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MASKVA. __ Sovietų komunistų partijos centro komitetas
turėjo savo sesijų, kuri baigėsi vakar. Trečiadienį susirenka vy
riausias sovietas, kuris turės uždėti paskutinį antspaudą ant 
naujo penkmečio plano. Centro komitetas susirinko pirmą kartą 
po 24-tojo partijos kongreso. Sesijoje kalbą apie užsienio politiką 
pasakė pats Brežnevas, kuris pastaruoju metu vis daugiau kišasi 
j užsienio politikos sritį. Penkmečio planą komitetui pristatė 
Valstybės Plan n pirmininkas Nikolai Baibakov, o 1972 metų biu
džetą pristatė finansų ministeris Vasily Garbuzov.

INDIJA GINASI NEPRADĖJUSI KARO,
PUOLIMĄ VYKDĄ PATYS BENGALAI v v

KARACHI. — Po kelių mėnesių susišaudymų Indijos - Pakis
tano pasienyje, pagaliau prasidėjo platesni karo veiksmai. Iš 
abiejų sostinių skelbiamos žinios rodo, kad mūšiuose dalyvauja 
tankai ir karo lėktuvai. Indija skelbia numušusi tris Pakistano 
lėktuvus savo teritorijoje. Karo veiksmai vyksta Rytų Pakistano 
pasienyje, kur iš Indijos puolimas pradėtas keturiuose frontuose 
iš vakarų ir iš rytų pusės. Kiekvienas puolimo centras yra virš 
100 mylių vienas nuo kito. Pakistanas skelbia jau praradęs šiek 
tiek teritorijos, tačiau padaręs daug nuostolių puolančioms jėgoms.

Centro komitete yra 240 as
menų. Teoretiškai šis komite
tas išrenka savo prezidiumą - 
politbiurą. Sovietų spauda dar 
neskelbia, ar buvo padaryta ko
kių nors politbiuro pakeitimų, 
tačiau visi laukė, kad naujasis 
Rusijos respublikos premjeras 
Michilas Solomancevas bus pa
skirtas į politbiurą, nes tradici
ja reikalauja, kad Rusijos prem
jeras visada būtų ir politbiuro 
narys. Solomancevas pakeitė 
buvusį premjerą Gennadi Voro
nova, kurio nemėgstąs Brežne
vas. Voronovas turėjo iš polit
biuro būti išmestas.

šiais metais sovietų spauda 
daugiau rašė apie naują penkme
čio planą, negu tai paprastai da
roma. Norėta atkreipti skai
tytojų dėmesį į didelius val
džios planus pagerinti vartoto
jų aprūpinimą būtiniausiomis 
prekėmis. Pirmą kartą plano 
gairės buvo paskelbtos dar. va
sario .mėn. Planas buvo plačiai, 
aptartas partijos kongrese ba* 
landžio.mėn. Visą vasarą buvo 
skelbiami atskirų pramonės ša
kų planai, o šią. savaitę planas 
bus ratifikuotas Vyriausiojo so
vieto.' ' ■

Kiek kitaip buvo, su paskuti
niuoju penkmečio planu. Jis bu
vo priimtas 1966 metais ir pa
tvirtintas partijos kongreso, ta
čiau' vėliau to plano nebuvo lai
komasi-ir vyriausias sovietas jo 
niekada nepatvirtino.

-Eiliniai sovietų gyventojai ne
rodo dėmesio valdžios skelbia
miems planams. Jie per eilę me
tų yra pripratę prie valdžios pa
reigūnų ir spaudos pažadų. Prieš 
10 metų Chruščiovas žadėjo pra
lenkti Ameriką. Gyventojai iš
moko nekreipti dėmesio į val
džios pažadus, nes dar nei karto 
jie nebuvo įvykdyti. Sovietų 
gyventojai daug daugiau domisi 
valdžios derybomis su vakarų 
kraštais ir laukia prekių iš va
karų, žinodami, kad tokių pre
kių patys sovietai nemoka pasi
gaminti.

■ Atmetė Čilės 
valdžios planą

SANTIAGO. — Čilės opozici
jos partijos pasmerkė vyriausy
bės bandymą panaikinti parla
mentą, įsteigiant jo vietoje vie
nų rūmų Liaudies asamblėją. 
Krikščionių demokratų partijos 
vadas pareiškė, kad vyriausybė 
siekia bet kuria kaina pagrobti 
visą Čilės valdžią. Tai esanti se
niai pažįstama komunistų tak
tika. -

Parlamentui vyriausybės pa
siūlymą “užsidaryti” atmetus, 
valdžia žada eiti tiesiog į gyven
tojus plebiscito keliu. Krikščio
nių demokratų partija pareiškė 
viltį, kad Čilės gyventojai atmes 
vienos asamblėjos įdėją ir pa
sisakys prieš vyriausybės ban
dymą pakeisti Čilės politinės 
sistemos charakterį.

Čilės sostinėje vyksta kovos

IŠ VISO PASAULIO
♦

BOSTONAS. — “The Chris
tian Science Monitor” šeštadie
nį paminėjo metines nuo lietu
vio jūreivio Simo Kudirkos pa
bėgimo ir jo sugrąžinimo prie
varta atgal į sovietų laivą. Pri
menama, kad sovietų teismas vė
liau nuteisė Kudirką 10 metų 
kalėjimo. Ta proga laikraštis 
nagrinėja naujas Amerikos tai
sykles priimant politinius pabė
gėlius. Tos taisyklės būsiančios 
paskelbtos dar šiais metais.

SPRINGFIELDAS. — Illinois 
gubernatorius Ogilvie paskelbė, 
kad jis vėl kandidatuos 1972 m. 
rinkimuose. Gubernatorius pasi
tiki, kad jo atlikti darbai skati
na balsuotojus jį perrinkti. Gu
bernatorius Ogilvie daug įsigi
jo priešų, kai jis įvedė Illinois 
valstijoje pajamų mokesčius ir 
bandė sumažinti šalpos lėšas.

STUTTGARTASį -- V. Vokie
tijoje streikuoja 55,000 meta
lo darbininkų. Daugiausia pa
liestos yra Daimler-Benz auto
mobilių įmonės. Darbininkai rei
kalauja 11% algų pakėlimų, 
įmonės siūlo 4.5%, o valdžia pa
taria mokėti 7.5% daugiau. Dar
bininkai atmetė savo pačių uni
jos vadų nutarimą priimti val
džios tarpininkų pakėlimus ir 
pradėjo streiką.

BELFASTAS. — šiaurinėj AL 
rijoj vėl sprogo kelios bombos, 
sužalojusios viešbutį ir sunaiki
nusios vieną taverną. Vienas as
muo užmuštas, devyni sužeisti.

TOKIJO. — Japonijos plieno 
federacija apskaičiavo, kad šiais 
metais Sovietų Sąjunga pralenks 
Ameriką plieno gamyboje, pa
gamindama 120 milijonų tonų, 
kada Amerika pagamins 114 mil. 
tonų. Japonija bus trečia, Vo
kietija — ketvirta, Britanija — 
penkta.

ROMA. — Italijoje streikuoja 
laikraščių pardavinėtojai, mui
tininkai ir žemės ūkio darbinin
kai. Laikraščių pardavėjai strei
kuoją dėl kelių jų suėmimo už 
pornografinių leidinių platinimą.

LONDONAS. — Britanijos 
spaudos klubas nutarė ateityje 
priimti nariais moteris, šį nu
tarimą paskelbdamas klubas pa
kėlė į klubo garbės narius Bri
tanijos karalienę Motiną.

ČIKAGA. — Tautinė saugu
mo taryba skelbia, kad šį savait
galį keliuose žus tarp 620 ir 720 
amerikiečių.

'♦ Švedijos įsteigtas taikos 
tirimų institutas paskelbė, kad 
pasaulyje daugiausia ginklų par
duoda Amerika, Sovietų Sąjun
ga, Britanija ir Prancūzija, 
apimdamos 90% visos ginklų 
prekybos. Pusę visų pasaulio 
ginklų parduodanti Amerika.

tarp komunistinių ir katalikų 
studentų. Policija naudoja du
jas; šaltą vandenį ir lazdas stu
dentams išskirti. •

Po daugelio metu sunkiu kovu Piety Vietname garsi JAV armijos "Americal" 
divizija išvažiuoja iš Indokinijos. Fotografijoje divizijos vadas suvynioja iškil
mingose apeigose divizijos vėliavą. Išgarsintos Mylai kaimo žudynės irgi įvyko 

tos divizijos okupuotoje srityje.

AR KEIČIASI MASKVOS POLITIKA?
Ar Sovietai grįžta į normalaus gyvenimo tarpsnį? — klau

sia Sidney I. Ploss, autorius straipsnio “The Christian Science 
Monitor” (lapkr. 8 laidoje) ir drąsiai atsako ■— ne. Pagal auto
rių, G. Washingtono universiteto profesorių, nuo Chruščiovo die
nų dar nėra buvę tokio Vakarų optimizmo Sovietų — JAV abi
pusių santykių išlyginimo atžvilgiu. Tuo tarpu Brežnevo politinė 
ar socialinė kryptis visiškai neliudija, jog režimas būtų linkęs 
daryti svarbias nuolaidas gyventojams.

Sovietų mokslininkų tarpe pa
stebima aštrėjanti kontrolė. 
Kolchozininkai dar labiau skur
dinami. Režimas smogia tiems, 
kurie siūlo švelninti režimą Ju
goslavijos ar Čekoslovakijos 
(Dubčeko) piavyzdžiti, ar tiems, 
kurie kelia 20 amžiaus žmogaus 
laisvės troškimus.

Būdinga, kad niekas Sovieti- 
joje neišdrįsta suabejoti Hitle
rio - Stalino susitarimo išminti
mi, ta sutartimi, kuri lįgšiol sim
bolizuoja sovietų priešiškumą 
Vakarams ir tebėra diplomati
nio manevro, apgauti savo prie
šus, pavyzdžiu.

Maža to. Sovietų nepakanta 
ne rusams pastebima ir tauty
bių politikos srity. Brežnevas 
vėl grąžina pilietines teises ru
sinimo sampratai,- pagal kurią 
jau esanti sudaryta “nauja, so
vietų gyventojų, istorinė bend- 
.ruomenė”. Tai reiškia, kad sie
kiama apjungti tautines mažu
mas, sustabdyti gimtomis kalbo
mis transliuojamas radijo pro
gramas bei literatūrą gimtąja 
kalba. Tautinės nuotaikos So
vietu pasienio srityse slopina
mos, vandalai puola bažnyčių 
nuosavybę, suimami tautinio 
pasipriešinimo veikėjai. Jei 
Kremlius švelnina nusistatymą 
prieš Izraelį, tai iš dalies reiškia 
mostą Vakarų pasaulio liberalų 
nuomonės link — mat, siekiama 
neparodyti, kaip persekiojamos 
nerusiškos kultūros krašte.

Visi Sovietų vidinės politikos 
polinkiai tik liudija, kad pasta
rojo meto Maskvos politinė kryp
tis Vakarų link visiškai nereiš
kia Brežnevo noro patenkinti 
gyventojų norus — siekti leng
vesnio, laisvesnio gyvenimo. 
Bostono dienraščio straipsnio 
autorius linkęs spėti, kad Krem
liaus ne tiek karinga laikysena 
šiuo metu sietina su rusų-kinų 
konfliktu bei gilia Sovietų bai
me išvengti dviejų frontų, Va
karų ir Rytų, karo. Tie Brež
nevo diplomatijos taktiniai šuo
liai, turint galvoje niūrią padė
tį pačioje Rusijoje, kaip tik įro
do, kad Politbiuras linkęs laiky
tis savo tradicijų. Dėl to ir be
lieka įspėti — didėjančios opti
mistinės Ihlzijos dėl Sovietų 
tikslų — visai ne vietoje. (E)

JAV atidavė dvi 
saleles Hondurui

WASHINGTONAS. — Ame
rika po ilgus metus užtrukusių 
derybų pagaliau perleido Hon
durui dvi mažas salas: Greater 
Swan ir Lesser Swan (Didžioji 
ir Mažoji Gulbė). Tos salos yra 
apie 100 mylių į šiaurę nuo Hon
dūro ir apie 400 mylių nuo Ku
bos. Bendras .tų salų plotas yra 
trys kvadratinės mylios. Ameri-. 
ka išsiderėjo, iš .Hondūro, kad 
saloje būtų palikti' penki ameri
kiečiai, kurie stebi tropikines 
audras ir turi oro stotį.

Salų sugrąžinimo sutartį 
Amerikos vardu pasirašė sekre
torius Finch ir JAV ambasado
rius Hondūre Hewson Ryan. 
Hondūro vardu pasirašė užsie
nio reikalų ministeris Alvarado 
Puerto.

šiame piešinyje matomas Mariner 9 erdvėlaivis pra
dėjo fotografuoti Marsą ir du jo t palydovus^ Is 
ankstyvesniy fotografijy pastebėta, kad Marso mė
nuliai Phobos ir Deimos nėra visiškai apskriti, bet 
panaiūs i kiaušinį. Phobos esąs 21 mylios ilgumo 

ir 18 myli g platumo*

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

ą Indija ir Pakistanas skel
bia apie didelius laimėjimus ka
ro lauke. Baltųjų Rūmų spaudos 
sekretorius pareiškė, kad ame
rikiečiai negalį suprasti, kaip 
valstybės, turinčios tiek daug 
naminių sunkumų, gali kariauti.

ą Prezidentas Nixonas ape
liavo į. kongresą, prašydamas 
atmesti Mansfieldo papildymą, 
kuris reikalauja sumažinti ka- 
riuomenę Europoje. ’

♦ Senato teisingumo komi-1 
tetas patvirtino abu kandidatus
Į Aukščiausiąjį Teismą.

♦ Stuttgarto metalo darbi
ninkų streike plakatai spausdin
ti septyniomis kalbomis, nes ten 
dirba daug užsieniečių.

Filipinuose kareiviai atida
rė ugnį į musulmonų grupę, nu
šaudami 33ir .šūžėisdami 25 as
menis... . \-

♦ Britų premjero Heath tėvo 
natnūs saugo, policija, nes bijo
ma airių slaptos armijos aten
tato.

♦ Baltimorėje .vienas buvęs 
Vietnamo kareivis atėjo į darbą 
su dviem šautuvais ir nušovė 
penkis darbininkus, kol jį patį Į 
peršovė policininkas. Vienas dar
bininkas buvo sunkiai sužeistas.

Amerika nutraukė 
tarpininkavimą

WASHINGTONAS. — Vals
tybės departamentas paskelbė, 
kad Amerika, sutikusi kliūčių 
iš abiejų varžovų: Egipto ir Iz
raelio, nutraukė savo pastangas 
rasti nors laikiną susitarimą
dėl Suezo kanalo atidarymo. Abi 
pusės stato sunkias sąlygas ir 
nėra vilties greitu laiku rasti 
sprendimą. Devyniii mėnesių 
pastangos įgyvendinti “Rogers 
planą”, gal laikinai, nutraukia
mos.

Į Egiptą vėl atvyko Afrikos 
tautų delegacija, vadovaujama 
Senegalio prezidento Senghoro 
ir Nigerijos prezidento Wowo- 
no. Delegacija irgi bando tar
pininkauti tarp Izraelio ir Egip
to.

Didžiųjų Amerikos žydų or
ganizacijų prezidentų konferen
cija savo telegramoje valstybės 
sekretoriui Rogers nurodo, kad 
Egipto prezidento kiršinantieji 
pareiškimai ir sustiprintas so
vietų ginklų siuntimas Egiptui, 
reikalauja, kad Amerika pradė
tų siųsti Izraeliui Phantom lėk
tuvus, kad būtų atitaisytas ka
ro jėgų balansas ir sustiprinta 
Izraelio karą atgrasinančioji jė
ga.

Japonijoj debatai 
dėl Okinavos salos
TOKIJO. — Japonijos parla- 

j mente tebesitęsia aštrūs deba
tai dėl Okinavos salos sugrąži
nimo sąlygų. Vyriausybė, norė
dama nuraminti opozicijos par-
tijas, kurios protestuoja Ameri
kos teisę laikyti karines bazes 
sugrąžinamoje saloje, pati pa
siūlė rezoliuciją, reikalaujančią, 
kad Okinavoje niekad nebv4u 
laikomi atominiai ginklai. Japo
nijos vyriausybė įpareigojama 
apriboti amerikiečių karinius 
veiksmus.

Komunistai ir socialistai ja
ponų parlamente boikotavo ir 
šios rezoliucijos balsavimą. Kas
dien Tokijo mieste vyksta prieš 
Okinavos sutartį demonstraci
jos, kuriose studentai ir darbi
ninkai agituojami prieš Ameri
kos bazes japonų žemėje. Vy
riausybė aiškina, kad tos bazės 
yra Amerikos-.Taponijos saugu
mo sutarties dalimi, nieko netu
rinčios bendro su Okinavos su
grąžinimu. Saugumo sutarčiai 
pasibaigus, visi bazių klausimai 
bus persvarstyti.

♦ Vietnamiečių daliniai Kam- 
bodijoje sunaikino komunistų 
kareivines džiuglėse. Puolime 
dalyvauja apie 5,000 pietų viet
namiečių su 150 šarvuočių.

■4- šiandien Britanijos darbi
ninkai rengia protesto žygį prieš 
vis augančias bedarbių eiles. 
Greit bus milijonas bedarbių.

Svarbiausias puolimo centras 
yra Jessores miesto kryptimi. 
Mūšiai vyksta netoli Jessores 
miesto, kuris yra 20 mylių nuo 
Indijos sienos ir 85 mylios nuo 
Daccos, Rytų Pakistano sosti
nės. Pakistano jėgos skelbiasi 
sužalojusios 18 Indijos tankų. 
Kaimus ir miestelius bombarda
vę Indijos lėktų vai.

Pakistano prezidentas aplan
kęs Vakarinio Pakistano fron
to dalinius ir pareiškęs, kad Pa
kistanas karo nenorįs, bet gin
siąs kiekvieną pėdą savo terito
rijos. Pakistano radijas prane
šė, kad prieš pradėdama puoli
mą Indijos kariuomenė iššovusi 
į rytinį Pakistaną 5J)00 artile
rijos sviedinių.

Didesni puolimai prie Indijos 
sienos duoda laisvesnes rankas 
bengalų partizanams, kurie, ka
riuomenei pasitraukus į frontą, 
liko valdyti krašto vidų. Pakis
tanas rytuose turi 70,000 ka
riuomenės, kuriai tenka ginti la
bai didelį pasienio ruožą. Pakis
tanas galvoja, kad Indija siekia 
užimti kurį nors didesnį Rytų 
Pakistano miestą, kad čia galė
tų savo vyriausybę perkelti ben
galai. Tada Indija tuoj .pripa
žintų Bengalijos valdžią, kaip 
viso Rytų Pakistano vyriausy
bę.

Indijos vyriausybė toliau nei
gia, kad jos reguliari kariuome
nė puolė Pakistaną. Patys ben
galai, suorganizavę iš pabėgė
lių didesnius būriuns, pradėję 
Rytų Pakistano puolimą. Indi
jos kariuomenei buvęs duotas 
griežtas įsakymas neperžengti 
Pakistano sienos. Bengalų “muk
ti bahini” jėgos siekiančios 12,- 
000 vien Jessores fronte.

Pakistano ambasadorius Jung
tinėse Tautose paskelbė, kad net 
12 Indijos divizijų pradėjo puo
limą Rytų Pakistane Jessores, 
Rangpure, Sylhet ir Chittagon- 
go srityse. Manoma, kad Pakis- 
nas paduos skundą Saugumo Ta
rybai.

Iškėlė Kinijos v 
atominę pažangą

HONG KONGAS. — šiaurės 
Vietnamo delegacija su premje
ru Van Dong lankosi Kinijoje, 
kur ji buvo labai šiltai sutik
ta. Premjeras Dong savo kalbo
je iškilmingame bankete pami
nėjo tarp Kinijos laimėjimų 
jos pažangą atominių ginklų, ra
ketų, ir erdvės satelitų srityje. 
Jis pasidžiaugė Kinijos padaryta 
pažanga, jos mokslo ir technolo
gijos laimėjimais. Naujas lai
mėj iyias buvęs ketvirtadienį iš
sprogdinta atominė bomba.

Atsakydamas į Šią kalbą Ki
nijos premjeras Chou praleido 
svečio pastabas apie atominius 
ginklus negirdomis. Kinija vi
sada tvirtina, kad ji nesiekia 
atominės galybės padėties. Ki
nija norinti su kitomis valsty
bėmis visai uždrausti ir sunai
kinti atominius ginklus.
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— Ačiū, mergaitės, už labai 
gerą žygį. Na, o dabar bėkit na
mo...

Kai daug metų vėliau s. H. 
Plaušinaitienė paklausė Juozės 
A. Vaičiūnienės, kodėl ji nepa- 
reiškusi tada užuojautos mer
gaitėms, mokytoja paaiškino:

— Jūs neįsivaizduosite, kaip 
tuo metu mano širdis virė iš 
gailesčio; turėjau laikytis, nes 
— rytojaus dieną būtumėte ne
atėjusios Į klasę.

Kitą kartą, išsirikiavus kūno 
kultūros pamokai, mokytoja pa
stebėjo trūkstant dviejų mer
gaičių. Paaiškėjo, tos esančios 
namie, sergančios, ir tik už gim
nazijos tvoros. Kelios mergai
tės, mokytojos Įsakytos, nulėkė 
tų ligonių parsivesti. Kai anos 
aprištais kaklais atėjo, mokyto
ja tarė:

— Prašau stoti Į rikiuotę. Pra
dėsim pamoką. Ir atsiminkit: 
niekad nevalia sirgti nelaiku ir 
nevietoje.

s. LILĖ milukiene,

darbhgų dienų, įsigilindama j 
vienetų reikalus bei dalyvauda
ma iškilminguose įvykiuose. Iš
reikšdama susirūpinimą proble- 

Įmomis ir bandydama surasti jų 
• sprendimą, užkariavo visų sim- 
f patijas.

Atskridusi iš New Yorko, pir
mąjį pasitarimą turėjo Jaunimo 

j Centre su Nerijos jūrų skaučių 
tunto vadi ja. Susipažino su tun
to vadovėmis, išklausė pageida- 

’ vimų, plačiau įsigilino į tunto 
veiklą ir sąlygas. Paskatino jau- 

į nąsias vadoves pareikšti savo 
mintis rūpimais klausimais. Jau- 

, nosios vadovės nuoširdžiai rea- 
! gavo į VS kvietimą, pasisakyda- 
mos įvairiais klausimais.

Kitą dieną Vyriausia Skauti- 
’ ninkė, lydima rajono vadeivės, 
aplankė “Draugą”, susitikdama 

į su IJ5 Seserijos dvasios vadovu 
Į s. kun. Pranu Garšva, v. s. Bro- 
[ nium Kvikliu ir kt.

Vakare, Jaunimo Centre, Vy
riausiai Skautininkei surengtas 
seseriškas susitikimas su viso- 

j mis Chicagos skaučių tuntų va- 
; dijomis. šiame pobūvyje dalyva
vo LS Seserijos dvasios vadovas 
s. kun. Pr. Garšva, Nerijos ir 
Kernavės tuntų kapelionas ps. 
kun. Algimantas Kezys, dvi bu
vusios vyr. skautjninkės — v. s.

Liet. Skaučių Seserijos Vyriausia Skau-j Ona Zailskienė ir V. S. Malvina
timnke, lapkričio 12—14 viešėjusi T .. . . v _.T . __

Chicagoje. I Jonikiene, Austos Vartų, Ker
navės ir Nerijos tuntų tuntinin-

Visiems, kurie lapkričio 14-ją paskyrė trejetą valandų Juozei j 
Augustaitytei-Vaičiūnienei -pagerbti, ta kultūrinė popietė lieka ne 
tik nepamirštama šventine atgaiva, bet ir neeiliniu. pavyzdžiu, 
kaip kūrėjas iškviečiamas nuo Parnaso kalno pasirodyti skaity
tojams. -.7Y ~■/.

pi rmajj AUTOGRAFĄ

Juoze Augustaitytė • Vaičiūnienė pasirašo popietės organizato
rei ps. Irenai Kerelienei, Vidurio Rajono skaučiy vadervei.

J. Kažemėko nuotr.

Tada ir poetės kūryba pasida
ro artimesnė, šiltesnė ir supran
tamesnė. Ir nors J. Augustaity- 
tė-Vaičiūnienė savo kalboje nei 
vienu žodžiu neužsiminė apie sa
vąją poeziją (nei apie sėkmę 
nei apie nepasisekimus), klau
sytojai (ir poetės skaitytojai) 
stipriai suprato, kodėl J. A.-Vai- 
čiūnienė poezijoje ir visuose raš
tuose yra kietai taikli, nuosta
biai gyvai pagavusi nekintamas 
amžinąsias ir tautines tiesas.

pietės vadovė ps. Irena Kėrelie- 
nė (Vidurio Rajono vadeivė) nei 
klausytojai.

Teko girdėti -gailestingų bal
sų, esą, šis renginys yra mažo- 
kas^ąnkštoje salėje, kurioje sė
dėjo (ir stovėjo) tik 150 žmo
nių (dienraščio “Draugo” patal
pose). Esą. tokiai progai (soleni- 
zantei — 76 metai) derėjo su
rengti didžiulę akademiją žymio
je vietoje, su iškilmingais prezi
diumais, su vėliavom ir su tūks
tantine publika;.. Aišku, suma
nymas labai geras ir dar nevė
lus, bet — ne tuo adresu. Chica
gos skautės organizavo tik nau 
jausiojo Juozės Augustaitytės- 
Vaičiūnrenės poezijos rinkinio 
“Rūpesčio” pristatymą, o kad 
jis spontaniškai pavirto į mielo 
džiaugsmo popietę — nesitikė
jo. tikriausiai,<nei oficialioji po-1

Popietės programą labai pa
įvairini gyvosios iliustracijos. 
Abu pašnekesius (s. Nijolės Užu- 
balieriės: “Juozės Augustaitytės 
-Vaičiūnienės poezija” ir s. Sofi
jos Jėlionienės — “Juoze Augus- 
taitytė-Vaičiūnienė — pedagogė, 
visuomenininke ir skautė”) iliu
stravo deklamuojamais J. A.-V. 
eilėraščiais vyresniosios skau
tės: Kristina Bukaveckaitė, Vi
lija Kerelytė ir Dina Gelažiūtė. 
Jos parodė, kaip reikia bandyti 
išlaikyti gražų lietuvišką balsą, 
tarimą ir kirtį. Baigminiam 
vaizdui išėjo s. Halina Plauši- 
naitiėnė — buvusi Juozės Augus
taitytės - Vaičiūnienės mokinė 
Marijampolėje. Ji papasakojo 
du atsitikįmus, būdingus sava-Į 
jai. mokytojai, siekusiai mergai
čių darbštumo, pažangos ir lai
mės. .

Kartą buvo dienos žygis: 25 
kilometrai. Mergaičių klasė pa
vargusi vakarop grįžo į gimna
zijos kiemą. Mokinės skundėsi 
mokytojai pritrintomis pūslė
mis, žaizdelėmis. pašinais.
-•Mokytoja - pasakė- -

Baigusi apžvalginę dalį, pro
gramos vedėja s. N. Užubalienė 
pakvietė kalbėti v. s. Juoze Au
gu staitytę-Vaičiūnienę.

Įdomiu sutapimu (šiai popie
tei vykstant “Rūpesčio” poezi
jos ženklu), tartieji v. s. J. A. 
-Vaičiūnienės žodžai išreiškė jos 
pagrindinį RŪPESTĮ savąja tau
ta,ypač kai laiko tėkmė mus no
rėtų atitolinti nuo lietuvybės. 
Kalbėtoja argumentuotai pažy
mėjo, kad lietuvybė nėra primi- 
tyvas, nėra gėda, o brangiau
sias turtas, amžiais susikrovęs 
tautos lobių skryniose. Ir ėia 
mes turime sužibėti tomis verty
bėmis, kurios neleidžiamos da
bartinėje Lietuvoje; jausdami 
nuolatinę skolą tautai, bandy
kime atsilyginti bent procentais. 
Besąlyginis lietuviškumas, besą
lyginė, visapusiška kova turi ly
dėti mūsų darbus. Kaip tauti
nių šokių pradininkė — pirmū
nė, Juoze Augustaitytė-Vaičiū- 
nienė šia proga pabarė visus, ku
rie, šokdami svetimus šokius, va
dina juos lietuviškais. Baigda
ma (ir pasidžiaugdama skautė
mis), v. s. Juoze Augustaitytė- 
Vaičiūnienė padėkojo Lietuvių 
Skaučių Seserijai, kad “manęs 
neišmetė iš Seserijos, kaip Jung
tinės Tautos išmetė Tautinę Ki
niją”.

J. A.-Vaičiūnienės kalba bu
vo stiprus lietuvybės “Credo”. 
Teko patirti, kad kalbos teksto 
tuojau pat paprašė “Laiškų Lie
tuviams” redaktorius v. s. kun. 
J. Vaišnys SJ, tad Įsidėmėtinus

Liet. Skaučių Seserijos V y- kės, vadijų narės ir skautinin- 
riausia Skautininke s. Lilė Milių- kių dr-vės valdyba, iš viso arti 
kienė lapkričio 12-14 lankėsi Chi-; 70 asmenų. Pobūvį trumpu žo- 
cagoje. Džiaugsmingai sutikta Į ,-Įžiu atidarė Vidurio Rajono va- 
skaučių ir skautininkių, globoja-, deivė ps. Ir. Kerelienė. Tuntinin- 
ma Vidurio Rajono vadeivės ps.i^ėms pristačius vadijų nares, Į 
Irenos Kerelienės, praleido porą Į susirinkusias prabilo Vyriausia 
~ ~ ----- ■ Skautininke, kviesdama visas
credo žodžius bus malonu išti- į vieningai dirbti, nebijant pa
sai paskaityti spaudoje. I reIkšti nuomonių skirtingumo, 

* bet parodant pagarbą kito nuo-
Neapkrauta sceninė programa monei ir ginant Seserijos gar- 

užtruko apie pusantros valan- įvertino vadovių, o ypač jau- 
dos, visų palydėta bendrai su
dainuota “Lietuva brangi”, ve-

Neapkrauta sceninė programa

nesniųjų, darbą, ragindama jas 
stengtis Įnešti nuolat naujų min-

dant J. A.-Vaičiūnienės mėgsta- čiU i vienetų veiklą ir tuo laiky
mam Sekminių rageliui. Dar i ai seseriją visuomet jauną, su- 
pusantros valandos prabėgo į Prantančią ir atitinkančią gyve- 
nenutrūkstamiems pokalbiams, namo laikotarpio dvasią ir ap- 
dainoms ir rateliams, i kuriuos liakybes. .
buvo Įtraukta, ir pati lietuviško S. kun. Garšvai sukalbėjus
šokio meistrė J. A.-Vaičiunienė. pasivaišinta vienetų at-

Prie Juozės Augustaitytės -1 s^vių paruoštomis vaišėmis, pa-
Vaičiūnienės stalelio sotvėjo ei
lutės su “Rūpesčiu” autogra
fams gauti. Leidinio pritrūkus, 
pats leidėjas Jonas Karvelis tuo
jau pat parūpino papildomą kie
kį.

Rinkinių mėgėjai domėjosi J. 
A.-Vaičiūnienės darbų parodėlė, 
kur šalia poezijos knygų švietė 
keletas stambių jos straipsnių — 
iškarpų rinkinių iš lietuviškosios 
spaudos: “Dirvos”, “Draugo”, 
“Naujienų”. /

V. s. Juoze Augustaitytė-Vai
čiūnienę “Rūpesčio” pristatymo 
proga sveikino Liet. Skautų 
S-gos Tarybos Pirmininkas v. s. 
Antanas Saulaitis, LSB vyriau
sias Skautininkas v. s. Petras 
Molis, LSS-jos Vyriausia Skau
tininke s. Lilė Milukienė (daly
vavusi šioje popietėje atvykusi 
iš New Yorko), Atlanto Rajono 
skaučių suvažiavimas (telegra
mą atsiuntė s. D. Siemaškienė), 
rašytojas Antanas iGedrius ir 
s. B. Vindašienė — Chicagos 
Skautininkių Draugovės vardu 
Įteikusi Juozei Augustaitytei- 
Vaičiūnienei Įrištą “Jūsų pačios 
parašytą knygą”. Koresp.

dainuota, pasidalinta mintimis. 
Vyriausioji Skautininke atskirai 
pabendravo su visų tuntų vadi- 
jomis, pasitarė rūpimais klausi
mais.

Pobūviui pasibaigus, VS ap
lankė tą vakarą atidarytą dail. 
Vytauto Kasiulio parodą, po ku-

rios, kelių skautininkių lydimą, 
nuvyko į Lemonte ’ vykstantį 
Aušros Vartų tunto Gabijos vyr. 
skaučių draugovės įžodį, kurį 
davė septynios sesės. Draugovei 
vadovauja dabartinė Seserijos 
tiekimo skyr. vedėjas ps. Aldo
na Palukaitienė.

Sekmadienį Vyriausia Skau
tininke atsilankė į Kernavės 
tunto šventę, kuri buvo pradė
ta įspūdingomis skautiškomis 
Mišiomis Jaunimo Centro didžio
joje salėje. Po pamaldų ten pat 
vyko iškilminga sueiga, kurioje 
trejus metus tuntui vadovavusi, 
ps. Dalia Dundzilienė ’ perdavė 
pareigas naujai tuntininkei ps.

"Eleonorai šalčiūnienei.
Sekmadienio popietę Vyriau

sia Skautminkė dalyvavo v. s. 
Juozės Augustaitytės-Vaičiūnie
nės pagerbtuvėse, kalbėjosi ir 
tarėsi įvairiais reikalais su visa 
eile skautininkių, susitiko nors 
trumpam su buvusiomis mokslo 
draugėmis ir mokytoja s. Marija 
Eiviene ir kt.

Nuoširdžiai atsisveikinusi, su
sirinkusioms dainuojant atsisvei
kinimo dainą, Vyr. Skautininke 
išvyko, palikdama malonų savo 
apsilankymo įspūdį. Ir.

SUDIE, MALONU FILIPINAI
Po daugelio gražių įspūdžių 

Pasaulinėje Jamboree ir pama
tęs Japonijos Eifelio bokštą, 
skautų, vadovų kviečiamas,

nuvykau į Hong Kongą.

čia skautai gražiai Įsikūrę, 
veikla stipri, labai mandagūs ir 
draugiški. Jų pagalba teko ap
lankyti ir plačiau pamatyti patį 
Hong Kongą.

Palikęs skautiškų leidinį!) 
Ęong’Kęngo skautam ir iš jų 
gavęs "įvairių suvenyrų, atsisvei
kinau su gražiu ir įdomiu mies
tu, kuriame tupėjau progos su
tikti labai daug žmonių iš Azi
jos kraštų ir labai daug iš Eu
ropos, kurie čia atvažiuoja pra
leisti atostogas ir apsipirkti.

Kitas sustojimas Filipinai 
— Manila.

Kadangi važiuoju su unifor
ma, tai jokios kontrolės nėra. 
Filipinai skautai jau manęs lau
kė ir nusivežė pas save j vy
riausių štabų. Didžiuliai 3 aukš
tų pastatai, kuriuose įsikūrė jų 
skautų vadovybė su įvairiais 
skyriais. Viską planuoja ir daro 
panašiai kaip mes, jų, skautų 
skaičius — virš -760 tūkstančių, 
nors prieš porų metų buvo be
veik 1 milijonas. Skaičius, ma
žėja, nes neranda pakankamai 
vadovų, kurie norėtų dirbti. ,

Čia buvau priimtas nuošir
džiausiai, atsibodo pasakoti apie 
lietuvius ir Lietuvą. Jie apie 
mus labai daug žino ir mus už
jaučia, o taip pat labai nekenčia 
komunistų, kurie jiem ir jų kraš
te ir dabar kai kuriose vietose 
pridaro įvairių bėdų.

Palikęs jiems lietuviškų skau
tiškų ženklų ir didesnį skaičių 
leidinių, atsisveikinau su malo
niais šeimininkais. Sudiev, ma
lonūs filipinai! Saulei nusilei
dus, australų lėktuvu vėl ilga ke
lionė į Australiją, į Sydnejų.

ž v. s. Petras Molis,
I.SB Vyriausias Skautininkas

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI

■ - .................

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA ■
Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kokią . 

knygų spintą ar lentyną: 1 : : •
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 pusi. $6.00 j
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 pusL------------ $6.00
Prof. Va«L Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai

Įrištas, 431 pusk ____ _____ ....---------- ------------------- $7-50
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi. įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; U dalis, 225 pušį.,' Įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais —_ i .'<■__ L__ .1.1.... . _  $2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiąi įrišta, 416' pi_ $530 
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusL $3.00
P. Liūdžiuvlenė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pusi., _____________________-------------------$1.00
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.

Įrišta — $5.00 minkštais viršeliais — ________ ;— $4.00
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai Įrišta 968 

pusi., dabar tik ”$10.00

N A U J I,E N O S,
1739 So.’ Halsted St, Chicago 8, UI. — Telef. HA 1-6100

Raginkite savo apylinkę

IŠKARPA IŠ JUOZĖS AUGUST. - VAIČIŪNIENĖS PARAŠO
___  LAUKIANČIŲ EILUTĖS

Kairėje: s. • Jonė Bobinienė ir s. Pranas Zailslcas, dešinėja — skautininke* 
N. Užvtk»lie*nė rr Milerienė.

J. Kažemėko nuotr.

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 pirmo*. - -

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

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

T»<rpyrr>o Indėliai
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
•: ... ■ . Jv: < ,-.a2. -------- ---- -- ---------- . .... - ... Y \ , __ -.

\T

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

[steigta 1923 metais .'■■>. Tek 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJE,
GEROVĖS KOMITETAS

94-32 Tll-th Street j
Richmond Hill, New York 11418

SLA PILDOMOSIOS TARYBOS 1971 METŲ
NOMINACIJOS

Mieli SLA Nariai:
Kas^ antri metai SLA nariai nominuoja kandidatus j PIIJX)- 

MĄJĄ 1 ARABĄ. Nominacijos atliekamos kuopų susirinkimui)-' 
se Gruodžio - December mėnesį.

Tamsta esate žinomas ir patyręs SLA veikėjas, užtat ir krei
piamės į Tamstą, prašydami nominuoti dabartinės PILDOMO* 
SIOS TARYBOS narius ir paraginti savo draugus taip pat pasi
sakyti už dabartinę SLA valdybą.

SLA didelio pasisekimo paslaptis — tai gera jos organizaci
ja ir tos naudos, kurias ji teikia savo nariams šeimos nelaimės

Akmens atlaužų kalnas, supiltas kasykloje atsijojus kietąją anglį (antracitą). 
Daug tokiy juody kalny šiandien tebegadina gražyj į Alegeny kalneliy gam-; 
tovaizdį, nors Pennsilvanija turi ilgametį planą visas nejaukiomis dykumo

mis paverstas kasykly vietas užpilti, užlyginti ir vėl sukultūrinti.

ar nario ligos atveju. Ilgus dešimtmečius SLA buvo ugdomas 
bendram lietuviškam darbui pasiaukojusių žmonių. Jų entu
ziazmas ir paskafino šios broliškos organizacijos nuolatinį stip
rėjimą.

Bet gyvenimas nestori vietoje, vien entuziazmo ir pasiauko
jimo nepakanka šiais laikais. Paimkime pastaruosius du metus, 
kaip pavyzdį. Amerikos ekonominiame gyvenime įvyko nepa- 
paprasti lūžiai: Akcijų rinkos susvyravo, infliacija visur pakilo, 
federalinės ir valstijų mokesčių skyriai įvedė naujus mokesčius 
ir pagaliau JAV (USA) Prezidentas įvedė kainų ir algų kontrolę 
neribotam laikui, šitie įvykiai smarkiai paveikė finansines in
stitucijas.

Nežiūrint šitos situacijos, SLA investmentų uždarbis pakilo. 
Net buvo įsigyti nauji bonai, kurie moka po 7% į metus. SLA 
išrišo federalinių bei valstijų taksų formų pildymo painiavą. Tė
vynės laikraščio išlaidos buvo prilaikytos. SLA pajėgumas — 
finansinis storis — solvency buvo išlaikytas savo tvirtume. Non- 
medical apdraudos amžius buvo pakeltas iki 55 metų, o apdrati- 
dos suma iki $5000. Medical apdraudos amžius buvo pakeltas iki 
70 metų. Ligoje pašalpos formos buvo suprastintos, kad sergan
tieji galėtų greičiau gauti savo pašalpas. Šis SLA nuveiktų dar
bų rekordas liudija, jog dabartinė SLA Pildomoji Taryba yra 
kompetentinga, patyrusi savo darbuose ir pasirengusi ateityje 
įvesti riša eilę labai svarbių pagerinimų, kurie mūsų nariams 
suteiks daug naudos. ■ ' -

Dabartinę SLA Pildomąją Tarybą sudaro visiems mums ge
rai pažįstami sumanūs ir sąžiningi visuomenės veikėjai. Juos 
matome ir Chicagos šokių - dainų festivalių komitetuose, Ameri
kos Lietuvių Tarybos vadovybėje, besireiškiančius spaudoje bei 
radiofone. Joks didesnis Amerikos lietuvių visuomeninis užsi
mojimas neapsieina be jų aktyvaus dalyvavimo. Todėl atiduo
kime savo balsus ir nominuokime sekančius patyrusius vei
kėjus:

PAUL P. DARGIS — Prezidentas,
ALEXANDER CHAPLIKAS — Viceprezidentas, 
ALGIRDAS BUDRECKIS — Sekretorius, 
EUPHROZINE MIKUŽIS — Iždininkė, 
STEPHEN BREDES, Jr. — Iždo globėjas,

i gJOSEPHINE MILLER — Iždo globėja, 
Dr. STEPHEN BIEŽIS — Daktaras kvotėjas.

Jų darbai parodė, kad jie darniai sugeba bendradarbiauti ir 
vieningai išspręsti komplikuotas organizacijos problemas. Kiek
vienai organizacijai svarbus vieningumas, tad paduokime balsą 
UŽ visą dabartinės SLA Pildomosios Tarybos sąrašą, pareikški- 
me savo, sutartiną organizacijos reikalų supratimą.

Nuoširdžiai raginame visus SLA narius nominuoti visą da- 
bąrtinę SLA Pildomąją Tarybą.
į f- . ' SLA GEROVĖS KOMITETAS:

? J. Krasinskas, 57 kp., Worcester, Mass.,
Anna Petrash, 38 kp., Richmond Hill, N. Y.,
Dr. Anthony L. Kapochy, 43 kp., S; Boston, Mass.,
M. Vaidyla, 36 kp., Chicago, Ill.,
Mi Zdankienė, 40 kp., Pittsburgh, Pa.,
K. P. Deveikis, 301 kp., Cicero, Illinois,
M. Stanislovaitienė, 35 kp., Wilkes-Barre, Pa.,
J. Andrilionytė - Comley, 73 kp., Pittsburgh, Pa.,
V. Kamarauskas, .1 kp., Edwardsville, Pa.,
H. čižauskienė, 134 kp., Chicago, Ill.,
Milda Anesta, 175 kp., Dorchester, Mass.,
M. Klimas, 3 kp., Linden, N. J.,
M. Gudelis, 63 kp., Chicago, Ill.,
Ant. Diržys, 126 kp., New York, N. Y.,
K. J. Mačiukas, 260 kp., Chicago, III.,
VI. Braziulis, 136 kp., Cleveland, Ohio,
P. B. Balčikonis, 50 kp., Binghampton, N. Y.,
B. Spudienė, 335 kp., New York, N. Y.,
G. Žilinskas, 104 kp., Pittsburgh, Pa.,
S. Michelsonas, 175 kp., Milton, Mass.
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"Wienibe Lietuwniku" ir "Pradžia 
ateizmo kovos prieš tikėjimą" 

(Tęsinys)

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽM
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų Išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.____

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GY VeNTMAS, 
Juozo Adomaičio - šerno gyveninio bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 p»L 
kaina 2 dot
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Tais pačiais 1886 metais Ply
mouth, Pa., pradėtas leisti ant
ras lietuviškas, patentuotai ka
talikiškas laikraštis “Wienibe 
Lietuwniku”, su kurio pasirody
mu prasidėjo vienybės lietuv
ninkų tarpe ardymas ir kivirčai, 
o kaip katalikų istorikas A. Ku
čas savo “Amerikos Lietuvių Is
torijoje” rašo “Tai buvo pradžia 
ateizmo kovos prieš tikėjimą”...

“Wienibe Lietuwniku” leisti 
pradėjo kasyklose kiek užsidir
bęs ir Plymouthe maisto krau
tuvę įsigijęs Juozas Paukštys 
ir pasiturintis smuklininkas A. 
Pajaujis. Kai 1886 m. vasario 
10 d. išėjo pirmasis “Wienibes 
Lietuwniku” numeris, jame bu
vo parašyta, kad šis laikraštis 
yra “locnastis Juozapo Pauksz- 
czio ir Antano Pajaujo”, žody
je į skaitytojus be kt. pasakyta: 
“Nemislijem west wainos su 
polskom gazetom ba turyme ta 
iszminti jog esame kudikejs wie- 
nos Motinos Ojczyznos, o szlek- 
tas tas pauksztis kur sawa liz
dą dergie... Tegul mus noras 
wienam ir nepasidaboje, mias 
nuo aprynkto kialo ne atstosi
me, ale wysom sylom busime 
apgintojejs musu prawadniku 
dwasyszku, o per taj mumis Die- 
was pabagaslowis ir ta Karalie
ne Lianku lajkis sawo apieko“... 
Aplink šį laikraštį tuojau susi
spietė kunigai, kurie tuo būdu 
Įsigijo klusnų įrankį Dr. šliupui 
ir jo “Lietuviszkapam Balsui” 
pulti, kam gadina santykius su 
“broliais lenkais”. Jo redakto
riai, išskiriant Andziulaitį, dau
giausiai buvo kunigai. ‘Wienibe” 
buvo pasirinkta Susivienijimo 
organu, kurio iki penktam Susi
vienijimo seimui kiekviename 
numeryje buvo dedamas apro- 
batas, kad “Tas laikraštis yra 
patvirtintas ir pavėlintas skai
tyti broliam lietuviams nuo val
džios .dvasiškos katalikiškos”. 
Šliupo “Lietuwiszkam Balsui” 
buvo paskelbtas sekantis boiko
tas: “Szlupo Jono gazietos po 
wardu “Lietuwiszkasis Balsas”, 
pagal mokslo Teologu ir Katali- 
kiszkos Bažniczos, skaityt ne- 
wale, kajpo raszto prieszingo ge
riems zwyczajems, o tejpos-gi 
Bažniczej”.

‘‘Wienibes” ir “Saulės” 
varžybos dėl Susivienijimo
Net tokiais aprtbatais aprū

pinta Wienibe” kai kuriems ku
nigams pasidarė įtartina. Ku
nigas Juodišius, kurs redagavo 
“Saulę”, pradėjo purvais drabs
tyti “Wienibę”, jos leidėją 
Paukštį ir jos redaktorių kuni
gą Burbą; iš kitos pusės kun. 
Burba ir jo šalininkai “Wienibe- 
je” pasakojo, ko verti yra kun. 
Juodišius ir Bačkauskas ir jų 
“Saulė”.

‘Wienybė Lietuwniku”, da
bar jau “Vienybė Lietuvininkų” 
iki tol turėjusi vienintelį savo 
atakoms taikinį šliupo “Lietu- 
wiszkąjį Balsą”, dabar įsigijo 
antrą frontą — Bačkausko “Sau
lę”, kuri smarkiai sukritikavo 
katalikiškąjį susivienijimą (“Su
si wieni j imą Lietuwiszku Katali- 
kiszkų Draugysczių”) ir išklydo 
iš linijos, pajuokdama “dwasisz-

kas asabas”, jas pavadindama 
“bobomis su ilgais andarokais”.

Leidėjas Paukštys pradžioje 
mėgino mandagiai atsikirsti ra
šydamas ; “Nežinau kokiu spasa- 
bu pradeda pliowot ta Saulė ar
ba rėdytojas Saulės, kuris pa
duoda sau jau treczią pawardę: 
Taradaika, Tarrioszauckas, wėl 
Taradaika, o ant galo Baczkauc- 
kas, ant Susiwienjijimo ir szir- 
dyje sawo azidyja isz seimo, ku
ris buvo atprowytas Mahanoy 
City szimet. Nežinau kodėl jis 
iszsiziojo su sawo mintuwais 
taip placziai N. V ir 8 Saulės, 
wienok asz skaitydamas tuos 
numerius taip gi negalėjau su
laikyti savo žioezių”...

“Saulės” vaidmuo 
Susivienijimo istorijoje

“S. L. A. Istorijoje skaitome: 
“Šitą ve “Saulę” kun. Juodišius, 
tas pats “katalikiškas kunigas”, 
kuris bijojos “Vienybės” šliupiš- 
kumu susiteršti, turėjo savo įran
kiu'kovoj e su kun. Burba. Kun. 
Burba, išvestas iš kantrybės 
“Saulės” drabstomais ant jo 
purvais, buvo priverstas žodį tei
sybės pasakyti apie Juodišių ir 
jo sėbrus”. Seka du Istorijos 
puslapiai (65 ir 66), kur išvar
dinti įvairiausi kun. Juodišiaus 
moraliniai ir medžiaginiai “grie- 
kai”.

Pasirodo, visų šių vaidų prie
žastis buvo varžybos dėl Susi
vienijimo: “Wienibe” faktišžai 
buvo Susiv. organu, o “Saulė” 
norėjo būti, ir kitaip negalėda
mas to tikslo pasiekti kun. Juo
dišius pradėjo pats Susivieniji
mą savintis ar savą “susivieni
jimą” steigti. “SLA Istorijoje” 
rašoma:

“šitaip “Vienybei” su “Sau
le” dėl Susivienijimo besivar
žant, žmonės tuos laikraščius 
skaitydami ir iš tikrųjų pradė
jo manyti, kad Susivienijimo 
esama skilusio į dvi pusi. Kun. 
Burba šitą patyręs paskaitė rei
kalingu visuomenei paaiškinti, 
kaip iš tikro buvo. Taigi jis ši
tuo tikslu atsiliepė į prigulin
čias prie Susivienijimo draugi
jas, pareikšdamas, kad antrasis, 
Mahanojiškis Susivienijimas, yra 
visai naujas, įsteigtas naujų 
draugijų, niekuomet prie Susi
vienijimo neprigulėjusių... To
liau Istorijoje (67 p.) paaiškin
ta, kad kun. Juodišiaus ir Bač
kausko “susivienijimas” buvo 
tik “ant popieriaus”, nes tik vie
na draugija jame buvo”, jei ji 
tikrai buvo, nes nežinia nei iš 
kur ji, nei kokia... Ant galo 

priešginoms nusibodo bergždžias 
darbas ir 1891 metų pradžioje 
jie su savo Susivienijimu nuti
lo”...

Bačkauskui mirus, “Saulę” 
leido jo vaikai iki 1959 m. liepos 
mėnesio. (b. d.)

help your <*| 
ftEART FUND” 
help your HEART

The End of the Line
Mes žinome, kad nekartą Jūsų kantrybė buvo išsekusi be
stovint mūsų eilės gale. Mes įdėjom daug darbo tai proble
mai išspręsti. Ir dabar su džiaugsmu pranešame Tamstoms 
apie eilių galą mūsų patalpose. Dabar Jūsų Union Federal 
kasininkas atliks Jūsų banko operacijas naujomis kompiu
terizuotomis priemonėmis. Jūsų taupymo ar pinigų išėmi
mo operacijos truks tiktai kelias sekundes. Ne minutes, bet 
sekundes. Kai Jūs sudėsite visas minutes, kurias klijentas 
sutaupys, tai Jums bus iš karto aišku, kad eilės Union Fede
ral yra praeities atgyvena. Kai kitą sykį ateisite, įsidėmė
kite kaip viskas greitai eina. Pastebėsite, kad eilės galas 
yra tik prie langelio.

UNION FEDERAL SAVINGS
and loan association

3430 South Halsted Street • Chicago, Illinois 60608 
Phone 523-2800

Lobby Hours: Mon., Tue*. 9-4, Thurs. 9-8, Frl. 9-6, Sat 9-12 
Walk-up Window

Mon.-Sat. 8:45-9, Sat 12 noon to 1 
Assets over $40,000,000 

Mambar F-SLLLQ.
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Valgė lietuvišką duoną, bet dirbo Maskvai
Praeitą vasarą minėjome, kaip žydų spaustuvėlės 

raidžių rinkėjas Faivušas Abramavičius kartu su kitais 
Lietuvos komunistų partijos centro komiteto nariais 1925 
t— 26-tais metais slaptai posėdžiaudavo turtingo Kauno 
žydo Jokūbo ęiacovskio bute. Savo atsiminimuose Abra
mavičius aprašo ne tiktai Lietuvoje prasigyvenusio tur
tuolio butą, bet ir posėdin susirinkusius svetimos valsty
bės konspiratorius.

Iš rusų okupuotos Lietuvos atvežtame paskutinia
me Komunisto numeryje Motiejus Šumauskas, dabarti
nis “tarybinės” Lietuvos prezidentas, plačiau rašo ne 
tiktai apie beveik Nemuno pakrantėje buvusi Jacovskių 
butą, bet ir apie visą Kievo ir Gomelio žydų Jacovskių 
šeimą, šumauskas, kaip ir visi komunistų “istorikai”,- 
rašo tai, kas dabartiniu metu komunistams naudinga z o
rašyti, bet jis-nutyli kelis gana būdingus dalykus.

Šumauskas, pav., aprašinėja, kaip Gomelyje gimusi 
žydo vaistininko duktė Marija, jaunatvėje susižavėjusi 
“socialistinėmis idėjomis”, ne tiktai nusivylė “buržuazi
ne santvarka ir buržuaziniu gyvenimo būdu”, bet išaugi
no du sūnus komunistus. Bet Šumauskas nieko nesako, 
kad ta pati Marija, Kijeve baigusi gimnaziją, ištekėjus 
už Jokūbo Jacovskio ir ant savo pečių patyrusi “komu
nistinės santvarkos” pradus, stengėsi iš “komunistinio 
rojaus” galimai greičiau ištrūkti. Jacovskiai bandė visas 
priemones patekti j vakarus, bet jiems nesisekė, niekas 
jiems vizos nenorėjo duoti. Jie labai džiaugėsi, kai nepri
klausomos Lietuvos vyriausybė sutiko Rusijoje perse
kiojamus žydus Įsileisti i Lietuvą ir duoti jiems teisę 
verstis prekyba.

Lietuvon 1921 metais Jacovskiai atvažiavo be cento. 
Jeigu iki 1921 metų ką ir išsaugojo, tai sovietų pasienio 
sargai iš jų atėmė.- Pirmomis dienomis jiedu gyveno di
deliame varge, kaip dauguma tremtinių. Jacovskiui pa
vyko užmegzti ryšius su užsieniu ir gauti senų ir naujes
nių filmų atstovybę. Jacovskis tuos filmus skolindavo 
Kauno ir kitų miestų kino teatrams. Lietuviai mėgo ki
ną ir šis biznis gerai ėjo. Į kelis metus Jacovskiai pratur
tėjo. Jie galėjo Įsigyti dideli butą ir labai ištaigingai ji 
apstatyti. Iš nuskurusio emigranto pats Jacovskis pakilo 
i turtingų žydų kategoriją, o Jacovskienė, pagimdžiusi 
du berniukus, “nusivylė buržuazine santvarka”. Ją pra
dėjo “traukti žmonės, kurie aukojasi”. Pačioje Lietuvoje

ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS

1932 METŲ DIENORAŠTIS
ii

Papūniai, Kaziūnė ir vaikai išvažiavo 
Į Beržorą. Palikau vienas kamaroje sėdėti. 
Reikės nueiti į Masiliauskines, prie arklių 
— bus proga nuo knygų pabėgti. O diena 
labai graži, viliojanti ir gundanti.
Jau vakars. Ginčas vyksta manyje. Vienas 
mano “aš” sako:

— Uogos namuose yra vakarėlis. Kaip 
gražiai ten dainuoja! O dar gražiau groja! 
Ir čia pat. Nueiti būtų visiškai lengva. 
Kiek čia truktum apsirengti. Mūsų mergės 
jau išėjo. Juk susitikai Vasylaitę Oną, jau 
išsipuošusią, ar nepatiko ji tau? Gražių 
mergų ten yra. Pašokti su jom susiglau- 
dus, paskui pajuokauti, o gal ir daugiau...

Antrasis “aš” šitaip atsako:
— Susigriebk! Argi nėra dabar tau gė

da, kad iki to nusigalvojai? Gyvulys ta
vyje yra jau žmogų praaugęs.

Tikrai. Baisi našta. Kažin, ar ji kartu 
su manim gimė, ar aplinka ją man išugdė? 
Kaip gera būtų ta našta nusikračius.

Ir ko aš Į tą vakarėlį eičiau? Kai vesti 
reikės, rasiu mergaičių vertesnių ir gra
žesnių, negu šitame vakarėlyje. Kadangi 
vesti dar nežadu, nėra jokio reikalo ten 
eiti ir save Į purvą gramzdinti.

Einu miegoti.
RUGPICČIO 21 D.

Baigiasi -vasara. Nors būna dar saulėtų

A. VILAINIS SIDLAUSKAS raini aplinkuma,

KARTAIS GARSAS TOLIAU PASIEKIA, 
NEGU MATO MŪSŲ AKYS > '

Ištvermė, pasiryžimas ir darbas viską nugalėjo
Dar, berods, įpraeitą rudenį 

praeidamas pro Julijos Bičiū- 
nienės Healthy Food restoraną 
pastebėjau besišvaistančius, be 
filmuojančius amerikiečius. Nu
stebęs stabtelėjau galvodamas, 
ar čia nebus buvęs koks atsitik 
tinumas. Kai tik išėjo iŠ resto
rano pažįstamas valgytojas, aš 
jį paklausiau, ar nebus kas at
sitikę. Jis paaiškino, kad nie
ko neatsitiko ir nuėjo. Matyt, 
kur nors skubėdamas. Nuėjau 
ir aš galvodamas, argi tai būtų 
daroma dėl pasigarsinimo. Ži
nodamas, jog amerikiečių ek
ranuose ir minutė sveriama 
šimtais dolerių, suabejojau,

ar Julija Bičiūnienė, taupiai 
vedanti savo reikalus, galėtų 
leisti sau tokių stambių išlai
dų. Man vienas pažįstamas 
kontraktorius buvo pasakojęs, 
jog pas Juliją Bičiūnienę at
likdamas remontus riebiai ne
pasipelnysi. Ji pati apskai
čiuoja, kas yra verta už darbą 
ir dar nesibijanti pasiderėti.

šios vasaros pradžioje aš bu
vau nemažiau nustebintas, kai 
pamačiau Tribune dienraštyje 
pirmuose puslapiuose, dviejų 
skilčių daugiau kaip pusantro 
sprindžio rasini. Ten buvo re
porterio giriamas Healthy Fo
od restoranas, kad tai jauki,

gerai skoniu- kursijoms, norinčioms j įr lie- girdavo Julijos sugebėjimus 
gai pagamintas valgis. Pažy- tuviškų valgių paragauti, pa- taip gerai ir skaniai paruošti 
mėta, kad ir kainos neaukš- tardavo apsilankyti - Healthy valgius. Aišku, jam buvo ži
los. Kai kurių valgių nurody- Food restorane Bridgeporte. nonia ir tai, kad Bičiūnai turi 
tos ir kainos.

Pagyrimas šio restorano 
rai vertas dalykas, bet juk 
galvojau, reikėjo riebiai 
tepti. Nors Julija Bičiūnienė- 
nešykšti mūsų tautiniams kul-Į 
tūriniams reikalams, bet kad 
ji skirtų tokiems reikalams 
šimtinę, kitą, tai jau, ne jos 
būdui, 
panorau sužinoti. Mes, lietu
viškos spaudos žmonės, kurie 
sugebame pamirkyti plunksną 
Į rašalą, gebame ir tikslias in
formacijas gauti, nesikreip
dami nė Į tuos pačius asmenis, 
apie kuriuos kalbama, rašo
ma. Suprantama, ir man greit 
išryškėjo visas reikalas. Juli
jai Bičiūnienei visas šis, rodos, 
taip brangus reikalas nekaina-' 
vo nė vieno cento. Pasirodo, 
kad ir Amerikos spaudoje, te
levizijoje ne 
už pinigą. Galima pelnytis jų Ižų josios pasisekimą, 
dėmesį ir savo sugebėjimais, tik kiek atsigręžti į praeitį. Vi 
gerai atliekamu darbu, 
rikiečių spaudos ir televizijos restoraną ir lyg tyčia sekusias 

užgriu- (skolų naštą ar tik ne trisdešim- 
ities tūkstančių dolerių.

Su dideliu ryžtu ėmėsi šio 
verslo. Kaip tyčia prasidėjo 
sunkus bandymo laikas. Juli
ja Bičiūnienė sunkiai susirgo. 
Teko ligoninėje išbūti netrum 
pą laiką. Susidarė stambi iš
laidų suma, kurią teko apmo
kėti iš savo kišenės, nes paaiš
kėjo, jog jų turimas draudi
mas neveiksmingas. Nįė jėgų 
deramai neatgavusi ji Įkibo Į 
sunkų ilgų valandų darbą. Rei 
kalai pradėjo krypti Į gerąją 
pusę. Jau nebeatrodė jiem > 
baisiai ir ta didelė skola. Bet 
vėl jų šeimą ištinka dar skau
desnė nelaimė: širdies prie
puolio ištiktas, 1961 m, gruo- 

miršta šeimos 
Pranas Bičiūnas. Jau

kad ir kainos neaukš- tardavo
Kai kurių valgių nurody- Food restorane Bridgeporte.Jnonia ir tai, kad Bičiūnai turi 

[Tas garsas, žifionia, per ameri-rtokj gausų atžalyną, net visą 
tik-, kiečių spaudą pasiekė net ir .aštuonetą. Šeiniai iš dešimties 

asmenų nėra lengva gyventi iš 
kuklaus gaunamo atlyginimo. 
Vyresnieji jau buvo pradėję 
mokyklą lankyti. Tėvams rū
pėjo ne tik juos pavalgydinti, 

išmokslinti, Užtikrinti 
jiems ateitį. Kaip jau žinoma, 
prelatas Mykolas Krupavičius 
visada ir visose situacijose bu
vo Įžvalgus. Ir tai ne vien politi
kos lauke, bet ir praktiškame 
gyvenime. Pastebėjęs Julijos 
sugebėjimus prie valgių stalo., 
jis patarė Bičiūnams pirkti 
restoraną. Taip jis juos gundė 
ne vieną kartą. Ir kai Gyliai 
Healthy Food restoraną ir kar
tu visą namą apsisprendė par 
duoti, patys išsikeldami iš Či- 

pastangomis, ryžtu ir ištverme kagos. Bičiūnai pasiryžo jį 
galime dar daugiau nustebti, įpirkti ir dėl ąeimos geresnės 

viskas perkama nei šiandien matydami tą gra-^rities užtikrinimo pereiti Į 
naują verslą. Pirko ji 1960 me
tais su nedidele, tiesa, Įmokė- 
jimo suma, bet ant savo pečių 
tuo pačiu užsikrovė sunkią

tai 
pa

Smalsumo veikiamas

Pietų Amerikos oro linijų biu
rus, ir jie, teikdami informa
cijas vykstantiems keleiviams 
nurodydavo ir šį restoraną, 
kaip gerą ir ne perdaug išlai
dų, kur galima skaniai paval- bet ir

Taigi susidaro Įspūdis, jog 
Julija Bičiūnienė susilaukė ge
ro pasisekimo ir net pagarsėjo 
daugiau, nei mes galėtume 
manyti. Bet žinant jos nueitą
jį kelią, galime drąsiai tvirtin 
ti, jog jis nebuvo lengvas. Jei 
atsiminsime lydėjusias šeimą 
nelaimes, tai galėsime nuvokti, 
jog jis buvo ne tik kietas, bet 
ir dygliuotas, išspaudžiąs, be 
abejo ir ne vieną ašarą. Jos

Reikia

Ame-.sa tai prasidėjo, Įsigyjant šį

žmonės yra ne tik landūs, bet 
ir pastabūs, ir nĮoka Įvertinti, 
kas gali būti verta skaitytojui 
ar žiūrovui žinoti.

tas sunkias nelaimes, 
vusiais jų šeimą.

Praną Bičiūną aš šiek tiek 
pažinau jau Lietuvoje, žino
jau jĮ kaip uolų ateitininką ir 
veiklų kitų lietuviškų organi
zacijų veikėją. Okupacijų me
tais mane stebino jo kovinga 
kaip lietuvio patrioto veikla' 
pogrindyje. Artimesnės pažin
ties nesant, apie jo šeimyninę, 
padėtį, žinoma, aš kaip ir 
nieko nežinojau. Čia Ameriko
je aš Prana Bičiūną sutikau 
Draugo spaustuvėje, kai ten 
dirbo kaip linotipininkas, ir 
man net atrodė, jog tai bus ge
rai prisitaikęs naujose gyveni
mo sąlygose ir dar prie jo šir- 

, lietuviško- 
katalikiško dienraščio.

buvo žmonių, kurie dirbo ir aukojosi dėl geresnės ir tei
singesnės santvarkos, bet lietuvių aukos jai nerūpėjo. 
Apie socializmą ji neturėjo jokios nuovokos, demokratija 
jos nedomino, o ką bolševikai josios giminėms padarė 
Gomelyje ir Ukrainoje, ji visai užmiršo. Ji susižavėjo 
naujai kylančiu sovietiniu imperializmu ir pasisiūlė rusų 
tarnybon.

Josios vaikai baigė ne tiktai gimnazijas, bet ir uni
versitetą. Vyresnysis sūnus Aleksandras tapo radijo j Papasakosiu ir kaip tai atsi- 
transmisijų inžinierium. Jis, aišku, tuojau pagamino tiko šiuo atveju, 
tokį aparatą, kuriuo Lietuvos centro komiteto nariai ga- restoraną todėl, 
Įėjo skubiai susisiekti su Maskva, pranešti žinias ir gau
ti instrukcijas. Jaunesnysis sūnus Eusiejus buvo kom-į 
jaunimo narys, tarnavo Lietuvos kariuomenėje, o kai 
rusai panaikino Lietuvos nepriklausomybę, tai jis tapo 
politiniu komisaru. Karo metu Jacovskiai bėgo Rusijon. 
Kauno universitetą baigęs inžinierius Aleksandras 1942 
metais kartu su Iciku Miskupu ir kitais sovietų parašiu
tais buvo nuleistas netoli Radviliškio, Smailių kaime. Ten 
vokiečių buvo apsuptas ir kartu su kitais partizanais nu
kautas, o kiti Jacovskiai grižo Į Lietuvą ir dabar naudo
jasi visomis komunistų partijos narių privilegijomis. 
Šviesesnė Lietuvos darbininkų ateitis, nei Jacovskienei, 
nei pačiam Jacovskiui dabar nerūpi.

Atsakomingi Lietuvos valstybės pareigūnai, duoda
mi rusų skriaudžiamai žydų porai Įvažiavimo vizas, nie
kad nepamanė, ’.kad ta pati pora, besinaudodama saugu
mu ir prekybininkui suteiktomis privilegijomis, pradės 
dirbti svetimos valstybės naudai. Niekam mintis nega
lėjo ateiti, kad Jacovskiai dirba tiems patiems žmonėms, 
kurie abiejų Jacovskių tėvus ir brolius skriaudė ir ku-' 
rie neša vergiją ištisoms tautoms.

Šumauskas pripažįsta, kad Lietuvos policija nebuvo 
užmigusi tokiu jau stipriu miegu. Jacovskių butas poli
cijai buvo žinomas, o iš Vokietijos agentų užvežti ir ko
munistams perduodami Įvairūs laiškai Lietuvos policijai Julijai Bičiūnienei pačiai nesi- 
vis dėlto būdavo parodomi, šiandien galima tiktai Įsivaiz- rūpinant, 
duoti, kaip galėjo jaustis Lietuvos policininkas, skaity- tarsi Pats resoranas savo gerais 
damas Jacovskienės nešiojamus sovietų agentų laiškus. Patie_kalais^ geru patarnavi- 
Ką galėjo galvoti vidaus reikalų ministras, skaitydamas'n?u,.ir. ra.mia’ jau^ia. a??^a.. 
policijos pranešimą apie paskutines Maskvos mstrukCl-;kyti Taipgi pasitaikydavo,'naujino, ir jis Bičiūnų šeinio- ŠKAITYK "NAUJIENAS" - 
jas. Ko verti tie skundai, nukreipti prieš buvusius Lie-'jog st. Balzekas lankančioms je buvo neretas svečias ir prie JOS TEIKIA ffiTRiPb-tAŠt 
tuvos valstybės pareigūnus? jo muziejų amerikiečių eks- šeimos stalo. Jis stebėjosi if TEiSlNGlAUSlAS ZINIAS

ir gražių dienų, bet yra jos jau žymiai su
trumpėjusios. Nors šalnų dar nėra, bet 
vistiek naktys jau šaltesnės. Bematant pra
bėga to vasara, tos atostogos namie. Dar 
viena savaitė su keliomis dienomis — ir iš
važiuosiu į Klaipėdą. Penkias savaites čia 
išbuvau. Parvažiavau šienapiūtei baigian
tis. Dar gavau šienauti. Paskui nuplovė
me rugius. Dabar pjauname vasarojų.

Keliu rytmečiais kartu su visais. Pa
lengva eina tamsyn tie rytmečiai. Pirma 
kai keldavau, saulė jau būdavo patekėjusi, 
o dabar vos tik praušusi tėra.

Iki pusryčių mokausi. Tik retais atve
jais, kai ką nors nuo lietaus gelbėti reikia, 
dirbu ir iki pusryčių. Rodos, kad tris to
kius rytus tedirbau. Vieną — ką tik par
važiavęs dobilus vežiau, antrą — ėjau pa
dėti kulti ir trečią — neseniai trejais ve
žėme rugius.

Papūnis yra geras, o Maniūnė dar ge
resnė. Tik dažnai Papūnis yra kuo nors 
susierzinęs ar skaudančia galva, tai pasi
daro nesukalbamesnis.

Aš pats dažnai nusikalstu gerų santy
kių išlaikymui. Jaučiu, kad nedirbu taip, 
kaip turėčiau dirbti, ieškau lengvatų, no
riu skirtis iš kitų darbininkų. Tai nėra 
gerai.

Ir kartais esu per aštrus Papūniui. Ge
roje nuotaikoje būdamas pats matau, 
kaip jis bando prieiti atsargiai prie manęs. 
Gėda tada man. O blogoje nuolaikoje vis
kas atrodo atvirkščiai. Pats sau esu pasi
žadėjęs susierzinimo metu tylėti, nieko 
nesakyti, bet dažnai neišlaikau to pažado.

Filmavo jos 
kad sienos iš

klotos lietuviška drobe ir me
džio drožiniais. To jie niekur 

tnebuvo pastebėję. Pasirodo, 
kai Bridgeporte gyvenančių 
lietuvių skaičius mažėja, dau
gelis šeimų, kaip žinia,' valgo 
namuose, tad ir lankančių jos 
restoraną valgytojų skaičius 
yra nedidelis. Jis siekia ne ką 
daugiau iš lietuvių, kaip de
šimti procentų. Kitus tuos 90 
procentų sudaro jau amerikie
čiai. ] 
didelė dauguma tų klientų net 
nėra Bridgeporto gyventojai. 
Valgo daugiausia profesoriai ir 
studentai, prekybos Įmonių 
direktoriai ir daug šiaip tur
tingų amerikiečių, kuriems 
svarbu rami, jauki' aplinka ir 
gerai pagamintas valgis. Val
go nemažai ir pačių amerikie
čių laikraštininkų ir televizijos 
stočių personalo.

Ir tiek tų atvykstančių ame
rikiečių valgytojų ratas pagau
sėjo, kad atkreipė spaudos ir 
radijo susidomėjimą, visai tuo

Ir kas labiau stebina, tai džiai artimo darbo,

žinojau, kad lietuvių spaustu- Sa^va’
‘ivės negali tiek mokėti, kiek Inekalbant apie išgyventą skaus- 

amerikiečių, bet nežinodamas, , < --
jog jis turi jau tokią gausią šei-i 
mą, maniau, kad viskas jam 
gerai susiklostė. Tada tik pa
tyriau, jog jis ten Westsaides 
lietuvių kolonijoje netoli spaus 
tuvės ir gyvena.

Žinoma, kaip toks uolus ka
talikas ir koringas lietuvis, sa
vaime aišku, buvo gerai pažįs 
tanias jau ir Lietuvoje prela
tui Mykolui Krupavičiui. Su 
juo ten bendravo ne tik tos i 
veiklos apimtyje, I 
liekai iki jų šeimos stalo.

jęors[džio 27 dieną

Tai darėsi savaime,

1 į, ji dar lieka lyg beviltiš-^ 
•koje padėtyje su tokia gausia 
šeima ir su tokia didele skohj 
našta. ..Tada jau. ir geri pažįsta 
mi netikėjo, jog ji begalės il
giau restoraną išlaikyti. Net 
patarinėjo, kol dar ne vėlu, 
kol visai nepateko Į neišbren
damus sunkumus,. skubėti ji 
parduoti.

Bet Julija Bičiūnienė ir po 
šios taip skaudžios šeimos ne
laimės nepalūžo. Ji statė tiems 
Įpatarėjams klausimą, ką ji 

bet ir bičių- jurįs daryti pardavusi resto
raną? Kaip ji išsiversianti su 

Kai prelatas Mykolas KrU- (oįfa gausia šeima?
' - - apsigyveno Chicago- (Nukelta į 5 psL) 
tai jų bičiulystė vėl atsi- _ _______■.________

pavienis

jo muziejų amerikiečių eks- šeimos stalo.

Plaudamas pasilieku nuo kitų. Neži
nau, ar dalgis neina, ar per greitai pjau
na. O gal mano nerangumas, nepamėgi- 
mas piovimo čia kaltas. Kai piauti sunku, 
kai nuo kitų atsilieku, viską atsimenu, 
o tik parėjęs namo, tuojau užmirštu savo 
rūpesčius ir ramia širdimi kabinu dalgį į 
obelį, kuri prie mano kamaros auga. Ne
žadu pasitaisyti ir negalvoju kaip geriau 
įsitverti. Dienos darbas yra kaip atlikta 
baudžiava. Galva yra prikimšta kitų rū
pesčių, darbas Papūniui yra antraeilis 
dalykas.

čia bebūdamas užsiauginau didelį pil
vą. Dažnai taip privalgau košės ar šutinio, 
kad sunku ir darbuotis. Valgis čia neso
tus. Jaučiu, kad silpnėja Valgis yra blo
gesnis kaip Klaipėdos krašte, o ir miego 
trūksta.

RUGPICČIO 29 D.
Vakar buvo sekmadienis, buvau <Phmg- 

gėje. Buvo iškilminga organizacijų eisena 
per miestą. Pavasarininkų tarpe mačiau 
Stasę. Ji graži. Iš tolo žiūrint ji atitinka 
mano moters idealą, bet kai susitinku ir 
šnekėti pradedu, tuojau pamatau skirtumą 
tarp jos ir to idealo. Jeigu dabar vesčiau, 
gal ją ir vesčiau.

Vėl pašlijo santykiai tarp manęs ir Pa- 
pūnio. Labai nemaloni padėtis, ir aš jau 
noriu bėgti iš čia. Penktadienio rytą išva
žiuoju Į Klaipėdą. Bet ne dėl tų pašlijusių 
santykių išvažiuoju— iš važiavimo laikas 
seniai buvo numatytas.

RUGPICČIO 30 (D.
Jau priešpiečiai. Nuo pat atsikėlimo mo

kiausi. Galva sunki. Po pietų eisiu prie 
darbo galvą prablaivinti. Vakar po pietų 
iki pavakarės dirbau. Piovėme šieną lau
ke pas Stakanį. y

Su tėvu santykiai tebėra Įtempti. Abu 
tebetyliva. Ir negali žinoti , kas toje ty
linčioje ir piktoje galvoje dedasi.

RUGSĖJO 2 D.
Tebesu Kėkštuose. Vakar smarkiai ruo

šiausi išvažiuoti, bet kai, nuvažiavęs į 
Plungę gavau nuo Eliozio laišką, pakry
po dalykai kitaip. Tikriau sakant, buvo 
ten ne laiškas, o tik atvirutė su Klaipėdos 
Liepų gatvės vaizdu. Joje buvo parašyta: 
“Kursai teprasidės ne nuo rugsėjo mėn. 1 
mos dienos bet nuo rugsėjo 15 d. Išvadas 
tu pats gali padaryti, šeštadienio vakarą 
parvažiuoju”.

Nesugalvojau geresnės išvados, kaip 
drožti atgal Į Kėkštus ir laukti jo. Abu pa
darysi va geresnes išvadas. Blogiau bus, ži
noma, jeigu nebegalėsiu išlaikyti egzami
nų iki 15-tos šio mėnesio, kol jis Klaipė
doje, nes tada reikėtų jau rūpintis pragy
venimu. Bet ir dėl to nenusimenu. Turiu 
keletą pažįstamų prie Klaipėdos, pas ku
riuos galėsiu kaip nors prisiglausti, kol 
egzaminus išlaikysiu. Kad tik Eliozis duotų 
pinigų.

RUGSĖJO 4 D.
Prasidėj ruduo. Lyja bjauriausiai jau 

antrą dieną.

Ėliozio dar nėra. Važiavau vakar Į 
Plungę parsivežti, bet veltui. Laukiau iki 
nakties • ir paskui turėjau didelėje tamso
je ir lyjant grįžti namo. Matyt negavo au
tomobilio, nes nė vienas vakar iš Plungės 
Į Klaipėdą neišvažiavo. Dabar nežinome 
kuomet parvažiuos.. Manėme sulaukti šį
ryt iš Telšių stoties, bet nesulaukėme. Gal 
parvažiuos šį vakarą, d gal ir namų nekliu- 
dęs Į Telšius nuvažiuos.

Svarbiausia man susitarti su juo dėl 
važiavimo Į Klaipėdą. Egzaminams jau
čiuosi pusėtinai stiprus, o dar vis smar
kiai tebesiruoŠiu. Manau išlaikyti.

RUGSĖJO 5 D.
Pirmadienis. Labai anksti šįryt Papū

nis su Elioziu išvažiavo Į Telšius. Eliozis 
stoja Į komisiją karo mokyklon. Likiminė 
diena. Jeigu nepriimtų, man būtų geriau, 
bet jam pačiam kažin. Galėčiau tada ir 
toliau naudotis jo pašalpa mokslui tęsti.

Parsivežė jį vakar iš Plungės Papūniai. 
Buvo išvežiavę pas daktarą. Mamūnė vis 
sargaliuoja.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
D i e n t a Š t j
“NAUJIENAS”

Jos visad rašo
TEISYBĘ
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DR. ANNA BAliŪNAS
AKIŲ, AUSŲ, ‘•OSIM 

IR GERKLlS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2a5č W. 63rd STREET
Ofiso telef.: PRospect 8-322$
Rezid. telef.: WAlbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL . ryto, 
nuo 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždaryta.’

Rex. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Building). Tel. LU 5-6446* 
Priima ligonius pagal susi tarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telef.: P Respect 8-1717

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. L K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. E1S1N - EISIMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitari mą 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 te!.: 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: Pirmai, antrai, ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus. 
Trečiadieniais uždaryta.

KARTAIS GARSAS..
(Atkelta iš 4 psl.)

Ir taip, pasitikėdama Dan
gaus a p ve iždo s ranka ir savo 
jėgomis, ji ėmėsi nešti ant sa
vo pečių tą taip sunkią gyveni
mo nelaimių naštą. Ir, tur būt, 
visų nustebimui, jai nepritrū
ko nei jėgų, nei kantrybės. 
Gal tai atsitiko žvelgiant j sa
vo atžalyno ateitį. Ji gebėjo ne 
tik išlaikyti savo restoraną de
ramoje aukštumoje, bet ir 
tvarkyti visus savo šeimos rei
kalus. Vaikus leido i mokslą, 
ir dar sugebėjo mažinti tą sko
lų naštą taip sparčiai, jog jau 
1967 metų vasarą ji atmokėjo 
paskutinę skolos ratą. Dar tuo 
pat metu ji surasdavo neliesą 
skatiką ir lietuvių kultūrinei 
veiklai paremti. Kartais net 
kaip pvz. Jaunimo Centro sta
tybai ir stambesnę sumą paau
koti. Bet šeimos rūpesčiai ją, 
žinoma, tebeslėgė. Juk tokios 
gausios šeimos išmokslinimas 
reikalavo nepaprastai didelių 
išlaidų. Jos buvo keleriopai 
didesnės, negu kainavo ir 
pats restoranas. Tur būt, skai 
čiuojant mokslapinigius, kny
gas, apdarą ir kitas su tuo su
sijusias išlaidas, neskaitant 
valgio ir buto, jau siektų ne
toli kokio šimto tūkstančių 
doleriu. Ji ne tik vaikus leido 
į mokslus, bet rūpinosi ir geru 
jų išauklėjimu. Kai auklėji
mas yra daug vertingesnis ka
talikiškose mokyklose, ji sa
vo vaikus leido į jas, visai ne

atsižvelgdama į veik 
padidėjusias išlaidas. Jai rū
pėjo ir jų lietuviškas auklėji
mas ne vien tik šeimoje. Visi 
vaikai lankė lituanistines mo
kyklas, buvo ir tebėra veiklūs 
lietuvių jaunimo organizacijų 
nariai. Ir matome, jog jos vai
kai ne tik buvo gabūs moksle, 
bet seka jos gražiu lietuvišku 
pavyzdžiu ir, be abejo, jie ne
bus ir lietuvių tautai dingę. 
Jie neabejojamai atiduos sava
jai tautai reikiamą dalį.

GRADINSKAS
AM-FM RADIJAS 

STEREO 
FONOGRAFAS

NAMŲ ELEKT. IR BATE R.

2512 W. 47 ST. — FR 6-1991
LIETUVI, EIK PAS L1ETUV11

» ----- .----

' MOVING
Apdraustas perkraustymas 

ii jvairiy atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place
Tel.: FRontler 6-1882

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI v 
2618 W. 71 si St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akimus ir 

“contact lenses’
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

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

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

Valandas- 2—8 vaL vak. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

< ........ — N

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS'

Į Visos programos iš W0PA,
, 1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai r 
ryto.* . "A - I

Tek: HEmlock 4-2413
7’59 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629
a ■ ■ ------------------------------------------------ J

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tek: PR 8 -1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Seštadie- 
nlaif 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 7Ist STREET 
Ofise telef/ HEmlock 4-2123 
Rezid. Gibson 8-6195

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

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

Aparatai - Protezai. Med. Ba»- 
dažai. Speciali pagalba kojom t 

w (Arch Supporta) ir t t

Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L 
1850 Wait 63rd St., Chicago, III 60629 

Telefu PReep^ž 6-5084

Jau ir čia, kaip sakoma, ar
tėjame prie gerojo tikslo ga
lo- Sūnus Alvydas, pasireiš
kęs kaip menininkas, tęsia stu 
dijas Romoje, Gražina, baigu
si mokslus, dainuoja lietuvių 
operos chore ir yra operos ko
lektyvo valdyboje. Jau priar
tėjo prie paskutinių studijų 
Petras ir Paulius, Remigijus 
ir Dalia. Patys jauniausi — 
Giedrė ir Kęstutis — mokosi 
katalikiškose aukštesnėse mo
kyklose— gimnazijose. Jau ji 
gali pasidžiaugti ir tokia gra
žia šeimos laime. Bet tas ke
lias, kaip sakėme, buvo sun
kus. Reikėjo didelių pastangų 
ir įdidelių sugebėjimų, ryžto 
ir didelės ištvermės prie kas
dien išdirbamų 16 — 18 valan
dų. Ir kai amerikiečiai ste
bisi jos taip gerai tvarkomu 
restoranu bei sugebėjimu pa
tiekti valgytojų stalui taip ge
rai paruoštų valgių, nes geriau 
pagalvoję galime nustebti, ką 
gali nuveikti pasiaukojusi lie
tuvė motina savo vaikų švie
siai ateičiai sukurti, taip gra
žiai tuo pačiu pasitarnauti ir 
visai tautai. Tai tikrai didelis 
pasišventimo, ryžto ir ištver- 
nės pavyzdys.

Upytes Klubas
Upytės Draugiško klubo šo

kių vakaras įvyks gruodžio mėn. 
4 dieną Hollywood salėje, 2417 
W. 43rd St. Pradžia 7 vai. va
karo. Šokiams gros visų mėgia
mas Jurgio Joniko orkestras. 
Bus daug dovanų laimingiems, 
skanių užkandžių ir įvairių gė
rimų. Pirmininkė Ona Condux 
prašo visus atsilankyti ir sma
giai laiką praleisti.

Šokių rengimo komisiją su
daro Bernice Žemgulis, Antoi
nette Kalys ir Mary Radzukenas. 
Turint tokią komisiją, galima 
drąsiai sakyti, jog šokių vakaras 
bus tinkamai surengtas.

Ona Condux, pirm, ir koresp.

EAST CHICAGO, IND
East Chicagos L. B-nės valdy

ba suruošė rudens balių lapkri
čio 13 d. Lietuvių parapijos sa
lėje. Valdybos pirmininkas K. 
Čiurinskas pasveikino baliaus 
dalyvius valdybos vardu ir trum
pai apibudino pripildytos salės 
reikšmę, primindamas, kad mes, 
kaip L. B-nė, nuo jos įsikūrimo 
per 20 metų ne silpnėjam, bet

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■'ll ■■■■■■■■■■■■■£■G■■■■■!

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

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

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

mato, 126 psL Kaina SI.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psL $2.00.
5. BufkV Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 16S 

psL Kama $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINE SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.

12. Nodes Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
3 išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. S5JX).

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
'Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinkti m. lyrika, 167 psl., S3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $250.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00. 

i'19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eiles, 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $250.
21. Alfonsas Tyruolis, METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psL $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmaL 

55 psL $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį ordery.

. NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St-, Chicago, I1L G0608

nuotaikingo vakaro.
Meninę dalį atliko muzikas 

Giedraitis ir dvi sesutės Gied
raitytės, Kristina ir Marytė. 
Programos pranešėja buvo S. 
Pacytė. Publika pasidžiaugda
ma kalbėjo, kad trečios kartos! 
emigrantų jaunimas didesnę da
lį programos atliko lietuvių kai-, 
ba ir lietuvių kompozitorių, kū
ryba.

Publika programą priėmė šil
tai, programos metu buvo rami 
publikos laikysena ir nesigailėta 
dainininkėms plojimų. Visa tai 
sudarė malonų įspūdį. Mėgsta

mas A. Stelmoko orkestras iš
šaukė linksmas nuotaikas jau
nimui ir senimui. Solisto Jančio 
scenoj laisva laikysena ir stip
rokas malonus balsas, pasiliko 
mūs apylinkėj laukiamas iki-se
kančio baliaus.

Solistei p. Aukštuolienei pa
ėmus mikrofoną, pakėlus orkes
tro narių skaičių, buvo iššauk
tas toks šokėjų entuziazmas, kad 
tarp malonaus solistės balso ir 
muzikos girdėjosi ir langų vir
pėjimas nuo šėlstančių šokėjų, 
šokėjų tarpe matės ir L. B-nės 
valdybos sekretorė B. Vilutienė, 
devinti skoningą balinę suknią. 
Ji skyrėsi savo grožiu ir grakš
čiais judesiais. Nuotaika buvo 
.tokia gera, kad balius užsitęsė 
net dvi valandas ilgiau. Patyru
sios baliaus šeimininkės p. De
gutienė ir p. Skudrienė visus 
pasotino skaniais ir gausiais val
giais. Baliaus dalyvis

Eržvilko Klubas
Eržvilko Draugiško klubo 

priešmetinis susirinkimas įvyks 
trečiadienį, gruodžio 1 d. Hol
lywood salėje 2417 W. 43rd St. 
Pradžia nuo 8 vai. vakaro.

Visi nariai ir narės prašomi 
būtinai atsilankyti susirinki- 
man, nes reikės išrinkti nau
ją valdybą 1972 metams, ir 
komisiją knygoms patikrinti už 
šiuos 1971 metus. Taipgi bus 
ir kitų svarbių reikalų. Išgirsi
me valdybos pranešimus.

Praeitas susirinkimas lap
kričio 3 d. Hollywood salėje 
pirmininko Benedikto Jurėno 
buvo gerai pravestas. Iš valdy
bos pranešimų ir raštininkės 
pamatėme, kad klubo visi rei 
kalai geroje tvarkoje ir klubas 
jau švenčia 30 metų laimingo 
gyvavimo sukaktį.

Po įvairių pasitarimų ir pir
mininkui susirinkimą uždarius, 
vyko smagus pobūvis bei gau-: 
sios vaišės. Gardžius valgius 
parūpino ir išlaidas pačios ap
mokėjo Estelle McNamee, Ber
nice žemgulis ir Julija Sadaus
kas. Užtai joms širdingai dė
kojame. Aš asmeniškai dėko
ju ponams Jurėnams, kurie 
parvežė mane namo. A. Jusas

PRANEŠIMAI
— Chicagos Lietuviu SuvalkiečiŲ 

Draugijos eilinis narių ' susirinkimas 
įvyks penktadienį, lapkričio 26 dieną 
8:00 vai. vak. Hollywood Inn svetai
nėje, 2417 W. 43rd St. Nariai prašo
mi atsilankyti, nes yra svarbių reika
lų aptarti.

Eugenija Strungys, nut. rast.

ELIZABETH BINGLE (BINGLIS)
Gyv. Hazelcrest, Ill. (anksčiau Chicagoje)

Mirė 1971 m. spalio mėn. 27 dieną, sulaukusi 79 metų amžiaus. 
Gimusi Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 50 metų.
Velionė buvo Paul Bingle našlė.

Paliko nuliūdę: švogerka Anna Tačialis, dukterėčia Anna Petro ir , 
jos šeima bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Laidotuvės pyko spalio mėn. 29 dieną Lietuvių Tautinėse ka
pinėse.

Paliko nuliūdę:
Švogerka, dukterėčia, giminės.

6 Metu Mirties Sukaktis

t .
EMILIJA CIKAS

Mirė 1965 metų lapkričio mėn. 25 dieną, sulaukusi senatvės. Gi
musi Lietuvoje, Tauragės apskr., Pipliškių kaime.

Palaidota lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Paliko nuliūdę: vyras Frank, duktė Emily Vaičekauskas, anūkai 
— Sylvia, Frank, Jeffrey ir Karen.

Mūsų brangiausiai pagerbti bus laikomos Šv. Mišios Šv. Panelės 
Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje, esančioje Marquette Parke, 
1971 m. lapkričio mėn. 24 dieną 8:30 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyti į pa
maldas.

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

Nuliūdę lieka:
Vyras, duktė ir anūkai. <

24 Metų Mirties Sukaktis

STANLEY 1VELIČKA
Gyvenęs Chicagoje

Mirė 1947 metais lapkričio mėn. 25 dieną, sulaukęs 51 metų am
žiaus. v , . . . _

Gimęs Lietuvoje, Zarasų aps., Dūkšto vis., Kaniūkų kaime.
Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse 1947 metais lapkričio 

mėn. 29 dieną, Welicku sklype.
Paliko nuliūdę: žmona Sofiia. pagal tėvus Zelbaitė. duktė Ber

nice, posūnis Stanley Karpis ir marti Evelyn, pusbrolis Frank War- 
neckis ir kiti giminės bei draugai.

Lietuvoje liko liūdintis brolis Juozas ir šeima, 2 seserys: Mika
lina ir Veronika bei kiti giminės.

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

Nuliūdę lieka:

Žmona, duktė, posūnis, marti >r giminės.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir Sezoninės 
kapams gėlės.

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

IGUŽAUSKŲ 
gėlės visoms progoms 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai; PR. 8-0833 Ir PR 8-0834
■ V

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

vJfz 2533 W. 71st Street
y J. Telef.: GRovehill 6-2345-6 I

' 4? * 1410 So. 50th Ave., Cicero
U Telef.: TOwnhall 3-2108-9

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA LR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
^riiinfni;i»«utinniunuiiitt»mtiniiiiiw!uiinunninnitiiinūUinitnuiiiii:itiunuiiminiuiUuiiiititB

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1M1D 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 -1742

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

- MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu 
Laidotuvių 
Direktorių
Associaeijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

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

GEORGE F. R UDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 111. 974-4110

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Ill Inola
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JAUNIMO TAUTINĮ ANSAMBLĮ 
ORGANIZUOJANT

Aną vakarą vienas tėvas niąs, ar nenukėnlės jau 
šių eilučių rašėjui paskambi- kiauėios tautinės grupės? 
no, paklausdamas, kaip bus taip pat atsakoma aiškiai: 
su LB Vidurio Vakarų Apygar- kagoje to jaunimo yra 
dos Valdybos organizuojamu daug, kad jei dar niekur 
jaunimo ansambliu, kokiais dalyvaujantieji Įsirašytų, 
keliais ansamblis numato eiti,'sidarytų šimtinė 
ar nenukentės jau veikiančios*giau. 
tautinių šokių grupės, ir t. t. j p

Ketvirtadienį, lapkričio 18 kelias 
dieną, susitiko visi trys Apy
gardos Valdybos Įgaliotiniai 
ansambliui organizuoti, ap
svarstė visus galimumus, per
žiūrėjo esan^ą padėti.

Pirmiausia, toks jaunimo 
.tautinis ansamblis Čikagoje bū
tinas. Jo pagrindinis tikslas -- 
suburti kaip galima daugiau 
jaunimo, kad jis, jaunimas, 
galėtų būti auklėjamas grynai 
lietuviška dvasia iš pat ma
žens. Kad jaunimas susipa
žintų su mūsuoju liaudies me
nu, pats jame dalyvautų. 
« Kitas labai svarbus klausi-

vei-1
I lai

DĖMESIO!

Porčiai — Garažai su durim — 
Priestatai.

Beismantų įrengimai ir kiti įvairūs 
'karpenterio darbai. Taip pat naujų 

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

tiek i 
ne-1 
so

ar dar daii-l 
Gal antra ir trecia.

I Organizuojamo ansamblio Į
> numatytas gan platus. 

(Jame būtu choras, tautiniai šo- C 
kiai, liaudies instrumentai ir 
vaidybinė dalis. Vaidybinė 
dalis ta prasme, kad bus ieš
koma būdu ansambliui ne pa
sirodyti atskirose šakose, bet 
visas šakas suvienvti i viena

* v C

darnų sūkurį, pasirodantį mon 
tažų ar jaunimui pritaikytų 
veikalų forma.

Labai daug kas paaiškės po sutiko padėti instruinentalinei 
daliai. Visi žinome, kad Pakš
tas yra turėjęs savo ansamblį 
iš 220 jaunuolių. Kalbėtasi ir 
su choro vadovu, labai paty- 

, bet kol kas neskelbia
me pavardės, šnekantis su 
Emilija Pakštaite, atrodo, kad 

žiaus riba nėra griežtai nusta-Įji nesibaidys atvesti Į ansambli 
tyta: laukiami dvylikamečiai savo kanklininkių grupę.
ir jau dvidešinities metui su
laukė. Visi ansainblvje vietos 
ras, nebus daroma jokios at
rankos. Vieni tiks vienur, kiti 
kitur.

Apygardos Valdybos pada
rytas sprendimas, kad ansani- . . .ryti jaunimo Gintaro

LAPAMS NUKRITUS

OL 2 — 8546), K. Radvila (lel. 
RE 7 — 5-136) ir J. Vaičiūnas, 
vicepirni. (tel. WA 5 — 6979). 
Tėvai ir jaunuoliai kviečiami 
tais telefonais kreiptis.

Kalbėtasi su kompetentin
gais žmonėmis. Balvs Pakštas

užsirašymo. Kokio amžiaus 
jaunimas regi s t mosi s, ar bus 
daugiau mergaičių ar berniu
kų (o jų kaip tik trūksta), kas 
vienoje ar kitoje srityje norės rusiu, 
būti.

Būtina priminti, kad am

Nacionalinio parko pareigū
nams padedant, visą sekma
dienį darbavosi tvirtindami 
Lakefront Drive kelią smčiio 
maišais ir cemento laužu. 
Praeito sekmadienio smarki 
audra yra tik dar viena iš dau
gelio tokių audrų šiemet ap
griovusių daugiau kaip mylios
ilgumo Laketront Drive kelio, j kad 

Armijos inžinierių korpuso 
distrikto inžinierius Richard 
Wells pasakė, kad korpusas 
turi nuo 5 iki 7 milijonų dole
rių lėšų planą 
nuo 
nuo 
gan

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

FOR RENT
4 ROOM FLAT

5238 So. HON’ORE STREET
• CALL WA 5-4)339

NEWLY DECORATED
6 rooms, 1st floor, 

3 bedrooms tenant heats. 
Two children welcome.

GR 2-9682

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir {rengimai

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

JO % iki 50 % nuolaida. Galima pu-ku Į 
laimus ir išsimoKeunai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO.

TEL. GR C-4421
6200 So. WESTERN AVE.

ardymo ežero 
Beverly Shores 
Citv.

apsaugojimui 
pakrantės 
iki Michi-

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žema — Pardavimui

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

DEL VBŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: J

PETRAS KAZANAUSKAS, PrezidenUj
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 1-T14.1

NAMŲ VALDYMAS — NOTARLATAS — VERTIMAI 
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X INCOME TAX SERVICE
6455 So. Kedzie Ave. " — PRospect 8-2233

TEL. — 582-7595

su simfoniniu orkestru, Daina
vos ansamblio statoma šeštadie
ni, gruodžio 11 d., 8 vai. vak., 
ir sekmadieni, gruodžio 12 d., 
2:30 vai. po pietų Marijos aukšt. 
Mokyklos Auditorijoje.

Bilietai: po $8, $7, $6, $5, $4, 
$3 i abu pastatymus gaunami 
"Marginiuose", 2511 W. 69th 
St. Tel. PR 8-4585.

Toliau gyvenantieji bilietus 
gali Įsigyti paštu, pasiuntę čekį, 
arba Money orderį, nurodant 
dieną ir kainą, šiuo adresu, 
"Dainava", 7217 So. Fairfield 
Ave., Chicago, III. 60629.

blyje neturėtų būti nukrypta 
nuo tikrojo liaudies meno, šo
kiai, instrumentai, drabužiai 
— viskas turės būti klasikiniai 
tikri, kaip ir pačios liaudies] 
dainos, čia gal ir bus galima 
padaryti tam tikrą išimti, Į 
chorą įrašant vieno ar kito kom- V
pozitoriaus tinkamas dainas.

Gražu matyti, kad tautinių 
šokių grupė jau susiorganiza
vusi, nors, be abejonės, bus 
priimama ir daugiau ar daugiau. 
G. Vindašiūtei vadovaujant, 
jau pradėtos tautinių šokių re
peticijos. Tai lyg ir būtų bran
duolys, LB Apygardos Valdy
bos organizacinių reikalų ve
dėjo K. Radvilos suorganizuo
tas. Toliau darbą vykdo: A. 
Juškevičius, vicepirm. (tek

4\vai. pasiskaitę šį rašinėli 
Į maloniai prašomi apie tai pa
galvoti ir pasišnekėti su kitais. 
Jeigu jau Montrealvje, kur lie
tuvių dešimtis kartų mažiau 
kaip Čikagoje, pavyko suda- 

ansam- 
bli. tai mums, čikagieeiams, 
turėtų būti daug lengviau. Jie 

bet 
nors kaip 

kas laukia 
tik kas iš-

alga
ivv 
u ui

vapsva” buvo savo čiulp
tuvais apvyniojusi jai rankas 
ir kojas.

Tos nuodingosios medūzos 
turi po 60 čiulptuvų, aprūpin
tų labai nuodingomis adatėlė
mis, nuo kurių Įdūrimo žmo
gus miršta sekundžių bėgyje. 
Nustatyta, kad tos “vapsvos” 
kas kart arčiau kranto prade
da būriais atplaukti. Dar ne
mažiau kaip metai truksią, kol 
bus ištobulinti (skiepai nuo 
“jūrų vapsvos” Įgėlimo.

CHICAGOS PIETVAKARIŲ priemies
tyje, Tinley Park, UI., savininkas sku
biai parduoda mūro namą su 3 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.

SAVI NAMAI NEŠĄLĄ

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS SAVINGS

Serving the Lithuanian Community 57 years with personal attention 
4371 ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AVE.) 

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

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St, Chicago, UL 60629. * TeL WA 5-2787 

Dideli* pasirinkimas Įnirty prekių. 
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Waists St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

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

V. VALANTINASk______ UJI, Į ............._................. . _ . H i --------,■ j........................-r

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus Ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas. 

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209I ______________ ___________

Ilgamečio RALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halvted Street, Chicago, Ulinois 30608

f _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL— WEDNES., NOVEMBER 24, 1071

turi apie 45 jaunuolius, 
daugiau nepriima, 
teko girdėti, 
eilės, laukia, 
kristų.

Manyčiau,

daug
kad

kad

Unijos boso
AFL/CIO konvencijoje, 

kusioje Miami Beach, Fla., 
jų delegatai- nubalsavo padi
dinti savo bosui George Meany 
algą dar $20,000. Iki šiol Mea
ny gaudavo' $70.000 metams, 
dabar gaus po $90,000.

Unijos sekretoriui iždinin
kui alga pakelta iš $45,000 iki 
$60,000.

ne organi- 
Įzalorianis turėtų ansamblis rū
pėti, bet daug daugiau lietu
viams tėvams. Tėvai gerai ži
no, kad jų atžalynas išliks tik 
tada, jeigu jam bus sudaroma 
daugiau savos aplinkos.

J. Vaičiūnas

Kas trečias — abortas
JAV valdžios studijos nusta

tyta, kad iš (kiekvienų trijų 
prasidėjimų New Yorko vals
tijoje du kūdikiai gimsta, tre
čias yra pašalinamas abortu. 
1970 metais 19 valstijose ir Ko 
lumbijos distrikte padaryta 
180,000 legalių abortų. Didžiau 
šia dalis — 87,530 New Yorke.

Antroji valstija su didžiau
siu abortų 
Kalifornija,
gyvų kūdikių gimė 364.007 ir 
62,672 buvo- abortai...

— Dr. Saulius šimoliūnas, 
Detroit, Mich., Padėkos dienos 
savaitgalyje atvyks Chicagon. 
Dalyvaus Teatro festivalio pa
statymuose, kurie bus Jaunimo 
centre.

— John Sinkus, Naujienų skai
tytojas, anksčiau gyvenęs Pent
water, Mich., atvyko gyventi pas 
savo sūnų Ranoldą ir marčią 
Mary, Country Club Hills, Ill. Į 
Spalio 28 d. mirė J. Sinkaus 
žmona Marv.

skaičiumi esanti 
kur 1970 metais

paežerę 
ir su- 
Lake-

didelė

AUDRA ARDO KOPŲ 
PAPLŪDIMIUS

Armija žadėjo gelbėti 
Beverly Shores paežerę
Armijos inžinierių korpusas 

pažadėjo eiti pagalbon Bever
ly Shores apsaugoti
nuo tolimesnio ardymo 
tvirtinti audrų išardytą 
front Drive kelia. 

C

Praeito sekmadienio
ežero audra nugriovė dar gerą 
pusę mylios paežerės kelio 
nuo Drake gatvės iki nebetoli 
Michigan City, kai dešimties 
pėdų aukščio bangos ištisą die
ną daužė paplūdimius.

Paežerės nacionalinio parko 
superintendentas /Whitehouse 
pareiškė, kad penki namai prie 
paežerės kelio yra dideliame 
pavojuje, jei kelias nebus 
greitu laiku pataisytas ir su
tvirtintas. Be to šio kelio apa
čia išvestoji gazo linija gali 
susprogti, jei kelias nebus taip 
sustiprintas, kad jokios audroš 
nepakenktų.

Beverly Shores gyventojai.

Paukščiai tingi skristi
Vokietijos orintologai teigia, 

kad geri paukščianfe metai vis 
labiau juos daro tinginiais. Pri- 
silesę pilnus gūžius jie ir rude
niui atėjus, nebenori skristi Į 
šiltesnius kraštus. šiaurinėje 
Reino — Vestfalijos dalyje 
špokai, varnėnai, strazdai ypa
tingai pasidarę dideli tinginiai 
ir iš miškų saugomų nebesi- 
k rausto. Viename nedidelia
me saugonės miškelyje 40,000 
varnėnų atskridę nutūpė ir, 
natyti, nutarė čia pasilikti per 
žiemą.

spintelę reiki* 
tvarkingai už-

Savo naminę vaisty 
nepaprastai švariai ir
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad neįvykty klaidų, nes vaistų su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokių vaistų trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.

Laikraščius galima valgyti
JAV Armijos laboratorijos 

Natick, Mass., atsiuntė Chica
go Tribune poked cukraus, pa
gaminto iš šio laikraščio pir
mojo puslapio ir 29 krtų laik
raščiu. C

Tatai padaro enzimų pagal
ba, kurie popierius paverčia 
cukrine gliukoze, kadangi 
spaudos popierius, kartoninės 
dėžės, popiermaišiai ir kt. yra 
gaminami iš medienos, vadi
namos celiulioze, o celiuliozė 
yra paverčiama i cukrų.

Armija aiškina, kad iš po
pieriaus gamintą cukrų gali 
žmfonės vartoti patys arbfi mai
tinti molasų formoje savo gy
vulius, gaminti alkoholį ir t. t.

“Jūrų vapsva” > 
nužudė moterj

North Queensland paplūdi
myje, Australijos pajūryje, di
džiulė medūza, vadinama jū
rų vapsva, nužudė jauną mo
terį. plaukiojusią negiliame 
vandenyje vos per 20 metrų 
nuo krašto. Policija pranešė,

— Stanley R. Balzekas, Culver 
karinės akademijos kadetas, da
lyvavo kartu su 15 tos akademi
jos studentų pažangumo kon
kurse ir už tai gavo pažymėji
mą. Jis priklauso Blue Key gar
bės korporacijai, dalyvauja ka
rinio sporto komandoje ir yra 
jos kapitono padėjėjas.

— Stefanija Baltrūnaitė, Paul 
Gailus ir Thomas Karnauskas 
gavo Illinois valstijos stipendi
jas konkurso būdu. Konkurse. 
dalyvavo 52,400 studentų. Lai
mėjusių nepilnas sąrašas pas
kelbtas spaudoje.

— Frank Zapolio ir talkininkų 
suorganizuotos lietuviškų kalė
dinių ornamentų klasės Ford 
City prekybos centre vyksta sėk
mingai. Lapkričio 27 d. ten bus 
išstatyta lietuviška kalėdinė eg
lutė. Puošmenas eglutei paga
mino ir dovanojo ponios — Ber
nice Kasarski, Lucille Vesota, 
Lucija Tijūnėlis, Wanda Ra- 
davich, Alė Stephens ir Eleano- 
ra Zapolis, taip pat panelės — 
Helen Pius, Carolyn Kasarski, 
Lucille Vesota ir Carol Zapolis.

— Kun. Simonas Morkūnas, 
Sioux City, Iowa, dažnais 
straipsniais, atspausdintais vie
tos laikraščiuose, primena apie 
Lietuvos okupaciją ir jos žmo
nių padėtį.

— Mrs. Frank Šeštokas iš 
St. Petersburg Beach, Fla., yra 
atvažiavusi į Danville, Ill., pas 
savo dukrą farmaceutę Emili
ją, kur žada paviešėti per Pa
dėkos savaitgalį, o kai atva
žiuos jos vyras Mr. šeštokas, 
abu važiuos Į Hot Springs, Ark. 
ir iš ten atgal Į savo švento 
Petro paplūdimį, kur turi sa
vo gražią rezidenciją prie pat 
Meksikos Įlankos.

— K. Ostrausko divertismen
tas Metai yra ne 3 bet 4 veiks
mų. Premjera Padėkos dieną, 
ketvirtadienį 7:30 v. v. ir kar
tojamas penktadienį tuo pačiu

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

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

MEDINIS. 2 butai po 4 kambarius, j Į?.s šiltas beismantas Naujas garažas.
• i Blokas nuo parko. S38,500.

3 BUTŲ 1% AUKŠTO MŪRAS. Ga
zu’ šildymas. Geros pajamos. Gražus 
butai. Garažas' Arti ofiso. $34,000.

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

9 KAMBARIŲ modernus bungalow. 
Liuksusinė vonia, kabinetų virtuvė. 
Pilnai Įrengtas beismontas. Židinys, 
šildymas gazu. Nauji kilimai. 2 auto 
garažas. Marquette Parke. $28,000.

4 BUTŲ gražus mūras ir~ 4 auto 
mūro garažas. Naujas gazo šildymas 
Aluminum langai. Prie Maria High. 
— $42.700.

Valdis Real Estate
f051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

Naujas gazo centrinis šildymas. Nau
jas garažas, žemi taksai. Palikimas. 
Pigus., Prie 44-tos gatvės ir Maple

wood. Tel. 778-6916

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus

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

j LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas

2646 WEST 69th STREET
Tek: REpublic 7-1941

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

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

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

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

PCS?US BUNGALOW, . Įrengtas 
skiepas, garažas. Tuoj galima 
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVE ir 2 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais 
gimais. Judri vieta.

butai

Mar-

iren

2951 WEST 63 STREET 
/ 436-7878 .

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654

3TAT1 FAXit

INS^XANCT

SUte Farm Fire and Casualty Company

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

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

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr^ 
oo 3 mieg.. alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40 500
" 6 KAME. MŪR., moderni virtuvė ir 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
šild. gazu. Marquette Parke. $21.500.

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

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

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

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321 >

laiku. Rež. M. Smilgaitė. Bi
lietai i vaidinimus ir Žvmenu 
šventę gaunami Marginiuose. 
Maloniai prašome Įsigyti iš 
anksto.

— Stud. Laima Nainytė pra
ves Žymenų Įteikimo vakarą 
paskutinę Teatro Festivalio 
diena, sekmadieni. Pradžia 8 
v. v. Įdomi programa, vaišės, 
šokiai, bufetas. Bilietai gau
nami Marginiuose, tik $4.00 
asmeniui. Visi maloniai kvie
čiami dalyvauti.

Lietuvių Brighton Parko 
Namų Savininkų Draugijos na
rių ir norinčių Įstoti draugijon 
susirinkimas įvyks penktadienį, 
lapkričio mėn. 26 dieną, 7:30 vai. 
vak. naujoje vietoje — Holly
wood mažojoje salėje (Anne), 
2417 W. 43rd St., Chicagoje. 
Naujos valdybos nominacija ir 
rinkimai, šių dienų aktualija 
(praneš. A. Marma). Einamieji 
reikalai. Visi kviečiami, ku
riems rūpi išlaikyti šią koloniją 
lietuvišką, gausiai dalyvauti.

Valdyba (Pr).

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nan%v Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius Ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE. z 

CHICAGO, ILL. 60609 
TEL.: VI 7-3447

A. & L. INSURANCE &. REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs autom obi I ty draudimai. ’ 
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