
THE LITHUANIAN DAILY NEWS 
•■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■MHMMlMBMr inaa1 —̂w——r•**^JWbW—- — - --■^■htttww—TW-■1.............. '“*" n " ■ ■'■ "mir i rti ■ 11 "L - -J- ~ “’ ’“ *-

VOL. LXI " Drive 15c Įjbrary of Congress Gr Chicago, III- —Trečiadietlis,Gr»pdžio-I)eceinber 29,1976 m.
periodical Division

1 i - - ’ Washmeton, D. C. 20542. . - -------------------------

SAUDI ARABIJA PADIDINA

■ -

KINIJOJ GALĖJO KILTI CIVILINIS KARAS
TOKIJO

kalu tvarkyme.

Nenori netekti Rabin
Izraelitu Tau

jų politinių rinkimų, kurie jvyks 
ateinančių metų pavasarį-

Tautinė religijos partija ma
nanti sudaryti laikiną vyriausy
bę iš Darbo, Likud’os ir Tauti
nės Religinės partijos žmonių, 
neišskiriant nė buvusio ministe- 
rio pirmininko Rabin’o. Atrodo, 
kad Rabin’as vis dėlto yra ver
tinamas politikas ir Jo nenori
ma netekti. *'i

Būdamas Irane, Helms artimai 
susigyveno su šachu Pahlevi. Jis 
rėmė šacho pastangas moder
niais Amerikos ginklais stipriai 
apsiginkluoti, jaučiant pavojų iš 
rusų pusės, su kuriais Iranas 
tari bendrą sieną. ' .

Kadangi Sąudi Arabija į pa
šau!} išveža 30% sunaūdoj amos 
alyvos, tad padidinus alyvos iš
vežimą,pasaulinėje rinkoje aly-

JERUZALĖ
tinė Religijos partija, kuri pasi
traukė iš ministerio pirmininko 
Rabin’o vadovaujamos koalici
jos, tuo priversdami sugriūti vy
riausybei, pasiūlė Izraelio prezi
dentui, kad jis leistų jiems suda-

Kinijos žinių agentūros Hsinhuė pranešimu, Ki
nijoje būtų būvąs civilinis karas, jei radikalai vadovaujami Mao

Jis nuotraukoje pažymėjo 
“normalus”.

Jei laiku ’.būtų pastebėtas vė
žys, žmogus, gal būt, būtų išgel
bėtas. Teismas pripažino, kad 
dėl daktaro klaidos jis turėjo 
mirti.

WASHINGTONAS. — Beveik 
215 mil. dol. vertės pašalpa mais
to kortelių pavidale 1976 m. pir
maisiais šešiais mėnesiais buvo 
išmokama bei išdalijama netei
sėtai. Pastebėjus “klaidą”, pa
sirodė, kad 745,000 asmenų netei
sėtai gavo maisto kortelių už 
109.3 mil. dol. Maždaug pusė 
18.5 milijono, asmenų gaunan
čių 1976 m. maisto korteles ne
buvo šelpiamųjų kategorijoje.

Apylinkės teismas priteisė 
475,000 dol. atlyginimo vienai 
Hickory Hills • našlei iš radijolo- 
go dr. A. H. Cannon’o, kurs pa
tikrinęs radijo nuotrauka jos vy
ro plaučius nerado buvusio plau
čiuose vėžio.

vas . nuo reikiamos: plaukimo 
krypties buvo nuklydęs 25 my
lias. '

Komunistų 
nartijos laikraščiai išeiną Jugos
lavijoje, kaltina JAV, kai ji no
rinti suardyti 80-tiėstrečiojo pa
saulio valstybių vienybę. Tokie 
rašiniai Jugoslavijos spaudoje 
pasirodė JAV ambasadoriui L. 
H. Silbermanui išvažiuojant, 
kurs, būk tai, piršo Amerikos vy
riausybei vesti kietą politiką san
tykiuose su Jugoslavija.

Jugoslavijos laikraščiai, atro
do, aprašydami Amerikos politi
ką su Jugoslavija, yra labai pa
tenkinti, kad ambasadorius Sil- 
bermanas atšaukiamas, keičian
tis Amerikoje prezidentams

Diktatorius Tito, pradėjęs ko- 
Ivą prieš sovietinę ekspansiją Ju
goslavijoje, prašo ir gavo Įvai- 

•rią JAV paramą. Jam pavyko 
•atsikratyti sovietų komisarų ir 
uždrausti vežti be atlyginimo 
turtus, gamintus pačioje Jugos
lavijoje. Bet Tito nesitenkino 
vien savo kraštu. Jis- pradėjo 
organizuoti kitas valstybes, ne
norinčias prisidėti prie bet kurio 
bloko. Brežnevas, besilankyda
mas Jugoslavijoje, kvietė Tito 
grįžti į sovietų bloką. Brežnevas 
prižadėjo Titui nepriklausomą 
komunistų partiją, bet Tito juo 
nepasitiki. Tito džiaugiasi išvi
jęs sovietų agentus iš Jugoslavi
jos. Jis nenori, kad Brežnevas 
išsiderėtų sau teisę tuos agentus, 
šį kartą kaip prekybos atstovus, 
vėl gražinti į Jugoslaviją.

juodžių, kurių du buvo policijos 
nušauti. Apie 106 asmenys bu
vo sužeisti besipešant jiems tar
pusavyje.

Atvykus didesnėms policijos 
daliniams iš Pretorijos, iš P. Af
rikos' sostipės, tvarka buvo at
statyta policijai suvedus besipe
šančių grupių vadus.

Baca gentės apie 5,000 asme- 
.nų išbėgo iš Nyanga vietovės, su 
savimi nešdamiesi arba ranki
niais vežimukais veždamiesi men 
ką savo turtą. Pasilikę vietoje 
saugojo savo namus apsiginkla
vę kirviais, peiliais ir paprastais 
basliais.

BELGRADAS, Jugoslavija. - Diktatoriaus Tito vadovauja
mas Jugoslavijos Komunistu partijos organas Borba atspausdino 
biaurų straipsnį prieš J. A. Valstybes. Tito nusiskundžia, kad 
JAV neleidžia jam tikamai vadovauti valstybių blokui, kuris ne
prisideda prie Sovietų Sąjungos .bloko ir nepritaria JAV vadovau
jamam blokui.

ANCHORAGE. — Į Alaska 
kievieną vasarą suskrenda vai
kų perėti apie 12 milijonų an
čių, milijonas žąsų ir beveik 400 
milijonai kitų paukščių, kurie 
paprastai žiemą praleidžia Ma- 
rylande, Teksase, Kalifornijoje 
ir Liusijanoje.

Alaska pasaulyje yra vienin- 
tėlė vieta, kur paukščiai žmonių 
nekliudomi gali ramiai veistis. 
Tai daugelio paukščių paralija, 
kurią panaikinus, daug paukščių 
turėtų išnykti iš šios žemės pa
viršiaus.

graikas G..Papadopoulos, New porai 
Yorkę teismo apklausinėjamas 
Amerikos žvejų iškeltoje byloje, 
pareiškė, kad laivas Argo Mer
chant neturėjęs gerų navigaci
jos prietaisų. Jo kompasas besi
artinant pri e Amerikos g krantų 
nerodęs teisingą? kryptį o iš 
Nantucket saloje esančio švytu-

Neturėjo gerų 
navigacijos prietaisų

NEW YORKAS. — Atlante 
nuskendusio ir išliejusio 7.6 mil.

kartais išreiškiami' nera
mumais. Bet Kinijos lyderiai 
stentgiasi išvengti panaudoti ka
riuomenės jėgą nuraminti nepa
tenkintą kiniečių masę sudaran
čią apie -800 mHijomį.

Daigiausiai. rūpesčių nauja- 
jam Kinijoš lyderiui sudaro klau
simas,. kaip stipriai persekioti 
buvusių Kinijos lyderių bei vadų 
radikąliniuš- pasekėjus.

Šimtų milijonų 
klaida

Austrija, menininką* Han* Hollein 
New Yurko paradai* išdėtfi lį savo 
darb*, pavadiną* "gyvybė* štabac". 
Ji* yra įritikiny*, kad šiomis priėmė 
rtimi* galima no tik iškalti, bot ir pa
laikyti gyvybą. Paroda auruo&a Now 
Yortea Coopor * NowM muBfo|u|o>

Tito jaučiasi 80 valstybių, ne
sutikusių prisidėti prie bet ku
rio dviejų didžiųjų blokų, vadas. 
Bet jis negali duoti toms vals- 
tybėmsjrei kai ingos paramos. Tos 
valstybės, susirinkusios Ceilone, 
priėmė programą, liepiančią 
amerikiečiams teikti ekonominę 
paramą ir duoti ilgametes pa
skolas. JAV atsisakius paskolas 
duoti, visas Tito vadovavimas ei
na niekais. Vadas privalo teik
ti paramą. Jeigu jis nepajėgia 
to padaryti, tai jo vadovavimas 
eina niekais. Tito, negavęs pri
tarimo jo paruoštiems planams 
ir bilijoninėms paskoloms, kriti
kuoja Amerikos ambasadorių 
Jugoslavijoje, JAV vyriausybes 
ir didžiuosius kapitalistus. Susi
daro įspūdis, kad Tito bus pri
verstas kreipti daugiau dėmesio 
j pačios Jugoslavijos ūkį, visai 
užmiršdamas vadovavimą neu
tralių valstybių blokui. Vienai 
kitai valstybei Tito gali pasiū
lyti Jugoslavijos slivoniko, bet

Tito buvo įsitikinęs, kad be šių 
dviejų didelių blokų pasaulyje 
dar yra visa eilė valstybių, ku
rios nepritaria rusų vadovauja
mam blokui, bet nenori prisidėti 
ir prie JAV bloko. Tito pats 
džiaugėsi, kad jam . pavyko iš^ 
trūkti iš sovietinio bloko replių. 
Jis- kritikavo Ameriką, kcip pa
čią žiauriausią kapitalistinę vals
tybę, bet jam buvo maloniau ves
ti prekybą su Amerika, negu su 
sovietų bloko valstybėm. Tito 
Jugoslavijoje skelbia komuniz
mą, jį stengiasi Įtvirtinti, bet 
jo komunizmas šiek tiek skiriasi 
nuo rusiškojo. Tito leidžia pa-

Susidegino kunigas
Rytų Vokietijoje prie bažny

čios aikštės, pasistatęs plakatus 
“Bažnyčips kaltina komunizmą” 
ir “Nesugadinkite mūsų jauni
mo”, susidegino kunigas Oska
ras Brusewitz’ius. Susideginęs 
kunigas buvo kilęs iš Mažosios 
Lietuvos, Jis buvo gimęs Vil- 
kiškiųose, Pagėgių apskrityje.

Rusams naikinant Rytprūsių 
ir Klaipėdos krašto gyventojus, 
1945 m. jis su tėvais sugebėjo 
atbėgti į Vokietijos vidurį ir bai-' 
gęs Erfurte teologijos mokslus, 
tapo kunigu, bet nepakęsda
mas komunistinio cinizmo ir 
priespaudos — ’ susidegino.

Amerikos atstovas Jungtinė
se Tautose susikirto su rusų at
stovu dėl Pabaltės tautų likimo. 
Amerikos atstovas pabrėžė, kad 
Lietuva, Latvija ir Estija yra ru
sų kariškai okupuota ir kad Ame 
rika tos okupacijos nepripažįsta. 
Be to. kad rusai ttenais varžo 
žmonių laisvę ir religiją.

Sovietų delegatė, žinoma, kaip 
visada, sudainavo seną giesme
lę, kad visos respublikos, jų tar
pe Lietuva, Latvija ir Estija, tu
ri piliečiams garantuotą teisę ir

Iki šio meto Tito spauda buvo santūri, 
tikėjosi didesnės ekonominės caramcs

Be "abejo, užsienis būtų įsi
kišęs į Kinijos civilhį karą. Taip 
sakęs dabartinis Kinijos lyderis 
Hua Kūofengas, kalbėdamas Ki
nijos žemės ūkio konferencijoj. 
Esą, 1977 m. bus visiškai suval
dyti Kinijos . radikalai ir įvesta 
tvarka, taipgi bus valoma komu
nistų partija. ' .

Kinijos radikalai yra paskelb 
ti žmonių priešais. Tokiais, pa
sak Kinijos lyderio, yra keturi 
didieji .radikalai, kurie - jau su
tvarkyti ir nepavojingi, bet- jų 
pasekėjų elgesys turi būti per
žiūrėtas kiekvienas atskirai. Jų 
kaltės mielai bus atleistos, jei 
jie atvirai ir nuoširdžiai pada
rys “išpažintį” partijai, ir žmo
nėms.

Keičiasi Kinijos 
vidaus politiką

HONK KONG. — Provinciniai 
Kinijos laikraščiai bei radijo pra
nešimai pripažįsta, kad klikinis 
karas, kurs pasireiškė pereitą 
vasarą, pradeda atslūgti Hua 
Kuofengui pradėjus vadovauti 
Kinijai. Bet Kinijos spauda nė
ra vieninga sprendžiant vidaus 
trinties klausimus. Kai kuri 
spauda ragina suklydusius biu
rokratus traktuoti bei su jais 
elgtis švelniai.

Kinijos lyderio Hua Kuofengo 
rūpesčiai, atrodo, auga susidarius 
modernios kiniečių visuomenės 
dvejų žygiuojančių ir apsiginkla
vusių kolonų srovei.

Provincijos arba kolchozų ma
sės »wėtų turėti įtakos protinei-

P. Afrikoje neramu
CAPE TOWN. — šį kartą ne

ramumai iškilo tarpe pačių juo
dukų, kai Kalėdų proga juodieji 
ekstremistai norėjo suorganizuo
ti ekonominį boikotą Į kurį ban
dė Įtraukti Baca gentės čigoniš
ką gyvenimą turinčius darbinin
kus ir jų šeimas. Jiems atsisa
kius prie jų prisidėti, jie ekstre
mistų juodžių buvo užpulti, dau
žant jų mašinas, deginant namus, 
kuriuose jie gyveno, naikinant 
jų turtą ir mušant juos lazdo
mis bei subadant peiliais. DvP" 
dešimt asmenų buvo užmušta' tiems dirbtuvių darbininkams 
Guguletu ir Nyang vietovėje. [dalyvaus svarbesniuose ūkio ir

Prisiųsta policija tvarkai at- .prekybos sprendimuose, bet jis 
statyti buvo užpulta ir apmėtyta neleidžia'kitoms politinėms par- 
akmėnimis. Poltcija puolė ‘oOO* tijbms'"dalyvauti --valstybės trėi-

.Vaizdas labai panašus į Kalifornijos ar Piety Amerikos kalnus ir iv pašlaites. 
Bet tikrovė yra kitokia. Amerikos erdvėlaivis Viking I priartėjo prie M?1,360 
myliv aukštumos padarė šią nuotrauką- ir atsiuntė į Kaliforniją.. Mokslininkai *PS- 
kaičiayo, jog čia yrą prasiveržusios lavos palikti takai ir upeliai. Dabar ten viskas 
sustingę ir susalę, bet nėra sniego. ■ 1

Castro skelbė, kad j is at i t rau
kia kariuomenę iš Angolos? Bet 
dabar paaiškėjo, kad jis nė tik 
jų neišveža, bet dar daugiau Į 
Angolą prisiunčia. Amerikos 
žvalgyba patyrė,.kad Kubos ka
riai pastoviai apgyvendinami 
Angoloj'e. Daromi žygiai juos 
apvėsdiriti su Angolos inergino- 
nris ir palikti amžinai-Angoloje 
gyventi. -•

Kubos kariai Angoloje reika
lingi ’ apsaugoti marksistinę vy
riausybę ir sovietiškus ginklus, 
kurių yra: tenai, nemažai privež
ta ruošiantis paversti kaimyni
nes Angolos valstybes komunis
tinėmis.

Amerikos atstovas 
susikirto su rusu

Pasitraukia Į pensiją
TEHERANAS. — Buvęs ČIA 

direktorius ir daugiau kaip 30 m. 
ištarnavęs valdiškoje tarnyboje 
Richardas Helms pasitraukia į 
pensiją. Paskutinius 4 metus 
jis buvo ambasadoriumi Irane.

Kubos kariai 
Angoloje

Sacharovas prašo 
pasaulio

Rusų mokslininkas Andrejus 
Sacharovas atviru laišku krei
pėsi į viso pasaulio mokslinin
kus. prašydamas padėti išlais
vinti Vilniuje nuteistą už žmo
gaus teises Sovietų Rusijoje ko
vojusį Sergėjų Kovaliovą, kurs 
buvo nuteistas 7 metams sun
kiųjų darbų kalėjimu ir 3 me
tams ištrėmimu.

Kovaliovas laikomas ypstin- rimtesnių prekių vežti užsienin 
gai sunkios sąlygoją. ji* nepajėgi A.

B ANGKOKAS. —-Tailandijos 
pareigūnų pranešimu, Sovietai 
ir Vietnamas Įsistiprina Laoso 
kalnuose, kuriuose jie stato ra
ketų lizdus. Tokios ir panašios 
žinios Tailandijos sostinėje sklin 
da j'au nuo 1975 m. gruodžo mė
nesio, kai komunistai Įsigalėjo 
Vietname, Kombodijoje ir Lao
se. Tais reikalais užklaustas 
Pentagonas ir valstybės depar
tamentas tegalėjo atsakyti — 
“nežinom”, ir toliau atsisakė aiš
kintis.

Laosas strateginiu atžvilgiu1 
gerai vertinamas, kadangi iš jo 
galima kontroliuoti pietų-rytų 
Aziją, išstūmus Ameriką į Fili
pinus ir Į Japoniją.

Maskva jau ištisi metai siun
čia į Laosą ginklus, patarėjus, 
ekonominę pagalbą. Vietnamas 
tebelaiko savo kariuomenę pieti
nėje Vietnamo dalyje ir palai
ko glaudžius santykius su ru- 
sais, v

ALYVOS GAMYBA
BEIRUTAS. — Pasak alyvos klausimams nagrinėti specialiai 

skirto žurnalo, Saudi Arabija nori padidinti savo žemės alyvos 
gamybą 20%, iškilus nesutarimams alyvą išvežančių šalių trusto 
OPkXJ suvažiavime. ’

Suvažiavę OPECo delegatai 
norėjo alyyos kainą pakelti 10% 
nuo sausio. 1 d. ir kiek vėliau dar 
5%., Gi Saudi Arabija tesuti
ko alyvos kainą pakelti 5%.

Saudi arabija dabar per dieną 
ištraukia iš žemės '8.3 milijonus 
statinių alyvos, bet ji nori aly-; 
vos gamyba padidinti iki 10-ties. 
mil. statinių dienai jr, reikalui 
esant, ji gali pasiekti 11.8 mil 
statinių per dieną. ? ’
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S pMikimų, Fondas veik visas VIKTORAS VYTENIETIS 
pajamas uždirbo pats, parda
vinėdamas kalėdinius atviru
kus. Per šį laiką turėjome

I $122,000 pajamų ir kiek ma
žiau išlaidų, įvairių paskolų

i išduota 121 asmeniui, 12 ne- 
Į gražinamų stipendijų lituanis
tiką studijuojantiems ir 3 pa
ramos lituanistinėms mokyk
loms. Įvairių jaunuomenės pre 
mi jų (1 tėra tūnos, radijo, meno) 
įteikta 13 asmenų. Lituanisti
ką studijuojantiems studen
tams visada duodame pirmu-

LSS Tarybos Pirm. v. s. L. Milukienes atsišaukimas
1977 m. lietuvių Skautų Sąjunga eina organizacinio darbo 59- 

tuosius metus. Skirkime visą šių metų veiklą sutikti didįjį mūsų 
organizacijos 60-tųjų Sukaktuvinių Metų iškilmingą paminėjimą.

kyloje, stovykloje,
i c. sesė, brolis gerina savąją
■ vartojamą lietuvių kalbą, ple
čia jos žodyną ir valo nuo įsibro
vusių svetimybių. >

Tik mūsų organizacijos*vadi- 
vų-vadovių pasišventimas ir nuo
latinis budėjimas užtikrins lie- 

i tuvių kalbos vartojimą ir lietu
viškosios skautijos ateitį.

Budžiu!
v. s. Lilė Milukienė, 

Liet. Skautų S-gos Tarybos 
Pirmininkė

DžiCL’g’uosi lietuviškosios visuomenės talka
Broliai vadovai, skautai ir mieli tėveliai,

Gyvinkime veikimą, 
ucliai dirbkime,

kad būtume pilnai pasirengę j 
Vl-tąja Tautinę Stovyklą, kuri 
Įvyks 1S78 m. Australijoje (pa- 
grin inė) ir š, Amerikoje (ant-

Craranizuokime, telkime lėšas, ■ 
kad bent keli reprezentantai iš 
vieneto galėtų mums atstovauti 
Australijoje.

Lietuvių kalbos išlaikymas
mūsų organizacijoje ' yra lie

tuviškosios skautybės raktas į j 
ateiti. Todėl dideli ir nuolatinį i f 
dėmeli kreipkime i lietuvių kai-Į 
b?. Kaip i’gai lietuvių kalba bus i 
mūsų tar~e, taip ilgai gyvuos į 
skautija išeivijoje. Mūsų vado-į 
va’ ir turi suprasti, įsisąmonin-i 
t i ir u.“, tai kovoti. To reikalai!-i 
j i : kautu tėvai. lietuviška bend
ru menė ir pavergta tėvynė.

Skirkime 1977 m. lietuvių t 
kapri stiprini

Sveikinu Jus švenčių proga. Šv. Kalėdų varpai teprimena 
mūsų prasmingąjį šūkį Dievui, Tėvynei ir Artimui. Su pirmąja 
Naujų Metų diena vėl energingai stokinąe į darbą šių idealų siekti.

Dėkoju skautų tėvams, rėmėjams ir lietuviškai visuomenei, 
talkinusia: mums mugėse, stovyklose ir kituose skautų darbuose. 
Be Jūsų talkos ir paramos nebūtume galėję viso to Įvykdyti.

Linksmų švenčių ir Sėkmingiausių Naujų Metų! - 
Budėkime! < ’ s. Sigitas Miknaitis,

LSB Vyriausias. Skautininkas

VIDURIO RAJONO SVEIKINIMAI IR STOVYKLOS KVIESLYS

£ia

Sveikiname vises'Vidurio Rajono skautus-es bei jų vadovus 
Kalėdų proga Ir linkime sėkmingų, skautiškai darbščių 1977

- - 7 . ' L;
’t y-z—-. -

ra' taip pat pranešame Vidurio Rajono skautų žiniai,
kad 1977 m. liepos mėnesio 23-SO Chicagos skautų stovyklavietėje 
lake, Custer, Mich,, Įvyks rajoninė skiltininkų-ių' stovykla, iria-* 
tesnė informacija bus išsiuntinėta rajono vienetų vadovams.

Vidurio Rajono Vadovybė
■ . - • - - . ■■ ■ ■ ~

TH? i“ sukąri. tunto crb’toje, į 
nepajėgdami išsijungti

Pradėtą darbą tęsiame to
liau, pirmoje eilėje visais bū
dais padėdami jaunuomenei. 
Kviečiame ir toliau pirkti- ir 
platinti mūsų atvirukus, ku
riuos šiemet sukūrė dąil. V. 
K. Jonynas ir fil. Rin. Zbtovie- 
nė (dovanai).

Dėkojame už dėmesį ir pa
ramą Fondui. Mes džiaugia
mės, kad mūsų darbus verti
nate. Linkime malonių Kalė
dų švenčių ir sėkmingų Naujųjų 
1977 Metų.
Kalėdos, 1976 m. . . ■

Vytautas P. Miklinąs 
Fondo Valdybos. Pirmininkas

P. S. Knyga VYDŪNO LAIŠ 
KAI SKAUTAMS jau spausdi
nama. Netrukus išsiuntinėsime 
prenumeratoriams.

Čekius malonėkite rašyti VY 
DUNAS YOUTH fund, inc. 
vardu. Jūsų aukos yra atlei
džiamos nuo ašmeninių paja
mų mokesčių. Prašome pasi
naudoti kartu siunčiamu vo
ku, siųskite šiuo adresu:

Vydūnas. Youth Fund, Inc.
% D. Koržonienė, '2725 W. 84 

Place, Chicago, B., 60652. . .

PIRMIEJI KARIŠKI ŽINGSNIAI
' ~ ' > ■ *

Naujoko atsnninunai
Į kareivines žengte marš!

, • -v. > t .i '

(Tęsinys)

Įsakė šautuvus gerai prižiūrėti, valyti ir visuomet 
atsiminti jo numerį. Kad ir viduryje nakties kas paklaus 
šautuvo numerio, tai turi jį žinoti ir greitai atsakyti. Kai 
pagalvoju, tai net nuostabu, kad savo šautuvo numerį taip 
įsikaliau į galvą, kad jį ir šiandien gerai atsimenu. Tai 
buvo 150319 numeris. ' - '

Atsimenu tik to pirmojo šautuvo numeri, kurį turė
jau naujokystės dienomis. 0 tų ginklų numeriai, kuriuos 
vėliau turėjau tarnaudamas kariuomenėje ir policijoje, 
jau seniai išgaravo iš mano galvos. Kartu gavome durtu
vą, šautuvui diržą, dvi šovinines, tepalinę, virvutę, atsu- 
ktuką ir 5 mokamus šovinius.

Tas mano šautuvas jau buvo gerokai sudėvėtas ir . 
nublukusios oksidavimo spalvos. Tai jį gerokai veikė oro 
įtekmė ir dažnai pasirodydavo rūdžių taškeliai. Vamzdžio 
viduje rūdžių išėstos duobutės ir sudieusios graižtvos 
Karišku terminu tariant, “visas vamzdis buvo kirmėlių 
išėstas.” Tai šaudydamas kovos šoviniais niekad nepasiek
davau gerų rezultatų; Rodos taikai į centrą,' bet kulkos 
kliudydavo tik taikinio dešinės pusės apačią. Tai vos iš- 
pildydavau sąlygas.

O kuomet matuodavo pagal kulkų išsisklaidymą, tai-., 
buvau geras šaulys, nes visus tris šūvius sumušdavau į 
vieną vietą. Koks jis buvo nesvarbu, aš jį valiau, prižiū-v 
rėjau ir mylėjau gal daugiau negu savo busimąją žmo- ; 
ną-Su juo baigiau naujokų apmokymą ir su juo ramiai 
atstovėjau tris valandas. Tolimesnis jo likimas man neži- - 
nomas. Bet spėju, kad kai prasidėjo italų — abisinų ka
ras, tai ir jis iškeliavo į Abisiniją. J

Tuo.kartu gavome ir kitus kareiviui skirtus reikmė
mis: kuprinę, duonmaišį, lopetėlę, įvairių dirželių ir k. < . 
Kadras parodė kaip reikia apsirengti pilnoj kautynių ap
rangoj ir prasidėjo- bandymai. Tie pirmieji apsirengimai 
buvo gana triukšmingi ir kartais juokingi

Ką po ranka pagriebdavo, tą ir verdavo ant- diržo, 
b jeigu nesuspėdavo, tai dalį dar glėbyje nešdavosi Vie-, 
has per daug dalykų prisirinkdavo, tai kitam beveik nie? 
ko nelikdavo. Žiūrėk, pas vieną kabo du durtuvai, pas 
kita dvi lopetėlės, o paskutinis kai jam nieko nelikdavo, 
tai tik nuosavą šautuvą pasiimdavo. 0 kad galėtume 
’prasti apsirengti tamsoje, tai darydavo ir naktinius < 
’bandymus. • , y ; -

Kai eidavome į mokymo aikštę, tai šautuvus nešdavo^-- 
ne ramiai ant kairiojo peties. Jeigu šautuvas buvo ant. 
betiės. tai sukinius galėjome daryti tik judesy. Stovint - ■ 
vietoje ir laikant šautuvą ant peties jokių sukinių nėda- 
rydavotne. Prieš darant vietoje sukinius, šautuvas ture- • 
io būti nuimtas nuo peties. Ant peties šautuvą užkelda- 
vome dviem, o nuimdavome žemyn trimis veiksmais. Pa- t 
gerbdami viršininką šautuvą, laikydavome iškeltą prie
šais save taip, kad uoksas liesdavo diržo sagtį, o priekinis 
vamzdžio galas buvo 5 pirštų atstume nuo burnos.

Pagerbimui šautą ‘taip -pat pabūdavome dviem ir 
nuleisdavo trinris veiksmais. Kitose kariuomenėse teko 
matyti, kad pagėrbbnui pirmiausia šautuvą užkeldayo . 
Ant peties, o nuo peties jį nešdavo prie krutinės. O .Liėtu-

VEIDAI

duota naujam tuntininku'i s. tą (gruodžio 11) sutraukė gau 
Juozui šalčiūnui. Tai jau ke- sų'būrį tunto Vadovų į brolio 
turioliktasis tunto vadovas, VI. Rupinsko namus, kur brb- 

j šias pareigas perėmęs iš dvi- liškoje-ses'einSkdje ' aplinkoje 
Praėjusio mėnesio pabaigoje metę kadenciją baigusio try- dar kartą pasidžiaugta Leopol

■adovai-vadovės kalbai lapkričio 28) didžiausio Bro- liktojo — j. ps. Leopoldo Kup- do atliktu darbu, pasidalinta 
i li-’os vieneto — Chicagos Ii- cikevičiaus. lūkesčais su naujuoju tifritinin

Tradicija tapusi vadovybės ku Juozu, pramintos stovyk- 
pasikeitimo vakaronė ir šį kar los, įpūgcs ir kili Didžiojo žai 

dimo nuotykiai.
j - ’AįįjAfSF- *T .b ' .

Ši *trumputė. kfonikėlė būtų 
visai nereikšmingą^^ jeigu ke-’ 
Jiais. žodeliais, .^jiepąminėęiau 
svarbiausio — tampriojo ry
šio, kuris jungia{ tunto vado
vus, atliekančius’didįjį darbą. 
Antai, svečių tarpe regiu Bro- 
lijos Vyr. Skautininką, Vidurio 
Rajono vada, LSB sekretorių — 
visi Jie buvę Lituanicos tunti- 
ninkai-

Vidurio Rajono vadeiva, Broli
jos Garbės Gynėjas, LSS Kon- 
fr. Kom. pirmininkas, LSS Ta’ 
rybos nary’s, trys ^Brolijos vafdi 
jos pareigūnai — jie buVę -ak
tyvūs tunto vadijbs barai! Žo
dis “buVę” čia pavartotas tik 
ryšiui su tuntu pažymėti. Li- 
tuanicos stiprybe gal yra ta, 
kad šie broliai, a’taip pat bū
rys nepaminėtų tebėra ir da
bar tunto gretose įnešdami į 
jas savo n erai trūkstamos tal
kos dalį. Jie tame skautiška- 
hie rate juda visą,laiką, gal tik 
pasikeisdami darbo -naštos sri
timis.

I štai ir brolis Leopoldas ne
išeina pensijon: —ateinančiais 
metais jis ves (-.into mugės dar 
bus; Brolijos sekretorius — 
tunto crzizgimnkas LSB vadt- 

'jos narys — tunfihinko pava
duotojas Tarybos narys — tun 
to leidinių spaustuvininkas, 
mugės pTojektų kūtėjas, ir t.

i t. ir t. t. :
Į Ar tai f r nėra sėkmingo dar- 
. ba 
me 

I

gUYAMV

3HIDC
OBTAIN YOUR
S25 REBATE
CERTIFICATE AT AMY OF
THE LISTED STORES

a. visi ’ 
t’iviškri
b. skst’ra skautus, skautės Į tuanicės tunto vėliava iškiL 

\iškai sueigoje, iš-1 įrangoje sueigoje buvo per-

S--

R

!»

!

(OR IF YČU ALPEAOY OWN O

paslapties raktas: Dirbo-
Ir Dirbame Kartu 1-

BELL 8 HCW^U./MAMM' <U*

7” WniT ZACKS3N BLVD. 45--H10

DARBAI
Atsisveikinome su j. ps.

Markeričiene. Nerija tunto 
“Nendrių” Įgula Jaunimo Cent
re ’surengė kuklią, bet. jaukią at
sisveikinimo Sueigą su savo na
re ir viena iš tunto vadovių j 
ps. Genute Markevičiene, išvyk
stančia į Bostoną gyventi.

•. Sueigą vedė ftmtintirikės pa
vaduotoja g. y. v. Marytė Kupci- 
kevičienė. išvykstančiai sesei 
Genutei, o taip pat ir neseniai 
iš pareigų pasitraukusiai buv. 
tuntininkei j. s. Aldonai Jova- 
rauskienei. Įteiktos 'sentimenta
lios dovanėlės.

'Gre^t prabėgo laikas bedairiuO- 
Įant, dalinantis Trintimis ir vai
šinantis kaytfte. F^sei Ge'ntftri
’inkėta laimingo Įsikūrimo Bos
tone. įsijungimo Į tenykštę skau
čių veiklą, o taip pat nrėužtnirš- 
ti “Nerijos” — "savo tėviškės” 1 
Tunto.

Lituanicos tuntas kalbėjo
si su tėvOis. Lituanicos tunto 
informacinis susirinkimas įvyko 
sekmS^ėi’v šp®Bb 31 "d. Jauni
mo Centre. Dalyvavo tuirtb va
dovai ir per 60 skautų tėvų. Va
dovavo tuntininkas j. ps. Leo- 
čcldaš ‘K'ipc'ko'r’čius.

Subrinkime rrar’ešim'vs pa
dažė tur ^o tėvlmcš *. iM-Įpilis, 
tuntininkas j. ps. L. Ktrpcikevi- 
čius, tunto iždininkas s. J. Gai-

G

i.

tė būririss tuntininkas s. jttozas 
šalčiūims. Į tėvą kteCršimus at
sakinėjo tunto vilkiukų ^skyriaus 
vadovas'š. Jtrožaš tfubinskas ir 
praėjimuos Vssafos “Žalgirio” 
stovyklas viršininkas ps. Vytau
tas Balraras.

Suhrinkirias buvo jaustis ir 
vispusiškai naudingas.
t

• įviem veiksmais iprinesdavo prie .krūtines, žygiuodavo- 
: ■ ',e sv^vė.iintcmis gretomis- jeigu dalinį reikėjo pasukti 
■ .lefinėn. tai komanduodavo “kairės sukimu, marš”. Tuo- 
hiet T&ldvę.im’feĮ £rėtų ‘dešinieji kareiviai tik stovėdami 
riėždje kojaš kiliojo į žhgsno taktą. *0 kairioji pusė ptl- 
nu žingsniu sukdavo į dešinę, iki pasigirsdavč komarida 
‘Tiesiok. 0 jeigu reikėjo pasukti kairėn, tai komanduoda-_ 
!ra “dešinės sukimu, marš”. Vėliau šios komandos buvo 
pakeistos. Pav. jeigu reikėdavo pasukti dešinėn, tai ir 
komanduodavo “suk dešinėn, marš”. Bet pasukimo veiks
mai liko tie patys. . -

Dokumentuotas bemokslis
Beveik kartu su rikiuote prasidėjo ir švietimo pamo

kos. Kuopos vadas atsinešė mūsų dokumentus ir pagal 
išsilavinimą visus suskirstė į tris grupes. Būtent; bemoks
liai, lankiusieji pradžios' mokyklą, bet jos nebaigę ir bai
gusieji pradžios mokyklą ir Aukštesnius mokslus. Kiek
vienai grupei paskyrė mokytojus ir įsakė pasiruošti pa
mokoms. Į vieną tokią grupę patekau ir aš. Grupės mo- 
<ytoju buvo paskirtas naujokas juodvirsis, kuris buvo 
mokęsis Matytojų seminarijoje. Kiekvienas gavome Są
siuvinį ir paisėlį. Mokytojas kreida ant lentos paraše rai
dę “A”, liepė visiems gerai Įsižiūrėti ir nesiskubinant iš
rašyti dvi Sąsiuvinio eilutes. Galvoju, kur gi aš čia'dabar 
patekau?

iiž tūstančiai - ■
DOLERf'J LITUANISTIKAI

Vytauto Mikūno laiškas

Gerbiamieji Ponder jai,
I Greitai peržengsime Akhd. 
Skautį Sąjūdžio \\Mfino Fon
do 25 metų Veiklos ^tefikstį, to
dėl yTa vertinga peržvelgti nu
eitą kelią, fee didejfq aukų ar

«__i Ui.rfcia* .
2 ~ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL 4-
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(Bus daugiau)
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ei jos dalvvis jam dar 
ręs: — Tėve, jūs esate

Žemėmis ir Java užverstos ir atkastos romėnų virtuvės vaizdas. Stalai 
marmuriniai,1 o virtuvės įrankiai lieti ir kalti iš bronzos.

KREIVAS REPORTAŽAS
(Tęsinys)

Tai . buvo senelis, invalidas su E. Smilgių. Jų visų pasisU- 
Pranas Būdvytis, didis patrijo- kymai savo turiniu vienodi, ne 
tas lietuvis, kurs neatsižvelg- prieštarnaujanti. čia tuos jų 
damas savo invalidumo, nepa pasisakymus laisvais savo žo- 
sirėmęs po pažastim pakištais ūžia is atpasakosiu. , 
kriukiais, negali nei paeiti, nei 
pastovėti^ jis vištiek jaunimo!

telėmis, išleistomis Lietuvoje. 
Ilgatnetis Sibiro kankinys J. į 

.Kreivėnas paklausė: — Ar ži
nai, tėve, kokiam tikslui tas' 
1975 m. dainų ir šokių filmas . 
pagamintas? Atsakęs: — Neži 
nau. J. Kreivėnas jam paniški-į 
nęs, kad filmas pagamintas 35 . 
metų paminėjimui nuo Lietu 
vos paevrgimb ir įjungimo į

rinko virs 10,000 parašų. Kaip 
jis,pats sako, kad teko išken
tėti daug skaudžių užgaulioji- 
jnų, paniekos ir pažeminimo. 
Ir tą garbingą senelį apkaltin
ti, apsiginklavusiu lazda ir už
puolusiu kunigą prie aolto- 
riau.s yra daugiau .negu šlykšti 
niekšybė. Tokį apkaltinimą 
galėjo padaryti žmogus, pąs ku 
rį jau nebėra jokios moralės, 
jokio sąžinės jausmo, jokio 
teisingumo ir savigarbos. To
kiam jau viskas galima.

Toliau klausiu: — Ar V. Ra 
mojus ten irgi buvo? Atsako: 
— Ne, nebuvo. — Tai tas ži
nias jūs jam suteikėte? — 
Taip, aš, — atsako tėvas kun. 
Algimantas Kezys.

Atsiprašiau už sugaišintą 
jam brangų laiką ir padėkojęs 
už suteiktas žinias, tel. trobe
lę padėjau.. Pasikalbėjimas už 
truko gal dvi ar tris minutes.:

Vienos pusės pasisakymus, 
kaltinimus ir tvirtinimus jau 
žinau, bet tiesos dar nežinau. 
Reikia susisiekti su atsilankiu
sios delegacijos nariais ir iš
girsti jų pasisakymus. _ " . ■ - ■ -

Delegacijos pasisakymai

Telefonu susisiekiau su J. 
Tijūnų, K. Povilaičiu, J. Bag-

' džiuir asmeniniai pasikalbėjau>nęs su lietuviškų dainų plokš-

salikę. Salikė tebebuvusi tuš
čia. Jiems kelis žingsnius pa
ėjus, pasirodęs kun. Kezys, ran 
koje nešinąs sulankstytą bal
tą drobulę (paklodę, užtiesa
lą). Jo marškinių apikaklė at
segta, ątlapuota ir plikas kak
las. Jokio kunigo aprėdo nebu 
vo apsivilkęs. Salikės gale sto net jo rankos ėmė drebėti. Apie 
vėjęs pastatytas paprastas, nuo jaj raš<. ir paties Kun. K, re_ 
gas, nė kuo nepridengtas, ne- daguojamos “Mūsų žinios” ir 
.didelis staliukas. Kun. K. atsi- y. Ramojus “Drauge”, Sujaū- 
nešta drobule tą staliuką ap- dintu ir beveik rėkiančiu bal- 
deagęs. Atsilankiusieji papra
šę, ar jie galėtų pakalbėti su 
tėvu kun. Keziu. Jis. pasižiūrė
jęs į laikrodį pasakęs: — Dar 
turiu 15 minučių laiko, prašau. 
Delegacija atsistojusi vienoje 
staliuko pusėje o kun. Kezys 
kitoje. Pasikalbėjimas pra
sidėjęs taip: — “Drauge” jie 
du kartu skaitę žinutę, kad Jau 
nimo centre bus rodomi oku
panto Vilniuje pagaminti pro 
pagandiniai filmai. Jie prašę 
kun, . K. sustabdyti tų filmų ro 
dymą. Kun. jiems atsakęs, kad 
jis teišnuomavęs filmų rodyto-

pridū-. 
tų na

mų šeimininkas ir už salės iš
nuomavimą ir propagandinių 
filmų rodymą esate atsakin-l 
gas.

Kun. Kezys dėl šito pradėjęs 
labai jaudintis, nervuotis ir.

JONAS VAIČIŪNAS

kojon kartu su buvusiaisiais 
demetHtraVo prie Jauhitau 
Centro Ar jie gali būti komu
nistai?

Šaulių Sąjungos vadovybė 
ir jos nariai. Ar jie gali būti į 
koiiiunistai? Organizacinė ben 
druonienč? Esu tikras, kad de
monstrantai kuone visi buvo 
LB reorganizacijos pritarėjai, 
nes jie kovotojai iiž tiesų ko
votojai prieš okupantą ir lietu 
vybę be jokio kompromiso. 
Pagaliau, reorganizatorių va- 
dovybės žmonės nebuvo pa
grindiniai demonstracijos orga 
nizatoriai.

š pasakęs, kad jis atsistatydin
siąs iš direktoriaus pareigų ir 
Jaunimo centrą uždarysiąs. 
Buvo jam pasakyta: — Tėve, 
mes neatėjome pas. jus prašy
tį-kad jūs atsistatydintumėte, 

1 ir kad uždarytumėte Jaunimo 
centrą, bet kad neleistumėte 
rodyti propagandinių sovieti
nių filmų. Vienas iš delegaci
jos dar pasakęs y -— Kažin, tė-

1 ve, ar jūs turite teisę Jauni- 
'■ mo cenrą uždaryti, juk tie na

mai pastatyti lietuvių pinigais. 
Kodėl tėvas kun. Kezys pra

dėjo jaudintis? Paprastas da- 
jams tiktai salę'ir su tų filmų lykas. Salė jau išnuomota,

Tiesa, buvo demonstracijose 
ir keletas amerikonų nacių. 
Tačiau su jais mūsieji demons 
trantai neturėjo nieko bendra. 
Kaip jie atsirado, iš kur suži
nojo, tad tegul patys ir pasisa
ko. / .

Nei šhj žodžių rasėj as, nei"- 
demonstrantai, nei lietuvių vi- - 
sūomenės didžioji dalis, nėra - • 
jokios abejonės, neina ir neis • - 
prieš patį Jaunimo Centrą, 1--- 
lietuvių sambūrio vietą. Tik 
būtinai, ir dar kaip, tenka iš- 
siaiškinti klausimą, kad dau
giau lietuvybės centre tokių šū 
vių; į stratesferą nepasitaikytų.

Jums, kovotojai, savanoriai, 
šauliai, reiškiu didelę užuojau 
tą ir užtikrinimą: mes su ju
mis.

tarti kitąsyk, o dabar tik pa
nagrinėti to nelemto biulete
nio virš nurodytą sakinį. į 

Mieli tėveliai, štai prie ko 
Jūs priėjote ir prie ko prive- 

i dėte..’. Jūs organizatorius (tri-
įsihūrądtej IV patriotinių lietuvių organi- 

le nurims, Jaunimo Centro va [kas tame filme buvo rodoma zacijų centrines valdybas) pa
vadinote komunistais. Ir Jūs 
tikite, kad visuomenė tylės, 
kada mirtinai, užgauti ir iki 
kraujo įskaudinti lietuviai, sa
vanoriai kūrėjai ir kiti kovo- 
titojai už Lietuvos laisvę?

Ar tie jau šiandien slenką 
gyvenimo saulėleidžiu kovo- 
tojai, atnešę mums laisvę, ver- trjx 
ti tik tokio vardo? Ne, ne.: -% r • v • i ' 1S3Mes protestuojame uz juos ir jąunave(jžiaij kad senasis mė
mės kovosime už juos. . Mesnarc)ias įkvėptų.būsimiems vai- 
juos gerbsime, ir garbinsime, kams drąsą ir tėvynės meilę 
mes'juos visomis progomis mi Karalius Ambiotrix žuvo nelv- ' 
nime ir minėsime. Mes jiems1 kovoje Sll Cezario ledio- 
statėme paminklus ir jų kapus , nais už savo krašto ir žmonių 
puošėme j 
nei iš šio nei iš to, ištėkštas jų 
adresu pats juodžiausias var
das.

• Arba kariai, stovėję nepri- merikoje ar Belgijoje, bet Nau- 
klausomos Lietuvos sargybo- jųjų Hebridų salyne. Jį išaudė 
je. Dešimtys tūkstančių parti- ^j-^i ant specialios konusinės 
zanų^ padėj^ ’^aydį jaunąs fpjpgąs. Tos medžiagos sukne- 
vas už laisvę, aplaistę savo les dėvėdavo šokėjos.

Žvilgsnis į įvykius Jaunimo Centre
Rašinėlis būtų "buvęs lyg ir į apie patriotą lietuvį kunigą, 

baigtas, bet nauji išsišokimai tautos atgimimo, praneša, net 
privertė dar pridėti. I filmą leidome sukti...

Atrodė, kad viskas pamažė-| Pažiūrėkite ir j

rodymu nieko bendro neturįs, kontraktas padarytas, rankpi-d 
Panašiai parašyta ir “Mūsų nigiai/o gal ir pilna suma pa-‘; 
žiniose”. Be to pasakęs, kad imta. Nežinia, ar bolševikiniai 
tose filmose jokios propagan- agentėliai sutiks nutraukti kon 
dos nesą.’ Dar filmus palygi-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
X Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymiu nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. .Lengvai stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina $250, : ;
- Dr. JumH B. Končiuz/ WisfoPY OF LITHUANIA.'Lietoj istorito- 
santrauka, nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psL, kainuoja $2.00.

. Dr. Juozą* B. Konžlus, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos ksimynų istorija 
211 psk Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

' 'V - Dauguma šių knygų yra tinkamos dovano® įvairiomis trroSomis .Tas Ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą.

1739 South Halstad Street, Chicago, DL 60608
• - . - • 7 - • * C ‘ • .' ’ _ ’ > • *■ *” ' ’ ’ - '■ - 5 _ - - -A

A- Pakalnitkis. METAI PRAEITYJE. Netolimu IvvMu prisfmlnl- 
\, 4r -laika ivykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai,, suskirs- £

1739 S. Halsted SU Chicago. HL 60608. — TeL HA 1-6100

RIMTA KNYGA — GERTATTSTA PnVANA
- Naulianosa galima gauti ooMy knvou. kuriat oaouoš bet kokia 

Imvo" eolnfa ar lentvna
v Aleksandras Pakalniškis. MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunu dienų 
•į . atsiminimai ir jwkiu bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro-

' • manas. 367 psl Kaina S5. <

tyti I 12 dalių. 296 psl., kainą, $5. . •
Dr. Krrv* Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. IT tom** Gr»-

. _ Bato riritoltoto._336 n*1. Kaln* «Kno Minkyto riri <5 00 
“*^>rof. V«el. Blriffk*. SENŲJŲ t TFTUV1SKU ZNVr.U TSTO-

■ RIJA.' T dalu 9flR nd. IriSts _ S3 00. niinWhifa vir. 
_ S3 no: n dalis. 225 psl.. IriSto — S3.00 minky

tais ririalfais ____
Henrika* Tomu* — Tamatovskas, LIETUVI5KASIS PAMARYS. 

Pakalnės ir Labcnvns apskrity® sn įdomiais aprašymais, ilin- 
gtraciiomis ir doknmcntoclifl 33« p«1. kaina $6.

P. KeslOna*. TARP tALSVU PALAPINIŲ. Trim dalių Uetuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai 
170 psl.---------- ---------------------------------------------- M.00

M. Gudeli*. POVILAS MILERIS- biografijos bruožai 232
> ' puslapiai ..................................    $3.00

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto Išlaidom!.

NAUJIENOS,

traktą. Gali prisieiti stoti į teis 
mą. Pasidarys daug išlaidų, 
advokato, teismo, atlyginimas 
už kontrakto nutraukimą ir su 
tuo pasidariusius nuostolius. 
Ir tą sekmadienį už salę jau jo 
kių pajamų. z .

Delegacijai su. t žun. Keziu 
besikalbant, pro jų šalį praė
ję du vyru ir užėję už stalo 
atsistoję šalia kun. K. Vienas 
iš jų Vakaris, apie 50 m. ain- 

j1 žiaus,.ir kitas — Dundzila apie 
35 m. amžiaus. Dundzila pa
keltu ir piktu balsu ant jų už
rėkęs: — Ko jūs čia atėjote? 
Ko jums čia rdeikia? Delega
cija Jo paklaususi: — O kas 
tamsta toks esi? Mes atėjome 
ne su jumis kalbėti, bet su 
kun. Keziu. Dundzila piktai 
ant jų užrėkęs: — Lauk iš čia.

Atvykusieji, matydami, kad 
iš pasikalbėjimo jau- nieko ne 
beišeis, apsinsukę ir salę ap
leidę. Pasikalbėjimas užtrukęs' 
apie 10 minučių.

Vladas Ramojus (Butėnas) 
savo kaltinamąjį, rašinį para
šė visai tokiu pat stiliumi, to-

dovybei pamoka buvo suduota*ir kas ne. Ir gerai įsitėmykite! 
pakenčiama. Na, jau dabar tai Į Vadinasi, tėvai jėzuitai vi- 
tėvai jėzuitai daugiau tokių' sai nemato reikalo persigalvo- 
‘šposelių” nekrės, buvo girdėti I ti: savo poelgį teisina, o toks 
kalbantis. , teisinimasis veda dar į-dides-
. Kur tau... Gruodžio 14 dieną inius keblumus. Reikėjo tik vie 
JC išleido specialų leidinėlį,] no žodžio: mūsų klaida. Ačiū! 

Būtų buvę viskas.
O dabar patys ant dar neiš

blėsusių žarijų papylė žibalo, 
kad vėl įsiliepsnotų. Nežinau, 
sąmoningai ar ne. Reikėtų jų 
pačių pasiteirauti. Taip pat, 
reikėtų būtinai išsiaiškinti, ar 
jau iš tikrųjų tėvai jėzuitai at
sistojo prie minties už kultūri
nių mainų prekybą ir tiltų tie
simą su.pavergėju ar jo paka
likais. j ” - ■ . ■ ■ v ; "

Viską apvainikuoja toks sa
kinys: “Prieš Jaunimo centrą 
demonstracijas surengė komu 
•nistų, r e o rganizuotos ben- 
duomenės- ir nacių 'elementai, 
kurių tikslas ' skaldyti lietu- krauju visus žalios tėvynės miš į 
vius”.

Dėl to, nuolat vietoje ir ne- rių išniekinti lavonai dar ir Marakešo miesto elgetos, net 
vietoje mėtomo žodžio “skal- šiandien šaukiasi dangaus kerš miegodami gatvėse ir turgavie- 

■ «muv*pmuimo» dyti”, tikrosios prąsmės ir są to. « Itėse laiko ranką prašančioje iš-
džiais visai taip pat,kaip “Ginr Vokps norėčiau savo nuomonę! Jų broliai draugai, ėję koja maldos padėtyje.
tasis Kraštas” leid. Vilniuje.; /__ ____________________________________.-A--' ž _ _ ______ _ _____ -..--.-i___

v Obuolys nuo obelies ■ netoli . _ _  ~ - _ _  _______ ___ _
riedi’ sako, lietuviška ’ patarlė.
Jei jis V. R. prisilaiko spaudos 
etikos ir mėgsta rašyti tiesą, o) 
ne melą, jis galėjo taip pat pa Į 
skambinti keliems dedegacijos ( 
nariams ir sužinoti jų pasisa
kymus. į* "’

Toks’ nario’ elgesys- Lietuvos 
Žurnalistų Sąjungai garbės ne
daro, taip pat ir jėzuitams.

įvykiams Jaunimo Centre “pa 
aiškinti”. Bet vietoj aiškinti, 
tėvai jėzuitai mėta didžiausius 

l kaltinimus ant demonstruoto- 
■ jų, apie savo nerandantį pavyz 
džio išpuolį visai nekalbėda
mi. Esą filmai buvę pačių lie
tuvių paruošti, nieko bendra 
neturį su sovietine propagan
da, silpnai pagaminti, okupan 
to propagandai negalį patar
nauti. Taigi, ir demonstracija 
be reikalo.

Netiesa! Kad ir pačių lietu
vių rankomis, partijos valia, 
suktas filmas yra^ovįetinė pro' 
p agan d a. Filmas ap i e Maironį ? | 
Argi tai ne propaganda? Reiš- i 
kia, štai, kokie mes. teisingi:

du, išsireiškimais, kreivais, auk 
tais įvyki . iškreipiančiais žo-'

Tongres mieste, Belgijoje, 1 
pastatytas karaliui Ambio- 
paminklas. Po vedybų su 

vestuvine svita ten ateina

gėlėmis. Ir, staiga, ]ajSVę.
» « W . - • -v ~ W •

’■Pirmasis permatomas au 
dėklas buvo pagamintas ne A

kus ir laukus!-Partizanai ku-i • Alžirijos, ypatingai žinomo

Taupykite dabar KITC

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozą* Daupare*. ŽEMES OKIri ŠVIETIMAS. StudHk Išlėto 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis Knvga dvieiu da- 
Utį: Sėmė* Akio Svietimn problemos ūkininkų krašte. II dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: M.Tei liūdnas lietuviu -į tautos likimas 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nenriklausoTnvbės gyvenimo ir nebūtu su
griovęs grašiai išaugusiu , ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomi
niu ir kultūriniu laimėtinų! šiandiena, drąsiai galima sakvti. lietuviu 
tauta galėtu didžiuotis ir džiūgauti savo f ėmės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Euronos tautoms".

- Knvgos anie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma (88.12%' buvo ūkininkai ir no 
sauli išblaškytu lietuviu absoliuti dauguma vra arba oatvs bwe ūki
ninkai, arba ūkininku vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuviu daugumai, vuač kadangi knvga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėtus skaityti nebesinori pertraukti. Knvtm 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: ‘"Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapiu su daug vaizdeliu ir lentelių, kaina tik 38.00. 
Gaunama Naujienose.

Cakt arba Money Orderi dusti tokiu adresu:
I NAUJIENOS
| 1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO. ILLINOIS 60608 
I Gavę pinigai, tuojau knygą pariųsimo.

pas mus

(Pabaiga) ,

fondus namams įsi

prieš 10 mėnesio die- 
nuo mėnesio pirmos

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina

Irtaigoe pietaoM kiemas antomobfliams pastatyti.

’WW1
NAUJIENOS, CHICAGO 1, ILL,**" Wednesday, December 29, 1976

3
I

IfteigtA 1923 n

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga 

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
? 404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.

Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.
Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisių- 

e čekį arba Money Orderį tokiu adresu

1738 So. HaJsted Street, Chicago, Illinois 60608

-m———“r ' |Įfi^OW~ -Lll

' Jau kuria laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICĄGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutiniu 90 (1869-1939) metu 

Cblcavos lietuviu gyvenimą ir ju atliktus darbus 664 ptl. Kaina 
#10. Išleido Amerikos Uetuviu Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuviu kolonijos, ju suorganituotos šalpos draugijos, »totyto« baž
nyčios įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48

< pasaulietiški chorai. 9 bažnytiniai Ir 314 veiklesniu žmonių biografl- 
ios. Duoti dokumentai katalikišku, aocailistiniu. laisvamanišku ir 

, kitu organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai Ir kt ‘

Norintieji Ha knygų Wgyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halstad St, Chicago, IDL 60608

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos 

ną, neša nuošimčius
■ dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

1800 So. Halsted St " Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.
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15 cents per copy.

(Bus daugiau)

Neapykanta Vlikui

Boothill kapinėse, Tombs-

ANDRIUS MUtONAS

des išblukusiuose medinių kryžių užrašuose. Senoji

e esan-

Dirbtinės įdomybė.

(Bus daugiau)

$26.00
$14.00

Pa n aini n t Miesto Grouvėsiai (fanomiut City Ruins) 
yra visiškai prie Mirties sielio T. P. ribų, tačiau vis

organizacijos buvo sukurtos , ži
nant gestapui ir Stengėsi, kad į 

, tas pagrindines organizacijas pa
tektų nacių agentai, kad jų veik
la būtų nukreipiama jierriš pa
geidaujama kryptimi. '

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

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

jis buvo ne teisininkas* o gydy 
tojas, bet ėjo pareigūs t&š pro- 
vincijos vyriausio teisėjo.

Didžiausia “Išdavystės keliu” 
knygos dalis skiriama Vliko nie
kinimui. Kaip žinom, Vyr. Liet. 
Išl. Komitetas 1943 m., kaip sa
varankiškas pagrindinis centras.

Imperatoriaus Konstantino statyti vartai. Dar ir šiandien jie nerodo 
jokių nusidėvėjimo žymių. Granitas tarytum vakar iškaltas. >. ■

paskutiniame šio laikraštėlio numeryje leidžia nepažįs
tamiems R. L. inicialams pasakotu kad visi jėzuitų sa
lėje garsinti ir rodyti filmai nieko pavojingi neturėjo ir 
neturi- Jis kalba apie garsinį filmą “Kol dar nevėlu”, 
suktą prieš kokią dvidešimt metų. Pasakoja apie Lietu
vos žvejų gyvenimo vaizdus ir primena .filmą apie di
delį lietuvių tautos poetą Maironį. Jis net tvirtina, kad 
paskutinis filmas buvo suktas ne oficialios sovietinės

I Jai važinėjo po didesnius Lietuvos miestelius ir išardy- 
| tus kaimus, įtikinėjo partijos narius ir jaunimą ruoštis 
ir vykti Vilniun ir dalyvauti ruošiamoje tautinių šokių 
šventėje. Vilniuje buvo ruošiama “lietuvių tautinių šo
kių” sovietų karo jėgų dideliam laimėjimui ir Lietuvos 
prijungimui prie sovietų Sąjungos paminėti. Lietuviai 
j Vilniaus štentę nenorėjo vykti, nes jie žinojo, kad lietu-1 
viai niekad nenorėjo būti pprijųngti prie Sovietų Są
jungos ir karo pabaiga jiems atnešė pačius sunkiausius 
vergijos pančius. |

ves ir vaisius, viskį parduodami Panamint City gy 
ven tojams. Dabar obelys visiškai laukinės,

z Tėvas Algimantas Kežys, padaręs didelę klaidą ir 
pakenkęs ne tik Chicagos, bet ir visos Amerikos jėzui
tams, naudoja netinkamas priemones klaidai atitaisyti. 
Lietuvių daugnma būtų supratusi, jeigu jis būtų pa
reiškęs, kad nesusigaudė ir padarė klaidą, išnuomoda
mas salę iš Kanados grįžusiam Petrui Bernotui. Prie 
klaidos jis neprisipažino. Padaręs pagrindinę klaidą ir 
neturėdamas drąsos prie jos prisipažinti, jis brenda į ki
tas, kurios šiuo atveju visai nereikalingos.

♦ Josiah Bartlett (1729-1795) 
turėjo garbę pirmasis balsuoti 
už Amerikos nepriklausomy
bę 1776 m., nes atstovavo lo

ir kokių nesąmonių — prieš
taravimų Ivanas D-. savo “kūry
boj” “Išdavystės keliu” yra pri
rašęs. štai Vienur juodina J.1 
Ambrazevičių ir kitus, kad jie 
vokiečiams “parsidavę”, dirba Į 
vokiečių gestapui, Lietuvą par
davė vokiečiams1/ bet vos tik 
du puslapius paskaitai toliau, jau 

! randi kartojant visai priešingą 
minti': “J. Ambrazevičiaus vy-. 
riaUsybė iš kailio nėrėsi, steng
damasi parodyti okupacinei vo
kiečių valdžiai savo sugebėji
mus savarankiškai valdyti Lie
tuvą”. (44 psl.):. Taip ir ne
galima toj Ivano D. hielo py
nėj suprasti, ar J. Ambrazevi
čius ir kiti lietuviai norėjo Lie-1 
tuvą vokiečiams “parduoti”., ar 
siekė nepriklausomos Lietuvos, 
ar Ivano. Deksnio protas sušlu
bavo melo "ihepe”. j
J. Gerulis —■ baltistikos srities 

specialistas
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bė neturi tiek apmokamų agen
tų, kiek komunistinė Rusija. 
Tai melo ir šnipų tvirtovė. Čia 
tai reikia sutikti, kad Rusija 
šioj srityj yra pirmaujanti, ži
noma, Ivanas Deksnys tai laiko 

j garbe, mat, ir jis, niekšelis to
kiu. amatu jau seniai verčiasi. 
Yra gyvenime menkystų, kurios 
didžiuojasi melų, šnipinėjimų, 
savo tautiečių išdavinėjimu. 
Garbingas lietuvis tolų amatą 
laikytų gėda — savus išdavinėti, 
bet toks tipelis — pasidaręs už 
rusišką rublį, gali tuo. didžiuo-

apie 7 mvlias tiesiai į pietus nuo Panamint ■ , , .. s , - - - —
toje apylinkėje yra ir daugiau kasyklų, bet 1 S.\-P pastabos- aikštelės^ ir vario čia buvo apsčiai.
na i Mirties Slėnio T. P. ribas.

sos pasakyti Chicagos lietuviškų organizadijų atsto
vams, kad jis “tautinių šokių” filmo neleis rodyti, bet 
rodys kitus, piketavimą vis vien būtų .nesustabdęs, nes 
jėzuitams savo centre nederėjo rodyti- kad ir bolševikų-

kitus filmus vis dėlto leido rodyti. Jis ir savo paaiškini
muose nieko nemini apie rusiškų “tautinių šokių šven
tę”, ruoštą pavergtoje Lietuvoje ir nerodytą tą vakarą 
jėzuitų centre. Jo nerodė tik todėl, kad čikagiečiai lietu
viai pasipiktinę tokia jėzuito Kezio išdaiga, nutarė jė
zuitų centrą piketuoti.

Bandymas kaltinti kitus, naudoti kituose laikraš
čiuose prieš 20 metų buvusius garsinimus, kilusio kon-

331.00
318.00
34.00

atsMengie gražus vaizdas į Mirties Slėnį.
Harmony Borax Dirbtuvės Griuvėsiai

Ūkio Griuvėsiai (Ruins of Hungry 1 Harmony Borax Works) yra 
»kai net takelio neturi

♦ Indija yra keisčiausių pa
pročių bei ' prietarų kraštas. 
Lodhi kilties nevedęs indusas 
negali vesti našlės. Pirma jis 

: turi “vesti” porą auskarų -ir 
dėvėti ištisus metus, po metų 

naš-

Užsieniuose: 
metams ____

pusei metų ___
vienam mėnesiui

P. ribas. Pagal garsų Austrahjos aukso centrą pava-1 Leadfiėld Griuvėsiai (L. Ruins) yra Titus tarpek- 
dintas, jis dabar turi tik buvusiųjų molinių pastatų lyje. Miestelis egzistavo tiktai vienus metus-(1920 tn.), 
griuvėsius, primenančius, kad miestelis 19 šimtmečio^ hes žmodės buvo apgauti agento, seklbusio, jog čia 
pradžioje buvo triukšmingas nuotykiautojų, dirbančių j esama daug švino rūdos. 
Panamint shėnio kasyklose, aprūpinimo centru.

Chloride City Išmitęs Miestas (C. C. Glost Town)
Virš oOOO pėdų aukštyje, visai pne rytinės Mirties Slė- j dėlto už jų. Sunkiau pasiekiamas pro Ballarat Iš 178 
nio ribos, stovi liekanos dar 1870 m. statytojo mieste-Į kelio (iš pietų), virš 6000 pėdų aukštyje, tik pora my- 
lio, zĄTnaus tuo, jog jo gyventojai išvedė pirmąjį kelią lių nuo Teleskopo viršūnės,

| iš Mirties Slėnio į gyvenamas vietas. Prie Chlorido žydėjo ir turėjo 1500 gyventoją, nes

tai jis nori, Maironio jis‘nepavaizduos tokio, koks jis. 
buvo. Nepavaizduos nei kunigo Maironios, nepavaizduos 
nei poeto Maironio. Komunistų prigimtis jau yra tokia, 
kad jis iškraipo tiesą, persuka tikrovę ir žiūrovams ban
do sudaryti visai kitokį vaizdą, negu iš. tikrųjų buvo. 
Kiti galėjo, jeigu norėjo' komunistų suktus filmus- ro
dyt,, bet jėzuitams to daryti nederėjo. :

Tėvo Kezio bandymas pateisinti jo padarytą kreivą 
sprendimą rodo, kad jis bando pateisinti’ nepateisinamą 

kad viena tautinių šokių šventę ŠiaisI dalyką. Lietuviai nuo okupanto lAbąi jau nukentėjo, kad 
metais buvo suruošta Chicagoje, o kita kiek vėliau buvo galėtų patikėti tokiu nevykusiu, pasiteisiniUm-. 
suruošta Vilniuje, rusų pavergtos Lietuvos sostinėje. Į 
Chicagoje suruoštą šokių švente lietuviai laisvu noru 
važiavo ne tik iš didesnių Amerikos lietuvių kolonijų, 
bet ir iš kitų kontinentų. Jie čia važiavo ne tik šokti, bet 
ir šokančių pasižiūrėti, pasižmonėti. Tuo tarpu Vilniun

siekti, todėl tenka keliauti pėsčiomis, čia europiečiai | ir švino suradus boraksą, jis tapo kasėjų viliojimu. Bo- pastatų, įvedusių vamzdžiais vandenį ir padėjusių iš-
emigrantai sudarė savotišką dvarą, kur augino daržo-1 rakso atradėjas W. T. Coloman nupirko žemę iš Aro- tiesti telegrafo liniją per Mirties Slėnį iki Skidoo vie

no Winters ir įsteigė dirbtuvę, pavadinęs Harmony ( tovės. Apie inylią į pietus prie dulkėto kelio yra kapi-
viskas Borax Works. Įmonė veikė nuo 1882 iki 1889 metų. t n ai t ės, kur dar galima išskaityti palaidotųjų paVar-
vardu Rafinerijos ir kitų pastatų griuvėsiai dar gerai išslai-Keliautojams ir

lankantis Mirties Slėnyje, jo administracija, o iš da
lies ir privatūs artimų žemių savininkai, vis gerina 
ir tobulina turistams sustoti ir paatostogauti vietas. 
Apleistas ir sugriuvusias kasyklas bei buvusius gyve
namus kaimelius atfabeto tvarka surašysiu atskirai.

Klitose JAV vietose: 
wiofomg r-

pusei metu ------

Subscription Rat»«:
In Chicago $30.00 per year. $16-00 per 
rix month. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six months. $7.00 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

jos Mėgėjų Draugijos. Kaip ta Maironio ir “kino” mė
gėjų draugija pavergtoje Lietuvoje galėjo veikti, kada 
sovietų valdžia, policija ir pačių artistų tarpe susidariu
si šnipų grupė fiską pranešinėjo, nei incialai,- nei pats 
Jaunimo Centro direktorius, nei laikraštėlio redakto
rius skaitytojams nepaaiškino.

Tėvo Kezio paskelbtas aiškinimas labai jau jėzui
tiškas. Galima daiktas, kad jėzuitų dorovės dėsniai 
leidžia panašius metodus vartoti, bet lietuvių daugumai 
jie yra svetimi. Svetimi todėl, kad jie neatitinka tikrovei 
ir nieku nepadeda klausimo esmei išaiškinti. Nepadeda 
todėl, kad viso nesusinpratimo pagrindas buvo šiais me
tais okupanto susuktas filmas, kuris vadinosi “Lietu
vių tautinių Šokių šventė’’. , . j

Mes žinome, i

Lietuvių armijos daliniai va
dovaujami gen. P. Plechavičiaus, 
nepatiko komunistams. Ir čia 
primetama, kad VHkas, kaip hit- 
terininkų tarnas, pritarė tokios 
armijos sudarymo idėjai. Pagal 
komunistų išmintį, tai buvo S. S. 
būrių sudarymas, kurių tikslas 
hitlerinio reicho gynyba. Tikru
moje Vlikas paskelbė, kad Ple- 
chmčiaūs armija - esanti būsi
mos neprikl. Lietuvos prototipas, 
jos sukūrimas išgelbės Lietuvos 
jaunimą huo priverstinio išveži
mo į Vokietiją.

Taip pat Ivanas D. pučia me
lo burbulą, teigdamas, kąd pa-

nydn), pasiekiamas dulkėtu vienos krypties keliu. Įdo- ir suvenyrų krautuvė (čia galima gauti foto apara- 
mūs žemi kalnai, geležies rūdos nudažyti okros spalva. 1 tams filmų). Taip pat čia gaunama ir gazolino. Iš bu- 

Keane Stebuklingų Kasyklų Griuvėsiai (Keanejtelių padarytame namelyje yra parduodama dykumų 
stiklas ir kitos įdomybės. Atokiau yra geologams svar
bi mineralų krautuvė.'

j<yan Išmiręs Miestas (R. Ghost Town.) privažia
vus, randamas užrašas, kad kelias uždarytas. Atrodo, 
kad ten eina restauravimo darbai, nes tarp 1914 iki 
1920 metų Ryan buvo labai gyvas borakso miestelis. 
Sakoma, kad čia pastatai gerai išsilaikę. Ryan yra už 
Mirtiės Slėnio T. P. ribų.

Skidoo Išmiręs Miestas (S. Ghost Town) pasiekia
mas džypu. čia yra kasyklų angos if kalykh» griū^ 
šiai. Auksas ir sidabras buvo prisiviliojęs gyventi FOB 
žmonių, pastačiusių narnų, dirbusių prie telegrafo liesi 

išvedusių iŠ Ttelegra-

Knygoj daugiausia aprašinėja Juos divorsuoti ir tapti 
Vliko tarpusavio ginčus ir pa- bu. 
sigenda, kad Vlikas nebuvo po- ------ -------
grindžio kovoje prieš hitlerinin
kus. Čia tenka Ivanui Deksniui tone, Arizona, yra paminklų su 
pasakyti, kad Lietuva tuo laiku keistais jrašais-Vienas yra toks: 

Ivanas Deksnys rašo apie kai- turėjo tik vieną aiškų Lietuvos John Blaif sirgo raupais. Kau- 
biniftką J-. Gerulį ir j j kaltina, grobiką — komunistinę Rusiją, bojus užmetė kilpą ant jo ko-

$30.00 
316.00
w00 'jėzuitų centre bus rodomas šis prievartinis filmas, jie 

' pasipriešino. Jie pasiuntė rinktinių savo atstovų delega
ciją j jėzuitų centrą, kad pasikalbėtų su tėvų Keziu ir 
prašė- jį neleisti svieto perėjūnui jėzuitų salėje rodyti 
lietuvius prievartaujančio filmo. Tėvas Kezys atvyku
sioms atstovams nieko neprižadėjo, bet jis vis dėlto šio 
filmo nerodė. Pradžioje keliems'pasisekė, kad jis šį f ii-' 
mą pats iškarpęs, provokacines vietas išėmęs, o vėliau 
lietuviškoji radija valandėlė, pačių jėzuitų prašyta, pra-[ 
nešinėjo Chicagos lietuviams, kad pavergtoje Lietuvo
je sukti filmai nebus rodomi

Nežiūrint į šiuos pranešimus per radiją, filmai 
buvo rodomi Tėvas Kezys, o gal pats minėtų filmų so
vietinis atstovas, sutiko išimti patį biauriausią filmą, 
bet leido rodyti kitus “nekaltus” filmus- šiandien tėvo 
Kezio redaguojamos Mūsų žinios^ be visos eilės kitų1 
netikslumų tiesiog melų, kalba apie “nekaltus filmus”, 
bet nieko nesako apie pradžioje garsintą ir vėliau išimtą‘yra sekamas. Nė viena valsty- 
filmą, apie ‘lietuvių tautinių šokių švent”, praeitą vasa
rą suruoštą Vilniuje. t ■ -
liau išimtą filmą apie ‘lietuvių tautinių šokių šventę”, 
praeitą vasarą suruoštą Vilniuje. . x .

Tėvas Kežys įsitikino, kad padarė didelę klaidą, 
Mūsų žiniose, kurias tėvas Kezys redaguoja, jis filmą išcenzūravo, b vėliau visai josioš nerodė, praneš-

GRIUVĖSIAI:
Anglių Krosnys (Charcoal Kilns) iš 190 kelio pa

siekiamos per Emigrantų Tarpeklį, arba iš 178 kelio, 
ir keliolika mylių pavažiavus žvyruotu keliuku, visa 
eilė kūgio formos namelių su angomis pasveikina at
vykstančius keliautojus jau iš tolo. Nors šios krosnys 
yra ne senesnės kaip 145 metų (1870m.)’, užžėlusias 
aukštomis piktžolėmis šios akmens ir plytų trobelės, 
tartum kokios senovės civilizacijos liekanos, turi sa
votišką vaizdą. Visi dešimts kūgių buvo skiriami ang
lims deginti ir yra 30 pėdų aukščio ir tiek pat platu
mo. Kadangi ši vietovė buvo artimiausias malkų tie
kimo taškas, krosnys gamino medžio anglis Modoc ka
syklos tirpinimo katilo ugniai palaikyti. Modec ke- 
svkla vra

piracijas. žinoma, jei jis būtų 
tarnavęs Maskvai, tai tautinės 
aspiracijos (pagal komunistų lo
giką) nebūtų niekinamos. ’

J. Gerulis'^- kilimo_lietuvis, 
gimęs Pagėgių apskr. Tai buvo 
vokiečių kalbininkas, bet pamė
gęs baltistiką. I Pasaulinio karo 
metu buvo vokiečių armijos ka- 
rįninkas. ' Vėliau Karaliaučiaus,, 
po to Leipcigo universiteto pro
fesorius. H Pasaulinio karo me
tu pašauktas į vokiečių kąfįuo- 
mei^? 1945 m,, gegužės mėn,. 
Berijrūe iš privataus būto'buvo 
rusų pagrobtas, tardytas ir be 
žinios dingo — buvo nužudytas. 
Kohiūmsrtahiu terminu tariant 
“tarybine tėišihgimab ranka jį 
pasiekė” jį nužudė.

Tai buvo gabus moksliiiinkaš, 
ypač baltistikos srityje yra at
likęs svarbių darbų. Jis daug 
yra pasitarnavęs Lietuvai. 
1930 metais išleido “Litauische 
Dialektstudien”. Tai buvo pa
grindas duotas lietuvių tarmių 
mokslui. Jo mokiniai mūsų kal
bininkai: prof. Pr. Skardžius, 
A. Salys, K. Alminauskas ir kit. 
Daug Įvairių lituanistinių straip
snių parašęs.

smalsuoliams, kaip aš, vis dažniau apteista. Vardas kilęs iž aufcštaugio indėno,
Hungry Bill, žinomo dėl savė/didelio apetito, apsigy-1 kę. čia pat yra ir Garstyčių Tarpeklis (Mustard Ca- miestelio geležinkelio stotis paversta mažu muziejum 
venusio jau ištuštėjusiame ūkyje, nes jis nupirko ir ga
vo nuosavybės dp-kunientuš.

I AšfOrdo Kalyklos Griuvėsiai-'(Ruins of Ashfor Mill)
yra prie grįsto kelio, čia Pritikusios labai storos pas- Wonder Mine Ruins). 190-178 kelių trikampyj
tato sienos, kuriame trys broliai Ašfordai 1915 metais tieji griuvėsiai pasiekiami džypu ir yra apsupti pir-

- buvo įsteigę kalyklą ir ‘dirbtuvę, kad patys galėtų (mųjų Mirties Slėnio aukso kasėjų stovyklų 19-jo šimt- 
j aukso rūdą apdirbti. Jiė turėjo didelių finansinių ir mečio pradžioje. Kasykla buvo parduota už §150,000, 
i teisinių Sunkumų, todėl savo įmonę turėjo uždaryti, į dar jos veiklos nėisvysčiuš. Uolos papėdėje dabar pa- 
dar nespėję pasipelnyti. I siliko tik kelios būdelės. Iš čia kopiant apie mylią pa-

( Ballarat Išmiręs Miestas (B. Ghost Town) pasie- gal buvusio seno tramvajaus bėgius, matoma daugiau

Dienrtščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams -------------------------  $30.00
pusei metu --------------------------$16.00
trims mėnesiams __ _______ $8.00
vienam mėnesiui . e-----. $3.00

mo per Mirties Slėnį į Rhyolite i 
fo viršūnės vandehį vamzdžiais.

žaliojo vandens Išmiręs Miestas (Greenwater Ghest 
1870-75 m. šis miestelis j Town), čia yra tik namų pamatų liekanos, žyminčios 

ver»
_ . _ tutčjg nėt

Rhyolite Išmiręs Miestas (R.;GhostT®wn), latp paf'telefono kad vario rtUtosidodai čia
(Ruins of i už Mirties Slėnio T. P. ribų, bet privažiuojama grįstu greit išsibaigė ir miestelis gftit ištuštėjo, j 4

visai netoli Mirties Slė- keliu, šis miestelis trumpai gyveno Šimtmečio sąvur-
norint pa- nio centro, Furnace Creek. Po aukso, sidabro, vario toje, turėjęs net 7000 gyventojų, -pastačiusių įdomių

JUDO “IŠDAVYSTĖS KELIU”
Tautos išgamos knygos recenzija
(Tęsinys) fašizmu, aktyviai kovojo prieš

Nieks neabejoja, kad Lietu- Tarybų šalį, niekino tautines aš
vos pavergėjas — imperialistinė 
Rusija yra šnipų, žvalgybininkų 
lizdas. Ten kiekvienas žmogus

t

Kanadoje: 
metanas ____

pusei metu ___
vienam mėnesiui

trims mėnesiams -------
R vienam mėnesiui ____ ____ $2^0



DR. AIMNA BALI UN AS
, AKIŲ AUSŲ, NOSIES, 

IR GnOLtS LIGOS
2858 W. 63rd Sfroot

Valandos pagal swdtarun*

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERiJRA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical BuildinęL Tel. LU 5-6446 
Pruma ligonius pagal

»ei neaUibepia, skambino 374-^KX

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA _ . 
Telef. 695-0533

’ Fox Valley Medical Center 
850 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

SOPHIE BARČUS |
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS i

Visos programos II WOPA, 

1490 kil. A. M.

Lietuviv kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio- 12:30 
— 1:00 vaL popet. — šeštadienį 
ir sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 
vaL ryto. «

Telėf.; HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVĖ.

CHICAGO, ILL. 60629

, ♦ Leninas ne vieną kartą' komunizmas - leninizmas jau 
saw kalbose ir raituose gyrė
si, jog žinąs, kada pasitraukti 
ir kaip pasitraukti, kada žy
duoli ir kada sustoti. Ofenzy
va ir defenzyva, puolimas ir 
pa<itraukimas, ieškojimas ir jau žygiavo visai kitu strate- 
bandymas, atviro fronto puoli giniu keliu.
maj ir nuduoti pasitraukimai Algirdas J. Ktuulailis, Ro
jo visuomet buvo branginami, inunizmo grėsmė emigracijos 
kaip tobulos strategijos ele- kryžkelėje.
mentai. M _* ♦ Kun. Alexander J. ior-

Leninistniė taktika ir strate- syth (1769-1843) išrado, kaip 
gija keitėsi dažnai. 1902—1914 -panaikinti atatranką ginklų 
metų leninizmas buvo visai 
skirtingas nuo pirmojo pasau
linio karo leninizmo. 1917 m. 
pasikeitimai buvo dar dras- 
tiškesni. Komunizmas metų 
pradžioje buvo anarchinis, de
centralizuotas, masinei veiklai 
orientuotas, sindikalistinis. Bet tų — 6 mėn. po kun. A. J. For
tų pačių metų žiemą tas pats syth mirties.

esmėje, bet taktikoje. Nevie
nas tuometinis komunizmo va 
das net gyvybę prarado, nes 
citavo ir sekė Leniną, kuris

gamyboje, bet atsisakė parduo 
ti Prancūzijai, nors Napoleo
nas jam. siūlė $100,600 grynais. 
Patriotiniais sumetimais jis 
patentą atidavė 1808 m. Ang
lijos vyriausybei tik už $5,000, 
kurie buvo sumokėti po 35 me

SUSIRINKIMŲ Sverto rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"tiOrekHw, broliai, j myo pala ūkimą, kad nedaug yra HminHngy k(L 
ny, nedauę galingy, nedaug aukito* kilmės yra palaukta" — 1 Kor. 1:26. 
Keista, ar ne! Bet atsimename, kad pats Viešpats pralenkė tuos, kurie 

manė esą teisingais ir priėmė tik ramiuosius ir nuolankiuosius. Tik nuže-

ŠAKIŲ IR SUVALKIEČIŲ Įdubai 
rengia Nauju Metu sutikima gruodžio 
31 d. 7 vai. vak. Vyčiu salėje. 2455 
West 47th Street šalta ir šilta vaka-, _
rūme, šampanas, linksma muzika, šo- mintos širdies tikrieji Jėzaus Kristaus pasekėjai yra mokomi jo mokykloje.

476^174 Kaip Viešpats priėmė ir myli žemos kilmės žmones, taip ir mes turime juos

mylėti, ne dėlto kad jie nėra aukštos kilmės, bet todėl, kad jų širdys palin- 
kasios prie Dievo ir prie teisingumo. Jei jie myli teisybę ir nekenčia pik- 

♦ 17-t<j Šimtmečio žymus ta, tai turime juos mylėti ir visais galimais būdais gelbėti jiems pasirody- 
italų dailininkas Mattia Pretti ti tikrais ir ištikimais Kristaus pasekėjais ir padaryti savo pašaukimą ir iš- 
(1613-1699) mėgo mušti būb- dykūną tikrą.
na Jis tarn mėco iuo eroti ' Vi>l iino' k,d yr' B,vn ,r kl«kvl.ną. Bei kur yr» mkną JIS iaų> mėgo juo grou, ktawim, .Kak* knygutė "Vilti* po mirtiw-, kurią gausit,
kad net tapydamas musdąvo Akamai. Rašykit.:
teptuku ir palete į gerai ištemp f. zavist, 3715 west 66th stryet, Chicago, ill. 60629 
tą paišomo paveikslo drobę.1 .  šv. rašto tyrinrtojai

žinomas italų dailininkas
Girolamo .Monsignori (1458 
1518) paskutinius 40 savo gy
venimo metų mito tik pupomis 
ir pupelėmis,

Telef* BE 3-5893

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WES i 71»t STREET 
. Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid. 388-2233 
OFISO VALANDOS:

I'irmadiemais ir ketvirtad. 1—i vaL, 
antrad., penktaienį nuo 1—5. tree, 

ir šestad. tiktai susitarus.

DR. LEONAS SEiBQTIS 
' INKSTŲ, PŪSLES IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2458 WEST 63rd STREET _

4*50 O3rė St., Chicago III, SO**' ’ 
T>rat4 PRospod 6-5084

■ .„m,, ■■ n’ h .. ................ ■■ ■
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AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

cafy 
Posturepedic

BUTKUS - VASAITIS
1UU So. 50th AVe^ Cicero, HL Phorrre: OLympic 2-1003
•-- -— - • - -

PETRAS BIELIŪNAS
MM3 Sb. CALIFORNIA AVE. Photie: LAfayette 3-35?2

ANTANAS M. PHILLIPS 
luMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. L1TUAMCA AVENUE. Phone: YArda 7-34'Jl
»sW ■■ ;; i ■■■■■■

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. UTUANICA AVfe. Tel.: YArda 7-1138-1139

S TURIME 
2 KOPLYČIAS 
11 VISOSE MIESTO 

DALYSE.

GAIDAS - QAIMID]
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DR. HAUL V. DARG1S 
GYDYTOJAS IR CHIR.URGAS 

Westchester Community klinikos 
Tvledicinos direktorius,

1938 S-Manheim Rd.,Westchester, 111.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ii

TeU SOx-2/27 arta 562r27z8

REZ.: GI 8-0873

DK.W.  KibUN-EISENAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

ginekologinė ČHirtURoUA
6)32 So. Kedzie .Ave., WA 5-2670

Valandos, pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. SRambmu Ml 3-000i.

- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
panai susitarimą

DR, K. A. V. JUČAS
0ol-4oU5

UDOS LIGOS — CHIRURGIJA 
iWJ2 N. WESTERN.Wt, 

N. WESTERN AVE.
Telefonas atsakomas 12 'vaL .

DR. FRANK HECKAS
OPTOMETRISfAS 

SALBA LIETUVIŠKAI 
2618 TN. 71st St. — T.L 737-5T49 
Tikrin, akis. Pritaiko akinius ir 

’‘contact lenses".
'T«L -pagal susitanmą. Uždaryta tree.

ketvirtai nuo 5—7 ,vaL vak.
* Ofiso telof.: 776-28dU

Nwjas roz, felef.r 448-5545

~ DR. VYT. TAURAS
^Y’UYTOJA^ rR Chikukva^

3*ndr« praktika, *p«c. MOTERŲ frgo* 
Mfnas; 2652 WEST 59th StREET

Tai- PR 8-1223
OFJSO VAL.: pirm,, antra (U trečiao
• tauški? ks-* ir vak. šeštadie
oiais 2-4 vai. p<> pietų ir kilu įmik. 

pagal ausicaiima.

p. Šileikis, o. p 
uKl FicrtiDO-fKUl ek'i^

Aparatai - Protezai. Med. Ban
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Taip pat naujoji Barbaros ir, 
Gene Drishiy krautuvė 

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

Tel. 499-1318

Our Economy

EASY

lallenge.
"We think the hew Sealy 
Posturepedic is your very best 
mattress value. I challenge 
you to prove it to your self! 
Buy it.Try it for a month. 
If you aren’t 100% satisfied..

NOW AT OAK SUPPLY '

Afo moifniiLg 
backache from 

oiiatoo-sbft^ 
mattitess

The Unique Back Support 
System now ntiade even 
firmer, more durable with 
Stronger Dura-Edge. 
Six-layer comfort, 
scientifically “pfo- 
grammed”cbils, extra 
firm torsion bar 
Foundation with 
patented steel slats. 
Designed in coopera
tion with leading Ortho
pedic surgeons for firm 
support... designed to 
give you your money’s worth! 
POSTUREPEDIC RO Y ALE 
Extra Firm or Gently Firfn 
$*1 FuI1 Sizcca.pc. $159-95B Queen Size 2-pc. set $379.95

TwiftSizeeti.pc. Kin« Siw 3 sct ^549.95

AK SUPPLY
• • ’ - X

. . J *

AND FURNITURE CO
711 West Jackson Blvd

IEVAS IR SONUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SaiHte

MAŽEIKA s EVANS
UI DOT U VIU Dim TO Kl Al ( 

6845 So. Western Ave. Air Conditioned Chapel and 

REpublic 7-8600-8601 FacUitiefc
tartt rrresu Wteee aiCTto d»ly»e narixt toplyfis gflec !w us:

EUDEIKIS

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
tel.: YArds M741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chicagos 
Lietuvį 
\aidotuvię 
ržirėk'tOrių 
Associacijoh 

------- -" -- -

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET RJ public 7-121?
23'14 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667:;
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Paloa Milla, Ill. 974-411 1
—------- --------------------------------------------------------

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArda 7-1311



IR^ŽIŪNAS

Kleboniškių kaimas ir jo apylinkė
Aprašomas Kleboniškių kai- broliai Zinkevičiai, 

mis nėra tas prie Kauno, kuris i 
iš pušyno šulinių aprūpina Kau- 
no miestą švariu vandeniu.

čia minimas Kleboniškių kai
mas buvo nuošaliau. Kaimas sto
vėjo išilgai, prie pat dešiniojo, 
Daugyvenės upės kranto ir rė
mėsi 
vos j

ėjo i

i vieškelį, einantį iš Šedu- 
SmilgiiLs. Vakaru kaimo ir 
pusėje atsišakojęs vieškelis 
Rozalimą.

Šeduvos, Smilgių ir Rozalimo 
vieškelių trikampyje, prie pat 
tų kelių, stovėjo senas apsama- 
nijęs Kleboniškių vėjinis malū
nas. Jis metų metus maldavo ir 
malė apylinkės ūkininkams grū
dus. Jo keturi ilgi braškantieji 
sparnai, kaip sūpuoklės mosa
vo, kad ir prie mažiausio šiure
namo vėjelio sukosi ir suko gir
nas, į kurias byrėjo grūdai. Ma
lūnas stovėjo ant nedidelio kal
nelio, nelygių akmenų grįstu pri
važiavimu. Jo sena samanota 
ir kerpėmis apaugusi kepurė, lyg 
grybas buvo matoma iš tolo, nes 
savo aukščiu ir sparnų ilgiu pra
lenkė viso kaimo trobesių sto
gus ir medžių viršūnes. Nežiū
rint senumo, malūnas savo pra
kilnumu ir nuveiktais darbais di
džiavosi. Jo savininkai buvo trys

Už 4-5 km. buvo Kaudondva-, 
rio vėjinis malūnas, bet jį audra 
sugriovė ir liko tik vandeninis1 
malūnas. Apylinkės gyventojų j 
teigimu, tas vandeninis malūnas 
gerai maldavo, o dar geriau pik- 
liuodavo grūdus. Dėl vandens 
stokos, vasarą įtr sausras ir žie
mą per šalčius, malūnas neveik
davo.

Parceliuojant dvarus, Raudon
dvario dvaro žemė buvo išdalyta 
savanoriams, bežemiams ir ma
žažemiams, tik paliktas jo cen
tras 200 h., pavyzdingam ūkiui, 
nes žemė buvo labai gera, t

Bent kiek toliau į šiaurę nuo 
Kleboniškio malūno, buvo to kai
mo pušynėlis ir kapinaitės. Kapi
naitės ir pušynėlis buvo neatski
riami vienas nuo kito — dalis 
pušynėlio buvo kapinaitės. Ap
link kapinaitės tiesėsi žema, sa
manota, akmeninė tvora, o kapi
naičių vidury, tarp neaukštų ak
meninių paminklų ir kryžių, au- 
rgo jau nebejaunos išsikerojo- 
sioms šakoms pušys.

Nuo malūno iki pušynėlio, tą 
trumpą pavieškelio smėlėtą ke
lią, dengė reta apvytusi smėly 
susiraizgiusi žolė. Vėjo pūstelė
jimas sukeldavo didelį dulkių sū-

jutoto-.

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

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

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

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi-, 
kuriančio ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 dol.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė 95 nsl. SI .50 Yra taip pat 
iSvprcta i anffhi kalba - -*

M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

D. Kuraitis. KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au 
toriaus nastabuma neapgauna Inturisto ir agitprono propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi

Prof. P. Pakarklis, KRYŽIUOČIU VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2.

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE 
84 psl. Kaina $1.50.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami

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

atsilankant darbo valandomis arba užsakant pastų <r pridedant 
čekj ar piniginę perlaidą.

kurį, kuris negailestingai žer- plotelis nutirpdavo, tuoj pasi- 
davo smėlį į veidą ir akis.

Pušynėlis nedidelis, bet tarp 
I storų išsišakojusių, pušų šalių 
ir tankių spyglių, kabėjo į kriau
šę panašūs žąli, b kai kurie jau 
pilki, kankorėžiai. Prie pat pu- 
šynėlio, rytų pusėj, tekėjo skaid
rus ir žuvingas Daugyvenės upės 
vanduo. Abipus upės, lankose au
go ir klestėjo sodri paupio kve
pianti minkšta žolė. Ji per va
sarą duodavo du, o kartais net 
tris, derlius. Pavasarį vanduo 
pakildavo ir išsiliedavo į kran
tus, tuomet užtvindavo pušyno 
pakraštys, dirvonai ir kai kurie 
kaimo trobesiai. Iš upės pasi
darydavo tikra jūra ir vanduo 
būdavo drumzlinas, (nešvarus.

■ Vidury pušynėlio stovėjo: ne
aukštas, dailus, nedidele žole ap
augęs, kankorėžiais nusėtas, į 
skrybėlę panašus kalnelis. Per 
pušyną pagal kalnelį raitėsi ne
platus takelis. Užlipus ant kal
nelio, per siūbuojančių senų , pu
šų viršūnes, matėsi: išsivingia- 
vusi, žaliuojančių žilvičių ir lin
guojančių karklų krūmais, ap
augusi Daugyvenės upė. Deši
niau, tarp: medžių, vaismedžių, 
alyvų ir jazminų krūmų tūno
jo Kleboniškių kaimo ūkininkų 
sodybos; paskendę, bijūnų, jur
ginų ir kitokių, gėlių žieduose; 
Toliau į rytus, už upės ir ūki
ninkų sodybų, driekėsi platūs ir 
lygūs kaimo laukai. Dar toliau, 
pagal žemę tiesėsi ilgas, tam
siai žalias, kaip kaspinas iškar
pytas ruožas — tai Kleboniškių 
girelė.

Tamsūs medžių šešėliai niau
kė ūksmingą girią. Joje šiuše
no: storos drebulės, šnarėjo bal- 
tažieviai svyruonėliai beržai, 
šniokštė vešlios eglės, šnibždėjo 
aukšti, tiesūs kaip, nendrės, 
ąžuolai ir dar daug visokių me
džių ir krūmų. Miške tarpo dau
gybė uogų: pagal žemę sirpo 
žemuogės, ant plonų aukštų stie
bų noko avietės, kekėmis prieš 
saulę šildėsė bruknės ir daug ki
tokių uogų pripildė miško glū
dumą. 1

Pavasari, nors ir mažas žemės mokytis pas ’daraktorių. Veik-

rodydavo pirmosios miško gėlės. 
Vienos iš -pirmųjų išskleisdavo 
žiedus: vešlios mėlynžiedės ži
butės, išdygdavo baltažiedžiai 
asiūkliai, prie. upelių kero
josi plačialapės geltonžiedėš pu
rienos. Toliau jų: gegutės jur- 
gyriai, žalialapiai kiškio kopūs
tai ir visokių kitokių čia neišvar
dintų ir bevardžių miško ir lau
ko gėlių, kurios išklodavo miš
ką spalvingais margais kilimais.

Sniegui nutirpus ir šalčiams 
praėjus mišką pripildydavo spar
nuočių klegesys, šlamesys ir ūže
sys. Ir kokių garsų ten nebuvo? 
Kiekvienas savo giesmę giedo
jo; čiulbėjo, ulbėjo, suokė, bur
kavo, kukavo, dejavo, mekeno ir 
vis kitokia melodija, kitokiais 
garsais. Taip viskas susiliedavo 
į. vieną darnią melodiją, kad ne
galėdavai ^atskirti: gieda, dai
nuoja ar rauda.

Ne tik miške, bet ir pušynėly 
ūždavo ir pešdavoši būriai paukš
čių. Tik vasarą juos’ nuslopin
davo mokyklos mokinių, kaimo 
ir apylinkės jaunimo dainos, žai
dimai ir šokiai. Kiek tas pušy
nėlis ir kalnelis praleido linksmų 
ir liūdnų vasarų; -Kas aprašys? 
Kiek čia būta vestuvių, krikš
tynų, kunigų įšventinimo iškil
mių, gegužinių, mokinių iškilų, 
laužų, Joninių išvakarių ir daug 
kitokių progų, kurios užsibaig
davo pušynėlio kalne.’ Pušynėlis 
ir kalnelis kaimo ir apylinkės 
gyventojų buvo nusiteikimo, pa
laimos ir poilsio vieta. ’

Kaimas nedidelis, apie dvylika 
šeimų. Jų ūkiai 20-30 h. ’Ūki
ninkai buvo apsišvietę, jau pir
mojo pasaulinio karo metu skai
tė laikraščius’- ir knygas, kurių 
tuomet sunka-buvogauti.

; Okupacijos? metu ■ jaunimas 
ruošdavo-vaidinimus ir šokius. 
Vasarą vaidinnjmąi vykdavo di
desnių ūkių, ūkininko kluone ar 
svetainėje. Tuomet populiarūs
scenos vaizdeliai buvo ’: Genovai
tė, Blinda. ir. dar keletą pamirš
tų. žiemąfc įsėkmadieniais ir 
šventadieniais, -jaunimas eidavo

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
iaujidmum^ šiemet <uejo OU metų Minim tą gerbiant pirmoje

Amerikos lietuvių dlenraėčlo steigėjus bei lietuviuos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės IžMklmui skel
biamas Naujieną platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja až Lietuvei ir pavergtų lietuvių laisvę 
□eidamos ir oesidėdamot 1 sandėrius ru okupantais ar jų igallo 
tlnlala u

NAUJIENOS palaiko tisas lletuvlą demokratines grupes. Ją bendra* inrtltu- 
d J as ir remia Tisų lietuvėj bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą Hali pasimetimo, reto
rikos po 1 tinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus kom&ijl Jubiliejinių metų proga 
zkelbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
zpaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik Laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
mviškų reikalų renesa^ų.
KAINUOJA: Chicago)* Ir Kanadoj* metama — $30.00. pvM; m*fv — $18.00, 

rrlms mėn. — S850, vienam mėn. $3.00. Kito** JAV rl*to«* malama 
__ $26.00, pua«( matų — $14JX>, vl*nam mėn, — $2-50. Užtlanloo- 
*« _ $31.00 mttama. Su»lp«ž)nimul dunčlama savaitę nemokamai.

Prašoma nandoti žemiau esančia atkarpą.

NAUJIENOS,
i 39 So. Halsted SL,
Chicago, Ill. 60608

p| Siunčiu  dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio 
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE, IR VARDAS

ADRESAS

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

REAL ESTATE FOR SALE | REAL ESTATE SALE
Namai, žemė — Pardavimui I NaoAi, Žemė — Pardavimui

STATI FARM

INSURANCE

BEST THINGS IN LIFE

State Farm Life Insurance Cdippan^

»
1

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET 

Tel 737-7200, arba 737-8534

ir kitus kraštus
v

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.
Chicago, |||. 6063Ž. Tel. YA 7-5980

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS.

PUIKUS 8 hutų mūrinis, arti šv. 
Kryžiaus ligoninės. Virs $19,000 pa
jamų. Palikimas — nupirkite.

• GERAI IŠLAIKYTAS mūrinis. 2x5 
ir veikiantis biznis Arti 63-čios ir 
Campbell Virš $500 pajamų mene-

Call Frank Zapolis i *’ 
3208¥2 W. 95th St. 

GA 4-8654

lesni toje‘apylinkėje buvo šie: f 
Antanas Palubinskas. Valerija 

/Juškaitė, Antanas Gįrdžiūnas, 
Jonas ir Petras* Juškos, Petras 
Grigaliūnas ir teiti. , -f— 

Paskelbus Lietuvos nepriklau
somybę, nemažas būrys jaunuo
lių išėjo į kariuomenę savano
riais tėvynės ginti. Iš tokio ma
žo kaimo buvo: išėję mokslus: ku
nigų, mokytojų, karininkų, po
licijos valdininkų ir kitokių pro
fesijų tarnautojų.

Ūkininkai buvo sudėję visą sa
vo triūsą, džiaugsmą ir viltį į 
nuosavus ūkius. Rimtį ir jau
kumą sudrumstė užplūdusi nyki 
ir’liūdna nedalia. Turimomis, 
1957 metų, žiniomis staigiai at
siskyrė su šiuo pasauliu šie kai
mo ūkininkai; Beneševičius ir 
jo žmonta, Petras Grigaliūnas, 
Jųnas Juška ir jo žmona, palikę 
šešis mažamečius vaikus, deja, S1U1 
aukų sąrašas nepilnas. (_ tikrai GRAŽUS BUNGALOW. 3

Pietų-vakarb pusėje, už pusės mieg. ir valgomasis. Labai patogus 
susisiekimas Į vakarus nuo Califor- 
nijos prie 83-čios. ✓

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax ■ -v v ——■ ■ - . ■
2951 W. 63rd SL TeL 436-7878

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ZB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MENESRGA1S 1SS1M0KEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACuŲ, KREIPKITĖS 1'

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą* 

2212 V/. Cermak Roac Chicago 11 Virginia 7-T141

kilometro nuo Kleboniškių kai
mo, išsidriekę Pakalniškių kai
mo vienkiemiai. Po pirmojo pa
saulinio karo Pakalniškių kaimo 
sodyboje buvo įsteigta keturių 
skyrių pradžios mqkykla’. Mo
kyklą lankė labai daug, net ir su
augusiu, mokinių. Mokykla , tu
rėjo didelę salę, kurioje vykda
vo mokinių pasirodymai. Pirma
sis mokytojas ir mokyklos vedė
jas buvo Kazys Plungė. Daug 
vargo ir triūso reikėjo padėti 
steigiamai mokykla?. Jis savo 
darbštumu ir sumanumu pasiekė 
net pradžios mokyklų inspekto
riaus vietos.

SU SAVAIS APLINKUI
Į LABAI GRAŽĮ 2 aukštų reziderci- 

J ja. 1% vonios, virtuvės pečius, karpe- 
’ tai ir daug priedų. Sausų pušų beis- 

mantas. įmokėti- apie $7,000 ir galite 
keltis, arti 72-tros ir Kedzie.

ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 
11 m. 7 kamb. rezidencija ir 2 auto ga
ražas. Savininkas ligonis parduoda už 
$52,700.

VIENINTELE: -STILINGĄ 6 kamb. 
9 m. rausvo mūro rezidencija ir 2 
auto garažas. Puikus vidaus planas. 
Marquette P~ke. $29,750.

MŪRINIS — MEDINIS pajamų na
mas. 2 butai. Pirkėjui tikras radinys, 
Marquette Parke. $29,900.

_ 17 M. DIDELIS 2 aukštų mūras ir 2 \ 
auto mūro garažas. Radiant šildymas. 
Marquette Darke. $38,000

1% AUKŠTO MŪRAS ir 2 auto ga
ražas. Originali 25 m. statyba.

Erdvūs 2 butai. Senutė nepa
jėgi, turi pigiai parduoti. Marquette 
Parke. $32,000

GRAŽUS TVIRTAS 7* kambarių 
mūras ir mūro’ garažas. Arti mokyk-

I ių, Marquette Parke. Vyras keliamas - 
po Naujų Metų kitur. Reikia pirkėjo 

__ su $5,000 savo pinigų.
I PLATUS LOTAS arti Sv.-Kryžiaus 

_ ’ l igoninės Pigus^ .
Siuntiniai į Lietuvą ri

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

_ American Travel Service Bureau
Westera Ave., Chicago, UI. 60643 

Telef.'312 238-9787

Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, lai
vų kelionių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo re
zervacijas; Parduodame kelionių draudimus; , Organizuojame 
keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; Sudarome iškvietimus gimi
nių apsilankymui Amerikoje ir teikiame informacijas visais ke
lionių reikalais.

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti Knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psL Kaina 81.50.

Knygos bus išsiųstos, jei 11.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

1739 So. Halsted SU Chicago, HL 60608

z

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŽAUSKO 

lietuviškąjį pamarį - 
336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo PamyrĮ, tanus |o 
gyventojus Ir gamtą. 1,200 lietuvišku vletovarcffiv Rralx. Knygos 
kaina $6.00, minkšti vi rše Ha L* X • v A'.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centą'

1739 So. Halsted St, Chicago, IIL 60608

PERRY PLAZA MOTEL
1007 Park Ave., Hot Springs, Ark. 
Savininkai Albertas ir Kastutė Rožė- 
nai. Spalvota TV. sūdomas maudymo
si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tek 
501-623-9814.

4 BUTU MŪRAS ir ’3 auto mūro 
saražas iš geru rankų priešais parką. 
Naujas gazo šildyrųas if- nauja elekt
ra. $8,500 pajamų.'Vertas $50,000.

— Arėjas Vitkauskas World- 
Wide News biuro direktorius, 
309 Varick St, Jėrsy City, NJ 
07302, b e n dradarbiaūdamas 
daugelyje laikraščių, pateikia 
gaunamas apie Lietuvą .žinias 
bei informaciją Amerikos ir 
pasaulinei spaudai. Jam atsiųs 
ta žinia kad rusų, okupųotoj 
Lietuvoj narnų bei butų dažy
tojas buvo atleistas išz darbo 
už dalyvavimą religinės šven
tės pamaldose,', tilpo American 
Painting Contractor žurnale. 
Gautas iš tautiečių panašias ži
nias bei trumpus aprašymus 
jie nukreipia atitinkamiems 
leidiniams arba panaudoja sa
vose American Scene škiltvse.

t —Jonas Rifndėnas iš Brigh
ton Parko apylinkės iš anksto 
be raginimo pratęsė prenume
ratą. Dėkui už: ta proga įteik- 
•tą -?5 auką, taip-pat dėkui p. 
Raudonienei -už vizitą ir už ge
rus linkėjimus. Anatolijus Če
pulis iš Brigeporto apylinkės 
įteikė du dol. už kalendorių.1 
Dėkui. Kalendorius šiomis die- rai su jomis''susipažinti ir pa
nomis bus išsiuntinėtas vi- reikšti savo asmenišką -nūo;

monę jas užsisakant.

’ — Herta Drejerienė iš Gage 
Parko apylinkės lankėsi Nau
jienose. Dėkui už vizitą ir $3 
auką kalendoriui. Taip pat dė
kui tos apylinkės tautiečiui,1 
užsisakiusiam N a u jienas 
mėn. Platinimo, vajaus proga 
Naujienos yra siunčiamos su
sipažinimui 2 savaites nemoka 
mat pagal gautus pageidavi
mus arba platintojų, atsiųstus 
galimų skaitytojų-adresus. Vi
si skaitytojai prašomi remti 
Naujienas ir jas platinti. Visi 
lietuviai’ kviečiami atkreipti

1 jas savo asmenišką dėmesį, ge

Chicago, m; 60609 Tel. VI 7-3447

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga 
rantuotai ir sąžiningai / ;

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So, Washtenaw Ave.

Tek 927-3559

FETTING CONSTRUCTION 
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai .... 
atliekami sulig užsakymų. ...

JULIUS FETINGIS, savininkas 
778-8165

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tildai $74 pusmečiui automobilio j 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis

uomis bus išsiuntinėtas 
siems skaitytojams.

4645 So. ASHLAND jAVE. 
523-8775

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE .

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

MARU NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th St, Chicago, DL 60629 • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas geros rOilas (valrly preldy.
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ. f

LAIKRODŽIAI ii» BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

. Telef.: REpublic 7-1541

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE, 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai^ pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAiYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gutten — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečiančius 1905 

metų. įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas, dienas ir susi
rūpinimą.  - $8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, ją priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik —*------------ $3.00
Minkštais viršeliais tik  $100 

Dr. A. J. Gvtun — AUKITA KULTO RA —. ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai Dabar tik ---- - ------ 52.00

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus žalt’ arba money orderi, prie 
nurodytos kainos pridedant SOc. persiuntimo Hlaldoms.

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

— NAUJIENOS, CHICAGO t, 1LL«— W*dn»*<ky, Dectmte? 29, 1974

Didžiausios kailiu 
pasirinkimas 

pas vleolnteU 
Uetuvj kailininką K 

Chicago^

NORMANĄ 
BURŠTEINA

Tel. 263-5828 
(į>Uigoa> ir 
677-8489 

(buto)

185 North Waba*h Areno*

6




