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GEORGUOS ŽYDU GRUPĖ NORĖTU 
SUGRĮŽTI ATGAL Į SOV. SĄJUNGĄ

JERUZALĖ. — Izraelio vyriausybė sekmadienį svarstė naują 
emalonų rūpestį, liečiantį žydus imigrantus iš sovietų Georgijos. 
aaiškėjo, kad grupė žydų, apie 10 šeimų, parašė laiškus sovietų 
prezidentui” Podgomui, prašydami sovietų vyriausybę įsileisti 
važiavusius žydus atgal. Podgomas atsakęs, kad visi išvykę 
fdai yra mielai laukiami sovietinėje tėvynėje. Paaiškėjo, kad 
eorgijos žydai yra labai savita grupė. Visi naujieji imigrantai 
jo pirmųjų dienų reikalavo Izraelio pareigūnų, kad tie apgyven- 
ntų juos visus kartu. Kada Georgijos imigrantams buvo pa
arti nauji butai Ashdodo mieste, kai kurie žydai surengė Lbd 
?rodrome sėdėjimo streiką ir atsisakė gyventi kitur, kaip tik 
,u seniau Georgijos žydų apgyventose vietose; -z

Izraelio valdžia' įtaria, kad 
rp imigrantų iš Georgijos yra 
sovietų valdžios paskirtų agen- 
Į-provokatorių ir agitatorių, 
^orgijos žydai skundžiasi, kad 
į Sovietų Sąjungoje geriau 
'veno, negu Izraelyje, čia jiems 
spatinka žmonių nekuklumas, 
laidumas moraliniuose klausi
uose. Nepatinka žydams tai, 
d už medicinos patarnavimus 
ikia mokėti pinigus, kada Ge- 
gijoje viskas buvę dykai duo- 
ma., žydams nelengva išmok- 
modernios, Izraelyje vartoja- 

js, hebrajų kalbos.
Suprantama, kad Izraelio gy- 
ntojams toks Georgijos žydų 
jęsys yra labąi skaudus. Jie 
ko dėję visas pastangas išva- 
pti savo tautiečius iš ateisti- 
s Sovietų Sąjungos, o dabar 
■ tautiečiai atsidėkoja tik vis- 
: kritikuodami ir 'statydami 
ūrius. nepagristus reikalavi- 
įs/ Viena proga, kaip praneša 
dly News Jeruzalės korespon- 
ntas Bushinsky, senas Izrae- 
. gyventoj as, pats kilęs iš Ry- 
Europos,; priminė besiskun- 

ianciam-Georgijos žydui: “Jei 
taipkalbėtum Sovietų Sąjun-

‘tuoj'; jatektum. į Sibirą”. 
orgijos.žydas pasiūlęs senam 
aėlitui prieiti arčiau ir gauti 
iosį. - - - ..........
Sovietų valdžia jau seniai gi- 
sį, "kad. daug žydų, išvažiavę 
zraeli, norėtų sugrįžti atgal, 
ts Kosyginas Kanadoje klau- 
korespondentų ar jie nenorė- 
gautf statistinių žinių apie 

rinčius sugrįžti žydus.

Urugvajuj laimi 
tautinės partijos 
MONTEVIDEO. — Urugva- 
je sekmadienio rinkimai neat- 
sė laimėjimo kairiųjų partijų 
alicijai, nors ji šiuose rinkl
iose ir gavo didesnį nuošimtį 
sų kaip anksčiau. Dar ne vi- 
balsai suskaičiuoti, tačiau iš 
lesnių vietovių balsai parodo, 
i Colorado partija gavo apie 
% visų balsų, Tautinė parti- 
— apie 32%, o Liaudies fron- 
i gavo apie 20%. Kadangi jų 
nėjai daugiausia gyvena di
eniuose miestuose, tai- frontas 
provincijos nesitiki didesnės 
ramos ir jau prisipažino rin- 
nus pralaimėjęs.
Plačiojo liaudies fronto vadas, 
•argos generolas Liber Sereg- 
pasakė kalbą, kurioje pava

lo savo gautus balsus “žygiuo
sią revoliucija”. Kairė vis 
k laimėsianti ateityje.
[linkimuose į prezidento vie- 
buvo 11 kandidatų. Iki šiol 
ilgiausia vilties laimėti turi 
kandidatai: Juan Bordaber- 
ir senatorius Wilson Ferreira 
luante.
Komunistinė Tupamaros or- 
rrizacija prieš rinkimus su- 
bdė savo teroro veiksmus ir

IŠ VISO PASAULIO 
♦

BERNAS. — Šveicarijoje pa
reigas eiti pradėjo pirmos į par
lamenta išrinktos moterys. Nuo 
1291 metų, kada buvo įsteigta 
šveicarų federalinė valdžia, vien 
vyrai valdė kraštą. Naujame 
parlamente, Tautybių Taryboje 
yra 200 narių, jų tarpe 10 mo
terų, o Valstybės Taryboje 44 
nariai, jų tarpe viena moteris.

WASHINGTON AS. — Sena
tas ratifikavo sutartį su Meksi
ka dėl sienos pakeitimo. Ilgą 
laiką tarp kaimynų ėjo ginčas dėl 
sienos, kuri pasikeitė pasisukus 
Rio Grande, upei.

BELFASTAS. — Šiaurinėj Ai
rijoj, Londonderry mieste, tero
ristai susprogdino sveikatos mi
nisterijos įstaigą ir muitinę prie 
Airi j qs -sienos. Britanijos vy
riausybė pritarė opozicijos pla
nui svarstyti š. Airijos prijun
gimo prie Airijos respublikos 
klausimą.
. .SAN FRANCISCO. — Stam
bi 34 m. negrė atėjo į vaikų dar
želį ginkluota aštriu įrankiu ir 
subadė dvi mokytojas, nes viena 
jų. buvusi nešvelni su moters 
dukterim, darželio auklėtine. Abi 
mokytojos .atsidūrė ligoninėje.

SANTIAGO. — Kubos dikta
torius Fidel Castro šią savaitę 
turėtų baigti savo vizitą Čilėje. 
Jis žadėjo čia būti tik 10 dienų, 
bet jau išbuvo virš 20. Manoma, 
kad jis skris į Havaną ketvirta
dienį.

MASKVA. — Sovietų Sąjun
goje derybas pradėjo Vakarų 
Vokietijos užsienių reikalų mit- 
nisteris Walter Scheel. Būsią 
paliesti Berlyno sutarties ir so- 
vietų-vokiečių nepuolimo pakto 
klausimai.

EL ESCORIAL. — Ispanijos 
falangistų partija savo suvažia
vime pasisakė prieš Franco pla
ną perleisti Ispanijos valdžią mo
narchijai.

Atidarė naują 
94-to kelio ruožą

MICHIGAN CITY. — Vakar 
Indianos gubernatorius Edgar 
Whitcomb iškilmingai atidarė 
dar 12 mylių ilgumo ruožą 94-to 
greitkelio, kuris Indianoje dar 
nebaigtas statyti. Atidaryti du 
po šešias mylias kelio ruožai. 
Vienas eina nuo 249 kelio prie 
Ogden Dunes iki kelio 49-to prie 
Chesterton. Antras atidarytas 
ruožas eina nuo kelio nr. 35, 
netoli Michigan City, iki India- 
nos-Michigano valstijų ribos.

Indianoje dar liko pastatyti 
14 mylių šio 94-to greitkelio.

aktyviai agitavo žmones balsuo
ti už kairiųjų partijų atstovus. 
Jiems tačiau nepavyko patrauk
ti balsuotojų j savo pusę.

Trys vyriausieji Kinijos delegacijos Jungtinėse Tautose diplomatai. 
Iš kairės Chiao Kuan-hua, Kinijos užsieniu reikalu viceministeris, 
delegacijos vadas Generalinėje Asamblėjoje. Viduryje— Huang 
Hua — nuolatinis ambasadorius ir Saugumo Tarybos narys ir Fu Hoa, 

ambasadoriaus pavaduotojas.

KUDIRKOS GATVĖS PAVADINIMO
KLAUSIMAS P. WIGODOS KOMITETE

ČIKAGA. — Čikagos miesto taryboje piimadienį 13-to wardo 
aldermanas C. Staszcuk pasiūlė, o jįparėmė 15-to wardo alderma- 
nas kun. F. Lawlor, rezoliucija, kuri nutaria pavadinti vieną Či
kagos gatvę Simo Kudirkos vardu. Rezoliucijoje sakoma, kad 
69-toji gatvė nuo S. Damen -iki S. California ir toliau į vakarus 
už Marquette Parko -nuo Centrai Park avė. iki Kolmar avė. būtų 
pavadinta—“KudirkaIstreet” vardu. '

ši rezoliucija buvo perduota 
Traffic and Public Safety komi
tetui, kurio pirmininku yra 49- 
to wardo aldermanas Paul Wi- 
goda. šis komitetas turi patik
rinti rezoliucijos teisėtumą ir 
rekomenduoti sąmatą naujų gat
vės pavadinimų lentelių paga
minimui, turi apskaičiuoti, kiek 
pakeitimas kainuotų ir su savo 
rekomendacijom pristatyti Mies
to Tarybos pilnaties posėdžiui.

Komiteto rekomendacijų ne
laukiama anksčiau kaip sausio 
mėn. viduryje. Daug priklau
sys nuo visų Čikagos lietuvių, 
ypač nuo gyvenančių 69-tos gat
vės apylinkėse. Lietuviai turė
tų rašyti laiškus aldermanui Wi- 
godai ir prašyti jį rekomenduo
ti tarybai pakeisti gatvės pava
dinimą. Laiškus reikėtų rašyti 
Aid. Paul Wigoda, Traffic and 
Public Safety Committee, Room 
306, City Hall, Chicago.

. z

J. T. sekretorius 
gaus gerą pensiją 
NEW YORKAS. — Jungtinių 

Tautų Generalinė Asamblėja nu
tarė padidinti JT generalinio se
kretoriaus algą ir sekretoriams 
mokamą pensiją. Ateityje sek
retorius gaus 62,500 dol. meti
nės algos, o pensija padidinta iki 
31,250 dol. per metus — beveik 
dvigubai daugiau, negu buvo 
anksčiau numatyta.

Šie pakeitimai prasidės nuo 
gruodžio 1 d. JT sekretorius U 
Thant, kuris pasitraukia iš pa
reigų sausio 1 d. bus pirmas 
Jungtinių Tautų naujos pensijos 
gavėjas.

— Panevėžio, penktojo pagal 
dydį Lietuvos miesto, gyvento
jų skaičius š. m. spalio mėn. pa
siekė 80,000. Tikimasi, kad apie 
1980 metus Panevėžy gyvens 
100,000 žmonių. (E)

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Sovietų žinių agentūra iš
kilmingai paskelbė, kad Marso 
planetoje yra sovietinė vėliava. 
Mars 2 erdvėlaivis, įėjęs į plane
tos orbitą ir nuleidęs ant plane 
tos paviršiaus instrumentų ry
šulį, kuriame buvusi ir vėliavė
lė.

♦ Sveikatos departamentas 
įspėjo 37 valstijas sutvarkyti 
iki vasario mėn. savo ribose vei
kiančius senelių namus ir prie
glaudas, nes kitaip jie negaus 
federalinių lėšų.

New Yorke keturi vyrai 
pagrobė iš karinio sandėlio 8 
šautuvus M-16 modelio. Kitą 
dieną banditai apiplėšė banką ir 
nušovė policininką, spėjama, 
tuo šautuvu.

♦ Romoje Amerika pareika
lavo, kad kitos pramonės valsty
bės pakeltų savo pinigų vertę, 
tada Amerika panaikinsianti sa
vo specialius 10% muitus. Kitos 
valstybės reikalauja panaikinti 
tuos muitus ir nuvertinti dolerį 
5%.

♦ Persijos įlankoje arabų šei- 
kai okupavo tris saleles, iš ku
rių pasitraukia britai. Įvyko su
sišaudymų, buvo žmonių aukų.

Turkijoje iš kalėjimo pa
bėgo 5 kaliniai, nuteisti už te
roro veiksmus.

4- Kambodijoje vietnamiečių 
puolimą parėmė 300 parašiuti
ninkų išmetimas komunistų fron
to užnugaryje. Puolimą remia 
Amerikos aviacija ir helikopte
riai

4- Palestinos partizanų gru
pė paskelbė, kad Jordano prem
jero nužudymas yra tik pradžia 
keršto veiksmų prieš palestinie
čių priešus.

♦ Krikščionių demokratų par
tija V. Vokietijoje jau paskelbė, 
kad į kanclerio vietą 1973 metų 
rinkimuose kandidatuos Rainer 
Barrel.

Sovietai plečia 
dujų pramonę

Į MASKVA. — Sovietų Sąjungos 
natūralių dujų pramonės minis- 
teris Aleksei Kortunov pranešė 
Vyriausio sovieto sesijoje, kad 
per ateinančius penkeris metus 
dar 35,000 mylių vamzdžių lini
jų bus nutiestos ir prijungtos 
prie dabar turimų 40,000 mylių 
linijų. Tomis vamzdžių linijo
mis natūralūs gazas, surastas 
Sibire, bus atvestas į Europos 
Rusiją ir parduodamas Vakarų 
Europai.

Sovietai planuoja savo dujas 
skystinti ir krauti į tanklaivius, 
kurie gabens dujas į Ameriką, 
Japoniją ir kitus pramonės kraš
tus. Sovietų dujų pramonė, pa
lyginti, yra nesena, tačiau jos 
didelės atsargos jau dabar pada
rė Sovietų Sąjungą antra di
džiausia po Amerikos.

Maskva norėtų 
gyvesnės prekybos
MASKVA. — Sovietų premje

ras Kosyginas susitiko su ame
rikiečiais biznio korporacijų va
dais, kurių Maskvoje yra virš 
100. Jie dalyvauja tarptautinė
je prekybos konferencijoje. Ko
syginas paaiškino susirinkusiem 
sovietų vyriausybės žvilgsnį į 
galimybes praplėsti prekybos ry
šius su Amerika; ir kitais Vaka- 
rųkrasEaiš.’

Kosyginas nurodė, kad atėjo 
laikas mažiau kalbėti, o daugiau 
veiktt Jau 1964 metais Mask
voje buvo panaši biznierių kon- 
f erėnei j a, tačiau ' prekyba nuo 
tos .dienos jiėpagyvėjor- Sovietų 
vyriausybė norėtų, didesnių pre
kybos, ryšių su Amerika, tačiau 
iki šiol: įvairūs' Amerikos val
džios .varžymai.neleidęprd<ybos 
išplėšti.'. : •-/ -

SAIGON AS. — Pietų. Vietna
mo karinė vadovybė paskelbė, 
kad jau. kelios dienos dvi divi
zijos' kariuomenės vykdo komu
nistų gaudymo darbus pietinėje 
Mekongo provincijos dalyje, kur 
yra apie 5,000 komunistų karei
vių.

Tailandijos valdžia nutarė perkelti vi
ses Ban g koko kanalu ir upiy pakraš
čiu luinose gyvenančius piliečius į 
naujai pastatytus miesto namus, čia 
jiems reikės mokėti nuom^, o JOinose, 
kurias jie patys pasistatydavo ii jvai- 
riy lentgalių, ni#ko mokėti ne re? dė

davo.

KINIJOS VICEPREMJERAS RAGINA 
ATITRAUKTI KAREIVIUS NUO SIENOS

DACCA. — Pakistano kariuomenės pareiškime sakoma, kad 
kovose žuvo 1,430 indų kareivių ir 80 pakistaniečių. Kovos svar
bioje Hilli miesto apylinkėje vykstančios jau trys dienos. Indi
jos Pakistano siena eina per patį miestą, tačiau Pakistano pusėje 
yra svarbus geležinkelio mazgas, kurį užimti bandanti Indijos 
kariuomenė. Užsienio korespondentai, rašydami apie vykstan
čias kovas, sako, kad Indijos daliniai nesistengia žygiuoti į priekį, 
bet, manoma, siekia tik pririšti Pakistano kareivius prie sienos 
pozicijų, kad Rytų Pakistano bengalai turėtų laisvesnes rankas 
krašto viduryje.

\ Pekino vizitas 
vasario 21 d.

WASHINGTONAS. — Bal
tieji Rūmai paskelbė, kad prezi
dento Nixono vizitas Kinijoje 
prasidės vasario 21 diena. Tuo 
pačiu metu vizito data paskelb
ta Washingtone ir Pekine. Ne
skelbiama dar, kiek ilgai prezi
dentas Kinijoje bus ir kurias vie
tas aplankys. Spėjama, kad vi
zitas užtruks nemažiau penkių 
dienu. V

Prieš vykdamas į Kiniją pre
zidentas norėjęs atlikti kai ku
rias pareigas namie. Sausio mėn. 
jis turės pasakyti State of the 
Union kalbą kongrese ir prista
tyti naują biudžetą.

Vizito tikslas yra pagerinti 
Amerikos -Kinijos santykius. 
Abejojama, kad po to vizito bus 
užmegzti diplomatiniai ryšiai 
tarp abiejų valstybių, nes Kini
ja greičiausiai nesutiks, kad 
Amerika turėtų diplomatinius 
santykius su Kinija ir su Tai- 
vanu, kurį Kinija laiko savo 
valstybės provincija. Galimas 
daiktas, po šio vizito prasidės 
glaudesni kultūriniai, ekonomi
niai, moksliniai ryšiai.

Patys Amerikos biznieriai ne
sitiki per daug iš prezidento ke
lionės. Amerikos įmonėms bus 
nelengva parduoti Kinijai pre
kes, kurių Kinija pigiau gali 
pirkti Japonijoje. Kinija pati 
turi daug darbo jėgos, todėl jai 
nesvarbu pirkti darbą pagreiti
nančių ar palengvinančių maši
nų. Kinijos valdžia susidomė
jusi trąšų fabrikais, naftos šuli
nių gręžimo mašinomis ir medžio 
pramonės mašinomis.

Jordane paskirtas 
naujas premjeras 
BEIRUTAS. — Jordano ka

ralius paskyrė naują premjerą 
Ahmed al Lawzi vietoje nušau
to premjero Tai. Naujasis prem
jeras buvo anksčiau finansų mi- 
nisteris. Jo buvusi vieta paves
ta ryšių ministeriui.

Kartu su nauju premjeru, apie 
kurio politinius įsitikinimus ma
žai žinoma, karalius paskyrė sau 
naują patarėją — generolą- Ra- 
soul ai Kallani, kuris yra žino
mas griežtomis “tvarkos ir’įsta
tymų” pažiūromis. Jis yra bu
vęs vidaus reikalų ministeris ir 
žvalgybos viršininkas. Genero
las kovojo prieš palestiniečius 
partizanus dar 1965 metais. Pa
lestiniečiai jį laiko savo priešu. 
Jo paskyrimas į karaliaus pata
rėjų štabą rodo, kad karalius ir 
toliau neleis palestiniečiams lais
vai veikti savo valstybėje.

Naujasis premjeras išskrido 
į Egiptą dalyvauti arabų konfe- 
renejioje. čia, Kaire senasis 
premjeras ir buvo išautas ke
turių palestiniečių. •

Indijos pranešimai neduoda 
mūšio nuostolių tik pabrėžia, 
kad Indijos daliniai vykdo “gy
nybos veiksmus”. Daliniams įsa
kyta nutildyti Pakistano artile
rijos pabūklus, kurie apšaudo 
Indijos kaimus ir miestus. Pats 
Hilli miestas, kur gyvendavo 
30,000 žmonių, dabar yra tuš
čias, gyventojai išbėgiojo. In
dijos gynybos ministeris Ram 
pareiškė, kad kareiviai turi tei
sę žygiuoti į Pakistano teritori
ją tiek, kiek siekia Pakistano 
artilerijos pabūklai. Kai kurios 
sunkiosios patrankos gali apšau
dyti Indiją iš 20 mylių atstumo. 
Indijos daliniai gali pasilikti Pa
kistane, kol pradings grėsmė In
dijos gyventojams ir jos terito
rijai. ;

Valstybės departamentas pa
skelbė, kad prezidentas Nixonas 
per ambasadorius New Delhi, 
Karachi ir Maskvoje paragino 
Indijos, Pakistano ir Sovietų 
Sąjųngę^ ^vyriausybes daryti 
viską, ^cad karias neišsiplėstų. 
Kartu Amerika nutarusi Tiėši- 
kreipti dėl šio konflikto į Jung
tines Tautas. Kiek žinoma, į 
Saugumo Tarybą kreipiasi Bel
gija, nurodydama, kad įvykiai 
Pakistano-Indijos pasienyje yra 
grėsmė pasaulio taikai.

Indijos premjerė parlamente 
nusiskundė, kad pasaulis nieko 
nedarė ir nesakė, kai Pakistano 
veiksmai Rytų Pakistane pa
siuntė milijonus bengalų bėgti į 
Indiją. Pasaulyje kilo triukš
mas tik tada, kai Indija ėmėsi 
žygių savo pasienyje.

Kinijos vicepremjeras Hsien- 
nien pasakė kalbą Albanijos 27 
metų režimo sukakties proga. 
Kalboje jis pasmerkė Indiją už 
įsibrovimą į Pakistano teritori
ją. Vicepremjeras ragino Indiją 
rimtai pagalvoti apie Pakistano 
pasiūlymą atitraukti nuo sie
nos kareivius. Karinės Indijos 
provokacijos, padrąsintos soci- 
alimperialistų, kelia didelį su
sirūpinimą Kinijos liaudžiai ir 
vyriausybei. Ginčai tarp tau
tų turi būti sprendžiami taikin
gomis derybomis, o ne jėga. Ki
nijos liaudis ir vyriausybė pat
variai remia Pakistano vyriau
sybę ir liaudį jų teisingoje ko
voje prieš svetimą agresiją, gi
nant savo valstybės suverenumą 
ir tautos nepriklausomybę, pa
reiškė Kinijos vicepremjeras.

Du rusų diplomatai 
mirė Turkijoje

ANKARA. — Du sovietų di
plomatai Turkijoje, sunkiai su
žeisti sekmadieni automobilio 
katastrofoje, jau mirė ligoninė
je. Aleksander Truchtanov. ant
rasis ambasados patarėjas ir 
Rafkat Soutenbekov, spaudos 
attache, buvo taip sunkiai suža
loti, kad turku daktarai nebega
lėjo jų Išgelbėti. Trečias sužeis
tasis. Tahi Hasmenedov, Izvesti- 
jos korespondentas Ankaroje, 
dar gyvas, bet irgi sunkiai su-' 
žeistas.
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gruodžio 12 d. 2:30 vai. po pietų 
(sekmadienį)

VIETA:
Marijos Aukšt. Mokyklos Auditorija, 

California ir 67 gatvių kampas.
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Po treįy metu darbo pasitraukė
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AKADEMIKIŲ SKAUČIŲ DRAUGOVĖS SUVAŽIAVIMO PREZIDIUMAS

Suvažiavimas ivyko spalio 9—10, Sherewsbury (Mass.) Iš karės sėdi: ASS c. v? vicepirm. ps. D. Kor- 
zonienė, VS s. L. Milukienė, ASD c. v. pirm. s. S. Gedgaudienė, s. D. Marcinkevičiūtė, VS v. s. P.

Molis ir paskaitą skaičiusi prof. dr. I. Užgirienė.

..

■ v

SKAUTIJA
LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA ŠKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresas: 7120 S. Rockwell St., Chicago, III. 60629

1971 metais
gruodžio IF d. 8 vai. vak.* 

(šeštadienį)

'■ ■ - - -

LIETUVIŲ MENO ANSAMBLIS DAINAVA MINI SAVO VEIKLOS 25-RIŲ METŲ 
SUKAKTI IR STATO * ’ '

SIDABRINE
SU SIMFONINIU ORKESTRU

Dirigentas — PETRAS ARMONAS
Libretas — ANATOLIJAUS KAIRIO Muzika — BRONIAUS BUDRIŪNO
SOLISTAI: Dalia Kučėniena • Roma Mastienė • Margarita Momkianė • REŽISŪRA — Zita Kevalaitytė • Visockianė • DEKORACIJOS — Jurgu

• Janina Salnianė. ’ Daugvila • ŠOKIŲ CHOREOGRAFIJA — Leokadija Braždienė
• Algis Grigas • Vytas Radys • Julius Saurimas • Antanas • CHORMEISTERIS — Alfonsas Gečas • AKOMPANIATORĖ
Gildžius —» Aktorius. AAsrija ZAondeikaitč ■ Kutz.

I ii

BILIETAI: .
^Marginiuose”, 2511 W. 69th SL

Telef.: PR M585

KAINOS;

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

Toliau gyvenantieji bilietų gali įsi
gyti, pasiuntę pastų Čekį arba Moiiey 
orderį, nurodant dieną ir kainą, šiuo 
adresu: ' Dainava, 7217 So. Fairfįeld 
Ave,, Chicago, IH. 60629.

Koncerto programą at- 
London, Ont., atvykęs 

studenčių kvartetas 
Kvartetas visus vaka-

■ DARBŠTI VADĖ - DALIA DUNDZILIENĖ
Jos pareigas perėmė ps. Eleonora Salčiūnienė 

čia gimusi lietuvaitė

Trejetą metų ps. Dalia Dundzilienė sėkmingai vadovavo Chi- 
cągos Kernavės skaučių tuntui. Nelengvos yra didelio tunto tun
tininkės pareigos, bet sesė Dalia jas atliko su šypsena, nesiskųs- 

‘ dama, todėl visų sesių buvo mylima ir, jai perduodant vėliavą
■ naujajai vadovei, nevienai sesytei veidu nuriedėjo graudi atsi- 
- sveikinimo ašarėlė.

■ lėlį”, o naująją prie tunto “pri
rišo” puikia tautine juosta.

Vadoves sveikino LS Seseri
jos Vyr. Skautininke s. Lilė Mi- 
lukienė ir, išreikšdama padėką

Padėkoti ps. Dundzilienei už1 
jos nuoširdų darbą ir pasveikin-

■ ti naująją tuntininkę, 120 Ker
navės tunto skaučių ir vadovių, 
tėvų ir svečių, jų tarpe LS Se-

; serijos Vyriausia Skautininke s. už gerai eitas pareigas, ps. D.
Lilė Milukienė, Vidurio Rajono 
vadija, visų tuntų-tjintinmkai.
ir kt. vadovai lapkričio 14 dijat-

: silankė į iškilminga srieigą JaiĮ-
/ nimo Centro didžiojoją
4 Sueiga ’ -OL

steigiamoji Chicagoje skautų- 
čių sueiga. Sesė Elenora ėjo 
įvairias pareigas Aušros Vartų 
tunte ir stovyklose. Ypač myli 
jaunąsias seses ir lietuvišką dai
ną.

Sėkmės ir ištvermės naujose 
pareigose! Sesė Gabija

VEIDAI

buvo pradėta įspūdingomis 
skautiškomis šventomis 
mišiomis pačioje salėje;

atnašavo tunto kapelionas ps. 
- Algimantas Kezys, SJ. Gražiai 

giedojo tunto skautės, kelioms 
gitaroms pritariant.

Po pamaldų, pertvarkius salę, 
vyko pareigų perdavimo sueiga, 

. kuriai vadovavo tunto adjutan
te ps. Aldona Rauckienė. Se
sėms su daina įžygiavus ir išsi- 

. rikiavus, įnešta vėliava, perskai
tyti Vyriausios skautininkės ir 

’tuntininkės įsakymai. Ps. Dun- 
dzilienė atsisveikino su draugo- 

. vėmis ir tuo pačiu laiku prista
tė seses naujajai tuntininkei ps. 
Eleonorai šalčiūnienei. Draugo
vės pasveikino vadoves šūkiais 

• ir apdovanojo gėlėmis.
Perdavusi valdžios ženklus — 

. švilpuką ir tuntininkės lazdą^—Į-
ps. D. Dundzilienė pagarbiai 
priklaupusi pabučiavo tun
to vėliavą, kurią garbingai 
nešė trejetą metų ir. perda
vė ją nemažiau šusijaudi----

nusiai savo įpėdinei.
Abi vadovės tarė po trumpą 

žodį. Tunto vadija bu v. tunti
ninkei įteikė “pensininkės ryšu-

Dundzilienei prisegė gintaro 
-rūtelę.

Sveikinimo žodžius tarė Vi- 
dūrio • Rajono vadas... y. s. Pr. 
"Nedašį vadeivė ps.* Ir. Kerelienė, 
buvusi pirmoji Kernavės tun
tininkė v. s. H. Plaušinaitienė, 
Aušros Vartų ir Nerijos tuntų 
tuntininkės ps. Albina Rama
nauskienė ir ps. Aldona Jova- 
rauskienė ir Lituanikos tunto 
tuntininkas s. Z. Jaunius. Visi 
sveikinusieji savo tuntų vardu 
abiem vadovėms Įteikė gražių 

.dovanų.
Antroje sueigos dalyje — sma

gus lauželis, kuriame gražiau
siai pasirodė s. Vandos Aleknie
nės vadovaujamos vyresniosios 
skautės, padainuodamos visą ei
lę melodingų lietuviškų dainų.

Linkėtina vyresniųjų sesių 
pavyzdi pasekti ir paukšty
tėms, indėniškas dainas pa

keičiant lietuviškomis.

Sueigai pasibaigus, daugelis 
tėvų, škautininkių-kų sveikino 
ps. D. Ditndzilienę už ištver
mingą darbą, o ps. E. šalčiūnie- 
nei linkėjo sėkmės naujose pa
reigose.

Pažymėtina, kad naujoji Ker
navės tunto-tuntininkė ps. Eleo
nora Lenkauskaitė-Šalčiūnienė, 
yra Amerikoje gimusi, niekad 
Lietuvos nemačiusi, lietuvaitė, 
nuoširdžiai dalyvaujanti LSS 
veikloje nuo 1949 m. Jos mamy
tės namuose įvyko pirmoji -—

C H re A GOS SKAUTlNlNKIŲ DRAUGOVĖS OKTETAS, 

pirmą kartą pasirodęs Skautininkiu Suvažiavime Cleveland* spalio 30—31 
____ dienomis. Akompanuoja./^ s. B. Variakoįieni.

- »« - &-xcL-iZ '■ -- cSii -T-? -• -:»■ “ “V. Bacevrčia'tis nuotr.

RUDENIOPATEINANAUJOKAIIR NAUJOKĖS
Priimam, kaip brolius 

ir seseris

RUDUO yra skautų ir skaučių 
prieauglio telkimo laikas. Nau
jus narius Į būrelį, skiltį ar 
draugovę atsiveda vieneto na- 
ria,i pakviečia vadovai, pasiūlo 
tėvai. “Nučiupti” naują narį nė
ra toks sunkus dalykas: į sąjun
gą kasmet vis dar įsilieja daug 
naujų bręstančių jėgų.

Svarbiausias klausimas yra: 
kaip savas vienetas sutiks bū
simą sesę — brolį? Rimtai apie 
tai pagalvokime, nes nuo pirmų
jų žingsnių didžia dalimi pri
klausys ir tolimesni atėjusio są
jungos nario žingsniai.

SAKYSIM, kitą savaitę pas 
mus atvyks nauja sesė! Gal būt 
ji jau pažįsta keletą mergaičių 
būrelyje, bet ją vistiek kamuos 
mintis: “Ar kitos mergaitės 
mane mėgs, ar priims Į savo ra
tą? Ar man ten patiks? Ko jos 
iš manęs tikisi?”

Ar esame pasiruošusios, kad 
naujokė nebūtų tik svečias, bet 
pasijustų štio būrelio neatski
riama dalimi?

KAI LAUKI jos pirmo pasi
rodymo, pagalvok, kaip praėjo 
tavo pirmoji sueiga. Atsimeni, 
kai išėjai iš jos — kaip džiaugei- 
si ir nekantriai laukei sekančios 
sueigos! O gal buvo priešingai: 
jauteisi sveima, mergaitės žiū
rėjo į tave keistais, šaltais žvilgs
niais. Kas buvo atsitikę? Jei tau 
pirmoji sueiga patiko, prisimink 
kodėl; ar kad...

— buvai visų pastebėta, su
pažindinta,

— mergaitės tavim domėjosi,
— sesių darbeliai ir užsiė

mimai buvo Įdomūs ir smagūs.

' DARBAI
Dviguba akademikų skau

tų šventė prie Atlanto. Spalio 
9-10 Maironio Parke Shrewsbu
ry, Mass., įvyko metinė skautų 
akademikų šventė. Joje dalyva
vo akademikai iš viso Atlanto 
pakraščio, d taip pat ir akademi- 
kės skautės^kurios buvo suvažia

vusios iš tolimesnių vietovių Į 
ASD suvažiavimą.

Popietinėj programoj akade
mikam ir svečiam fil. prof. dr. 
Ina Užgirienė skaitė paskaitą — 
“Žmogaus vystymasis ir aplin
kos kaita”. Po sueigos buvo iš
kilmingas tikrųjų narių pasiža
dėjimas, kurio metu 5 kandida- 
tės davė tikrosios narės pasi- ' 
žadėjimą. JĮ pravedė ASD CV 
pirmininkė fil. s.-S. Gedgaudie- , 
nė iš Cletelando^ Pąąižadėjimą ■ 
davė: Nijolė Bazikaitė iš Wor- 
cesterio, Eugenija Garunkštytė, 
Lina čėrkeliūnaitė, 
dolytė. ir Gražina 
iš New Yorko.

mas. šiame puošniai išleistame 
leidiny yra 64 puslapinės jęo- 
da-balta fotografijos. Knygai 
įžangą parašė ilgametis Ch^a- 
gos Meno Instituto fotografijos 
skyriaus kuratorius Hugh Ed
wards ir pats nuotraukų auto
rius Algimantas, Kezys, S^J. 
Knyga Įrišta kietais viršeliais. 
Leidėjas — Mykolas Morkums.

Šios knygos bus dvi laidos: — 
viena lietuvių kalba, kita anglų. 
Lietuviškoji laida pavadinta 
“Foto Kompozicijos”, angliškoji 
_ “Form and Content”.

.L.
Delhi, Ontario (Kanadoje) 

tėvai kviečiami išgirsti vadovės 
skundą. Delhi skautės spalio?, 16 
d. turėjo savo draugovės sNJei- 
gą pas draugininke D. Augalty- 
tę. Naujai pasiskirstyta parei
gomis, keliom sesėm paliKus 
draugovę dėl studijų, Adjutan- 
tės pareigos teko Daivai Ratavi- 
čiūtei, o ^.skiltininkių — Danai 
Augųstinavičiūtei ir Ritai La- 
pienytei.

Draugovė skaičiumi kasmet 
mažėja, nes sesės, baigusios gim
naziją, išvyksta studijom į -did
miesčius ir iš draugovės pasi
traukia. Būtų gera, kad mer
gaitės, dar nepriklausančios 
skautėm ir naujai priaugančios, 
Įsijungtų mūsų draugovėn. Tik 
organizuotas jaunimas gali Sau- . 
giau pajusti jaunatvės pulsą, ir 
išlikti lietuvišku. Norinčios} įs
toti kreipiasi Į minėtas pareigū
nes ar draugininkę.

į 1). Korzoneinė*< 
pirm., fil. s. S. Gedgaudienė — 
ASD CV pirm, ir fil. v. s. P. 
Molis — LSB VS.

Vakare buvo koncertas ir va
karienė, 
liko iš 
skaučių 
“Rasa”.
ro dalayvius žavėjo savo daino- 
mis.-

ASD visuotinis suvažiavimas 
truko dvi dienas; jame dalyva
vo sesės skautės akademikės iš 
Chicages, Detroito, Clevelando, 
New Yorko, New Jersey, Bosto
no ir Worcesterio. Suvažiavimą 
atidarė ASD CV pirmininkė fil. 
s. Gedgaudienė, jam pirmininka
vo fil. s. R. Molienė, sekretoria
vo t.1 n. ps. A. Dabrilaitė.

Suvažiavimas buvo darbin
gas, ir visos sesės tik nenoromis 
skirstėsi į namus.

Aurelija Balašaitienė, Cle
velando skautininke, besireiš
kianti literatūriniais kūriniais 
spaudoje, laimėjo “Dirvos” laik
raščio skelbtąjį novelių konkur-

lsą. Jury komisija buvo sudary
ta New Yorke: pirm. — dr; Leo
nardas Andriekus, OFM, nariai 
— dr. Pranas Bagdas, Emilija 
Čekienė, Paulius Jurkus ir Pra
nas Naujokaitis.

Konkursas šiemet buvo labai 
gausus. Iš viso atsiųstos 27 no
velės. Aurelija Balašaitienė lai
mėjo 500 dolerių, vienintelę 
konkursui skirtąją premiją. Me
cenatas — Šimas Kašelionis iš 
Chicagos.

Premijuotoji novelė — “Rau
donas automobilis” — jau pra
dėta spausdinti “Dirvoje”.

Skautininkas kun. Algi
mantas Kezys paruošė naują 
nuotraukų albumą. Iš spaudos 
išeina naujas Algimanto Kezio, 
S. J. meniškų nuotraukų albu-

žodžiu svei

— jautei, jog Įsijungusi ga
lėsi čia smagiai kartu veikti: Aldona Ki- 

Siemaškaitė

Šventės dalyvius 
kino šventėj - dalyvavę aukštieji 
Sąjungos pareigūnai: s. L. Mi- 
lukienė —• LSS-jos VS, fil. s.

e

SUKAUPK visas pastangas, 
kad naujokė-.jaustųsi “kaip na
muose”. Nenusimink, jei ji at- 
silikusi skautiškose programose 
ar Įvairiuose skilties užsiėmi
muose. O gal ji turi talento ir 
patirties kitiems skilties dar
bams, kuriuose “senosios” mer
gaitės yra irgi naujokės. Naujo
kė skautybėje nėra naujokė da
lintis visa būrelio veikla, žaidi
mais, džiaugsmais.

0 KAIP KITOS būrelio sesės: 
ar jų žvilgsnis į naują mergaitę 
bus draugiškas, entuziastingas, 
smalsus, o gal apatiškas ? Reikia 
visa tai pastebėti ir nuotaikas 
bei užsiėmimus taip pakreipti, 
kad sesės jaustų pareigą savo 
naujajai narei visad patalkinti, 
padėti, jos neužmiršti. Papras
tai, naujokės įsigyvenimas į vie
netą vyksta natūraliu keliu ir ne
sukelia jokių problemų.

Gyvenamu momentu mūsų 
skautiškoji veikla yra gana jud
ri ir įvairi — sueigos, iškylos į 
užmiestį, čiuožyklas, muziejus, 
aerodromus ir kt., būrelių šven
tės, tarpsk iltinės varžybos, mu
gių ruoša, skautiškų programų 
pratybos, stovyklos, rudenio-pa- 
vasario laužai kaimynyniuose 
parkuose, sporto šventės — vi
sa tai naujuosius narius įtrau
kia į mielą lietuvišką sūkurį, 
kuriame jie, besidalindami bend
ru džiaugsmu, į vienetą įauga.

Daugelyje vienetų šis “įsigy
venimo” laiko tarpas yra labai 
trumpas — vos kelios sueigos. 
Ir kol jis tęsiasi, miela sese, iš
naudok progą

uždegti naują skautišką ug
nelę, praplėsti seseriškumą, 
ugdyti skautėse lietuvišką 

draugystę.
Buvusi Nuoširdžiai 

Priimta Naujokė

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Tiupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

ISA L1

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

[steigta 1923 metais , . . TeL 421-3070
Jstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

NAUJIENOS. CHICAGO 8, ILL. — WEDNES., DECEMBER



*
t

■■
 I M

| M

I
i

Cy Union sez:

JJJ

The End of the Line
Mes žinome, kad nekartą Jūsų kantrybe buvo išsekusi bestovint mūšy 
eilės gale. Me sz Idėjom daug darbo tai problemai išspręsti. Ir dabar 
su džiaugsmu pranešame Tamstoms apie eiliy gala mūšy patalpose. 
Dabar Jūsų Union Federal kasininkas atliks Jūsų banko operacijas 
naujomis kompiuterizuotomis priemonėmis, Jūsy taupymo ar pinigy 
išėmimo operacijos truks tiktai kelias sekundes. Ne minutes, bet se
kundes. Kai Jūs sudėsite visas minutes, kurias klijentas sutaupys, 
tai Jums bus iš karto aišku, kad eiles Union Federal yra praeities 
atgyvena. Kai kitą sykį ateisite, Įsidėmėkite kaip viskas greitai ein<« 
Pastebėsite, kad eilės .galas yra tik prie langelio.

Lobby Hours: Mon., Tues. 9-4, Thum. 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 

Member F.S.L.I.C

UNION FEDERAL SAVINGS
and loan association

3430 South Halsted Street • Chicago, Illinois 60608 
Phone 523-2800
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Kartoja sovietinį melą
Visi skaitėme kongreso atstovo Ed. Derwinski kal

bas, pasakytas Jungtinių Tautų socialinių, ekonominių 
ir kultūrinių reikalų komiteto posėdyje. Čikagietis Der- 
winskis tame komitete sėdėjusiems sovietų atstovams 
užbėrė labai karčių pipirų, kai jis priminė rusų okupuotą 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. Atstovas Derwinskis pasi
džiaugė, kad visa eilė tautų atgavo savo nepriklausomy
bę, bet šia kryptimi jis nemato jokio žingsnio Baltijos 
kraštuose. Vienoms tautoms suteikiama-laisvė, o kitoms 
tautoms primetama kolonialinė santvarka.

Ši čikagiečio Derwinskio kalba sukėlė didžiausią au
drą tame komitete sėdėjusių Sovietų Sąjungos atstovų 
tarpe. Sovietų atstovas Safrončiukas tuojau griebėsi 
teisintis. Jis supratęs, kad lietuviai, latviai ir estai 
savo noru įsijungę į Sovietų Sąjungą; kad šios tautos yra 
lygiateisės su kitomis sovietų tautomis, ir kad negali bū
ti jokios įkalbos apie “naują kolonializmą”. Bet Safron- 
eiuko pasiteisinimas buvo labai lėkštas. Jis pats nebuvo 
tikras, ką jis sakė.

Sekančią dieną komitetan buvo atvestas kitas Sovie
tų Sąjungos atstovas. Tai buvo Vytautas Zenkevičius, 
New Yorkan atskridęs kartu su Andrejum Gromyka ir 
kitais sovietų atstovais. Jis “atkirto” atstovui Derwins- 
kiui, pasakė pačią svarbiausią sovietų delegacijos kalbą. 
Zenkevičius atvažiavo Į New Yorką ne kaip “tarybinės” 
Lietuvos respublikos atstovas, bet kaip paprastas Sovie
tų Sąjungos atstovas. Jungtinėse Tautose jokio Lietuvos 
atstovo nėra. Zenkevičių New Yorkan atšmugeliavo 
sovietų valdžia, įrašydama jį į sovietų delegaciją.

Bet sovietų valdžia panaudojo Zenkevičių žarijoms 
žarstyti. Apie Lietuvą, Latviją ir Estiją rusai tiek pri
rašė ir primelavo, kad ukrainietis Safrončiukas negalė 
jo visko atsiminti. Tuo tarpu Zenkevičiui visas okupaci
jos reikalas buvo gana gerai žinomas.

Visiems lietuviams būtų buvę smagiau, jei Vytautas 
Zenkevičius būtų pasakęs, ką nors naujo, teisingo ir gra
žaus, kuo būtų galima pasidžiaugti ir net pasididžiuoti. 
Lietuvis, kad ir iš “tarybinės” Lietuvos, labai retai gau
na progos tarptautiniame forume žodį tarti. Zenkevičius 
tą progą turėjo, bet jis visus apvylė.. Visą laiką jis kar
tojo tuos pačius įkyrėjusius melus, kuriuos okupacinė 
sovietų propagandos mašinerija pagamino 1940 metais. 
Jis priminė Derwinskiui ir kitiems socialinio ir kultūros

š. m. spalio mėlt antrojoj pu
sėj Drauge ir kituose laikraščiuo
se buvo paskelbtos net trijų žy
mesnių asmenų mirtys okupuo
toje Lietuvoje— Gustainio, Šve
do ir Elsbergo. Po poros dienų 
buvo pranešta ir apie Bistro mir
tį. Iš jų labiausiai pažinojau 
velionį Valentiną Gustainį. Tai 
buvęs'mano pirmasis tarnybinis 
viršininkas, arba šefas, kaip jį 
tada “Lietuvos Aide” tituluoda
vome. Iš tiesų, jis ir buvo ver
tas respekto, nes buvo didelės 
erudicijos žmogus, kalbėjo ir 
rašė puikiai lietuviškai, gerai 
mokėjo ir keletą svetimų kalbų. 
Buvo labai nuoširdūs asmuo, net

ir kaip viršininkas niekad ‘pikto 
žodžio netarė savo pavaldiniams.

Tačiau kartą vienas dalykas, 
dėl kurio tiesiogiai nebuvau nu
sikaltęs, bet buvau atsakingas, 
jį stipriai užpykdė. “Lietuvos 
Aido” tada buvau vyresnysis ko
rektorius ir beveik specialiai bu
vau paprašytas atkreipti dėmesį 
į vieną straipsnį, lietusį Lietu- 
vos-Vatikano santykius. Už ge
rą korektūrą šefas dar žadėjo 
ir vyno butelį pastatyti. Straips
nį skaičiau su sekimu ir, rodos, 
po ištaisymų patikrinimo neli
ko nė vienos korektūros klaidos. 
Bet technikinis redaktorius už
simanė kažką puslapyje pakeis-

komiteto nariams, kad Lietuva, nubalsavusi įsijungti į 
Sovietų Sąjungą, jau apsisprendė; kad dabartinėje Lie
tuvoje klestinti kultūra ir gėrėjas ekonominis gyvenimas.

Kitų atstovų kalbas tuojau įdeda svarbesnieji New 
Yorko dienraščiai, bet Zenkevičiaus kalbos nerado rei
kalo spausdinti. Reporteris pamatė, kad Zenkevičius nė
ra savarankus politikas, kad jis tiktai kartoja savo vir
šininko paruoštus pareiškimus, o apie naujai rusų pa
vergtas tautas jis kartoja prieš .25 metus paskleistą pro
pagandinį melą. Laisvoji pasaulio spauda Zenkevičiaus 
kalbos neįdėjo, bet sovietinė spauda ją pakartojo. Rusai, 
kaip žinome, išleidžia dideles sumas sovietinei propa
gandai. Jeigu jie atsivežė Zenkevičių Jį New Yorką, tai 
jie pasirūpino, kad komiteto posėdyje pasakyta jo kalba, 
kad ir suvėluotai, būtų atspausdinta. Zenkevičius, nepa
tenkintas JAV atstovo mintimis, be kitko, dar šitaip 
kalbėjo:

“Tokios rūšies kalbos daugiau tinka pigioms fa- 
šistuojančių emigrantų auditorijoms, kurie jau daug 
metų naudojasi pono Derwinskio paslaugomis. Į ja 
kalbą būtų galima nekreipti dėmesio, kaip, ir į kiek
vieną šmeižikišką antitarybinę kalbą, kuri sakoma 
bet kokiame užkampyje. Tačiau mūsą delegacija ne
gali šios kalbos vertinti kitaip, kaip JAV oficialaus 
atstovo, JAV kongreso nario Derwinskio kišimąsi į 
Tarybų Sąjungos vidaus reikalus”.x (Vilnis -1971 m. 
lapkr. 30 d., 3 psl.).
Kai sovietų valdžia, pasiuntusi ultimatumus Lietu

vai, Latvijai ir Estijai, įvedė į tuos kraštus savo karo jė
gas, panaikino minėtų valstybių nepriklausomybę, pri
metė Maskvai ištikimas valdžias, apiplėšė gyventojus, ir
prisijungė minėtus kraštus, tai buvo “socialistinio gy
venimo kelio pasirinkimas”. 0 kai drąsus ir' energingas 
JAV kongreso atstovas paklausia, kada gi rusai rengiasi 
leisti lietuviams savarankiškai tvarkyti savo reikalus, 
tai Zenkevičiui atrodo, jog tai yra kišimasis į Tarybų Ša
jungos vidaus reikalus.

ti, minėiaaU straipsnis buvo per
laužytas — ir dvi eilutės iš vie
nos skilties galo pateko ne į se
kančios pradžią, o buvo nukiš
tos į jos apačią. Vadinas, įvyko 
velniava.

Kitą dieną gavau iš “L A.” 
sekretoriaus Simo Aleksandra
vičiaus (vėliau pasivadinusio 
Aleksynu, išvežto 1941 m. į Si
birą) raštą, įspėjantį, kad mūsų 
šefas padarysiąs tam tikras iš
vadas. Ar tada ėmė drebėti ko
jos — nebepamenu, tačiau juo
kų nebebuvo. Bet reikalas nepa
sibaigė man liūdnai, nes jau ant
rą ar trečią dieną po ano rašto 
au man nebeprisimenamų prie
žasčių Valentinas Gustainis tu
rėjo pats pasitraukti iš “L. A.” 
vyr. redaktoriaus pareigų. Tada 
mes korektorių ir drauge repor
terių kambaryje ėmėme garsiai 
ir šelmiškai kalbėti, kad mūsų 
šefas pats “padarė išvadas”.

Kadangi ką tik paminėjau ve
lionio Valentino Gustainio tu
rėtas vyr. redaktoriaus pareigas, 
tad. ta pačia proga noriu patai
syti “Drauge” padarytą paklai
dą. Velionis Valentinas Gustai
nis į “Lietuvos Aido” vyr. re
daktoriaus pareigas atėjo ne 
1927 m., o 1928 m. vasario 1 d., 
nes tik tą dieną šis dienraštis 
tepradėjo eiti Kaune, - sustab
džius “Lietuvą” ir “Lietuvį”. 
Kaip žinoma, “L. A.” dienraštis 
savo laiku buvo ėjęs Vilniuje.

Dar viena būdinga smulkmena 
iš Velionio Gustainio redaktoria- 
vimo laikų (antraisiais redaga
vimo metais). 1929- m. varu 
pavarytas iš ministerio pirmi
ninko pareigų .prof. Augustinas 
Voldemaras kažkuriame laik
raštyje buvo paskelbęs tvirti
nimą, kad su jo pašalinimu pra-
sidėjusi ir valstybės krizė. Į tai 
“Lietuvos Aide” reagavo pats, 
prezidentas • Antanas Smetona 
pareiškimu, bet nepasirašyda
mas savo pavardės. Pareiški
mo antraštė bene tikrai taip 
skambėjo — “Tai bent pasakė 
prof. Augustinas Voldemaras”. 
Iš prisiųsto rankraščio buvo ma
tyti, kad autorius rašydamas ne
paprastai nervinosi, rašė dre
bančia ranka.

Po numerio išėjimo rankraš
čius supakuodavome į tam tik
rą bylą su prideramu datos už
rašu. Atkreipęs dėmesį, kad 
anas pareiškimas taip neįpras-
tai rašytas (rašyseną jau ge
rai pažinojau) ir todėl gali bū
ti istorinė retenybė, rankraštį 
pasiėmiau su savim namo, gal
vodamas jį saugoti atskirai.. Ta- 
.čiau kitą rytmetį nuėjau į dar-
bą, lyg geros dvasios pašnibždė-

Atrodo, kad šitokių atsikalbinėjimų, net ir Zenke-,tas> su rankraščiu kišenėje. Ne- 
vičiaus lūpomis padarytų, Maskvai neužteks. Reikia ži-įtrukus vYr- redaktonus telefo- 
noti, kad atstovas Derwinskis be Valstybės sekretoriaus į™
žinios Kremliaus valdovams minėtų klausinių nekėlė. Jie t Matyt, ir jis buvo gavės tokį 
bus keliami ir kituose posėdžiuose ir pasitarimuose. ’ pat Įsakymą. O kodėl prisiųs-

Užmiršti negalim 
niekados

Jau antri metai su pasibai
sėjimu prisimeuante įvykį ant 
laivų Vigilant ir Sovietskaja 

T J t va. Simo Kudirkos auka ir 
sovietiniame teisme padaryti 
pareiškimai viso pasaulio lais
viesiems žmonėms primena 
kas dedasi ten. už rusiškų ko- 
jnjunistų Sukurtos dvidešimt©- 
jo amžiaus gėdos sienos.

Ir šiais metais visame laisva 
me pasaulyje, ypač kur yra 
bent kiek lietuvių, buvo pami
nėtas didvyris ~ taurusis tau
tos sūnus Simas Kudirka.

Š. m. lapkričio 28 d. jis bu
vo paminėtas ir “Lietuviai 
Televizijoje” programoje. Pir
miausia buvo parodytos praei
tais metais Chicagoje vykusios 
milžiniškos demonstracijos. L. 
T. vadovas Tolius Siutas ap-

gailestavo, kad pe'r greit už
mirštame skaudžius savo tau
tos istorinius įvykius, šiais 
metais lapkričio 27 d. demon
stracijose dalyvavo jau žymiai 
mažiau. O juk Simo Kudirkos 
žygio žaizda dar yra kraujuo
janti...

Toliau sekė aktoriaus Alfo 
Bričkos. paruošta jaudinanti 
inscenizaciją------ Vaidila Va
liūnas. Inscenizaciją atliko 
'pats Alfas Brinką. Buvo per
duota poetų kūriniai. Sceno
vaizdis dailininko V1. V atte
ku no.
• Stebint ir klausant aktoriaus 
A. Brinkos perduodamus Si
mo Kudirkos žygiui skirtus 
poezijos kūrinius, žiūrovą kar 
tais nusmelkdavo šiurpas, bet 
kartu ir pasiryžimas, visomis 
priemonėmis siekti laisvės Lie
tuvai. Laikas neturi užmigdy
ti mūsų budrumo ir pasiryži
mo. Ypač neleistinas jauninto 
prisnūdimas. P- Vii.

ti? Prisiųsti todėl, kad redak
cija buvo Laisvės Alėjoje, o 
spaustuvė Miško gatvėje.

Tikėjausi paskaityti ilgesnį 
nekrologą “Dirvoje”, bet iki šiol 
jo ten neužtikau. Gal. dar nie
kas nesuskubo parašyti, o gal 
“Dirva” prisimena velionio Va
lentino Gustainio nukrypimą 
nuo anuometinės , politinės lini
jos, nors neabejoju, kad jis li
ko toje pat ideologinėje linijoje 
— “Neo Lithuanijos”, — ku
rioje jis buvo vienas iš pirmų-, 
jų 12.

Tebūnie jam lengva gimtosios 
Užnemunės žemė, į kurią jis su
grįžo po gyvenimo kelionės ir 
žiauriosios Sibiro tremties..

(b. d.) Liudas Balvočius

EXPO 1974 SEATTLE
Pranešimu iš Paryžiaus, 

Tarptautinis Parodų Biuras 
nutarė, kad 1974 metų paroda, 
trumpai “Expo 1974”, Įvyks 
Seattle mieste, JAV-bėse, pTie 
Pacifiko, Washingtono valsti
joje. Atstovai 32 valstybių vien
balsiai nutarę, kad ateinanti 
‘tarptautinė paroda būtų Seat
tle ir vadintųsi “Žmogus ir'jo 
^aplinka”. Y

SKAITYK ‘'NAUJIENAS" - 
JOS. TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

, APLANKYS KASDIENA...
A Visuomenei ir paskiram asmeniui “Naujienos*’

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

prenumerata yra ideali ir prasminga dovana tė- 
VifLaAt vams, vaikams, giminėms, draugams, kaimynams,

’fe-J pažįstamiems, seneliams ir kitiems.
“Naujienos.” padės Jums išlaikyti giminės ar bičiulių artu

mą nežiūrint nuotolių ir bus, ištikimu ryšininku visai išeivi
jai, kovojančiai už savo krašto laisvę.

PRAŠOME NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA

Siunčiu $22.00. Prašau siuntinėti “Naujienas” kaip Kalė- 
dinę dovaną metams (pusei metų $12.00).
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SPALIO 21 D.
Baisus ruduo. Lyja kiekvieną dieną. 

Vis purvinas, vis permerktas, virpąs nuo 
šalčio. O tos mano rankos lietingomis die
nomis nepaprastai šąla. Darosi nepaken
čiama.

Rytmečiais keliame pusę trijų ir arpa- 
vojame iki aušros. Vakare jau šeštą gali
me eiti Į lovą. Laisvo laiko atlieka, nes 
miegu septynias su puse valandas. Tuo 
laisvu laiku skaitau, rašinėju, arba mo
kausi vokiečių kalbą, prie kurios mano 
manymu, labiausiai turiu prisispausti. Di
deli džiaugsmą pergyvenu, kai galiu pri
eiti prie savo knygų.

Mokslo programą gausiu “Vilnies” kny
gyne. Butkus žadėjo parūpinti.

SPALIO 23 I).

Sekmadienio rytas. O piktas esu labai. 
Turiu važiuoti į Telšius. Visą dieną man 
nusuka. O dar nė vežimo vakar nepasi
taisė, šiai diepai paliko. Girdi — vakar 
nebuvo laiko. Čia jau perdaug čigoniška. 
Juk laikas ir man yra brangus. Buvau jau 
beatsisakąs važiuoti, bet Papūnis pasakė, 
kad turiu važiuoti ir už tai. kad jis duoda 
man kariais arklį į Plungę nuvažiuoti, kai 
turiu važiuoti i Klaipėdą.

Kėliau šįryt antrą valandą. Tik para

šiau Elioziui laišką, ir jau turiu rengtis į 
Telšius. Reikia juk nusiprausti, nusiskus
ti, kitais drabužiais apsirengti. Laišką be
rašant apie trečią pradėjo belsti. į langą 
Basė. Atsikėlusi virti pusryčių, prašė, kad 
atsklęs'čiau duris.

Telšiuose reikės užeiti į Milevičiaus 
knygyną. Gal gausiu tas mokslo progra
mas. Butkus sakėsi dabar neturįs, bet ža
dėjo turėti.

SPALIO 30 D.
Vėl sekmadienis. Vakar šeštadienį bu

vau Plungėje naujojo geležinkelio atidary
mas. Aš jame dayvavau šaulių rikiuotėje. 
Minios žfuouių buvo stoties perone. Pir
masis traukinys atvažiavo iš Telšių pusės. 
Atvažiavo ir sustojo. Išlipo iš jo Lietuvos 
prezidentas ir su būreliu žmonių Įėjo i 
stoti. Mes gerbėme šautuvais. Prezidentas 
toks mažas, pro pat mane praėjo. Greitai 
grįžo į traukinį. Kiti aukšti svečiai tik pro 
vagono langus žiūrėjo. Tų svečių tarpe 
mačiau švietimo minister) šakeni, valsty
bės "kontrolierių Matulaitį, generolą Na
gevičių, Šaulių Sąjungos viršininką Kal- 
mantą ir pirmininką Žmuidzinavičių.

Ir du laiškus Plungėje radau. Vienas 
buvo nuo Stasio.. Jis skundžiasi, kad turįs 
laiko, bet negalįs prisiversti mokytis. Aš 
net nežinau, ką jam į tai atsakyti. Man, 
tokiam laiko vertintojui, atrodo tai kaip ir 
nusikaltimas. Juk galėtų jis, kad ir vokie
čių kalbą, kad ir tą Šulco .gramatiką pa
studijuoti, kad ateityje lengviau būtų. Jei
gu tikrai mokytis galvoja. Bet antra ver

tus, juk negali visi žmonės vienodi būti. 
Aš negaliu siūlyti jam tokio planais, suvar
žyto gyvenimo,, kokį pats gyvenu. Ir per 
sunkus būtų jam, ir gal juokingas, vaikiš
kas. . *

Antras laiškas buvo nuo Karoliaus Rė
želio. Ir savo fotografiją pridėjęs. Rašo 
jis poetiškai, pataria svajoti apie ateitį. 
Bet ar žino jis, kad ir graži ateities svajo
nė šiurkščia pasidaro, kai dabartimi virs
ta? Ar jaučiasi tikrai laimingi tie, kurie 
mokslus išeina ir aukštas pelningas vietas 
turi? Kas nors vistiek jų gyvenimą drums
čia.

Mano gyvenimo filosofija ne gražiomis 
ateities svajonėmis paremta yra. Ji yra pa
remta vargu. Vargas žmogų per gyvenimą 
lydi, žmogus tik turi žiūrėti, kad tas var
gas neliktų be reikalo. Gyventi reikia taip, 
kad būtų tikrai gyventa. Kad liktų pėdsa
kai, jog pasaulyje gyvenai. Reikia steng
tis pajudinti žemę.

Bet kažin, ar nesu aš tvirto pagrindo 
neturįs statinys, lik savo paties filosofi
jomis kaip kokiais mietais susiramstęs? 
O jeigu kartais tie mietai nebeišlaikytų? 
Kokia katastrofa galėtų tada mane ištikti?

į Telšius praeitą sekmadienį nuvaživau 
ir grįžau laimingai, švento Kazimiero 
Draugijos knygyne gavau ir tą seniai rū
pimą prograiįią. Rcikcs ją gerai išstudi
juoti, nes pirmą kartą pažiūrėjus atrodo 
nesuprantama.

Rudens drėgmė it į galvą lenda. Tingu
mas. snaudulys. Kaip baravykas pasida
rau. Pradėjau gimnastikuotis. Besigim- 

nastikuodamas išmokau, šeštąją sakalų 
gimnastikos pamoką. Ir pats pagyvėjan^

LAPKRIČIO 2 D. i
Jau išstudijavau mokslo programą. Da

bar žiūriu, kokius vadovėlius reikės pirk
ti. Iki Kalėdų turėsiu pasirūpinti visus. 
Tarp Eliozio knygų radau. Bažnyčios isto
riją, Viduramžių istoriją. Rytus ir mitus 
ir rusišką “Rodnoj Mir”. Nuo penktos kla
sės reikės pradėti rusų kalbą. Keturias kla
ses baigiau su komercija, bet tolimesnis 
mano mokslas bus su sustiprinta matema
tika ir gamta. Mokantis su komercija, rei
kėtų nuo penktos'klasės pradėti anglų kal
bą, o mokantis su sustiprinta matemati
ka ir gamta, galima pasirinkti vieną iš šių 
kalbų: anglų, prancūzų arba rusų.

LAPKRIČIO 6 .D. ,

Sekmadienis. Kaziūnė ir Basė išėjo į 
Plungę,x Stasys pas brolį, Petronė hulves 
skuta, šulinį verda, Papūnis susiraukęs 
apie gyvulius eina, Mama bilekokių po
piergalių sugriebusi vakipinko sienas se
ga, o aš savo priešininkėje sėdžiu. Perskai
čiau vakar parsineštą “Tritnitą”, su Plun
gės geležinkelio stoties atvaizdu viršelyje, 
ir dariau sakalų gimnastiką.

LAPKRIČIO 7 D.
Buvau šiandien Plungėje turguje. Su

sitikau su Stase Urpšaite. Apie valandą, 
laiko kalbėjovos. Aš pajėgiau išsilaikyti 
šaltai ir draugiškai. Kalbėjau atvirai. Ji 
visą laiką “lementavojo”.

LAPKRIČIO 12 D.

Nekenčiu žodžių be veiksnio Jeigu su
žinau ,ar paskaitau, ką gero žmogus dary
ti galėtų, tuojau nutariu pats taip daryti. 
O jeigu nutariu, tai ir darau. Visiškai ne
žiūriu į tai, ar kiti taip daro ar nedaro. 
Žiūriu tik, ar naudinga man. Nežiūriu nė 
i tai, kokia bus kitu nuomonė apie mane.

Bet kažin ar visai jau taip. Gal teisin
giau būtų pasakius: norėčiau šitaip elg
tis, ir bandau, bet ne visuomet pasiseka 
taip tiesiai ir pilnai išvaryti.

Labai tvarkau savo gyvenimą, į viso
kias programas ir programėles jį sprau
džiu, ir tuo jau labai skiriuosi nuo kitu. 
Skirtis nebijau, ir nežadu keistis, bet kitų 
nuomonės apie tai lyg ir bijau. Tad nėra 
teisinga/ ką anksčiau pasakiau, kad “ne
žiūriu į tai, kokia kitų nuomonė apie ma
ne”. Norėčiau nežiūrėti. Bet kažkodėl ta 
kitų nuomonė yra tokia sunki, kad aš 
verčiau vengiu jos svorio.

Rytoj turėsiu eiti į rikiuotės pamoką. 
Pradžia yra paskelbta 13 vai 15 min. Nuei
ti. į Plungę trunka pusantros valandos. 
Tatj iš namų išeisiu 11 vai. 45 min. šitaip 
apsiskaičiuoju laiką visuomet, ir pradedu 
viską iš anksto apskaičiuotu laiku, kad 
nereikėtų skubėti ir nepavėluočiau. Taip 
daryti man patinka. O kiti juoktųsi iš to.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti “Naujienas”
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OR. ANNA BALIUKAS
AKlV, AUSŲ, MOSIU 

IR GERKLtS ligos 
PRITAIKO AKINIUS 

285S W. i>3rd STREET 
Ofiso telef.; P Respect 8-3229 
Rezid. telef.: WAIbrook 5-5076

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

Rez. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

ginekologine chirurgija- 
6449 So. Pulaskj Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telef.; PRospect 8-1717

DR. S. B1E2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

DR. C K. BOBELIS.
IR

DR. B. B. SETON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
-Telef. 695-0533

Fox Valley Medical ..Center
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DETROIT. MICH.
Trumpos žinutes

. — Sudarytas Vilko Seimui pa
gerbti banketo komitetas: pirm. 
Antanas Sukauskas, nariai — 
Rožė Ražauskienė, Elzbieta Pau- 
razienė, Juozas Gruzdas, Juozas 
Murinas, Feliksas Blauzdys ir 
Stasys Račiukaitis. Banketo 
šeimininkę paskirta Bronė Kiau- 
lėnienė. Banketas įvyks gruo
džio mėn. 4 d. 7. vai. p. p.

—Gruodžio mėn. 12 d. Detroito 
Cobo Heli parodų patalpose 
įvyks kalėdinių giesmių bei pa
pročių šventė. Šventę ruošia De
troito miestas, o programą at
liks pavergtų tautų meninės jė
gos. Lietuvius atstovaus Valės 
Tautkeviči?nės vadovaujamas 
Windsor© mergaičių “Aušros” 
kvartetas, kuris giedos lietuvių 
kompozitorių sukurtas giesmes. 
Kvartetą sudaro N. Giedriūnai- 
tė, A. Tautkevičiūtė, R. čerŠku- 
tė, D. Kozulytė ir akordeonis
tas A. čerškus. Su Kalėdų pa
pročiais supažindins R. Selenis. 
Programos koordinatorė V. Gie- 
driūnaitė. šventės pradžia 2 
vai. p. p. Windsoro ir Detroito 
lietuvius kviečiame šventėje da
lyvauti.

— šaulių, ruošiama kultūrinė

— Dabar, uiau&inc, wtvIuU: 
visi krūvon, visus kartu nu
trauksiu, o paskui, niaugine, 
kas tik norės, nutrauksiu at
skirai. Jūs, merginos, niaugi
ne, tūpkitės, o vyrai atsisto
kite, o tu mažiukas pasistok 
aukščiau, {niaugine, kad ma
tytųsi, — komanduoja foto
grafas. — Pasitaisykite savo 
gėles ir apsilaižykite.

— 0 kam reikia laižytis? — 
paklausė Adasius. — Dar lie
žuvį gali nutraukti.

Fotografas Gaidžianosis pri
ėjo prie foto aparato, patrau
kė jį keletą pėdų ir įkišo galvą 
į maišą. Bet čia atbėgo foto
grafo ,boba Teresėlė.

— Kur Gaidžianosis? — pa
klausė ji.

— Nagi ana, į tą maišą su
lindo, — atsakė svočia špukie- 
nė. Jau šaus... Vardan Dievo 
Tėvo ir__

—- Tu, boba, surik tuok gru
pę artistiškai, o aš nustatysiu 
mašiną, niaugine, — Gaidžia
nosis pasakė savo žmonai.

— Durs, Jonai, jau laiko 
pūslę suėmęs.

— Gal jau šaus? — suriko 
Barbora. ,

•s? * j .1 * I*

mačiau kaip teatruose šaudo- 
si, — pasakė Jonas. ‘

— Laikykitės dabar dantis 
sukandę. Tu truputį prasižiok, 
šypsokis, niaugine. O tu pri
merk vieną akį, kad nebūtų 
viena didesnė už antrąją, niau
gine, — komandavo fotogra
fas.

— Ar jau šaus?...
— Tuoj, tuoj, — sako foto

grafas. — Ar jau gatavi?
— Aš dar negatava. Gal turi 

Snapso ant drąsos? — paklau
sė Darata.

Jonas išsitraukė “paniukę” 
iš kišenės ir padavė Daratai. 
Ji išgėrė kelis gurkšnius , nu
sišluostė lūpas ir pasakė: “Ga
tava”.

— Prašyk Dievo, kad nešaut 
labai smarkiai.

— Nebijok, nenusprogsi!... 
— piktai atsakė Jonas.

— Kad nbrs gražiai nušau
tų!... ' J/. 5.

Tiltai bus iš popieriaus!
Brookhaven, N. Y., Naciona

linės laboratorijos rapnrte skel-

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 7lst STREET 
Ofisas; HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS;

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
an trad., penKtadieų nuo 1—5, tree 

ir šestad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - E1S1NAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

popietė lapkričio.mėn. 21 d. Lie
tuvių namuose praėjo sėkmin
gai ir gražiai. Buvo pristatyta 
pedagogo V. Čižiūno knyga “Šei
ma tautinėje bendruomenėje”. 
Iš publikos daug kas kėlė įvai
rių ir sveikų klausimų. Publi
kos atsilankė neperdaugiausia. 
Popietė praėjo jaukioje nuotai
koje. Po popietės visi svečiai bu
vo pavaišinti pyragaičiais ir ka
vute. A. Miežis

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Eržvilko Draugiško Klubo prieš
metinis susirinkimas įvyks trečiadie
nį, gruodžio 1 dieną 8:00 vai. vak. 
Hollyywood salėje, 2417 W. 43rd St, 
Nariai ir narės prašomi gausiai atsi
lankyti, nes bus renkama 1972 metų 
valdyba ir kit. Po susirinkimo bus 
vaišės. E. McNamee, nut, rast.

biama, kad išrastas metodas pa
prastam cementui padaryti ke
turis kartus stipresniam ir iš 
popierių pagaminti tokią stiprią 
medžiagą, iš kurios bus galima

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
■OFISO VALANDOS:

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

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik

Fotografija
(FELJETONAS)

Atvažiavo svodba pas foto
grafą mušti visų vestuvininkų. 
-Vyrai ir moterys — jaunieji, 
pamergės ir pabroliai — tiktai 
šukuojasi, pucuojasi ir ren
giasi mušti fotografiją. Foto
grafas gaidžianosis riktuoja 
savo mašinas, taiso šviesas, 
veidrodžius ir t. t.

— Dievas žino, kas čia bus
— stenėjo stora svočia, — šaus 
ar kaip kitaip muš tas patagra- 
pijas?

— Kad ir muš, bet ne tave
— atsakė pajaunys Adasius,

— Lietuviu Brighton Parko Moterų 
Kiubo narių priešmetinis susirinki
mas ivyks " ketvirtadienį, gruodžio 
2 dieną 8:00 vai. vak. Hollywood Inn 
salėje, 2417 W. 43rd SL Nares prašo
me atsilankyti nes bus renkama 1972 
metų valdyba ir kt. Po susirinkimo 
bus vaišės.

Estella McNamee, nut. rast.

— Upytės Draugiško klubo priešme
tinis susirinkimas įvyks penktadienį, 
gruodžio 3 d., 8:00 vai. vak., Holly
wood salėje, 2417 W-. 43rd St. Prašo
me visus narius ir norinčius įsirašyti 
į klubą gausiai susirinkti. Bus renka
ma valdyba 1972 metams ii yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Po susirinki
mo bus vaišės.

A. Kalys, nut. rašt.

— SLA 134-tos Motery kuopos svar
bus susirinkimas įvyks penktadienį, 
gruodžio 3 d., 6:30 vai. vak., Hollywood 
salėje, 2417 W. 43rd St. Visos narės 
kviečiamos atsilankyti, nes bus Pildo
mosios Tarybos nominacijos ir renka
ma 1972 m. kuopos valdyba. Malonė
kite atsinešti $1.00 vertės dovaną dėl 
“grab bag”.

C. Austin, fin. sekr.

susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
• OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. Žįst St. — TeU 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

mokąs gerai groti armonika.
Fotografas Gaidžianosis iš

kišęs ranka iš užu marškos 
šaukia vidun visa svodbą. 
Svodba gerokai įsilinksminusi 
urmu sugarmėjo į studiją, kur 
stovėjo pastatytas didelis apa-
ratas, juodu maišu užmautas.

— SLA 36-tos kuopos priešmetinis 
susirinkimas įvyks trečiadienį, gruo
džio 1 dieną Chicagos Lietuvių Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St. Pradžia 
7:30 vai. vak. Visi nariai ir narės 
kviečiami į susirinkimą atsilankyti, 
nes bus nominacijos Į Pildomąją Ta
rybą ir rinkimas valdybos 1972 me
tams.

A. Kaulakis, rašt

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

GRADINSKAS
— SLA 301-mos kuopos priešmeti

nis susirinkimas įvyks gruodžio 1 d. 
Liberty svetainėje, 14th St. ir 49 Ct. 
Pradžia 7:30 vai. vakaro. Visi nariai 
kviečiami atvykti į susirinkimą. Bus 
nominuojama Pildomoji Taryba bei 
renkama kuopos valdyba 1972 me
tams. D-

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. T ŪMAS ON IS
CHIRURGAS

2454 WEST 71 st STREET
Ofiso telef.- HEmlock 4-2123
Rezid. tel*aM Glbson 8 -6195

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

. P. ŠILEIKIS. O. P.
Irt orthopedas-protezistas
V3r Aparatai - Protezai, Med. Bap- 

dažai. Speciali pegslbs ko|oms 
(Arch Supports) ir t t

Vai.: 9—4 Ir 6—8. šeštadieniais 9—i.
1250 West 63rd St., Chicago, Ilk 60629 

Tetek: PRospect 6-5084

AM-FM RADIJAS 
STEREO 

FONOGRAFAS
NAMŲ ELEKT. IR BATER.

2512 W. 47 ST. — FR 6-1W
LIETUVI, EIK PAS LIETUVjl '

ę—— ■ --- ; 
r .

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Piln* epdreude 

ŽEMA KAINA
R. i E R E N A S 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tok: F Rentier 6-1882

—----------
SOPHIE BARČUS!

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš VVOPA-
| 1490 kiL A. AL f
Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma ! 

dienio iki penktadienio 11—121 
vaL ryto. šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 va) . 
ryto.

TeL: HEmlock 4-2413
j 7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL 60629
II-------- 7-------- j

>

DARATA E. DAGI S
(Karosaitė)

Gyv. Glenwood, III.
Anksčiau gyv. 1657 E. 85 Pk, 

Chicagoje

Mirė 1971 m. lapkričio mėn. 
30 d., 3:00 vai. ryto, sulaukusi 
83 metų amžiaus. Gimusi Lietu
voje. Medeikių kaime. Biržų 
apskr.

Amerikoj išgyveno 58 metus.
Paliko nuliūdę: Dagių, Džiuvių. 

Palšių ir Tilindžių . šeimos bei 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Lietuvoje liko sesuo Žane 
Trečiokienė ir jos šeima.

Velionė buvo našlė mirusio 
Jono.

Kūnas bus pašarvotas tre
čiadienį, 7:00 vai. vak., DeYong- 
Vroegh koplyčioje, 649 E. 162 
St South Holland. Ill., (tel. 
ED 3-7000).

Penktadienį, gruodžio 3 die
ną. 10:00 vai. lyto bus lydima 
iš koplyčios į Lietuviu Tautines 
kapines.

Visi a. a. Darata E. Dagis gi
minės. draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai paskuti
ni patarnavimą ir atsisveiki- 
nimą. \

Nuliūdę lieka:
Giminės.

Laidotuvių Direktoriai Leo
nard Bukauskas ir Sūnus. Tel. 
CO 4-2228.

i -_______________

Tatai atsiekiama 
polimerizacijos metodu. Polime
rizacija yra chemiška reakcija, 
gaunama nepaprastu spaudimu, 
priduodant medžiagai nepapras
tą tvirtumą pakeičiant vyksmą, 
kuriuo molekulės laikosi susi
jungusios.

Laboratorija polimerizacijos 
būdu išvysčiusi tris naujas rū
šis nepaprastai tvirto cemento 
ir naujas medžiagas iš stiklo, po
pieriaus ir visokių šiukšlių. Po- 
limerizuotas cementas esąs 4 
kartus stipresnis už paprastąjį, 
prisiimąs mažiau vandens, tve
riąs 20 kartų ilgiau tokiame kli
mate kaip New Yorko ir esąs 
atsparus rūgštims, kurios suėda 
kanalizacijos vamzdžius.

Naujasis cementas kaštuosiąs 
dukart daugiau kaip paprastasis 
ir būsiąs vartojamas greitkelių, 
pastatų, geležinkelių statybai ir 
kasyklų šachtų sustiprinimams.

Didžiausios snaigės
Bratsk, Sibire iškrito nepap

rasto didumo snaigės: 8 inčai 
skersai ir 20 inčų ilgumo. Oro 
žinovai sako, kad ore buvo susi
dariusi nepaprasta audra, kur
debesyse sniegas per ilgai išsilai
kė ir todėl pasidarė sugrūsto 
sniego gabalai.

Tokie gamtos “šposai” pasi
taiko labai retai.

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad š. m. lap

kričio mėn. Lietuvoje, Skriaudžiuose mirė

MARIJA PUSKUNIGIENĖ 
(URBONAVIČIŪTĖ

Duktė Genė Kurienė, 
Sūnus Kęstutis Puskunigis

TILLIE BREWER - ALEKSAITE
Gyv. 6419 So. Maplewood Ave. .

Mirė 1971 m. lapkričio mėn. 29 dieną, 4:00 vai. popiet,, sulaukusi 
60 metų amžiaus. Gimusi Chicago, Illinois.

Paliko- nuliūdę: vyras Leonard, sesuo Anna Gribin, uošvienė Cora 
Gray, sesers dukterys — Mary Gribin ir Ann Calabrase, jos vyras 
James, brolienė Josephine Aleksa, brolio duktė Josephine Aleksa, 
brolio sūnus Edward Aleksa, jo žmona Lee ir kiti giminės, draugai bei 
pažįstami.

Priklausė Daughters of Isabella of St. Rita Church ir Lietuvių Su
valkiečių Draugijai.

Trečiadienį 6 vai. vak. kūnas bus pašarvotas Lack - Lackawicz ko
plyčioje, 2424 W. 69 St.

Penktadienį, gruodžio 3 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koply
čios į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Tillie Brewer giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras ir giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. RE 7-1213.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

(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

GUŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET

I Telefonai: PR &-0833 ir PR 8-0834 
1 J

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

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

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

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
CTninnmmmHiiititiiiiiiHimiiMiiiiiiiuuiiiiiHiiHmutuiitiniiiiiiHKHiiniiiiitHiituiinjmniHittmnv 

-v-- - . i1
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

| I
DOVYDAS P. GAIDAS f GERALDAS F. DA1MID Į

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių
Associaeijos

AMBULANCE
PATARNAVI
MAS CIENĄ 
IR NAKTJ

★
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO

DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-340)

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

— -rn—T-i rwww jiwt-mimimu.   

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAras 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, III. 974-4410

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

?

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 I 

649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, H lino is |

s
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kfų išbalansavimą ir gamybąPasirodo, nebūta apsiskaiČia- 
s lino. Kepykla savo patalpo
mis ii- Įrengimais Vra gana di
delė. Ją, žinoma, reikėjo kiek 
daugiau sumoderninti ir dau
giau pritaikyti prie šių dienų 
reikalavimų, ■ ypač, kai didele 
dalis gaminių, išskiriant juo- 

pusbaltę ir baltą duoną, 
gaminiai eina amerikiečių 

Oldenbur go lietuvių , vartotojų rinkai.
Čia Juozas baigė j kepykloje dirba 
\ ėliau I ūbingenoLjin| darbininkų. Bet tuo alos- 
studijavo medici- toginiu inetu, kai aš buvau, 

berods, dirbo apie dvidešimt 
vien paruošos patalpoje. Ir ta 
patalpa, kur jie dirbo prie iš
sisklaidžiusių 
kad ir dukart 
ninku dirbtų, 
kaip sakoma, 
kliudyti dėl patalpos 
mo. Krosnys nuo 
patalpų atskirtos.

Be to, jis yra pirkęs dar vie
ną kepyklą Market Parke. Jos 
įrengimai ir krosnys tinka kep 
ti raguoliui ir kai kuriems ska
numynams. Ji dabar tik tam 
tikslui specialiai Ir tenaudo
jama. Prie jos yra ir krautuvė 
Baltikos kepyklos gaminiams 
pardavinėti.

A. VIL AINIS SIDLAUSKAS

“BALTIC” kepykla ir jos savininkas
i gerai pavyzdingai

angliškai 
nesistengė.

- {Tęsinys)
* Bet Jkaip jaunoji, 
Tcalbanti mergina
*is negalėjo Juozo Ankaus įti
kinti. Jis pasisakė skaitąs lie
tuvių spaudą kasdien, bet jos 
4aip giriamo laikraščio Vilnies 
-niekada

ūkį,
Gausi tėvų Aukų 

virių) šeima nuo 
bolševikų okupacijos
kė i vakarus ir pokario nietu!jij'{j 
gyveno 
stovykloje.

tvarkom:/

(Ankuda- 
antrosios

nesąs turėjęs
Rankose. Juk, tur būt. ir pati tihnnaziją. 
'angliškai 
.mokanti 
lianti, kas ten rašoma, 
"publikai Amerikoje jis 
inąs. Atkakliai mergina laikė
si rir norėjo apšviesti tą naują 
įmonės savininką. Ir. matyt, 

‘norėdami galutinai Įtikinti 
Juozą Ankų, kaip tą netikintį 
JTomą, perdavė mergina tele
fono rageli Į lietuviškai kal
bančiojo rankas. Nevyko jiems 
geriau susikalbėti ir gimtąja 
Jealba. Nepatikėjo ir tada Juo
zas Ankus ir Vilnies kolektyvo 
įnariu. Jis ir jam patvirtino, 
jog vis tiek, kokia kalba be- 
bįjtų spausdinamas, šis dien
raštis esąs prorusiškas ir tar
naująs ne Lietuvos ir ne lietu
vių reikalui. Jam svarbu esą 
jgerų gaminių kokybė, tinka
mai organizuotas jų paskirsty
mas rinkoje, ir šiuo atveju vi
sai. nesanti reikalinga paslau
ga ’ iš Vilnies dienraščio. Jis 
neturįs ir atliekamo cento to 
tlienraščio šalpos reikalui. Te
gu, esą jau tuo pasirūpina ir 
remia tie, kuriems šis dienraš
tis taip uoliai ir pasišventusiai 
dirba.
- Taip ir baigėsi tie pasikal
bėjimai 'tuo, kad Vilnies pa
slaugiai nusiteikusi mergina 
daugiau nebeskambino. Nebe- 
gaišo pati ir negaišino laiko ir 
jam.

kalbanti mergina ne
lietuviškai ir neži- 

kokiai 
skiria

universitete 
ną, kurią buvo beveik bebai-l 
giąs. Gal jo gydytojo profesi
ja nebetraukė, o gal, šeimą 

(sukūrus jis pasirinko kitą 
specialybę savo gyvenimo pa
grindu. Jo ir sūnus Algiman
tas neturėjo užmojo gydytojo 
ar inžinieriaus profesijai, o 
pasirinko ekonomijos mokslus 
savo studijoms universitete. 
Ką pasirinks jaunesnysis Vy
tautas, dar nežinia, nes jis te- 
belanko aukštesniąją šv. Ritos 
mokyklą. Kiek patyriau, Juo
zas Ankus, būdamas gimnazi
joje, mėgo sportą, nors karo 
metu nebuvo sportui palankių 
sąlygų. Domėjosi ir neblogai 
žaidė krepšinį, nes juk ta liga 
tuo laiku sirgo visi, kai Lie
tuva karo išvakarėse buvo lai
mėjusi antrukart Europos krep 
šinio pirmenybes. Tos pasiek
tos garbės laimėjimas, galima 
sakyti, sargdinte sargdino vi
są mūsų jaunimą. Pirmoje 
vietoje ir stengėsi visi žaisti 
krepšinį. Bet, rodos, net dau
giau sporto srityje jis buvo pa
siekęs kitose, ypač lengvosios 
atletikos šakose.

nuo
Jau prieš dvylika 

buvusią 
ir jam toje

gerai sekėsi.

Dabar jau1 
apie trisde-

stalų, atrodė, 
daugiau darbi- 

nereikėtų jiems, 
vienas kitam 

ankštu- 
paruošos

~ -‘ NEIŠĖJAU SAUSAS
Per gal ilgiau kaip pusvalan 

di užtrukusį pasikalbėjimą 
vis dėlto ir informacijos reika
lu neišėjau visai sausas, šį bei 
tą, kad ir liesokai, pavyko su
lasyti. Baltikes kepyklos sa
vininkas Juozas Ankus yra Su
valkijos lygumų sūnus. Jo tė
vai, rodos, turėjo stambų ir

KEPYKLOS BIZNIO 
VYSTYMAS

Ir bizni jis pradėjo ne 
šios vietos,
metų buvo pirkęs 
Urbelių kepyklą, 
gamybos šakoje 
Sekėsi, berods, taip gerai, kad 
rinkoje gaminių net pritrūk
davo. o kepykla buvo per ma
ža, kad būtų įmanoma dau
giau joje pagaminti, norint 
patenkinti didėjanti pareika
lavimą. Tur būt, ta aplinkybė 
jį ir paskatino prieš aštuone
rius metus pirkti iš varžytinių 
šią subankrutavusią kepyklą.

Juk, jei pri 
bus nepatenkinti var- 

ir mažiau bus įplaukų, 
jei jų pagaminsi per 

gali pasidaryti nemaža 
Tie gaminiai kaip

SAVINGS AND LQAN ASSOCIATION

HOME
LOANS

INSURED
SAVINGS

Serving the Lithuanian Community 57 years with personal attention 
407J ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AYE.) 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-8243

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

I DIdalla pasirinkimai {vairią praklą.
AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAl, MAISTAS, PINIGAI.

Išsikalbėjau kiek 
pačią gamybos eigą, 
kai dirba apie trisdešimt dar
bininkų, tai gamyba nėra siau
ra. Duonos ir kitų gaminių, 
kepamų kepykloje, gamyba 
yra skirtinga nuo kitų Įmonių. 
Tai greit senstanti prekė. Tad 
ir jų paskirstymas ir pristaty
mas vyksta greitai, kasdien. 
Tame biznyje reikia gero ap
skaičiavimo ir patyrimo. Nuo
lat reikia budėti, kad tų gami
nių ne tik nestigtų rinkoje, bet 
ir nebūtų perdaug, 
trūktu. C 
to to j a i 
Ir vėl, 
daug,
nuostoliu.
ir komisinė prekė/ — kas ne
parduota, kitą dieną tas liku
sias prekes tenka pasiimti at
gal, ir jų jau niekur nebepar- 
duosi. Tenka atsižvelgti ir į 
metų sąlygas. Sakysime, va
saros metu juodos duonos ma
žiau suvalgoma, o žmonėms iš- 
važinėjus atostogų ir kitų ga
minių neretai suvartojama ma
žiau. Gaminius tenka duoti 
krautuvėms kreditan, nes at
siskaitoma tik iš to. kas par
duota. Dėl to greit senstančio 
pobūdžio prekes reikia kas
dien gaminti ir kasdien prista
tinėti pačiai kepyklai per savo 
išvežiotojus. Tenka imti dė
mesin ir kasdien išvežiojančių 
duoną vežėjų žinias, 
ginti ir kur mažinti 
gaminių pristatymą, 
džiai sekant visus
galima apytiksliai atlikti pre-

...................IIIUMI———j

1 SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tol. WA 5-2737
3333 So. Holrtod St., Chicago, 111. 60608. — Tel. 254-3320 

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus Ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Ilgų metų patyrimas.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, DLL. 60636. TeL WA 5-9205
V________  —....................

I Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

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

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

site čekj arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Ūlinolf 60608

4 — NAUJIENOS, CHICAGO », ILL, — MTDNES., DECEMBER 1, 1971

laviĮną. Taigi , kaip matome, 
ta kasdien mūsų valgoma 
duonelė savo gamybos ir pre
kybos atžvilgių yra gana sudė
tingas verslas, pareikalaująs 
nuolatinio dėmesio, budėjimo 
ir gero pranta tymo, apskai
čiavimo, kad visas tas ratas 
galėtų suktis derama tvarka.

LYG GYDYTOJO 
PRIEŽIŪROJE

Baigiant dar žodis kitas apie 
švarą. Žiname, jog visur, kur 
gaminami maisto produktai, 
reikia taikytis sveikatos įstai
gų nustatytos tvarkos ir rūpin
tis tinkama švara patalpose ir 
produktus gaminant... žino
ma, jos deramai prisilaikoma 
ir kitose kepyklose. Bet Balti- 
kos kepykloje tas švaros reika 
las yra tapęs pats savaime ne
pakeičiama aksijoma. Aš tą 
švarą stebėdamas net pagal
vojau, jog nežinia, kaip Juo
zas Ankus vertina savo su
gaištą medicinos studijoms lai
ką, bet m u ms, Bal tikos duo
nos valgytojams, tai, be abejo, 
išeina i nauda. Viskas šiuo at- c. c

veju tvarkoma nuolatinėje 
švaros palaikymo lyg gydyto

je prindys iš- 
šviesia oranžine

kad ant jų visada 
pastebėsi ir gulančias 
ar jos būtų baltos ar 
Žinoma, jos dėl to 

lengvai valosi. Jau

jo priežiūroje, 
r apie klolos lokia 
žinoma, medžiaSa’ 

lengvai 
dulkes, 
tanisios. 
visada
Įžengdamas i šias pa talpas vis 
norėjau atsigręžti ir pažiūrėti, 
ar aš nepalieku batais atneštų 
dulkių. Rodos, eidamas i šias 
patalpas, lyg i mahometonų 
mečetę, imk ir palik prie slenks 
čio savo batus. Tos mūsų val
gomos duonelės nė darbinin
kų prakaito lašai nesuvilgo, 
nes patalpa tokia vėsi, kad ir 
skubiai dirbant Įyakta prakai
tu nerasoja. Išeidamas vos 
nesuklydau. Žinai, senam ne- 
taip jau viskas gerai ir prisi- 
nlena, pro kurias duris buvau 
atėjęs. Žiūriu — čia vienos, čia 
kitos ir dar kitos dury-s. Bet 
atsitiktinai kaip tik tuo metu 
pasimaišė tas jaunasis ekono
mistas Algimantas Ankus. 
ir nurodė man, kaip išeiti.

Jis

HELP WANTED — MALE 
Darblninky Reikia

REIKALINGAS

422-3535

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR, SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

IŠNUOMOJAMAS 5 KAMBARIŲ BU
TAS 2-tram aukšte Bridgeporto aoy- 

linkėje. Tel. 5234109.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI

JO% iki 50% nuolaida. Galima pirkti
Jaunus ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO.

TEL. GR 64421
6200 So. WESTERN AVE.

mokyklose buvo 54 nuošimčiai, 
šiemet yra 55.8$ , o ispaniškai 
kalbančiųjų šiemet yra 10.4 
nuoš.

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

VERTIMAINAMŲ VALDYMAS — NOTaRIATAS

į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVICIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

PARDUODAMA 2 AUKŠTU MŪRINIS 
NAMAS ant plataus sklypo. 

4216 So. CAMPBELL. 
Tel. 927-7043

SAVI NAMAI NEŠĄLĄ

kur dau- 
kepyklos 
Bet ati- 

reikalus,

1980 metais juodukų 
mokyklose bus ,70%

Pierre De Vise, kurs Chica- 
goje atlieka Įvairias studijas 
apie gyventojų sudėti, spėja, kad 
1980 metais Chicagos viešosio
se mokyklose negrų vaikų bus 
70 nuošimčių. Bendrai negrų 
gyventojų, kurių šiandien Chi
cago j e yra jau lygus trečdalis, 
1980 metais būsią virš 45 nuo
šimčiu. Be to, tais metais ir 
ispaniškai kalbančių 
jau bus 14 nuošimčių.

N’egrų vaikų 1970

— P. Marija Mackevičienė 
iš Brighton Parko apylinkės 
po ilgesnės ligos išvyko atosto
gų i Miami, Fla.. Jos vyras Ed
vardas užsakė jai Naujienas.

— Union Federal Taupymo 
ir skolinimo b-vės globojama 
kėglininkų, komanda pirmau
ja savo grupės varžybose.

•
— Pranešimas dėl pinigų. 

Illinois Department of Reve-j 
nue, Taxpayers Assistance Di
vision, PO Box 3747, Spring-' 
field, III. 62708, paskelbė sąra
šą mokesčių mokėtojų, kurių 
permokėtų mokesčių čekių, 
pasiųsti jiems, grižo atgal ne
suradus adresatų. Sąraše yra 
minimi Chicagos pietvakarių 
apylinkės gyventojai: Kazi
mieras Kavaliauskas, Marcia 
Minauskas, Alex Mikalauskas, 
Giedra Paulionis, Carmela Si- 
paitis, John ir Marilyn Roč- 
kaitis, Donna Stanis, Martha 
Orlauskas, Casimer Kalva, 
Gediminas Bluzas, Adelė Duob 
lys, Jurgis Preikšaitis, Niko-. 
demas ir Irena Laurinavičius,’ 
taip pat John ir Stella Rumba
kies. Jie yra kviečiami pra
nešti minimai Įstaigai savo 
dabartinius adresus.

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS X.
Pardavimas ir Taisymas

2646 WEST 69th STREET
Tel.: REpublic 7-1941

A. G. AUTO REBUJLDERS
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

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
tas šiltas beismantas. Naujas garažas.

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

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

6 KAMBARIŲ MŪRAS. 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

2 PO 4 MŪRINIs, sxiepas ir pasto
gė, centrinis šildymas, garažas. Brigb 

Barks
2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 

•klypas.

vaiku
C

metais

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapoiis 
32081/2 W. 95th St.

GA 4-8654

STATI MUI

INSWRANCT

State Farm Ftre and Casualty Company

41-ma ir Campbell.
PCSRUS BUNGALOW, į 

skiepas, garažas. Tuoj galima 
4. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 
3righton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa 
mete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais Iren 
ūmais. Judri vieta.

Įrengtas 
užim-

butai

Mar-

EMILIJA PAKSTAITĖ,
šiais metais baigusi visą Pedagoginio Lituanistikos In
stituto programą ir parašiusi diplominį darbą tema 
"Pulgio Andriulio apysakos "Sudiev, kvietkeli" žody
nas". Instituto baigimo diplomas jai bus įteiktas gruo
džio 11 d., šeštadienį. Jaunimo Centro didžiojoj salėj. 
Absolventų vakaro pradžia — 7 vai. vak. (punktualiai!), 

įėjimas nemokamas. Visi kviečiami atsilankyti.

— Vienas aukotis kitam pa
jėgiam, kitas tokiam padėkoti 
neįstengtam — 336 Alvudo ra
dijo paskaita šį ketvirtadieni, 
gruodžio 2 d., 11 v. r. Sophie 
Barčus Radijo šeimos valan
doj.

— Trijų daktarų spalvotais 
paveikslais drobėje iliustruoti 
pranešimai pilnos sveikatos 
reikalu Alvudo kultūriniam 
šeštadienyje, Jaunimo Centre, 
nuo 6 v. v. gruodžio 4 d. Der- 
motologas Kastytis Jučas: daž 
nesni odos pakitimai pas jau
ną ir pagyvenusi ir jų tvarky
mas. Prof. Albinas Liaugminas 
Ph. D.: per asmenybės tvarky
mą į laimingesni gyvenimą. 
Internas J. Adomavičius: prie 
monės prieš pagreitintą senė
jimą. Dalyvaus pedagogė Do
me Petrulytė. Mediciniškai 
pedagogiška literatūra, lietu
viška muzika, užkanda. Ai
vų d iečiai ir jų darbus verti
ną renkasi nuo 5 vąl. p. p. ap
tarimui lietuviu seneliu reika
lų. Visi kviečiami. Visiems 
įėjimas laisvas.

— Civic Centre vienoje salė
je yra iškabinėti parodai Chi- 
cagos Parkų Distrikto viršinin
kų paveikslai, kurių tarpe ga
na žymioje vietoje kabo ir Al 
Kumskio paveikslas kaip ge
neral superintendento specia
lioms pramogoms (General 
Superintendent of Special Re
creations).

— Broniaus Murino dailės 
paroda atidaroma šį šeštadie
ni, gruodžio 4 d. 7 vai. vakaro 
Čiurlionio Galerijoje, 5620 S.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660
■————

K. ERIN GIS 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

Claremont Ave., Chicago] e 
Paroda tęsis iki sekmadienio 
vakaro 8 vai. gruodžio 12 d. 
Murinas savo liepsnojančiomis 
akvarelėmis yra čikagiečiams 
senas geras pažįstamas, tik se
nokai bematytas.

— Pedagoginio Lituanistikos 
Instituto absolventų vakaras 
įvyksta šeštadienį gruodžio 11 
d. 7 vai. vakaro Jaunimo Cen
tro salėje. Programoje: dip
lomų įteikimo aktas, absol
ventų mokslinių darbų bandy
mas ir literatūrinė užsklanda 
su muzikine palyda. Įėjimas 
nemokamas.

— Romos Alminienės dailės 
darbų paroda atidarorfla gruo
džio 1 d. Old Orchard banke, 
Skokie, Ill. Dailininkė išstato 
10 dailės darbu. Lankvmo va
landos nuo 9 vai. r iki 8 vai. 
vak. Paroda vyks visą mėnesį.

v

— Pranas ir Genė Prūsiai 
Padėkos Dieną išvyko i Loup 
City, Nebraskoje. Aplankė 
veterinarijos daktarą K. Almi
ną ir jo turimus keturius ūkius. 
Dr. Almino žmona yra p-nios 
Prūsienės sesuo.

2951 WEST 63 STREET
436-7878

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 KAMB. MŪR.. moderni virtuvė ir 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
šild. sazu. Marquette Parke. $21.500.

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

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

VIRŠ 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 S88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
[rengiu naujus ir perstatau senus vi
su 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.

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

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange ištaigoj) 
Pigūs lutom obi I ty draudimai.

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

— SLA 226 kuopos susirinki
mas šaukiamas gruodžio 16 d. 
Almira Simons Field House, 
šis susirinkimas svarbus, nes 
SLA Centro valdybos rinkimai 
artėja.

NAUJIENAS
---------<i --------- -

NAUJIENAS


