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WASHINGTON AS. — Kaip jau trumpai minėta, senato 

lėšų komitetas pridėjo prie gynybos lėšų įstatymo papildymą, pa
siūlyta sen. Mansfieldo, kuris seniai reikalauja sumažinti Euro
poje laikomų amerikiečių kareivių skaičių. Komitetas 14 balsų 
prieš 13 nutarė reikalauti, kad liepos mėn. iš Europos būtų iš
vežta 60,000 kareivių. Valstybės sekretorius Rogers ir gynybos 
Laird tuoj užprotestavo šitokią rezoliuciją. Rogers sako, kad toks 
vienašališkas sumažinimas pakenktų numatomoms deryboms su 
Sovietų Sąjunga dėl abipusio kariuomenių sumažinimo. Laird pa
reiškė, kad toks žygis pastatytų į pavojų taiką Europoje, kur jau 
ketvirtis šimtmečio yra ramu.

Nato valstybės prieš mėnesį 
paskyrė savo buvusį sekretorių 
Manlio Brosio susisiekti su so
vietais ir pradėti derėtis dėl abie
jų blokų kariuomenės sumažini
mo. Tokiai idėjai viešai pritarė 
sovietų partijos vadas Brežne
vas.

Kai kurie senatoriai pritaria 
kariuomenės sumažinimui, nes 
patys europiečiai per mažai ro
dą pastangų stiprinti karinę Na
to sąjungą.. Ekonominė Ameri
kos padėtis neleidžianti toliau 
tiek daug leisti lėšų Europos gy
nimui. .

Pats senatorius Mansfieldas, 
kuris jau daug metų kovoja už 
karinių jėgų Europoje mažini
mą, sako, kad vistiek ar sovie
tai mažins ar nemažins savo jė
gas, Amerika turėtų mažinti sa
vo jėgas. Toks vienašališkas ka
reivių išvežimas galįs padėti su-, 
sitarti su sovietais,"kuriems per 
daug kainuos laikyti didelę ka
riuomenę Rytinėje Europoje, ka
da nebus ten amerikiečių. Sena- 
toriuš siūlo užmiršti šaltąjį karą 
ir ieškoti su sovietais naujų san-

' tykių. Sovietų Sąjunga smar
kiai pasikeitusi nuo Berlyno blo
kados, Vengrijos sukilimo ar 
Kubos raketų krizės laikų. “Mes 
stovim ant naujos gadynės 
slenksčio, kalbėjo sen. Mansfiel
das Baltimorės John Hopkins 
universitete.

•Senatorius prie jo suminėtų 
sovietų politikos ėjimų užmiršo 
pridėti ir Čekoslovakijos okupa
vimą. šiandien sovietai dėl tos 
okupacijos turi didesnę karo jė
gą Rytų Europoje, negu turėjo 
1968 metų pradžioje. Sovietai 
negali atitraukti savo divizijų 
ne dėl to, kad jiems grėstų Nato 
jėgos, bet todėl, kad kariuome
nė reikalinga Rytų Europos ko
munistiniams režimams išlai
kyti, kad jų nenuverstų tų šalių 
gyventojai.

BONA. — Vakarų Vokietijos ir Čekoslovakijos delegacijos 
ketvirtadienį pradėjo derybas Rothenburge, Bavarijoj dėl norma
lių santykių atstatymo tarp abiejų valstybių. Derybos tuo reikalu 
vyksta jau nuo kovo mėnesio, tačiau čekoslovakai negalėjo skubėti 
išspręsti visų klausimų, kol nebuvo pasiektas susitarimas tarp 
abiejų Vokietijų, nenorėdami užbėgti už akių Rytų Vokietijai. Da
bar esama daugiau vilčių susitarti, nes ir vokiečiai šį mėnesį žada- 
baigti savo nesutarimų sprendimą.

Kinai J. Tautose 
padarė klaidą

NEW YORKAS. — Nepaty
rusi komunistinės Kinijos dele
gacija padarė didelę klaidą po
litiniame JT komitete, kur bu
vo balsuojama dėl informaci
jos apie Pietų Afriką. Kinijos 
atstovas Fu Hao balsavo prieš 
rezoliuciją daugelio diplomatų 
nustebimui. Paaiškėjo, kad už 
rezoliuciją balsavo 82 valstybės, 
prieš ją — tik Portugalija ir Ki
nija, penkios susilaikė.

Pamatęs klaidą, kinų atsto
vas ėmė aiškintis, kad jis nesu
pratęs procedūros ir prašė, kad 
jo balsą perregistruotų — už re
zoliuciją.

CONCEPTION. — Čilėje besi
lankąs Kubos diktatorius Castro 
persišaldė ir turi slogą. Kores
pondento paklaustas, kaip jo 
sloga, Castro atkirtęs: “Sloga tai 
tvarkoj, tik aš pats nekaip jau
kiuos”.

Daug ginču sukėlusio B-l bombonešio medinis modelis. Vien tik jo prototipą pagaminti kainuos
1.1 bilijoną dol. Kongrese šio lėktuvo kritikai bando sustabdyti jo gamybai lėšas.

ČIKAGA. — Illinois viešųjų 
mokyklų - superindendantas Mi
chael Bakalis paskelbė naujas 
mokyklų integravimo taisykles, 
kurios turi būti įgyvendintos iki 
ateinančių metų rudens. Inte-

Prasti bengalų
HONG KONGAS. — Komunistinė Kinija ketvirtadienio nak- 

________ ___ ______ ___ tį išsprogdino atominę bombą, kaip pranešė JAV Atominės 
gruoti teks ne tik mokinius, bet Energijos komisija. Sprogimas buvęs 20,000 TNT stiprumo, maž- 
mokytojus, virėjus, šlavėjus-, daug toks, kaip Hirošimos bomba karo pabaigoje. Kinija pati nie- 
Kiekvienas rajonas turės mokyk- iko aPie «i bandymą neskelbia. Sprogimas įvykęs atmosferije, Lop 
lose turėti tokį nuošimtį juodų |Nor dykumoje, šiaurės vakaruose Kinijoje. Bombos stiprumas 
mokinių, kiek tame rajone yrai ^uvo daug mažesnis už kinų bandytos 1970 spalio 14 d. bombos, 
juodų gyventojų. Apie 65% 
visų viešųjų mokyklą mokinių 
yra ne balti, todėl klasėse ir mo
kyklose visur turės būti tarp 
60% ir 80% juodų mokinių, šis 
Bakalio planas jau susilaukė 
kritikos. Čikagos mokyklų vir
šininkas Redmond klausia, iš 
kur Bakalis galvoja gauti to
kiam pertvarkymui lėšų?
. , NEW. DELHI. — Indijos vy
riausybė gavo iš Kinijos premje
ro padėką už balsavimą JT, kad 
Kinija būtų priimta. Laiškas la
bai šiltas, kalba apie santykių 
pagerinimą, todėl Indija nutarė 
paskirti ambasadorių į Pekiną, 
kur Indijos reikalus tvarko tik 
charge d’affaires.

WASHINGTONAS. — Kainų 
ir algų komisija jau gavo iš 
įvairių įmonių prašymus leisti 
pakelti kainas. Jas pakelti nori 
kelios plieno bendrovės ir Chrys- 
lerio automobilių įmonė.

ČIKAGA. — šią savaitę su
ėjo 5 metai kai katalikų bažny
čia panaikino pasninkus penkta
dieniais. šia proga žuvies pirk
liai pareiškė spaudai, kad biznis 
pagerėjo, nes dabar žmonės val
go žuvį ne kaip priverstą atgai
lą, bet todėl, kad žuvis jiems pa
tinka. Be to, dabar žuvis par
duodama visomis dienomis, ka
da anksčiau jos prekyba pagy-' 
vėdavo tik penktadieniais.

PARYŽIUS. —Ketvirtadienio 
taikos derybų sesija užtruko tik 
pusantros valandos. Sekanti se
sija bus gruodžio pradžioje.

ČIKAGA. — New Yorko mies
to meras Lindsay aplankė Či
kagos merą Daley. Apie ką jie 
kalbėjosi, nė vienas nesako. Spė
jama, kad buvo kalbama apie 
Lindsay kandidatūrą prezidento 
rinkimuose.

KAIRAS. — Egipte pasibaigė 
atgailos ir pasninko mėnuo — 
Ramadan. Karnivalo nuotaikoj 
mažai kas kreipia dėmesį į ka
ringas valdžios žmonių kalbas. 

TORONTO. — Kanada įkūrė 
naują agentūrą, kurios tikslas 
bus plėsti pačių kanadiečių pra
monę, ją stiprinti ir ginti Kana
dos ekonomiką nuo užsienio kon
trolės. 

ROMA. — Italijos valstybės 
kontrolė paskelbė, kad kariuo
menėje yra per daug generolų, 
net 1,063. Tą skaičių siūlo su
mažinti taupumo sumetimais.

Į Branduolinio ginklo bandymas 
įvyko netrukus po Kinijos dele
gacijos Jungtinėse Tautose at
vykimo, todėl jis gali turėti ir 
poltinę reikšmę. Kaip žinoma, 
Kinijos delegatas savo kalboje 
pareiškė, kad Kinija atominius 
ginklus gamina tik todėl, kad ne
nori tų ginklų monopolio palikti 
Amerikai ir Sovietų Sąjungai. 
Jungtinės Tautos turi pradėti de
batus nusiginklavimo klausimu. 
Manoma, kad šiuo bandymu Ki
nija nori priminti pasauliui, kad 
ir ji turi atominius ginklus, nors 
ji ir nelaiko savęs “supergalybe”. 
Kinija jau kelis kart siūlė sunai
kinti visus atominius ginklus. Ji 
nesutinka derėtis dėl jų tik su 
atominėmis galybėmis, bet reika
lauja šaukti visų pasaulio tautų 
konferenciją. ,

Nors kinų išsprogdinta bom
ba yra “nedidelė”, specialistai 
sako, kad kinai branduolinių 
ginklų gamyboje per paskuti
nius 7 metus yra padarę nemažą 
pažangą ir jų atominės bombos 
nėra blogesnės už prancūzų ar 
britų bombas. Gaunami prane
šimai tvirtina, kad Kinija savo 
bombas mažina, kad jas galėtų 
nešioti vidutiniu nuotoliu rake
tos, kurių gamyba Kinijoje ir
gi einanti pilnu tempu. Raketos 
galinčios skristi 900 mylių, o 
iš jų išdėstymo sprendžiama, kad 
jos nukreiptos į Sovietų Sąjun
gą.

Kinija iš viso jau yra išsprog
dinusi 12 bombų. Iš jų trys bu
vo vandenilio bombos. Kinijos 
vidutinių nuotolių bombonešiai 
jau gali tas bombas nunešti į 
priešo teritoriją. Išvysčiusi sa
vo raketas, Kinija taps rimtas 
varžovas ne tik savo artimiau- 
siems kaimynams, bet ir toliau 
esantiema>kraštams.

Mirė vyriausias

MASKVA. — Vyriausias Mas
kvos Centrinės sinagogos rabi
nas Yehuda Leib Levin mirė su
laukęs 76 metų amžiaus. Jis bu
vo gimęs Lietuvoje, kur prieš 
I-mą Pasaulinį karą išėjo moks
lus ir tapo rabinu. Vėliau jis ra- 
binavo Ukrainoje ir Maskvoje.

Rabinas Levinas ne kartą žy
dų tarpe sukėlė pasipiktinimą 
savo pagyromis sovietų valdžiai 
ir jos politikos gynimu. Jis per

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

> Čikagoje spalio mėnesį pra
gyvenimo kainos -nepakilo. Už
šaldymui veikiant, kai kurių kai
nų pakilimas buvo visai nežy
mus, o vaisių ir daržovių kainos 
buvo nukritusios. ;

♦ Prezidentas Nixonas vakar 
pasakė kalbą darbo "unijų vadų 
suvažiavime. Vadai jį šaltokai 
sutiko. Prezidentas prašė dar
bininkijos pagalbos ir žadėjo su
stabdyti infliaciją..

♦ Algų taryba 10 balsų prieš 
3 nutarė pripažinti angliakasių 
naują sutartį, kuri algas pakelia 
daugiau, negu numatyta 5.5% 
riba.

♦ Airijos pasienyje su š. Ai
rija įvyko susišaudymas. Britų 
kareiviai suėmė du katalikų ku
nigus ir du kunigais persiren
gusius vyrus. Nušautas vienas 
britų kareivis.

Izraelio premjerė Goldą 
Meir gruodžio mėn. vėl atvyks
ta į Washingtona prašyti nau
jų lėktuvų.

♦ Japonijoje prasidėjo masi
nės demonstracijos prieš Okina- 
wos sutartį, kuri leidžia Ameri
kai laikyti karines bazes japonų 
teritorijoje.

♦ V. Vokietijoje nukrito dar 
vienas, nuo 1961 metų jau 145- 
tas, Starfighter karo lėktuvas, 
pilotas užsimušė.

♦ Kalifornijos demokratų 
tarpe populiariausias yra sen. 
Kennedy, siūlomas kandidatu į 
prezidentus. Opinijos tyrinėji
mas parodęs, kad sen. Kenne
dy Kalifornijoje gautų daugiau 
balsų ir už prezidentą Nbconą.

♦ Japonija apgailestavo nau
ją Kinijos bombos sprogdinimą.

HELSINKIS. — Suomija pa
kėlė muitus visoms iš užsienio 
įvežamoms prekėms, išskyrus 
Sovietų Sąjungos ir Laisvosios 
Prekybos grupės prekes. Suomi
jos prekybos balansas nešąs de
ficitą.

nai Izvestijose parašė pareiški
mą, kuriame sakė, kad sovietų 
žydų tėvynė yra Sovietų Sąjun
ga. Jam 1968 m. lankantis Ame
rikoje daug žydų trukdė jo kal
boms, kaltindami jį komunizmo 
propaganda.

| Aukščiausiu į į Teismu nominuotas 
teisininkas William Rehnqui«t susi
laukė daug priekailtu ii negry orga
nizaciją ir liberalu. Senato komitetas 
jo patvirtinimą ar atmetimą atidėjo 

iki lapkričio 22 d.

sekretoriaus vieton
NEW YORK AS. — šiais me

tais JT sekretorius U Thantas 
baigia savo tarnybą šiai tarp
tautinei organizacijai. Teks iš
sirinkti naują gen. sekretorių. 
Didžiosios valstybės dėl kandi
datų dar nesitarė, laukdamos Ki
nijos delegacijos. Tačiau netru
kus teks pradėti svarstyti, kam 
pavesti šią atsakingą vietą.

Jau minėta, kad kandidatų 
tarpe yra Suomijos Max Jakob- 
son. Prieš jį yra nusistačiusios 
arabų valstybės, nes jis žydų kiL 
mės. Kitas dažnai minimas kan
didatas yra austras Kuri Wald
heim. Dar minimi Ceylono —■ 
Hamilton Amerasinge ir Etiopi
jos diplomatas Endalkaehew Ala- 
konnen.

Visai neseniai iškilo ir kitų 
kandidatų pavardės. Siūlomas 
Rumunijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Corneliu Manescu, už
pernai buvęs gen. asamblėjos 
prezidentu. Kandidatuoja ir per- 
nykščias asamblėjos preziden
tas, norvegas Edward Kambro. 
Paskutinė pavardė šiose varžy
bose yra kanadiečio Maurice 
Strong, kuris dirba Jungtinėse 
Tautose aplinkos švarinimo agen 
tūroje.

NEW YORKAS. — Jungtinių 
Tautų šalpos operacijų direkto
rius Paul Henry įspėjo, kad ne
ramumai Rytų Pakistane labai 
kenkia vietinių gyventojų šelpi
mui. Vienas laivas su maisto 
produktais buvo susprogdintas 
■Rytų Pakistano uoste Chitta- 
gonge. Sukilėliai dažnai apšau
do sunkvežimius su JT maistu. 
Tokie veiksmai galį visai sustab
dyti šalpos siuntimą.

Princas Aga Khan, JT komi- 
sionierius pabėgėlių reikalams, 
bandydamas išlaikyti neutralu
mą tarp Indijosįir Pakistano, pa
reiškė, kad Indijos žiniomis, pa
bėgėlių iš Rytų Pakistano skai
čius siekia 9,744,404, o Pakis
tano žiniomis. — 2,002,623 as
menys išbėgo į Indiją. Nežiū
rint kieno teisybė, pabėgėlių pa
dėtis yra labai rimta. Jiems ap
rūpinti reikėtų 700 milijonų do
lerių, o iki šiol surinkta ar tik 
pažadėta 247 mil. dol.

Rytų Pakistane vykstant ci
viliniam karui, yra pasitaikę, 
kad iš užsienio atsiųsti maisto 
ištekliai kariuomenės būna su
naikinami, jei tą maistą gavu
siame kaime įvyksta partizanų 
veiksmai.

Indijos premjerė Gandhi ilgu 
laišku atsakydama į JT sekre- ski0 straipsniu piktai palietė va- 
toriaus U Thant laišką, kuria- dilimus buržuazinius naciona- 
me tas išreiškė susirūpinimą pa- j ]jstus, gyvenančius už vandeny- 
dėtimi prie Indijos-Pakistano 
sienos, nuramina sekretorių ir 
pataria jam kreipti dėmesį į ci
vilinį karą Rytų Pakistane. In
dija Pakistano nesiruošianti pul
ti. Viso konflikto šaknis esanti 
Pakistano bandyme užgniaužti 
bengalų teises.

Buržujai vis veikia 
už vandenyiuj

Vilniuje leidžiamas rusų 
ba dienraštis “Sovietskaja 
va” spalio 17 d. laidoje K. Strum-

kal-
Lit-

■no. Ilgokame straipsnyje, pa
vadintame “Nuo faktų nepabėg
si”, autorius lietuvių kritišką pa
žiūrą dėl Lietuvos gyvenimo so
vietų okupacijoje tiesiog lai1") 
vadinamų imperialistų propa
ganda... |

Laikrašty rašoma: “Būdami 
sudėtine didžiausio ideologinės 
diversijos aparato dalimi, lietu
vių buržuazinių nacionalistų, ga
vusių pas savo šeimininkus prie
globstį anapus okeano, spauda 
ir radijas siekia tų pačių tikslų. 
Ji su bet kuria kaina stengiasi 
iškreipti tiesą apie Tarybų Lie
tuvą, nutylėti jos pasiekimus 
ūkio ir kultūros srityse, įkvėpti 
mūsų tautiečiams užsieny prieš- 
komunistines bei priešsovietines 
idėjas”.

Pasak rusų kalba leidžiamo 
partijos laikraščio Vilniuje, esą, 
tai vykdo JAV, Kanados, Brazi
lijos, Australijos lietuvių kalba 
leidžiama spauda. Nors, pagal 
straipsnį “Sovietskaja Litva” 
dienrašty, reakcionierių autori
tetas puolęs, bet, girdi, užkietėję 
socializmo priešai esą nepapras
tai užsispyrę ir neatsisaką nuo 
priešsovietinės veiklos. (E)

Vengrijoje gripo epidemi
joje mirė 62 asmenys.

Didžiausią kliūtį Vakarų Vo
kietijos ir Čekoslovakijos dery
boms sudarė sena Muecheno su
tartis, kurią 1938 m. rugsėjo mė
nesį pasirašė Britanija, Prancū
zija, Italija ir Vokietija, tuo me
tu valdoma Hitlerio nacių parti
jos. ši sutartis leido Hitleriui 
užimti jau ir taip suskaldytą Če
koslovakiją. Po H-jo pasaulinio 
karo sąjungininkai Potsdame su
grąžino Čekoslovakijai visas jos 
buvusias prieš karą žemes, o 
visi vokiečiai Sudetų krašte bu
vo ištremti į Vokietiją. Jokia 
Čekoslovakijos vyriausybė nepri
pažino Muencheno “diktato”.

Dabartinė Čekoslovakija re:- 
kalauja, kad Bonos vyriausybė 
pripažintų viešai, kad Muenche
no sutartis buvo nelegali “abi 
initio” — nuo pat jos pasirašy
mo dienos. Bona aiškinasi nega
linti to skelbti, nes kokioje pa
dėtyje tada liktų visi Sudetų vo
kiečiai, kurių Vokietijoje yra 
apie 2 milijonai? Jie visi su
tartimi buvo pripažinti Vokieti
jos piliečiais, daugelis tarnavo 
Vokietijos kariuomenėje. Pri- ’ 
pažinus, kad ta sutartis nuo pat 
pradžios buvo nelegali, visi Su
detų vokiečiai taptų legaliai Če
koslovakijos piliečiais, pabėgė
liais, gyvenančiais be jokių tei
sių svetimame krašte.

Brandto vyriausybė nutarusi 
nusileisti čekams ir sutartį pri
pažinti negaliojančia, tačiau nu
tarusi ir toliau kovoti už “tos 
sutarties padarinių legalizavi
mą”. Atrodo, kad Čekų-vokiečių 
susitarimas daugiausia priklau
sys nuo techniško žodžių ir saki
nių sudėstymo sutarties tekste. 
Abi valstybės pasiryžusios su
tartį užmiršti, ją palaidoti istori
jos archyvuose, atidarant kelią 
ekonominiam' bendradarbiavi
mui. Po Čekoslovakijos, derybų 
su V; Vokietija laukia Vengri
ja ir Bulgarija, kurioms irgi rū
pi prekybos ryšiai su Vokietija.

Darbininkai 
nebendradarbiaus 
BAL HARBOUR. — Darbo 

unijų atstovų suvažiavime fede
racijos prezidentas George Mea
ny paskelbė, kad unijų atstovai 
dalyvaus. Algų tarybos svarsty
muose tačiau balsuos tik tais at
vejais, kada jų balsai bus reika
lingi ginti darbininkų interesus. 
Kol darbininkų reikalavimai ne
bus tarybos patenkinti, darbo 
unijų vadai taryboje nebalsuos 
ir nebendradarbiaus. ” Jei pre
zidentui mūsų sąlygos nepatin
ka, jis gali mus išmesti-iš tarny
bos, pareiškė Meany.

Darbininkų vadams labai ne
patiko, kad Algų taryba nuspren
dė neleisti kelti darbininkams 
algų, nors jų pakėlimas buvo kai 
kurių unijų išsiderėtas dar prieš 
ekonominius suvaržymus.

Senato bankų komitetas nu
balsavo leisti Algų Tarybai pa
kelti algas už ankstyvesnį laiką 
iki 35% per trejus metus anglių, 
kasyklų darbininkams.



LAIKAS:’ * \ •> V* * > f

1971 metais... L
gruodžio 11 d. 8-vąl, vąR. 

(šeštadienį!

gruodžio 12 d. 2:30 vai. po pietų 
(sekmadienį)

VILTA:
Marijos Aukšt. Mokyklos Auditorija, 
California ir 67 gatvių kampas.
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' LIETUVIŲ MENO ANSAMBLIS DAINAVA MINI SAVO VEIKLOS 35-RIŲ METŲ 
SUKAKTĮ IR STATO

SID A B RIN £ DIE N A
SU SIMFONINIU ORKESTRU

Dirigentas — PETRAS ARMONAS
Libretas — ANATOLIJAUS KAIRIO Muzika — BRONIAUS BUDRIŪNO
SOLISTAI: Dalia Kuę«ni«a« • Ro<n< MastUnį t Margarita Momkienė f S REŽISŪRA — Zita Kevalaitytė - Visoc^iena * DEKORACIJOS — Jurgis

• Janina Šalnienė. / Daug vila • ŠOKIŲ CHOREOGRAFIJA — Leokadija Braždienė
• Algis Grigas • Vytas Radys • Julius Saurimas • Antanas \ • CHORMEISTERIS — Alfonsas Gečas • AKOMPANIATORĖ
Gelažius aktorius. i — Marija Mondeikaitė* Kutz.

tBILIETAI: 
“Marginiuose”, 2511 W. 69th SL

Telef.: PR 8-4585

KAINOS:

$8, $7, $6, $5, $4,

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

—---------

DAR KALBĖKIME APIE GRYBUS
(Tęsinys) . į Įsteigė Mueugliene specialią

. agentūra ištirti grybu maistin-
Ar grybai maisUngi? mitybinę vertę ir būdus,

Nuomonę, kad grybai neturi kaip galimą būtų grybus pąnau-

grybus. Verdant, yjiač perver- 
dant, prarandama daug maisto 
medžiagų.

Nuodingi grybai

Reikėtų atskirai sustoti prie

Abejojant, ar grybas n^ra mus
mirė, reikia kotą ne pjauti, bet 
atsargiai išrauti ir pastebėjus 
ryškų sustorėjimą, dar apgaub
tą “marškinėliais”, mesti mus
mirę į šalį.

doti gyventojų maitinimui, šis 
institutas, vadovaujamas dr. W. 
Boettlicher, atrado, kad grybų 
mitybinė vertė yra panaši į dar- 

buvo nustatyta,

nuodingų grybų. Valgomuosius 
grybus atskirti nuo nubdingų 
neretai labai sunku. Reikia ats
kirai išmokti kiekvieno nuodin
go grybo rūšį. Kol grybautojas

na New Yorke; Edvardas Slįe- 
soraitis mirė Lietuvoje.

XXXI n x x n x x rxxxxxxxxxxj

Lietuvos laivyno 
buvusieji kapitonai
Lietuvos Pąjūrio redaktorius 

A. Lymantas (5260 10th Avė., 
Montreal 405, P. E., Canada) nu
meryje 39, 1971 metų skelbia, 
koks likimas ištiko 'Horno Ragą 
apiplaukusius Lietuvos laivyno 
kapitonus:

gėlą gyvena Lenkijoje; Zigmas 
Domeika tragiškai žuvo Vene- 
zueloje; Bronius Krištopaitis gy
vena Chicagoje; Stasys Kudirka 
mirė Lietuvoje; Mikas Limbą gy
vena Šiauliuose; Feliksas Mar
cinkus mirė Australijoje; An
tanas Mėlinys paskendo Horno 
Rago srity; Benediktas Monke
vičius plaukioja Kaspijos jūro
je; Aleksandras Rasiulis gyve

SJi-O *
e>help you r
BČART FU N 

iour HEART

Šalia mirtinai nuodingos žals
vosios musmirės (amanita pbal- 
loides), panašiai nuodinga yra 
baltoji musmirė (amanita ver- 
na), margoji musmirė, rausva- 
rudė, gelsvoji (amanita citrina)

jokios mitybinės vertės, tenka
girdėti jau ne pirmą kartą, ra
čiau modernieji inikologai (gry-

. bų specialistai) tvirtina .kad
grybuose yra nemaža baltymų, į žovių. Kartu

kad iš visų Vakarų Vokietijoje'išmoksta iš tolo nuodingus gry
bus atskirti, jis turėtų iš viso ne-[ir Lietuvoje geriausiai žinoma

vertingų angliavandenių ir net 
riebalų. Juose apstu Įvairių mi- užaugančių grybų tik apie 10%
neralinių druskų: fosforo, nat
rio, kalio, sieros, geležies, chloro 
ir kt. Grybuose visada būna ir 
vitaminų, ypač B grupės, o taip 
pat A ir D. Įvairios kitos me
džiagos suteikia grybams malo
nų aromatą ir skoni. Daugiau
sia maistingųjų medžiagų yra 
grybo kepurėlėje, kiek mažiau 
— kote. Reikia sutikti, kad gry
bai yra sunkiai virškinami, to
dėl juos maistui ruošiant reikia 
kuo daugiau susmulkinti.

Vakarų Vokietijoje, kaip vo
kiečiams Įprasta viską pagrindi
nai ir tvarkingai daryti, 1951 
metais maitinimo ministerija

yya sunaudojami maistui. Bu
vo atkreiptas valdžios dėmesys 
p faktą, kad daug vertingo mais
to nueina niekais.

Vokiečių chemikai nustatė, 
kad baravykas turi 5.4 baltymų, 
kad bulvė teturi 2.0, pienas 3.5 
nuošimčiu. Po baravvko baltv- v v
mais žymus pievagrybis (cham- 
pingnonas) su 4.8%. Grybai tu
ri daugiau riebalų už špinatus.

Vokietijos grybų institutas nu
statė, kad geriausiai grybai su
naudojami, kada jie džiovinami 
ir vėliau sumalami i miltelius, 
kurie yra daug geriau suvirški
nami už gabalais supiaustytus

SEIGAN’S
7-!2Į2

Pirkę kostiumą, švarką ar 
kelnes, jūs būsite patenkinti, 
nes mūsų siųvęjąi čia yat vie
toje jums primieruos. U pritai
kins ir nieko už pritaikymą ne
reikės mokėti.

Atdara vakarais: pirmadie
niais ir ketvirtadieniais, o kito
mis dienomis iki 6-tos valandos 
vakaro.

HARRY SEIGAN kviečia vi
sus vyrus ir jaunuolius atvykti 
ir Įsitikinti, koks didžiulis yra 
pasirinkimas rūbų rudens ir 
žiemos sezonui, geriausių fir
mų, kaip GROSHIRE, BOTANY 
“500”, PHOENIX ir kit., nau
jausios mados.

KĄ TIK GAUTA IŠ 
ITALIJOS KOSTIUMŲ, 

MARŠKINIŲ IR KITOKIOS 
APRANGOS.

4640 SOUTH ASHLAND AVENŲE
TeL_ YArds

rinkti nežinomų ar abejotinų 
grybų.

Kolega Vilainis - Šidlauskas 
rašė, kad “Lietuvoje pažinojo
me nuodingą tik musmirę”. 
Laimingas jis,^kad jam neteko 
prisirinkti šunbaravykių (bole
tus satanas) ar aitriųjų bara
vykų ar karčiųjų baravykų, ku
rie kai kuriuose kraštuose nau
dojami vietoj pipirų. Labai pa
vojinga nuodingų grybų tarpe 
yra puokštinė kelmabūdė, kurią 
lengva supainioti su kelmučiu, 
nes abu grybai auga ant kelmų 
ir nepatyrusiam sunku juos at
skilti. Kelmabūdė skiriasi nuo j 
kelmučio lygiu kepurėlės pavir
šium ir geltonais (jaunystėje) 
arba žalsvais ir pagaliau juos
vai žalsvais lakšteliais apatinėje 
kepurėlės pusėje. Kelmučio ke
purėlė smulkiai žvynuota, o lak
šteliai, net ir senų grybų, švie
sūs, gelsvai balti.

žalsvoji musmirė

Nuodingiausias grybas Lietu
voje ir čia, Amerikoje yra žals
voji musmirė, nuo kurios žmo
nes dažniausiai ir mjrštas Ją 
galima supainioti s.u umėdėmis, 
pievagrybiais ar kitais grybais. 
Jaunų musgirių vaisiakūnius 
dęngia bendras storas baltas ap- 
valkas. Tada grybas yra pana
šus į besikalanti iš žemės kiau
šinį. Grybui augant,, apvąlkąs 
trūksta, viršutinė jo dalis lieka 
kepurėlės paviršiuje baltų taš
kelių, lopelių ar kurpeliu pavi
dalu, kita, prie koto likusi, ap- 
valko dalis, supa lyg sijonėlis 
ar apykaklė kotą, kurio galas 
irgi turi plėvelės dali — išnarą. 
Kotas tu musmirių visada šu
sterėjęs, su “bumbulu”. Lak
šteliai visų musmirių balti. 
Daugumos ūmėdžių lakšteliai 
irgi balti, tačiau koto galas netu
ri sustorėjimo ir nėra viršutinė
je koto dalyje žiedo. Ūmėdžių 
kepurėlės lygios, neturi taškelių.

paprastoji musmirė (amanita 
musearia). Visas musmires len
gva, kaip jau rašyta, atskirti. 
Kas musmirių nepažįsta, tam 
miške— nevieta.

Vytautas Babarskis dabar gy
vena Kapsuke; Stasys Dagys 
gyvena Chicągoje; Kazys Dau- K

Nuodingiausias grybas. Žalsvoji mus
mirė (lot.: Amanita phalloides; yok.: 
Gruener Knollenblatterpilz; angį.: 

Destroying Angel).

Visos berniuku aprangos gaunamos, įskaitant stambius (husky).

Šalia tikrai nuodingų grybų, 
yra visa eilė sąlyginiai nuodin
gų, ar. karčių, maistui naudoja
mų tik po ypatingo paruošimo, 
mirkymo, virinimo ir pan. Bo
bausiai žali nuodingi, virti — 
ne. Stambioji gi j audė, su roži
niais lakšteliais — nuodinga. 
Pilkoji meškutė žalia — nuo
dinga, virta ar sūdyta — geras 
grybas. Juodkotė plempė — 
kartoką ir labai gleivėta, reikia 
mirkyti ir gerokai virinti. 
Plempė dar vadinama žieminio 
kelmučio vardu.

Dvokiančioji ūmėdė ne tik 
žalia nemaloniai kvepia, bet turi 
ir deginantį skonį virta. Piktų? 
ji ūmėdė — skaisčiai rausva, 
rožine kepurėle — irgi deginan
čiai karti ir tinka tik sūdyti, ge
rai apvirinus. Aštrų, kartų sko
nį turi dar rudąsis piengrybis. ir 
piengvybis paliepis, kuris Wis- 
consine dažnai mąsiškai auga, 
tačiau turi aštraus deginančio 
skonio sultis. Vien sūdymui 
vartojamas ir piengrybis pūkuo- 
tė, paberžis, vilnikė, vilnelė 
(lactarius torminosus), nes irgi 
turi aštrų skonį, kuris gali ap
kartinti visą grybų puodą. Pū- 
kuotę nesunku sumaišyti su vie
nu skaniausių grybų — rud
mėse.

Atrodo, kad būsiu suminėjęs 
visus nuodingus,, nevalgomus ar 
tik gerokai mirkius ir virinus 
valgomus grybus, kurie žinomi 
Lietuvoje ar čia Amerikoje. Yra 
visa eilė grybų, kurie jauni val
gomi, seni jau nebeskanus. Vie
nas grybas kvepia amžiumi, ki
tas ilgai išlaiko kamforo kvapą. 
Aišku, tokie grybai, Įsimaišę į 
puodą tarp gerų grybų, gali su
gadinti visus.

Lietuvoje ir Amerikoje yra 
tūkstančiai grybų rūšių, tačiau 
žmonės renka valgymui ne dau
giau 60 rūšių. Iš tų vėl esama 
ypatingų favoritų, kaip baravy
kas, rudmėsė, raudonviršis, 
lepšė, pūkuotė, makavykas, 
Ūmėdė ir kt. Įvairūs baltikai, 
pieugrybiai renkami tik tada, 
kai nėra geresnių grybų. Yra 
daug lengviau išmokti pažinti 
nuodingus grybus, negu atsi
minti visus valgomuosius.

Tikrinio baravyko (boletus

edulis) Čikagos apylinkėse ne
pasitaikė rasti. Girdėjau pasa
kojant, kad komp. V. Jakubėnas 
su žmona važiuoja baravykų 
prisirinkti į Colorado miškus, 
kur jų kartąis gąusiai randa.

Mūsų grybautojai dažnai visus 
baravykų giminės grybus vadi
na “lepšiukais”, o prie kelmų 
augančius, ar net ne prie kelmų 
randamus — “kelmučiais”, ši
tokia klasifikacija yra paviršu
tiniška. šių eilučių- autoriui te
ko labai nedaug rasti baravykų 
lepšių, tačiau nemažai teko pri
sirinkti kazlėkų, šilinių baravy
kų, makavykų. Lietuvoje bara
vykų giminei priskaitoma 13 
grybų rūšių. Iš jų Amerikoje 
auga bent 8 rūšys.

A. P,
(Pabaiga)

MIDLAND
AND LOAN ASSOCIATION

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily —_ 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

<40 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 50632 

PHONEi 2544471

1914 metų
Midland Savings aptar 

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
u- ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000

Not everyone buys 
Bonds for refiremem

xspedally since the cew higher feteest 
JKes Test irto effect,

Sarmgs Bonds ocr pay 5% z- 
-sbes hdd to mataaity cį S

X scads (4% fcr the fest these- 
sfeer 5L20% to aatunty).

Htorest See thsttaakes Bcode a greet 
wy to saw the extra, thingt 
Trrkr Xvasg 1 Httie bit fea. Beeis, 
wcxtxm, campers, i placed the lake or 
h the tocontains. Things, yetz ęsr, ezjoy

Tfec ata oe: yocr sarags pta stewed 
by jeirag the Payrol Savings Ran 

’yc« vork cr the’ Bcssd-a-Mc^tx Rat 
>best yoc bank.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, BL 60608
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ANTRAS JAV IR.KANADOSdalyvauja
KETVIRTADIENIS, lapkričio 25 <L, 7:30 vai. vakaros ‘ 

Kosto Ostrausko METAI, rož. Marytė Smilgaitė.
PENKTADIENIS, lapkričio 26 d., 7:30 vai. vakaro 

kartojama ketvirtadienio programa.
ŠEŠTADIENIS, lapkričio 27 d., 7:30'vaJ. vakaro

Jurgi© Jankaus AUDRONĖ, rež. E. Dauguvietytė-Kudabienė.
SEKMADIENIS, lapkričio 28 d., 2 vai. popiet,

Algirdo Landsbergio PASKUTINIS PIKNIKAS, rež. 
Dalila Mackialienė.

SEKMADIENIS, lapkričio 28 d., 7:30 vai. vakaro
ŽYMENŲ ĮTEIKIMO ŠVENTĖ ir vaišės.

Vaišes praveda Laima Nainytė.

1971 M. LAPKRIČIO MEN. 25, 26, 27 IR 28 D. D. JAUNIMO CENTRE 
5626 SOUTH CLAREMONT AVE.

Rengia LB Kultūros Fondas

BILIETAI Į VAIDINIMUS po $4, S3 ir $2 gaunami Marginiuose, 2311 
’ * ' t $ J 11 ‘ • t f * 2

W. 69th St., tel. PR 8-4585 arba vaidinimu dienomis prie įėjimo.

Bilietus prašome įsigyti iš anksto, nes visos eilės yra numeruotos.

KVIETIMAI | ŽYMENŲ ĮTEIKIMO VAKARĄ $4.00 asmeniui, įskaitant 

vaišes, gaunami taip pat tik MARGINIUOSE. Programoje Žymenų 

įteikimas, L. Biknevičiaus orkestras, vaišės ir šokiai.

Maloniai prašome paremti aukomis šiuo adresu: LB Kultūros Fondas, 

2955 West 71st St., Chicago, UI. 60629, tel. HE 6-5151.

ALFONSAS NAKAS

RAŠYTOJŲ PAGERBIMAS DETROITE
Ir šį kartą, kaip dažnai man | kalinio, arba 

i į džio. Lokali: 
giniai buvo 1

atsitinka, pusvalandį sėdėjau 
prie mašinėlės, ieškodamas re
portažui pavadinimo. Visokių
sugalvojau, bet visus nustūmiau 
į šalį. Ilgiausiai laikiausi prie 
žodžio “negerbimas”, bet kai 
ėmiau spaudyti klavišus, tai tie
siai per prievartą išėjo “pager
bimas”. Kur buvo pagerbimo ir 
kur negerbimo, tegu skaityto
jas susiranda tolesnėse eilutėse.

Ruoštasi keletą mėnesių
Detroito Lietuvių kultūros 

klubas savo veikimo istorijoj tu
ri įrašęs daug gerų ir gražių 
darbų. Diduma jų buvo arba lo-

tada
inio pobū-

kai ren-

lietuvių publikai. Tarptautinio 
pobūdžio buvo tie pasirodymai, 
kurie, dažniausiai per Tarptau
tinį institutą, buvo skirti kita-. 
taučiams su lietuviškais daly
kais supažindinti. Bet pora kar
tų anksčiau ir( va, čia-aprašo
mas pobūvis jau buvo skirti di
delei lietuviškai auditorijai, var
pais paskambinant į Clevelandą, Į 
Torontą, Čikagą ir Los Angeles. 
Pirmieji du buvo ūkininkų ir mo- j 
kytojų pagerbimai. Šis trečia-1 
sis — rašytojų. Visais atvejais 
mums, spaudos bendradarbiams,

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI ;
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875 
Vedė|a$ J. LIEPOMIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo -9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vaL

-------------* fi.”B;'PlETkTEWICX P?es. *

47 and Rockwell Street. Te!. LAfayette 3-1083 
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

on 
investment 

account

^7C mokama dvieju
metu certifi- 

catams. Mažiau
sia $5,000 
ar daugiau

Pinigai Įdėti prieš mėnesio. 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį.
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d. 

Prašome aplankyti naują mūsp namą.

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vak.; 
Antrad ir penktadieni 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už-

teko susidurti su tuo pačiu svar
biausiu tokių pobūvių rengėju. 
Kultūros klubo pirmininku An
tanu Musteikiu.

Daugiausia ruoštasi buvo šiam 
trečiajam atvejui. Rašančiuosius j 
ir Detroito visuomenę užaliarma- Į 
vo prieš keletą mėnesių, regis, 
ankstyvą pavasarį. A. Mustei
kio veikla ypač suintensyvėjo 
per paskutinę^ keletą sąvaičių: 
rašė pats, ragino kitus rašyti, 
skelbė radijo programose. Pri
vačiai vedė susirašinėjimus su 
visais lietuvybės žymūnais ir 
kvietėjuos atvažiuoti, dalyvauti. 
Sudarė 17' asmenų garbės komi
tetą (pavardes ir titulus — vė
liau). Kvietė literatūrinės po
pietės dalyvius. Labiausiai jis 
buvo išgirstas Drauge, paskuti
nę savaitę prieš pobūvį ten pel
nydamas vedamąjį straipsnį ir 
dar kelius paralelius primini- > 
mus.

Akademija šaltoje salėje

Lapkričio 7-toji buvo tipiška 
rudenio diena: šalta ir drėgna 
Diena, skirta lietuvių rašytojų 
garbei, prasidėjo pamaldomis 
šv. Antano bažnyčioje. Tenai ne
dalyvavęs, negaliu daug ko pa
sakyti. Iš ankstesnių pranešimų 
žinau, kad pamaldas ten turėjo 
laikyti vysk. Vincentas Brizgys. 
Jį vėliau mačiau scenoje ir sa
lėje, tad manau, kad jis tikrai 
ir pamaldas laikė.

Akademinė, tad pati svarbioji, 
programos dalis Lietuvių namuo
se prasidėjo apie pusę pirmos. 
Bandysiu ją pavaizduoti proto- 
koliškai, tik pridėdamas ir savo 
komentarus, kur rasiu reikalin
ga. Ak, p. Musteikis, žinau, ko
mentarų labai nemėgsta, bet 
toks jairmano-rašymo būdas. -

Scena atsidarė ir garbės prezi
diumą radome jau sėdintį. Nusi
žiūrėti, mat, Vasario 16-sios mi
nėjimų pavyzdžiu, kur laikas la
bai ribotas, žmonių didelės mi
nios, visokį svetimos spaudos 
ir kitų tautybių atstovai maišo
si. Bet ar gi reikėjo šitaip Lie
tuvių namuose? Apie “minias”, 
kurios rašytojo garbei čia buvo 
užplūdusios, pakalbėsiu kiek vė
liau. O prezidiumo narius vieną 
po kito į sceną kviečiant, būtų 
buvę gražiau, iškilmingiau, įdo
miau.

Akademiją gal minutės ar

dviejų žodžiu atidarė pats A. 
Musteikis. Jis, regis, prisiminė, 
o jei ne jis, tai aš prisiminiau, 
jog rašytojų pagerbimas ' buvo 
rengiamas dviejų sukakčių pro
ga; 50-ties metų nuo rašytojų 
susiorganizavimo nepriklausomo 
j e Lietuvoje, ir 25-rių metų nuo
Lietuvių rašytojų draugijos 
(LRD) įkūrimo už Lietuvos ri
bų, Vokietijoje.

Programai vadovauti pakvie
tęs Stefaniją Kaunelienę, A. 
Musteikis sceną paliko, nors va
dovė ir siūlė jam kėdę už garbės 
prezidiumo stalo. Vadovė buvo 
tautiniais drabužiais apsirengu
si (vienintelė šitaip). Jos balsas 
skardus ir tvirtas, tarimas la
bai geras. Jos pirmasis darbas 
buvo pristatyti prezidiumą. Par- 
vardes ir titulus ji, skaitė pra
dėdama nuo garbingiausių. Aš 
čja viską pakartosiu iš kairės 
į dešinę, kaip jie buvo susėdę: 
pirmasis LRD pirmininkas Vo
kietijoje, poetas, operos artis
tas, libretistas, literatūros kri
tikas Stasys Santvaras; šv. An
tano parapijos klebonas kun. Ka
zimieras Simaitis; PLB vyr. val
dybos vicepirmininkas Algirdas 
Nasvytis; vyskupas Vincentas 
Brizgys; visuomenininke, dviejų 
ar daugiau eilėraščių rinkinių 
autorė Marija Sims; dabartinis 
LRD pirmininkas, poetas kun. 
Leonardas Andriekus, OFM; 
Ateitininkų federacijos vadas, 
Detroito universiteto profesorius 
dr. Justinas Pikūnas; JAV LB 
centro v-bos pirmininkas, rašy
tojas Vytautas Volertas; šaulių 
sąjungos pirmininkas, visuome
nininkas Vincas Tamošiūnas. Pa
minėjusi, jog salėje yra kuklus 
senosios kartos visuomeąkfinkas, 
stambiausiai šio rengimo mece
natas Juozas Tamošiūnas, p. 
Kaunelienė kvietė ir jį į prezi
diumo tarpą, bet jis neatėjo. Ka
dangi ta viena, pirma A. -Mus- 
teikiui, paskui J. Tamošiūnui 
skirta kėdė vis buvo tuščia, tai 
vėliau, po keleto minučių, pro
gramos vedėja sugalvojo Į sceną

HOURS) Mon. 12 P. M. to 8 P. Toe*. 9 to 4, Thors. & Fri. 9 to 8. Sat. 9 to 12:30

-
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pakviesti Vilniaus krašto lietu
vių sąjungos pirmininką ir Vli- 
ko narį Kazį Veikutį. Gerai, kad 
K. Veikutis, nors ir abejodamas, 
kėdę užėmė. O tai gal būtų ki
lęs noras ir vėl ka nors kviesti...

Invokacinę maldą sukalbėjo 
kun. K. Simaitis. Rimo Kaspu
čio akomponuojamas, Pranas Za- 
ranka pagiedojo JAV himną. V. 
Volertas prie mikrofono buvo du 
kartus: pirma tarti sveikinimo 
žodį JAV LB vardu, o paskui 
LRD pirmininkui įteikti Bend
ruomenės aktą rašytojams. Pa
grindinę, kuo ne valandos pa
skaitą skaitė S. Santvaras (prie 
jo ir kitų kalbų grįšiu). PLB 
vyr. v-bos vardu prabilo dr. A. 
Nasvytis. LRD vardu kalbėjo 
kun. L. Andriekus, o Ateitinin
kų federacijos — dr. J. Pikūnas.

Po pusantros valandos p. Kau
nelienė dėkojo akademijos ren
gimo dalyviams, minėdama eilę 
pavardžių. Man regis, kad to
kie vieni kitiems pasidėkojimai 
geriausiai tiko pačiame iškilmių 
gale, prie vaišių stalo. P. Zaran- 
kai ir jau kartu visiems daly
viams sugiedojus mūsų Tautoš 
himną, trumpai pertraukai kilo
me nuo kėdžių. Sąnariai bu
vo sustingę, kojos atšalusios ir 
nutirpę pusiaujai. Matomai lau
kę daug publikos ir manę, kad 
jų kvapu erdvi salė bus prišil- 
dyta, rengėjai nepasirūpino šil
dymo sistemą įjungti. Lietuvių 
namų kėdės geležinės ir reikia 
aukštos temperatūros, kad ga-

SKAITYK "NAUJIENAS’ - 
JOS TEIKIA GERI/’JSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

lėtumei patogiai sėdėti. Publikos 
diduma visą laiką liko su paltais.

Apie dvi literatūras ir 
nevalyva kritika

Grįžkime prie kalbėtojų. Visų 
pirma prie pagrindinio prelegen
to minčių, “žodis yra toks pat

laisvųjų rašytojų, o ne lietuvių 
dėka, nes jų knygos dalinai pro 
cenzūrą praeina.

Gerokai kartėlio parodė pre
legentas mūsų literatūros kri
tikams. Jie esą tik arba už, arba 
prieš; arba liaupsės, arba nie
kinimai; tik draugiška kritika

ir nedraugiška; tik juoda ir bal
ta. Į pagalbą čia pasišaukė An
taną Taškų, ir Romualdą Lan
kauską, bet ką jie prieš kritiką 
pasakė, taip ir neužsirašiau. Pra
šė, kad kritikai kalbėtų reikliai, 
bet kad nebūtų rykliai.

(Bus daugiau)
senas kaip žmogus”, pradėjo S. 

! Santvaras, prie mikrofono atė-.
jęs. Pirmas 15 minučių jis kal
bėjo apie antikinius, renesanso 
ir naujųjų laikų rašytojus. Vaiz- 
džiais palyginimais bei citatomis 
įrodinėjo, jog “rašytojas ir pats 
yra žmogus: kartais gal ange
las, kartais gal šėtono giminai
tis”. Koks svarbus rašytojo 
vaidmuo, net Stalinas ir Hitle
ris gerai supratę. Stalinas ra
šytojus vadino “sielos inžinie
riais”, bet pajungė juos, kaip ir 
visus vergus, įsakydamas kurti 
taip, jog būtų “tautinė forma — 
socialistinis turinys”. Ką tas 
kalambūras reiškė, tur būt, nė 
pats Stalinas nežinojęs, bet visi 
vergai žinojo, jog negalima nu
krypti nuo “socialistinio realiz
mo” nei per plauką. Hitleris, 
nors vienų rašytojų knygas de
gino, kitiems liepė kelti “pra
našiausią” germanų rasą ir nie
kinti svetimuosius.

Prelegentas šiuo metu rado 
dvi lietuvių literatūras: laisvą
ją — vakaruose ir “socialistinę”, 
“marksistinę”, ar kaip kitaip ją 
pavadintume — tėvynėje. Iki 
Stalino mirties literatūra tėvy
nėje merdėjusi, bet dabar esą 
galima jau ir aiškių talentų ten 
rasti, šimtinė gi rašytojų, Lie
tuvą 1944 metais palikusių, da
bar laisvame pasaulyje įsikūru
sių, nors dažnai ir nepalankio
mis sąlygomis kurią tikrą lite
ratūrą, nevaržomi, neprievartau
jami. Tušti tik esą pasigyrimai, 
kad mes darome įtakos į kūry
bą tėvynėje. Kaip esą galima 
taip naiviai kalbėti, kai nė vie
na mūsų knyga ten neįleidžiama, 
niekas jų nemato, nepaskaito. 
Kad ir ten jau atsiranda vakarie
tiškų modernistų, tai tik kitų
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COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
488 Madison Ave., New York, N. Y. 10022 
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GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
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Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

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

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

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!
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Lenkai savinasi lietuvių tautos gintaro istoriją
Pralaimėjus ir dėl tūlų lietu- neparašomi. Reikia dirbti, dirb- 

vių žioplumo negavus Prūsijos, I ti, dirbti.
bent gerokos jos dalies nepri-j 
jungus prie Lietuvos po II Pa
saulinio karo, praradome ne
paprastai svarbias žemes, ku
riose šimtmečiais gyveno lietu
vių tautos žmonės prūsai.

Dabar tenai bando kurtis sla
vai. Kiek iš okupuotos Lietu
vos pasiekiančios žinios ' sako, 
rusų okupuota buv. Prūsijos 
šiaurinė dalis tebėra labai nunio
koti ir vis dar nepilnai atstaty
ta, vis dar tebėra daugybės griu
vėsių, buvusio karo padarytų 
sunaikinimų. Gi lenkams ati
duotoje buv. Prūsijos dalyje jie 
bando Įsitvirtinti ir varo aki
plėšišką propagandą, pasaulio 
kvailinimą, tarsi tenai niekad 
niekas kitas negyveno, tik len
kai. Kitos rūšies knygoms, spau
dai “dingstant” iš mokyklų, bi
bliotekų, universitetų ilgainiui 
žmonės gal ir patikės, jei nebus 
priešiškos, t. y. teisingos, infor
macijos.

Dažnai mūsų spaudoje įvai
rūs iškalbieji įrodinėja, kaip bu
vo blogai duodamos svetimie
siems žinios apie lietuvių tautą 
ir pari. Dabar tie šaukliai, užuot 
dejavę, galėtų pasistengti tokią 
didelę klaidą pradėti atitaisinėti, 
visų pirma duodant teisingų ži
nių savo kalba, o kas įstengia ir 
svetimomis kalbomis. Vien de
jonėmis darbai nenudirbami, 
kūriniai nesukuriami, ‘veikalai

Paskutiniu laiku Lenkijos len
kai, aišku, jų vyriausybei pri
tariant, varo atkaklią propa
gandą apie gintarą. Jų užsieniui 
skiriamoje spaudoje pasirodo 
daug iliustracijų bei gerai pa
ruoštų straipsnių apie gintarą, 
kuris Lenkijos pajūryje esąs ži
nomas tūkstantmečiais, apie jį 
rašę senieji mokslininkai, ke
liautojai.

Tokie lenkų straipsniai nėra 
vien šalta, nekalta informacija. 
Ne. Jie rašo daug ką nutylėda
mi, praleisdami ir visą senąją 
gintaro kultūros istoriją, kuri iš 
tiesų yra lietuvių kultūros dalis, 
bando pakreipti vien lenkiška 
versija.

Šia lenkų veikla mūsų moks
lininkams, spaudos žmonėms 
reikia labai greitai ir rimtai su
sidomėti ir imtis priešveiksmių. 
Paprasti laiškeliai, net lenkų 
spaudai, bandantieji įnešti ob
jektyvių žinių, kažin ar ko lai
mėtų, nes jie bus arba paleisti 
kaip plikos antaitės apjuokiau-j 
čiani paplūduriavimui, arba re-į 
dakcijos duos kitokius argu
mentus ir viską dar daugiau pa
kreipę savo pusėn, “pokalbį” 
nutrauks.

Lietuviams reikia parengti ge
rų straipsnių, raštų, knygų. Jei 
vietoje neturima reikalingų duo
menų, iliustracijų, tai reikia jų 
kitur paieškoti, kad ir Lenki j o-

ALTo atstovų nuotaikos
Jau rašėme apie Amerikos Lietuvių Tarybos lapkri

čio 13 dienos suvažiavimo nutarimus, bet mums atrodo, 
kad reikia dar žodis kitas tarti apie suvažiavusių atstovų 
nuotaikas, kad galėtume eiti prie kitų svarbesnių Ameri
kos lietuvių reikalų. Šis Alto suvažiavimas skyrėsi iš kitų 
panašių metinių suvažiavimų, todėl apie jį ilgiau kalbės 
Amerikos lietuvių laikraščiai ir radijo komentatoriai. Vie
ni bandys pabrėžti vienus nutarimus, o kiti kelis svarbius 
dalykus gal ir nutylės. Mums atrodo, kad verta dar pri
minti šias suvažiavusiųjų atstovų nuotaikas:

Suvažiavusieji atstovai, išklausę Alto pirmininko 
pranešimo apie naujai pasiųstų Bendruomenės atstovų 
landžiojimą pas JAV senato ir kongreso atstovus ir ban
dymą nukelti Lietuvos nepriklausomybės minėjimus ki
tai dienai, labai pasipiktino šitokiu JAV Lietuvių Ben
druomenės elgesiu. Amerikos politikos nepažįstantieji 
bendruomenininkai būtų galėję pakenkti Vasario 16-tos 
minėjimams kongrese. Altas daug pastangų dėjo tiems 
minėjimams Įvesti, o dabar jie būtų galėję būti visai pa
naikinti. Amerikos politikai, pastebėję lietuvių susiskal
dymą, gali minėjimų nepravesti ne tiktai atstovų rūmuo
se, bet ir senate. Tokiu nutarimu pasidžiaugtų tiktai ; 
okupantas.

( Alto suvažiavimas ‘ne tiktai pasipiktino, bet jis Įpa
reigojo Alto vadovybę imtis priemonių, kad panašūs da
lykai nepasikartotų. Iki šio meto Altas pro pirštus žiū
rėjo Į neapgalvotus Bendruomenėje Įsitaisiusių fronti
ninkų išpuolius. Jie buvo panašūs Į išdykusių vaikų iš
daigas. Bet jeigu jie ir toliau bandys kenkti organizuotų 
Amerikos lietuvių vedamam darbui, tai tada Alto vado
vybė turės imtis priemonių prieš “išdykėlius”.

Ant tvoros sėdintieji laikraščių redaktoriai džiau
giasi, kad JAV Lietuvių Bendruomenę liečiančio ji rezo
liucija paties suvažiavimo buvo gerokai sušvelninta. Di
deliam džiaugsmui pagrindo neturėtų būti. Reikia ne
užmiršti, kad buvo ir kitų Alto ir frontininkų vadovau
jamos Bendruomenės santykius nusakančių rezoliucijų 
projektai. Vienas tekstas reikalavo ! visai nutraukti san
tykius, kol nepaaiškės frontininkų tikslai. Reikia išsi- kultūrinius darbus. Jeigu Bendruomenės vadovybė ir, 
aiškinti, kuriais sumetimais frontininkai laužo Vliko ir ateityje kenks vieningam Amerikos lietuvių darbui, tai: 
Alto atstovų susitarimus dėl darbo pasiskirstymo. Rei-^ Altas, turėdamas galvoje praeito suvažiavimo nuotai-'

Algirdas Gustaitis (kairėje) su filmy aktoriumi Tom Courtenay po 
spaudos konferencijos apie filmą "One Day in the Life of Ivan De
nisovich", pagal A. Solženicino veikalą, jau rodomą daugelyje val
stybių. Alg Gustaičio pasikalbėjimą su Tom Courtenay spausdinome 

"Naujienų" nr. 262, šių metų lapkričio 6 d.
Nuotrauka Hollywood Foreign Press Association

kas spaudyję MŪlė sųsilifcvi-! 
duoti visoms ALTą sudaran
čioms politinėms ir pasaulėžiū
rinėms grupėms ir sudaryti 
vieną organą kovai už Lietu
vos laisvę. Amerikos lietuvių 
visos patriotinės grupės jau se
niai susijungė į vieną bendrą 

; darbą nesusilikvidųodamos. O 
kas liktų susilikvidavus? Pa
birusi visuomenė ir tuštuma. 
Tą tuštumą užimtų kuri nors 
viena grupė ir imtų kalbėti vi
sų lietuvių vardu. O ta .grupė 
gal būtų tokia, kuriai nė vie
nas nuoširdus lietuvis nepri
tartų. Gerai žinome, kas šian
dien yra pirmasis įsiskverbti į 
betkokią tuštumą.

Šio suvažiavimo dalyviai! 
Linkiu jums praeities pavyz
džiu budėti, vieningai kovoti 
Lietuvos išlaisvinimui, kaip 
ALTai vadovaujant kovojo iki 
šios dienos. Dievūs jums te- 

Ipadeda.
_____________________ '____________________________
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peš ir fraternalius susivienijimus. Pačioje Lietuvoje 
okupantas uždraudė politinių ir ideologinių grupių bet 
kokią veiklą, o Amerikoje frontininkai skelbia, kad ide
ologinės grupės “iš tikrųjų nieko vertos”. Lietuvoje gera 
tiktai “komunistinė” ideologija, 'o Amerikoje gera tiktai 
frontininkų skelbiamoji. '

Alto politinių grupių ir fraternalių susivienijimų 
atstovai, trečią dešimtmetį kartu dirbdami naudingą 
Lietuvos laisvinimo darbą, pramoko pakantos ir reika
lingos tolerancijos. Jie žino, kad ta pakanta reikalinga 
vieningam ir naudingam darbui. Alto atstovų nuotaikos 
yra priešingos kitų niekinimo propagandai.

Bendruomenės vadai iš Alto galėtų daug pasimoky
ti. Pirmon eilėn jie turėtų pramokti tolerancijos. Jie 
neturėtų stumti laukan kiekvieno, kuris nusikalsta 
paskutinei frontininkų linijos krypčiai, nepaklauso arba 
suabejoja priemiestyje gyvenančio ir Įsakymus duodančio Į 
daktaro išmintimi. Pakanta lietuvių tarpe sustiprintų} 
pačią Bendruomenę, nuo josios darbo nesišalintų toks |Ameriką 
didelis visuomenės veikėjų skaičius. J’

{klaidinti ir neapdairius lietu- 
•je. Šiuo klausimu turėtų susi- 
j domėti ir mūsų jaunieji moksli
ninkai bei studijuojantieji.

Gintaro klausimu besidomin
tiems patariu pasiskaityti ne
seniai išėjusį lenkų žurnalą “Po
land”, leidžiamą keliomis kal
bomis, gaunamą JAV-se ir ki
tur. To didelio formato žurna
lo 1971 m. spalio mėn. Nr., 30 
atspausdintos puikiausių ginta
ro gaminių penkios spalvotos 
nuotraukos, gautos iš Marpilės 
(Marienburg) muziejaus, kuri 
jie lenkiškai vadina Marbork. 
Kitos iš Vavelio katedros Kro
kuvoje, bei Dresdeno ’’Grūnes 
Gewolhe” rinkinio. 31 ir 32 
puslapiuose paskelbtas atsargiai 
parengtas straipsnis, galintis su-

vius. Pradeda Plinijaus ir Pto
lomėjaus raštais apie gintarą, 
Sebastiam Munster “Cosmogra
phy”, paskelbta 1544 m., kur 
gintaras vadinamas b e s t i a- 
I e in s u c c i n o. Ir t. t. Tą 
straipsnį kas nors turėtų atsar
giai-išsiversti į lietuvių kalbą, 
duodamas reikalingus paaiškini
mus, pataisymus, papildymus, 
atitaisymus.

Rusai neleidžia iš okup. Lie-j 
tuvos išsiųsti ar išvežti gintaro 
į užsienį, jį naudoja rusų ar oku- • 
pantų papuošimui, jį nori pasi-< 
glemžti kaip savo brangenybę, o 
lenkai gintarą stengiasi moksli
niai pasivogti.

Kovokime už lietuvišką auksą 
— gintarą!

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ

vyskupas 
šių metų 
šiais žo- 

Amerikos

Vysk. Brizgys sveikina ALTos suvažiavimą 
Lietuvių katalikų 

Vincentas Brizgys 
lapkričio 13 dieną 
džiais pasveikino
Lietuvių Tarybos suvažiavimą:

Didžiai gerbiamas Ponas 
Pirmininke, Prezidiume, su-; 
važiavimo atstovai ir svečiai!

Aš ir kiti tremtiniai atvykę į 
l radome Amerikos 

j lietuvių visas patriotines orga- 
Iki šio meto Altas rėmė Bendruomenės užsimotus *nizaclJas ir grupes, susibūru

sias į ALTą. Ji buvo jau nuga
lėjusi ne vieną laikotarpi, ne
: vieną momentą, kada Lietu-

- , . » • • / I ’ 7 •»— “j- r --v —vos klausimui ir politiniam
Kia patirti, Kuriam tikslui frontininkai verbuoja refe-.kas, turės imtis vieningam darbui reikalingų apsaugos'statusui grėsė labai dideli pa- 
rentus, niekinančius ideologines Amerikos lietuvių gru- priemonių. 'vojai. Kiekvienam yra aišku,

kad jei ne ALTa, tai Lietuvos 
klausimas būtų buvęs jau se
niai nepalankiai išspręstas ir 
šiandien tuo klausimu Ameri
kos vyriausybės institucijose 
niekas su mumis nekalbėtų. 
Nuolat ir šiandien aš jaučiu AL 
Tai, nežinau ko daugiau — 
dėkingumo ar pagarbos.

Ir šiandien Lietuvos statuso 
klausimas yra dideliame pa
vojuje, tačiau ne didesniame 
už tuos, kokių ALTa yra jau 
ne kartą nugalėjusi. Praeitis 
šiandien tebūnie ryžto, vienin
gumo, drąsos ir vilties pamo-

Prieš pusantros savaitės kaž-

ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS

1932 METŲ DIENORAŠTIS
Į

S
Pusiaukelėje prabėgo keli jaunuoliai. 

Prabėgo kaip piktu vėju vejami. Bėgo jie, 
tikriausiai, ieškodami laimės, pasitenki
nimo. Pasinerti norėjo tame pasitenkini
me, prisisotinti be ribų ir be saiko.

O juk nedora ieškoti tik laikinio pasi
tenkinimo. Nedora ir neleistina yra, žmo
gaus protą turint, savo gyvenimą laikinu
me skandinti.

Dabar mažiau besimokysiu, mažiau 
laiko nuo miego benutrauksiu, nes juk ne
bereikia taip blaškytis, nes egzaminus, 
laikui atėjus , vistiek išlaikysiu. Nebent 
pasistengčiau laikyti juos anksčiau už ki
lus kursantus.

šiandien sekmadienis. Diena graži, 
saulėta. Didesniąją jos dalį prasėdėjau 
kamaroje besimokydamas. Dažnai reikia 
nueiti perkelti arklius, kurie yra gana toli.

BIRŽELIO 12 D.
> Mano šeimininkas Rcdveikis nesvei- 
kuoja. Kai tik parėjau pas juos, greitai jis 
skųstis pradėjo, kad sergąs. Yra nusimi
nęs. Vieną kartą pasakė jis man: “Toks 
gražus pavasaris, tokia graži gamta, o 
man reikės mirti”. Ir mažai besikiša i ūkio 
tvarkymą. Visu gaspadoriumi yra Rcdvei- 
kienė.

Turi Redvcikiai keturis sūnus: Maksą, 
Kurti. Brunoną ir Elmutą. Maksas yra de

vyniolikos metų. Dirba Klaipėdoje prie 
laivų remonto,’ mokosi ša Itkal vystės. Dvi
račiu parvažiuoja vakarais labai išsisuo- 
dinęs . Kurtis yra gaspadorius. Jis yra pen
kiolikos metų. Su juo mudu visuomet 
kartu darbuojavos. Brunonas yra devy- 
likos metų, inteligentiškas berniukas. El- 
mutas tebėra vaikas, truputi atsilikęs pro
tiniai.

Yra dar senutė, Radveikienės motina. 
Visi jie yra lietuviai, savo tarpe lietuviš
kai kalba. Tik sekmadienių rytais, kai 
geresniai drabužiais apsirengia, pradeda 
vokiškai kalbėti. Senutė nė nemoka vo
kiškai

Bet jie nelaiko savęs nei lietuviais, nei 
vokiečiais. Vokiečiai, jų manymu, yra mies
te gražiai apsirengę ponai. Ir jie patys, 
kai gražiau apsirengia, pavirsta vokiečiais, 
todėl vokiškai kalbėti pradeda, šiaip, 
darbo dienomis jie esą laukininkai. Lietu
viai jiems yra žmonės iš Didžiosios Lietu
vos. Jr aš jiems lietuvis esu. O “žemaitis” 
yra keiksmažodis nekenčiamiems lietu
viams iškeikti. Kai vieną kartą pasakiau, 
kad esu žemaitis, jie visi nutilo, o senutė 
paskui prašė, kad taip nesakyčiau, kad 
nevadinčiau save žemaičiu.

Nekenčia jie “lietuvių”. Vokiečius la
biau myli, negu lietuvius iš Didžiosios Lie
tuvos.

BIRŽELIO 18 1).
Yra šeštadienio vakaras, l’žšventėmc 

anksčiau negu kitais vakarais. Kai Įėjau 
dabar, vakarienę pavalgęs Į kamarą, tėra

tik trys bertąiniai astuonių. Kadangi gul
ti dar beveik anksti, atsidariau langą ir. 
pradėjau rašyti dienoraštį.

Lauke lyja šiltu, tikrai vasarišku lietu
mi, be jokio vėjo. Gaspadorius ką tik pa
sakė, kad barometras smarkiai krenta. 
Reiškia — lyti nenustos greitai.

Tai pirmas toks šiltas lietus. Iki šiol 
oras buvo nepastovus: tai pakildavo šalti, 
stiprūs vėjai, tai karščiai kelias dienas 
tęsdavosi.

Deginuosi saulėje. Gal šią vasarą pas 
Papūnį šieną plaudamas ir gerokai nusi
deginti galėsiu.

Kažkur laukuose kukuoja gegutė. Pir
mą sykį šį pavasarį išgirdau ją kukuojant 
toje pačioje kamaroje sėdėdamas. Tai bu
vo šeštinių diena. Užkukavo besimokant 
algebrą.

Parvažiavo iš atostogų Eliozis. Nude
gęs saulėje ir plika galva. Antradienį, kai 
buvau nuėjęs egzaminų laikyti, susitikau 
ji, tą pačią dieną atvažiavusį. Per Sekmi
nes bebuvova susitikę. Per tą mėnesi jis 
daug įspūdžių namuose patyręs ir į savo 
dienoraštį užrašęs. Skaitėva abudu jo die
norašti. Beskaitydami įsileidova Į gilesnį 
pasikalbėjimą. I filosofiją, jeigu taip pa
vadinti būtų galima. Tik dabar pradėjo va 
vienas antrą pažinti. Anksčiau trūkdavo 
atvirumo. Tik su vienu Jcnkauskiu mudu 
vienas antram atviri tebūdavom.

Viena naujiena tokia didelė, kad sun
ku ir patikėti. Mirė Uogaitė. Eliozio die
noraštyje parašyta. Net tris kartus per
skaičiau tą dienoraščio vietą ir vis dar sun

ku buvo patikėti, kad tikrai taip parašyta.
Lietuvių kalbos egzaminas ne visai pa

sisekė.
BIRŽELIO, 24 D.

Vakar lijo visą dieną. Mudu su Kurčiu 
važiavom parvežti tam mokytojui paskuti
nes malkas. Parvažiavom kaip žuvys.

Šiandien yra apsiniaukusi, bet nelyja 
ir yra maloniai šiltas oras. Gera kėkštiš- 
kianis eiti į atlaidus, nedulko Plungės vieš
keliai. Tik gal šiek tiek purvo yra.

Iki pietų šiandien pioviau šieną, o nuo 
pietų — gaspadinė pasakė, kad šventa. 
Taip staigiai, netikėtai. Net negaliu susi
orientuoti, kaip čia produktingiau tą pus
dienį sunaudoti. Pradžioje kibau į die
norašti — šitą puslapį užmarginti.

šiandien, kaip paprastai penktadie
niais, parėjęs pietų radau savo seną drau
gą “Trimitą”. Šarkis nugalėjęs Smėlingą! 
Sukūlęs jam nosį! Tai didelė parama man 
prieš čionykščius vokiečių garbintojus.

Poryt galėčiau važiuoti į Juodkrantę. 
Bet nevažiuosiu, nes tai būtų tik sugaišta 
diena. Namie būdamas ką nors naudin
gesnio padarysiu. Turiu vengti pramogų.

Santykiuose su šeimininkais paskuti
niu laiku, man atrodo, ne viskas tvarkoje. 
Man jau lyg ir nusibodo čia būti. Blogai, 
kad nėra tikro gaspadoriaus. Nesant aiš
kių nurodymų, kartais padarau ne taip 
kaip reikia.

Bet neilgai čia bebusiu. Atsidursiu vėl 
gimtuose laukuose, su dalgiu rankose.

Sudmantienės Lėnė yra graži mergaitė.
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GERESNE Už GRYNUS 
PINIGUS AR BETKOKI 

DALYKĄ 
SPECIALAUS RUBLIO 

CERTIFIKATAI 
Jie yra geriausia dovana. 

Intertrade Express Corp, saky
davo Jums anksčiau, o dabar tai 

patvirtina Jūsų giminės — 
Su jais jūsų giminės gali gau-. 

ti ką tik jie nori už dali regu
liarios kainos. Yra tas pat kaip 
Įeiti i krautuvę su 100 dol. ir nu
pirkti ten prekių už 200 ar 300 
dol. netgi daugiau.

Pilnai garantuoti ir apdrausti. 
Tik INTERTRADE EXPRESS 
CORP, duoda Jums greičiausią 
patarnavimą. Certifikatai yrą. 
pristatomi i jūsų giminių na
mus per apie 3 savaites. Spe
cialaus Rublio kaina yra $2.13. 
Jokių primokėjimų nėra. Jūs 
■galite siųsti bet kokią sumą. > 
' Reikalaukite mūsų veltui siun

čiamų iliustruotų katalogų.
UŽSAKYKITE DABAR

EXPRESS CORP.
125 East 23rd Street

Fifth Floor
New York, N. Y. 10010

Tel. 982-1530
SVARBU DĖL AUTOMOBILIŲ

Tik trumpam laikotarpiui
Moskvitch 412 1E — $2995.00 
Zaporozhets ZAZ 966 $1895.00 
Yra tik labai ribotas kiekis. To
dėl paskubėkite. Užsakykite 

dabar.
Svarbu dėl apartmentų.

Reikalaukite mūsų specialių 
biuletenių. ’

Visuomet dailiai apsirengusi. Bet žinau, 
kad pasileidusi. Tik purvas, kuriame len
gva išsipurvinti. Išorine jos išvaizda gė
riuosi, bet ji manęs netraukia.

LIEPOS 3 D.
Karštos dabar dienos. Kartais taip per

kaistu dirbdamas, kad net silpna darosi. 
O dirbu saulėje be marškinių. Mat noriu 
nudegti, šiek tiek jau pdrudau.

Dabar sunkūs darbail Vežame dobilus. 
Man vienam reikia juos visus suvežti. Nė
ra lengva.

Ir>jau nusibodo čia būti. Per ilgai vis 
tas pat Jau noriu ko nors naujo, gal ir 
netikėto, noriu kad pasikeistų aplinka ir 
gyveninio sąlygos. Viskas ilgainiui nusi
bosta.

Po. dviejų savaičių išvažiuoju Į Kėkš
tus, tad jau bus didelis pasikeitimas.

Tik mokytis nenusibosta. Su džiaugs
mu galvoju apie lai, ką mokysiuos ryt ir 
poryt -

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
“N A U JI E N A S”

Jos visad rašo
TEISYBĘ



Zk. AN ii A BAUŪNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSifcs

IR GĘRKLfS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2848 W. 63rd STREET
Ofiso telef.: PRospect 8-3229
Rezid, telef.; WAIbrook 5-5076

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

Rax. h>l. 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

Tetef.: PRospect 8-1717

DR. S. B1E21S
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.

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

DR. L K. BOBELIS
1R

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Susirinkimu u
PRANEŠIMAI

— Chicagos Lietuviu Suvalkiečiy 
Draugijos šokių vakaras įvyks lapkri
čio 20 d., 7:00 vai. vak., Hollywood Inn 
salėje, 2417 W. 43rd St. šokiams gros 
George Joniko orkestras. Bus skanių 
valgių ir įvairių gėrimų. Kviečiame 
visus dalyvauti ir praleisti linksmai 
vakarą.

— Žemaičiu Kultūros klubo metinis 
parengimas įvyks lapkričio 21 d. 4:00 
vai. popiet, Hollywood Inn svetainėj, 
43 ir S. Western Ave. Bus vaišės, Va
liūno muzika šokiams ir veiks laimės 
šulinys Nariai ir svečiai kviečiami 
dalyvauti. Nariams dalyvavimas, pa
gal konstituciją, privalomas. Įžangos 
bilietas 1.00 dol. asmeniui.

Joseph Skeivys, klubo pirm.

— Amerikos Lietuviu Piliečiu Pa
šalpos Klubo mėnesinis narių susirin
kimas įvyks sekmadienį, lapkričio 21 
dięną 1:00 vaL popiet Hollywood sve
tainėje, 2417 W. 43rd St Nariai ma
lonėkite atsilankyti ir aptarti klubo 
reikalus, kurių yra daug.

Rožė Didžgalvienė, rast.

DR? PETER BRAZIS
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EIS1N - EISINAS 
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. 
Treč. ir šeštad. uždaryta.

Ofiso tek: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telef.: GArden 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
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 7lst St. — Tek 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lense/'
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

Ekskursijos į Lietuvą 
1972 metais

Walter Rask - Rasčiauskas, 
pirmas pradėjęs vežti žmones Į 
Lietuvą, tą darbą sėkmingai tę
sia jau 11 metą. Jo tvarkingai 
suorganizuotos ekskursijos ’vyk
sta sklandžiai. Šią vasarą jo va- 
davaujamas American Travel 
Service Bureau nuvežė 6 ame
rikiečių grupes į Lietuvą. No
rėjo daugiau žmonių nuvažiuo
ti, bet dėl vėlybos registracijos 
negalėjo to padaryti, nebuvo 
vietos.

Ateinančiais metais Rasčiaus- 
ko įstaiga planuoja nuvežti Lie
tuvon net 10 grupių. Vienos 
ekskursijos buvo 17 dienų, kitos 
po 21 dieną. Prie jų bus gali
ma prisijungti Čikagoje, New 
Yorke ar Montrealyje. Kas iš 
anksto užsiregistruos, tai galės 
pasirinkti jam patogiausią . ke
lionės .laiką. Su vėliau besire
gistruojančiais gali tas pats atsi
tikti, kas atsitiko šiais metais. 
Todėl patariame planuoti iš an
ksto ir laiku užsiregistruoti. 
Rašykite arba informacijų kreip
kitės tokiu adresu:
American Travel Service Bureau

9727 South Western Avenue
Chicago, Illinois 60643
Tel.: (312) 238-9787

Taip pat paruošiame kvieti
mus giminėms atvykti Į Ameri
ką. Teikiame informacijas ke
lionių reikalais Į ■visus pasaulio 
kraštus. Parūpiname bilietus ir 
reikalingas vizas. (Pr).

EAST ST. Ldliij, ill.
Pasibaigė vasara, drauge ir 

poilsiavimas. Su rudens pradžia 
prasidėjo mūsų kolonijoje visuo
meninė veikla. Šiemetinę visuo
meninę veiklą pradėjo p. Irena 
Gintautienė su savo baleto mo
kyklos mokinėmis. Ji davė du 
(spalio 24 d. ir lapkričio 10 d.) 
viešus nemokamus apylinkės vi
suomenei lietuvių liaudies šokių 
vakarus. Tokius viešus baleto 
šokius p. L Gintautienė su savo 
klasikinio baleto mokyklos mo
kinėmis visuomenei duoda kas 
metais rudens pradžioje.

Už šitokį gražų amerikonų vi
suomenei pristatymą mūsų liau
dies šokių, kuriais ji puikiai re
klamuoja mus ir mūsų tautą, 
mes labai jai dėkingi ir linkime 
jai geros 'sveikatos bei sėkmės 
tolimesniuose darbuose.

Antrą lietuvių susibūrimą su
rengė vietos Tautinė Sąjunga 
spalio 30 d. ponų Vaitkų svetai
nėje. Pobūvio metu dr. P. Švar
cas rodė vasaros kelionės po Eu
ropą vaizdus, o p. Kikutienė pui
kiai paskaitė keletą. Maironio 
eilėraščių. Po to, loterijos būdu 
buvo paskirstyti dr. ir Aldonos 
Švarcų padovanoti du paveiks
lai ir kvepalų bonka.

Tretį šio rudenio parengimą 
ruošia Lietuvių Bendruomenė 
lapkričio 21 d. 1 vai. po pietų 
vietos lietuvių parapijos salėje 
(15 ir Baugh gatvių kampas). 
Kiek teko nugirsti, vietinės lie
tuvės moterys žada paruošti lie
tuviško skonio skanius pietus ir 
kitus užkandžius, o vyrai pasi
ryžę svečius pavaišinti gaivi
nančiais gėrimais. Pietų metu 
veiks laimės šulinys, ir kiekvie
nam bus gera proga išbandyti 
savo’ laimę. Pobūvio pabaigo
je bus paskirstyti mūsų gera
širdžių tautiečių paaukoti fan
tai. Fantus aukojo: dr. ir Ona 
Čerškai (paslaptingą voke užkli
juota fantą); ponai A. ir S. Go- 
beriai — brangią lovatiesę; J. 
ir A. Gerčiai — indų rinkinį; L 
ir R. Gintautai — puikų elektri
nį lygintuvą (prosą); M. ir A. 
Vaitkai —šampano bonką ir vie
nai porai rinktinius pietus sava
me restorane. Pobūvio rengė
jai iš anksto prašo visus lietu
vius ir jų draugus lapkričio 21 
d. (sekmadienį) pasidaryti sau 
tikrą šventę ir namuose pietų 
neruošti, bet su šeimomis atvyk
ti į šį pobūvi ir prie nuotaikin-

i50VlClU pidlldS w Z
Europai pavergti
Dziennik Polski Londone per

spausdino James Tomlinso šių 
metų rugpjūčio 11 dienos pra
nešimą iš Paryžiaus apie Varšu
vos Pakto (sovietų) slaptąjį pla
ną, kuri išdavė 1968 metais į JAV 
pabėgęs čekų generolas Jan Sej- 
na.

Sejna pasisakė, kad jis kaip 
Čekoslovakijos apsaugos minis
terijos sekretorius dalyvavęs 
Varšuvos Pakto generalinių šta
bų posėdyje Pragos mieste 1965 
metais.

Tame posėdyje buvę aptarti 
Didž. Britanijos sabotažo būdai, 
pirmiausiai cheminėmis prie
monėmis sunaikinti miestui van
dens tiekimo vamzdžius, po to 
visą požeminiais traukiniais su
sisiekimą.

Jan Sejna pranešė, kad rusai 
tuomet pateikė sąrašą asmenų 
iš politikų, karininkų, policijos, 
prekybos, spaudos ir profesinių 
sąjungų tarpo, numatytų pir-

Hvje areštuoti, taip pat 
pasiūlė sąrašą teisėjų, kurie su
imtuosius turėtų teisti.

Toliau sovietai pranešę, kad 
29 ir 39 divizijos su angliškai 
kalbančiais karininkais numaty
tas smogti D. Britaniją. Liau
dies respublikų (satelitų) ka- 
riuomenės numatytos daryti in- 
vazijos į Vakarų Vokietiją ir 
Prancūziją. Vokiečiai pripažin
ti geriausiais, o prancūzai blo
giausiais kareiviais. Sunkiausio
ji našta numatyta satelitų ka
riuomenėms, kurių sovietai ne
matą reikalo taupyti.

Jau to mitingo metu buvę at
spausdinta milijonai maisto kor
telių, banknotų ir kelrodžių ka
riuomenėms, kurios turės oku
puoti Cokietiją, Šveicariją ir 
Prancūziją. Vien Vokietijoje! 
areštuotinųjų skaičius siekęs 
10,000 pavardžių.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS)

Lioksmumo arba liūdesio valandoj 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

i GUŽAUSKVi
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

| BEVERLY HILLS GĖLINYČIA |
■f j

2443 WEST 63rd STREET
| Telefonai: pR 8-0833 ir PR 8-0834 |

1 \

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

BIZNIERIAI, kurie garsinasi 
NAUJIENOS^1. — TURI GERIAUSI?

PASISEKIMĄ BIZNYJE

DR. LEONAS SEiBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

. Vai.: antrad. nuo 1—4 po pietą, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

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

GRADINSKAS

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

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

* ■ — - - «

Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadien
io—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099 t

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad 
Lr penkt. 2-4 ir 6-8 vak vak. šeštadie- 
niaii 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONiS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.- HEmiock 4-2123 
Rezid. tele>\» Gibson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P< ’ 
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai. Med. Bap- 
dažai. Speciali pagalba koĮomi

* (Arch Supports) ir t t

Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1. 
1850 West 63rd St., Chicago, 111. 60629 

Telefu PRospect 6-5084

AM-FM RADIJAS 

STEREO 
FONOGRAFAS

NAMŲ ELEKT. IR BATER.

2512 W. 47 ST. — FR 6-19W
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮ! į

S -- --------- - . -- ---------— - -------

1 1 “ x
PĘRKRAUSTYMAt

L.idimxi — Piln. .paraudi 
ŽEMA KAINA

R. t E R E N A S
2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymai 

iš įvairiu atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Plica 
Til.: FRontiir 6-1882

SOPHIE BARČUS
i RADIJO ŽEIMOS VALANDOS

1 Visos programos iš W0PA,
; 1490 kiL A. M.
Li.tuviy kalba: kasdien nuo pirma 

dienio iki penktadienio 11—12' 
vaL ryto. — šeštadieni ir sek
madieni nuo 8:30 iki 0:30 vaL 
ryto.

Tai.: HEmiock 4-2413
7!ą? So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629
L ■■■ --- -------  ■—9

gos muzikos papietauti ir jau
kioje aplinkoje su savo artimai
siais maloniai praleisti šventa
dienio popietę. Gal dar nevienam 
ir laimė nusišypsos. Kadangi 
gautą pelną rengėjai ketina pa
aukoti mūsų labdaros ir kultūri
nėms institucijoms, todėl reikė
tų visiems tą pobūvį paremti ir 
kuo skaitlingiausiai jame daly-- 
vauti. J. J.

— Žurn. Algirdas Gustaitis, 
Hollywood, Calif, susilaukė 
ypatingo dėmesio už aprašymą 
filmos “Viena diena Ivano De- 
nisovjčiąus ”. Aprašyme, ku-l 
ris buvo atspausdintas Nau
jienų lapkričio 6 d. numeryje, 
taip pat yra pasikalbėjimas su 
to filmo pagrindiniu artistu 
Tom Courteney, kuris kartu su 
kitais artistais norėjo pamaty
ti ir išgirsti savo žodžius lie
tuvių kalba. Filmas vaizduo
ja komunistinio kaceto gyve
nimą ir savo turiniu bei pasta
tymu imponuoja kino teatrų 
lankytojus.

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
A IK STb AUT0M0BILIA3IS PASTATYTI

A. t A.

ALBERT PADDEN
Gyv. 3434 W. 74 Street

Mirė 1971 m. lapkričio mėn. 19 dieną, 2:45 vai. ryto, sulaukęs 56 
metu amžiaus. .Gimęs Chicago, Ulinois.

Paliko nuliūdę: žmona Ann (Slowicky), dvi dukterys — Mary Pa- 
lasz, žentas Richard ir Joann Kairis, žentas George, du anūkai — Lisa 
Ann Kairis ir Mark Palasz bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Šeštadienį, 6 vai. vak. kūnas bus pašarvotas P. J. Ridiko koply
čioje, 3354 So. Halsted St.

Pirmadieni/ lapkričio mėn. 22 dieną 9:15 vai. ryto bus lydimas 
iš koplyčios i Queen of the Universe, 72-nd and Homan Ave. parapi
jos bažnyčią, o po gedulingu pamaldų bus laidojamas Lietuvių Tauti
nėse kapinėse.

Visi a. a. Albert Padden -giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, dukterys, giminės.

Laidotuvių Direktorius Povilas J. Ridikas. Tel. YA 7-1911.

Įsteigta 1916 metais

PRANEŠAMA APIE ATIDARYMĄ NAUJOS
Lack
(LACKAWICZ)

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIOS

11028 SOUTHWEST HWY. PALOS HILLS

974-44 1 O

Dvi koplyčios Cliicagoje
2424 W. 69th Street • 2314 W. 23 rd Place

Lack (Lackawicz) šeimos trys kartos patarnauja Chicagieciams ir maloniai 
praneša apie atidarymą jų trečios koplyčios Palos Hills.

z . . .. DABAR .ATDARA APŽIŪRĖJIMUI. .

STEPHEN C. LACK • JAMES S. LACK @ RONALD C. LACK 
DIREKTORIAI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 
miiHugūmnimniiinrunMriirimunitmnHHiHntHtnmtiHMiHiimniHniimitniaiuminnnumtHMP 

i

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI;

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741-1742

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

z

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE :
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTJ

■

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS

1

!
!

1
5

i2

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401 
- - ---- 1 .... — 1 ■' ■ ■- — " "' ■»

BUTKUS - VASAITIS I
•7 • g

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572_ . ______ -___•• ■

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

STEP. C, LACK IK SŪNŪS
I; (LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410, .— ---—--------- ---------
! P. J. RIDIKAS

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911 
■

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-222^ 1 649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois

<      -       ■——i—i—n— iiwiiiww——   m .  - "
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Aldona lyg būtų tik tam ir gimusi
' Aldona Laurens — Laurinai
tis 4358 So. Western gatvėje 
apie dvidešimt metų yra lai
kiusi užeigą. Jau buvo gero
kai net pavargusi. Be to liga 
Užklupo ir teko ligoninėje pra
būti netrumpą laiką. Tad, sa
vaime suprantama, ir užeigos

o neretai ir vietos pritruksią ' 
lankytojams atsisėsti, žinoma.! 
lankytojus traukė jos graži iš-! 
vaizda ir tas malonus aptarna
vimas. Už tai ne vienas iš jų! 
prasitardavo, jog Aldona lyų 

bizniui1

timas rankas. Bet dabar, 
jau pasveiko, apsisprendė 
grįžti i bizni, ir jau 1972

ir An-kai 
vėl 
me 

tais gegužės mėnesį ją vėl ma
tysime besisukinėjant savo už
eigoje. Sunku ir susilaikyti 
jiuo tos pagundos, nes biznyje 
jai labai sekasi. Kai, žiūrėk, 
kitur tuščia, o pas Aldoną vi
sada rasi svečių. Didelė graži 
užeiga, daug vietos svečiams, 
karas ilgas, nuo durų iki durų,

būtų jau ir gimusi 
tvaricyti.

Tą jos sėkmingumą 
tina ir tai, jog Aldona
tanas Laurens — Laurinaičiai] 
gana pasiturinčiai yra spėję 
įsikurti. Juodu be gražaus, di- 
(lėlio dviaukščio mūrinio na
mo, kur yra užeiga jau yra pa
sistatę ir kitus dar didesnius 
dvieju aukštų namus, 
lingu namu projektą 
ir statybą prižiūrėjo 
naitis, architektas

LIETUVIO
BATŲ TAISYMO

4612 So. Paulina St.
* (Town of Lake)

Dirba 6 dienas savaitėje nuo 9 ryto 
iki 7 vai. vak. Atvežus iš toliau, gaus 

nuolaidą. ' Darbas garantuotas.
STASYS ŠAKINIS

TEL.: YArds 7-9107

. TrnmttiHtžiTTTTmTTrr
DĖMESIO!

Porčiai — Garažai su durim — 
į Priestatai. >
Beismantų įrengimai ir kiti įvairūs 
karpenterio darbai. Taip pat naujų 

namų statyba, su lotu ar be loto.
Apskaičiavimai nemokamai.

TEL. — 582-7595

MARQUETTE

2455 West 63rd Street
Tel.: 778-6909

Now open for business
PETS OF ALL KINDS

Come in and browse

Tų sli- 
paruošė 

jų gimi- 
Albertas

Kerelis. Kitoje vietoje jie turi 
dar ir trečius namus. Jie visi 
ne tik gražiai atrodo, bet ir 
labai gražiai sutvarkyta ir visa 
prie jų esanti aplinkuma. Me
deliai, žalios aikštelės pakraš
čiais apsodintos žydinčiomis 
gėlėmis. Už toki gražų namų 
ir aplinkos tvarkymą jie Na
mų ir aplinkos priežiūros ko
misijos yra gavę pagyrimo di
plomą.

Pastebėtina, kad Aldona 
Laurens — Laurinaitis savo 
motinos Marcelės Knataitienės 
talkinama buvo pati pirmoji iš 
naujųjų ateivių atidariusi už
eigą Town of Lake lietuvių 
kolonijoje. Nešykščiai juodu 
paremia ir mūsų kultūrinius 
reikalus. Yra uolūs rėmėjai 
Lietuviai Televizijoje progra
mų. Antanas Laurens — Lau
rinaitis' turi gerą ir gerai ap
mokamą darbą Čikagos mies
to valdyboje. Žinoma, jis vėl 
užeigą atidarius negalės daug 
padėti. Nebus jam nė laiko. 
Jis yra veiklus lietuvių orga
nizacijų narys ir jau eilę metų 
yra šaulių Sąjungos Vytauto 
Didžiojo kuopos valdyboje. 
Teks vėl talkos ieškoti iš ša
lies, nrs, žinomą, kiek padės 
ir jos motinėlė.

Šia proga pravartu pastebė
ti,, jog Marcelė Knataitienė, 
nors jau sulaukusi 75 metų, bet 
jaučiasi sveika ir gerai atrodo.

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS

INSURED
SAVINGS

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

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

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th SL, Chicago, HL 60629. ® Tel. WA 5-2787 

Didelis pasIrinHnus Ivilrlų prekių. 
AUTOMOBILIAI, ŽALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

ĮrankiaL Ilgų metę patyrimas.

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

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
, 404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.

Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

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

site Čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

■ ■ - _ _ - 'i- - -
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Aldona ir Antanas Laurens - Laurinaičiai, uolūs kultūrinių 
organizacijų rėmėjai.

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

SMALL COMPANY IN THE 
j OPTICAL AND ELECTRONICS

FIELD
J needs all around bookkeeper 
'who would be capable of be
coming Office manager also as

sume administrative'duties.
Company located in Northwest 
suburb. Steady full time job.

Good salary and Company ben
efits. Some German desirable 

but not necessary.
PHONE AFTER 7 P. M.

967-6833

..i.;

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimo!

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB FMATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, FrezidenUa

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

Ji nėra sulinkusi, susikūpri
nusi, ir eina lyg būtų dar jau
na. Būdama geros širdies ji 
nuolat paremia vienuolynus, 
labdaringus darbus ir spaudą. 
Skaito ne tik religinius laikraš 
čius. bet mėgsta ir Naujienas, 
kurias kasdien perskaito su 
dideliu, kaip sakė, malonumu. 
Gerai, kad mūsų tarpe yra. mo
kančiu Įsikurti ir labai smagu, 
kad jie nenutolsta nuo savųjų 
ir visada dosniai paremia mū
sų tautinius kultūrinius reika
lus. A. Vilainis

nimo klausimą, dabar, atro
do, yra savo rezoliuciją pamir-Į 
šęs. Zierins primena, kad til
tus reikia statyti i pavergtąsias 
tautas, o ne į jų pavergėjus.

Osvalds Aklemtins prime
na, kad šiandien 130 tautų 
gėrisi laisve ir yra Jungt. Tautų 
nariai, bet trys buvusios iki 
pat II Pasaul. karo nepriklau
somos valstybės ir Tautų Są
jungos nariai Latvija, Lietuva 
ir Estija tebekenčia sovietų 
priespaudą.

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkiy Reikia

COMPANION HOUSEKEEPER 
FOR ELDERLY GENTLEMEN 
in exchange for good home. 

For more information — 
NA >€291 days 

or 678-0089 evenings 'and 
weekends. 

Some English necessary.

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

IŠNUOMOJAMAS 3 kambarių butas 
34-tos ir Emerald apylinkėje. Skam
binti tel. 776-0410 po 5:00 vai. vak.

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

[visų RŪŠIŲ DRAUDLMO AGENTŪRAI

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
65-TOS IR S. CAMPBELL apylinkėje 
parduodamas 6 kambarių, 3 miega
mųjų namas, 2 automobilių garažas. 
Savininkas atsilieps telefonais 737-9247 

arba 436-1548.

SAVI NAMAI NEŠĄLĄ

3 EUROPOS TAUTOS 
TEBĖRA PAVERGTOS 
Latvijos

TRUMPAI

nepriklausomybės 
diena

Tribūne ketvirta- 
“Voice of the Peo-

Korts trumpai 
Latvijos laimingą 
laisvės ir nepri
laiką nuo 191 <8 

18 d. iki 1940 me- 
pastebi, kad trys

Chicago 
dienio nr. 
pie” skyriuje yra net trijų lat
vių laiškai Latvijos nepriklau
somybės Tninėjimo proga.

Voldemars 
suminėjęs 
bet trumpą 
klausomybės 
m. lapkričio 
tu birželio,
tautos — latviai, lietuviai ir es
tai tūkstančius metų gyvenę 
prie Baltijos šiandien yra smur 
tu Įjungtos Į Sovietų imperiją. 
Šiandien bet kuri tauta Afriko
je ar Azijoje, jei dar svetimų , 
valdoma, gali kelti savo reika-j 
lą Jungtinėse Tautose. Prieš 
valstybes, kurios neišlaisvino 
savo kolonijų, nubalsuojamos 
sankcijos. Bet jokios akcijos 
nedaroma dėl Sovietų okupuo
tų Europos tautų. Autorius rei
kalauja Pabaltijo valstybėms 
tų pačių teisių, kokios suteik 
tos Afrikos, Azijos ir okeanų 
salų gyventojams.

Tedis Zierins reiškia apgai
lestavimą. kad JAV Kongresas 
savo prieš penkerius metus re
zoliuciją, pasmerkiančią Sovietų 
kolonizmą Latvijoje, Lietuvoje 
ir Estijoje ir reikalaujančią, kad 
prezidentas keltų tarptautinė
se konferencijose toms valsty-

— Andrius Juškevičius, LKS 
“Ramovė” Chicagos sk. pirm, 
pranešė, kad pranešime apie 
Lietuvos kariuomenės atkūri
mo ir Simo Kudirkos minėji
mo programoje buvo netikslu
mų bei pakeitimų: iškilmėse 
prie Nepriklausomybės pa
minklo dalyvaus Pranė Pakal- 
kienė, o meninę dalį praves p. 
Kilius. 'Minėjimas prasidės 
lapkričio 21 d. 11 vai. pamal
domis Tėvų Jėzuitų koplyčio
je. Po jų bus žuvusiųjų pager
bimas. Akademinė ir meninė 
dalis Įvyks Jaunimo Centre.

IŠNUOMOJAMI 2 BUTAI
IŠ 3-JŲ IR 2-JŲ KAMBARIŲ

su virtuvėmis ir kitais patogumais 
prie namo, pavieniams asmenims arba 
porai be vaikių Teirautis vakarais 

5—8 arba šeštad. ir sekmad.
6933 So. OAKLEY AVE.

Butų nuomavimas. įvairūs draudimai 
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4307 So. KEDZIE, CHICAGO 

TEL. — 254-5551

PIRKITE dvi ar 3 šeimos naują 8 bu
tų namą po 3 ir 4^ kamb. Š15,000 
pajamų. Marquette Parke. Priims 

mažesnį mainais. Tel. HE"4-2323.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairūs Pardavimai

FOR SALE watchmaker’s lathe with 
50 chucks and other tools.

Call RE 7-2377.

LA GRANGE PARK 
BY OWNER

3 bedroom bi-level with dining room, 
recreation room, 2 baths, central air 
cond., 2 car garage. Ideal location. 

$43,900. 
Tel. 354-9518.

602 FOREST RD.

daugiau vietos^ negu bet ka
da. Visus' kviečia atsilankyti 
LB vid. Vakarų apyg. valdyba.

— Alfonsas ir Julija Cibuls- 
kiai, Marquette Parko apylin-j 
kės gyventojai ir Naujienų skaij 
ty tojai išėjo pensijon ir šiomis j išeiti pensijon ir apleisti puikų biznį,

5 BUTŲ AUKŠTAS MŪRAS. 50’ lo
tas. 3 auto mūro garažas. Naujas 
gazu šildymas. Aluminum langai. 
Apie $8,000 nuomos. Pusė bloko nuo 
parko. S46,000.

2 BUTŲ GRAŽUS MŪRAS. Beveik 
kaip naujas. Aluminum langai. Įreng
tas šiltas beismantas. Naujas garažas.

i Blokas nuo parko. S38,500.
3 BUTŲ 1% AUKŠTO MŪRAS. Ga- 

zu šildymas. Geros pajamos. Gražūs 
butai. Garažas. Arti ofiso. $34,000.

6 KAMBARIŲ MŪRAS. Kabinėti? 
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

— Danguolė Valentinaitė Įs
pūdingai deklamavo latvių 

.poezijos kūrinius radijo foru- 
jmo programoje Latvijos nepri
klausomybės šventės proga.

— Anton Smailis, Downers 
Grove, Ill., gavo ankstyvą ir 
prasmingą kalėdinę dovaną — 
metinę Naujienų prenumeratą 
iš savo sūnaus Kazimiero Smai 
lio ir marčios Elsie, gyv. Hic
kory Hills, Ill. A. Smailis yra 
išėjęs pensijon. Priklausė Am- 
malgamated Clothing workers 
unijai. Domėjosi ir tebesido
mi lietuvišku gyvenimu bei lie
tuviu reikalais.

dienomis persikelia Į Hot 
Springs, Ark. Jie ten nusipir
ko namus.

— Derliaus šventės parodoje, 
kuri bus atidaryta lapkričio 
20 d. 11 vai. ryto Navy Pier sa 

_ __________ d__ _____ ___ lėse, dalyvaus 26 tautinės gru- 
bėms nepriklausomybės grąži-Įpės. Lietuviai šiemet gavo daug

-š'J'

ŽIVILĖ BILAIŠYTĖ,

šiais metais baigusi visa Pedagoginio Lituanistikos Insti
tuto programą ir parašiusi diplominį darbą tema "Algi
manto Mackaus bibliografija". Instituto baigimo diplo
mas jai bus įteiktas gruodžio 11 d., šeštadienį, Jaunimo 
Centro didžiojo) salėj. Absolventu vakaro pradžia — 
7 vai. vak. {ėjimas nemokamas. Visi kviečiami atsi

lankyti.

— Ponia Anna Kavaliūnas, 
ilgametė Naujienų skaitytoja, 
persikėlė gyventi iš Roselando 
apylinkės i Calumet City, III.

— Pranė Pakalkienė ir Vida 
Kriaučeliūnaitė padės Chicagos 
Lietuvių Tarybos vainiką prie 
paminklo žuvusiems už Lietu
vos laisvę. Nepr. Lietuvos ka
riuomenės 53-jų ir Simo Kudir
kos metinių sukakties minėji
mas bus lapkričio 21 d. ir pra
sidės 11 vai. pamaldomis Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje. Minėjimas 
bus iškilmingas ir viešas. Visi 
lietuviai kviečianfi dalyvauti.

— Miškininkas Vincas že
maitis šių metų lapkričio mėn. 
21 diena mini savo 75 metu 
sukakti. Inž. Jurgis Gimbutas 
Lituanistikos Instituto Tauto
tyros skyriaus vardu pasveikino 
Žemaitį ir padėkojo už. Lietuvos 
sienų klausimais ruošiamas 
studijas.

Ar jums deimanto prireikia, 
gero laikrodžio ar žiedo, 
Tvero krautuvė pateikia, 
duodant nuolaidą dar priedo.

TVERAS JEWELERS
2646 W. 69 St. Tel. RE 7-1941.

(Sk).

Lake Worth, W. Palm 
Beach arba Ft. Lauderdale, Flo
ridoj, ieško pensininkas mažą 
butelį. Kreiptis Į Naujienų 
dakciją:

NAUJIENOS, Box 179
1739 So. Halsted St.
Chicago, Ill. 60608

re-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch«r 
Chicago, III. 60632. Tel. YA^7-5980 
...................................     -Z

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TeL: REpublic 7-1941

KRAUTUVĖ! KRAUTUVĖ! 
KRAUTUVĖ!

Savininkas Įsakė greitai parduoti dvi
gubos krautuvės pastatą su 3 butais 
ant didelio 50 pėdų sklypo labai ge- 

jroje apylinkėje į vakarus nuo Lack- 
j wood Ave. labai judrioje Archer 
j Avė. prekybos vietoje. Savininkas turi 

; suteikdamas jums puikiausią progą 
tapti sėkmingu prekybininku labai 
lengvu būdu. Skambinkite stebuk

ladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

PRIE MORTON AUKŠT. MOKYKLOS 
— 2 butų po 5 kambarius namas su 
pilnu rūsiu, moderniomis voniomis, 

2 mašinų garažu. 
$25 900

SVOBODA, 2134 Šo. 61st Ct., Cicero 
BI 2-2162. Jei neatsako — LA 1-7038

7% — ROOM GEORGIAN 
1% BATHS

50 ft. corner lot. 75% mortgage avai
lable. West of Kedzie near Marquette 

Park, schools, St. Rita’s. / 
Gas heat. Ideal for large family. 

Early possession. 
Owner must sell!

776-2225

MEDINIS. 2 butai po 4 kambarius. 
Naujas gazo centrinis šildymas. Nau
jas garažas, žemi taksai. Palikimas. 
Pigus. Prie 44-tos gatvės ir Maple

wood. Tel. 778-6916

CHICAGOS PIETVAKARIU priemies
tyje, Tinley Park, m., savininkas sku
biai parduoda mūro namą su 2 mie
gamais. Pilnas beismantas, nauja gazo 
šilima, garažas su breezeway. Skalbi
mo ir džiovinimo mašinos. 60 x 200’ 
sklypas, apsodintas dekoratyviais me

džiais. Skambinti 532-2291.

A. G. AUTO REBUIIDERS 
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

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
32O8’/i W. 95th St.

GA 4-8654

rtATT FAta

INfVtAMCI

Shte firm FfrewrttawaRv Compal

"H JITI .... ii '..hum- «

T E R R A
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660
k , . i ii .................. . „į , ✓

’V’.**!*

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

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

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

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

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa 
quete Parke.

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

įrengtas 
užim-

butai

Mar-

2951 WEST 63 STREET 
436-7878

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūrM 
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 virtuvė ir 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
šild. gazu. Marquette Parke. $21.500.

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

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

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

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

NERIS REAL ESTATE
8009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-condftioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius jr 
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

i nil <<!_■ ..... i ............ ~

A. & L. INSURANCE & REALTY I

A. LAURAITIS
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775

(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs automobiliu draudimai.
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