie Toronto skaučių- 
šhautu buvo prisijungę broliai 
fr sesės iš įvairių JAV vietovių.

l
rihi; gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui,

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

j '• ' Šie -fr kiti leidiniai yra gaunami
;/■ NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

Ji *- * ( »‘ 
i^Hankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant
* J \ . čekį ar piniginę perlaidą.

taut. Kas gali susumuoti vadovių 
rūpesčius, problemas, vargą ar 
įvertinti jų aukojamą laiką bei 
darbą ? Seseriškai atiduodama 
duoklė, kad mažosios sesės lie
tuvių kalbos žodyną praplėstų, 
kad išmoktų bendrauti su lietu
viais, stengiantis įžiebti kibirkš
tėlę meilės lietuvių kalbai ir tau
tai.

Linkime sėkmės ir ištvermės 
trečiame dešimtmetyje.

[še, ,-^v 7 j - V
še ir. kitur.

‘ budu išlaikoma

i‘5-

j ,,, -L'"- ' i 
ffj^^ktjnjaus ir^ąįęy« 

vaus b^wnfoiio’i'WHrtum ne^atof, 
ma gija būtų visas supyrtulfi

liis daddy is?
Let official neutral observers “ 

into the prison

kingL Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS. 4
. - • jT- t,v
•■•fW

f.
t i

-W
... JF

•- JI’ tl’

gumų”.
Lia tai jau Ievutė močiutė ir 

meluoja, kad žmonės gražiai gy
vena. Lietuvoje kaimuose seno
sios trobos baigia griūti, nes ne
leidžiama jų remontuoti, o nau
josios gyvenvietės dar tik pla
nuose. Tai iš kur jau atsirado 
tie patogumai. Pirmiau kolū
kiečiai gaudavo tik 12 rublių 
mėnesinės pensijos, dabar gau
na 20 rublių. Tai iš ko gali gra
žiai gyventi, jei išeiginiai batu
kai kainuoja 45 rublius.

Jei jau pasakojama apie gra
žų ir patogų gyvenimą, tai rei
kėjo nurodyt iš kiek kambarių 
kolūkiečių butas, ar mechanizuo
ta jų namų apyvoka, kiek jie 
gauna pensijos ir ką už tuos pi
nigus galima nusipirkti. Kitaip 
ekskursantės teigimais žmonės 
netikės. “Vilnies” darbuotoja 
“Gimtojo krašto” skaitytojų ne
turėtų klaidinti.
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Čja- bendrais bruožais pami
nėti ryškiau pastebimi per du

rto-see '
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rysKiau pasteoimi per au
7 ttešimtmečius palikti pėdsakai.vieną nėrinį, štai, ir sukaktū- 

vmėje sueigoje dalyvavo buvu-/

,, ;wb1$e S. -1

vinėj.e ^sųeigoje^dalyvavo buvu-
Zfi1?riekaitfe-RHdiegė^ęjąk.jų$ <ios t.

.6. į 'šiuoT’ j^ėta ’•‘jŠatHjęfe”! 
yrą.;, dvi’M^hk*'!čSka'«čiti' ■.
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ilmdieii<n<'Įrn^ncrma apskai*’
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Erima ■/•Šaą: gyveni;

pykusi net i^JA^.

“Šatrijos” t__.i_
bendradarbiauja su {“Rami 
byno^Įi^aū^

Tu J|tovyklauja.' 
Ha^tautiąius šo- 

./ kĮ3« š$«a. £ ’

Ramą^ęūs^ii 
net itejAV.

tųnfeį^Ja 
švenTcs ru

a išskyrus - ę&i'3 *7Kįek atskira skautė gauna 
fronte.. O se
lenė buvo ąt-
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tuntas sžrifhiav-

&tuntk.
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ir pasiima beskautaudama 
_ yra neįžiūrimi pėdsaki 
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ČIA NE ANT KALĖDINIO SNIEGO ŠEŠKAI,
ė "Miško Broliy" stovykloje Rakė, šių mėty vasara.

G. Plačo nuotr
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gis Karpavičius.
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PER ANNUM

S5000 or more 
certificates 

2 year min.

*’li P-
4 i J?

PAID QUARTERLY AT
į.

Į ninkas s. Algis Karpavičius at- 
su- 

kaktį. Lietuvių Namuose buvo 
surengtas pagerbimo pobūvis, 
kur dalyvavo didžioji dalis Gee
longo visuomenės ir paskirų or
ganizacijų vadovų. Gimęs Bar
tininkuose ir mokęsis Vilkaviš
kio gimnazijoje, jis jau nuo jau
nų dienų įsitraukė į skautų vei
klą, tautinių šokių grupę, dai
nos vienetus ir kt. Jo ypatin- 

j gas atsidavimas ir darbas yra 
skirtas jaunimui, mokant ir

šventė 50-ties metų amž. SUPPORT
V i •do rr^ wnrDrxlVrlJL 1

r’

y o
OURPLEA 
TO HANOI 

ANDITSALU^t 
CIcaraUay the doubts**. 
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i ' I IVFPTAT ■ demokratiniu būdu išrinktas ir 
LUl U J lillūl 211 atstovauja visai Lietuvai. A.
ir vėl susitikova Tauragės mo- (Smetona nebuvo išrinktas, tai 
Rytojų seminarijoje, kuri taip 
pat buvo Tauragės apskrities 
valdybos remiama ir jos pa
stangomis įsteigta. Taip kartu 
mudu su Teodoru Blinstrubu 
žygiavome mokslo dirvonais, 
žinių beieškodami anais pir
mais Lietuvos nepriklausomy
bės metais.

T. Blinstrubas buvo uolus, 
darbštus mokinys, pasižymėjęs 
smalsumu susirasti daugiau 
žinių. Todėl dažnokai jis kreip
davosi į mokytojus su Įvai
riais paklausimais. Atsimenu 
vieną tokį atsitikimą. Kai St. 
Seimas išrinko Lietuvos pre
zidentu A. Stulginskį, jis krei
pėsi Į mane: — Mokytojau, ko
dėl ne Antaną Smetoną išrinko 
prezidentu, kokiu jis jau buvo 
ir yra plačiai žinomas, bet 
Stulginskį ?

Jis klausė pamokos metu ir 
čia man buvo gera proga pla
čiau tuo klausimu pakalbėti. 
Tačiau pasitenkinau tik paaiš
kinimu, kad St. Seimas buvo

St. Seimo skaitlingiausios poli-! 
tinės grupės ir buvo išrinktas į 
A. Stulginskis.

Buvau ir esu šalininkas mo
kyklą laikyti nuošaliau nuo po
litikos, ypač kasdienybės poli
tinių įvykių.

Jaunuolis Teodoras Blinstru
bas jau anais metais buvo lin
kęs į visuomenininkus 
dalinai tada puoselėje 
pažiūras, kurios derinos 
meto tautininkų veikla, 
ypač pažymėti, kad 
Blinstrubo būta 
kantraus pasiryžėlio eiti su tau
tininkų grupe. Tą savo užsimo
jimą ar pasiryžimą jis ėjo iki 
šių dienų.

Kitas toks visuomenininkas 
buvo tylusis Čekas, dabar New 
Yorko gydytojas.

Tauragės mokytojų semina
rijoje pedagogų tarybos posė- j laipsnį apgynusi. , Mokslo Har
džiuose kai kada kildavo apta-;bui temą ji pasirinko mano jai 
rimas vieno 
palinkimą.
niai buvo skirstomi i šias tris:ji Vilniaus 
grupes, 
kyklos 
ninkus, 

pasižadėti pagerinti ekonominę darbininkų būklę. Gie-’kus. 
rekas maistą gavo iš Sovietų Sąjungos, bet jis turėjo pa
sižadėti klausyti Brežnevo ne tiktai užsienio, bet ir vi
daus politikoje. Gierekas norėjo padaryti didelių pakai
tų komunistų partijoje, bet Maskva jam neleido.

Bostone leidžiamas Christian Science Monitor, turi 
gerai informuotų reporterių ne tik Rusijoje, bet ir rusų 
okupuotuose kraštuose. Šio dienraščio korespondentas 
Paul Wohl gruodžio 18 dienos numeryje aprašo Lenkijos 
komunistų partijos atstovų suvažiavimą, į kurį buvo at
važiavęs pats Leonidas Brežnevas. Jis atsiskubino gana 
anksti, dar prieš suvažiavimo pradžią. Reporteris Paul 
Wohl patyrė, kad Brežnevas, peržiūrėjęs suruošto par
tijos kongreso dienotvarkę, tuojau uždraudė šiuos daly
kus: 1. Siūlyti naujas reformas Lenkijos valstybinėje 
santvarkoje, komunistų partijoje ar ^krašto ekonomijo
je; 2.’ Viešai svarstyti priežastis ir pasekmes 1970 m. 
gruodžio mėnesi 
ko 
tybės administracijoje.

Kas jis? Tai Teodoras Blins- 
trubas, dabar Tautinės sąjun
gos pirmininkas Amerikoje.

Mudu pirmą kartą susitiko- 
va 1920 m. Tauragės vidurinėj 
mokykloj. Jo tėvo pavardė 
man buvo žinoma. Blinstrubas 
kaip Urbutis, Karvelis ir kiti 
padėjo įsikurti Tauragėje vidu
rinei mokyklai. Jos gyvavimo 
pirmais metais namo nuomai 
apmokėti ir kitiems jos išlaiky
mo reikalams lėšas gavo iš 
Tauragės apskrities valdybos. 
Švietimo ministerija tik moky
tojams algas mokėjo.

Nuo jos įsisteigimo dienos 
buvo numatyta ją išvystyti Į 
komercinę mokyklą-gimnaziją. 
Tokia ji vėliau ir buvo.

Vidurinės mokyklos mokslus 
baigus, mudu su T. Blinstrubu

Lenkijos komunistai klauso Brežnevo
Po Ameriką besisukinėjantieji komunistai kartais 

mėgsta pasigirti, kad jie dirba tikrai naudingą darbą, 
dažnai visai nepriklausomą nuo Maskvos. Drąsesnieji 
kartais net išmetinėja lietuviams inteligentams už pasi
traukimą i laisvąjį pasaulį. Gyvenimas tremtyje esąs gana 
sunkus, o rusų okupuotoje Lietuvoje jie vis dėlto .būtų 
galėję prisitaikyti. Savo pasikalbėjimus jie baigia tvir
tinimu, kad Lietuvoje jie būtų naudingesni ne tiktai pa
tys sau. bet ir sunkią naštą nešančiai lietuvių tautai.

Teisybė, kad dalis Lietuvoje likusių šviesuolių dirba 
mokyklose ir įvairiose administracijos įstaigose. Bet 
taip pat teisybė, kad okupantui vis dėlto pavyko palaužti 
ir net sunaikinti labai didelį lietuvių inteligentų skaičių. 
Vienus sunaikino pačioje Lietuvoje, kitiems sveikatą pa
laužė ir gyvybę atėmė įvairiose šiaurės Rusijos vietose, o 
daugumą moraliai išprievartavo ir padarė invalidais.

Lietuvių komunistų pagyros, kad jie gali imtis bet 
kokio lietuviams naudingo darbo be Maskvos žinios yra 
tuščios. Žmonija žino-įvairias okupacijos formas, bet-to
kios žiaurios ir viską naikinančios okupacijos, kokią at
neša raudonosios armijos durtuvais ir čekistų nagais pri
mesta prievarta istorija dar nežino. Lietuvoje prievar
taujami ne tiktai buvę švietimo ministerijos darbuotojai, 
bet visi valstybės tarnautojai, valstiečiai, darbo žmonės. 
Prievartaujamas kiekvienas darbininkas. Prievartauja- 

/ mas net ir lietuvis komunistas, kuris susižavi komunistų 
j skelbiamomis, idėjoihis ir ryžtasi siekti savo idealo komu- 

•’ nistų gretose.
Lenkija yra daug didesnė ir galingesnė negu Lietu

va. Lenkijos komunistų skaičius visą laiką buvo daug 
gausesnis, negu Lietuvos. Lietuvoje komunistų daugu
mą sudarė kitataučiai, tuo tarpu Lenkijos komunistų 
partijos eiles sudarė nepatenkinti ir nesusipratę lenkai. 
Lenkijos komunistai drįso net maršalą Rokosovskį išpra
šyti iš Varšuvos. Lietuviai komunistai niekad nesudarė 
galingesnės jėgos pačiamė krašte, todėl Maskva su jais 
niekada nesiskaitė. Lenkai gausesni ir galingesni, bet 
imperialistinė sovietų valdžia ir su lenkais nesiskaito.

Visi atsimename, kad pirmomis šių metų dienomis komunistų partijos sekretorius negali pasirinkti net nau- 
buvo pavarytas komunistų partijos pirmasis sekretorius jo centro komiteto narių, tai ką jau bekalbėti apie lais- 
Vlądislovas Gomulka. Jį pavarė sukilusieji Gdansko dar-j vai prievartaujamų lietuvių komunistų bet kokį nuo 
bininkai. Pavarymas vyko nepaprastai žiauriose apys- Maskvos nepriklausomą kultūrinį darbą. ' 
tavose. Sekretorium buvo paskelbtas Edvardas Giere- ‘ nėra ir negali būti.

kas/ Jis turėjo gauti badaujantiems lenkams maisto ir

ir jau 
tokias 
su to 
Tenka

Teodoro 
ištvermingo,

Kanados premjeras Pierre Trudeau virš kaktos jau nebeturi daug | 
plaukŲ, tačiau įy dar nemažai liko ant pakaušio.

ar kito mokinio! patartą Auklėjimo elementai 
Pagrindinai moki-įlietuvių tautos dainose. Po karo 

universitete buvo 
j vokiečių kalbos instruktorė.
I Tipingas mokslininko tipas 

>kslinin- buvo klaipėdiškis Kujus, savy 
užsidaręs, mokslo daktaro laip- 

dabar prisimenu, nebu- snl Įsiūlęs. Jo likimo nežinau.
! vo suklysta dėl nuomonės apie
Petrą Joniką. Pranašaujama Rytojų seminarijos 
buvo, kad iš jo išsivystys moks-Įve^ nesuklydo, 
liniukas. Tai išsipildė. L_.__
Jonikas iš tiesų pasižymėjo

būtent, pradžios ino- 
moky tojus,“ visuomeni- 
politikus ir i

Kiek
Tai ano meto Tauragės mo- 

pedagogai 
spėliodami 

Petras apie savo mokinių ateitį.
O kas tuos spėliojimus pa- 

kaip lituanistas, lietuvių kalbos'skatino? Bene vienintelė to me
to Tauragės mokytojų semina
rija buvo įsitaisiusi pedagogi
kos ir psichologijos kaip ir la
boratoriją su atitinkamomis 
priemonėmis mokinių nuovar
giui, jų dėmesiui, elgsenai 
tirti. To kabineto praktiškas 
darbas ėjo po pamokų, ir vy- 

tipuiresnio kurso mokiniai galėjo 
didžiojo lietu- savanoriškai padėti daryti įvai- 

■” ' rius užrašus. Tokiais pagalbi
ninkais - savanoriais buvo Tj 

buvo tas jau- į Blinstrubas, Kruopytė, Kruo- 
i mokytojai iL- Jonikas, Patiukaitė, Di- 

, 'pastebėjo ir kuris pats nelindo kavičiūtė, kai kada Mažeika ir’
Jeigu su Maskva pasižadėjęs bendradarbiauti Ed-! mokytojams į akis, kaip to pa-

istorikas. Dabar jis toje srityje 
dirba Chicagos universitete. 
Jis, kaip ir T. Blinstrubas, mė
go mokytojų atsiklausti, bet 
jo klausimai išimtinai lietė mo
kslo sritį. Gi T. Blinstrubo 
klausimai buvo susiję su įvai
riais politiniais įvykiais.

Kitu tokiu mokslininko 
buvo Kruopas, < 
vau kalbos žodvno vienas iš 
redaktorių Vilniuje. Bet ano 

Į prasidėjusio Gdansko darbininkų strei- mefO Kruopas I
Daryti didesnes žmonių pakaitas partijos ir vals- nuolis, kurį ne visi

kiti. y • T.
Būtų galima apie tai dar 

prisiminus parašyti, 
bet ir taip nuklydau išėjęs į 

Bai-jplSčius laukus.
Taigi, mano buvęs mokinys 

Teodoras Blinstrubas nei ma- 
tuo tarpu Brež-:l‘iu<)mcnėie iv studijavo mate-'nęs, nei kitų mokytojų neap- 

imatiką. Pokario metais dėstė vylė. Jis pasirinko pedagogo 
matematiką Vilniaus universi- darbą ir kartu įsijungė į poli- 

,tete. j
j Taip pat mokinių tarpe buvo!
judrus, landus 

Jeigu jau didesnės ir autonomiją turinčios Lenkijos mas teisininkas, 
1 nys, jau miręs. Jis veikė tauti- 
1 ninku tarpe. Tokia pat kukli, 
mokytojų nepastebima buvo 
mokslui palinkusi Vymerytė, drausmingiau suburti. Arčiau 

Tokio dalyko vėliau Šveicarijoje pedagogikos jį pažinę, jie išsirinko jį pir- 
mokslus studijavusi ir daktaro mininku. Prisimenu, kaip jį

ties kurso mokinys Lunia. Šis 
stengėsi bet kuo
patarnauti, daugiau Įvairiais

vardas Gierekas negalėjo daryti pakaitų partijos ir vy
riausybės sąstate, tai ką jau bekalbėti apie rusų okupuo
tos mažesnės tautelės komunistų teises. Gierekas prieš šią laSIIienįnjais sumetimais 
partijos konferenciją darbininkams sakomose kalbose1 ges mokytojų seminariją, jis i 
prižacėjo iš pagrindų pakeisti partijos vadovybę, pa--Įstojo Į karo mokyklą, liko ka-j 
rinkti tinkamesnius ir geresnius žmones, 1 
nevas i kelias minutes ne tiktai apibraukė konferencijos 
dienotvarkę, bet uždraudė pasirinkti žmones pačioje par
tijos vadovybėje. Brežnevas taip elgėsi, kad galėtų pa-j 
žabo j ir pati šiandieninės Lenkijos valdovą Giereką.

mokytojams daug ką

Lietuvoje mokytojaudamas
Nausėda, būsi- jis politikoj viešai nesireiškė. 

Sibiro kanki- Gi likimui nubloškus jį, kaip 
ir tūkstančius kitu i užjūrius, 
T. Blinstrtubas uoliai pradėjo 
veikti ir savo bendraminčius

i išrinkus pirmininkauti, buvauj 
atsilankęs pas Naujienų redak-t 
torių Dr. P. Grigaitį. Jis tada! 
skundėsi, jog yra sunku ko-1 
alicijos sąlygose veikti, kai| 
tarp kai kurių grupių nariui 
nesama vieningumo. Tada Dr. | 
P. Grigaitis pasiteiravo kas tas f 
naujai pirmininku pas tauti-į 
ninkus išrinktas T. Blinstru-| 
bas. Pasakiau irx pridėjau, g 
jog neabejoju, kad T. Bliu s-f 
trubui, kaip buvusiam pėda-f 
gogui, pavyks“ savus bendra-1 
minčius sutvarkyti. Neapsiri-| 
kau. g

Kai buvau atsilankęs i Dr. P. į 
Grigaičio 80 metų sukaktuves, B 
teko man kartu sėdėti su T.| 
Blinstrubu. Tai po Tauragės® 
seminarijos mudu pirmą kar-i 
tą bent porą valandų išbuvo-1 
va. bekalbėdami įvairiais klau|? 
simais. ir maža ką girdėjom, | 
kas sveikino Dr. P. Grigaitį ir į 
ką sakė. Iš to mudviejų su T. | 
Blinstrubu pasikalbėjimo pa-| 
dariau sau išvadą, kad dabar f 
nėra svarbu kas kuriai politi-į 
nei grupei priklauso, bet svar ; 
bu Jai, kaip pagrindinai nuo-Į 
širdžiai -' remiama Lietuvos 1 
valstybės atstatymo byla. To- g 
kio įsitikinimo manau laikosi g 
ir Teodoras Blinstrubas. Jei | 
neklydau seniau, spėju, .ir da
bar teisingai jį supratau.

Buvusiam savo mokiniui, | 
Teodorui Blinstrubui, linkiu | 
ilgai gyventi, mūsų visuome- | 
ninės dirvos neapleisti ir sėti .. 
ten našų grūdą — Lietuvos | 
valstybės atstatymo darbą stip-i 
rinant. J. Vilkaitis l-

SKAITYK “NAUJIENASB ■
JOS TEIKIA GERIAUSIAS
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

A. VILAINIS ŠIDLAUSKAS

GRIMZTANTI SALA SU 
KYŠANČIAIS BOKŠTAIS

4
Sutiko su iš kolonijos atsilankiusiais 

pas jį ukėsais, bet buvo dar viena proble
ma: jie neturėjo tai parapijai lietuvio 
kunigo. Tada jie nurodė kun. Bukavecką. 
Arkivyskupas pageidavo, kad kun. Buka- 
veckas jam su komitetu prisistatytų. Po 
tokio atsilankymo leido kunigui atlikti to
je kolonijoje religinius patarnavimus.

Buvo prisiglausta pirmai pradžiai prie 
Šv. Pijaus bažnyčios - koplyčios. Bet kun. 
Bukaveckas pakrikštijęs bene 8 kūdikiuš, 
berods, nesutardamas su parapijos ukė- 
sais. dingo iš Westsides akiračio.

Vėl prasidėjo lietuvio kunigo medžioji
mas, kol 1906 metais Jonas Jaukštis suėjo 
į pažintį su kun. Kazimieru Ambrozaičiu. 
Suradę naują kunigą, 1906 m. sausio 17 d. 
ukėsai nuvyko pas arkivyskupą J. E. Quig
ley. Gavę iš jo sutikimą, jie uoliai ėmėsi 
parapijos organizavimo, ir statybos dar- 
£ų.

Tais metais parapija įsigijo žemės skly- 
bą ’(10 lotų) už 7,000 dolerių. Mokyklos ir 
bažnyčios pamatai buvo pašventinti jau 
1906 melų lapkričio 11 dieną. Baigta sta
lyti buvo 1907 metais, o jos atidarymas ir 
pašventinimas įvyko rugsėjo 15 dieną.

Parapiečiai labai džiaugėsi, kad savo 
vaikų dėka galėjo įsteigti parapiją. Žino
ma, jie apie vaikų mokymą nebuvo arki

vyskupui sumelavę, nes jau, kaip statis
tikos duomenys rodo, mokykla pradėjo 
veikti 1908 metais. Mokyklos įrengimui 
tais metais buvo išleista per 800 dolerių, o 
mokytojų algoms buvo išmokėta 434.50 do
lerių

Viskas ėjo greitai ir sklandžiai, nors 
parapija brido į stambias skolas. Jau 1906 
metų gale jos skola bankams, statybų ben
drovėms ir privatiems asmenims siekė virš 
37,000 dolerių. O 1908 ir 1909 metais sko
los buvo išaugusios virš 42.000 dolerių. 
Paskui, kai buvo statoma graži, stilinga 
parapijos klebonija, skola dar daugiau 
padidėjo. Skolų išmokėjimo siekia visais 
būdais. Skolinta iš privačių asmenų be 
procentų, ieškota parapijai garbės šimti
ninkų, buvo parapiečiams uždedamos nu
statytos duoklės, bet visa tai nepadėjo. 
Reikėjo įrengti pastatų vidų, reikėjo išlai
kyti mokytojus, tarnautojus. Ir kai pini
gų vis trūko, buvo berndama į skolas. Su
sidarė lyg beviltiška padėtis, kai žmonės 
šoko lopų lopu lopyti, o parapijos seną 
skolą bandė atmokėti nauja paskola. Ir 
los skolos, kai 1918 metais perėmė Tėvai 
Marijonai, jau buvo prašokusios 50.000 do
lerių. Vien procentų mokėjimas susiurb
davo visas parapijos rinkliavas, aukas, 
piknikų ir kitokias įplaukas.

Suprantama, kai tokie nepritekliai ir 
rūpesčiai spaudžia, atsiranda ir tarpusa
vyje nesusipratimų. Atsirado jų ir Vii 
niaus Aušros Vartų parapijoje tarp klebo
no K. Ambrozaičio ir parapiečių. Kai kle
bonas 1915 metais norėjo pravesti naują

j rinkliavą trijų tūkstančių sumai, parapie- 
• čiai pasišiaušė. Jiems atrodė, jog jie daug 

duoda, aukoja, o parapijos kasoje, kaip 
toje ubago terboje, vis tuščia ir tuščia. At
rodė , kad jie pinigus, aukas kemša kaip 
į kiaurą maišą. Jie pareikalavo konkrečių 
apyskaitų. Klebonas pažadėjo tai padary
ti trumpo laiko bėgyje, bet parapiečiams 
atrodė to dar maža. Jie kibo prie klebono, 
kam jis atleido, pakeitė vargonininką, 
mokytojus. Reikalavimuose buvo dar prie
kaištaujama, kad klebonas nesutvarkąs 
tuščio prie mokyklos esančio sklypo ir vai
kai pertraukų metu paleidžiami į gatvę.

Santykiai tarp klebono ir parapiečių 
įsitempė taip, kad parapiečiai pradėjo 
streiką. Streikavo net bažnytinės organi
zacijos. Bet klebonas nenusileido, jausda
mas, kad jis čia niekuo dėtas, o kaltos tik 
tos skolos. Tokioms salvgoms susiklos- 
čius, jis pats be arkivyskupo įsikišimo 
1915 melais iš pareigų pasitraukė ir jo vie
ton buvo paskirtas klebonu kun. Pr. B. Se
rapinas, kuris,’berods, rado visą finansinę 
atskaitomybę tvarkoje. Tikrino ir parapi
jos komitetas knygas, bet jokių trūkumų 
nesurado. Pasirodė, jog klebonas Kazi
mieras Ainbrozaitis savo pajamų nebuvo 
sumaišęs su parapijos kasa ir jų neperkel- 
dinėjo į vieną ar kitą vielą. Išvykdamas 
nieko nepasiėmė, kas priklausė parapijai, 
žinoma, palikdamas ir jai priklausiusias 
skolas.

Ir naujam klebonui su skolomis nege
riau sekėsi. Pavargo ir jis. To vargo spau- 

i džiamas, ar gal savo pašaukimo veikiamas,

i jis įstojo į tada Čikagoje besiformuojantį 
Marijonų vienuolyną. Kai Tėvai Marijonai 
ieškodami sau prieglaudos įsikurti Čika
goje, kreipėsi į arkivyskupą, tai tasai kaip 
tik ir pavedė jiems tą prasiskolinusią Vil
niaus Aušros Vartų parapiją.

Tai, be abejo, buvo saliamoniškai iš
mintingas arkivyskupo sprendimas. Tėvai 
Marijonai rado pastogę, parapijos ne tik 
religinio gyvenimo tvarkymas pateko į 
tinkamas rankas, bet pakeitė parapiečių 
nusiteikimus savo dvasiniu vadovų atžvil
giu. Grįžo vėl pasitikėjimo dvasia ir ne
beliko jau jokių įtarinėjimų, žinoma, prie 
jų susiaurėjo ir . administracijos išlaidos. 
Nors vėliau buvo statomi vienuolėms Kazi- 
mieriehins mokytojoms namai, bet toliau 
į skolas jau nebeklimpo. Jos buvo mažina
mos. o kai patapo vienuolis kun, P. Kudir
ka Vilniaus Aušros Vartų klebonu, tai pa
rodė lokius retus prie esamii sąlygų skolų 
mokėjimų sugebėjimus, kad per savo kle
bonavimo 5 metus jis atmokėjo net $29.000 
dolerių. Atrodė, kad jis deginte degino 
skolas. Daug privačių skolininkų skolas 
dovanojo, kiti dar net aukų pridėdami. 
Aukomis, rinkliavomis, parengimais jis 
mokėjo sutelkti lėšų daugiau, kaip kuris 
kitas prieš jį buvęs klebonas. 29.000 dole
rių likusi skola po jo jau buvo dilinama 
lėtesniu lempu. Parapijos skolos mokėti 
galutinai buvo baigtos 1944 metais.

Tėvai Marijonai daug pasitarnavo Šiai 
parapijai savo religiniu patarnavimu ir 
parodė taupumo administracinėse išlaido
se savo sugebėjimu daryti pagerinimus ne

skolų didinimui, bet vis surasdami būdu’ 
jas mažinti. Jie ir organizacine ir kultūri 
ne prasme daug pasitarnavo ne tik para-Į 
pijai, bet ir visai tai lietuvių kolonijai. ; 
Ypač tas kultūrinis įnašas padidėjo, kai I 
čia buvo atkeltas 1920 metais dienraštis? 
Draugas, kurį kaip žinia, perėmė į savo | 
rankas Tėvai Marijonai. Nors, žinoma, i 
šis dienraštis buvo skirtas visai katalikiš- | 
kai nusiteikusiai lietuvių išeivijai, bet kai« 
jis šioje kolonijoje buvo redaguojamas, | 
administruojamas ir spausdinamas savo-1 
je spaustuvėje, tai ne tik pilnai atsispin- i 
dėjo tos kolonijos lietuviškas veidas, bet; 
turėjo ir stiprų poveikį tautine kultūrine; 
prasme. Dirbantieji ir atvažiuojantieji į| 
Draugą kultūrininkai skaitė paskaitas! 
draugijų susirinkimuose ir talkininkavo j 
visais būdais jų veikloje. Ir po parapijos! 
stogu gausiai prisisteigusios organizacijos! 
tada ne vien rožančiumi — n\alda ir talka ’ 
parapijos darbuose hepasitenkino. Jos gy-| 
vai reiškėsi ir tautinės kultūros darbuose.!

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį į .

A U J I E N A SI
Jos visad rašo
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIKS 

IK GERKLtS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Ofiio fel.f.; PR&^pecf 8-322?
Rezid, telef.: WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vsl ryto, 
i*o 7 Un 9 vai. vak. Tree, uždaryta

Chicagos Taupymo ir Skolinimo Bendrove

Rax. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. BIEZ1S 
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. SE1T0N 
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 71»t STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid..- 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai., 
an trad., penktadienį nuo 1—5. tree, 

ir šeštad.. tiktai susitarus

Rez.: GI 8-0873

DR. W. E1S1N-EISIMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS - 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti MI 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 tek: Portsmouth 7-6000
Rezid. telef.: G Arden 3-7278

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad., 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.

Chicagos taupymo ir skoli
nimo bendrovė ir vėl pasižy
mėjo. Pasižymėjo tuo atžvil
giu, kad Cook apskrities ap
draustų taupymo bendrovių 
lygos surengtose jneno varžy
bose laimėjo Chicagos taupy
mo bendrovės parinktos moki
nės. Už geriausią piešinį 75 do
lerių prizą gavo Alė Jonus, 
Nativity B. V. M. Mokyklos ket 
virto skyriaus mokinė, gyve
nanti 7154 S. Spaulding Ave. 
Antrą vietą ir 50 dolerių pri
zą laimėjo Ramona M. Rapsys, 
gyvenanti 7355 S. (Campbell 
Ave. Ji taip pat yra ketvirto 
skyriaus mokinė. Diane Kim
ia (4317 S. Fairfield Ave.), Ma
ria High School mokinė, bu
vo įtraukta Į garbės sąrašą ir 
jai paskirta penkių dolerių do 
vana.

Ponia Philomena D. Pakel, 
Chicagos taupymo ir skolini
mo bendrovės prezidentė, 
gruodžio 28 d. visoms laimėto
joms, jų mokytojams, teisė
jams ir mokinių tėvams Arte
sian valgykloje surengė šau
nius pietūs.

Kaip ir kiekvienais metais, 
taip ir šiemet prieš Kalėdas 
Chicagos taupymo bendrovės 
laimės šulinys buvo ištuštintas. 
Pasirodė, kad į “šulini” buvo 
sumesta beveik puspenkto šim 
to dolerių. Prezidentė Philo
mena D. Pakel ir P. & J drau
dimo agentūra pridėjo tiek 
pat. Tokiu būdu susidarė 900 
dolerių, kurie buvo padalinti 
St Casimir’s seselėms, Miseri- 
cordia vaikučių namams, fon
dui pagalbos reikalingiems, 
Christopher mokyklai ir South 
West protiniai atsilikusių mo
kinių mokyklai.

Tiek pinigų sutelkimu, tiek 
jų paskirstymu daugiausia rū-

pinosi bendrovės prezidentė 
Philomena Pakel,

IV. B. Sebastian

kima atsilankė gana gausus bū
rys narių ir s-gai prijaučiančių.

Susirinki ui pirmininkavo dr.
M. Devenis. Pradžioje p. A. De-

GRADINSKAS

DR. FRANK PIECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W 71sf St. —- Tel. 737-5149 
Tikrins akis Pritaiko aktniua ir 

“contact lenses’
Hal. pagal susitarimą. Uždaryta tre^

METINIS 
IŠPARDAVIMAS 

Kainos sumažintos 
150 dol.

i

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS L1ETUVJI

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
Tai.: FRontier 6-1882

DR. LEONAS SE1BUTIS
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. 
Tel.: 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Mndri praktika, spec. MOTERŲ ligos
Ofisą*: 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso talef/ HEmlock 4-2123 
Raxid. tal<h\« Gibson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiBepia. tai telef. GT 8-6195

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Bar 
dažai. Speciali pagalba kojom- 
(Arch Supports) ir t. L

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1
U5O Watt 63rd St., Chicago, III. 60629 

TaUfu PRoip^ct 6-5084

-z—---------- :--------- ----------------- --------s

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

j Visos programos iš W0PA.

1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—12, 
vai. ryto. — Šeštadieni ir sek 
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai 

i ryto.

TeL: HEmlock 4-2413
j 7Ii9 So. MAPLEWOOD AVE.

; CHICAGO. ILL. 60629

JUNO BEACH, FLA.
Lietuviškos kolonijos pionierius

Šiame gražiame, ramiame ir 
maloniame gamtos kampelyje iš 
lietuvių, atrodo, patys pirmieji 
įsikūrė Vytautas ir Albina Toni
kai. Jie, sumanumo ir darbštu
mo dėka, pasiekė ne tik didelių 
turtų, bet ir įvertinimo bei pa
garbos iš vietos valdžios parei
gūnų ir gyventojų. Kas gi čia 
nežino Tonikų motelio “Sapphire 
Sea”, 700 Ocean Drive. Taip pat 
yra gerai žinomi ir tolimiausiose 
vietose gyvenančių lietuvių, čia 
lankosi, atostogauja, lietuviškoje 
aplinkoje laiką maloniai leidžia 
ir turi progos lietuvišką spaudą 
sekti, nes beveik visa ateina.

Svarbiausia, kad lietuviai pa- 
milstą šį kampelį ir kuriasi. Vie
ta pensininkams ir investuoto
jams, mano manymu, gera, šiam 
klausimui pilną informaciją bei 
pagalbą teikia mielas ir paslau
gus Vytautas. Jis daug sugaiš- 
'ta laiko vežiodamas, rodydamas 
užinteresuotuosius ar tai na
mais ar sklypais, neimdamas nei 
mažiausio atlyginimo, o tik iš 
noro, kad vienoje apylinkėje kuo 
daugiausia kurtųsi lietuviai. Pa
klaustas, ar jam nenusibosta 
nuolatos vežioti ir rodinėti, jis 
pareiškė: “Didžiausias malonu
mas ir atlyginimas man matyti 
čia kuriantis lietuvius”.

Nėra tai tušti žodžiai. Trijų 
savaičių bėgyje keli kuriasi ar 
jau yra įsikūrę. Papieviai bai
gia statyti namus, Jakubauskai, 
Lietuvnikaitė, Bacianskienė, Sto
škus jau po stogu palindo, ši
muliai turi nusipirkę vienos šei
mos namą ir 10 butų apartmen- 

• tą, S. S. Balčiūnai pirko dviejų 
šeimų narna. Pažėrai iš Los An
gelės keliasi į Juno Beach. Nusi
pirko sklypus: Kizlauskai, Mi
kailai, Stukai ir kiti. Investavi
mui pirko gerą rietą. Laike dvie
jų paskutiniųjų metų nekilno
jamas turtas,o ypatingai žemė, 
žymiai pabrango. Be paminėtų 
jau anksčiau daug lietuvių yra 
čia įsikūrusių bei žemės sklypų 
pirkusių.

Apylinkėse Jupiter, N. Palm 
Beach, Lake Park, Riviera 
Beach, W. Palm Beach, Lake 
Worth ir kitur yra Įsikūrusių 
lietuvių, šioje apylinkėje gerai 
veikia lietuvių klubas. Vytau
tas svajoja čia Įkurti lietuvišką 
parapiją ir, 'atrodo, galimybių 
yra.

Vytautas ir Albina Tomkai 
matydami, kad svečių nuolatos 
daugėja, nusprendė ir patys 
plėstis. Prieš nekuri laiką nu
sipirko didelį žemės sklypą prie
šais savo moteli. Dabar tame 
sklype jau stovi 10 vienetų mo
telis. Dar nebaigtas, bet sausio 
mėnesi jau bus pilnai Įrengtas. 
Tada galės iš viso pasviečio, kas 
tik panorės, poilsiauti. Verta pa
sinaudoti. v

Tenka nustebti jų sumanumu, 
darbštumu, paslaugumu kitiems 
padėti ir kartu džiaugtis jų 
sėkme. Linkėtina sėkmės, nepa
mirštant ir tautinio darbo.

Baltimorietis

venienė, grįžusi iš ALT-os su
važiavimo Čikagoje, papasakojo 
savo įspūdžius iš protestantų 
veiklos Čikagoje. Paminėjo 
evangelikų reformatų naujai 
įsigytą bažnyčią Gage parke.

Teis. J. Kutra padarė ilgesnį 
pranešimą apie naujai pasiro
džiusios Z. Byčinsko knygos — 
“Jonas Husas” vertimą lietuvių 
kalbom Plačiau palietė to me
to bažnyčios nenormalią padėtį, 
J. Huso gyvenimą ir jo mokslą. 
J. Husas ir šiandien galįs būti
mums visiems pavyzdžiu, kaip 
savo krašto patriotas ir nenuo
laidus kovotojas dėl minties lais
vės. Jis neišsižadėjęs savo prin

cipų. bet veikiau pasirinkęs mir
tį ant laužo.

Mok. V. Glažė perdavė Vasa
rio 16-sios gimnazijos Evangeli
kų Ratelio atsišaukimą, kartu 
ragindamas visus daugiau domė
tis šia įstaiga, čia pat buvo su
rinkta $60 kalėdinių aukų Bū
relio veiklai paremti.

P. Hypatija Petkienė iškėlė 
reikalą susirūpinti protestan
tams kandidato į dvasininkus 
suradimu ir šiam reikalui lėšų 
suorganizavimu, nes esamieji 
dvasininkai sensta, ir yra gyvas 
reikalas paruošti naujų kandi
datu. €

Visi susirinkimo dalyviai bu
vo šeimininkių pavaišinti kavu
te su užkandžiais, prie gražiai 
kalėdiškai paruoštų stalų. Rep.

PICKITE JAV TAUPYMO BONUS

GĖLININKAS 
(PUTRAAffiNTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai airera- 

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GUŽAUSKŲ’ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČ1A 
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai; PR 8-0833 Ir PR 8-0834

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

KAZANAUSK0 ILGŲ METŲ PATIRTIS

PETRAS KAZANAUSKAS

LOS ANGELES, CALIF.
Iš Liet. Protestantu Sąjungos 

veiklos Kalifornijoje

indėliij knygutėse, ne- 
metinį dividendą; už 
pažymėjimus (certifi- 
padėtus dviem metams

rastose 
ša 5% 
$10,000 
cate),
ar ilgesniam laikui, mokame 
6% metinį dividendą. Dividen
dai visoms sąskaitoms apskai
čiuojami ir išmokami kas trys 
mėnesiai.

Mutual 
sėkmingai 
tobulintas 
nas,

MARQUETTE FUNERAL HOME 
2533 W. 71st Street ' 
Telef.: GRovehiH 6-2345-6

The iron Curtain 
Isol soundprooL

cant coma to you fw the 
truth, but you ‘can raach her. 
Radio Frta Europa does gat tM 
Vuth through.
■M to *Mto Free Eorotw
Mi 19&&. ML Vtmon. X.T.

WiiB ■! TW CowkwC.

Nuo pr. metų Los Angeles 
mieste veikia Lietuvių Protes
tantų Sąjunga. Jos valdybą šiuo 
metu sudaro: dr. M. Devenis — 
pirm., Vyt. Glažė ir J. Kutra — 
vicepirmininkai, H. Yčaitė Pet
kienė — sekr., Jurgis Glažė — 
ižd. ir E. Sinkys — narys. Pr. 
metais Sąjunga buvo surengu
si dr. V. Sruogienės paskaitą 
apie Radvilų viešpatavimą Lie
tuvoje, kuri praėjo su dideliu 
pasisekimu.

Š. m. gruodžio mėn. 12 d. įvy
ko paskutinis šiais metais s-gos 
narių susirinkimas. Prieš tai 
kun. M. Preikšaitis, jau kiek su
stiprėjęs po jį ištikusio širdies 
smūgio, I-je Liuteronų Bažny
čioje atlaikė pamaldas. Į susirin-

Petras Kazanauskas, Mutu
al Federal Savings and Loan 
bendrovės prezidentas, šiomis 
dienomis minėjo reikšmingą 
sukaktį. Suėjo lygiai 25 metai, 
kai jis dirba šioje bendrovėje.

Per paskutinį Illinois Savings 
& Loan League suvažiavimą, 
vykusį St. Louis mieste, Petrui 
Kazanauskui buvo įteiktas 
pasižymėjimo lakštas už akty
vią, pavyzdingą ir nepailsta
mą veiklą taupymo ir skolini
mo srityje.

Per 25 savo tarnybos metus 
Kazanauskas Įsitikino, kad ge
riausia sąžiningai C o
patarnauti visiems 
taupytojams bei 
Taip turėtų būti 
soje Amerikoje, 
nas pagrindinių 
finansinės šakos.

Džiugu, kad Mutual Federal 
Bendrovė yra viena didžiau
sių bendrovių visoje Ameriko
je. kurią valdo vieni lietuviai, 
ši bendrovė jau sėkmingai vei
kia virš 66 metus Visą tą lai
ką ji vykusiai aptarnavo ir ap
tarnauja Chicagos ir jos apy
linkių taupytojas ir skolinto
jus.

Petras Kazanauskas džiau
giasi. kad bendrovė nuolat stip 
rėja. Dabartiniu metu josios

Federal bendrovė 
vartoja naujas pa

skaičiavimo maši- 
greičiau atliekančias ap

skaičiavimus ir geriau patar
naujančias taupytojams. Cook 
apskrityje yra daugiau negu 
200 įvairiij taupymo bendro
vių. Mutual Federal bendrovė 
buvo pirmutinė Chicagoje, pri 
sijungusi prie Federal Home 
Loan Banko kompiuterių cen
tro.

Bendrovės pirmininkas Pet
ras Kazanauskas, direktoriai 
ir tarnautojai kviečia visus lie
tuvius ir jų draugus atsilanky
ti ir apžiūrėti gražias šios įstai
gos patalpas ir pasinaudoti pa
tyrusių žmonių prielankiu pa
tarnavimu finansiniuose 
kainose. Taupijtojas S.

rei

ir rimtai 
bendrovės 

skolininkams, 
elgiamasi vi- 
Tai yra vie- 

nuostatu šios 
V

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

I

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

NAŠLIŲ KLUBO 
DIDŽIOJI ŠVENTĖ r

Chicagos Našlių Našliukių ir 
Pavienių Draugiško Klubo
Naujųjų 1972 metų pasitikimo 
didžioji linksmybių šventė
įvyks penktadienį, gruodžio 31 
Hollywood salėje, 2117 W. 
43 St. Pradžia 7 vai. vakaro. 
Visi klubo nariai ir narės bei 
svečiai — viešnios nuoširdžiai 
prašomi gausiai atsilankyti. 
Bus2 gera proga smagiai Nau
juosius Metus pasilikti, šo
kiams gros Jurgio Joniko or
kestras, kuris visuomet šokė
jus patenkina. Parengimo ko
misija bendrai su klubo valdy
ba deda pastangas, kad atšilau 
kiusieji 
priimti

a

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

6845 SO. WESTERN AVE.

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DOVYDAS P. GAIDAS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

GERALDAS F. DAIMID
460.5-07 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 DIENA 
IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTC 
DALYSE

Svečiai būti] gražiai 
bei šauniai pavaišinti, 
ir svečių patarnautojai 

maloniai patarnaus.
turtas viršija 27 milijonus do-j Be to, 
’ ‘ ‘ ‘ visiems

įėjimo salėn bilietas pigus, —
tik doleris ir 50 c**ntų.

A. Jusas

leriu. Bendrovės rezervai ir 
įvairūs fondai auga ir didina 
taupytojų apsaugą. Kiekvieno 
taupytojo santaupos Federali- 
nėje apdraudos korporacijoje 
yra apdraustos iki 820.000.00. 
Dideli bendrovės rezervai ir 
vadovybės ilgų metų patyri
mas kiekvienam Mutual Fede
ral bendrovės taupytojai už
tikrina saugų ir nerūpestingą 
taupymą. Be to. už laikomas 
santaupas duoda patį didžiau
sią nuošimtį, koki valdžia lei
džia mokėti.

Santaupos, laikomos pap-

Susirinkimų ir p<.rengim«_

PRANEŠIMAI

— Chicagos Lietuviu Našliu, Naš- 
liukiu ir Pavieniu Klubas rengia sma-| 
gų Naujų Metų sutikimo šokių vakarą i 
gruodžio 31 d.. 7:00 vai. vak., Holly-j 
wood salėje. Veiks turtingas bufetas; 
su gardžiais valgiais ir gėrimais. Šo-j 
kiam? gros Jurgio Joniko orkestras. 
Įžanga 1.50 dol. asmeniui Komisija 
ir Valdyba kviečia visus narius su 
draugais ir visą linksmąją publiką da-i 
lyvauti. M. Urbelis, rast.

(<1M
> !

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

BUTKUS - VASAITIS
* f

1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLynipic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
33/9 So. LITUANICA AVĖ. TeL: Y Aras 7-11 »<»-! 139

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
Kaina 81.50154 pusi, knyga.

Nei vienas žmogus/ noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa 
ruoštos studijos. Si knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpi pažistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau* 

šiai ir tiksliausiai aprašė ir Įvertino Antano Smetonos veiklą

J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis 
Kas negali užeiti i "Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

<

(

< 
t<<<
X
(

J
4

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAVV1CZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667£

1102K SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

3354 So. HALSTED STREET

P. J. RIDIKAS
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, Illinoii
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SIUNTINIAI I-LIETUVA 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5930

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69rh STREET

Te!.: REpublic 7-194]
r ■ ' i

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

■tW

nors ir skirtin

NOTARIATAS — VERTIMAI

SAVI NAMAI NEŠĄLĄ

FEMALE

būtai

Mar-
4 ROOMS —

Leo

NAUJIENAS

(M.
ir

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

Call: Frank Zapolis 
3203% W. 95th St.

GA 4-3654

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

vasary, 
Visada

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

va-
au-

FURNITURE AND FIXTURES
Rakandai Įrengimai

ir radijo 
paskirtos

man užkliuvo 
sakysime, žūk-

Ieškoma moteris pabūti 
prie vyresnio amžiaus moters 
nuo 12 vai. dienos iki 4 vai. po
piet. Tel. 925-2585. (Pr).

HELP WANTED
Darbininkių Reikia

nieške- 
dvari- 

karpių 
pagavo

RENTING IN GENERAL.
N u o m o s

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
LR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ Į

kur jis 
sverianti karpi, 
kaip bekoniuką.

-------STUTH SKB.TB—-
Udhrmi bupfj perka ir p*nfac 

br propi mžiTK> tirtai per

NAUJIENAS

metines duokles, 
mokesčių priėmimas ne
apsunkintas, bus laiko- 
tokios tvarkos: narys 
atsinešti tik dvi mokes-

Mary Karpus iš Brighton 
Parko apylinkės buvo susirgu
si ir 3 savaites gydėsi ligoninė
je. Jai buvo padaryta opera
cija. Dabar sveiksta namuose

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

Vokietijos senas miestas Nūrnbergas yra ypatingai išpuoštas, iliumi
nuotas šių Kalėdų proga. Šimtmečių senumo “Christkindlesmarkt" 
— Kristaus vaikų turgavietė Kalėdų nuotaikoje taip apsišvietusi, 

kad ir naktį — šviesų kaip dieną.

susirinkimas
metais, sau-

A. & L. INSURANCE & REALTY 
A T 1 TT T-> * T m T O !

NAMŲ VALDYMAS

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDLMO AGENTŪRA j

HOME INSURANCE

pState lym Frre Cas^tty Company |

uz

VYTAUTAS THE

automobiliai,

MARIA NOREIKA

JUXTUMOttlLiAL ŽALDYTUVAI/MAIĖTAS, PINIGAI.

už/aūkstai iš

-k

MOVING — Apdraustas perkraustymas

koki$

$730

$1.00 J

$4.00

$10.00

$6.00
$6.00

Jas ir 
čeki ar

$2.00
$2.00
$530
$3.00

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

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

ilo i i II W i W 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. , TEL. VI 7-9327

KNYGOS ANGLŲ KALBA
■f." * . Aį - įT-"' -Y* . Z

'ŠOV^T-OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės Įspūdžiai oku 
CpęBtęjeĮ LiefzWojė aps2ankius. 101 psl Kaina S1.00.

'A J0SS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 
jaftrrfi R gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista,

JDyĄfUrtis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto

2 PO 4 MŪRINIo, sxiepas ir pašto 
gė. centrinis šildymas, garažas, Brigh 
t»n Parke.

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

' ’ įrengtas
užim-

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

!0% iki 50% nuolaida. Galima pirkt 
lalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO.

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

to laiko Lietfivos valstybės ir jos kaimynų istoriją, 
viršeliais $4-00.

į.- . - ’ . "j ~ ‘ ‘ . -

; atarti s ir atei-
♦ gis fcriiiš jaiį nebe viltin-
'■’tgalfl- 9 tik savo 

ženklina mūsų vei- 
, hgrliĮflJV raukšlė-
I 'Jf Žįia ihuDrs .veik kas* 
( fiiėų dWHiyia-; Įpinb'^e vaizdai,

BUistas, doleriniai CerHfikataL •

Frtfc Vid. BiriiHa, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ
. tSTOHUA, ! dalis, 208 pust Įrišta — $3.00, minkštais 

■ vfaieliais — $2,00; H dalis, 225 pust, Įrišta — $3,00, 
Ų minkštais viršeliais — _ _____________________________

■•"■br, K. Stotos, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. 
- Pr^t'Są-.Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai Įrišta, 416 p__

jyazM LiMžim, RAŠTAI, 250 pusk________________________
’- F. Lto^živvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 
y r 38. pUJtL, ' y.. 1 ■ .................. ■ _____________________
ife LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.

. Įrišta------ $5.00 minkštais viršeliais —_______________
-Pr. V. LIETUVOS ISTORIJA, gražiai Įrišta 968

> Vi dabar tik______________________________________

Dažnai tik* perlipę sesiasde- 
birtų, amžiaus slenkstį 

- atsigręžti . į savo gt--
kelią. Daugiau 

i utinėse jąū nugrimzta- 
/5h^.Į Ir tai lengvai su- 

kbciei taip jau vi- 
; lūėmi jfttsįhnta. Juk visą, kas

Bietl viršeliai S4.0Ū, minkšti — f 3.00

JtAKMiBNOEf CHICAGO t, ILL— WKDNES, DBCEMBBR 29, 1971

fe ieixE’Money Orderį tokiu adresu
J■* Vik.š'

- - ■■ k:. /

lųlą;' ’ Ir feįtĮĮ uiųnts į veik kas* 
^ieų iškyla. qinin£r^ę vaizdai, 
'kokips įįhįeišpalytpgos, džiaug 

I /perpintos, pra-
j Maiąi, kaip
^■’vepedu > ;ir»4inai, jog turi sa- 
Į i kaip jmiogaus, istoriją, i š- 
; .^iskl/iančią rjet iš visų. Ir jei 

j^rkėftunv į ekranų, 
pasi.gerėtina.i ža- 

;paVBįkUąs. T^įi’būtų žmo- 
-višdfs^ jo' išgj>-- 

į į ^fįsoiriis’ 5sitiiacijo-
4r - nerik ai * ka d a

| fit BUItn^ PENKTIEJI METAI, Kražiai Įrišto, 592 pusi.
| jG'E^lln^ riENOJANT, gražiai Įrišto, 464 pusk--------------

Vari. ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai

vp CO S MO S PARCELS EXPRESS CORP
//įz’-'.’iiuiouftri gift parcels service

ChlcHO,' IIL OA29. — T.I. WA 5-2737 
wn Sa.-KiliM SL, ChtOflo, III. 60603. — T»l. 2544320

jjĮJe k ^iidranciavs ptoWL iniikis 
dvano^karpis:

kilusio asmens iki valstybės 
galvos. Tokiame paveiksle 
pamatv’tum ir tikro gvvenimo 
apraiškas ir net pajustum sa
vyje jšgvventą 
gą dalią.

Bet šį kartą 
galvoje vieno, 
lės sporto didelio mėgėjo Juo
zo Aleksandravičiaus gyveni
mo nuotrupos, jam gruodžio 
22 dieną šešiasdešimt vienerių 
metų amžiaus sulaukus. Jis, jei 
lygintum ji su žuvies gyvūnija, 
būtų ne iš pačių stambiųjų, bet 
ir ne be reikšmės žmogus, šį 
amžių pergyvenęs sau pačiam 
ir tiems, kurių aplinkoje jam 
teko gy venti.

Vaiguva — mažas Žemaiti
jos miestelis, kur gimė Juozas 
Aleksandravičius, yra toks 
užkampis, apie kurį nedaug 
žino ir patys žemaičiai. Dar 
mažiau žino apie savo gimtinę 
(pats Aleksandravičius, nes ją 
dėl kilusio pirmojo pasaulinio 
karo paliko tokiais amžiaus 
melaiš' kada nė gilesnių vaiz- 
diis Jiuotrupu nėra išlikę galvo-Į1 
je.:-. ' ’

A. vn.AINIS SIDLAUSKAS, Visas jo vaikystės ir jaunuo-i 
lio gyvenimas prabėgo Šiau
liuose. Ir tai buvo nepaprastai 
gražu. Jis galima sakyti, visą 

i laiką gyveno pas savo gerąjį 
dėdę, visų Šiaulių daržininkų 

daržininką, kuris tik vienas 
ir teturėjo tokių daržininkys
tę su šiltadaržiais gėlynais, 

I medelynais, tarsi viso pasau
lio augmeniją sutalpinančią. 
Ilr nuostabu, ir gražu buvo vi- 
!są laiką, — pavasarį, 
j rudenį ir net žiemą,
'ten buvo žydinčių gėlių ir noks 
Į tančių daržovių.

Taip tame jo gerojo, turtin
gojo dėdės prieglobstyje jam 

[gimė ir pirmoji žvejo aistra, 
! lydėjusi ji ir tebelydinti visą 
gy venimą. Pirmas jo 
riojimo laimikis buvo 

Įninko Určino dvaro 
tvenkiniuose, 
kelis svarus 
nusipenėjusį
Kai jis džiaugėsi tuo auksu ži
bančiu karpiu, žėrinčiu tokia 
pat spalva kaip jo dėdės puo
duose slepiamas brangenybių 
lobis, dvarininkas su darži
ninku, apžiūrėję pagautų žu
vį, sutarė, jog tai būta veisli
nio patino. Tačiau devintus 

Įmetus einančiam berniukui 
nebuvo uždrausta žuvauti.

Po to jau prasidėjo veik kas
dieninis jo sportas su lendri
niu meškerkočiu ir iš ašutu 
pintu ilgu siūlu, kurio gale 
kabojo žuviai pagauti kabliu
kas. Šiaulių ežere jis pagavo 
nemažų lydeką, kuri svėrė apie 
ketvertą svarų. Tuomet ir dė
dė pagyrė, jog jis esąs jau ge
ras meškeriotojas, nes tokių 
lydekų sumeškerioti, tai ne 
tas pats, kaip iš tvenkinių pa
gauti veislini patinėli. Šiaulių 
ežere to grobio buvo ir dau
giau, nors stambesnė žuvis ne 
visada kibdavo ant kabliuko.

išvažiuodavo užmiestin prie 
upių ir ežerų meškerioti. Ne
kilai p daro ir čia, Amerikoje. 
Retas savaitgalis, kad su sū
numi Antanu neišvažiuotų pa
žuvauti. Gerai sekasi ir čia. 
Jau yra ir Amerikos vandeny
se pasigavęs stambesnių žuvų, 
svėrusių daug daugiau už tą 
Lietuvoje pasigautąją suakme
nėjusia nugara lydeką. Ta sek 
mė buvo visą laiką tokia gera, 
kad, jei tas stambias žuvis ir 
žuveles sudėtum į vieną krū
vą, tai jau ir sunkvežimiu ne
galėtum pavežti.

COOK — 
good salary and benefits.

5 day week.
Own apartment’and TV 

or live out.
Phone CL 3-2111.

i RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
- . galima gauti- puikiu knygų, kurios papuoš bet

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

DIDELIS TURTAS — $17,000 nuo 
mos į metus iš atskirų butų su bal
dais. Jaukūs 2 aukštų muro 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. 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 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

Žemaičiai gyvuoja
Žemaičių kultūros klubo tra

dicinis parengimas įvyko lap
kričio 21 d. Hollywood Inn 
svetainėje. Susirinko nemažai 
“drūtų” žemaičių ir jų svečių, 
kurie draugiškai “besirokuoda- 
mi” linksmai laikų praleido.

Linksmoji Valūno muzika 
jišjudino ne vien tik jaunus, bet 
ir senus patrypsėti. šokančių 
tarpe matėsi net ir tokių, ku
rie yra gerokai prašokę70 me
tų ir sulaukę 80 metelių. Jų 
tarpe buyro Mikas Surplys. 
Louis Sirupas, Ona Sudeikie- 

inė, Leonas Markauskas, klu- 
mokėjęs įo veikėja Grace Puodžiukas,

Daug ir dažnai jam vėliau 
teko sugauti, sumeškerioti žu
vies Lietuvoje, bet stambiau
sias jo laimikis, tai Biržulio 
ežere, ties Varniais, pagauta 
lydeka, svėrusi apie 25 svarus. 
Tos žuvies ir nugara lyg kark
lais buvo apaugusi, žinoma ste 
bejosi visi, rašė ir spauda, nes!j 
toks laimikis Lietuvoje buvo 
labai retas atvejis. Tiesa, jis 
ją ir pagavo ne ant paprastos 
meškerės, bet ant palaidinės. 
Neretai ir medžiodavo, nes bu 
vo Lietuvos Medžioklės ir žūk
lės draugijos narys, : 
50 litų i metus. Tai draugijai 
dėl brangaus mokesčio retas 
teįstengė priklausyti. Taigi, ir 
medžioti tekdavo su tais rink
tiniais valdininkais ir dvari
ninkais.

Ir gyvenimas Lietuvoje jam 
klostėsi neblogai. Nors netu
rėjo universitetinio diplomo, 
bet turėdamas tinkamą išsila
vinimą ir dar savo dėdžių, tu
rėjusių aukštų profesinių laips 
nių. pastūmėtas, buvo netrum
pą laiką Kaune Akcinės “Sta
tybos” bendrovės tarnautojas 
Vėliau gyveno, tarnybos rei
kalų verčiamas, Klaipėdoje, 
Telšiuose, šventojoje.

Ne viskas jau taip juoda bu
vo ir tremtyje. Gyvendamas 
Danijoje sukūrė šeimą, vesda
mas vieną iš gražiausių buvu
sių laukuviškių merginų, So
fiją Brazauskaitę. Laimingai 
gyveno ir šeimoje. Jo sūnus 
Antanas mokėsi taip gerai, jog 
buvo visa laika atžvmimas 4, 
garbės sąrašuose mokykloje ir 
universitete. Jau yra baigęs 
aukštuosius elektrotechnikos 
mokslus universitete, sukūręs 
šeimą ir gražiai gyvena. Kitas 
sūnus, Juozas, žvejybos per
daug nemėgsta.

Pokario metais iš Danijos 
persikėlęs j Prancūziją, ten 
dirbo apie aštuonerius metus, 
o 1955 metais atvyko j J. A. 
Valst. ir dirba virš penkiolikos 
metų žuvies apdirbimo įmonė
je ir gauna aukštą atlyginimą.

Žinoma, savo pomėgio žu-jto, 
vauti jis niekad nepamiršo.‘klaidų ir nesusipratimų, kai 
Danijoje gaudė Jūros įlankoje,nariai atsinešdavo keleto kitų 
ungurius, Prancūzijoje jau su narių mokesčius. Pagal naują 

I sūnumi Antanu savaitgaliais patvarkymą bus išvengta klai

Martha Masiulis, Vincas Juška 
ir keletas kitų. Jie ne tik tryp- 
sėjo, bet ir vaišinosi stipres
niais gėrimais, negu “Valeri
jono lašai”.

Tai rodo žemaičių didelę 
stiprybę ir pajėgumą.

Rūpestingoji komisija 
Masiulis. E. Puodžiukas
pirm. J. Skeivys) patarnavo 
šokėjams ir svečiams ir žiūrė
jo, kad jiems nieko netrūktų. 
Komisijai talkino R. Didžgal- 
vienė. M. Morozienė, B. Žem- 
gulis, D. Ketvirtis ir kiti.

Neužilgo po parengimo že
maičiai turėjo savo priešmeti- 
ni susirinkimą, kuriame išrin
ko 1972 metų valdybą. Naujo
sios valdybos sąstatas toks: J. 
Skeivys — pirmininkas, E. 
Puodžiukas — vicepirni.
Giniotis — kasininkas, J. Kli
mas — kasos globojąs, B. Žem- 
gulis — finansų raštininkė ir 
R. Didžgalvienė — protokolų 
raštininkė.

Po valdybos išrinkimo
Žemgulis pranešė, jog per alei 
nančius tris mėnesius (sausi, 
vasari ir kovą) nariai turės 
užsimokėti 
Kad 
būtų 
masi 
galės
čių knygutes: savo ir vieno ne
galinčio atvykti į susirinkimą 
nario. Daugiau knygučių (at
seit, mokesčių už kitus narius) 
jis negalės atsinešti. O tai dėl 

kad praeityje Įvykdavo

2nd floor front.
Newly decorated. Space heater. 

Adults only.

Phone. LA 3-7076.

dų ir apsunkinimo mokesčius 
priimant.

Susirinkimas išrinko ir revi
zijos komisiją, kurią sudaro 
Julija Sačauskas, Macaitis ir 
Leo Giniotis. Knygii patikri
nimas Įvyks sausio 9 d. B. žem
galis bute. Prasidės 1 vai. po 
pietų.

Po susirinkimo buvo vaišės, 
kurių metu pirm. J. Skeivys vi
siems nariams palinkėjo links
mu švenčiu.

Beje, spaudai 
landėlėms buvo 
kos.

Klubo metinis 
Įvyks jau kitais
šio 19 d. Prasidės 7 vai. vaka
re.
Juozas Skeivys, klubo koresp.

1 trump; I 1

prašo visus, kurie pasirašo pe
ticiją prez. Nixonui. pažymėti 
savo vardą, pavardę ir adresą. 
Peticijų lapus su parašais grą
žinti i ALTo būstinę. 2606 W. 
63rd St., Chicago. Ill. 60629.

p I iki 1972 metų sausio 15 d.

— Mike Savickas. Rice aukšt. 
mokyklos senjoras ir veiklus 
Jaunųjų verslininku organiza
cijos narys, dalyvauja sekmin 
ginusio jaunojo verslininko 
varžybose. Jis yra in - Between 
bendrovės pirmininkas.

— Walter Fcifcris. Jesse Bo
sas ir Lois Ralis iš (rage Parko 
apylinkės, baigė Chicago Sta
te universitetą Bakalauro laips
niais.

41-ma ir Campbell.
_____ > BUNGALOW, . 1 

skiepas, garažas. Tuoj galima 
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVE ir 2 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais iren 
gintais. Judri vieta.

: ŠIMAITIS REALTY
2951 WEST 63 STREET

436-7878

gydytojo ir artimųjų priežiū
roje taip pat dažnai lankoma 
gerų draugių.

— Arch. Edgar F ir antas, 
Grand Rapids, Mich., Naujų
jų Metų proga kartu su sveiki
nimais užsakė Naujienas savo 
mylimai mamytei J. Mironie- 
nei, gyv. Hot Springs, Ark. 
Anksčiau jie gyveno Chicagoje

— Viktorijos Jurgaitytės ir 
Geniaus Ąžuolo vestuvės įvy
ko gruodžio 26 d. Marquette 
Parko lietuvių parapijos baž
nyčioje. Jų tėvai Mykolas ir 
Elena Jurgaičiai taip pat Pet
ras ir Pranė Ąžuolai iškėlė šau 
nias vaišes The Mansion sve-

— Charlotte Brazdžionytė iš 
Marquette Parko ir Suzette Le- 
kaite iš Beverly Hills apylinkės 
laimėjo pinigines premijas 
Cook apskrities plakatų gamy
bos varžybose.
— Birutė Pumputienė iš Brigh

ton Parko apylinkės baigė''me
dicinos slaugių mokyklą. Dirbs 
St. Lukes ligoninėje, kurioje 
galima pritaikyti naujausias 
šios srities mokyklines žinias 
kasdieninėje praktikoje ir pro 
gresuoti. Ji ir jos vyras Klau
dijus yra veiklūs lietuviškose 
organizacijose.

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr., 
po 3 mieg., alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40,500.

6 KAMB. MŪR., moderni virtuve 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.

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

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

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

NERIS REAL ESTATE 
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūsių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i 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
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