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PREKYBOS SUTARTIS SU SOVIETAIS
WASHINGTON  AS. — Amerika ir Sovietu Sąjunga baigė 

senus ginčus dėl Lend-Lease skolų. Tie ginčai ėjo apie 25 metus. 
Sovietų Sąjunga pažadėjo sumokėti Amerikai 722 milijonus do
lerių už prekes, mašinas, fabrikų įrengimus, gautus 1941—1945 
metų laikotarpyje. Ta suma turi būti sumokėta iki 2001 metų 
liepos 1 d. Sovietai trečiadieni įmokėjo 12 milijonų ir ateinančių 
metų liepos 1 d. pažadėjo sumokėti 24 mil. dol. Iki 1973 liepos 1 
d. sovietai sumokės 48 mil. dol. Sutartyje, kurią pasirašė vals
tybės sekretorius Rogers ir sovietų prekybos ministeris Pa- 
toličevas, įrašyta, kad jei Amerika neduos, Sovietų Sąjungai fa- 
voritinės valstybės statuso, tai sovietai gali daugiau skolos ne
bemokėti.

Valstybės - sekretorius Rogers 
pareiškė po sutarties pasirašy
mo, kad svarbus žingsnis pada
rytas j geresnius politin ius san
tykius nes ne vien prekyba esan
ti svarbi, bet ir pasaulio taika.

Antrą sutartį iPatoličevas pa
sirašė su prekybos sekretoriu
mi Petersonu._ Amerika galės 
atidaryti Maskvoje prekybos at
stovybę, o sovietai tokią įstai
gą atidarys Washingtone. Mas
kvoje bus pastatytas bizhie- j 
riams viešbutis su; įstaigomis 
bizniui vesti. Įvykus ginčams 
ar nesusipratimams susitarta 
ieškoti trečiųjų teismo spren
dimo, jį

Susitarus dėl senų skolų grą
žinimo prezidentas leido Eks
porto-Importo bankui duoti So
vietų Sąjungai kreditų. Tarp ko
munistinių valstybių, tik Rumu
nija iki šiol gavo tokias privile
gijas. . ;

Lend-Lease susitarimas lei
džia .prezidentui kr&iptis' į kcyt 
gresą prašant sumažinti sovie
tų prekėms dedamus muitus, 
šiuo metu galonas rusiškos vod- 
kos turi muitą 5 dol. Davus so
vietams privilegijuotą “favori- 
tinės valstybės” statusą, muitas 
vodkos galonui,būtų jL.5O dol.

Senate 76 senatoriai grasina 
nepatvirtinti, štų sutarčių, kol 
sovietų valdžia neatšauks savo 
žydams taikomų “švietimo mo
kesčių”.

Užvakar Maskvoje 19 žydų 
šeimų netikėtai gavo leidimą iš
vykti į Izraelį, nemokant jokių 
mokesčių, šešios iš tų šeimų 
tik prieš dvi dienas buvo įspė
tos, kad joms teks sumokėti 
160,000 rublių prieš gaunant 
vizą. Dabar tos šeimos buvo in
formuotos, kad iki spalio 28 d. 
išvažiuotų, kitaip teks sumokėti 
už išeitą mokslą. Dar nežinia, 
ar šicfe nuolaidos 19-kai šeimų 
yra išimtis, ar Kremlius tikrai 
pasidavė Amerikos • žydų spau
dimui.

Prekybos sekretorius Peterso
nas entuziastingai kalba apie 
prekybą su sovietai. Jis prana
šauja,, kad ta prekyba sieks po 
500 milijonų dol. per metus, o 
iki 1980 metų gali siekti virš bi
lijono dol. per metus.

Neranda lėktuvo 
su politikais

JUNEAU. Aliaskoje 46 lėktu
vai ir helikopteriai ieško din
gusio keleivinio lėktuvo, kuriuo 
skrido du kongresmenai: Loui
sian os Hale Boggs.ir Aliaskos 
Niek Begich su dviem savo tar
nautojais. Boggs buvo atvykęs 
į Aliaską padėti Begichui rinki
minėje kampanijoje. Jie skri
do iš Anchorage j Juneau ir pa
keliui dingo.

Jūroje lėktuvo žymių ieško 
trys Pakrančių Sargybos laivai. 
Miglos ir debesys trukdo ieško
tojams. Apylinkės, kur dingo 
lėktuvas, yra labai kalnuotos ir 
laukinės, apžėlusios tankiais 
miškais.

IŠ VISO PASAULIO

WASHINGTONAS. — Japo- 
nijos užsienio reikalų ministe
ris Ohira lankėsi Baltuose Rū
muose, kur prezidentas Nixonas 
50 min. su juo kalbėjo ir išgir
do apie premjero Tanakoš vizitą 
Kinijoje.

ANKARA. — Karinis Turki
jos teismas nuteisė 19 komu
nistų partijos narių nuo 12 iki 
18 metų kalėjimo bausmėmis. 
Turkijoje komunistų partijos 
veikla yra uždrausta.

PRINCETONAS. — Apie 140 ( 
studentų Princetono universite
te karštai ginčijosi su sovietų 
diplomatais Vitaly Smirnovu, 
Baltgudijos ambasadorium Jung
tinėse Tautose ir Aleksandru 
Korotkevičium, Aukščiausio So
vieto švietimo komiteto pirmi
ninku. Jiedu dalyvauja vieša
me seminare. Studentai klausi
nėjo rusus apie religinę-prie
spaudą, emigracijos problemas 
ir žydų skriaudimą. Daug rusų 
aiškinimų studentai sutiko pa
šiepiančiu juoku.

TŪLAS. — Oklahomoje kalbą 
pasakęs sen. Barry Goldwater 
pabrėžė, kad jei jis būtų buvęs 
išrinktas prezidentu 1964 metų 
rinkimuose, jis būtų pabaigęs 
Vietnamo karą per vieną mė
nesį. šiaurės Vietnamas atro
dytų, khip nedidelė purvo duobė. 
: ATĖNAI. — Į Graikiją atvy
ko Maskvos ir visos Rusijos sta
čiatikių patriarchas Pimen, ku
ris tarsis su Graikijos primų Je
ronimos, kaip stačiatikiams ar
timiau bendradarbiauti.

POWAY. — Kalifornijoje mi
rė buvęs Čikagos policijos va
das Orland Wilson, 72 m. Jis re
formavo miesto policiją, Įvedė 
modernias technologijos priemo
nes ir perorganizavo miesto po
licijos jėgas.

Indija žengia 
i socializmą . . v c

NEW DELHI. — Praėjusią 
savaitę Indijos valdančioji kon
greso partija žengė dar vieną 
žingsnį socializmo link. Priimtos 
rezoliucijos įpareigoja vyriau
sybę perimti didmeninę preky
bą:. javų, tekstilės, cukraus, ži
balo, valgomos alyvos ir pana
šių, parduotuvėse dažnai neran
damų gaminių.

Kita rezoliucija paveda vy
riausybei steigti didelius, valsty
bės tvarkomus, plieno, trąšų, 
chemikalų, cemento ir alyvos fa
brikus, išstumiant iš tų pra
monės šakų privačius biznierius.

Didelę problemą Indijoje su
daro “inteligentai bedarbiai”, 
kurių esą virš 100,000. šalia 
inteligentų -su profesijomis, ne
galinčių gauti darbo, Indija tu
ri virš 20 milijonų bedarbių že
mės ūkio rajonuose. Vyriausy
bė bandys šią darbo jėgą panau
doti viešiesiems darbams.

DEMOKRATU DAUGUMOS KONGRESAS

WASHINGTONAS. — Devyniasdešimt antrasis JAV kon
gresas trečiadienį baigė darbus, pirma suduodamas prezidentui 
Nixonui kelis smūgius. Senatas perbalsavo prezidento veto van
dens švarinimo įstatymui, kuris kainuos 24 bil. dol. Dabar tas 
įstatymas įsigalios ir be prezidento parašo. Kongresas atmetė ir 
prezidento prašymą apriboti vyriausybės išlaidas 250 bil. dol. 
ribose, šis demokratų kontroliuojamas kongresas daugiau ne- 
besusirinks. Po rinkimų 1973 m. sausio 3 dieną susirinks jau 
naujas, 93-čias kongresas.

prakirto skylę
LONDONAS. — Incidentai 

prie Islandijos krantų nesibaigia. 
Britų žvejybos laivas “Aider
shot” gavo skylę, kai į jį trenkė 
Islandijos karinis laivas “Ae
gir”. Britanijos žemės ūkio mi- 

Antikinės Romos didysis paminklas — Romos koliziejus pradėjo taip griūti, kad Romos miesto valdyba turėjo jį'misterija pranešė, kad islandie- 
uždaryti reikalingiems remonto darbams.

• '

SAIGONAS. — Pietų Vietnamo prezidentas su savo politi
niais ir kariniais patarėjais ilgai tarėsi su prezidento Nixono pa
tarėju Kissingeriu, ambasadorium Bunkeriu, generolu Abrams 
ir kitais. Pasitarimų turinys neskelbiamas, tačiau P. Vietnamo 
informacijos ministerija paskelbė, kad Thieu vėl pakartojo savo 
ankstyvesnį pareiškimą, jog koalicija su komunistais nepriimtina.

Pietų Vietnamo vyriausybė 
laikosi nuomonės, kad komunis
tų pasiūlyta trijų dalių vyriau
sybė, sudaryta iš dabartinių val
džios žmonių, Vietį Gongo ir neu
tralių elementų, būtų tiktai pro
ga komunistams visai, perimti 
P. Vietnamo valdymą. Preziden
tas Thieu reikalauja laisvų de
mokratiniu rinkimu.

Prezidentas Thieu posėdžiau
ja su parlamento nariais, kariš
kiais, Aukščiausiojo Teismo na
riais ir politinių • grupių vadais. 
Atrodo, kad jis nelinkęs pasi
duoti Amerikos spaudimui pri
imti HHanojaus pasiūlymus.
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Apie religiją 
Sov. Sąjungoje

“The Advertiser”, rugsėjo
d. laidoje praneša Australijos 
Asociated Press žinią iš Mask
vos:

“Kai kuriose Sovietų Sąjun
gos dalyse komunistai dalyvauja 
religinėse apeigose, sako Prav
da, perspėdama, kad tai negali 
būti toleruojama. Komunistų 
dienraštis ragina pradėti smar
kesnę akciją išrauti religiją, 
kuri, nepaisant daugiau kaip 50 
metų ateistinio komunizmo, te
besanti viena, atkakliausių pra
eities atgyvenų. Pravdos pirmo
jo puslapio vedamasis, kuris lyg 
ir yra sovietų žmonėms tam tik
ra tai dienai krypties rodyklė, 
išvedžioja, kad dabartinėmis są
lygomis ‘nepaprastai svarbu iš
kelti į 
bos ir 
nu’.

Yra
kad daugelyje atvejų bažnyčios 
ir sektos pasisavina tautinių ver
tybių saugotojų vaidmenį.

Pravda neišskiria kurios nors 
vienos religijos, tačiau pirmoji, 
kuri ateina į galvą, yra Lietu
va, kur šių.metų pradžioje 17,- 
000 katalikų pasirašė peticiją, 
reikalaujančią nutraukti diskri
minaciją prieš jų bažnyčią. Vi
sa tai galėtų būti taikoma ir 
musulmonams, žydams (mano
ma, kad sinagoga tarnauja kaip 
tautinės sąmonės centras dau
geliui žydų ateistų), Armėnijos

MASKVA. — Amerikos astro
nautai ir sovietų kosmonautai 
dalyvavo erdvės tyrinėjimo 
konferencijose Maskvoje, kur 
buvo aptarti bendri žygiai erd
vėse, Dar nežinia, kas bus pa
skirtas skristi su rusais iš ame
rikiečių pusės, tačiau Maskvos 
posėdžiuose dalyvavo gen. Tho
mas Stafford, o iš rusų pusės 
— gen. Andrian Nikolajev ir ci
vilis kosmonautas Aleksei Jeli- 
sejev.

Inžinieriai turės pagaminti to
kius erdvėlaivius, kurie galėtų 
erdvėje susikalbinti. Astronau
tai iš vieno laivo peržengs Į ki
tą, kartu atliks Įvairius bandy
mus, tyrinėjimus. Abiejų šalių 
Įgulos mokysis vieni kitų kal
bos, amerikiečiai — rusiškai, o 
rusai — angliškai. Dabartiniai 
pratimai;Maskvoje tęsėsi 10 d.

NEWARK. — Negrė daini
ninkė Barbara McNair buvo su
imta už heroino turėjimą. Ji su
simušė su fotografu, kuris ban
dė nufotografuoti ją su polici
ja.

i

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

0 Šių metų Nobelio litera
tūros premija paskirta vokie
čiui rašytojui Heinrich Boell iš 
Koelno, 55 metų. Jis buvo ka
reivis II-jame Pasauliniame ka
re ir iš jo sugrįžęs aprašinėjo 
pokarinį Vokietijos gyvenimą ir 
jo ydas.

♦ Antras ratas Amerikos- 
xSovielu - Sąjungoi derybų -dėl* 
strateginių ginklų kontrolės pra
sidės lapkri.čio 21 d. Ženevoje

♦ Trys jauni vokiečiai perbė
go iš Rytų Vokietijos į vakarus 
per spygliuotų vielų užtvaras ir 
minu laukus.

♦ Šiaurės Vietnamo artileri
ja smarkiai apšaudė trijose vie
tose netoli Hue miesto. Spėja
ma, kad komunistai pradėjo nau
ją ofenzyvą ir tikisi iki Ameri
kos rinkimų užimti Hue miestą.

čių greitlaivią bandė nutraukti 
ir sudraskyti britų žvejų tinklus.

Islandijos pakrančių sargyba 
skelbia skirtingą žinią. Ji sa
ko, kad britų “Aidershot” pats, 
plaukdamas atbulas, ■ įplaukė į 
Islandijos laivą, kurį ir kiti britų 
žvejų laivai kėsinosi suskaldyti. 
“Aegir” turįs nedidelių sulanks
tymų, o “Aidershot” priimąs 
vandenį per padarytą skylę.

Islandija.yra paskelbusi drau
dimą svetimiems laivams žu
vauti 50 mylių atstume nuo Is
landijos krantų. Britai pripa
žįsta tik .12 mylių tęritdriųius 
vandenisTr tik ten negaudo Is
landijos silkių. Prie Islandijos 
krantų yra apie 70 britų laivų.

atiduoti pinigus
LOS ANGELES.. — Pernai 

vyriausybė- paskyrė Aliaskos es
kimams, indėnams ir aleutams 
už jų buvusias žemes, jose ras-

♦ šiaurinėj Airijoj protes- Į tus mineralinius turtus ar ži- 
tantų gynybos lyga įsakė savo,balą 962 milijonus dolerių. Da- 
nariams nebekovoti prieš britų, lis tų pinigų priklauso ir kito- 
kareivius. Paskelbtos paliaubos'se Amerikos valstijose gyve-

vie-
nu-

po dviejų dienų riaušių ir puldi
nėjimų.

♦ Dalias, Texas, teisme 
nas vyras už žmogžudystę 
teistas kalėti 3,000 metų.

♦ Čikagoje dar vienas negras 
ieškomas policijos, nes ir jis pri
klausęs Mau Mau gaujai, ku
rios devyni nariai jau suimti ir
kaltinami baltųjų žudynėmis.1 
Visi gaujos nariai yra buvę Viet
namo kareiviai.

nantiems Aliaskos eskimams. 
Specialūs pareigūnai važinėja 
po Kaliforniją Oregoną ir Wa
shington© valstiją, ieškodami es
kimų.

Kiekvienas eskimas, turįs 
nors vieną ketvirtadali eskimų 

(kraujo, galės gauti apie 5,000 
dol. Apie 20,000 eskimų gyvena 
ne Aliaskoje. Daug jų yra mo
terys, ištekėjusios už Aliaskoje 
tarnavusių kareivių. Jas neleng
va visas surasti.

viešumą ryšį tarp tiky- 
nacionalistinių atgyve-

žinoma, sako laikraštis,

krikščionims ir kai kuriais at
vejais net patiems rusams. Kai 
kurie rusai, palinkę į misticiz
mą, mato provoslavų tikyboje 
rusų sielos — Vakarų svetimy
bių ar modernių ideologijos nepa
liestos — saugotoją. Pravda 
kaltina buržuazinę propagandą, 
kad ' ši siekianti atgaivinti reli
ginius ir tautinius prietarus.

Straipsnis taip pat aiškina, ko
dėl tikyba vis dar tebesilaiko 
Sovietų Sąjungoje. Gudijoje, 
kuri turi 9 mil. gyventojų, bu
vo atidarytos 1000‘ pagrindinių 
gamtos ir visuomenės pažinimo 
mokyklų tikintiesiems’. Nuro
domos trys vietovės — Kemero
vo, Royol ir Nikolayev — kur 
‘paskiri partijos ir komsomolo 
nariai dalyvauja religinėse apei
gose”. Tai negali būti toleruoja
ma, sako Pravda”. (E)

Rusai nutraukė 
raketų bandymus 
.MASKVA. — Sovietų Sąjun

ga baigė savo naujųjų* raketų

Prezidentas pareiškė, kad be 
išlaidų apribojimo, kurio jis 
prašė, gali tekti padidinti paja
mų mokesčius. Iždo sekretorius 
George Schultz pareiškė vakar, 
kad prezidentas gali tiesiog ne
duoti lėšų kongreso paskirtiems 
uždaviniams vykdyti, jei matys, 
kad valstybės interesai to rei
kalauja, jei kenčia ekonomika 
ar didėja inflacija.

Šis demokratų valdomas kon
gresas papildė konstituciją, ku
ri dabar duoda teisę balsuoti 
amerikiečiams nuo 18 metų. Pri
imtas ir kitas papildymas drau- 
džiąs diskriminaciją moterims. 
Seneliams buvo pakeltos pensi
jos, priimtas naujas “lėšų pa
sidalinimo” Įstatymas ir aukš
tesniojo švietimo Įstatymas". 
Daug prezidento pasiūlymų kon
grese nepraėjo. Vienų jis neno
rėjo priimti, kitų — nebesuspė
jo. Vienas tokių buvo Įstaty
mas prieš oro piratus. Atstovų 
Rūmąį bandė tą įstatymą priim- 

~fi,'„tačiaaMiaugėliui narių išva- 
žinejus vesti priešrinkiminės - 
kampam j os, pritrūko - reikalingo 
kvorumo įstatymui pravesti.

Prezidentas Nixonas tikisi 
būsimuose rinkimuose vėl laimė
ti prezidento vietą, bet jis norė
tų ir daugiau respublikomj se
nate ir atstovų rūmuose. Turint 
priešiškai nusistačiusį kongre
są, prezidento pareigos tampa 
dar sunkesnės.

Rumunija pakeitė 
užsienio ministerį 
VIENA. — Rumunija paskel

bė, kad užsienio reikalų minis
teris Corneliu Manescu atleistas
iš pareigų, o jo vietoje ministe-. bandymus Ramiajame vandeny- 
riu paskirtas George Macovescu. ne. Antradienį JAV gynybos 
Vyriausybėje padaryti ir kiti departamentas paskelbė, kad ra- 
pakeitimai, paskirti du nauji vi- ketos, atskridusios iš sovietų 
cepremjerai švietimo ir trans-į Azijos, atkeliavusios 4,700 my- 
porto reikalams.

Manescu išbuvo užsienio rei- f užtaisus, šitokias - daugiagalves j 
kalų ministeriu nuo 1961 m. Jis- raketas sovietai bandė pirmą Į 
laikomas svarbiausiu Rumuni- (kartą. 
jos nepriklausomos politikos ar
chitektu. Rumunija pirma iš 
komunistinių valstybių atidarė 
normalius ryšius su V. Vokieti
ja, ji nenutraukė santykių su 
Izraeliu, ji nesiuntė savo karei
vių okupuoti Čekoslovakijos. . , r

Manescu 1967 metais buvo vus laikytis atokiai nuo raketų | gi laivams. 
Jungtinių Tautų gen. 
jos pirmininku.

MASKVA. — Egipto delega
cija su premjeru Sidky baigė 
savo vizitą Maskvoje. Bendra
me komunikate sovietai neįsi
pareigoja duoti Egiptui naujų 
ginklų, o .tik politinę, diploma
tinę paramą verčiant Izraeli vi
siškai pasitraukti iš arabų že
mių. Komunikate sakoma, kad 
Brežnevas, Podgorinąs ir Ko
syginas principiškai sutiko ap
silankyti Egipte.

ŠĮ kartą Brežnevas su egiptie
čiais nebuvo susitikęs. Jokių 
viešų pažadų Maskva Egiptui ne
davė. Komunikate tik pabrėžia
ma pernai pasirašyta draugiš
kumo sutartis, kuri turinti bū
ti ateities santykių pagrindu.

Egiptas išprašė sovietų kari
nius patarėjus už tai. kad Mask
va nedavė moderniausių ginklų, 
tinkamų Izraelio puolimui. Da
bar ir seni sovietų ginklai pra
deda pritrūkti atsarginių dalių, 
kurių Egiptas ieško Čekoslova
kijoje. Jugoslavijoje ir Indijo-

lių, turėjo tris sprogstamuosius i1 e-

WASHINGTONAS. — Sen. 
i Thurmond. 69 metų, žmona Nan- 

Į Sovietų žinių agentūra pa- ic-v’ ^ur’ įra Ii
skelbė, kad bandymai buvo sėk- 8 fU"“; Pora.Jau
mingi, tačiau JAV ekspertai “ •
spėlioja, kad pradiniai rezulta- • < m. 
tai, matyt, buvo nuvilia, nes pra-1- 
ėjusį ketvirtadienį, Tass agen-130 dienos.

Itūra, įspėdama laivus ir lėktų-1 leidimo sr;
Dabar raketų nusi- 

is vėl paskelbta sau- 
Bandymai tęsėsi trk 

viena dieną. Kodėl jie nutrauk-asamblė- nukritimo vietos, paskelbė, kad
* bandymai tęsis nuo spalio 18 iki ti, Tassas nesako.
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Detroito naujienos
Senojo pasaulio turgus

alio mėp. 5-8 dienomis In
ternational Institute, 111 Ę. 
F’r y-John R., per visas tris 
d r .as vyko senojo pasaulio tur- 
g'i« Old world market. Dalyva
vo 11 tautybė su savo ekspona
tai tame skaičiuje ir lietuviai 
«u lv:er» biulelėmis.

budėtu tvs.gč Kultū
ras Klubą < — yadot ž c|, K»un^- 
li ’iL kuriai talkininkavo E, 
Kųtk'enė, V. Tamošiūnas ir ki- 
t: Ruvo ’šstatyta gausybė tau- 
tr.'trr lės eksponatų, pradedant 
tautiniais rybais, lėlės, paveika- 
h drožiniai, keramika, ginta
ras baigiant tautinėmis vėlia
vėlėmis.

ntrajai būdelei vadovavo 
Tawt’ JankiĄuenė, Jai talki
ninkavo B, Ąstašaitien, K, Jan
kutė jr kitos talkininkės. Pasta
rojoje būdelėje išstatyti šiaudi
nukai Kalėdų eglutei papuošti. 
Tiems eglutei papuošalams da
ryti išspausdinta anglų kalba 
brošiūrėlė, supažindinti' ameri
koniška visuomenę. Be to in
stituto patalpose, pirmame aukš
te.. yra kas metai kpičiąmąs lie-

, tuvių taūtą. Žinau kad tai kai- 
, jiuptu, bet daug ir atsiektutnėm.

Norėjau patirti apie naujų 
tautų įsikūrimą Afrikoje ir ki
tur. jų tar.žs plotą bei žmonių 
skaičių*, Teikėjo klausti. Kuo
met vyksta žmonių spūstis, be
veik neįmanoma Kalbėtis. Tokiu 
atvejų brušiūrėk pagelbėtų, *

iadtadienio - dieną lankytojų 
praėjo net iki 30 tūkstančių, kj- 
tomis dienomis po mažiau. Kei
kta pastebėti, kad amerikiečiai 
labai domisi tautybių festiva
liais. O kas taip pat svarbu, kad 
galima parduoti savo ekspona
tų*' Ir pasirinkt doleriukų iš 
svetimtaučių. Tautybių maistas 
taip pat buvo rektamųojarpes. 
Stebėtina, kad iš lietuviu lanky
tojų buvo tik vienas kitas. Mes 
labai norime, kad kas nors mū
sų tautos eksponatais įdomau
tus!, bet mes kitų tai ne.

ponątais. Langu rūpinasi Kul
tūros Klubas. Tai nemažas pa- 

• sigąrsiniirias savo tautos pra- 
e timi..- Mano suprątįmų, būtų 
gerai, kad’būtų išleista ir veltui 
dalinama brošiūrėlė anglų kal
ta, su žemėlapiu, trumpais’są- 
k’nj^.is' apibūdinančiais lietu-

Rašytoje Vi Alanto 
pagerbimas $į sekmadieni

Naujienose rugpjūčio 10 d. 
apie rašytojo V, Alanto pager
biu)* jau buvo rašyta ir dalis 
jo biografijos buvo įdėta, tad 
čia nębekartosiu. Pagerbimas 
Detroite įvyks apgijo mėn. 22 d. 
3- vai, E. namuose jo 70 m. su
kakties proga.' Akademijoje, 
apie .rašytojo nueitą. gyvenimo 
kelią paskaitą skaitys dr. Ka
zys Karyelta, o žurnalistas Al
fonsas Nakas pristatys veikalu 
"Amžinasis Lietuvis’*, Meninė-

‘ parodų.

Kur tvano vanduo neįstengė namus su savim nusinesti, ten jis prasirausė pro namu pamatus.

taninos Jonynienės iš Detroitoi juos į mek^a, užaugino. Jos vy- 
paveikslų ir keramikos paroda. Į ro Stasio mirimo nelaimė paken- 
Abi išstatė apie po 30 piešinių i kė jos sveikatai. Priklausė pne 
bei dirbinių vienetų. Aplankė Holy Family bažnyčios. 
nemažas skaičius detroitiečių, 
windsorieėių bei apylinkės lie
tuvių. -Parodą atidarė birutinin- 
kė Kristina Daugvidienė ir L. B.

Buvo pašarvota “Long Klontz” 
laidotuvių koplyčioje ir palaido
ta Kalvarijas kapinėse. Laido
tuvėse daugiausiai dalyvavo sye-

apyl. pirm. V, Selenis. Dailinin- timtaučiai. Gilią užuopautą reiš
kęs pristatė V. Mingėla. Kalbė
jo birutiečių pirm. V. Nagavi- 
čienė iš Klevelando, taip pat da
lyvavo ir viešnio J. Jonaitienė. 
Kadangi meno paroda buvo di
delis susidomėjimas, parduota 
didelis skaičius eksponatų. Vi
suomenė laukia dažniau meno 

Miežis

kiu sūnams, dukrelei ir anū
kams. žvalgas

Erdvė pilna objekty
NORAD (šiaurės Amerikos 

Gynybos Komandos) apskaičia
vimu šiuo metu saulės siste
mos erdvėje skraido 6,210 įvai
rių įvairiausių skraiduolių — 
erdvėlaivių, satelitų ir kt. Pir
mąjį —- “Sputniką” iššovė erd- 
vėn rusai 1557 m. lapkričio 4 
dieną; amerikiečiai pirmąjį “Ex
plorer 1” iššovė mėnesiu vėliau. 
Explprer 1 skaitomas ilgiausiai 
skraidžiusiu: jis aplėkė pasaulį 
aplinkui 58,000 kartų ir grįžda
mas ar krisdamas žemėn 1970 
m. kovo 31 diena sudegė.

Jungtinės Valstybės įvairių 
skraidančių objektų jau yra iš
šovusios 3,082, sovietai 3,023. 
Tuose erdvėlaiviuose skraidė ya- 
balai, šunys, beždžionės, kos
monautai ir astronautai ir- įvai
riausi moksliniai instrumentai, 
skirti įvairiausiems tyrimų už
daviniams erdvėje, Mėnulyje, 
Marse, Veneroje ir kt.

Trumpai sirgusi šv. Antano 
ligoninėje mirė Julia Valiulis, iš
gyvenusi 60 metų. Gimė Chica
go je gražioje Eitalių šeimoje, 

I Jauna būdama persikėlė į Rock- 
fordą, sukūrė šeimyninį židinį 
su jaunu Stasiu Valiuliu Rock
forde, užaugino du sūnus ir duk
terį.

Jos vyras Stasys buvo pasi-

je dalyje akt. Kazys Gricius parapijos patalpose posėdžiavo,; 
skaitys iš Alanto kūrybos. Da- Balfo 76 skyriaus Seimui ruošti 
lyvaus ir jaunieji aktoriai, pa- komitetas. Posėdyje buvo aptar- 
ruošti Karolio Balio; suvaidins' „ ... -x • * i j- i ti Balfo XVI Seimui ruošti rei-istraukas is visu trijų komedi-l. . . . . , . ,., ' t, „ kalai. Kaip jau, buvo, rašytajos veiksmų šiapus uždangos .' . . . ,. . 00 .
Vaidins : Saulius Jankauskas (ra-1 S'™“ sTt°.I 
šytojas), Rasa Žemaitytė (jo 

žmona Vida), Ramutė Rukšte- 
Jytė (uošvė Rugienė), Saulius; 
Petrulis (dailininkas), Laurai „ , rr „ , „r> . , ,. /j-..-, - s E. Pauraziene, K. Razauskas, R.Petrulyte (dailininko ,žmona) _ ,. . ... ’T . ’Garliauskaitė, L. Mikuhoms, R. 

Selenis, V. Selenis V. Selenis,!ta ir sPalio 15 a- uždaryta Ste-1 simaudydaijias prigėrė. 
C šadeika, K. Sragauskas A ' ^os Kvietienės iš Toronto jr An- • likosi vieniša su vaikais, leido 
■Sukauskas, A. Musteikis, F. 
Blauzdys, J. -Murinas, L. Pečiū
rienė, P. Polteraitis, V. Staskus, 
P. Dalinis, A. Damušis, V. či- 
zauskas, V. Tamošiūnas, P. Pa
gojus, A. Nakas, A. Grinius ir
J. Mikaila. Komitetas pasiskirs
tė pareigomis. Rožė Ražauskie- 
nė rūpinasi banketu, Ona Urbo
nienė ir Uršulė Brokienė vyr. 
virėjos. Banketo vadovas Ra
polas Valatka. Įėjimas — auka 
asmeniui tiktai 7 doleriai. Sta
lus jau galima užsisakyti pas R.
K. Ražauskus, E. Pauraziene, 
V, Staskų, C. Sądeiką, K. Sra- 
gauską, A. Sukaiišką ir kitus ko
miteto narius.^:Rengimo komi
tetas savo posėdyje nutarė pa
raginti aukų rinkėjus, kad iki 
seimo baigtų' aukų rinkimą. 
Banketo metu meninę progra- 
ba atliks muziko St. Sližio šau
nus Jaunimo choras su instru
mentalistais. šokiams gros Vy 
tauto Petrausko orkestras.

Detroito ir Windsoro visuo
menė kviečiama bankete daly
vauti.

— Baltijos ir Gabijos tuntų 
naujas tėvų komitetas: AL Aba-!

_____ __________ ____ __ _ rius, A. Butkūnas, L. Matvekas, j žymėjęs Rockforde G. C. Elec- 
29 dienomis Liet, namuose. Jau! A. Rudis, A. Kizlauskas, 4S. Jan- tron^cs prezidentas. Pasi- 
paskirti į seimų delegatai: nuo! kus, B. Leonavičienė, M. Erlin- | puikius namus toliau už 
395 narių Detroit u i atitenka 10 gicnė, G. Gohienė ir p. Kazlaus- Į mfesto ir prabangiškai įsitaisė 
delegatų. Išrinkti sekantieji: kienė. dėl savo šeimos maudynes — ba-

• seiną. Kokia tai nelaiminga die-
— Spalio 8 d. bu*o atidary- na; 1966 metu birželio 18 d. be-

Julia
Ą-Ulrti *,■ A J b >Kf Ąi

Karolis Balys (senbernis IŠvil- 
oa) ir pranešėja Rusnė Baltru
šaitytė.

Pagerbimu fpetu bus įteiktos 
Detroito jaunįėnis žurnalistams 
premijos, kurias jiems paskyrė 
L. Žurnalistų Sąjungos Centro i 
Valdyba. Premijos bus Įteiktos 
Robertui Seleniui ir Karolei Ve- 
selkaitei. Minėjimas bus baig-i 
tas vaišėmis ir visuomenės bei 
organizacijų atstovų sveikini
mais sukaktuvininkui. Rengėjai 
pelno nieško, bet susidariusioms 
išlaidoms padengti, bus imama 
auka 2 doleriai (Įskaitant vai
šes). Pagerbimo komitetą‘su
daro : V. Selenis, dr. K. Kar
velis, A. Nakas, K. Gricius, K. 
Balys, A. žiedas ir A. -Grinius. 
Pagerbimo komitetas kviečia 
Detroito ir Windsor© visuome
nę dalyvauti akademijoje ir vai-
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1 4- to 5-lb.
pork loin roast
44 cup Kraft
Barbecue Sauce
1 10-oz. jar Kraft
Pure Apple Jelly

Place meat, fat-side up, on rack in open pan. Roast at 
325°, 2% to 3 hours or until meat thermometer registers 
170°. During the last half hour of roasting, add potatoes, 
carrots and onions. Combine barbecue sauce and jelly; 
simmer over low heat. Use to baste roast and vegetables 
during last half hour. Serve with remaining sauce.
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Bountiful Barbecued Pork Roast
October Porkfest is a great time to discover how pork 
fits any taste.

Especially since today’s pork Is produced for the most 
in nutrition. Contains three times as much thiamin (nerve 
food) as any other meat, too. And it has more protein, 
less fat and fewer calories. Plus it’s more digestible.

Don’t forget either that Bountiful Barbecued Pork 
Roast, like all pork dishes, takes on even more flavor 
and versatility when you sauce to taste. Especially if 
you use either Kraft regular, hickory smoke, onion bits, 
garlic or hot style barbecue sauce.

Bountiful Barbecued Pork Roast
1 1-lb. can small whole 
potatoes, drained
1 1-lb. can small - • 
whole carrots, drained 
1 1-lb. jar small 
whole onions, drained

i"
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1 Federal 
nqs and Loan

2212 W, CĘRMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608 
•Pęter Kązėrięp$kas,< President -j. Phonę 847-7747

ON SAVINGS CERTIFICATES 
' OF $10,000.. OR UORĖ 

.‘ 2 YEAR MATURITY
Per Annum •

d and 
Compounded 
QUARTERLY

L^(W .REGULAR 
aJ/0 PASSBOOK 

-Sf : ACCOUNT 
Per Acnum

NOW INSURED TO $20,000.
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Diriguos Alice Stephens
METŲ SPALIO 22 D.į LINKSMINS SVEČIUSSEKMADIENĮ, ŠIŲ

BANKETAS VYKS VFW SALĖJĘ, 7254 W, 63rd ST. ’"
Vakarienė — $8.00 asmeniui. •'
Šokiams gros A. Stelmoko orkestras.
Vietas rezervuoti prašome raštu Naujienoms (1739 So. Halsted St

Chicago, Ill. 60608 arba telefonu: HA 1-6100. " ’
Pradžia 4:00 vai. po pietų.
Kviečiame visus iš anksto užsisakyti, vietas artėjančiame --------------- y— gg * ■ .

NAUJIENŲ BANKETE



JUOZAS KARIBUTAS
KELIONĖ APLINK PASAULĮ

(Tęsinys)
Kai pašaukė tarną, kuris ma

ne pažadėjo palydėti iki tram
vajaus, atsisveikinau. Profe
sorius vis dėkojo, prašė svei
kinti prof. dr. E. Tumienę ir 
prof. Gimbutienę. Pageidavo 
su jomis palaikyti tampriausią 
ryšį per susirašinėjimą'. Taip 
pat jis dėkojo, kad jį aplan
kiau.

Pasirodo, tramvajus susto
jus prie pat mano viešbučio du
rų. Tad nutariau grįžti su juo. 
Prietamsyje paėjome keletą 
kvartalų ir sustojome laukti. 
Audringas vėjas neša smėlį ir 
elgetos vis man neduoda ramy
bės. Profesoriaus tarnas, ba
sas ir nuogas, panašus į elgetą, 
kažką pasako indiškai ir elge
tos nuo manęs greitai pasišali
na. Jis moka ir angliškai kele
tą žodžiu, bet nedrįstu jo klaus
ti, ką jis sako tiems elgetoms.

Važiuoju į viešbutį, pilnas 
savotiški) įspūdžių. Kitas žmo
nių galvojimas, kita kultūra ir 
civilizacija. Prie jų mums var
gu būtų galima priprasti.
ANT ŠALIGATVIŲ MIEGA 

ŽMONĖS IR GYVULIAI
Kaip gerai, kad pamačiau 

skirtingas gyvenimo sąlygas, 
kitokią kultūrą bei civilizaciją. 
Dabar aš imu suprasti, koks 
laimingas esu gyvendamas čia, 
Amerikoje. Taip pat nemažiau 
laimingas, kad gimiau, augau

ir brendau mažoje lietuvių tau 
toje, kur buvo puoselėjant: 
gražios tautos tradicijos, dai 
nos, papročiai ir kultūra. Kai) 
visa tai dabar man kitokioj* 
šviesoje ima atrodyti. Koks a 
laimingas, kai vaikystėje ne 
mačiau ir nežinojau, kad ka 
kur yra tiek vargo ir skurde 
Nežinojau jaunystėje, koks yr: 
baisus benamio žmogaus gyve 
nimas, kuris turi naktis pra 
leisti, miegodamas ant pliki 
šaligatvio.

Kai su tokiomis mintimis nu 
ėjau į viešbučio restoraną va 
karienės, prie mano stalo alsi 
sėdo džentelmenas iš Anglijos 
Tuojau užkliuvo tema apie k: 
tik jo matytus Kalkutos gatvė 
je vargo ir skurdo vaizdus. Ji; 
man sako: “Nepatingėk ryto 
jaus rytą anksti atsikelti ir pa 
matyti Kalkutos gatvėse mie
gančius žmones ir gyvulius’’. 
Jam prižadėjau, kad tikrai taip 
padarysiu.

Tingiai keliuosi iš 
Septintą valandą ryto 
pripratusiam turistinėje 
nė tinginiauti/ keltis per anks
ti. Bet atsimenu anglo žodžius 
ir keliuosi.

Traukiu drėgną, gaivinantį 
orą į plaučius ir džiaugiuos, 
kad bent rytą šiame didmiesty
je randu tyrą orą. Nereikėjo 
anie pusės bloko nuo viešbučio 
paeiti, kai matau—r guli pur
vina apiplyšusi žmogysta. Jos

Putos trykšta, kai Huron, Ohio, šuo "Honeybear" šoka į vandenį vytis įmesto pagalio. Dešinėje, jis su pagaliu 
grįžta atgal į krantą.

Nepal lankyti, apie’ jį Šiek Liek 
skaičiau. Taigi noi? lupu į) a i 
apie jį:

nepriklausoma

pakraštyje. Tibetas iš šiaurės 
ir Indija iš pietų pusės. Gyven
tojų 8.435.568, plotas 14.000 
kvadratinių kilometrų. N teri-

į taip j a ir blogas kąip Kalkutoje. 
Aero<fro]ąa> mąžiukas. For
malumai dideli. Kaip vėliau 
paaiškėjo, ir čia kalta juodoji 

jrinka.
Nepaprastai mandagūs tar- 

įnautojai. Kai jau viskas buvo 
praeita ir liko piniginis klausi

amas, einu prie keitimo lange-
ijoj yra aukščiausias pašau-lijo. Kai prieinu ir paduodu kei-

lovos.
man, 

kelio-

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
, Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) meti} 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psJ. Kaina 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugja, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų, organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Mone?’
Ordeią _

LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
Ir paslysti: *

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. $0603

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte, 
Apie senus laikus. 
Kai aitvarai ir laumės 

į. . Skrajojo po laukus...
i S. Petersonienė
<;P°ezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių'perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

.i N* Butkien«' VELYKŲ PASAKOS,.32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psL su 8 apsakymėliais iš vaiku pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

3- A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Siman- 
keviciaus iliustruota, 130 psl., $1,80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

5. Maironis JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dol.

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygiu. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

- 8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIU DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip- senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psl., $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalan
suotų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislu — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.
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ranka atstoja pagalvę ant pur
vino šaligatvio. Pro suplyšu
sius drabužius matosi nuogas 
kūnas. Basos jo kojos taip su
skilusios, kad sukelia pasibai
sėjimą. štai už keliolikos žings
nių guli į krūvą susimetę vai
kai. Skaičiuoju, kiek jų ten iš 
viso yra. Vieno galva, kito ko
jos. Jie visi pliki ir ant šaligat
vio niekas nepaklota. Priskai
čiuoju aštuonis. Taip jie ska
niai miega, kai kuris net prasi
žiojęs miega, tarytumei minkš
tuose pataluose gulėtų. Netoli 
jų guli keletas šunų, karvės ir 
kiek toliau keletas jaunų vyrų. 
Dvi jaunos moterys, prie savęs 
prisiglaudusios mažus kūdi
kius, irgi saldžiai miega. Kita, 
jau nubudusi, šaligatvio duo
butėje, kur telkšo putvinas 
vanduo, prausia mažytį, šis gi 
kapstosi ir graudžiai verkia.

Tokių jaudinančiai baisių 
vaizdų pritrenktas einu ir gal
voju, kad nors tie šaligatviai 
būtų kaip Amerikoje — švarūs. 
Dabar gi, baisu. į juos ir pa
žvelgti: pilni ne tik popierių, 
bet ir visokių' maisto atmatų.

Pasuku į labai siaurą šaluti
nę gatvelę, čia pat ant posūkio, 
nuo centrinės gatvės kampo, 
stovi iš plytų sudėstyta kokių 
šešių metru būda. Gal ten no
rėta padaryti namas, bet aš 
matau baisią būdą, plytos su
dėtos taip, kad laisvai galėtų 
vaikščioti vėjas. Langų nei 
nereikia, o vietoje durų — sky 
lė. Būdos stogas sumestas iš to- 
liaus ir pritvirtintas akmenimis 
ir pagaliais. Pro skyles matau 
— ant grindų miega įvairaus 
amžiaus ir lyties žmonės. Kito
je gatvelės pusėje, prie namų 
pridėta lyg narai iš lentų ir vi
sokių pagalių ir ant jų pilna 
prigulę, raivosi ir miega. Kai 
kurie iš jų nelabai jau pado- 
riope pozoje... Miegant visaip 
pasitaiko...

Nebesinori eiti toliau. Pama
čiau. Žinau. Užteko. Grįžtu. 
Nebenoriu daugiau nieko ma
tyti. Smunku į viešbutį.. Nei
nu pusryčių, nes, ką mačau, at
ėmė man norą valgyti. Sėdžiu 
“labi” lyg atsipeikėti norėda
mas. .. Staiga pabudina lyg iš 
miego padavėjas ir klausia ar 
aš ko norėčiau. Pakeliu galvą 
ir trumpai atsakau nieko. Jis 
įtartinai į mane pasižiūrėjo. 
Kai nuėjo, aš palikau.tą vietą 
ir pasikėliau į kambarį.

PER ISTORINES VIETAS
Prieš išvažiuodamas pano

rau aplankyti jų miesto istori
nes vietas. Vykstu be jokio en
tuziazmo. Kai pasiekiu Vikto
rijos paminklinius rūmus, 1921 
metais baigtus statyti, ir matau 
kiek daug kapitalo į juos su
krauta, negaliu nuvyti minties, 
kad už tuos pinigus buvo gali
ma pašalinti bent dalis to skur
do.

Lipu aukštais laiptais, kur 
ant piedestalo sėdi išsiskėtusi 
Viktorija, žinoma, sėdi soste, 
o jos šonuose dideli rūmų pilki 
bokštai, savo stiliumi panašūs 
Į mūsų įgulos bažnyčią. Netoli 
užrašas: “Eik palengva ir gal
vodamas, nes eini ilgu, ilgu is
torijos šešėliu”.

Iš čia -vykstu Į Dakšinesvaro 
šventyklą, kuri tiek savo archi
tektūriniu stiliumi, tiek aplin
ka gerokai skyrėsi nuo kitų, 
kitose valstybėse matytų. Be 
šios šventyklos, mieste yra 
daug mokslo įstaigų: du uni
versitetai, jėzuitų kolegija, ka
talikų ir anglikonų -vyskupų; 
rezidencijos. Miesto išplanavi
mas taisykingas, gražus , daug 
parkų, kurie ožkų nutrypti, 
nuganyti.

Pravažiuoju didelį stadijoną, 
tautinę biblio'teką, raudonos 
spalvos Nakodos mečetę, 
Povilo katedrą ir piligrimų 
menį. Viską apžiūriu labai 
skubomis, nėra mažiausio
ro čia nors dar vieną dieną il
giau pasilikti.

Diena jau įpusėjo 
terštas miesto oras 
kaip geroj ir gerai 
pirtyje. Viešbutis 
taksį ir, kai .išlydi,

stoka? Prie langelio veik vieni 
vyrai. Jie labai irzlūs ir pabo
do klausytis.

Perėjau per visas kontroles, 
bet pinigu, kurie liko neišleisti, 
atgal nekeičia. Sužinoję, kad 
skrendu i Nepal, tvirtina, kad 
ten galėsiąs iškeisti. Ką darysi, 
sutinku.

Į NEPALĄ 
KATMANDU

sv. 
ak- 
pa- 
no-

. Vėl už- 
ir karšta 
įkūrento] 
pašaukia 

nešdamas
mano lagaminus, patarnaująs 
berniukas, jam karvių pulkas 
pastoja kelią. Stoviu prie ma
šinos ir juokiuosi. Pagaliau jis 
sukrauna ir palinki geros kelio
nės. Aš dingstu.

Tikriausiai paskutinį kartą 
važiuoju Indijos miesto, kuris 
kadaise buvo sostine ir dabar 
likęs tik didmiestis, gatvėmis. 
Susigraužęs nuo per daug nei
giamai veikiančių įspūdžių, nie
ko .nebenoriu matyti. O gatvė
je vėl tokie patys sunkūs veži
mai, juos stumia nuogos supra
kaitavusios išbadėjusios žmo
gystos. Taip pat ir žmogus — 
arklys bizdena ristele, viskas 
taip pat kaip atvažiuojant.

Kai jau pradedam važiuoti
iš miesto į laukus, net lengva 
pasidarė. Čia oras ir aplinka 
visai kitokia. Kad ir palapines 
ar pluktos būdelės nelinksmina 
akių, bet anų nužmogintų žmo
nių čia jau nebematyti.

Sėdžiu naujame, bet jau ge
rokai apleistame aerodrome ir 
stebiu pro langą ateinančius. 
Vietiniai ir vietiniai. Jie visi 
susispietę prie taip vadinamo 
“Demestik” skridimo ir jų kal
bos nesuprasdamas girdžiu, kad 
visą laiką barasi, pakeltais 
balsais šūkauja ir rūstūs veidai 
svaido žiežirbas. Ir ko jiems 
ten trūksta? Rezervacijų? Vietų

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:
NAUJIENOS
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lyje kalnas — Everestas.
Gyventojai 5 ra įvairių mon- 

golidų gelčių. Šiaurės c._.. 
gyvena, tibetiečiai (bitijai), \a-(ieika'^' padėkoju ir nuo lan- 
karų dAly — gorungai ir maga- 
raj, vidury — krašto niūrimai, 
gūrkai ir nevarai, rytuose - 
kirantai, limbusai ir lepc-hi. 
Gurkai yra bramanų ir radž- 
putų palikuonys, buvę musul
monų išstumti iš Indijos ir pri
siglaudę v.
Jie maišosi su kitomis gentimis, 
bet kalba iš sanskrito kilusia 
pabari arba parbatia kalba. 
Todėl Katmandu miestas yra 
vadinamas sanskrito raštu san
dėliu.
KĄ Aš MAČIAU SANSKRITO

RAŠTU SANDĖLYJE?

tėjui Indijos 100 Rupis, atsisa- 
. j ko man keisti. Keičia tik Indi- 

dalv ios Paliečiams. Vikriai sumeles

i gelio pasitraukiu. Čia daug iš 
■Indijos keleivių. Nužiūrėjęs 
j prieinu prie vieno ir rainiai iš- 
Idėstau reikalą. Jis išklausęs 
į paėmė iš manęs šimtinę ir nuė 
ijęs prie langelio iškeitė. Kaip 
gerai išėjo. Dėkoju ir jau ren- 

Nepalo kalnuose. ^uosi vvkti ? bet neli-

Lėktuvas nusileido, žąsele 
einame i aerodromą. Karštis 
svilina ausis, bet sausas ir ne

ko anei vieno taksio. Laukiu.
Prašau, kad vežtų i Hilton 

viešbutį. Kai pasiekėm jau taip 
vadinamą miestą. net ’'’au- 
kai ant galvos pasistojo. Gi tas 
miestas visai nepanašus į mies
tus.

(Bus daugiau)

SKAITYK 'NAUJIENAS’ - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS.
TEISINGIAUSIAS Z1N1AS

Lėktuvas nedidelis, bet ir 
nuotolis trumpas. Skridimas 
tik valanda penkiolika minu
čių. Linijos pavadinimas nie
kados dar negirdėtas — THAI. 
Kai sulipinu į lėktuvą, rado
me didelę olandų ekskursiją. 
Visi labai šviesiai atrodo ir 
garsiai kalbasi.

Žiūriu pro lėktuvo langą ir 
matau kaip vaizdai keičiasi. 
Vienur tarp augalotų pušų bal
tuoja namukai, kitur vargiai 
Įžiūrimi suplūkti namukai arba 
iš bambuku šakų sukrautos bū
dos. Kai lėktuvas išvysto grei
ti ir pakyla i aukštybes, aš atsi
traukiu nuo lango ir pildau 
blankas arba valgau ir geriu.

Nė nepamačiau, kai prane
ša, kad jau leidžiamės Į tą nie
kados nesvajotą ir nežadėtą 
lankyti tolimą kraštą, kuris 
vardu Nepal arba lietuviškai 
vadinamas Nepalas. Prieš reng
damasis i kelione ir numatęsV- w 4*

DR. KAZYS GRINIUS
ATSIMINIMAI IR MINTYS

II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.
Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose’ už $5,00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių’ tomą 
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Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ 
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viršeliais — $2,00; H dalis, 225 push, įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais — __________________________ $2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas. 300 p. $2.00
Prof. S. Kairys, LIETUVA-BUDO, gražiai įrišta, 416-p___ $5.50
Juozas Liūdžius,-RAŠTAI, 250 pusini_____________ _____  $3.0Or
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI^PIĖ JUOZĄ LIŪDŽIU, 
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■ S. Michel'sonas, LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.

įrišta — $5.00 minkštais viršeliais — ______ l._____ $4.M
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968

• pusi., dabar tik$10.00
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Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

“ 2 YEAR MATURITY.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL,— FRIDAY, OCTOBER 20. 1972

Raginkite savo apylinkę 
augti. - taupyki te!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di 
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.

UNIVERSAL’
1800 So. Halsted St Chicago, HL 6060S

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Rusai pradėjo mokėti skolas
Antrasis Pasaulinis Karas jau seniai pasibaigė, visos 

kitos valstybės sutvarkė ekonominius savo reikalus su 
Jungtinėmis Amerikos Valstybėmis, karo metu skolinu
sioms maistą, drabužius, apavą ir ginklus, išskyrus So
vietų Sąjungą. Karo metu sovietų valdžios atstovai, pri
imdami karo medžiagą ir maistą iš Amerikos, pasirašy
davo priėmimo aktą ir pasižadėjimą karo pabaigoje pa
skolintą daiktą arba jo vertę grąžinti Amerikai. Pasiraši- 
nėjimas buvo lengvas, bet kai reikėjo atsiskaityti, tai ki
lo ilgiausi ir pikčiausi ginčai. Amerikos diplomatai rodė 
rusams parašus ir pasižadėjimus, o sovietų atstovai skė- 
ričiojo rankomis ir nieko grąžinti nenorėjo. Jie pasakojo, 
kad amerikiečių duotas maistas buvo suvalgytas, drabu
žiai sunešioti, o karo medžiaga išeikvota. Kiekvieną kar
tą dar pridėdavo, kad karo metu rusai labiausiai nu-, 
kentėjo.

JAV nurašė visą rusams duotą maistą, suvalgytą ar 
sovietų sandėliuose laikomą.- Jie nurašė visą karo medžia
gą, kuri mūšių metu buvo iššaudyta, sugadinta arba nu
ėjusi niekais. Amerikiečiai reikalavo, kad būtų grąžinti 
keli nedideli karo laivai, rusų naudojami Baltijos vande
nims patruliuoti ir norėjo atgauti naujai pastatytus trans
porto laivus, kuriuos JAV įteikė rusams beveik pačioje 
karo pabaigoje. Rusai nieko nenorėjo atiduoti ir nieko 
nenorėjo mokėti. Amerikos atstovai turėjo visą rusams 
įteiktą medžiagą atiduoti ir užmiršti. Visos kitos valsty
bės sutvarkė savo sąskaitas už karo metu gautą pagalbą, 
išskyrus Sovietų Sąjungą.

JAV karo metu Sovietų Sąjungai davė įvairios me
džiagos už 11 bilijonų ir 100 milijonų dolerių. Amerikie
čiai reikalavo, kad rusai grąžintų bent transporto ir karo 
laivus. Sovietų valdžios atstovai pametė 199 milijonų do
lerių čekį ir išėjo iš posėdžio. Sovietų valdžia labai norė
jo atnaujinti prekybos santykius su JAV, bet jie nenorėjo 
sutvarkyti karo meto paskolų. 1951 metais abi pusės ta
rėsi dėl šios Lend-lease skolos, bet rusai ir tada atsisakė 
bent kiek mokėti. JAV padarė dar vieną nuolaidą ir rei
kalavo iš rusų bent 800 milijonų dolerių, o Sovietų Sąjun
ga pasiūlė tiktai 300 milijonų. 1960 metais abi pusės vedė 
pasitarimus, bet ir tada nieko neišėjo. Amerikiečiai ne
sutiko nusileisti, kai patyrė, kad rusai gamina ir siunčia 
į Indoneziją ir kitus kraštus pačius moderniškiausius 
ginklus, bet Amerikai skolų nenori grąžinti. Amerikos 
transporto laivais vežioja sovietų ginklus sukilimams

Hana Moser. Nesunku buvo pa
stebėti, kad T. Lingen ir gyveni
me bei draugijoje buvo Ubai pa
našios elgsenos, kaip ir filmuo
se. Todėl nenuostabu, kad vie
name pokalbyje jis buvo paklau
stas, ar daugiakartis vaizdavi
mas maždaug vienodo tipo as
menų ilgainiui nepalieka nuo
latinės žymės artisto elgsenoje 
ir būde? 1

Theo Lingen pastebimai užsi
gavo dėl tokio atviro klausimo, 
ypatingai, kad buvo ryškus ne
tiesioginis jo asmens palietimas. 
Betgi, kaip ir dera geram artis
tui, jis visai ramiai ir draugiš
ku tonu atsakė:

— Geras artistas gali sėkmin
gai vaidinti visokias roles, pra
dedant angelų ir baigiant velnių. 
Tai yra teatro artistų pirma
sis privalumas laike trumpalai
kio vaidinimo. Visai kitaip yra 
kino teatro pastatymuose; dėl 
ilgo laiko filmuojant ir kitų tech
niškų dalykų, pav. grimo, ar
tistai yra parenkami pagal vei
kalą arba scenarijų ir jo veikėjų 
charakteri bei išvaizdą. Geriems 
artistams tokie veikalai yra 
dažnai specialiai sukuriami. Iš 
to ilgainiui susidaro tam tikras 
štampas, kuris nedingsta ir 
šiaip viešuose pasirodymuose. 
Aš sutinku, kad ilgalaikė vai
dyba [brėžia gilesnius bruožus 
artisto asmenyje. Pagaliau, ir 
visuomenėje kiekvienas žmo- 
gus prie savo charakterio pri
deda dar ir vaidybos, kuri pilnai 
suformuoja tipą...

Sekant reformacijų, revoliu
cijų ir kitimų eigą, nesunku 
pastebėti, kad daugelis New 
Frontier utopinių programų už
kulisinių vykdytojų bei nusisto
vėjusios tvarkos ir santvarkos 
griovėjų kaip Rene Davis, Mark 
Rudd-Rudnizky ir kiti, buvo už- 
angažuoti pasaulinio masto vai
dybai naujosios kairės organiza
cijose, pav. Students for Demo
cratic Society ir kitose, šian
dien iš tų vaidintojų pasidarė 
tikri revoliucionieriai agitpropo 
įtakoje. Jų veiksmai nieko ben
dra neturi su socialinėmis re
formomis. Jų vadovais nėra N. 
Thomas, H. Gaitskill, L. Blum, 
bet Maocetungas, Castro, Davis 
ir kiti komunistiniai revoliucio
nieriai, nieko bendro neturį su 
demokratiją ir su socialinėmis 
reformomis.

Panašiai atsitiko su kai ku
riais mūsų bendradarbiautojais 
ir tiltų su sovietais statytojais, 
kuriems, mano žiniomis, resur
sai yra žymiai sumažinti. Jų 
vaidyba taip pat pasibaigė. Jie 
visai nepastebi ir nenori paste
bėti realybės Amerikoje, oku
puotoje Lietuvoje ir kitur.

Praeito sekmadienio Chicago 
Tribune laikraštyje koresp. Irv
ing Kristol iš Jeruzalės nagri
nėja klausimą,, kodėl žydai kryp

Vokietijoje teko gyventi vie
name Bavarijos mieste, į kurį 
atostogoms ir kitoms progoms 
atvažiuodavo garsus kino artis
tas Theo Lingen. Man jaunam 
buvo didelis malonumas matyti

tą kino žvaiždę, o kiek vėliau, 
net būti draugijoje, sėdint prie 
vieno stalo su juo ir klausantis 
vyresniųjų pokalbių. Mačiau 
veik visus filmus, kuriuose jis 
vaidindavo didikų ar aukštosios

ruošti, bet nei už laivus, nei už kitas medžiagas nieko 
nemokėjo.

Prezidentas Niksorias užblokavęs šiaurės Vietnamo 
uostus ir paleidęs Amerikos karo aviaciją komunistų ka
ro centrams griauti, nuvažiavo į Maskvą. Rusams jis pa
sižadėjo padidinti prekybą, bet jis aiškiai jiems pasakė, 
kad Lend-lease reikalai turi būti sutvarkyti. Pasirodo, 
kad prezidentas Niksonas rusus geriausiai pažįsta. Jis 
negavo pilnų 800 milijonų, bet jis išsiderėjo 722 milijonus 
dolerių. Sovietų valdžia skoloms mokėti pinigų neturi. 
Savo pinigus ji siuntė į Indoneziją, Egiptą, Sudaną/ o da
bar jau pasirinko kitas Artimųjų Rytų valstybes, bet 
Amerikai priklausančių skolų nemokėjo ir kalbėti apie 
jas nenorėjo. 300 milijonų ji būtų sutikusi laikui bėgant 
atmokėti, bet praeitą trečiadienį pasirašė pasižadėjimą 
atmokėti net 722 milijonus. Trečiadienį buvo Įmokėta pir
ma rusų rata 12 milijonų dolerių sumai. Ateinančių metų 
liepos mėnesį rusai turės įmokėti 24 milijonus dolerių. Nuo 
1975 metų jie mokės po 24 milijonus dolerių. Paskutinis 
įmokėjimas bus padarytas 2,008-tais metais.

Pasitarimų metu rusai reikalavo, kad amerikiečiai 
nedėtų tokių didelių muitų Sovietų Sąjungoje gamina
moms prekėms. Sovietų valdžios atstovai yra Įsitikinę, 
kad jie galėtų parduoti Amerikai žymiai daugiau įvairios 
medžiagos, jeigu Amerikos muitai nebūtų toki aukšti. Pa
sitarimų metu paaiškėjo, kad Amerikos prekėms sovietų 
valdžios uždėti dar didesni muitai, negu amerikiečių. 
Be to, sovietų valdžia uždėjo gengsterišką išvažiavimo 
mokestį rusų pavergtų tautų gyventojams, pareišku- 
siems noro išvažiuoti į užsienį. Prezidentas Niksonas lei
do sekretoriui Rogers pasirašyti Lend-lease mokėjimų 
susitarimą ir prekybos sekretoriui Petersonui — padidin
tos prekybos susitarimą, bet dėl naujos prekybos sutar
ties turės pasisakyti Amerikos kongresas. Kongreso na
riai jau dabar pasisakė prieš bet kokias nuolaidas sovie
tų valdžiai, kol ji nepanaikins gengsteriško. išvažiavimo 
mokesčio žydams. Rusai turės panaikinti visą tą mokes
čių įstatymą, kuris taikomas kiekvienam inteligentui, 
norinčiam išvažiuoti iš sovietų Rusijos.

Sekretorius Peterson pareiškė, kad sovietų valdžia 
taip pat turės sumažinti mokesčius savo produktams. Da
bar, pvz. sovietų valdžia ima $5.00 muito už kiekvieną 
išvežamą vodkos galioną, o tada sovietų valdžia už Ame
rikon siunčiamą vodkos galioną gąlės imti" tiktai 1.25, 
Skirtumas tarp Amerikos ir Sovietų Sąjungos yra vis dėl
to didelis. Sovietų Sąjungoje visą vodką gamina sovietų 
valdžia, tuo tarpu Amerikoje svaiginamus gėrimus ga
mina privačios bendrovės. Sovietų valdžia, sumažinusi 
išvežimo mokesčius, pakels vodkos gamybos kainą. Ame
rikiečiai mokės mažesnį išvežimo mokestį už vodką, bet 
pati vodka bus brangesnė.

Prekybos sekretorius Peterson mano, kad- trijų metų 
laikotarpyje prekyba su rusais padidės bent pusantro bi
lijono dolerių sumai. Tatai atsilieps į krašto ūki ir ger
būvį. Ar sekretoriaus Petersono pageidavimas' išsipildys, 
šiandien sunku pasakyti. Tuo tarpu aiškus yra vienas da
lykas: prezidentas Niksonas privertė rusus sutvarkyti 
Lend-lease skolas.

LIETUVIŠKOS KNYGOS 
DALIA —

Mūsų išeivijos gyvenime pra
sidėjo trečiasis persikilnojinio 
laikotarpis (Pirmasis — bėgant 
iš Lietuvos, antrasis — kraus
tantis iš Vokietijos). Vieniems 
išeinant į pensijų, kitiems trau
kiant į šiltesnius kraštus, o tre
tiems, paprasčiausiai, iš raška- 
žio keičiant savąją gyvenvietę, 
iškyla knygų pervežimo klau
simas. Ypač su persikėlimu 
susijus tolimesniems atstu
mams ir turint didesnius kny
gų rinkinius. Daugelis, nega
lėdami atsiskirti su būtiniau
siais, savo pamėgtais baldais, 
nebepakanka nei vietos, nei ga
limybės pasiimti knygas. Ojų 
per 20 prabangaus gyvenimo 
metų susirinko nemažas kiekis 
ir turinio ir svorio atžvilgiu. 
Ypatingai pastruoju atveju 
pasižymi mūsiškoj? Enciklope- 

sta į dešinę? Jis sako, kad per 
paskutinius 200 metų žydai bu
vo į kairę nuo centro orientaci
jos. Net centro partijų pažiū
ros daugumai jų buvo per daug 
konservatyvios, išskyrus Ameri
kos žydus. Bet ir jie iki šiol pa
laikė demokratų partijos kandi
datus savo balsais ir žymiomis 
išteklių esumomis. šiandien dau
guma Amerikos žydų net New 
Yorko ir Californijos valstijo
se atvirai remia savo ištekliais 
respublikonų partiją ir jos kan
didatą prez. Richard M. Nixon. 
Ieškodamas į tai atsakymo I. 
Kristol žvelgia į paskutinės de
kados įvykius ir randa priežas- 
tiį; ne Izraelis ar žydi j a savano
riškai suka į dešinę, bet nau
joji kairė dar daugiau pakrypo 
į kairę tuo atpalaiduodama nuo 
tradicinio politinio lojalumo ir 
savaime pasukant į dešinę, — 
šiandieninį socialdemokratų ke
lią. Į tą kelią žydams padėjo 
nukrypti Sov. Sąjunga, negalė
dama ar nenorėdama po Stali
no mirties parodyti pasauliui 

komunizmo su žmonišku veidu 
ir atsisakyti rusiško dominavi
mo.
' Paskutiniu metu kai kurie 

literatai turėjo progos pasi
sakyti politiniais bendradarbia
vimo klausimais. Jie pataikė tam 
labai blogą laiką, nenumatyda- 
mi naujų pabėgėlių atvykimo iš 
okupuotos Lietuvos. Bendradar
biauto jams ir visokiems jų pa
tarėjams, tinka ši eilėraščio iš
trauka;
O aš maniau, kad būsim mes 

[kaip plienas!
O aš maniau, kad bus gana

[klaidų... 
Deja.... Deja.... Dar tūkstan- 

[ čiams blakstienoms 
Užspaustos ūkanų piktų, juodų....

B. Brazdžionis

Spaudo* darbuotojų • 
žiavime, Tabor Farmoje vie
nas kolega iškėlė tuo reikalu 
klausimą, kas darytina tuo at
veju? Kur dėti per eilę metų 
surinktas knygas? Jam buvo 
paaiškinta, kad knygas mielai 
paims lietuviškos organizaci
jos, o kai kuriais atvejais ir 
vietinės bibliotekos. Knygos 
mėgėjui ir pats klausimas, ir 
atsakymas pasirodė per daug f 
lėkštas ■ ir banalus. Kad taip 
paprastai, beveik rankos mos
telėjimu galima atsisakyti me
tų metais rinkto literatūrinio 
turto, atsisakyti pamėgtų auto
rių ir jų kūrinių.

Tikslesnis problemos spren
dimas paaiškėjo visai netikė
tai, rudenėjančių atostogų be
keliaujant po JAV pietines vals
tijas. Aplankant pažįstamus, 
atsitiktinus pažįstamus ir jų 
kaimynus, kurie tik pastarai
siais metais ten Įsikūrė, dauge
lyje atvejų teko pastebėti dailu- 
tėliai lentynoje išrikiuotus LE 
otmus apie juos besispiečiančius 
kitus lietuviškus leidinius. Pasi
teiravus kaip vienam ar kitam 
užteko ryžto ir galimybės , ša
lia kitų namų apyvokos daiktų 
persivežti knygas? Visa tai su
sijus su šimtais ir net virš tūks
tančio mylių atstumais. Ne 
vienu atveju buvo atsakyta, kad 
knygai esant vienai iš mėgia
miausių daiktų, dėl jos perve
žimo nebuvo nei klausimo, nei 
abejonės. S. Pranckūnds

Marquette Parkas
Marquette Parko lietuviai na

mų savininkai rengia puikų ru
dens balių, kuris Įvyks spalio 
mėn. 29-tą dieną, 3-čia vai. po 
pietų, Marquette Parko parapi
jos salėje, 6820 So. Washtenaw 
Ave. Prašome visus ir visas at
silankyti. Bilietai gaunami pas 
valdybos narius.

Stasys Patlaba

ŽIEMA GRĮŽTA
Ant, žiemos narsai jau vėl 

[rūstaudami grįžta,
Ir šiaurys pasišiaušęs vėl mus

(. < • [atlekia gandint.
K. Donelaitis

Tėvynė Golgotos kančiose
Žiūrėkit, žmonės, į mane. Pažįstat? 
Aš — etmonas didysis Lietuvos 
Ir Vilniaus vaivada. Paskendęs turtuos, 
Pagarsintas Europoj karo vadas, 
Prieš jus, kaip vaikas, stoviu, be 

[kepurės, 
Nedrįsdamas akių pakelt į dangų. 
Žiūrėkit į mane. Aš, žilas senis, 
Per visą amžių kovose kapotas, 
Lenkiuos prieš jus lig žemės ir drebu, 
Kad nesuspėsiu visko pasakyt, 
Ką man širdin tėvynė alpdama 
Golgotos kančiose priaimanavo. .

B. Sruoga 
(iš Kazimiero Sapiegos)

riTITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 
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Taip įsimylėjau, kad niekais nuėjo visi mano pla

nai ir visos mano svajonės. Susitaupiau pinigų ir ren
giausi pradėti mokytis, bet užėjo tokios mintys, b krū
tinėje kilo toki jausmai, kad niekais nuėjo visos mano 
ankstyvesnės svajonės. Iki to meto visą laiką tesvajo
jau apie mokyklą ir galimybes žengti ta kryptimi, kad 
ir mažiausią žingsnį, bet kai sutikau tą raudonskruostę 
geltonkasę, tai jos negalėjau iš galvos išvyti. Kur ei
čiau, ką bedaryčiau — Onutė prieš akis. Tai buvo So- 
bieskaitė, Onutė, tokiais pačiais sumetimais atvažia
vusi iš Lietuvos, kaip ir aš. Ji čia atvažiavo pas gimi
nes, susirado darbo, pramoko siūti ir dirbti kaip šimtai 
tuo metu Amerikon atvažiavusių lietuvaičių.

Bet nėra to blogo, kad neišeitų į gerą, — sako lietu
viai. Taip atsitiko ir man. Pradžioje atrodė, kad meilė 
gali išardyti visus mano planus, bet netrukus aš įsitiki
nau, kad Onutė nestos skersai mano planų. Ji taip su
prato mokslo svarbą, jai išpasakojau savo svajones. 
Jos jai patiko. Jai patiko, kad aš išsiskyriau iš daugu
mos, kuri vien tik doleriais rūpinosi, o vėliau labai 
dažnai nežinodavo, ką su tais doleriais daryti. Ji ne tik 
pritarė pagrindinei mano idėjai, bet pasižadėjo padėti.

Įsitikinęs, kad ji nebus kliūtimi pagrindinei mano 
svajonei, ilgai nelaukiau ir su ja susituokiau. Vestuvės 
buvo kuklios, bet man dar ir šiandien prisiminti malo
nios. Bet čia jau yra grynai privatus reikalas, todėl 
plačiau apie jas nerašysiu.

Vedę mudu ilgai Chicagoje negyvenome. Darbas 

buvo neblogas, bet uždarbis, jau ir pagal to meto kai
nas, buvo mažas. Turėjau dirbti po 10 valandų į dieną. 
Mokėjo pagal pagamintą darbą. Jau minėjau, kad tais 
laikais uždirbdavau 16 dolerių į savaitę. Mano žmona 
buvo siuvėja. Tais laikais siuvėjos taip pat mažai teuž
dirbdavo. Joms teko dirbti ilgas valandas, bet namo 
mažai parsinešdavo. Vėliau, kai siuvėjai išsikovojo di
desnes algas, tai jau buvo kitas reikalas, bet tais lai
kais teko dar dirbti už nepaprastai mažą atlyginimą.

VĖL VAŽIUOJU Į KASYKLAS

Chicagoje atsitiktinai suėjau į pažintį su Pijum 
Barzdaičių, tada pagal seną paprotį Pijušu vadinamą. 
Jis buvo angliakasys. Jis buvo dirbęs Oklahomos ang
lių kasyklose4r buvo atvažiavęs į Chicagą savo pažįsta
mų bei draugų aplankyti. Jis mane įtikino važiuoti į 
Indianos pietuose esančias kasyklas. Clinton miestelio 
apylinkėje jau buvo didokas lietuvių skaičius, kasęs 
anglis. Ten dar ir šiandien.yra didelė lietuvių kolonija. 
Jis pats iš Oklahomos, kur darbai sumažėjo, kėlėsi į 
Clinton apylinkę.

*— Važiuojame į Clintoną, aš tave pamokysiu, kaip 
anglis kasti, — jis man pasakojo. — Anglių kasyklose 
į vieną dieną tu uždirbsi daugiau, negu čia Chicagoje 
uždirbi per savaitę.

Pinigas, kaip žinote, man niekad nebuvo pats svar
biausias tikslas. Man pinigas buvo reikalingas, kad 
galėčiau sudaryti sąlygas mokytis. Bet Barzdaičio pa
siūlymas man parūpo. Jeigu aš praleidžiu ištisą savaitę 
16 dolerių uždirbti, tai kasyklose galiu uždirbti penkis 
kartus daugiau į savaitę. Aš žinojau, kad pinigas man 
bus reikalingas, todėl ne tiktai pats ryžausi važiuoti į 
Clintoną, prikalbinau jauną savo žmonelę triukšmo 
nekelti, jei aš išvažiuosiu

Nuvažiavome į Clintoną ir tuojau mudu gavome 

darbo vienoje kasykloje. Barzdaitis, kaip prižadėjo, 
taip ir padarė, — pamokė anglis kasti. Teisybę, pasa
kius, darbas man neatrodė toks sunkus, kaip apie jį 
žmonės buvo kalbėję. Aš buvau jaunas vyras, pačiame 
stiprume, tai nei tie ratai, nei kastuvas neatrodė tokie 
sunkūs, kaip nepatyrusiam ir raumenų neturinčiam 
žmogui atrodo.

Teisybę Barzdaitis sakė ir dėl uždarbio. Aš pradė
jau uždirbti tiek į dieną, kiek Chicagos medžio apdir
bimo pramonėje smarkiai skubėdamas uždirbdavau į 
visą savaitę. Darbas kasykloje man patiko, tiktai ne
malonu buvo dirbti suodinam. Suodinos buvo rankos, 
suodina galva, suodinas buvo ir visas kūnas. Blogiau
sia, kad tie anglių suodžiai ne taip greitai atlipdavo. 
Matyt, kad anglių dalelytės yra tokios mažytės, jos 
įlenda taip giliai į žmogaus odą, kad negali taip lengvai 
jų išprašyti. Paprastą purvą šiltu vandeniu ir geru 
muilu lengvai nuplauni, tuo tarpu juodas anglių dale
lytes reikia kelis kartus plauti. Reikia visą kūną šveisti 
ir dar kartą plauti, kad jis nebūtų pajuodęs.

Uždirbęs daugiau pinigų ir įsitikinęs, kad darbo 
bus ilgesniam laikui, parašiau žmonelei, kad mestų 
Ghicagą ir atvažiuotų pas mane. Vyresnio amžiaus 
žmonės gali ir atsiskyrę pagyventi, bet jaunai, ir dar 
įsimylėjusiai porai atskirai gyventi darosi nuobodu. 
Man nedarbo laikas buvo nepaprastai ilgas, o žmona 
rašė, kad jai vienai Chicagoje darosi nuobodu. Mano 
darbo valandos buvo trumpesnės, o ji dirbo tas pačias 
ilgas valandas. Ji manęs paklausė. Susidėjo savo daik
tus, sėdo į vežimą ir atvažiavo į Clintoną. Tuo tarpu aš 
jau susiradau vietą abiem gyventi.

• Clinton gyvenimas nebuvo jai nuobodus. Ji susipa
žino su keliais mano darbo draugais ir kitose vietose 
dirbančiais lietuviais. Tuo metu Clintone jau gyveno 
didokas būrys lietuvių. Anglų kalbos jie gerai dar ne

vartojo, užtat tarpusaviai lietuvių ryšiai buvo gana 
draugiški. Nedarbo metu jie dažniau sueidavo ir pasi
kalbėdavo. Clintone buvo įvairių pažiūrų žmonių, bet 
žiūrėjo, kad padėtų vienas kitam įsitaisyti geresnė
je bendrovėje ir gautų didesnį atlyginimą. Aš nuėjau ir 
dirbau, kaip patyręs angliakasys, nors anglių anksčiau 
aš niekad nekasiau. Taip galėjau padaryti tik todėl, 
kad Pijus Barzdaitis buvo tikrai geras vyras/ Jis man 
nuoširdžiai padėjo, nereikalaudamas jokio atlyginimo.

Chicagos lietuvių dauguma po darbo laisvalaikį daž
niausiai praleisdavo smuklėse —■ saliūnuose. Jeigu nei
davo išgerti alaus į saliūną , tai parsinešdavo didelį ki
birėlį alaus namo ir ten jį siurbčiodavo. Clintone lietu
viai labai retais atvejais užsukdavo į saliūną.’ Ten jų 
buvo pakankamas skaičius, nemažiau negu pačioje 
Chicagoje, bet Clintone saliūnas buvo truputį kitoks.

Clintone lietuviai buvo suorganizavę Lietuvių Lite
ratūros Draugiją. Apie literatūrą angliakasiai mažai 
tenusimanė, bet kiekvienas norėjo šį tą žinoti. Kiek
vienam buvo aišku, kad tos draugijos susirinkimai yra 
daug naudingesni, negu tūnojimas saliūne. Draugijos 
susirinkime vieną kitą dalyką galėjai pramokti, tuo 
tarpu saliūne pramokdavai kaip greičiau pinigus iš
leisti. Be alaus saliūne nesėdėsi, o kai ilgiau pasėdi, 
tai nepajunti, kaip dienos uždarbis mažėja.

(Bus daugiau)
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Pagyvenusi moteris užbėgo 
pas fotografą, padavė jam savo 
fotografiją ir sako:

— Ar negalėtumėt padidinti ?
— Gerai, — sako fotografas.

— 0 kiek kartą .padidinti?
— Tris kartus. Tik norėčiau, 

kad burną pajiktumėt tą pačią...

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

LIETUVI, EIK PAS LIETUVĄ

2533 W. 71st
Telef.: GRovehill

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

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

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

Sekmadieniais ir trečiadieniais 
uždaryta.

Rez. tel.: WA 5-3099
SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M.

DR. G K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGUA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
' 860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Du lenkai nutarė pradėti biz
nį. Iš Kalifornijos jie nuvyko į 
Meksiką (pietuose Kalifornija 
rubežiuojasi su Meksika), kur 
jie nusipirko arbūzų (amerikie
čiai vadina watermelon) už du 
doleriu.

Grįžę atgal į Kaliforniją, juos 
pardavė už du dolerius.

Po kelių tokio biznio kelionių 
vienas lenkas sako antram len
kui: “Aš manau, mes neuždir
bame pinigu”. Antras lenkas at
sakė “Tu esi teisus. Mums rei
kia įsitaisyti didesnį sunkveži-

INDĖNUI PAGELBSTI 
PROTĖVIŲ DVASIOS 
Indėnų kilmės mėgėjas ar

cheologas Kenneth Pennington, 
gyvenantis Rock City Gardens 
netoli Chattanooga, Tennessee, 
turi atkasęs ir surinkęs dau
giau kaip 2,000 senų archeolo
ginių palaikų, senovės meno 
darbelių ir rankdarbių bei įvai
rių įrankių, vartotų labai se
nos amerikiečių' civilizacijos 
žmonių. Pennington tvirtina, 
tad tuos prosenovės artifaktus 
rasti jam pagelbsti jo protėvių 
dvasios.

Per praeitus 6 metus jis yra. 
padaręs daug kasinėjimų sa-

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

DR. LEONAS SEiBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) .

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui, ir sezoninės,.. ;
kapams* gėlės.."

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

Tp|ef.; PRespect 8-1717

DR. S. B1EZ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais

Lemento lietuvių 
respublikonų popietė

Malonu, kai tautiečiai ma
terialiai apsirūpinę nedingsta 
svetimųjų jūroje, bet dirba ir 
neša Lietuvai laisvės žiburį.

Vienas tokių prabangiai Įsi
taisiusių lietuvių yra Lemonto 
apylinkės respublikonų pirmi
ninkas Dr. Briedis, pas kurį 
spalio mėn. 8 d. įvyko respub
likonų subuvimas, kuriame 
dalyvavo kongresmanas Der- 
winsky, Valdas Adamkus, Alto 
pirm. Dr. K. Bobelis, Illinois 
lietuvių respublikonų pirm. K. 
Oksas, Cicero sveikatos komi- 
sionierius Dr. Kaunas, prof. M. 
Mackevičius, Joną Kimbarką 
pavaduojąs Jonas Vasaitis, Dr. 
Kriaučeliūnas, Dr. Razma ir 
daugelis kitų Įžymių lietuvių 
veikėjų.

Pasibaigus kalboms, šeimi
ninkas Dr. Briedis visus susi
rinkusius pakvietė i sodą prie 
agr. šantaro skanių kepsnių ir 
ponios Briedienės paruoštų dar
žovių ir visokių kitokių skanu
mynų. Gardžiai ir sočiai pa
valgius, inž. Jankūnas suorga
nizavo muziką.

Maloniai ir gražiai pas Brie
džius praėjo Lemonto 
likonų suorganizuota

Ten

šia knyga pasirodė pilname 
kūrybingumo zenite. Ypatingai 
jis žavingas tose vietose, kur 
taip vaizdingai perdavė mūsų 
literatūroje neliečiamas, arba 
nekaltai apeinamas scenas. 
Alanto drąsa atidengti kai ku
riuos mūsų visuomeninio ir re
liginio gyvenimo užkulisius, 
kelia jam pagarbą ir skaitytojo 
nuostabą. Jeigu autorius būtų 
išvengęs kai kurių neįtikėtinų 
scenų (kaimo bernas vadina 
mažai pažįstamą miestietę po
nią —kale, vasario mėn. laikę 
Skuodo miestelyje naudojantis 
automobiliu, česnulį, turėjusį 
tiek daug “pergyvenimų” Lie
tuvoje, praleidus Vokietijoje 
3 metus ir atvykus Į Ameriką 23 
metų amžiaus, tęsiant savo 
“nuotykius”), šią Alanto kny
gą reikėtų1 laikyti viena iš jo 
stipriausių kūrinių. Dar viena 
neatleistina, geričiausia leidyk
los klaida, tai suklastojimas 
kai kurių mecenatų pavardžių.

Vytautas Alantas, Amžinasis 
Lietuvis, I dalis, išleido Nida, 
412 psl., kaina $4,50.

S. Pranckūnas

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vakĮ 
ryto.

Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Rez.: GI 8-0873

DR. W. E1SIN - EIS1NAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 Šo. K ėdžia Ave., WA 5-2670 

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

DR. ANNA
AKIŲ, AUSŲ, 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Ofiso fotof.; PROSPECT 8-3229
Razid. talof.: WAlbrook 5-5976

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

Aš žiūriu j žiemos fotografiją.
Aš brendu Į jos pusnį — gilu. 
Ir klausausi kaip gieda parapija 
Sidabrinių, šaltų angelų.
Tai ne jie. — tai tik viesulas vielose. 
Tai ne jie, — tai nuo sniego šviesu. 
Tai tik. šąlančią šaką iškėlusi. 
Rėkia eglė metalo balsu.

H. Radauskas

Gabiausia autoriaus kulmi
nacinė viršūnė tenka skirti pa
sigėrėtinam egzotikos išsilieji
mui, kuriame pilna aistros mo
teris, savo atsidavime, sugeba 
taip prisiderinti ir išnaudoti 
vyro apglėbio akimirkas. To
kiu atveju jo meilės polėkis 
tampa daug gaivalingesnis, pil
nesnis ir džiaugsmingesnis. Sa
vo užsimiršime moteris nei 
vienai akimirkai' nuo jo neat
siskirta, ji su juo drauge šėls
ta, bet tame šėlime vyras jau
čia jos globojančią valią, tar
tum ji neštų jį palaimos ver
petais, apglėbusi savo spar
nais. .. 343 psĮ.

Tarp vh'.į tų sekcualinių sce
nų ir meilės džiaugsmo išsilie
jimų autorius nepamiršta ir 
Lietuvos. Vietomis aprašomi 
gražūs tėviškės vaizdai, kun. 
Strazdelio paprastumas, Jau- 
jinio gundymas, dievaičio Per
kūno galingumas 1r labai jau 
skriaudžiamo Rūpintojėlio.

Kaip ir visoje knygoje taip ir 
mūsų tėvynėje vyksta židinio 
apšviestos meilės scenos. Arba 
pasakiškoje ežero pakrantėje

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Of ims: H Em lock 4-5849 

v Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—1 vai., 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

vaitgaliais Tennessee, Georgia 
ir Alabamos valstijose. Jis pats 
turįs savo gv’slose čirokėsų 
kraujo, kiekvieną kartą pra
dėdamas kasinėjimus “pasi
meldžia” savo senuolių dva
sioms, atlikdamas kažkokį ri
tualą ir pagiedodamas savo pa
ties sudėtą giesmę.

Jis sakosi karts nuo karto pa- 
juntąs nepaprastai stiprų aks
tiną pradėti kasinėjimus tam 
tikrose vietose. Sykį tik baigęs 
savo giesmę, kebų minučių 
bėgyje jis atkasė aštuonis labai 
gražiais keramikos ženklais pa
puoštas puodynes. Kitą kartą 
bekasinėdamas jis pavargęs 
primigo. Kai atsibudo, pajuto 
dideli norą kasti netoliese esan
tį kauburį. Tai padaręs jis ra
do dviejų žmoni ų griaučius, 
penkis deginto molio indus, vi
są kolekciją įvairių ylų ir porą 
gražių auskarų pagamintų iš 
kaušelių.

Įdomiausią savo kaip arche
ologo patirtį Penningtonas per
gyveno parsigabenęs dvi prieš 
kelis tūkstančius metų gyvenu
sių žmonių kaukuoles. Kaukuo- 
lės 'buvo kietai apskretusios ir 
nelengvai nuvalomos.

Tą naktį jis sapnavo kad jis 
vieną tų kaukuolių nuvalė ir 
jos kaktą papuošė dekoracijo
mis. iSekantj /ytą jis pirmoje 
eilėje ėmėsi valyt savo radi
nius ir rado vienos kaukuolės 
kaktoje keistus, .deimantų for
mos ženklus. Tų ženklų iki šiol 
niekas dar neįstengė išaiškinti.

R*<x t®L 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGUA 
’ 6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Modical Building). Tai. LU 5 6448 
Priima ligonius pagal and tarimu 

Jei neatsiliepiąs sjunminti 374-801

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet M 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris 
taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausiTnn$ rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gavsite, jei 
parašysite tokiu adresu: Mr. F. Zavist, 3715 West 66th Street, Chicago, 
Illinois 60629.

4V. RAITO TYRINĖTOJAI

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
' (LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-8672
11U28 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St.— Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

dovanai duokite, 10:8,

Pakutenkime penėti visus, kurie alksta ir trokšta dvasinio maisto, kuris 
pastiprino ir atgaivino musų širdis. Jei neduosime jiems maisto, jie apalps 
beklaidinedami ir beieškodami sau maisto. Mes turime tikrai tą kas reika
linga visai tikėjimo šeimynai; be to negali gyventi nė vienas, nei žengti 
pirmyn; neturėdamas maisto žmogus greit gali pražudyti drąsą. Jeigu ta
rime kiek piniginės pašalpos siuntinėjime gyvenimo duonos, tiems kurią

P. ŠILEIKIS, 0. P.ypS ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t. t.

Vai.: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

MODERNUS STEREO 
FONOGRAFAS 

TIK 59.95

V. Tumascnis, IYL D., $. C 
C H I R U'R G A S 

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso‘telef.: HEmlock 4-2123 

Rezid. telef.: Glbson 8-6195
Priima ligonius pagal susitarimą, 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6195

sndens
DeveiK nuogutę mergaitę, ku
rios krūtys pridengtos tik siau
ra medžiagos juostele, o ant 
strėnų vos laikosi glaudės (Biki
ni, 89 psl.). Arba kaip lietuviš
ko dvaro puotoje, vyskupui 
pliaukštelėjus delnais tarnai 
įveda į salę uždangalu apdengtą 
būtybę. Vyskupui įsakius, tar
nai nuplėšia drobulę ir svečiai 
pamato nuogut nuogą jauną 
merginą (156 psl.). *

Autorius gan vykusiai svars
to ir besikuriančių ateivių ame- 
rikonėjimo problemą, kurioje 
skaitytojas mato daug paties 
pergyventų valandėlių, būdin 
gų šeimyninių scenų ir nelai
mingomis tapusių nėščių mer
ginų.

Labai būdingai autorius pa
vaizdavo ir mūsų dvasiškiją, 
jos tikslus, jos siekius... Aps-

sav

O gal naujai pasirodžiusiam 
Vytauto Alanto romanui būtų 
geriau tikęs pavadinimas pa- 
leistuvingas lietuvis. Skaityto
jui gerai pažįstamas dramatur
gas, daugelio knygų autorius 
šiuo atveju skaitančiai visuo
menei prisistatė su seksualinių 
prašmatnybių plonybėm. Jei
gu iki šiol mūsų skaitytojas tą 
galėjo užtikti tik angliškoje li
teratūroje — taip vadinamoje 
geltonoje — tai dabar tuo vis
kuo galės pasimėgauti savoje 
kalboje. Jeigu dažnas knygos 
mėgėjas žino tuos dalykus ga
limus aprašyti tik kitų kalbų 
rašliavoje, tai šiuo atveju tą 
viską pasigėrėtinoje formoje at
ras Alanto kūryboje. Jeigu mes 
iki šiol naiviai samprotavome, 
kad toks seksualinis ištvirkavi
mas vyksta tik vietinių tarpe, 
pasiskaitę Alanto lietuvį mes 
turime prisipažinti ne tik neat-(kritai Alantas, švęsdamas 
silieką, bet daugelyje atvejų vo 70 metų amžiaus sukaktį, su 
esą pranašesni.

Per visą gražios apimties 
knygą, kaip raudonu siūlu tę
siasi erotiniai pasismaginimai, 
moteliukų prieglobstiės priei
namumas ir beveik kiekvienos 
aprašomos šeimos abiejų pusių 
neištikimumais. Gabios auto
riaus plunksnos vedžiojami 
mes matome rausvai išdažytus 
miegamuosius ir juose domi
nuojančias dvigubas lovas. O 
tualetipių stąliukų veidrodžiuo
se mes stebimės atsimušančiais 
dvigubai malonesniais meilės 
polėkiais. 40 psl. Mes gėrimės 
nuo svarių krūtų vos neprairs- 
tančiomis bliuskutėm 67 psl., 
stebimės nukabusių krūtų ne
paprasta apimtim ir blauzdų 
kaladine forma. 71 psl. 0 plo
nų kelnių aptemtos šlaunys, 
panešėjančios į du maišau su
kimštus balomis 71 psl. Arba 
kai ji gundančiai padeda jam 
atmegzti juostą, o chalatui nu
slinkus ant grindų, ji pasišo
kėjusi stipriai apkabina jo kak
lą ir šnibždėdama į ausį, pra
šosi būti nešama i lova... 257

DR. NINA KRAUCEL- 
KRIAUCEUŪNAITĖ 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

T«l«f. WA 5-2670. 
Neatsiliepus — 

4714)225, 
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso te!.: HE 44818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGASz 

VIDAUS LIGŲ SPEC. - 
<2454: WEST 7Ut STREET 

VALANDOS: Pįrmad., antrad., ket- 
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet.* Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus. ’ - -'
Trečiadieniais uždaryta.

, - _ _ Ted ir
Chester, marti Eleonor, 4 anūkai, 2 proanūkai ir kiti giminės, draugai 
bei pažįstami.

Priklausė Marquette Parko Lietuvių Namų Savininkų organizaci
jai, Kęstučio Pašalpos klubui, Sv. Vardo draugijai, buvo aminas na
rys šv. Kazimiero Seselių rėmėjų, Tėvų Marijonų 5-to skyriaus rėmėjų 
ir Sy. Pranciškaus Seselių rėmėju.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue.

■ Gėlių prašoma nesiųsti.
Šeštadienj, spalio 21 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 

į Šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojamas Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Joseph Matevich giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sunūs, marti, gimines.

Laidotuvių“ Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-860C.

Mirė 1972 m. spalio mėn. 17 dieną, sulaukęs 78 metų amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje, Tauragės aps., žigelių parap,, Buduičių kaime, 

Amerikoje išgyveno 59 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Elizabeth (Razgaitytė), sūnūs

bei p.

jai, Kęstučio Pašalpos klubui, Sv. Vardo draugijai, buvo aminas na 

ir Sy. Pranciškaus Seselių rėmėju.

MINSKAS



CICERO
Minėsime Naujienų 

58 metų sukaktį
ši sekmadieni, spalio 22 die

ną gražioje svetainėje, 7254 
West 63r<l Street, paminėsime 
iiiiisy dienraščio Naujinu 58 
•metu amžiaus sukaktį. Senieji 
ir naujieji Naujienų skaityto
jai būkime tame svarbiame mi
nėjime. kur turėsime gerą pro
gą susitikti kaip vienos didžiu
lės šeimos nariai — kaip jau
nieji, taip senieji Naujienų 
draugai, skaitytojai ir bendra
darbiai. Raginu visus Nau
jienų veteranus bankete*būtinai 
būti, kur ir aš būsiu, nes dar 
nesu tiek senas kaip kartais įsi
vaizduoju.

Iš anksto sakau dėkui dakta
rui Gusenui, labai įdomių Nau
jienų atkarpoje spausdinamų 
atsiminimų autoriui. Jis paža
dėjo mane pati ir mano Gerąją 
Pusę nuvežti i tą svarbų Nau- 
jieniečių subuvimą ir iš jo par
vežti namo.

Iš širdies gilumos linkiu Nau
jienoms sveikatos ir sėkmės 
laimingai sulaukti Naujienų 
deimantinio jubiliejaus, nes 
po 58 metų ir 75-tieji metai vi
sai nebetoli! Cicero D.

jįįjr * "" ,""IU 11 *

TRUMPAI

— Prof. W. R. Schmalstiegas, 
žymus amerikietis kalbininkas, 
Švietimo Tarybos pakviestas, at
vyks iš Pensilvanijos universite
to ir lankysis ši šeštadienį, spa
lio 21 d., Čikagos bei apylinkių 
lituanistinėse mokyklose ir kal
bės lietuviškai tema: “Kodėl aš

SKAITYK PATS IR PARAGINS
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

vis mokausi lietuvių kalbos”. 
Jis bus 9:30 vai. ryto Jaunimo 
Centre, 10:40 vai. Cieeroje ir 
12:00'val. Lemonte. Į profeso
riaus pranėšiinus kviečiamas 
visas lietuviškasis jaunimas, 
nors ir nelankąs minėtųjų mo
kyklų, ir gali dalyvauti ten, kur 
kam patogiau. ■ ■- ’• ’’ - - - - "

— Marquette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų organizacijos 
spalio mėn. 20 dieną lygiai 7:00 
vai. vakaro susirinkime daly
vaus gubernatorius Richard 
B. Ogilvie ir kiti aukšti valstijos 
pareigūnai. Gubernatoriaus at
silankymas mūsų susirinkime, 
Marquette Parko namų savi
ninkų klausimu, turės spren
džiamos reikšmės. Susirinki
mas įvyks Marquette Parko pa
rapijos salėje, visus prašome at
vykti punktualiai. Po susirinki
mo bus visiems dalyviams vai
šės. Vaišėms statinę alaus pa
aukojo Albinas Naujokaitis, ži
nomas lietuvis baldų perkraus
tyto j as.

— Dr. F. Kaunas, PL Gydy
tojų Sąjungos pirmininkas, 
vyksta į Australiją vizituoti ten 
dirbančius lietuvius gydytojus. 
Lapkričio 15-—18 dienomis bus 
Sidnėjuje, o lapkričio 16—18 
dienomis bus Melbourne.

— Loraine Rogers, veikli Lie
tuvos Vyčių organizacijoje, yra 
American Florai Art mokyklos 
lektorė. Tą vienintelę'šios sri
ties mokyklą baigė dail. A. Pet- 
rikonis ir dr. P. Vaitaitienė, ku
ri supažindino mokyklą su Vil
niaus verbomis ir lietuvių tau
todailės technika jas ir kitus pa
našius dalykus gaminant.

— Sol. Arnoldas Vokietaitis 
dalyvauja operos Traviata pa
statymuose, atlikdamas dr. 
Grenvil rolę Chicagos Lyric ope
ros rūmuose.
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SIUNTINIAI J LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS .CORP.

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

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai CertifikataL

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ugu metų patyrimas.

AL N A U J 0 K A I T I S
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražiu istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo Žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną^ kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado 
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija. Chicago. 1962 m. 206 psl., kaina 2 doL

GAUNAMA -NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE
_ Į _Į__ ........................ ......

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA- Cikagletės įspūdžiai okn 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasmlrms, A KISS iN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina $2.50.

Krlsti|onaę Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos "Metai” poeto 
Kado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
211 psL Kaina S3.0G. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
pinųįnę perlaidą.

NAUJIENOS
1739 South Halrted Street, Chicago, DL 60608

Brett Carmel, 4 metu, iš Huron, Ohio, turi gerą draugą vardu "Ho- 
neybear". Vaikas meta i vandenį pagalį, o šuo |i atgal atneša.

— Mokslo ir Pramonės Mu
ziejuje dabar yra 18 ir 19-to 
šimtmečių medicinos reikmenų 
paroda. Jį tęsis iki lapkričio 
mėn. 5 dienos.

— Andriaus Baluko meno dar
bų paroda bus lapkričio 11—19 
d. Čiurlionio galerijoje.

— Charles Bronson vaidina 
pagrindinę rolę filme “The Va- 
lachi Papers”, dabar rodomą 
kai kuriuose Chicagos kino te
atruose. Kita lietuviu kilmės 
aktorių Laurence Olivier neuž
ilgo matysime televizijos pro
gramose E. O’Neill pastatymo 
“Long Day’s .Journey into 
Night” pagrindinėje rolėje. 
Ruošimas šio filmo televizijai 
yra L. Olivier priežiūroje.,

— William J. Kareiva su šei
ma iš Marquette Parko apylin
kės buvo išvykęs ilgesniam lai
kui i Hot Springs, Arkansas.

— Justinas Valys iš Miami 
miesto išvyko Į Gulfport, Fla. 
Prieš išvykdami į Floridos val
stiją J. Valys ir jo žmona buvo 
žinomi biznieriai Chicagos Brid
geport© apylinkėje. Jie yra 
veiklūs' lietuviškose organizaci
jose ir bendruose darbuose.

— Aldona Valeišaitė - Bruso- 
kienė, Cicero, BĮ., užsisakė Nau
jienas. Cicero apylinkėse dabar 
parduodama paskirų Naujienų 
numerių dvigubai daugiau. A. 
Brusokienė yra žinoma išraiš
kos šokių ir baleto mokytoja. 
Jos studija veikia Jaunimo cen
tre.

— Kristina Austin ir Emma 
Petraitienė registruoja svečius į 
Naujienų metinį banketą, kuris 
įvyks spalio 22 d. 4 vai. Vete
ranų salėje, 7254 W. 6>3rd St. 
Svečiai prašomi rezervuoti sau 
ir savo artimiesiems vietas tel. 
HA 1-6100.

Kas nori pigiai ir gerų obuo
lių, važiuokite pas Bigelius į 
Union Pier, Michigan. Dėl in
formacijos skambinti vakarais 
tel. 863-3538. (Pr).

* Kvietimas ukmergiečiams. 
Ukmergės gimnazijos auklėtinių 
iniciatyva kviečiamas ukmer
giečių susirinkimas 1972 m. spa
lio 22 d., 12 vai. Menės salėje, 
2515 West 69 St., Chicago, Illi
nois 60629.

Prašomi Chicagos ir jos apy
linkėse gyvenantieji ukmergiš
kiai dalyvauti. Kas turės pro
gos, prašomi ir iš tolimesnių 
vietovių atvykti. Aptarsime toli
mesnės veiklos planus. Kas no
rės gauti smulkesnių informa- 
sijų. prašomi telefonuoti V. Da- 
linkevičiui kasdien iki 1 vai po 
pietų 436-2337 arba J. Talalui 
kiekvienu metu tel. 436^6871.

Iniciatorių vardu V. Dalinkc- 
vičius, J. Laskus ir J. Talalas.

(Pr).

— šiandien, penktadienį, kaip 
visuomet, Šachmatininkų klubo 
nariai renkasi 7 vai. vak. jėzui
tų centre draugiškam žaidimui 
savųjų tarpe.

♦ Naujienų Metinis Banke
tas su programa ir šokiais įvyks 
š. m. spalio mėn. 22 d., sekma
dienį, 4 vai. p. p. V. F. W. salė
je, 7254 W. 63rd St. Visa lietu
viška visuomenė maloniai yra 
kviečiama dalyvauti. Dėl rezer
vacijų prašoma rašyti Į Naujie
nas, 1739 So. Halsted St, Chi
cago, BI. 60608 arba skambinti 
HA 1-6100. Vakarienė, progra
ma, šokiai. $8.00 asmeniui.

o Lietuvių Fondo dešimtme
čio vajaus balius įvyksta spalio 
28 d., 6:30 vai. vak., Jaunimo 
Centre. Bus pateikta skani va
karienė. Meninę, programą at
lieka mūsų žymiausi solistai: 
Stasys Baras ir Dana Stankaity- 
tė; prie fortepijono muz. Alvy
das Vasaitis. Čikagos ir apylin
kių lietuviai ir organizacijos 
kviečiamos Įsijungti Į LF narius 
ir dalyvauti baliuje kaipo gar
bės svečiai. Garbės svečiams 
Įėjimas nemokamas. Kas daly
vaus, prašoma pranešti LF būs
tinei ne vėliau spalio 23 d. LF 
būstinės adresas: 2422 West 
Marquette Rd., Chicago, Illinois 
60629, tel. 925-6897. (Pr).

Chicagos Lietuvių Medžio
toju - Meškeriotojų klubo meti
nis balius Įvyks lapkričio 18 d. 
7 vai. vak. Marquette salėje, 
6908 So. Western Ave. Progra
mą išpildys Waukigano-Racine 
moterų sekstetas “Viltis”. Gros 
Ramonio orkestras. Įėjimas ir 
vakarienė 5 dol. Rezervacijoms 
tel. 776-8688 arba 247-1131.

(Pr)

Lietuvių Bendruomenės 
Marquette Parko apylinkė, š. m. 
spalio mėn. 21 dieną 8:00 vai. 
vakare, šeštadienį, Balio Pakšto 
svetainėj rengia linksmą rudens 
balių. Šokiams gros visų gerai 
žinomas ,ir visų mėgiamas Ba
lio Pakšto prkestras. Svečių 
atsigaivinimui ir pataisymui ūpo 
veiks stipriųjų ir silpnųjų gėri
mų turtingas baras. Skoningai 
pagaminta prityrusios šeiminin
kės p. Norvilienės karšta vaka
rienė, bus pateikta 10 vai. va
kare. Bilietų turime visai ne
daug. Kas norėtumėt vakarie
nėje dalyvauti, skambinkite p. 
F. Valinskui telef. 776-3186.

(Pr).

♦ Į gen. S. Dirmanto pagerbi
mą pakvietimai gaunami pa
skambinus telefonu: 778-4681, 
776-3209 arba 737-6245, taip 
pat pas Rengimo-Komiteto na
rius. Pagerbimas bus lapkričio 
mėn. 3 d., penktadienį, 7:30 
vai., Lietuvių Tautiniuose Na
muose. Laukiame. (Pr).

HELP WAH1>O — FEMALE 
Darbininkių R«lkla

MUST HAVE INSTITUTIONAL 
HOUSEKEEPING EXPERIENCE

• EXCELLENT SALARY
• PERIODIC REVIEWS
• LIBERAL FRINGE BE

NEFITS.
Pleasant working conditions in mo

dern private North Side Hospital.
CHICAGO 

LAKESHORE HOSPITAL 

878-9700
RELIABLE WOMAN

Full time live in position. Own Rm., 
lovely air cond. N. S. home. Exp. in 
caring for invalid woman. Other help 
employed. Sal. open. Ref. 236-9895 
Mon. to Fri. 9 A. M. to 5 P. M. Mr. Falk 

or BR 4-2904 Evenings.
Some English necessary.

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

HOUSEMAN
NEEDED AT ONCE

Experienced in institutional 
cleaning. Must be able to 
operate scrubbers, sham- 
ppoers, and similar house
keeping machinery. Good sa
lary and fringe benefits. Plea
sant working conditions in 
modern North Side hospital. 
Steady work. 40 hours per 

week.
CHICAGO 

LAKESHORE HOSPITAL 

878-9700
WOODEN BOX MAKER

For permanent position.
Full company benefits.

Only the experienced need apply. 
CENTURY BOX CO.

2412 W. CERMAK RD.
847-7070

REIKALINGI PATYRĖ 
SIUVAMU MAŠINŲ 

OPERATORIAI 
ŽOMČINIU 

IR ODINIU DRABUŽIŲ 
SIUVIMUI 

Tel. CE 6-8074 
MIESTO CENTRE

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

TAVERN & BUILDING
Near 2 funeral homes. 1st floor ta
vern & 4 Room Flat/ 2nd floor 5% 

rooms & 3 room flat in rear.
By owner.

4358 So. CALIFORNLA AVE.
VI 7-8289

TAVERN & RESTAURANT 
GOOD LUNCH TRADE 

Entire building recently remodeled.
2 modern apartments. Basement

Plenty of parking.
Call for details 

RICHARD F. TOMAN REAL ESTATE 
312 — 788-6161

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapinių sklypai pard.

TWO GRAVE PLOT 
in established section Lithua
nian National Cemetery. Pri
vate party will sacrifice for 

$350.
Phone 325-4838

WANTED TO RENT
Ieško buty

IEŠKO NUOMOTI 4 KAMBARIU šil
doma butą motina ir duktė. Butą už

laikome švariai. Tel. 847-3932.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

MARQUETTE PARKE, antrame aukš
te išnuomojamas apšildomas 2 kamba
riu butas, šaldytuvas. Telefonuoti 

434-7612.

FURNITURE AMD FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIU NAMU BALDAI

U)% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNTTURX CO.

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

4. G. AUTO REBWIDERS 
čia automobilini išlyginami ir nud» 
fomi. Darbas atliekamas sąžiningą! 
ir gerai, prityrusiu darbininku. Kai

nos nebrangios.
1518-24 W. 63rd Street. Chicago, III 

TEL. — 776-588J
Anicetas GarbažlauafcM, sav.

SKAITYK TR KITAM PATAPK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ “NAUJIENAS*

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE , *

6455 So. Kedzie Avė. — PRospect 8-2233
VIENAI ŠEIMAI NAMAI ŽINGSNIS Į GEROVĘ

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212- W. Cermak Road Chicago, HL Virginia

BUTŲ NUOMAVIMAS
- NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

3 MIEGAMŲJŲ, 39-ta ir Rockwell. 
$10,000.

2 MIEG., 68 ir Claremont. $16,000.
2 MIEG., 56 ir Troy. $19.900.
4 MIEG., 56 ir Mozart. $22,000.
3 MIEG., 64 ir Campbell. $20,500.
4 MIEG., 69 ir Lawndale. $27,500.
4 MIEG., 67; ir Pulaski. $30,000.
3 MIEG., liuksus, 72 ir California. 

$35,000.
2 BUTŲ MŪRINIAI

43 ir KEDZIE, 2 po 5 kamb. $26,000.
43 ir TALMAN, 2x5 plius 2 kamb. 

$23 500
46 ir* MAPLEWOOD, 2 po 4. — 

$26,500.
54 ir RICHMOND, 2 po 6. $28,000.
66 ir KILPATRICK, 4 ir 3. $33.500.
64 ir CENTRAL, 5 ir 3. $27,500.
64 ir HOMAN, 2 po 5 plius 3. — 

$51.500.
65 ir FAIRFIELD, 2 po 6. $47,500.
71 ir KEDZIE, 2 po 5%, plius 3. 

S51,500.
Butų nuomavimas. Įvairūs raudiniai. 

’BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5551

OPEN HOUSE SATURDAY 
AND SUNDAY 12 TO 5. 

8424 KEYSTONE, SKOKIE 
6 room Georgian with basement, ga

rage and many extras. $39,500. 
PHONE 679-2213.

Call: Frank Zapclis | 
320872 W. 95th St.

GA 4-8654

VaSG3'**

M. A. ŠIMKUS
Real Btfate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tai. 214-7451 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitokį blankai.

A. u IHSURANC1 & RIALTY 

Ae LAURAITIS 
INCOME TAX 

<645 So. ASHLAND AVE, 
LA 3-1775 

(Currency Exchange Jitaigej) 
Pigūs automobiliu draudimai.

V -----

J*———™— I
SIUNTINIAI I LIETUVĄ 

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 40« ArcMr 

Chicago, IIL «63X T»L YA 7-59W 
>L ■ - ■' ' * : ■*

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas
2M6 WEST 69th STREET

Tai.: REpubllc 7-1941 
x. -•

| TERRA
Branganybėa, Laikrodžiai, Dovanot 

vltoma progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660
... ....

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

tuno-up* Ir t. t.
4»24 So. CALIFORNIA AVB.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-Tit)

1% AUKŠTO 2 butų mūras. Mo
dernūs kamb. 1-me aukšte ir 4 
kamb. butas 2-me aukšte. Du įėji
mai, gazu šildymas, garažas, rami 
gatvė arti Western ir Marquette Rd. 
autobuso. $21,700.

6 KAMBARIŲ graži mūro reziden
cija arti 72-ros ir Kedzie. Platus lo
tas. Garažas. Iškelti vamzdžiai. Alum, 
langai. Ceramic vonia ir atskiras toi- 
letas. Privatus saulėtas balkonas. Sa
vininkas greit apleis puikų namą už 
$23,600. . *

MODERNIAI pertvarkytas 2’ butų 
po 6 kambarius muro namas arti Mar
quette Rd. ir Kedzie. Naujas gazo šil
dymas. Mūro, garažas. Platus lotas. 
Vertas jūsų sprendimo. — $30,500.

13 BUTŲ' MŪRO NAMAS, Puikūs 
butai duoda $20,000 nuomos. Naujas 
gazo šildymas. Sausas beismantas. 
Kaina 6 metų pajamos. '

RIMTAI PONIAI gyventi prie bran
gaus parko. Tai naujas objektas per- 
rimti grožio salioną iš gerų rankų. 
Stilingas 2 aukštų mūras — pirmam 
aukšte liuksus beauty shop, vonia ir 
du kambariai, o antrame aukšte puoš
nus butas gyventi. $37.000.

MODERNUS NAUJAS 2 butų mū
ras Marquette Parke. 2 auto garažas. 
Ceramic vonios. Apsaugotas beisman
tas. 3 gazu šildymai. Alum, langai. 
Tuoj galima matvti. $36.300.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke prie mokyklos. Kaina 
rimtam pardavimui.

8 KAMBARIU 1% aukšto 16 metų 
mūras. 2 vonios. įrengtas beismanr 
tas. Garažas. Arti 83-čios ir Kedzie. 
$32.000.

2 AUKŠTU 2 BUTŲ NAMAS, pla
tus lotas. Garažas. Arti mūsų. — 
$22 000 \

10 BUTU MŪRAS, apie $15.000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73.500.

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Modenii 
ronia, spintelės, karšto v vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet
te Parke. $21.900.

GRAŽUS 6 BŪTŲ MŪRAS. Moder
nios. vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. _ $67.500.

4 BŪTŲ’MŪRAS. Modernios vo
nios. spintelės, nauja šilima gazū, 
alumin. langai. 3 automobilių gara
žas. lik $52,000.

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu, alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik S27.900.

GRAŽŪS 2 BUTŲ MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu. 2 au
to garažas. $36,500. _

11 BŪTŲ 7 metų mūras. Koklinės 
olytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazų. alumin. langai. Pa
jamų apie $23.000. Apylinkė 59-tos 
■r Kedzie. 9150,000.

NERIS REAL ESTATE 
3009 WEST 63rd STREET 

Tel.: 471-0321. .

1% AUKŠTO 6 ir 3 kambarių 20 
metų modernus ant 33* sklypo. Idealu 
giminingoms šeimoms.

12 BUTŲ MŪRINIS 7 metų. Įvai
raus dydžio butai. 63-čia ir Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus namas.

MŪRINIS BUNGALOW 5 kamba
rių — 2 miegami. Centralinis oro 
šildymas. Garažas. Dideli kamba
riai, naujai išdažyti 64-ta ir Sacra- 
Tiento. — 24,500.

5 KAMBARIU — 3 miegami, 10 
metų. Labai gražiai įrengtas skie
pas Garažas. Gražiai aptvertas ir 
apsodintas. Namas kaip pasaka. 69-ta 
tr Bell. $25.500.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 ST. (Prie Sacramento)

TEL. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning, van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
‘ 4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. DI. 60609. TeL: VI 7-3447

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai. 
Veltui įkainavimas. Skambinkite dabar

AL BELEAKUS. TEL. 238-8656
i — NAUJIENOS, CHICAGO •, ILL,— FRIDAY, OCTOBBR 20, 1972




