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LONDONAS. — Pirmadienį 
karališkoji šeima

Chicago, Ill. — šeštadien

Sekmadienį laukdama ir prezi- ( cialdemokratai turėjo lygiąi tiek pat atstovu, kiek ir opozicijos 
partija — krikščionys demokratai. Kanadoje Trudeau partija 
viena negali sudaryti vyriausybės, tas pats gali įvykti ir Vokieti
joje po sekmad’enio rinkimų.
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VLIKO MEMORANDUMAS EUROPOS 
SAUGUMO KONFERENCIJOS REIKALU
>< - (Tęsinys)

• Sakančiame memorandumo skyrelyje aprašoma lietuvių tau
tos rezistencija, prasidėjusi bematant po sovietų invazijos. Tau
tos pasipriešimmttr-paląužti, sovietų vyriausybė ėmėsi masinių 
išvežimų, areštų ir tiesioginio.fizinio genocido. Daugiau kaip 15 
nūoš. Lietuvos gyventojų žuvo sovietų kalėjimuose ir Sibiro 
arktinių sričių koncentracijos stovyklose'.'Jugoslavijos maršalas 
Tito turėjo tą genocidą galvoje, kai jis pareiškė 1951 m. liepos 29 d.:

teritorija, į kurią ji neturi jo
kios teisės... Toji teritorija, 
SSSR vyriausybės perkrikštyta 
į Kaliningradskaja Oblast’, ge
ografiniai šliejasi prie Lietuvos 
ir etniniu atžvilgiu yra lietuvių 
tautinio paveldėjimo dalis. To
dėl Lietuva yra gyvybiniai su
interesuota, kad šios teritorijos 
likimas būtų išspręstas pagal 
jos geografinį, istorinį, etnogra
finį pobūdį ir pagal jos ekono- 
nominius poreikius”.

Memorandumas, baigiamas šio
mis mintimis:

Hanojus ir Washingtonas 
paskelbė, kad derybos dėl karo 
paliaubų bus tęsiamos pirma
dienį, Paryžiuje, š. Vietnamo at
stovas Le Due Tho jau atvyko.

KANCLERIS BRANDT TIKISI LAIMĖTI
BONA. — V. Vokietijos parlamento rinkimai, kurie įvyksta 

šį sekmadienį, korespondentams primena neseniai buvusius Ka
nados rinkimus. Abiejų valdančių partijų vadai kancleris Brand
tas ir premjeras Trudeau abu yra plačiai žinomi rinkėjų tarpe. 
Jų konkurentai — mažiau žinomi ir ne tiek populiarūs. Partinis 
pasidalinimas irgi panašūs. Trudeau partija turi vos dviejų at
stovų persvarą parlamente. Bonoje paskutiniame parlamente so-

' “Kur šimtai tūkstančių estų, 
latvių ir lietuvių? Kas naiki
na ištisas tautas ir vykdo ma
sines žudynes?”

“Ginkluotos rezistencijos tarp
snis nuo 1944 iki 1952 m. vidu
rio pareikalavo daugiau kaip 
5(1,000 jaunų vyrų gyvybių. Jie 
žuvo nelygiose kovose prieš so
vietų saugumo ir Raudonosios 
Armijos dalinius”.

Įrodymui, kad tautinė rezis
tencija Lietuvoje nesumažėju
si, ir kad lietuvių tauta atsisa
ko priimti sovietų valdžią, me
morandumas nurodo į nesenus 
įvykius: šių metų gegužės mėn. 
riaušes Kaune, demonstracijas, 
masines peticijas, pabėgimus ir 
t. t.

Memorandume primenama, 
kad per pastaruosius dvidešimt 
penkeris metus pasikeitė tarp
tautinės' teisės požiūris į tokią 
aneksiją, kurią įvykdė So v. Są
junga. Dabar į ją žiūrima kaip į 
tarptautinį nusikaltimą.' Pavyz
džiui, Tarptautinis Karinis
bunolas Niurnberge pasmerkė 
keletą nacių Vokietijos vadų už 
jų vaidmenį inkorporuojant Aus
triją bei išparceliuojant Čekos
lovakiją., Niurbergo Tribunolas 
nedviprasmiškai pareiškė, kad 
taisyklės ir principai aneksijos 
atžvilgiu galioja “kiekvienai val
stybei ir tautai”.

Savo siūlomąja Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo Kon
ferencija sovietai vėl mėgins iš
gauti iš Vakarų Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos nusikaltėliško 
užgrobimo teisinį pripažinimą.- 
Sovietinėje interpretacijoje, Eu
ropos valstybių saugumas pri
klauso nuo dviejų sąlygų: 1. Ry
tų- Vakarų santykių normaliza
vimo, ir 2. Valstybių teritorinio 
integralumo ir jų sienų nepažei
džiamumo.

Pirmąja sąlyga numatomas 2- 
jo Pasaulinio Karo liekanų likvi
davimas, pasak memorandumo, 
pasiektinas visuotinu Europos 
sušitarimu. Pastarasai turėtų 
įtraukti ir Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai 2-jo Karo metu padarytų 
skriaudų atitaisymą.

Antrosios sąlygos atžvilgiu 
ypač tinkamas šis Winston S. 
čiurčilio pareiškimas:

“Mes niekad nepripažinome 
Rusijos 1941 metų sienų... Jos 
yra agresijos veiksmų ir gėdin
go sandėrio su Hitleriu padari
nys... Pabaltijo valstybės turė
tų būti suvereninės ir nepriklau
somos”.

Memorandumas perspėja, kad 
jei Vakarų Valstybės priimtų 
Maskvos-Varšuvos bendro ko
munikato (1972 m. gegužės 29 
ir birželio 1 d.) formules, “to 
pasėka būtų maišatis, kuri įga
lintų Sovietų vyriausybę inter
pretuoti tas formules kaip Va
karų susitaikymą su sovietų nu
sikaltėliškais užgrobimais.

Šiaurryčių Prūsijos klausi
mas nagrinėjamas atskirame 
memorandumo skyrelyje. Tvir
tinama, kad “sovietų-nacių są
mokslo aukos reiškia ypatingą 
pasipiktinimą idėja, kad Sovietų 
Sąjungai turėtų būti atsilyginta

“1. Lietuva buvo viena pirmų 
jų sovietų-nacių sąmokslo au-‘ 
kų. Jos nepriklausomybę ir lais
vę sunaikino du agresoriai — 
Sovietų Sąjunga ir Nacių Vokie
tija. Lietuvių tauta tūri teisę 
reikalauti, kad siekiant visuoti
no Europos susitarimo jai bu
tų sugrąžinta laisvė naudotis sa
vo suvereninėmis teisėmis. Lie
tuviai tiki, kad Vakarų valsty
bės ir toliau “neprisidės prie to- 

i-jkios sutarties, kuri, patvirtintu

Britanijos karalienė Elizabeth, k-jfrios algą parlamenus neseniai pa- 
■ kėlė iš 1,140,000 dol. iki 2,352,000 dol. metams.

PERONAS SUGRĮŽO ARGENTINON
BUENOS AIRES. — Buvęs Argentinos diktatorius Juan Pe- 

ron vakar sugrįžo namo po 17 metų gyvenimo tremtyje. Prieš iš- 
skrisdamas iš Romos su 140 savo šalininkų,.atvyksiu jo pasitikti.

aY prailgintą buvusių suvereni'- "Peronas pasakė kalbą, į Argentinos įgyventoj us, prašydamas visus
niu Vidurio ir Rytu Europos 
valstybių, dabar SSSR vergijo
je, nesavanorišką subordinaci
ją”, kaip buvo pareikšta Poto- 
maco Deklaracijoje, 1954 m. bir
želio 20 d.”.

“2. Vakaru valstybėms, ypač 
2-jo Pasaulinio Karo Sąjungos 
nariams, Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Konferencija 
turėtu būti ne tik paskaita, bet 
ir proga tvirtai reikalauti, kad 
SSSR vyriausybė išpildytų sa
vo prieškarinius įsipareigoji
mus bei pažadus Lietuvos atžvil
giu, atitraukdama savo karines 
pajėgas ir administracinį apara
tą iš Lietuvos, tuomi paruošda
ma dirvą Lietuvos integracijai į 
Europos saugumo ir bendradar
biavimo sistema”.

“3. Pasiryžusi kovoti be kom
promisų iki Lietuvos Valstybės 
suverenumo atstatymo, lietuvių 
tauta laikys bereikšminiais ir 
jos neįpareigojančiais bet ko
kius nuosprendžius padarytus be 
jos teisėtų atstovų dalyvavimo 
ar ir galėsiančius pažeisti ar 
paneigti Lietuvos teises ir gy
vybinius interesus”. (E)

WASHINGTONAS. — .Mote
rų “išlaisvinimo” veikėjos džiau
giasi, kad šių metų rinkimuose 
j kongresą pateko 14 moterų — 
12 demokračių, dvi respubliko
nės. Moterys laimėjo 2 naujas 
vietas, palyginus su 1970 metų 
rinkimais. Jos tačiau turi pen
kiomis mažiau, negu turėjo po 
1958 metų rinkimų. Dar 20 mo
terų kovojo kampanijoje, bet ne
laimėjo vietos kongrese. Iš jų 
žymiausia buvo Maine senatorė 
Margaret Chase Smith, kuri 
abiejuose kongreso rūmuose iš
tarnavo 32 metus.

Tarp naujų penkių kongreso 
narių yra dvi negrės, Yvonne 
Burke iš Los Angeles ir Barba
ra Jordan iš Houston.

ramiai ir-taikiai laikytis. Jo kalba per satelitus buvo perduota 
į Buenos Aires. Peronistai netoli aerodromo nusamdė viešbutyje 
butą, kur Peronas turėtų kelias dienas praleisti, prieš persikelda
mas į. jam specialiai nupirktą namą.

Prieš Perono lėktuvui nusilei
džiant, sukilo i 
jūrų laivyno kad-etų. ________
keturis vadus, sulipo į tris auto- 
sus ir bandė pasiekti aerodromą, 
tačiau juos apsupo armijos ka
reiviai ir jie pasidavė.

Dar nežinia, kiek Peronas Ar
gentinoje bus. Tas priklausys 
nuo jo pasitarimų su kitų politi
nių partijų vadais ir su vyriausy
bės nariais. Nežinia ar jis ban- f 
dys kandidatuoti į prezidento 
vietą, nors jis tos galimybės ne
atmetė.

Pasikalbėjime su Prancūzi
jos “Le Figaro” Peronas kalbė
jo apie “kovą” ir pareiškė vil
tį, kad jis galės tarnauti savo tė
vynei. Jis daugelį Argentinos 
sunkumų suvertė užsienio JŠs^ 
naudotojam, imperialistam. Ar
gentina esanti turtinga ir ga
linti pagaminti 20 kartų dau
giau, negu ji dabar pagamina. 
Tik reikia geros administraci
jos, reikia iš užsieniečių atimti 
Argentinos bankus, pramonę ir 
turtus. Karinei vyriausybei tas 
nepavykę ir todėl ji praradusi 
prestižą.

Peronas yra paskelbęs 10-ties 
punktų programą. Ten reikalau
jama nutraukti visus ryšius, ku
rie kenkia Argentinos suverenu
mui. Argentina turi pašalinti 
Amerikos karininkus, didžiuosius 
biznierius, kurie padaro Argen
tina Amerikos satelitu. Perono 
žodžiais, pasikeitė tik šuns apy
kaklė ir pavadis, tačiau šuo liko 
tas pats.

Klausiamas, ką darys kairiuo- 
menė, Peronas paaiškino, kad 
daug karininkų jau pasisakė už 
vadų sugrįžimą į realybę. Pero
nas negalįs išsižadėti savo prin
cipų, todėl jo laukia daug kilpų. 
Jis neišduosiąs žmonių parody
to pasitikėjimo peronistų judėji
mui. I

kSeetu0A/“ Vatikano derybos
su Čekoslovakija

ROMA. — Vatikanas paskel
bė, kad šią savaitę čia lankėsi 
delegacija iš Čekoslovakijos, su 
kuria Vatikanas tariasi dėl nau
jų vyskupų čekoslovakams pa
skyrimo. Derybos bus tęsiamos 
ateinantį mėnesį.

Čekoslovakijoje net 10 vysku
pijų neturi vyskupų. Iš viso Če
koslovakijoje liko tik trys vysku
pai, du Pragoję ir vienas Lito- 
merice — senas ir sergantis.

- - Iden to patarėjo Kissingerio, k u-1 
ris vakar tarėsi su prezidentu 
Camp David. Baltųjų Rūmų 
spaudos sekretorius pareiškė, 

kad deryboms reikės dar kelių 
sesijų.

Sovietų ambasadorius Do-> 
bryninas vakar iš 
netikėtai išvvko i Maskva, •r t

Louisianos gubernatorius 
uždarė Baton Rouge universite- j Britanijos 
tą, kuriame daugumas studentų švenčia 25 metų vedybų sukaktį.

. ... . . Pastarieji metai davė karalie
nei Elzbietai nemažai rūpesčių. 
Parlamente vyko kartais pikti 
debatai dėl šeimos pajamų pa
didinimo. šį mėnesį princesė An
ne du kart buvo sustabdyta po
licijos ir išbarta už per greitą 
važiavimą “Scimitar” sportiniu 
automobiliu. Jai dar gali atim
ti vairavimo leidimą.

Kiek toliau nuo šeimos esąs 
.karalienės pusbrolis Earl of 
Lichfield buvo sulaikytas ir nu
baustas už vairavimą su “per 
daug alkoholio jo kraujuje”. 
Jam leidimas atimtas visiems 
metams.

Šią savaitę nuskambėjo žinia, 
kad karalienės dėdė Earl of 
Mountbatten of Burma ir jo' 
vaikaitis Norton KnatchbuU bu
vo nubausti po 100 dol. už savo 
ūkio pieno maišymą su vande
niu.

yra negrai. FBI aiškina, kas nu
žudė du studentus, kai policija 
bandė išvaryti studentus iš ad
ministracijos pastato. Mokslas 
vėl prasidės po Padėkos dienos.

Egipto delegacija veda Bri
tanijoje derybas dėl ginklų pre
kybos. Britanija ne visus prašo
mus ginklus parduoda.,

American Motors automo
bilių bendrovės atidengė, kad 
respublikonų partijos rinkimų 
kampanijos atstovas reikalavo 
iš bendrovės aukos — 100,000 
doL tačiau bendrovė atmetusi 
tą prašymą.

0 Amerikbs-Sovietų Sąjungos 
laivininkystės sutartis sukėlė 
neaiškumų dėl kainų, kurias ru
sai turi mokėti JAV laivams už 
kviečių gabenimą į sovietų uos
tus. Dėl to ginčo susitrukdė 
kviečių pristatymas.

0 Buvęs senatorius Edward 
Long iš Missouri testamente pa
liko 2.3 mil. dol. savo 5 metų 
anūkei, žmonai ir dukteriai jis 
paliko po 10 dol.

< Chicago Today vakar pa
skelbė, kad prezidentas Nixo-

Socialdemokratai tikisi gau
ti parlamente, kartu su savo 
koalicijos partneriais, laisvai
siais demokratais, bent 12 atsto
vų daugumą.

Kancleris Brandtas kampaniją 
grindžia savo “ostpolitik” laimė
jimais. Jų per daug nepuola ir 
opozicija, daugiau kritikuodama 
ekonominę padėtį, infliaciją, kai
nų nepastovumą. Valdžios kal
bėtojai nurodo, kad, tiesa, Vo
kietijoje yra 0.9'? bedarbių, ta
čiau pramonėje yra darbų vi
sam milijonui darbininkų.

Amerika šiuose rinkimuose 
laikosi visiško neutralumo. Ank
sčiau, iki 1959 metų socialdemo
kratų suvažiavimo ir jų paskelb
tos -“Gotesbergo programos”, 
socialdemokratai pasisakydavo 
prieš karinę Nato organizaciją.

Amerikos vyriausy- 
rėmė ir pasitikėjo 
demokratų politika, 
metu Amerikos ry-

Sen. Muskie siūlo 
keisti pirmininką 
WASHINGTONAS. — Buvęs

Tais laikais 
bė daugiau 
krikščionių 
Pastaruoju
šiai su kancleriu Brandtu yra vi- 
sąįjpuoširdūs. Prie to gerokai 
prisideda faktas, kad Brandtas 
laisvai kalba angliškai. =* 

Socialdemokratai savo kam
panijoje dažnai naudoja šūkį 
“Mes galime būti išdidūs dėl sa
vo tėvynės. Vokiečių išdidumą 
nemažai didina paties Brandto 
laimėta Nobelio taikos premija 
ir šiemet Heinricho-Buell laimė
ta Nobelio literatūros premija.

nas jau nutaręs pakeisti FBI di-|™da^ ; i ,preĮzidentus Ed" 
rektorių, kuriuo numatomas My
les Ambrose, 46 m., dabar va
dovaująs kovai prieš narkotikus.

Netoli Luebecko jaunas vo
kietis pabėgo iš Rytų į Vakarų 
Vokietiją, tačiau su juo bėgusi 
jauna mergina buvo sargybinių 
peršauta.

Britanijos premjeras Heath 
baigė vizitą šiaurinėje Airijo
je. Teroristų bombos susprog
dino dvi tavernas jo vizito me
tu.

Prezidento patarėjas dr. Henry Kissinger, kaip kalbama Washingto
ne, šią savaitę vėl tęs slaptas derybas su Hanojaus atstovais.

lite
o

■ mund Muskie, kurį rėmė nuosai- 
| kūs demokratai, pareiškė, kad.
jo nuomone, demokratų partijos 
pirmininkė Westwood reikėtų 
pakeisti. Jis pasisakė už patį 
principą, kad rinkimus pralaimė
jusios partijos vadovybė turi pa
sitraukti. Jis nesąs prieš ponią 
Westwood kaip žmogų.

Muskie pasiūlė ir kelis kan
didatus į pirmininko vietą. Tai

■ Morris Udall iš Arizonos, John 
Brademas iš Indianos arba David 
Pryor iš, Arkansas, visi demo
kratai Atstovu Rūmuose.

Busch atkirto 
sovietu delegatui

NEW YORKAS. — Jungtinė
se Tautose, finansų komitete, 
Amerika pareikalavo, kad būtų 
sumažintas jos mokamas įna
šas. Nebuvo laukta dėl to pra
šymo didesnių debatų, tačiau 
ranką pakėlė Sovietų Sąjungos 
delegatas Vasily Safrončuk. Jis 
pareiškė, kad Amerikos reikala
vimas yra neparemtas, neteisin
gas ir todėl nepriimtinas. Ame
rika turinti didelį pelną iš to. 
kad Jungtinės Tautos veikia New 
Yorke. Vien tik žemės kainos 
prie Jungtinių Tautų pakilusios 

keturgubai: JT Pensijų Fon
das yra investavęs 500 milijonų 
dol. į Amerikos monopolius.

Komitete buvęs ambasadorius 
Busch tuoj paprašė leidimo at
sakyti į sovietų delegato žo
džius. Busch pareiškė, kad 1970 
metais Amerikos duoklė Jungti
nėms Tautoms sudarė 10G visų i legatui nėra ko kalbėti kas kam 
lėšų. ?O kokį įnašą davė Sovietų i padeda, pareiškė ambasadorius.

Tailandija šventė 
valdžios metines

BANGKOKAS. — Tailandija 
vakar šventė metines nuo val
džios pakeitimo ir Nacionalinės 
Vykdmosios Tarybos įsteigimo. 
Jau metai ta taryba valdo de
kretais, nėra jokio parlamento 
ir konstitucijos. Šventė atžy
mėtą didžiuliu kariniu paradu.

Tailandijos valdžia išleido 
knygelę, kurioje surašyti visi 
naujosios valdžios darbai. Išleis
ta per metus 313 įsakymų.

Gyventojai menkai domisi 
valdžios sukaktimi. Terorizmo 
veiksmai, infliacija, nedarbas, 
korupcija toliau tęsiasi kaip ir 
prie senos valdžios. Feldmarša
las Thanom Kittikachorn valdo 
kartu su gentrolu Praphas Cha- 
rusathien, kurio duktė ištekėjo 
už feldmaršalo sūnaus. Mano
ma, kad ateityje valdžia pereis 
i to sūnaus, pulkininko Narong 
Kittinkachorno rankas.

♦ Nuo kalno Kalifornijoje 
oradėję riedėti akmenys sugrio
vė tris namus ir užvertė 10 au
tomobilių.

Sąjungą, paklausė ambasado
rius? Septynis nuošimčius, at
sakė jis pats.

Per visą Jungtinių Tautų gy-, 
venimą sovietai parėmė orga-/ 
nizacijąsu 1.17' < bendros sumos. 
Sovietu kontribucijos Jungti
nėms Tautoms buvo 5 milijonai, 
kada Amerika vien 1970 metais 
įmokėjo 159 mil. dol.. kas buvo 
15'/ visų JT lėšų. Sovietų de-
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S. B PIETKIEWICZ. Pres.

Tel LAfayette 3 1083

VARPO PRINCIPAS . ' 
“Varpas” (1885—1899) laikė-

Lietuvos ir Lenkijos Tautų Są
jungai reikalaujant, buvo su
stabdyti ir pravesta tarp abiejų 
priešingi] kariuomenių neutrali- 
nė 6 kilometru pločio zona. 1922

PER ANNUM
51000 or more 

certificates 
1 year min.

PER ANNUM

Investment 
Bonus 

certificates

L

IIIGIAUSIA BARZDA -
Ilgiausią barzdą tūri vienas 

prancūzų dailininkas, gyvenąs 
Vandelese. Dabar jo ba
metrų 22 centimetrų ilgio. Dai
lininkas barzdą nešioja ant pe
čių arba apsukęs apie kaklą.
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Neo-Lithuania korporantės Birutė Augaitienė ir Daiva Vaitkevičiūtė skaito 
patriotiniu eilėraščiu pynę sukakties akademijoje. *

akomponavo Z. Modestienė. Pa
čių korporantų tautinių šokių 
grupė, vadovaujama N, Pupie-; frontininkams, 
nės, gyvai pašoko
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TAUTOS GEROVĖ IR LIETUVOS GARBĖ i R
Korp! Neo-Lituania iškilmin- Patria! — UŽ Tėvynę. Nepri-

ga: atšventė 50-ties metų veik-1 klausomo Lietuvos gyvenimo aiš- 
sukaktį. Akademija įvyko kiu prisiminimu ir pačių filis-1 

■ lapkr. mėn. 12 d., Tauti-■> terių teigimu korporacija patei-1 
■3 namuose, Chicagoje. Da-! sino tautos ideotogų, patriotui

Įqv < 

š r" 
n h 
ly vo keli šimtai žmonių.

. N. Lituania lietuvių aka- 
dem nio 
ik =rt 
tu'oįe. 
T 
kc 
re” alas ugdyti, stiprinti jauni- 
m > tautinę sąmonę, reikalaą 
ats kūrusiai jaunai valstybei iš-

1 '

a

• m. XII 11 d. Šią studentų pa, yra it savita akademinio jau-Į į
nimo tautinė tvirtovė. Korpora
cija šaukia suvažiavimus, ren
gia vasaros stovyklas, paskai
tas, gilinasi sprendžia išeivijos 

si dvti sąmoningą, išsimoksli-]gyvenimo problemas, siekia pri- 
valstybės reikalų artinti Lietuvai laisvę. Korpo- 

ytoją. Kilo reikalas iškelti racijai priklauso virš astuoni 1 1 W * w • . • ■» ■, • • 1 • < • •

zidentą, nieko iŠ jo nereika
laudama, o tik prašydama lie
tuvius balsuoti už Nixoną. Esą, 
jaunoje kartoje girdėti balsų, 
kad pirmą kartą Amerikos Lie- 

i tuvių Taryba
Maskva, i

PRIE VĖLINIŲ ŽVAKIŲ
Lapkričio 10 dienos “Dirvų-!

ije” Vladas Butėnas rašydamas pabalsavo už Nixoną”... Įdo- 
apie
kam ji, anot Butėno, visu nuo-

įlankuinu atsiklaupė' prieš pre-

kč: Mes priversijne Kongresą L 
Mes priversime Prezidentą f 
Mes. priversime Jungtines tau
tas!. ..

O visgi juokauti Vėlinių die
noje lyg ir netiko, r. 
Ciuptužsnapo

oraciją į gyvenimą iššaukė
c M i

i

mu kieno
Butėnas? Taip pat įdomu, kaip 
jis būtų užgrojęs, jei Altą bū
tų raginusi balsuoti už McGo- 
verną?

Atrodo, kad pas Butėną at
sirado tokios nuotaikos norint 
'pakelti uodegą Bendruomenės 

nes tame pat 
keletą tauti-1 Vėlinių straipsnelyje ' jis juos

i 
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DR. K. PAUTTENĮSPASKUTINIS MŪŠIS SU LENKAIS
Sauliai ištikimi kariuomenes talkininkai 
kovose dėl Lietuvos nepriklausomybės 

šauliai nuo pat įsikūrimo da
lyvavo su Lietuvos kariuomene 
kautynėse, ypač Punsko, Liuba
vo, Seinų ie^ Ukmergės apylin
kėse. Pafrontėje buvo įsteigti 
5 lauko štabai, kurie derino sa
vo veiklą kovose dėl Lietuvos 
laisvės/ šaulių Nepriklausomy
bės kare žuvo 81.
> .v . . .. / -ą. .. Al

Pradžioje, kada Lietuva pasi
skelbė nepriklausoma,
čiams traukiantis iš Lietuvos ir 
komunistams Lietuvą puolant, 
krašte buvo tokia didelė suirutė, 
kad — kaip pagalvoji — tik ste-

rili' tį,
k;
os dvasinės stiprybės ga- šimtai akademinio lietuvių jau-
nuo tautos garbės nupūsti nimo,

dulkes: rūpintis tautos' pasaulyje. Korporacijos nariai 
ve ir valstybės garbe. Neo- ; nevengia Įsipareigojimo

n ;
t t:- 
ta < 
lias
am :■ u
gr.i ve ir valstybės garbe. Neo- ; nevengia įsipareigojimo — atsa- 
1. uania buvo nepartinė, kultu-, komybės ir centrinėse išeivijos 
r nė organizacija, šios korpora-į organizacijose.r nė organizacija, šios korpora-į organizacijose. Pav. Rimas Sta
čias 'deologiją kūrė, ją harmo-■ niūnas yra pakartotinai išrink-- * {
n zavo, taikė, derino prie gy- tas į Alto Tarybą.

50-čio sukakties akademija
Į’angine iškilmių kalbą pasa- 

žgantas. A. Smetona ir kiti, kė aktyvus korporantas E. Mo- 
c-o-Lituania obalsis buvo Fro dėstas. Sugiedoti himnai, įneš-

venamo meto nuotaikų, aplin
kas sąlygų, ano meto iškilieji j 
patriotai, kaip Maironis, Tumas! 
A
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4 t and Rockwell Street
. ' NEMOKAMAI vieta AUTOMOBILIAMS

5 on 
investment

account 6 mokama dvieju 
metu certifi- 

catams. Mažiau
sia $5,000 
ar daugiau

Pinigai įdėti prieš menesio 15 d duoda dividendus už visa mėnesi 
Dividendai mokami sausio ir liepoj 31 d 

Prašome aplankyti naują mūsų narna
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buklingu būdu Lietuva su pra
diniais savanoriais pajėgė kurti 
sugriautą kraštą į nepriklauso
mą valstybę, .Man būpant Ma
rijampolės - gimnazijoj',' mūsų 
patriotai jaunuoliai savanoriai 
organizavosi ir vyko. į kariuo
menę. Kas tuomet darėsi mies
te. Marijampolės mieste ant tvo
rų buvo iškabinėti lenkų atsišau- 
kimai, stoti į lenkų legijoną. 
Lenkai paskelbė: “Lietuva nega
li būti nepriklausoma,'nes neturi 
druskos, neturi geležies nei fa
brikų, tegyvuoja lenkų ir lietu
vių vienybė! Visi vyrai, kas gy
vas, stoja į lenkų legijoną”.

Bolševikų gaivalai siautė Ma-

rijampolės gatvėse ir jie laukė 
ateinant komunistų, nes neto-, 
liese bolševikų karių gaujos jau 
artinosi prie Alytaus miesto. Ma
rijampolės miesto turgavietėje 
plevėsavo komunistii raudona 
vėliava ir komunistas užlipęs ant 
statinės isteriškai šaukė kad tik 
komunizmas atneš laimę ir lais
vę darbininkų klasei. Padaužos 
jaunuoliai, prisisegę raudonus 
ženklelius, užkabinėjo gatvėse 
praeivius.

Tuo pat laiku viename miesto 
rinkos kampe rinkosi savanoriai, 
Lietuvos nepriklausomybės atei
ties kovotojai. Nuo Igliaukos, 
atvyko vienarklis vežimas, ku
riame moteris atvežė savo vy
rą ir 12 metų sūnų savanoriais 
į Lietuvos kariuomenę,
chaoso ir netikrumo momente 
tai buvo didžiausia dovana Lie
tuvos laisvei. Kokia gali būti di- 
nesnė auka Lietuvos laisvei, kaip 
kada motina vienintelį savo my
limą 12 metų sūnų ir vyrą pa
aukoja, kritišku momentu, gel
bėti tėvynę ir kurti nepriklau
somą Lietuvą. Vaikis buvo jau 
ir su šautuvu, kuri tėvas parū
pino iš vokiečių karių už svies
tą. Motina sakė savo vyrui ir 
vaikui, kad 8 margus že-
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mės “aš pati aparsiu ir apsėsiu, 
kad tik pavyktų išgelbėti Lietu
vą nuo priešų”. Galime įsivaiz
duoti, kokia tos moters, didvy
rės, širdyje ir sąmonėje degė 
Lietuvos laisvės meilė. Tai bu
vo aukščiausio laipsnio herojiš
ko patriotizmo pavyzdys, pana- 
reikalaujant Lietuvai laisvės. 
Pagal mūsų himno žodžius, iš 
praeities stiprybę semkim. Mū
sų menininkai ir rašytojai tu
rėtų laisvės kovų epizodus dau
giau išryškinti, kad mūsų jau
nimo širdyse daugiau sužadintų 
patriotizmo nuotaikas.

1921Ųmetų karo veiksmai tarp

savanoriu j Lietuvos kariuome
nę. Būdamas .9 pėstininkų pul
ke, neramioje fronto zonoje ap
sisprendžiau toliau mokytis ir 
persikėliau j 10'pėstininkų pul
ką Marijampolėje, kur pradėjau 
mokytis, bet neilgai džiaugiau- 
siu, nes su 10 pėstininkų pulku 
buvau perkeltas »vėl j pafrontę Į 
neramiausią vietą. Mano svajo
nės mokytis laikinai pasibaigė.

Marijampolės - 10 pėstininkų 
pulkas buvo piętų Lietuvos Len
kijos pasienyje.:. Pulko štabas 
buvo Kalvarijoje. Pulko vadu 
buvo kapitonas Skučas, vėliau 
generolas ir vidaus reikalų mi- 

• nisteris, kurs su- saug. departa-

vietoje pyvęno grynai lietuviai 
gyventojai ir mūsų situaciją pa
gerino. Lietuviai šauliai labai 
daug mums padėjo, nes iš anks
to pranešė apie lenkų prieš ul
timatumą daromus sustiprini
mus, Šauliai išžvalgę priešo už
nugarį man pranešė, kad viena 
lenkų kuopa, su keliais kulkos
vaidžiais atvyko nuo Suvalkų, 
viena kuopa atvyko nuo Višty
čio, o kiti kareiviai surinkti iš 
vietinių sargybų. Gavęs raštu i > 
lenkų ultimatumą pranešiau 10 
pėst. pulko vadui kapitonui Sku
čui apie lenkų ultimatumą, kur 
reikalaujama per 24 valandas 
pasitraukti iš šiaurinės Eglynių 
kaimo dalies.

tos vėliavos, salės siena išdeko- 
ruota puošniu korporacijbs her
bu. Korporantai pasipuošę kor- 

. poraėijos ženklais: juostelėmis 
per petį ir kepuraitėmis, visa 
publika šventiškai nusiteikusi. 
Visų suaugusių veiduose švyti 
džiaugsmas matant gyvą, links- 

i mą, tautiniai sąmoningą akade
mini jaunimą.

Neo-Lituania sveikino iškilie
ji išeivijos asmenys: valstybi- 

. ninkai, kultūrininkai, suaugu
sių ir jaunimo organizacijų va
dovai, pavieni asmenys. Sveiki
nimai buvo pateikti žodžiu, raš
tu, telegramomis, laiškais. Pir
moje pasveikinę L. Generalinė 
konsule. J. Daužvardienė, padė
kojo korporantams-ėms už išti
kimybę Lietuvai, ’tautai. Angai- ** ’ Aw y * j
I o 4“ r\ t * /x a Cuza'S v S t n I
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lestavo esamą išeivijos sušisKal-
dymą, rezistencijos silpninimą.
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A Standard Federal Certificate Account 
brings you both the satisfaction of high 

earnings and the comfort of a safe investment.
The interest rate on a 2 year, minimum 

S3.000 certificate is 6%, compounded daily.
If you accumulate your interest for a full 
year the annual yield increases to 6.18S(.

Or you can earn an annual yield of 5.920. 
if you do not withdraw your interest on 

S 1,000 or more invested in Standard Federal's 
one year 5^į5t certificate. And your 

principal plus interest are both safe at 
Standard Federal Savings.

per annum 
55,000 minimum 
2-rear maturin'

per annum 
51,000 minimum 
1-year maturity

Interest compounded
daily Receive an interest check automatically 

monthly, quarterly, or have the interest 
added to your account quarterly to be 
compounded for a higher yield. Funds 

deposited by the 10th earn from the 1st of 
the month. Deposits received after the 10th 
of the month earn from the date of receipt.

Assets oner Sip^ooo^ooo 
Reserves over $15,700,000

TEDERALB
Savings and Loan Association of Chicago

1 ft

TAN DAR 1■
4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, Illinois 60632 • 847-1140 

OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Thursday & Friday, 9 a.m. to 8 p.m.
Saturday. 9 a.m. to 12 noon • Wednesday, no business transacted

OFI’IC.E WILL BE ( 1.0 ED VETERANS DAY - MON. OCT. 23

Akademini jaunimą kvietė nepa
siduoti okupanto agentų vilio
nėms, prašė turėti kantrybės ir 
stiprią Lietuvos laisvės viltį. M. 
Kavolis, vienas iš trylikos kor
poracijos steigėjų, akcentavo, 
kad dvasinės, tautinės vertybės 
nėra nustojusios savo vertės, 
reikia tik naujų, laikui — aplin
kai atitinkamų metodų tikslo 
siekti, šias vertybes puoselėti.

T. Blinštruba’s, Tautinės Są
jungos pirmininkas, .ryžtingu to
nu kvietė korporantus ir atei
tyje tvirtai žengti Lietuvos ke
liu, nesidairant Į šunkelius. K. 
Kasakaitis — Tautinio akademi
nio Sambūrio vardu, M. Šimkus 
Dirvos ir Vilties dr-jos vardu, 
dr. J. Balys — Naujosios Vil
ties žurnalo, J. Vaičiūnas — 
Korp! Romuva;;, ;Pxof.. St.. Dir- 
mantas — Profesorių d-jos, jis 
ne tik pasveikino, padrąsino kor
porantus jų veikloje, bet dar ir 
dovaną jiems Įteikė — naujai 
išleista knyga “Lietuvos univer
sitetas”. Lietuvių-studentų s-gos 
vardu — V. Narutis.

Sveikinimai raštu: Lietuvos 
Diplomatijos šefas, St; Lozorai
tis, Lietuvos atstovas JAV, J. 
Kajeckas, Vliko pirm. dr. K. Va
liūnas. Alto
K. Bobelis. Akademinė Skautų 
s-ga ir Neo-Lituania padaliniai 
iš plataus pasaulio.

Tautinio renesanso metas
Paskaitą skaitė žinoma kal

bėtoja, šios pat korporacijos ei
lėse ir jos ^dvasioje išaugusi A. 
Augustinavičienė. Ji su pasigė
rėjimu pasakojo apie Atsikurian
čios Nepr. Lietuvos valstybės 
meto akademinio jaunimo entu
ziastiškas nuotaikas universite
te, organizacijoje. Kalbėjo apie 
akademinio jaunimo romantinį, 
realistinį patriotizmą, pristatė 
jų ideologus, kurie buvo šios pat 
korporacijos globėjai — Garbės 
nariai. Nepriklausomos Lietu
vos gyvenimą pavadino tautiniu 
renensansu. Paskaitininke įro
dinėjo, kad žmonijos meilė, be 
tautos meilės — neįmanoma, šį 
savo teigimą ji liudijo psicholo
gijos mokslo tiesomis ir gyve
nimo faktais. Ji. it pati paverg
ta tauta, kvietė savo jaunuosius 
idėjos draugus nepabūgti siau
čiančių vėjų, tvirtai žengti tau
tos keliu: siekti tautai gerovės, 
valstybei garbės ir Lietuvai lais
vės! Auditorija paskaitininkės 
kalbą palydėjo ilgu ir skardžiu 
plojimu.

R. Staniūnas pateikė turinin
gą korporacijos 50-čio veiklos 
apžvalgą.

Akademinė šventės dalis už
sklęsta griausmingai sugiedotu 
studentų himnu —Gaudeamus. 
Pačią akademiją ir meninę da
lį pasigėrėtinai pravedė da.il. A. 
"'avilč’ūtė.

pirmininkas dr.

H ’<J >

VELTUIJŪSŲ NAMŲ ĮVERTINIMAS 
ERWIN J.

t

B

valima grei
čiau būtu susitikta su mūsų pul
ko vadu aptarti ginčijama 
na. Mes nekantriai laukėme iš
lenką atsakymo. Lenkai sutiko 
ir pulko vadui per telefoną pra
nešiau, kad lenkų pulko vadas ir 
kiti karininkai 4 vai. susitiks su 
mūsų pulko vadu aptarti sienos 
klausimą. Atvyko lenkų dele
gacija. Atjojo iš Kalvarijos pul
ko vadas Skučas su adjutantu 
r bataliono vadu Pranculiu. T'as 

ūkininką seklyčioje ant stalų su
dėjome mes savo žemėlapius ir 
planus ir iš Tautų Sąjungos ap
rašymus, kurie kaimai priskirti 
mums ir kurie Lenkijai, šalia 
mūsų stalo greta ant kito stalo 
lenkai pasitiesė visus savo že
mėlapius ir planus. Prasidėjo 
kalbos, Įrodinėjimai. Mes iš sa
vo pusės jrodinėjom, kad tas kai
mas — Eglyne mums. Lietuvai 
priklauso. Lenkai teigė ir įrodi
nėjo priešingai. Sakė, kad Eg- 
lynių kaimo dalis priklauso Len
kijai.

(Bus daugiau)

augti ■ taupykite

Vedėjas J. L I E P O N I S 
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo

9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais-nuo 12 iki 5 vai

MMHHI

Derybos dėl Eglynės kaimo
Pulko vadas skubos keliu man 

pranešė, kad daryčiau pastan
gas ir gaučiau leidimą kiek ga
lima greičiau susitikti su lenkų 
pasienio pulko vadu. Lenkiškai 
nelabai raštu mokėdamas, para
šiau lenkų pulko vadui raštą ru
siškai ir nusiunčiau savo kareivį 
su balta vėliavėle lenkų pusėn.

hui. žinema, aavo viršininko Įsa
kymą išpildžiau ir lenkų karys 

!su dviem sargybiniais buvo pri
statytas į pulko štabą. Dėl to 
belaisvio pristatymo pulko šta- 
ban turėjau nemalonumo, nes 
pulko vadas man telefonu pa
skambino ir pasakė, kad blogai 
padariau, kad pristačiau lenkų 
belaisvį j pulko štabą Kalvari
jon. Šauliai gaudo teroristus ir 
pristato ne man į užtvarą, o 
čia sakoma, kad blogai padaryta. 
Lenkai nekaltus lietuvius pasi- 
.gavę nugabena į savo pusę ir 
nuteisia daugelio metų kalėjimu. 
Aš pulko vadui kapitonui Sku
čui atsakiau, kad aš tą lenkų 
belaisvį kuopos vado Įsakymu 
pristačiau pulko štaban. Pulko 
vado manymu, lenkų belaisvis 
atvarytas Kalvarijon viską pa
keliui matė ir vėliau sugrįžęs 
Lenkijon gali papasakoti apie 
mūsų užnugario kariuomenės pa
dėtį. Jis sakė, kad kitų tokių 
belaisvių paėmimo atveju, rei
kia pranešti tiesioginiai jam ir 
nesilaikyti komandos tvarkos. 
Pulko vadas pasakė, kad mano 
prasižengimo nėra ir jis tuo rei
kalu pakalbės sujeuopos vadu.

Lenkų elgesiai neutralinėj zonoj

1922 m. lapkr. 9 lenkų partiza
nai ir civiliais persirengę kariai 
puolė Liubavo miestelį, nužudė 3 
civilius lietuvius 2 policininkus 
ir mokytoją P. Černių. Man at
rodo, kad mes per daug huma
niškai elgėmės su savo priešu. 
1923 m. tą neutralinę zoną Tau
tų Sąjunga padalino tarp Lietu
vos ir Lenkijos, nes tenai len
kų partizanai darė didžiausius 
plėšimus ir terorizavo nekaltus 
lietuvius gyventojus, šešių ki
lometrų neutralinė zona turėjo 
būti padalinta per pusę. Pagal 
Tautų Sąjungos pristatytą pla
no nuorašą (toki pat gavo Len
kija ir mes). Lietuvos kariuo
menės daliniai stengėsi užimti 
mums priskirtus kaimus ir jų 
dalis. Aš su savo daliniu užė
miau neutralinę zoną plente tarp 
Kalvarijos ir Suvalkų, Salape
raugio kaime ir stačiau 8 žmonių 
sargybą. Kitos mano sargybos 
buvo išstatytos į rytus ir į va
karus nuo plento. Už kelių die
nų lenkai užprotestavo, nes len
kų dvarponiai norėjo, kad ko 
daugiau žemių rieutralėje zono
je būtų priskirta Lenkijai. At
vyko lenkų puskarininkis ir Įtei
kė raštu savo pulko vado uiti-' 
matumą, kad mes iš Eglynių kai
mo per 24 valandas pasitrauktu
me. Data gegužės 20 d. Toje

' --Tr- — -iinr-- ini mi 1 ~ ........ -■■■■-.............- —-.

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas LieponįLIETUVIŲ PREKYBOS' NAMAI

FURNITURE CENTER INC.
Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875 | 
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mento viršininku Povilaičiu bu
vo komunistų išvežti j Rusiją. 
Kapitonas Skučas, būdamas pul
ko „vadu, kiek prisimenu, buvo 
griežtas, drausmingas ir teisin
gai reikalaujantis iš karininkų 
atlikti jiems uždėtas pareigas. 
Jis buvo visų karininkų mylimas 
ir gerbiamas. Pulkininko Žuko 
Clevelande (jau miręs) pasa
kojimu, vidaus reikalų ministe- 
ris Skučas su Povilaičiu buvo 
areštuoti Tauragės apskrities 
viršininko Rosmano ant pat Vo
kietijos sienos prie medinio buo
mo, Lietuvos pusėje. Jei būtų

m. aš buvau 9 pėstininkų pulke 
6 kuopoje leitenantu ir Trakų 
aps. prie Vievio saugojau Lie
tuvos pasieni. Tenai nebuvo jo
kio poilsio. Kaip kare. Nes len
kų kariai persirengę civiliais' rū
bais, ginkluoti labai dažnai nak
timis mus užpuldinėdavo ir neu- 
tralinėje zonoje lietuvius terori
zuodavo. Atlikęs Lietuvos' ka
riuomenėje savanorišką tėvy-, 
nei pareigą ir tarnybą, nuolati
niams karo veiksmams sustojus, 
pamačiau, kad tėvynė nebėra 
pavojuje, c
Iš 5 klasės savanorių Į frontą

Esant tėvynei pavojuje aš iš 
Marijampolės gimn. 5 kl. stojau

MICHAELS

N.
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\y:: Norbert J. Rokusek

4637 So. ARCHER AVĖ. (prie 47-tos) 
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MES JUS LAIKOME SVARBIU ASMENIU 
Su pagarba ERWIN J. MICHAELS
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Bet kokiais finansiniais reikalais kreipkitės i:
a^^xEach time you use a Zip Code you help everybody’s mail

Chicago Savings and Loan Assn&3L move faster. So use Zip Code on every letter you mail? "

and mail before 4:00 p.m. from any specialty marked Ffe
Air Mail Box. - - Z

k V Always put your Zip Code on your return

ON ALL PASSBOOK
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ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity
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OF $1000 , 

One Year Maturity

I

Philomena D. Pakel, President
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Help us hel
I People depend upon the mail.*

CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO bendrovė dėl bet kokių 
jūsų namo pagerinimų duoda paskolas nuo S500.00 ir daugiau tin
kamomis sąlygomis. O gal Jums yra reikalingi pinigai dėl kitokių 
reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nusibodo mokėti 
aukštas nuomas, Įsigykite nuosavus namus.
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Printed in U.S.A
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Ill^rveijseen the amount bf mail we

the only way we’ve keptil ;js

If you don’t know a local Zip Code, check the Zip Code 
Section of your phone book. "

. 2.-For out-of-town Zip Codes, call us. Our number is in the
^2Zip Code Section too. -

® 3* ror next-day delivery crosstown, Zip Code and mail’WfezZ
r s the last pickup before 5:00 p.m. r ' - -

. For next-day delivery to citieswithin 600 miles, Zip ..Cod?

people can copy it down.•X.

***wif:

1739 So. Halsted Street Chicago, III. 60608
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Jau išėjo reniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina S2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gaati Naujienose arba pasiunčient čekį ar Money or

derį tokiu adresu:
NAUJIEN OS

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

stovėję vieną pėdą už medinio 
buomo vokiečių pusėje, tai Ros- 
manas nebūtų galėjęs jų areš
tuoti. Tik viena pėda atstumo 
juos ražudė.

šaulių pagalba kariuomenei

Tuo laiku Punsko, Liubavo 
aylinkėse esančioje neutralinėje 
zonoje ’ėjo kovos• su - lenkų-par
tizanais. Aš tuo laiku buvau 
jau 10 pėst. pulko 6 kuopos leite
nantas ir saugojau barą nuo Liu- 
buvo iki Punsko apylinkių. Mano 
pagrindinė užtvaros sargyba bu
vo Į šiaurę nuo Salaperaugio kai
mo. Lietuvos šauliai tose apy
linkėse kovojo su lenkų partiza
nai ir lenkų kariais, persirengu
siais civiliais rūbais. Jie veržė
si Į neutralinę zoną ir terorizavo 
lietuvius ūkininkus. Lietuviai 
šauliai tam lenkų partizanų te
rorui dažnai pasipriešindavo ir 
savo veikla dominavo neutralinė
je zonoje, šauliai dažnai man 
pranešdavo, kad lenkų partizanai 
yra, kokius lietuvius ūkininkus 
daugiausiai plėšia ir terorizuoja. 
Lenkų partizanai paimdavo visai 
nekaltus lietuvius ir nugabenę Į 
lenkų pusę į Suvalkus skųsdavo 
valdžiai ir kalindavo, kankinda
vo kalėjimuose. Mokytojai, pa
frontėje, gaudavo iš šviet. mi
nisterijos papildomus algos prie
dus ir vistiek nenorėjo toj vietoj 
mokyti. Atsimenu karių talki
ninkus toj apylinkėj: Žilinskus, 
Radzevičius, šermukšnius, mo
kytoją Šatą, mokytojas Zubric- 
kaitę, Arminaitę ir O. Narijaus- 
kaitę (vėliau mano žmona, dabar 
gyvena Clevelande ir dirba su 
šaulėmis).

Vieną ankstybą rytą du lie
tuviai šauliai atgabeno į mūsų 
sargybą, nuginklavę, lenkų ka
reivį. Jis buvo pagautas neutra
linėje zonbje, kur lenkams ir lie
tuviams Rariams buvo uždrausta 
įžengti. Nors Lenkija buvo Tau
tų Sąjungoje pasižadėjusi ne
siųsti kariuomenės į neutralinę 
zoną, bet lenkai, būdami patys 
kalti, visur laužė susitarimus ir 
dažnai be jokio reikalo, skųsda
vo Lietuvos kariuomenę ir šau
lius. Pranešiau telefonu savo 
kuopos vadui, kuris buvo už 12 
kilm.. Bockavos dvare, kad pas 
mane yra į nelaisvę paimtas len
kų karys. Kuopos vadas šaulių 
paimtą lenkų kareivį įsakė nu
siųsti į Kalvariją 10 pulko šta-

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

jft
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Pasiruošimai Europos taikai
Dar nespėjo demokratinė ir komunistinė Vokietijos 

pasirašyti sutarties susisiekimo ir ūkio santykiams tvar
kyti, Vakarų sąjungininkai imasi naujos iniciatyvos. Sa
kome nespėjo, nes kanclerio Willy Brandto susitarimas 
artėjančių rinkimų metu gali būti atmestas. Opozicijos 
vadas pareiškė, kad jis nepritaria Brandto susitarimui 
su komunistinės Vokietijos atstovais. Jeigu opozicija lai
mės, tai su komunistais teks iš naujo tartis. Susitarimo 
sąlygos būtų kitokios, jeigu iš viso abiem Vokietijom 
pavyktų naujai susitarti.

Bet šiandieninė Vakarų Vokietijos vyriausybė yra 
tokia tikra artėjančių rinkimų laimėjimu, kad ji, susi
tarus su kitais Vakarų sąjungininkais, jau siuntinėja 
kvietimus karo jėgų ^mažinimui visoje Rytų Europoje. 
Vokietijos užsienio reikalų ministeris Walter Scheel pa
skelbė, kad ateinančių metų sausio 31 dieną bus pradėti 
pasitarimai karo jėgoms mažinti.

Kvietimą karo jėgoms mažinti pasirašė Jungtinės 
Amerikos Valstybės, Didžioji Britanija, Kanada, Vaka
rų Vokietija, Belgija, Olandija ir Liuksemburgas. Pasi
tarimam yra pakviestos Sovietų Sąjunga, Čekoslovakija, 
Lenkija ir Vengrija. Be to, Scheel pranešė, kad Vakarų 
Vokietija pasiuntė kvietimą ir Rytų Vokietijai.

Kvietimo nepasirašė Prancūzija, nes prieš kelis me
tus gen. deGaulle vadovaujama prancūzų vyriausybė at
sisakė turėti bet kokių karo reikalų Rytų Europoje. De 
Gaulle, buvo įsitikinęs, kad svarbiausius klausimus spren
džia JAV ir Sovietų Sąjunga, turinčios atominės ener
gijos galią, o prancūzams nesą jokio reikalo ten kištis.. 
Ministras Scheel pranešė, kad ne tik Prancūzija, bet ir ki
tos šiaurės Atlanto Sąjungos valstybės bus informuotos 
apie vykstančius pasitarimus ir susitarimus, jeigu toki 
būtų pasiekti.

Scheel pareiškė, kad ateinančių metų pradžioje pla
nuojamų pasitarimų metu bus paliestos karo jėgos, esan
čios ne vien centralinėje Rytų Europoje, bet Europos 
šiaurėje ir pietuose esančios valstybės. Šia konferencija 
yra susirūpinusios Norvegija, Danija, Graikija ir Tur
kija. šių kraštų vyriausybės bijo, kad sovietų valdžia, 
atitraukusi savo karo jėgas iš Vokietijos, Vengrijos, Če
koslovakijos ir Bulgarijos, gali jas pasiųsti.! Šiaurės ir 
Pietų Europą. Konferencija kelia susirūpinimo Norve
gijai, į kurios šiaurės sritis ištisą šimtmetį rusai reiškia 
pretenzijų, ir Turkijai. Sovietų valdžia visą laiką norėjo

(Tęsinys)
X. DĖL KO GI MOŠŲ 
POLITINĖS PARTIJOS 

TURINČIOS MIRTI?
Draugo redaktoriaus aiškini

mu, mūsų partijos turinčios 
būti išguitos iš VLIKo, kurį jos 
vienos dabar sudaro, ir turin
čios būti, taip sakant, numa
rintos štai dėl ko: 1) kad jos 
jau pasenusios, 2) kad pasida
riusios “neveiksmingos”, 3) kad 
stokojančios narių, 4) kad joms 
trūkstą tautos pasitikėjimo, 
girdi, “tėvynėje ir išeivijoje”. 
Tai jų pačios “sunkiausios li
gos”. Yra dar ir kitų redakto
riaus nurodytų priežasčių, bet 
tuom tarpu užteks šioms pa
grindinėms panagrinėti, nors 
ir dėl šių vienos kitos jau su
stojome kiek anksčiau.

1) Argi tikrai “paseno’’ ir dėl to 
“numarintinasj’ mūsų partijos?

Nekalbėdami jau apie kitas, 
imkime pvz., pačias seniausias, 
t. y. daugiausia savo amžiaus 
metų turinčias mūsų grupes, 
kaip va, socialdemokratus, 
krikščionis demokratus ir libe
ralinių pagrindų ar bruožų mū
sų valstiečius'liaudininkus. Ar
gi ne juos, ne šias politines gru
pes — partijas matome ir kito
se laisvojo pasaulio valstybėse, 
kur jos reiškiasi valstybių val
dyme, dažniausia, vis viena 
su kita susiblokavusios? O jos 
tose kitose valstybėse turi net
daugiau metų, negu Lietuvoje sokeriopai sužeistąją 
veikiančios, o dabar besireiš
kiančios tremtyje, 
mūsų Krikščionių 
Partija (sąjunga),

.JUOZAS KARIBUTAS

KELIONĖ APLINK PASAULĮ
(Tęsinys)

Čia kaip ir visur kitur, to
kiose santvarkose doleris la
bai nuvertintas. Jo santykis vie
nas dinaras = du doleriai aš
tuoniasdešimt penki centai. Už 
tai juoda rinka klesti ir joje jau 
visai kita dolerio vertė.

Niekas neneša iš kambario 
lagaminų. Tempiu aš juos pats 
ir šaltai pasakau sudiev tar-i 
nautojui prie informacijos. 
Kai išvažiuojame iš miesto, 
laukuose matosi plūkti maži 
namukai ir prie jų sėdi dyki
nėdami pulkai vyrų, kurie rū
ko pypkes. Laukuose ganosi 
karvės ir asiliukai. Žalia ir 
gražu.

Aerodrome turistų tik kele
tas. Kur kas daugiau tarnau
tojų, kupė nelabai simpatin
gai žvilgčioja. Kai jau atėjo 
laikas leisti į lėktuvą, turėjo
me pereiti sustiprintą kratą. 
Jie rado mano užrašų blonk- 
notą. Ilgai vartė, klausinėjo 
kokia čia kalba, kas rašoma ir 
kodėl rašoma. Aiškinuosi, kad 
parvykęs noriu savo šeimai pa
pasakoti. o tiek daug perva
žiavus, kaip gi kitaip, užmir-

šiu, tai ir rašausi. Nežinau kiek 
patikėjo, bet su labai jau rūgš
čia mina man užrašus grąžino.

DAMASKAS — SIRIJA
Sirijos lėktuvas ir patarna

vimas. Netolimas skridimas, be 
viso to, lėktuvas prastas ir ne
jaukus. Patarnavimas buvo 
gal skirtingas tuo, kad atnešė 
visiems kalakutienos kepsnį, o 
tokio liuksuso nebuvo niekur 
patiekę. Dorojo tą retą patie
kalą lėktuve ir stebiuosi, kaip 
čia nutiko. Patarnautojos il
gomis melsvomis suknelėmis 
stengiasi būti labai malonios ir 
draugiškos. Su kiekvienu ke
leivio pajudėjimu jos pribėgu
sios vis klausia ar ko nors no
rėtų?

Besileidžiant lėktuvui, ste
biu smėlio kraterius. Jie taip 
susisukę ir tiek daug įvairaus 
formato ir slėpiningų spalvų. 
Visur taip išdžiūvę, kad atro
do gamta alsuoja dejuodama 
ir prašydama drėgmės, drėg
mės! Perskrendame mažą mies
telį. kuriame nei vieno mede
lio. tik parkelis turėjo pilkų 
apdžiūvusių ir ištroškusių drėg

Lietuviai mokslo 
pasaulyje

Gruodžio mėn. 5 7 d. d.
Anaheim, Kalifornijoje, įvyks
ta 1972 m. rudens bendroji 
kompiuterių konferencija (1972 
Fall Joint Computer Conferen
ce), kurioje Algis Avižienis 
skaitys du pranešimus — vie
nas iš University of Southern 
California, kur jis? profeso
riauja , ir kitas iš Utrasystems 
kompanijos apie dianmiško 
paklaidas pakeliančio, kom
piuterio suprojektavimą. Ši 
konferencija yra daugiau biz- 
niško pobūdžio

veikusią tautininkų po- 
1 grindyje Lietuvoj, kurią da
bar labai ir LTS atstovas VLI- 
Ke, t>r. Br. NemickaS labai re
mia, nežiūrėdamas į tai, kad 
taip daryti ano meto Tautai ir 
Valstybei Saugoti Įstatymas 
draudė, laikė nusikaltimu.

Pagal teisybę, tai reikėtų 
kiekvienai partijai rūpintis 
tiktai savo pačios “veiksmin
gumu” (ir ta idėjinė kova), o 
tiems, kurie jokiai partijai ne
turėtų priklausyti — tai mūsų 

• vienuoliams reikėtų rūpintis 
giedant prie joms iškastos duo- j geriau bažnytine veikla ir ne- 
bės laidotuvių giesmę, už jų * * " ........
sielas traukiant egzekvijas? 1... 
Katalikų laikraštis turėtų bent 
jau Leono XIII rekomendacija 
ir nurodytais krikščioniškos 
politikos pagrindais įsteigtąją 
mano tą vargšę frontininkų vi- 

“senelę” 
krikščionių demokratų partiją 
palaikyti, paremti ją bent jau 
morališkai. O dabar, žiūrėkit, 
ir tą guldo į karstą ir liepia 
“garbingai numirti”... Ir tą 
daro tos pačios Motinos Baž
nyčios vaikai, dargi kunigai su 
vienuolių habitais!... Oi, Tė
veliai, Tėveliai, jei jau mūsų, 
paprastų katalikų, sakykim, 
Bažnyčios liaudies neklausot, 
tai klausykite bent jau Leono 
XIII žodžių, gražiai parašytų 
“Rrum Nouarum” enciklikoje 
(1391) ir dar po 40 metų sumo
dernintų bei pakartotų Pijaus 
XI enciklikoje “Quadragesimo 
arino” (1931). Pijus XI paro
dė, ką daryttpartijai, kai gy
venimas padaro šuolį pirmyn: 
reikia ne pačią partiją palai
doti, bet tiktai jos doktriną, 
jos idėjas su gyvenimo reika
lavimais suderinti, sumoder
ninti. O Tėvų Marijonų laikr. 
redaktorius liepia visoms se
noms partijoms atsigulti į kars
tą ir “garbingai užsimerkti”, 
sU šiuo pasaulių atsisveikinti, 
dargi jokiam diktatoritii to ir 
neliepiant joms padaryt.
2) Ar verta katalikų dienraš
čiui, jo redaktoriui rūpintis * 
dėl visų mūsų politinių grupių 
— partijų “neveiksmingumo”?

Kuo gi partijos, “veiksmingu-, 
mas” daugiausia pasireiškia? 
Gi savo idėjų platinimu, sklei
dimu visuomenėj ė, kartu ir ne
išvengiama idėjine kova su 
joms priešingų idėjų partijo
mis. Jei mūsų visos partijos 
būtų taip jau labai “veiksmin
gos”, tai, žinote, galėtų kilti 
tikras karas tarp jų. Gi jų tu
rime net 15-ka, įskaitant ir 
kol. V. Vaitekūno “nasciturus’’, 
faktiškai nešančią, dar negi
musią, bet jau “birželio protcP ‘ 
kolų” pakrikštytą “Lietuvių 
Krikščionių Darbininkų sąjun
ga”, neva “rezistencinę” par-

nelaimingu mūsų frontininkų,(tiją, 
nebūtų suluošinta, jaunoji kar
ta atimta, tai šiandien tikrai 
gražiai reikštųsi, kaip jr gra
žiai reiškiasi Vakarų Vokieti
joje ir daugelyje kitų Europos 
valstybių, ne tiktai katalikiš
kose valstybėse, bet dargi ir 
protestantiškuose (pvz. Norve
gijoje, kur yra net 96% protes
tantų). Tai kam gi jas, ir kitas 
senas mūsų politines grupes — 
partijas niekinti, nuvertinti, 
kam iš jų šaipytis ir ruošti pa
kasynas. Tėvams Marijonams

Pvz. tokia 
Demokratų 
jei tik ji tų

gauti didesnes teises Dardanelų vandenyse ir nori pasi
glemžti armėnams savo laiku priklausiusias dvi dideles 
provincijas. Turkai rusus labai gerai pažįsta, jiems iki 
šio meto vykusiai pasipriešino, bet sovietų imperijos eks
pansijai galo nesimato. Turkai privertė rusus pasitraukti 
iš Kars ir Ardahano provincijų, bet sovietų valdžia nepra
leidžia progos dėl šių sričių prie turkų kabinėtis. Turkai 
žino, 'kad rusai turi daugiau žmonių ir daugiau ginklų, 
bet turkams labai gerai yra pažįstamos molinės rusiško 
milžino kojos. Ne vieną kartą turkai atmušė galingas so
vietų jėgas, ne vienas šimtas rusų atbėgo į Turkiją trem
tinio globos prašyti.

Reikia manyti, kad šių pasitarimų metu Vakarų są
jungininkai reikalaus atšaukti gausias sovietų karo jė
gas ne tik iš naujai karo metu užimtų sričių, bet privers 
juos tas jėgas stumti toliau nuo vakarų sienos. Vokiečiai 
pirmon eilėn bandys iškelti sovietų karius iš Rytų Vokie
tijos, Čekai reikalaus, kad sovietų divizijos išsikraustytų 
iš Čekoslovakijos, o vengrai gali paprašyti to paties. So
vietų valdžia primetė rytų vokiečiams, lenkams, veng
rams ir kitoms tautoms komunistines valdžias, kurios 
gali būti verčiamos nereikalauti atšaukti sovietų karo jė
gas iš rusų pavergtų kraštų. Bet vakarų sąjungininkai 
reikalaus, kad sovietų karo jėgos būtų atšauktos galimai 
toliau į Rytus.

Mes žinome, kad sausio pabaigoje ruošiamoje kon
ferencijoje nebus svarstoma būsima Europos taika/ bet 
vakarų sąjungininkams, besiderant dėl karo jėgų suma
žinimo, bus proga pasakyti rusams, kad jų divizijos ir 
karo laivai turi būti atšaukti iš Lietuvos ir kitų Pabal
tijo kraštų. Rusai, aišku, suriks, kad tai būtų “kišimasis 
į jų vidaus reikalus”, bet sovietų karo jėgos iš Pabaltijo 
turi trauktis. Jeigu rusai, norėdami taikos, sutiks su
mažinti arba visai atšaukti savo karo jėgas iš Rytų Vo
kietijos ir Čekoslovakijos, tai jie turi jas atšaukti ir iš 
Lietuvos. Veiksniai turi priminti vakarų sąjtingininkarhs, 
kad nepriklausoma Lietuva niekad nenorėjo dėtis su ko
munistine Rusija, ji nenori ir šiandien būti baisaus išnau
dotojo globoje. Lietuviai nori būti laisvi ir nepriklauso
mai tvarkyti visus savo krašto reikalus, kaip juos tvarko 
daugelis kultūringų tautų .

kurstyti tų visų mūsų partijų 
kovos vienos prieš kitą, to 
jų “veiksmingumo”, ypač kad 
tie tėvai gi dabar, kaip matome, 
kartais net ir koegzistencijos 
pagrindu su atvykusiais iš 
okup. Lietuvos komunistėliais 
Draugo patalpose pasivaišina 
ir su jais pakoketuoja...

3)Dėl partijų narių sįpkos, 
manding, irgi nereikėtų taip 
jau labai Draugo redaktoriui 
sielotis, ypač, kad jis savo spren
diniuose gali labai greitai pa
daryti klaidų. Pvz., frontinin
kų apluošinta LKDS turi, iš 
tikrųjų, riedaug narių savo są
rašuose, gal ir neperdaug rė
mėjų mūsų visuomenėje, dar
gi ir trijuose vienuolynuose, 
kur frontininkai turi savo 
“kontrolę”, ypač gi tų vienuo
lynų leidžiamą spaudą savo 
rankose. O kiek ta “krikdemų” 
partija turėjo atstovų Lietu
vos seimuose? Buvo tarpas, 
kad ji ten turėjo absoliutinę 
daugumą ir galėjo kraštą val
dyti pati viena, nors to ji neda
rė ir vis kvietėsi Valst. Liaudi
ninkus ir kitus sau į talką. Tai- 
gi,LKDS ir dabar, atrodo, turi 
daug vienminčių okup. Lietu
voje. Tą patį galima pasakyti 
ir apie kitas mūsų senas, tradi
cines. partijas, kaip Valstiečių 
Liaudininkų ar Socialdemo
kratų. Išeivijos sąrašuose jų 
narių gal ir nedaug, bet neprikl. 
Lietuvoje jų politinė idėja bu
to gyva. Jie turėjo daug narių 
ir nemažai atstovų Lietuvos 
seimuose. Ar tai galima da
bar jas laikyti ir vadinti mažo
mis partijomis? Jų užnugaris 
yra didelis okup. Lietuvoj,, gy
ventojų masėse, kurios gi 1944 
m. vasarą taip jau labai iš tė
vynės nebėgo, nes nesitikėjo 
kokių didelių persekiojimų iš 
Maskvos despotų. Taigi, čia, 
tremtyje, iries turime ne visas 
partijas, o tik Lietuvoje pasili
kusių partijų atstovybes; So
cialdemokratai netgi ir vadi
nasi čia ne partija, o tik Liet 
SOc. Deiii. Plftijbš člėlegatūta. 
Todėl Draugo “geriems katali
kams” nereikia šaipytis iš tų 
neva mažųjų politinių grupių 
— partijų, nežinant tikrai, kiek

Ann Arbor, Michigan, 1968 
metais įkurta Sycor, Mc kom
panija, gaminanti kompiute
riams mažas stotis (terminais). 
Pirmais metais ta kompanija 
padarė 800,000 dolerių apyvar
tą, o prarado 3,6 mil. doL (įsi
kūrimo išlaidos), šių' metų 
pirmojo pusmečio apyvarta 
jau 6 milijonai dolerių su 160, 
000 dol. pelno. Kompanijos 
ateitis gera ir numatomas ne
mažas prasiplėtimas. Kompa- ' 
nijos viceprezidentas, iždinin
kas ir sekretorius yra Juozas C. 
Budris. Saulius Šimoliūnas

kuri jų turi savo narių ir užnu
gario. Nereikia jų laidoti del 
“narių stokos”, kągi daro Drau
go redaktorius.

4/ Dėl tautos pasitikėjimo 
mūsų partijoms, tai jį parti

jas turi. Okup. Lietuvoje pasi
likusieji mūsų broliai ir sesėš 
gal ir bežino tiksliai, kiek čia 
mes tij partijų turime, bet jie 
žino,'kad partijos sudaro VLI- 
Ką, mūsų tautos atstovybę, 
kurią tie vargų ir priespaudos 
iškankintieji palaiko, VLIKą 
remia ir dargi mus ragina taip 
daryti. Tą jau net kelis kartus 
pakartojo adv. Zignas Butkus, 
nesenai atbėgęs iš okup. Lietu
vos, kviesdamas rhus visus tė
vynėje pasilikusių vardu vie
ningai dirbti, palaikyti okup. 
Lietuvos žmonėms žinomas mū
sų bendrines organizacijas— 
ATLIKą ir ALTą, i kurias okup. 
Lietuvos žmonės daug deda 
Vilčių ir laukia iš jų Vieningos 
veiklos bei gražių darbo rezul
tatų.

O kai dėl ftiūšij “išeivijos” 
to pasitikėjimo ar nepasitikė
jimo VLlKu; tai Draugo re
daktoriams patarčiau nesėti 
mūsų tarpe nepasitikėjimo vie
nų kitais sėklos; Tada bus di
desnis pasitikėjimas ir VLIKu, 
kaip mūsų tautos atstovybe.

(Bus daugiau)

REMKTTE TUOS BIZNtERIUS, 
KURIE GARSINASI 

‘‘‘NAUJIENOSE”

mės, storų, panašių į eukalip
tus. medžių.

Išdžiūvę sachariški smėlio 
dykumų plotai liko užpakaly
je. Staiga pasirodo žaluma. 
Tai aerodromo rajonas. To
liau stūkso ir Damasko mies
tas, kuris saulės kepinamas 
žvilga įvairiaspalvėmis varso
mis. Vis dar zvimbia lėktuvas 
ir purto į visus šonus. Jau 
pradėjau baimintis, kad tik 
išsilaikytų kalakutiena, kurią 
taip skaniai valgiau. Bloga, 
bloga, bloga!

Lėktuvas nusileido. Viskas 
praėjo. Subruzdo visi traukti 
rankinius" lagaminėlius ir eiti 
iš lėktuvo. Stoviu ir aš, lietsar
giu baksnodamas į lėktuvo ki
limą, laukdamas išėjimo eilės. 
Tarnautoja pribėgusi dar vis 
manimi rūpinasi, ar man jau 
gerai...

Sparčiai visi e»na į aerodro
mo vidų. Neturiu kur skubėti. 
Vienas iš paskutiniųjų žengiu 
ir dairausi į visas pirmą kartą 
matomas šalis. Lipu laiptais ir 
slenku per platų labai švarų 
koridorių. Pagaliau ir pasų 
kontrolė. Taip jau viskas kas
dieniška ir įprasta, rodos kad 
jau visas gyvenimas kaip aš 

’keliauju, žinau, kad nuo pa-
4 — NAUJIENOS,

su kontrolės reik skubėti prie 
lagaminų, vėliau keitirųo va
liutos procedūra ir jau naujas 
miestas, naujos vietos. Taigi 
ir dabar, einu ir čiumpu savo 
lagaminus. Kontrolė nei nea
tidarė jų. Pažvelgė į pasą; 
brūkštelėjo kreida per lagami* 
riuS ir eiki kur patinka.

Pradžiugino dolerio vertė, 
kuri yra santykiu 1:4,3. čia jo
kių taksių prie aerodromo nė
ra ir visus keleivius pakrauna 
į mažus autobusus, limuzinais- 
vadinamus. Praktiška, pato
gu ir pigu. Taigi, riedame pla
čiu asfaltuotu keliu ir gėrimės 
dirbtinai laistoma žaluma, kur 
ganosi bandos gyvulių. Kai 
jau buvome priemiestyje, nu
stebino. kad tiek daug suiru
sių., prastų, vargingų namų, 
kuriuose gyvena labai netur
tingi Žrhcihės. Prie tų narnų 
jokių medžių, žalumos ar tvar
kos. Iš tdkioS netvarkos ir ap
sileidimo prašosi išvada, kad 
gyvena tinginiai. Kitaip, ne
sunku būtų pasivalyti ir palai
kyti bent pakeičiamą tvarką.

Pagaliau važiuojame per 
miestą į viešbučių rajoną, kur 
po vieną ar keletą vis išsodina. 
Kiek matau, viešbučiai visi ne 
nauji ir paprastučiai. Nors iri

nebrangūs.
Durininkas džiaugsmingu 

veidu sutinka, lyg aš būčiau 
senai ir labai laukiamas. Išsi
klebetavęs keltas kelia manė 
Į penktą aukštą, kuriame man 
skirtas kambarys. Čia jau tar
nauja vyrai, bet valo moterys. 
Visi jie žvilgčioja ir sprendžia 
kiek “tipsų” šitas svečias iš
vykdamas paliks. Visi labai 
simpatingi ir šypsosi ligi ausų.

Nelabai jaukus kambarys ir 
aplinka. Restoranas ir vesti
biulis dabai prabangiški. Tu
ristų daug.

Prieš pat mano langus cent
rinė gatvė. Čia dieną naktį ver* 
da labai judrus miesto gyveni
mas. Priešais ir parlamento rū
mai,. nukabinėti visokiais pro- 
letariškais šūkiais, kurie ryš
kiai byloja apie krašto po
litinę kryptį.

Vakaras. Miestas pasipuošė 
elektrine iliuminacija, ir vit
rinos, kurių čia nėra per daug, 
apstotos žiūrovų — pirkėjų. 
Centrinė gatvė eina per upelį ir 
kiek kalnuotai leidžiasi į rytus. 
Kai užeina vėjo audros, per ją 
neša popierius ir kas tik pa
kliūva praeiviams į veidus pi

na. Tokio stipraus audringo vė-

jo niekur neteko pajusti, kaip 
Damaske.

Žvalgausi daugiau į publiką, 
negu į nelabai turtingas vitri
nas. Labai krenta į akis daug 
uniformuotos kariuomenės. An
troji grupė — beduinai, kurių 
apsirengimas Satotiškaš ii* pa
traukiantis dėmesį. Kelnės 
riud jUdšmėfiš iki pakinklių 
plačios, atrodo kaip sijonas, 
bet jau nuo pakinklių taip siau
ros, rodos jds ten visai neeg
zistuoja. Užpakalinė kelnių 
dalis jiems žengiant dribsi į vi-’ 
sas puses ir iššaukiančiai Ver
čia prasijuokti. Moterys nešio
ja daugiausia juodus rūbus ir 
aklinai uždengusios veidus. Kas 
kita jau miesto žmonės; kurie 
vaikosi madų ir rengiasi euro
pietiškai.

Kiek vienoje krautuvėje kiek 
begalėdami stengiasi kalbėti 
angliškai. Kadangi iŠ karto 
duoda pajusti, kad Amerikos 
ir amerikonų labai nemėgsta, 
kam remia Izraelį, tai kai kUt 
pasisakiau esąs švedas. Žino
ma, jiems šis klausimas labai 
opus.

Jie tebegarbina Naserį. Prie 
jo buvusi tvarka. Apie dabartį 
ir jos Vaidotus atsiliepia labai 
'blogai ir nepatehkinti pdlitine

kryptimi. SadatŪ vadina ne
gudriu politiku. Gal ir taip.

Turistų mažai. Nusiskundžia, 
kad anksčiau jų buvę labai 
daug, bet dabar prie naujos 
tvarkos viskas aukštyn kojo
mis. Gal jie it turi pagrindo. 
Kas buvo anksčiau, nežinau; 
neteko man matyti. Dabartinę 
padėtį matau ir ji manęs ne
linksmina.

Visur arabiški užrašai ir net 
kainds arabiškomis skaitlinė
mis. Norint kainas sužinoti; 
reikia klausti, rašinėlis arlt 
bloknotėlių. Labai retai k lit 
galima pastebėti anglišką už
rašą. Taip pat ir namų; autd- 
mobilių numeriai arabiškom 
skaitlinėm pažymėti. Pasijun
ti tarytum aklas, kuriam ati
dumo labai daug reikia.

(Bus daugiau)

SKAITYK PATS IR PARAGINI

"KITUS SKAITYTI
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

285S W. 63rd STREET
Ofiso telof.: PROSPECT 8-3229
Rexid. telef.; WAIbrook 5-5076

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

R.rx t»L 239-4683

DR. K. G. BA1UKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
4449 So, Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-644$ 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepiąs skambinti 374-4012

Telef.: P Respect 8-1717

DR. S. BIEŽ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3146 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; rak. 7-8 
tiktai antradieniais įj penktadieniais. 
Trečiai, ir aekmad. ofisas uždarytas.

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

fp1 AMPA/FLA.
Oi, jūs grybai grybai!

Aš jam sakau ar yra tokių lietu
vių, kad taip manytų? Mudu su

čios Bridgeporte, Čikagoje, bet 
ir ji nekalba lietuviškai. Nor-

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ ' 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71«t STREET 
Ofisu: H Em lock 4-5849

Reside 388-2233 _
OFISO VALANDOS:

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

ir šežtad. tiktai susitarus.

Ritu GI 84)873

DR. W. E1SIN ■ E1SINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

Lietuvių Kaimelyje lietuviams 
gyventojams sumažėjus, pradė
jo grybai augti. Likusieji se
nieji Kaimelio gyventojai neti
kėtai pradėjo rasti apsčiai kel
mukų augant aplink medžių kel
mus.

Skaitydama Naujienose apra
šymus kaip iš Wisconsin© grįžę 
čikagiškiai ten prisirinkę tiek 
grybų, kad prireikė net specia
laus pakrovėjo jiems sukrauti. 
Būtų gera tokį specialistą gry
bų krovėją turėti pas mus Flo
ridoje, kad padėtų kelmučius ap
rinkti mūsų Lietuvių Kaimely
je. Atrodo, kad pas mus grybai 
geriausiai auga rugsėjo, spalio 
ir lapkričio mėnesiais. Tais mė
nesiais jie yra ypač vešlūs ir sto
rais kotais. Yra grybų, kurie au
ga net vasario mėnesį, o kai ka
da jų randame ir gegužės mn. 
da jų randame ir gegužės mėn. 
dės ir lepšės. Po pušaitėmis la-

dinam kopūstus.
Lietuvių Kaimelyje viena šei

ma padaugėjo. Tai Jonas ir Do-
bai noriai auga rudmėsės ir ba
ravykai, bet daugiausiai gru
žai. Taigi, ir mes floridiečiai ga- lores Norgailos, apsibyvenę ša
lime pasigirti grybais!

Apie Floridą labai daug kas 
rašo ir labai prielankiai, parašo 
ir viskas teisybė. Tik tiek turiu 
pasakyti, kad apie “Šventąjį 
Petrą” tiek lietuvių susispietė, 
kad net airišiai pradėjo ieškoti 
pirkėjų lietuvių, o patys persi
kėlė į Tampą, nes sako, kad St. 
Petersburgas jau pritrūko van
dens atsigerti, turi vandenį pirk- j 
ti iš Tampos Hillsboro upės. Jei 
gyveni priemiestyje ir turi savo 
šulinį, tai esi laimingas. Šiemet 
visi metai sausra kankina, vi
suose miestuose trūkumas van
dens. Mes, kurie gyvename prie-! 
miesčiuose, netrokštam ir van-!

[ lia mūsų seniau čia gyvenu
sios Adelės Pikelienės namelyje. 
Jonas kilęs nuo Kudirkos Nau
miesčio (kaip ir aš). Iš Lietu
vos jis išvažiavęs dar prieš Pir
mąjį Pasaulinį Karą būdamas 
18 metų amžiaus. Jis jau nebe
kalba lietuviškai, sakydamas, 
kad lietuvių kalba jam nebuvu
si įdomi. Jo žmona lietuvaitė, 
gimusi netoli Šv. Jurgio bažny-

gailai užaugino du sūnus, kurie 
gyvena Wisconsine.

Mūsų naujieji kaimynai — Jo
nas ir Dolores Norgailos abu yra 
malonūs žmonės ir draugiški kai
mynai; abudu priklauso adven
tistams. Jonas yra gabus žem
dirbys ir agronomas, išgražino 
savo kiemelį ir sodelį, išpiaustė 
didžiuosius “barzdočius” ąžuo
lus, kad neužstotų saulės daržo
vėms ir uogoms. Abiem kaimy
nams linkiu ilgo laimingo gyve
nimo. Mes džiaugiamės 
laukę gražiu lietuvišku 
kaimyno.

susi
valdo 
Onutė

ĮYENTO RASTO PAMOKYMAI IR • PAAlSKINIMAi.
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

Viešpati ei Dievo angeles tuos ^elbefa, kurie Jo bijoei# ir iifcelbsti 
juos. Pselmė 34:8.

Tie žodžiai labai pastiprina krikščionį ir pagelbsti jam tikėti ir su
prasti, kad tokioje valandoje, kurioje žemiškos jėgos prieštarauja jam ir kur 
jis pats negalėtų įveikti savo priešus, ir kol bekariaudamas su savo kūno 
ir kraujo priešininkais, jis turi kovoti su piktomis dvasiomis aukštose vie
tose — jis kariauja prieš šėtoną ir jo tamsybės tarnus — vienok “didesnis, 
kursai su mumis, negu visi, kurie yra prieš mus”, ir tegul jis žino, kad visi 
dangiškieji pulkai yra duoti Dievo valios ir gali būti panaudoti mūsų ap
gynimui sulig Dieviškos išminties.

Krista pasakė, kad jis Įsteigs bažnyčią Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji Krikščioniui reikalinga tikroji Kris 
taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi "Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai garsite, jei 
parašysite tokiu adresu: Mr. F. Žavisi, 3715 West 66th Street, Chicago, 
Illinois 60629.

GRADINSKAS
GRUNDIG
Hi-Fi STEREO 

SU 24 GARSIAKALBIAIS 
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!
'j

DR. NINA KRAUCEl ■ 
KRIAUCELIŪNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVE.

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. .
2454 WEST 71sf STREET _ 

VALANDOS: PirmacL, antrad., ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet Ketvirtad. ir .šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

(PUTR AMENT AS)'
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTA5)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

GftLRS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČ1A 

2443 WEST 63ra STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

PERKRAUSTYMAI^^^^^^

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA - 
R. ŠERĖNAS 

Z047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’".

VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofiso telef.: 775-2880
Naujas rez. telef.: 448-5545

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiy atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel: FRontier 6-1882 

L-

1 - • l
SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is W0PA, 
1490 kil. A. M-

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL . 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629U -- - - - -- - - - . . - - - - - - - 7

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
IKI GRUODŽIO 4 DIENOS

PAVADUOJA DR. P. STRIMAITIS

V. Tumasonis, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71 st STREET 
Ofise telef.: H Em lock 4-2123 

ReifcL telef.: Gibson Ml95
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6195.

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

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
w dažai. Speciali pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t t
Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1. 
2350 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

roorr hres hurt
OUR FOREST FRIENBS

Oor Em bo dkfeatr
Kesiintt die orelea use of ire.

So Wiov Srnokey’f AJCc 
Abrryj boU iDitcbef hH old. 
Be we te> dfow® all cMapkwa, 

<ir the tnd
Crsdi 
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biznieriai KURIE garsinasi 
‘NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJi

He»4Be! enly cas 
percent facest £r«

Chuliganizmui neturi būti dėtos
Savo laiku Ciceroje siautė;savininkė tuo 

Al Capone gengė. Ji buvo to
kia stipri, kad prekybininkus 

dens neperkam, su pasididžiavi->ver^ Par^ayinėti namie vary
mu geriam natūralų, gamtos pri-Į munšeiną . Visa buvo da- 
pildytuose šuliniuose, sveiką roma _ gryniausiais pasipelny- 
vandenį. Galim “švento Petro” mo tikslais. Vargas būdavo 
svečius pavaišinti savo vande- ^am prekybininkui, kuris atsi- 
nėliu, taipgi galim ir nešykštė-,sa^y^av0 pardavinėti namie 
darni savo augalus pagirdyti iki varytą degtinę, nuo kurios ger- 
sočiai.

Šiemet visą vasarą gana kai
tino be jokio lietaus. Jau ir ru
denėlis, bet mes dar nematome 
atmainos ore. Žinom, kad ru
dens mėnesiai jau čia, nes oras 
kiek pasikeičia ir duoda mums 
žinoti, kad jau artinasi žiemos 
laikas. Naktys jau pradėjo at
vėsti, jau turim storesnius už
klodavus susirasti, bet dieną tem
peratūra dar vis rodo virš 80 1. 
Kiek ilgai toks puikus oras tęsis, 
tai klausimas. Mano naujas kai
mynas, tik skersai tvorelės, ma
ne prikalbino, kad turim šiai 
žiemai prisisodinti daug daržo
vių, nes kainos iškilo ir vis dar 
kyla, Dėl to su kaimynais susi
tarėm, kad nepirksim iš krau
tuvių, o maitinsimės savų pri
siauginę.

Mano sodelyje pyčių medelis 
(persikai) pasipuošė žiedais. Aš 
klausiu mano kaimyno, kokia jo

ti mėgstantieji dažnai nusinuo
dydavo.

Paskutiniais dviem dešimt
mečiais gyvenimas Ciceroje 
sunormalėjo. Ten ne tik gat
vės saugios, bet ir prekybinin
kai gali verstis legalia prekyba.

Ciceroje gyvena didokas 
skaičius lietuvių, kurie daly
vauja visuomeniniame gyve
nime, padeda palaikyti tvarką 
ir pagarbą kiekvienam pilie
čiui, nesikėsindami į jų teises 
ir neprievartaudami kitų Cice
ro gyventojų.

Iki šio meto ir lietuvių kolo
nija buvo rami. Ciceroje gy
venantieji mūsų tautiečiai ne 
tiktai dirba pramonėj turimus 
darbus, bet verčiasi ir preky
ba. Bet paskutiniu metu Cice
roje atsirado keli mūsų tautie
čiai panorėjusieji atgaivinti \A1 
Caponės nuotaikas.

Ciceroje įsikūrė viena jauna

metu policijai 
dar nepranešė, bet reikalin
giems teisingumo pareigūnams 
ji įteikė pranešimą apie dvie
jų mūsų tautiečių chuliganišką 
elgesį ir apie jai padarytus grą- 
sinimus.

Reikia manyti, kad to užteks. 
Bet jeigu tie du arba vienas iš 
dviejų įžengs į krautuvę ir dar 
kartą pradės krautuvės savi
ninkei grasinti, ir įsakinės, ką 
ji turi pardavinėti ir ko neturi, 
kokias prekes ji turi užsakyti 
ir kokių neturi, tai tada reika
las kitaip bus tvarkomas.

Reikia džiaugtis, kad Cice- 
roje atsirado drąsi moteris, ku
ri viena turėjo drąsos pastoti 
kelią chuliganizmo pasireiški
mams Ciceroje. Al. Caponės 
gadynė jau seniai praėjo. Ji 
nebesugrįš net ir tuo atveju, 
jeigu ateis lietuvis su pazalaty- 
ta kepure.

Didelė Cicero lietuvių dau
guma yra pasipiktinusi bet ko
kiu chuliganizmo pasireiški
mu, neleidžiančiu legalios pre
kybos vesti naujai krautuvę įsi
gijusiai jaunai lietuvių šeimai.

Cicerietis

Mokslininkai nori 
“pakinkyti” Saulę

mintis, kad lapkričio mėnesį per
sikai pražydo — kaimynas filo
sofiškai man atsakė — “Ar ne
žinai, kad jau pasaulis baigiasi”. 
Sako, Biblija'jam taip aiškina.

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ

I LIETUVĄ
SPECIALAUS RUBLIO 

CERTIFIKATAI
Jie yra geriausia dovana.

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

patvirtina Jūsy giminės — 
Su jais jūsų giminės gali gau

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

Specialaus Rublio Certifika- 
tus galima pakeisti į paprastus 
rublius aukščiausiu kursu.

Pilnai garantuoti ir apdrausti. 
Tik INTERTRADE EXPRESS 
CORP, duoda Joms greičiausią 
patarnavimą. Certifikatai yra 
pristatomi į jūsų giminių na
mus per apie 3 savaites. Spe
cialaus Rublio kaina yra $2.35. 
Jokių primokėįimų nėra. Jūs 

galite siųsti bet kokią sumą.
Reikalaukite mūsų veltui siun

čiamų iliustruotų katalogų.
UŽSAKYKITE DABAR 

UŽSAKYKITE TIK PER

INTERTRADE
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street
Fifth Floor

New York, N. Y. 10010
Tel. 982-1530

SVARBU DĖL AUTOMOBILIŲ
Tik trumpam laikotarpiui garan
tuojamas greitas pristatymas.

ZHIGULI VAZ 2101
USS3214.OO

Jeigu jūs užsakysite Zhiguli 
VAZ automobilį prieš 1872 m. 
lapkričio 30 d., galite nuimti 
50 dol. nuo kainos 
MOSKVITCH 412 IZH

USS3155.00 
MOSKVITCH 408 IE

US$3033.00
ZAPOROZHETS ZAZ 968

US$2026.00
Reikalaukite mūšy specialaus 
Biuletenio su automobiliy pa
veikslais. Dėl apartmenty ir 
dėvėtu drabužiu, taip pat reika

laukite specially kataloyy.
Mes tarime 23 metų patyrimą 
šiame biznyje ir daug tūkstančių 

' patenkintų klijentų.

lietuvių tremtinių šeima ir ati
darė maisto prekybą. Darbas 
sunkus, ilgos valandos, bet jis 
būtinas..., „ - ...

Vienas mūsų vyriokas, iš 
tėvų komiteto išmestas, bet vie
tinės bendruomenės priešakin 
pastatytas ir dar neišverstas, 
atėjo į naujai priauzdžių įsi
gytą krautuvę ir pareikalavo, 
kad savininkė duotų okupuo
toje Lietuvoje maltą, Brookly- 
ne raugintą, bet Ciceroje ban
domą pardavinėti “munšeiną”. 
Vieną pavakarę Griauzdžių 
krautuvėh atėjo ne vienas vy
riokas. Jį atlydėjo ir kitas tos 
“munšainės” mėgėjas.

— Ar tamsta neturi tokiu ir 
tokių prekių? — paklausė vie
nas chuliganas.

— Ne. neturiu, — ramiai jam 
atsakė šeimininkė.

— Aš žinau, kad jos tamstai 
• buvo išsiųstos? 1— paklausė ki- 
I tas.

— Tamsta daugiau žinai, ne
gu aš, — atsakė jam šeiminin
kė. —- Aš tų prekių neužsakiau 
ir aš jų nepardavinėja ...

— Jos visą laiką čia buvo 
siuntinėjamos, aš čia jų nusi
pirkdavau, prie jų pripratau, 
tai ir dabar aš noriu jų gauti, 
— aiškina tas pats chuliganas.

— Tamsta gali būti prie jų 
pripratęs, bet aš jų neturiu, — 
atsakė šeimininkė. — Kadangi 
aš jų neužsakiau, tai aš jų ir 
neturėsiu...

Tad prie jos priėjo pasitikįs 
vyriokas, atsistojo, kojas iš
skėtė, rankas į šonus įsirėmė ir 
paklausė:

— Tai tamsta atsisakai par
davinėti mūsų prekes?

— Ne, aš jų nėpardavinėsiu, 
-— ramiai atsakė šeimininkė.

— Ar tamsta žinai, ko gali 
susilaukti? — jis dar paklausė.

— Žinau, — ramiai jam at
sakė šeimininkė. — Užtat aš 
tuojau ir šaukiu policiją.

— Gali šaukti policiją, bet 
šitoks tavo elgesys geruoju ne
pasibaigs, — tarė vyriokas, 
apsisuko ir abu išėjo.

Naujai įsigytos krautuvės

Minnesotos universiteto moks
lininkai planuoja pakinkyti 92 
milijonus mylių nuo žemės 
esančią Saulę; kad būtų gali
ma saulės spindulius panaudo
ti elektros energijos gamybai 
mūsų žemėje.

Mokslininkai apskaičiavo, 
kad šiandien turimomis tech
nikos priemonėmis yra galima 
sunaudoti elektros gamybai 20 
nuošimčių saulės šilumos ener
gijos, kuri spinduliais pasie
kia žemę. Jau gaminamas mo
delis prietaiso rinkti saulės 
šviesą ir ją paversti elektros 
jėga.

Saulės energijos pakinky
mas duotų neišsemiamą vers
mę energijai gauti švariu bū
du, neteršiant atmosferos ir 
vandens ir be baimės, kaip 
kad yra dabar vis daugiau sta
tant atominių jėgainių.

• Aš maniau, kad mokausi 
gyventi, bet pamačiau, kad jau 
ruošiuosi mirti. Mano sąžinė ra
mi, kad savo gyvenimą naudin
gai praleidau.

Leonardas da Vinci

• Pirštai privalo daryti tai, 
ką diktuoja galva, o ne priešin
gai. Šumanas

• Liežuvis tavo tai tarnauja 
tiesai, ir vėl tai raitos po netei
sybės. Eikš ir gyvenk protingai!

Vydūnas

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMAI

— Žemaičiu KultGr^f Klubas ren
gia savo tradicini metinį parengimą 
lapkričio 19 dieną 4 vai. popiet Holly
wood svetainėje, 2417 West 43rd St 
Veiks bufetas ir baras, o taip pat ir 
laimės šulinys. Svečiai ir nariai 
kviečiami dalyvauti. Šokiams gros A. 
Valiūno orkestras.

J. Skeivys, koresp.

— Amerikos Lietuviu Piliečių Pa
šalpos Klubo mėnesinis narių susirin
kimas įvyks sekmadieni, lapkričio 19 
dieną 1:00 vai. popiet Hollywood sve
tainėje, 2417 43rd St. Nariai ma
lonėkite atsilankyti: išgirsite apyskai
tas ir kitus pranešimus, kuriu yra 
daug.

Rožė Didžgalvienė, rast.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJA!
IIIIBIIIIIIIIllIlimfillKISIlIfifillfigBIlK

■tėvas ir sūnūs
MARQUETTE FUNERAL 
11/ 2533 W. 71st
Th Telef.: GRovehill

|r ** 1410 So. 50th Ave., Cicero
f Telef.: TOwnhall 3-2108-9
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

HOME
Street 

6-2345*6

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:
■ - ____ ]

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

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

xVIUDEKjMSKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chlcagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
.Associacijoe

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTJ 
ir

TURIME 
KOPLYČIA?

VISOSE MIESTO 
DALYSE

• ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArus 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Hl. Phone: OLympic 2-100S

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

GEORGE F. RUDMLNAS
331# So. LITUANICA AVE. TeL: YAras 7-U3a-H39

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET . REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410

P. J. RID nets
3354 So. HALSTED STREET Phone- YArds 7-1911

GARSIN KITES NAUJIENOSE
5 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL— SATURDAY, NOVEMBER 18, 1872



Lituanistika Kento universitete m /Vfcinai
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HAUJiSMOŠ 
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1739 So. Hateted StreeL Chicago, Ill. 60008
HAymarket 1-6100

Ouer One Million Lithuanian In The Lniled Stotet

MALE-FKMALE HELI* WANTED -*■ MALE-FEMALE
Reikia Darbininku ir Darbininkių

IBaltic-East VOL. LIV Prie* p.
£

.v

Chicago, Ill. /

žavėtas p. J. Cadzowo įiepapras- aP*e P- Cudzow, už keletos
minučių

/a
/

Simanas DaukantasDabar man buvo visai aišku,
ti. Jau tas, kas dabar sutvar-!kodėl Jis taip kruopščiai rinktai

TRUMPAI
Sacramento. —

organizacinius reika-
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Jis vra v
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mas. v
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pas.
TEL. VI 7-9327 s

MEILĖ SU GROŽIU &

■

STATI HIM TEL ZW8A5A

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
I

J

Aluminijaus antrieji langai, 

investavi-

Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 

šildymo pečius, air-čonditioning. van
dens boilerius ir stogu rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

kyta ir sudėta staktose, sudaro 
nepaprastos istorinės vertės lo
bi, talpinanti savyje kuone šimt-

...tiktai viena pati kalba, 
it žalia bruknelė, nuo speigų ap
šarmojusi, lig šiai dienai tebeža
liuoja...

I

tu vos ir
Koncertą rengia Margutis.
lietai gaunami Marginiuose ir
Margučio raštinėje, 2422 W. 
Marquette Rd. Bilietu kainos 
nuo 2 iki 5 dol. šį sekmadienį

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS su vir
tuvės privilegijomis pavieniam asme

niui 59-tos ir Western apylinkėje. 
Tel. 778-4229.

St. Bruno's parish. 4 enormous bed
rooms. 3 baths, full finished base
ment. Deluxe 2 car garage. Beautiful 
vacant lot next door — could be used

barius, gazo šildymas, 
ražas. ?T- - * -x 

MINT 20 YEAR OLD 
EXPANDABLE

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

*

B

. (Tas laiškas, mums jau žinomas
— Rėd.). Buvo įsakyta laišką

LONDONAS. — Britanijos 
pašte vėl rastas siuntinys su 
sprogstama medžiaga. Jis bu
vo adresuotas vienam parlamen
to nariui, žydui. Siuntinys iš-

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės kitur

$15,500. pajamų.

J. V.

M. A. ŠIMKUS
Real Estate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitoki blankai.

H&LP WANTED i
Reikia Darbininku ir Darbininkiy

iš 
424-8809 ir 434-7843.

PIRKITE DVI AR TRYS ŠEIMOS 
Marquette Parke naują 8 butų namą 
po 3 ir 4% kamb.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Mainys i mažesni. 
HE 4-2323.
6757 So. ROCKWELL

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 
DARBUOSE

Stogų dengimas, Vandens nutekėjimo 
___ — • — . mūro su
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko,

Veltui Įkainavimas. Skambinkite dabar 
AL RET EAKTTS

Du iėji-
rami

įfl 

ss

SIUNTINIAI I LIETUVA
C-

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė/

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980
K-u-u. >     .... .......u.—r

K

--- - -XX_______X__ ..J

lankyti Kento univers. bibliote- abejonės ją siųsti p. J. (ladzuw
Čia galės ja naudotis, Kent State university, Kent,

Vincas žemaitis

HEATING CONTRACTOR 
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visų rūšių namo ap- 5 - - . —. _ a. X.* J Z 4-i *** m B

dėns boilerius ir stogų rinas (gutters).

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. MKSTERN AVĖ.

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

Call — Area code 
501 — 445-4252 

collect.

. Pa-
Apylinkė 59-tos

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

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

CHICAGO, ILL.

Iždo globėjais išrink- 
J.
D.

Tumavičienėl

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

Call: Frank Z.polis 
.32087:1 W. 95th St

*

i

r

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

as related family. Low 30’s.
Call MAZENIS 

TRAVIS & TRAVIS 
585-5385

i

doma toji programa. Šios str.
autoriui š. m. rugp. mėn. vi-Jėtojai, kurie nori, kad ji amži- 
dury buvo progos asmeniškai ap- nai ištvertų, gali be mažiausios

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINUS -
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

MūRINIS 4 MIEGAMI ir 3 vonios.

Garažas* 32 pėdų sklypas. Tuoj ga-

brangus. 64 ir Artesian.

raus dydžio būtai. 63-čia ir Pulaski.

PARDUODAMAS 4 BUTU mūrinis 
namas su 5 kambariais kiekviename 

j bute.

| Geras susisiekimas, geras
Galima namatyti sekmadieni 

1—5 vai. 6328 So. Albanv Avė. 
Tel. 259-7463 arba GR 6-4989.

quette Parke. $26,000.

Naujas gazo šildymas.

istorinei

’AUTOMATIC CHUCKER — SETUP 
WARNER-SWASEY — GISHOLT

_ 1st AND 2nd SHIFT

TURRET LATHE — SETUP OPERATORS
■ AND OPERATORS <

1st AND 2nd SHIFT

AUTOMATIC SCREW MACHINE SETUP
BROWN & SHARPE 5

1st AND 2nd SHIFT

*■ TOOL GRINDER
1st SHIFT

Powers offers an outstanding benefit program which includes company paid

— Kas norėtų nusipirkti sau tion and holiday plan, low cost company cafeteria and clean, modern air 
mokytoja? conditioned work facilities.

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS

DARBUOSE

įvardžiai. Tuckpointing - 

eSjZfffirSL? 121 SĖS.“

Knotty pine porcini. 
. Garažas. 

Parduodamas dėl ligos.

6 KAMBARIŲ .kaip naujas angliš-

mas. Gražus beismantas, platus^ lotas.

7 KAMBARIŲ CAPE COD, 4 mie-

664 psL Kaina

MARQUETTE PARKE mūrinis namas 
2 butų po 5% kambarių. Platus skly- 

Atidaras apžiūrėjimui sekma
dieni, lapkričio 19 dieną nuo 

12 iki 5 vai. popiet.
6803 So. ROCKWELL ST.

Savininko tel. 973-2023 arba 436-4184 
savaitgaliais ir vakarais.

OWNER RETIRING TO ARKANSAS. 
Want fast sale" 2 bedroom brick 12 
years old. Gas heath, central air cond. 
wall to wall carpeting, finished base

ment with bar, manv extras. 
A steal at S18.500. .

Vicinity 59th & Western. 
CALL 434-3558.

A. & L. INSURANCE & REALTY- 
A- LAURAITIS 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775 
(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai

MARQUETTE PARKE 
2 aukštų mūrinis namas po 4 kam- 

. 2 mašinų ga- 
Naujai atremontuotas. 

$20,000.
Skambinti po 5:00 vai. popiet 

424-9336

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

nos nebrangios.
8518-24 W. 63rd Street, Chicago, Ilk 

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.

medical and life insurance, pension plan, disability benefits. Liberal vaca- 

conditioned work facilities. 
FOR MORE INFORMATION CALL OR COME IN: 

POWERS REGULATOR
3100 WEST OAKTON ' SKOKIE, ILL.

OR 3-6700 or CO 7-6300 
An Equal Opportunity Employer

lietuvių kolonijos, ju suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž-

pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi-

kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

tus nuo Klrvelando.

J. Cadzow str.: “Lietuviškoji mečio didelį ploštą lietuviškos' 
programa Kento universitete” spaudos. Už šį visą rūpestį tik- 
(žr. “Naujienos” X. 13 d.) pa-'rai nuoširdus lietuviškas ačiū* 
teikė išsamių žinių kaip čia vyk- priklauso p. J. Gadzow’ui.

Taigi, lietuviškos spaudos my

lietuvių 
kalbos seminare (su uzskaitaxs)

i dėsto kalb. Pranas Joga, dažnai 
i atvyksta paskaitoms kalb. dr» X.
i Klimas.

Kas norėtų daugiau informa- 
Įcinių žinių, prašom.’ rašyti (ang- 
Į lų, ar liet, k.),: Mr. John C a-1 
■ dzow. I’altic-East European:

Room (1112), KSU Ubrary.

moderniai įrengtus rūmus ir su
sipažinti su ponu J. Cadzow’u, 
maloniai aprodžiusiu juos, todėl 
noriu trumpai pasidalyti savo 
įspūdžiais.

Pirmiausia turiu pabrėžti, kad 
buvau nusteointas ir tiesiog su-

kos naujai pastatytus 12 aukštų, globai.
ar gauti kopijas, kiekvienas kas Ohio 14242. 
kuom domisi. Pavyzdžiui, man 
seniai rūpėjo įsigyti nuotrauką 
vienos Lietuvoje 1920 m. nau
jai įsteigtos parapijos klebono. 
Bevartydamas senas knygas, at
sitiktinai ją radau, pareiškuis

DIOGENAS VERGIJOJ
Kai plėšikai sumanė parduoti 

vergijon savo belaisvį graikų fi
losofą Diogeną, šis sušuko;

gavau tos nuotraukos 
fotokopija.

Čia pat J. Codzow nurodė j k e- 
sukataloįuota|,etos dėžil> siuntin?> at" 

žinomo Lietuvos istori- 
i jos mylėtojo Jono Dainausko. 

’tai v -----

landų jai aprodyti ir supažindin- j

ta meile ir susidomėjimu sena 
lietuviška spauda. Jis mintinai 
žinojo, kur, kokiam skyriuje ir 
aukšte sudėta i
svarbesnioji lietuviška literatu-, slvMą 
ra Jis užtruko apie porą va-

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69+h STREET 

Tel.: REpublic 7-1941

J, BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-:

AL. IR IGNAS 
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 778-9533 — TEXACO 

^58-tos ir Western Avenue kampas

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town cf Lake)

Dažo namus iš lauko ir iš vidaus. 
Darbas garantuotas.

Nuo 2 iki 6 vai. po pietų 
skambinti YA 7-9107

STASYS ŠAKINIS

literatūrai rado vie
tos patalpinti Kento universite
to bibliotekoje, kad galėtų pa
togiai naudotis visi ja besido
mintieji. čia jau yra keliu JAV 
lietuvių padovanotos knygų ko- 

Rankraščių skyriujelekcijos. 
buvo parodytas Onos Šimaitės, 
žinomos žydų vokiečių karėtuo
se globėjos, ilgus metus (1953— 
1970) jos vestas dienraštis.

Patys bibliotekos rūmai, prieš 
tris metus pastatyti, įruošti pa
gal paskutinius šių laikų tech
ninius reikalavimus. Jau dabar 
juose yra apie milijonas įvairio
mis kalbomis knygų. Lietuvių 
kalba virš 3,000 tomų, iš jų apie 
1,000 tomų padovanoti prel. kun. 
Juro. Sukatalogavimas vieno to
mo kainuoja tarp 3-4 dolerių. 
Aukos šiam reikalui labai pa
geidaujamos.

Naujai besikuriąs Kento mies- 
t tas yra gražioje kalvotoje vie- 
Itovėje; jis turi apie 30,000 gy
ventojų, kitą tiek studentų, iš 
kurių apie 20,000 gyvena specia
liai Įrengtuose bendrabučiuose, 
o apie 10,000 atvyksta iš toliau. 
Jis yra apie 50 mylių į pietų ry-

J. B. KONČIAUS knyga 

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai 84,00, minkšti — $3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

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

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

V. VALANT1NAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustym* 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NA Ų J OK AITJS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9205

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutiniu 90 (1869-1959) metų 

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

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 

nyčios.* įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugja, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuotu katalikišku, socialistinių, laisvamaniškų ir 

kai ir kt.
Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Moner 

Orderį
A3IERIK0S LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 

vardu Ir paniurti:

— Adv. Rapolui Skipičiui svei
kata sunegalavo. Jis yra išvežtas 
į Central Community ligoninę.

Vincas Tamošiūnas ir Jo
nas Švoba Šaulių S-gos vadovy
bės nariai iš Detroito buvo at
vykę Į Chicagą. Čia pasimatė su 
Centro valdybos nariais ir apta
rė šaulių 
lūs.

— Jonas Kaunas buvo išvykęs 
trims savaitėms į Hot Springs 
pasigydyti. Grįžęs jaučiasi gerai 
ir vėl Įsijungė į lietuvišką visuo
menini darbą. Jis yra Vytauto 
Didžiojo šaulių kuopos kores
pondentas.

— Chicagos Parkų Distriktas 
paruošė planus ir pastatys Mc 
Guane parke Bridgeporto apy
linkėje modernų namą apylin
kės žmonių ir organizacijų rei
kalams už apie 1,5 mil. dolerių. 
Pastačius naują, senasis parko 
namas bus nugriautas.
50 metų senumo.

— Beverly Hills gėlininkai, 
2443 W. 63rd St., paruošė ka
lėdinių gėlių ir puošmenų bei 
dekoracijų spalvotą katalogą sa-

vo klijentams. - Lapkričio 26 d., 
sekmadienį, nuo vidudienio ten 
bus išstatyti tie dalykai apžiūrė
jimui. Beverly,JHills Florai sa
vininkai p. Drishai remia ben
druosius lietuvių darbus.

— Tėvynės Mylėtojų Draugi
jos seimas išrinko naują valdy
bą. Gertruda Dargienė iš. Pitts
burgh išrinkta pirmininkė, Ona 
Biežienė — sekr., Helen Bučins- 
kienė — ižd., M. Vaidyla, P. 
Dargis, M. Kasperaitis, A. Čap
likas ir M. Gudelis — vicepirmi
ninkais.
ti: V. Jankus, B. Bajerčius, 
Gulbinienė, H. čižauskienė, 
Bobelienė ir J.
Draugija yra išleidusi dr. Van
dos Sruogienės Lietuvos Istoriją 
ir dar daug vertingų knygų.

— Lietuvių Radijo Forumo 
programoje šį vakarą bus spau
dos konferencija su Balfo cent
ro valdyba.

LABAI GERAS 2 BUTŲ
Geresnis už naują 1^2 aukšto mūras 
su 2 butais. Puikus 2 miegamųjų bū- 

"jtas 1-me aukšte ir su vienu miegamu 
patogus butas antrame aukšte. Erd
vus ir gražus beismantas, 2 mašinų 
mūrinis garažas su šoniniu Įvažiavi
mu iš gatvės. Daug gerų ir vertingų 
priedų. Savininkas turi-išvyktį i Flo
ridą prieš sausio mėn. Jūs turite pui
kią progą paimti tą bargeną geroje 
apylinkėje. Būkite apdairūs ir ap
sukrūs. Skambinkite stebukladariui.

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

5 KAMBARIŲ, 18 m. senumo rezi
dencija prie 71 ir 
$28.200. Y

PRIE 59 IR KILBOURN 2 butų po 
5 ir -4 kambarius mūro namas. 2 ma
šinų mūro garažas. Tik $33,500.

2 BUTŲ kampinis mūras 5 ir 5 kam
barių, pilnas rūsys, nauja gazo šilima. 
Prie 52 ir Kedzie. $33,900.

46 IR CAMPBELL 2 po 4 kamaba- 
rius, pilnas rūsys, gazo šilima, gara
žas. $26,000.

PRIE 56 IR TROY paveldėjimas, 
5 kambarių mūro bungalow, 2 mie
gami. $18,500.

66 IR ROCKWELL 2 butų geram 
stovy mūras. $32,000.

67 IR TRIPP 4 miegamų 19 metų 
senumo mūro namas. Įrengtas, rūsys'. 
2 mašinų garažas. S31,500.

DVIEJŲ ŠEIMŲ 1% aukšto 15 me
tų senumo baltų plytų mūras prie: pat 
Marquette Parko. S35.900.

PRIE 65 IR RICHMOND labai gerai 
prižiūrėtas 2 butų po 6 kambarius, 
mūrinis. $36,500.
Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEL. — 254-5551

Rankdarbių paroda atidaro
ma šiandien, šeštadienį, lapkri
čio 18 d. 5:30 vai. Tėviškės para
pijos salėje, 6641 So. Troy. Jau
nimas ir senimas išstalys savo 
rankdarbius. Lankyti galima 
jau iš ryto iki sekmadienio 3 vai. 
įėjimas laisvas. Visi kviečiami. 
(A. T.). ( (Pr).

ARKANSAS 
MOTEL RESORT 

Bullshoals Lake 10 units.
Fishing, hunting. 
Choice lake view. 

Also White/River lots.

HICKORY HILLS deluxe 12 apart
ments. 6—1 and 6—2 bedroom. Un
derground parking. Utilities and car
peting throughout. Flexicore floors 
and ceilings. Only 5 years old. Surely 
worth looking into it. Owner has re
duced price for quick sale.

OAK LAWN vacant zoned 10 apart
ments 100’xl35’ fully improved..

References
J. & J. BUILDERS 
598-8255 or 598-3817

♦ Panaikinu savo testamentą. 
Aš, Edwards Zubernis, gyvenan
tis 6906 So. Artesian Avenue, 
Chicago, Ill. 1972 metų balan
džio 19 dieną buvau parašęs tes
tamentą, kuriame buvo įvairūs 
nurodymai.

Dabar aš viešai skelbiu, kad 
minėtą testamentą aš panaiki
nu, po jo padėtą parašą atšau
kiu ir kitaip savo reikalus su
tvarkysiu.

Chicagos Jūrų šauliai malo
niai kviečia pažįstamus ir 
suomenę atsilankyti Plaukioji
mo sezono uždarymo bankete, 
kuris įvyks lapkričio 26 d., sek
madienį. 3 vai. p. p. B. Pakšto 
salėje. Meninėje dalyje pasiro
dys daugiausia Jūrų šauliai, o jų 
tarpe smuikininkas Alf. Paukš
tys. lydimas pianisto M. Motie- 
kaičio, atliks keletą muzikos kū-

V

rinių.
Kaip ir visuomet, pas Chica

gos Jūrų šaulius bus linksma 
nuotaika, geras maistas, gausus 
laimės šulinys, o geriausieji šo
kėjai bus apdovanoti premijo
mis. Vietas iš anksto prašome 
rezervuoti per — Jūrų šaulių val
dybos arba kuopos narius.

Chicagos Jūrų šauliu kuopa 
>r).

■* Kr. Donelaičio Lituanistinės j gazo šilima, 4 mašinų mūro garažas, 
mokyklos tėvų komitetas ruošia 
vakarą - balių gruodžio 2 d. 7:30 
vai. vak. Inn Motion salėje, 5820 
So. Kedzie Avė. Kviečiame lie
tuviška visuomene dalyvauti ir 
šiuo prisidėti prie mokyklos iš
laikymo. Staliukus prašome už
sisakyti iš anksto telefonais

(Pr).

♦ “Akiračių” recenzentas, pa
kritikavęs Pr. Čepėno sureda
guotą Lietuvos Universitetą, iš
veda: “Vis dėlto gera knyga” ir 
baigia: “Prieš šventes, kai sun
ku rasti rimtą, įspūdingą, kul
tūringą ir nepigią dovaną drau
gams, — nepamirškit Lietuvos 
Universiteto. Stora ir vertinga 
dovana gėdos nepadarys”. Už 
20 dol. gaunama adresu: Liet. 
Profesorių Draugija %
mantas, 6616 So. Washtenaw 
Ave., Chicago, m. 60629. (Pr).

MARQUETTE PARKO 
APYLINKĖJE 

Savininkas parduoda apynaujį 
mūrinį namą, 

2 aukštų.
Skambinti '436-0539

-*■ šį savaitgalį įsigykite bilie
tus į sol. Vidmanto Valatkos 
koncertą, kuris rengiamas lap
kričio 26 d. 4 vai. p. p. Jaunimo 
centre. Sol. V. Valatka neper
seniai atvyko iš okupuotos Lie- 

isikūrė Californijoje.
Bi-

♦ Dail. Andriaus Baluko tapy
bos ir piešinių paroda tebevyks
ta Čiurlionio galerijoje. Lanky
mo laikas — savaitės bėgyje 
nuo 7 iki 9 vai. vak., šeštadienį 
ir sekmadienį nuo 11 vai. ryto 
iki 9 vai. vak.

Parodos uždarymas įvyks sek
madienį, lapkričio 19 d. 9 vai. 
vak. (Pr).

Vertingi siuntiniai, oro paš
tu, pasieks gavėjus Lietuvoje 
dar prieš Kalėdų šventes. Kaina 
tik 82 dol. (6 skirtingi dalykai). 
Prašome kreiptis: Vyt. Žukaus
kas; Package Express, 2608 W.

Tai yra namas kaip lėlė 55-tos ir Aus
tin apylinkėje. 3 dvigubo dydžio mie
gamieji patogiai išdėstyti toje pat 
aukštumoje ir dar puikus kambarys 
bet kuriam tikslui arba patogiam ir 
labiausiai mėgstamam 4-tam i 
majam bei TV kambariui. Pilnas beis-

— apylinkė. Pirkdami ta namą jūs 
galite tikrai sutaupyti pinigų — tokia 

yra jo kaina.
Skambinkite stebukladariui.

TEISYBĖ LAIMI
6 KAMBARIŲ gražus apkaltas me

dinis, Naujas gazu šildymas. Gara
žas. Marquette Parke. Arti Western 
buso. $14,400.

6% KAMBARIŲ MŪRAS. 1% vo
nios. Iškelti vamzdžiai. Įrengtas beis- 
mantas. Kilimai. Garažas. Arti ofiso. 
Pamatęs, kito nenorėsi. $23,000.

2 BUTŲ BEVEIK NAUJAS mūras. 
Radiant šildymas. Ąžuolo medis. Ce
ramic vonios.
Sausas šiltas beismantas.
Arti mūsų.
$38,000.

I
kos konstrukcijos mūras, gazo šildy
mas. Gražus beismantas, platus lotas. 
Mūro garažas. Arti ofiso. $28,500.

7 KAMBARIŲ CAPE COD, 4 mie
gami. Įrengtas beismantas. Gazo^šil-
dymas. Garažas. Arti mokyklų, Mar
quette Parke. $26,000.

2 BUTU MŪRAS. 2 auto mūro ga
ražas. Naujas gazo šildymas. Arti 
parko. Našlė atiduos už 29,000.

NAUJAS 2 AUKŠTŲ MŪRAS.
1- mam aukšte liuksus beauty shop ir 
vania, kambarių puošnus butas
2- me aukšte.--Prie parko. $37,000.

1% AUKŠTO 2 butų mūras. Mo
dernūs 5% kamb. 1-me aukšte ir 4 
kamb. butas 2-me aukšte, 
mai. gazu šildymas, garažas, 
gatvė arti Western ir Marquette Rd.

1 autobuso. $21.000.
13 BUTU MŪRO NAMAS, Puikūs 

butai duoda $20,000 nuomos. Naujas 
gazo šildymas. Sausas beismantas. 
Kaina 6 metu pajamos.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9,900.

8 KAMBARIŲ 1% aukšto 16 metų 
mūras. 2 vonios. Įrengtas beisman
tas, Garažas. Arti 83-čios ir Kedzie. 
$32 000" 2* AUKŠTŲ 2 BUTŲ NAMAS, pla
tus lotas. Garažas. Arti mūsų. — 
$22,000.--

. Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave.' RE 7-7200
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6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet
te Parke. S21.900.

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. $67,500.

4 BUTŲ MŪRAS. Modernios vo
nios. spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai, 3 automobilių gara
žas Tilr 000

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu, alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik $27,900.

GRAŽUS 2 BUTŲ MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu. 2 au
to garažas. S36,500. _

11 BUTŲ 7 metų, mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu,- alumin. langai. Pa
jamų apie $23,000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE 
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

Moderni virtuvė. Dideli kambariai. 
Garažas. 32 pėdu sklypas. Tuoj ga
lima užimti. Gerai prižiūrėtas. Ne
brangus. 64 ir Artesian.

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

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

TEL. 436-7878
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KOKIA TIKĖJIMO LAISVĖ LIETUVOJ

20540
V

H i

Divisi, 
O.• C.

Rūmu

Trys Britanijos karališkos Iš kairės princesė Margaret, karalienės jaunesniojiseimos nariai se
suo, princesė Anne — karalienės duktė ir sosto įpėdinis princas Charles.

I

PARYŽIUJE TĘSIAMOS TAI
t
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Vertė skaityti vyskupy laišką
Apie okupuotos Lietuvos gyventojų vargus ir rūpesčius dėl 

Bažnyčios, kunigų ir tikinčiųjų persekiojimo Eltos redakcijoje 
gauta apie 1000 puslapių dokumentuotos medžiagos. Yra tai Nr. 
1 ir 2 specialaus leidinio, pavadinto “Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika”. Kronikos leidėjai pabrėžia, kad “šiame leidinyje tai-, 
pinamos žinios visada kruopščiai patikrinamos”. Nors Kronikos 
leidėjai prašo užsienio lietuvių spaudą pagalbos, išplatinint šį po
grindžio spausdinį, bet Eltos redakcija, negalėdama visos šios 
medžiagos ištisai paskelbti, dės tik trumpesnius dokumentus, jų 
ištraukas ar santraukas.

Sovietams didelį rūpestį su-
kėlė, kai viso pasaulio spaudoje 
nuskambėjo žinia- apie 17,540 
okup. Lietuvos tikinčiųjų para
šais memorandumą, pasiųstą 
TSKP Gen. Sekretoriui Leonidui 
Brežnevui.' ir, su atitinkamu 
kreipimusi, JT Gen. Sekretoriui 
Kurt Waldheimui. “Memoran
dumo atsiradimą paskatino ka
talikų teisių varžymas, o ypatin
gai kunigų — J. Zdebskio ir P. 
Bubnio teismai”, rašo “Lietu

vos Katalikų Bažnyčios Kroni
ka” Nr. 2.

“1972 m. balandžio 11 d. Re
liginių reikalų tarybos įgalioti
nis J. Rugienius į Kauno Arki-! giajS-

l--------

IŠ VISO PASAULIO
NEW YORKAS. — Kailių 

pirklys Sam Burns, 56 m., nušo
ko iš savo gyvenamo namo 26-to 
aukšto į gatvę ir užsimušė. Jam 
besirengiant šokti (jis.visą

VAKARŲ VOKIETIJOS RINKIMAI
BONA. — V. Vokietijos rinkimų rezultatų* šias eilutes ra- 

landą nesiryžo) policijos valdi- šant, dar nebuvo. Žmonės labai gausiai balsavo, ir manoma, kad 
jis net 90 nuošimčių bus rinkimuose dalyvavę. Paskutinieji viešo- 

pasakė tik ką nužudęs savo biz- •sios oponijos tyrinėjimų pranašavimai davė Nedidelę persvarą 
nin ‘ Ič^nrlprin Rrandtn \

ninkai bandė jį atkalbėti.

1

va-

nio partnerį. Jis nenorįs baigti ’ kanclerio Brandto koalcijai.
įtikimuose dalyvavo 4’ milijo

nai naujų balsuotojų, šie rinki
mai buvo pirmi specialūs rinki
mai V. Vokietijos istorijoje. Pa- -

vyskupijos Kurijos patalpas su
kvietė Lietuvos vyskupijų vys
kupus (einančius pareigas) ir 
valdytojus, ir drauge-su Maskvos 
atstovu Orlovu privertė pasira
šyti vadinamą ‘ganytoj inį laiš
ką. tikintiesiems’, kuriame ap- 
šiheižiami parašų rinkėjai ir 
pasirašiusieji., memorandumą”.

perskaityti 1972 m. balandžio 
30 d., sekmadienį, vietoje visų 
tą dieną sakomų pamokslų. Ku
nigų tarpe kilusios diskusijos 
— ką daryti: skaityti ar ne, nes 
buvę aišku, kad tai nėra laisvas 
vyskupų žodis. Daugelis kuni
gų gavę tokio turinio kreipimą
si:

“Gerbiamas Kunige, Katalikų 
Bažnyčiai Lietuvoje ir kuni
gams atėjo išbandymo dienos. 
Balandžio 30 dieną visi kunigai 
yra Įpareigoti perskaityti vys
kupus, kunigus ir tikinčiuosius 
kompromituojantį laišką:

“1. Balandžio 11 d. Rugienis 
ir valdžios atstovas iš Maskvos 
privertė Ordinarus pasirašyti šį 
apgailėtiną laišką. 2. šis laiškas 
yra šmeižtas, nes 17,000 tikin
čiųjų pasirašė ne ant tuščių la
pų, bet po tekstu, kurį žino vi
sas pasaulis. 3. šis laiškas įžei
džia ir kompromituoja geriau
sius Lietuvos Katalikų Bažny
čios sūnus ir dukras, turėjusius 
drąsos pasirašyti memorandu
mą. 4. šis laiškas neatitaisomai 
kompromituoja pačius Ordina
rus. 5. Klusnumas vyskupui ku
nigus įpareigoja tik CIC rėmuo
se. Niekas negali įpareigoti ku
nigą skaityti šmeižtą. 6. Sąži
ningi kunigai šio laiško neskai
tys, nors dėl to reikėtų pakelti 
bet kokią auką. f

Kunige, apeliuojame į Jūsų 
kunigišką sąžinę: būdamas pa
siuntiniu To, kuris tave pavadi
no Tiesa, nenusilenkite melui ir 
prievartai, neišduokite už lėkš
tę lešienės Tautos ir Bažnyčios 
reikalo. Minėtą sekmadienį iš 
rajonų buvo pasiųsta į bažny
čias specialūs asmenys, kurie 
turėjo pakontroliuoti, kurie ku
nigai skaitys, kurie neskaitys.

(E)

savo gyvenimą kalėjime. Polici-1 
ja negalėjo jo išgelbėti ir vėliau 
nuvykusi į kailininko parduotu- ' 
ve, rado Jules Roth, 50 metų,' 
nužudyta keturiais peilio smū-prastai vyriausybė renkama ket_

ELKTON. — Kentucky nu
krito privatus lėktuvas su 11 as
menų. Mačiusieji pasakoja, kad 
lėktuvas sprogo ore. Visi ke
leiviai žuvo. Jie grįžo iš futbo
lo rungtynių.

TOKIJO. — Japonijos vyriau
sybė paskelbė, kad gruodžio mn. 
viduryje bus uždaryta Japonijos 
ambasada--Tautinėje Kinijoje; 
Ambasadorius Atsushi Uyama 
sugrįš į Tokijo lapkričio mėn. 
pabaigoje.

ČIKAGA. — Spalio mėnesį 
jaunas baro patarnautojas Zim
merman, pirkdamas O’Hare ae
rodrome lėktuvo bilietą, pajuo
kavo turįs kišenėj bombą, jo juo
kas kainavo jam 500 dol., nes bi
lietų pardavėjas, nesupratęs juo
ko, pašaukė detektyvus. Teismas 
jį nubaudė 500 dol. bauda ir 
įspėjo daugiau šposų nekrėsti.

WASHINGTONAS.
armijos vadovybė nutarė likvi
duoti didelę dalį, apie 25% savo 
turimų automobilių, džypų, sunk
vežimių, autobusų. Dabar ketu
riems armijos kareiviams tenka 
po vieną mašiną. Speciali komi
sija nutarė, kad tiek mašinų ar
mijai nereikia, šio mašinų lai
vyno mažinimas truks 5 metus. 
Jis gali paliesti automobilių pra
monės biznį.

OTTAWA. — Kanados parla- persikelti iš viešbučio į jam per- 
mentas pirmą kartą susirinks onistų unpirktą 8 kambarių na- 
sausio 4 d., pranešė premjeras mą su plaukymo baseinu ir ne-

Įveriems metams, tačiau kancle
ris Brandtas buvo priverstas 
šaukti rinkimus po trejų metų, 

įneš jo dauguma parlamente su
mažėjo, keliems jo partijos na
riams perbėgus pas opoziciją. 
Be trijų didžiųjjų partijų rinki
muose varžėsi dar 8 mažesnės, 
jų tarpe komunistai ir naujieji

Saigonas steigia 
naują, partiją 

SAIGONAS Prez. Thieu 
vyriausybė skubiai organizuoja 
naują politinę demokratų parti
ją, kurion įrašomi aukšti kari
ninkai, provincijų, rajonų, ap
skričių viršininkai, kaimų se
niūnai ir visi žymesni komuniz
mo priešai. Kelios nedidelės po
litinės grupės, nors anksčiau neipačiai,..:Paskutiniuose rjnkimuo-anksčiau nei 

■,. , , Yėmusios-TnieŽTtaldžios, įsirašė
į šią partiją. Jos tikslas būsiąs 
kovoti politinę kovą prieš ko
munizmą prasidėjus karo pa
liauboms.

Apie 2,000 vietnamiečių ka
ro mokyklų auklėtinių buvo iš

aiškinti

>

JAV

se prieš trejis metus krikščionys 
demokratai buvo gavę 46.1%, 
socialdemokratas
laisvieji demokratai — 5.8$.

Paskutinę savo rinkiminę kal
bą kancleris Brandtas pasakė 
Vakarų Berlyne. Spaudos atsto
vams jis pareiškė, kad didelės 
daugumos jis parlamente neno
ri, nes partijos eilėse lengviau iš
laikyti discipliną, kai yra nedi
delė persvara.- Jis valdysiąs to
liau, jei gautų nors tik vieno 
atstovo persvarą. Jam rūpi ra
tifikuoti su Rytine Vokietija pa
sirašytą sutartį.

42.7% ir

Žmonių minios
C

prie Perono namų
BUENOS AIRES. — Argenti

nos karinė valdžia davė leidimą 
buvusiam diktatoriui Peronui

Trudeau. Pirmas parlamento už- mažu sodu. Namas kainavo par- 
davinys bus balsuoti pasitikėji
mą liberalų partijos valdžiai, ku
ri neturi parlamente daugumos.
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siuntinėti po kaimus 
žmonėms dabartinės politinės ir 
karinės padėties. Tolimuose kai
muose gyventojai girdėjo apie 
derybas dėl taikos, tačiau jie ne
žino smulkmenų. Valdžios po
litikai tris dienas aiškino kade
tams susidariusią padėtį ir iš
siuntinėjo juos į kaimus perduo
ti žmonėms jų nurodymus.

tijai 83,000 dol.
Vakare prie to namo susirinko 

apie 45,000 argentiniečių, Pero
no gerbėjų. Jis pats per garsia
kalbį prašė minios išlaikyti tvar
ką ir neprovokuoti neramumų. 
Valdžia leido Peronui pasakyti 
k^lbą stadijone, tačiau peronis- 
tai nepatenkinti, kad karinė dik
tatūra nustatė laiką ir vietą, kur 
Peronas turi kalbėti.

Paprašė Kubos 
išduoti 7 piratus

WASHINGTONAS. — Vals
tybės departamentas per šveica- 
rjią oficialiai kreipėsi į Kubos 
vyriausybę, prašydamas išduoti 
Amerikai septynis oro piratus. 
Jų tarpe yra trys negrai, praėju
sią savaitę pagrobę keleivinį lėk
tuvą, ir keturi vyrai, kurie pri
vertė lėktuvą skristi į Havaną 
prieš tris savaites. Pagrobdami 
lėktuvą jie nušovė bilietų parda
vėją Houstone.

Tai pirmas kartas, kada Ame
rika oficialiai prašo Kubos ati
duoti nusikaltėlius.

Ginčas dėl salų

KISSINGERIS IŠVYKO Į PARYŽIŲ 
TĘSTI DERYBŲ SU Š. VIETNAMU 
WASHINGTONAS. — Henry Kissinger, prezidento Nixono 

patarėjas užsienio politikos reikalams vakar išskrido į Paryžių 
tęsti derybų su šiaurės Vietnamo atstovu LeDuc Tho. kuris atvyko 
j Paryžių penktadienį. Kartu su Kissingeriu iš Andrews aviaci
jos bazės Marylande išskrido generolas Aleksander Haig, Kissin- 
gerio pavaduotojas Nacionalinėje Saugumo taryboje ir valstybės 
departamento pasekretorius Azijos reikalams William Sullivan. 
Be jų delegacijoje yra trys Kissingėrio štabo nariai. Winston 
Lord, Peter Rodman ir John Negroponte bei vertėjas David Engel.

Baltųjų Rūmų sekretorius 
Ziegler pareiškė, kad ši derybų 
sesija dar nesibaigs sutarties 
pasirašymu. Gali tekti dar tar
tis su Saigono vyriausybe ir, gal, 
vėl su šiaurės Vietnamu. Į Pa
ryžių atvyko iš Pietų Vietnamo 
generolas Tran Van Don, kuris 
yra parlamento narys ir prezi
dento Thieu patarėjas. Jis de
rybose tiesioginiai nedalyvaus, 
bet bus Paryžiuje ir atstovaus 
Saigono vyriausybei, jei reikė
tų išspręsti vieną ar kitą klau
simą.

Hanojaus atstovas Paryžiuje 
pareiškė, kad Amerika tvrcfų 
sustabdyti Saigono valdžios ap
ginklavimą ir sustabdyti šiaurės 
Vietnamo bombardavimą. Dery
bos gali pasisekti tik einant šiuo 
keliu, pareiškė Le Due Tho. Jis 
pridėjo, kad jis atvyko į Pary-

Rusijoj gamins 
Pepsi - Cola

NEW YORKAS. — Sovietų 
Sąjungos 5 gyventojai ateinan
čiais metais gers kapitalistinį 
gėrimą — Pepsi-Colą. Bendrovės 
pirmininkas Donald Kendall pa
skelbė, kad pasirašyta sutartis 
su prekybos viceministeriu Vla
dimiru Alchimovu ir Sojuzplo- 
doimport pirmininku Grigorijų 
Nikolajevu.

Pepsi-Colos bendrovės šaka 
Monsieur Henry Wines Ltd. ga
vo Sovietų Sąjungos atstovybę 
Amerikoje pardavinėti sovietiš-

Balfo posėdis
ČIKAGA. — Praėjusį šešta

dieni naujoji Balfo centro val
dyba susitiko A. Rudžio namuo
se su spaudos atstovais ir, taip 
pat, kalbėjo apie Ealfo reika
lus per Rudžių vadovaujamą Lie- • 
tuvių Radijo Forumą.

Balfo valdyba atsakinėjo Į 
klausimus apie Balfo perkeli- j 
mą iš Brooklyno Į Čikagą, pa
pasakojo, kaip ta mintis kilo ir 
vystėsi ir kokie valdybos atei- ką šampaną, vyną ir degtinę.
ties planai. Naujosios centro
valdybos pirmininkė Marija Ru
dienė pabrėžė, kad buvusio cen- 'naja”, tačiau ji labai brangi dėl 
tro apylinkė labai pasikeitė ir aukštu mokesčiu. Pasirašius su žiu Amerikai pageidaujant, sie-

Jau dabar Amerikoje pardavi
nėjama sovietinė vodka “Stolič-

I
Balfo centro išlaikymas New j Amerika prekybos sutarti ir ga- 
Yorke ėmė nesti nuostolių, šiuo pus favoritinės valstybės statu-

. ui d lėlelių sa>ndelnĮ ! są, sovietų vodka žymiai atpigs.
Pepsi-Colos vadai tikisi, kad 

jų' gaminamas pačioje' Sovietų
nereikia, vis mažiau siunčiama
dėvėtų - rūbų-’vor maisto siūnti--
niai sudaromi ..per specialias Sąjungoje gėrimas patiks bolše

vikiniam gomuriui ir padarys di-agentūras.
Čikagoje Balfui patalpas pa- de!ę konkurenciją Įvairiems kva-

siūlė Altą. Sales visada mielai 
duos AL Veteranų postai ir Lie
tuvos Vyčiai. Naujosios valdy
bos vicepirmininkai patys pa
siims didesnę pareigų naštą, lai
kinai bus bandoma apsieiti be 
reikalų vedėjo.

Vicepirmininkas organizaci
niams reikalams J. Jasaitis pa-. 
reiškė, kad šiuo metu aktyviai I .

# . T-'

veikia 54 Balfo skyriai, tačiau 
bus bandoma jų skaičių padidin- <

sams ir lemonadams.

Sveikino prezidentą
Prezidento Nixono perrinki

mo proga Vlikas pasiuntė jam 
tokio turinio sveikinimo tele
gramą:

“Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas turi garbę pa- 

i sveikinti Jus, Pone Prezidente,
į su perrinkimu ir palinkėti atei
nantiems keturiems Jūsų prezi-

ti. Būsią ruošiami apylinkių su-1

■ dentavimo metams geriausios 
.seėmės Jūsų tauriose pastango-

važiavimai. Dar kalbėjo sekre
torius A. Dzirvonas, O Zailskie- 
nė.

Toje pačioje radijo progra- se Jas,ekti Pastovią ir teisingą
_ J taiką visoms tautoms.

— Lapkričio 8 d. Pavergtųjų 
Europos Tautų Seimas pasiuntė 
Prezidentui Nixonui tokią svei
kinimo telegramą:

“Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimas pagarbiai siunčia Tams- 

~ u'* tai, Pone Prezidente, sveikinimustižiausia politine teisingumo m , ...A.. f . (Tamstos perinkime proga ir ge-partija nutarė sugrįžti j valdžios I . ,-,••• m x , •, .. .. . . , . t-. Tinusius linkėjimus Tamstos ki

moję buvo prisiminta Latvijos 
nepriklausomybės sukaktis 
pasveikintas ligoninėje sveika
tos tyrimus atliekąs inž. A. Ru
dis.

ir

ANKARA. — Turkijoje di
džiausia politinė “teisingumo’

koaliciją,' kuriai vadovauja Fe- 
rit Melen. Tuo baigta vyriau- ‘ 
sybės krizė.

kiant užbaigti susitarimą, šiau
rės Vietnamas nusistatęs reika
lauti, kad būtų laikomasi anks
čiau sutartų sąlygų. Jei Ameri-
ka bandys derybas ištęsti ir su
tarimą vilkinti, tuo atveju Viet- ’ 
namo liaudis neturės kitos išei
ties kaip tęsti kovą, pareiškė Ha
nojaus politbiuro narys.

Ryšium su Amerikos-Š. Viet
namo derybomis į Paryžių at
vyko ir Kinijos užsienio reika
lų viceministeris Chiao Kuan 

Hua, kuris tarėsi su Prancūzijos 
užsienio reikalų ministeriu Schu- 
manu. šis anksčiau sugrįžo iš 
savaitgalio poilsio šiam pasima
tymui. Abi
cūzija atliko nemažą vaidmenį

diplomatiniuose

Kinija ir Pran-

užkulisiniuose 
kontaktuose. ’

Washingtone valdžios šaltiniai 
teigia, kad karo paliaubų neten
ka laukti anksčiau kaip gruodžio 
mėnesio vidury . Ne tik diplo
matų derybos gali užsitęsti, bet 
ir praktiška paliaubų priežiū
ra dar nesuorganizuota.

Pietų Vietnamo vyriausybės 
oficiozas dar kartą pakartojo 
Saigono sąlygas. Jos nė kiek 
nesušvelnėjusios. žinios apie 
Saigono vyriausybės 
esančios tik visuomenės klaidi
nimas, sako Tin Song.

žinios
nuolaidas

tiems keturiems prezidentavimo< 
metams. Mes taip pat linkime 
Tamstai geriausios sėkmės Tam
stos garbingos ir teisėtos taikos 
politikai, kuri yra taip svarbi 
visoms laisvę mylinčioms tau
toms”. (E)

Senatorius apie 
sovietu metodus

I.OS ANGELES.

W
Jean Westwood, sen. McGovernui rei-

Nori gauti 
dvigubą pilietybę 
MONROVIA. — Čikagos ne

grų veikėjas Jesse Jackson su 
delegacija vieši Liberijoje. Jis 
veda derybas su Liberijos val
džia, reikalaudamas, kad ji duo
tų visiems Amerikos negrams 
savo pilietybę. Negrai tuo atve
ju turėtų dvigubą pilietybę.

Jacksonas savo kalboje per Li
berijos radiją aiškino, kad 30 

Jean Westwood, sen. McGovernui rei.'bilijonų Amerikos negru galėtų 
kalaujant, buvo paskirta demokratu daug Liberijai padėti, pirkdami 
demokratę reikalauja, kad įi pasi

trauktu ii pareigu.

Senato
rius Alan Cranston laiške savo 
Kalifornijos balsuotojams papa
sakojo, kaip jam neseniai lan
kantis Maskvoje, j jo kambarį 
viešbutyje įsibrovė du vyrai. Jie 
sumišo pamatę, kad jo žmona 
yra kambaryje. Tada jie prane
šė, kad reikia pataisyti televizi
jos priimtuvą, nors jis puikiai 
veikęs.

Senatorius mano, kad vyrai 
buvo žvalgybos agentai, atėję 
įtaisyti slaptų mikrofonų arba 
norėdami
mikrofonus.
pasikrapštė apie televiziją ir iš
ėjo.

SAIGONAS. — Komunistų 
raketos nukrito Da Nango avia
cijos bazėje, vienas amerikietis 
buvo sužeistas. Toliau į šiaurę 
komunistų artilerija paleido 2,- 
400 sviedinių į Saigono marinų

LIBREVILLE. — Gabonas ir apkasus. Didieji JAV bombone- 
Ekvatorinė Ginėja pasiskundė 
Jungtinėms Tautos dėl inciden
tų, kurie kilo tarp tų valstybių, 
susiginčijusių dėl kelių nedide
lių salų: Mbanieir Cocobeach. 
Gaboną anksčiau valdž Pran
cūzija, o Ginėją — Ispanija. Jų 
1900 m. sutartis pamiršo pami- 

Inėti tas dvi salas ir dėl jų nie-H. R. >Haldeman laikomas vienu jta- 
kingiausiy Baltyjy Rūmy tarnautoju. 
Jis nusprendžia, kas turi teisę susitik- kas per daug nesirūpino, kol
kingiausiy Baltųjų Rūmų tarnautojų

šiai, nežiūrėdami blogo oro, ku
ris sustabdė kovos lėktuvų vei
klą, daužė priešo pozicijas de
militarizuotoje zonoje ir abie
jose jos pusėse.

toli tų salų yra naftos šaltiniai.
Gabonas ir Ginėja bandė su

sitarti, tačiau nepavyko. Gabo
nas užėmė salas, Ginėja skun
džiasi, kad Gabono jėgos suėmė

pataisyti sugedusius
Jie kelias minutes

paridentu Nixonw. Sp.ud* ii.prieš kelis metus paaiškėjo, kad lAia lz*U • M. MA* 1 * * a
Atlanto vandenyno dugne, ne- ir kankino 280 Ginėjos kareivių.

ti su 1 
kritikuoja, kad jis savo viršininką per 

daug izoliavęs nuo žmonių.

-i U

partijos pirmininke. Po rinkimų daug jos prekes, padėdami jai savoj
mokslu ir patyrimu.



ANTANAS JONAITIS

ŽIEDADULKES IR BIČIŲ DUONA
(Tęsinys)

/ adadulkės — augalų vyriš
ko- >s lytinės ląstelės. Jos for- 
rn Aossi ir bręsta žiedo vyriš
ko, dalyje, kuokelių sustorėji- 
miose — dulkinėse. Žiedadul- 
k.'r. s subrendus, dulkinės siene
lė iyšta, ir žiedadulkės išdulka, 
lie savo tiesioginės paskirties 

apvaisinti moteriškoje žiedo 
da« e sėklapradyje, glūdinčią 
kir šialastę, žiedadulkės yra 
da ' el’o naudingų vabzdžių — 
e:.‘ mofagų — maistas. Bitėms

L dulkės yra vienintelis ami- 
r; . tgščių riebalų tiekėjas, svar- 
b mineralinių druskų, mikro- 
e e*.lentų ir daugelio vitaminų 
šak irs.

ii ekvienos augalo rūšies žie- 
čcJ jikėe daugiau ar mažiau ski- 
r a n formą, dydžiu, paviršiaus 
rast i ir dalinai spalva. Pavyz- 
d ii’’, ezeinio žiedadulkės yra 
kriaušės formos, klevo laive
lio, lazdyno — trikampės, sau- 
l'pr-.žos — primena ovalius, 
d; giiuotus kaktusėiius, faceli- 
jus — rugio grūdą, žiedadulkės 
yra nuo O, iki 0,003 mm skers
mens. Mikroskopiniu žiedadul- 
k ų analizės metodu iš nuimtų 
nuo bitės kūno arba meduje esan
čių žiedadulkių galima nusta
tyti, kokių rūšių augalus bitės 
lankė, taip pat ir medaus beta
ri nę kilmę.
* Žiedadulkės yra Įvairių spal
vų ir atspalvių, pradedant švie-

kiaulpienės — oranžinės, ezei
nio — mėlynos, kaštanų — ru
dai raudonos, rytinės aguonos 
— tamsiai, violetinės ir t. t.

Žiedadulkės turi daug balty
mų, riebalų, angliavandenių, vi
taminų, įvairių cheminių elemen
tų, fitohormonų, fermentų, pig
mentų ir kitų medžiagų.

Svarbausioji žiedadulkių su
dėtinė dalis — baltymai, žieda
dulkių baltymai priklauso albu- 

i minų ir globulinų pogrupiui, 
j Randama ir laisvų amino rugš- 
I čių. Baltymų kiekis svyruoja 
nuo 11.36 iki 51.2$(. Mažiau
siai baltymų yra pušų žiedadul- 

! kėse, daugiausia — ryžių ir kai 
i kurių gluosnių rūšių žiedadul- 
jkėse. Visų gyvų organizmų bal- 
\ tymai sudaryti iš 20-22 amino 
.rūgščių. DalĮ amino rūgščių bi- 
jtės organizmas susintetina pats, 
į kitas, vadinamas būtinas, turi 
I gauti su maistu. Bitėms būtinos 
lamino rūgštys yra šios: argini- 
; nas histidinas, levuzinas, izole- 
i vuzina, metioninas, fenilalani- 
nas, trenoninas, triptofanas, va- 
linas. Trūkstant kurios nors vie- 

! nos iš jų, bitės organizmas ne
sugeba susintetinti savų kūno 
baltymų. Visų augalų žiedadul
kių baltymai turi daug šių rūgš
čių ir jų tarpusavio santykis ati
tinka optimalius bičių organiz
mo reikalavimus.

J

žiedadulkėse gausu Įvairių

Frankfurto zoologijos sode fotografui pozuoja grupė surikaty, Pietinės Afrikos gyventoją, ku
rie turi pilkus kailiukus ir ilgss uodegas. Jie yra urviniai žvėrys.

iRichard Leakey minėtą 2.6 mi- 
Į Ii jono metų seną kaukolę rado 
Kenijoje, per 500 mylių Į šiau
rę nuo Olduvai George vėjų 
išgairintame akmeniniame kal
no šlaite netoli nu Rudolfo 
ežero dykumoje. Su kaukolės 
fragmentais jis rado ir žmo
gaus kojos kaulą ir dar keletą 
to paties senumo palaikų. Pa
laikai išsilaikę smėlio sluogs- 
nyje po ugniakalnio lavos klo
du, kurio senumas tiksliai nu
statytas virš pustrečio milijo
no metą senumo, tiksliai — 
2,600,000 metų. ✓

Radėjas savo pranešime Na
tional Geografic Society Lon
done pasakė, kad iki šiol moks- 

, las laikėsi teorijos, jog Homo 
sapiens (protaujantis žmogus) 
per praėjusius 2 milijonus 
metų išsivystė iš padaro, vadi
namo “Australopithecus”, tai 
yra tokio primityvaus padaro, 

I turėjusio ir žmogaus ir beždžio
nės charakteristikas. Dabar-

Naujas vaisius: : * * ' 
> lemon — lime r

Arti Homestead, Floridoje, 
gyvenantis citrininių vaisių so
do savininkas Herman Lucer
ne apžiūrėdamas sausros ap
džiovintas plantacijas netikė
tai pastebėjo vieną medelį veš
liai juodžaliai bežaliuojantį ir 
sultingų, sveiku vaisių pilną, 
kuomet visi tūkstančiai mede
lių vos vegetavo. Kas savinin
ką Luverne dar labiau "nuste
bino tai, kad to medelio vai
siai buvo ne citrinos ir ne visiš
kai lime. Vaisiai buvo juodža- 
lios spalvos kaip lime, bet 
turėjo “kvoterio” didumo auk- 

įsiniai geltonas dėmes. Ragau
jant, vaisius buvo ne tik rūgš
tus kaip lime, visai kaip citri
na ir gardumo kaip greipfru
tas.

Lucerne labai dėkingas gam
tai, kuri jam sukergė citrinos 
ir lime medelius pradėdama

pia ir baigiant tamsiai violeti- angliavandenių: fruktozės, gliu- 
n?s. pavyzdžiui, aviečių — švie- kozės, ksilozės, arabinozės, sa- 
s'os, Ii- pu — šviesiai žalsvos, t charozės, celiulozės ir kt. Žie- 
svėrių, garstukų —- geltonos, dadulkėse aptinkama ir lakto-
t

<< X \ vNfJLl k ALBA

zė, tai vienintelis toks atvejis 
augaluose, žiedadulkėse įvai
rių cukrų ir krakmolo yra vidu
tiniškai 20'7. Krakmolo būna 
keliolika kartų mažiau, negu cu
krų. Išimtį sudaro tik kukurū
zų žiedadulkės, kur cukrams 
(gliukozei, fruktozei, . ksilozei, 
arabinozei, sacharozei) tenka 
14.19'/<, o krakmolui — net 
22.4'/. žiedadulkių angliavan
deniai bitėms yra kaip energijos 
šaltinis.

Įvairių augalų žiedadulkėse 
riebalų yra nuo 1 iiri 20%. Žie
dadulkių mišiniuose riebalams 
tenka vidutiniškai . Žieda
dulkių riebalų sudėtyje rasta 
9 riebiosios rūgštys, jų tarpe la
bai svarbios neprisotintos rūgš
tys; linoline, linolininė ir ara- 
chido. Įeinančios Į vitamino F 
kompleksą. Daugiausia riebalų; liškos

Šaulių susirinkimas
š. m. lapkričio 12 d. Vyčių sa

lėje Įvyko Vytauto Didžiojo šau
lių kuopos susirinkimas, ’šau
liai daugumas uniformuoti, 
punktualiai rinkosi, visur matė
si tvarka ir drausmingumas, 
taip šauliams ir dera. Vyčių sa
lė buvo perpildyta, vos sutalpi
no kelis šimtus šaulių. Susirin
kimui pirmininkavo kuopos pir
mininkas V. Išganaitis, Į prezi
diumą pakvietė garbės šaulius: 
A. Valatkaitį, S. Radzviską ir 

lkp. garb, teismo pirm. A. Bu- 
drecką. Sekretoriavo kuopos se
kretorius J. Petrauskas.

•Pirmininkas V. Išganaitis pa
sidžiaugė nepaprastai gausiu 
šaulių susirinkimu, pasveikino 
susirinkusius linkėdamas šau- 

ištvermės, giedrios nuo- ’

linosi dienos Įspūdžiais ir padai
navo daug nuotaikingų dainų. 
Tai buvo puiki atgaiva.

Nenoriai šauliai skirstėsi su 
gera nuotaika Į namus.

J. Kaunas

Pustrečio milijono 
metų senumo kaukolė

x d.V'1 tu soviEl ocCLHEI) LITHUANIA Cikagtete^ įspūdžiai oki- 
ie Lietuvoje apsilankius 101 psl Kaina S1.00

* j. A KISS THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių
^prašymai. paimti iš gyvenimo Lengvas stilius gyva kalba, gražiai išleista 

|/sl "Kaina S2.50

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS Klasines poemos “Metai” poeu 
n ado Pavėnio vertimas Gražus leidinys. 127 psl Kaina S3.00 x

Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK 
~attto bruožai paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istorija

Kama %3.0G Kietais viršeliais S4.00

Jauguina siu Kn>gų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis Jas u 
Aitas knvgaš galima isigvH atsilankius i Naujienas arba aTsiuntus čeki a* 
į»nu np oprlaida

\ A I J I E N O S
HalMerf Street. (’hiraįft> II! hijkii*

GEROS DOVANOS
Stos KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

su DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje S4.00 dabar tik ..........-....... $3.00
Minkštais viršeliais tik ..........—.......................................   $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTuRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europa įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar
tik ...............................   _..........  $1.50

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį.

N A U J I E N 0 S,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

iEZLEEESEEEIKIEIlZKIIIIIKIEIIIIIIXXEXTIE
KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI

— Sek pasaką, mamyte.
Apie senu® laikus,
Kai aitvarai ir laumės
Skrajojo po laukus . . .

S. Petersonienė

frezija i; pasakos yra vaikų 
krykštavimai. Naujienose galima 
siems bei jaunimui.

mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie-

yra pavasari žydinčių augalų (taikos ir siekti idealo garbingai j 
žiedadulkėse, pavyzdžiui, kiaul- į eiti šaulio pareigas. Jis sveikini- ! 
pienių — 16.5D , lazdyno—1.27c. *mo kalboje pabrėžė šaulio parei-
Vasarą žydinčių augalų žieda
dulkėse riebalų kiekis mažėja, 
pavyzdžiui, dobilų — 1.4D, lie-

gingumą ir drausmingumą, pri
minė nepamirštamą tėvynės 
meilę.

Naujausias archeologijos ra
dinys — pustrečio milijono 
(2,600,000) metų senumo žmo
gaus kaukolė gali aukštyn ko
jomis apversti ikišiolines moks
lininkų teorijas apie moder
naus žmogaus evoliuciją, pa
reiškė archeologas tyrinėtojas 
Richard Leaky, sūnus pagar
sėjusio tyrinėtojo Dr. Louis S. 
B. Leakey, kurs dar prieš ke
letą metų Olduvai dauboje, 
Tanzanijoj (Afrikoje) rado pu
santro .milijono metų žmogaus 
palaikų ir tuo radiniu spėjo 
sukelti “revoliuciją moksle apie 
proistorinį žmogų”. Jaunasis

tinis radinys teikia aiškų įro- naują vaismedžių rūšį, kuriai 
dynią, kad kartu su Australo- 
pitheku žemėje gyveno dide
lius smegenis turintis, stačio

jis dar pavadinimo nesugalvo
jo, bet atradimą jau užpaten
tavo. Tokį tų dviejų vaisme-

mis vaikščiojantis dvikojis ge
nus Homo ir dėlto tas genus 
Homo, iš kurio išsivystė Ho
mo sapiens, 'jau buvo homo 
(žmogus) ir jam nebebuvo rei
kalo vystytis iš Australopithe- 
ko.

$ Jei ieškai draugų be trūku
mų, tai rizikuoji likti be drau
gų. L. Tolstojus

džių sukryžiavimą jis per 10 
metų nesėkmingai bandęs pa
siekti.

-1 * h e fox you 4 
HEART FUNdV 
help your .HEART

I DR. KAZYS GRINIUI

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 

(neįrištą) vd. S2.00. .
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street —■ Chicago, 6060S
—----- ... _______ -

pų — 1.169?. Į vasaros pabaigą 
riebalų kiekis žiedadulkėse vėl 
padidėja. Žiedadulkių pariebė- 
jimas sutampa su bičių prieaug
lio intensyvių .auginimu. Rie
besniu maistu maitintas prie
auglis ilgiau gyvena, sukaupia 
savo kūne žiemai didesnes rie
balų atsargas, zgeriau pakelia 
žiemojimą.

Žiedadulkės labai daug turi 
vitaminų, ypač B grupės, Vita
minų gausumu nusileidžia tik 
kai kurioms mielių rūšims, šiuo 

• metu žiedadulkėse surasta jau 
14 vitaminų rūšių; bičių duo
noje — 15 — A (karotinas), BĮ 

j (tiamino chloridas), B2 (rįbof- 
; lavinas), B6 (pridoksinas), B3 
(pantoteno rūgštis), PP (niko
tino rūgštis), M (folino rūgštis), 

■ H (biotinas), C (askorbino rūgš- 
itis), E (tokoferolis), D. (ergo- 
i kaiciferolis), 'PR (rututinas), 

I-'. (linoline, linolininė ir arachi- 
do rūgštys), inozitas. Bičių duo
noje randamas dar ir vitaminas 
K.

Mažiau vitaminų yra nektare, 
tad žiedadulkės yra svarbiausias 
kai kuriu vitaminu šaltinis bi
tėms.

— Lietuva brangi mano tėvy
nė, turi būti šaulio veiklos ke
lias ir tikslas.

>

Į papildomą kontrolės komisi
ją išrinktas naujas šaulys Albi
nas Paplauskas. ^Sumanymuose 
šauliai iškėlė daūg Įdomių ir 
aktualių klausimų. Pasiūlyta 
Įsigyti mikrofoną, nes perpildy
tai salei esant ne tik oro trūks
ta. bet ir silpnas girdėjimas. 
Kun. Kuzminskas nušvietė sun
kią tikinčiųjų padėtį pavergtoje 
Lietuvoje, prašė šaulius parem
ti religinę šalpą. Rengiamas šau
lių naujų metų sutikimas, kuris 
Įvyks š. m. gruodžio mėn. 31 d. 
Vyčių salėje. Naujų metų suti
kimu didelis susidomėjimas, jau 
mažai liko kvietimų. Kas nori 
dalyvauti, turi paskubinti jų Įsi
gyti. Garbės teismo pirminin
kas A. Budreckas'skatino tėvus 
paraginti savo jaunimą stoti Į 
šaulių eiles, ta proga paskaitė 
savo sukurtą eilėraštį apie šau
lius.

Š. m. lapkričio mėn. 19 d. 4 
v. p. p. Balzeko ‘muziejaus pa
talpose yra rengiamas Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo minėji
mas ir š. m. lapkričio mėn. 26

Mineralinės medžiagos žieda
dulkėse sudaro 1.5-9/,, gausu 
kalio, fosforo, magnio, kiek ma-

1. n Butkiene, velyku pasakos, 32 psL, telpa 6 pasakos ir DVY- j geležies Is mikroelemen-
NUKES, 34 p>i. >u 8 apsab.ymehais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius-! / . * .
truo os spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 doi. Į • vario, boro, cinko, mangano,

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka ! ^°')a't0’ ™°libdeno. Cheminių 
mažiesiems. Jūratės Esdukaitės iliustruota. Didelio formato. 24 psl., gra-1 elementu žiedadulkėse yra apie
žus leidinys. $1.50.

3 A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Simam* 
keviciaus iliustruota. 130 psl.. S1.80.

4. Stase Vanagaitė • Petersonienė, LAUME DAIIME. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys, 
dtdeho formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL. kaina 5 dol

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

juota knyga Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, no'elės. Dail. [ 
V. Stancikaitės iliustracijos. 186 psl., kaina 2 dol.

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

8. Jo^as Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai 
čiai bendravo su savo dievais. 54 psl., S1.00.

Vaikai mėgsta ir non skaityti Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juosį 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalan
suotų vaikams perkamas dovanas — pu«c knygų, pusė žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn

60 rūšių.

žiedadulkėse gausu dar ne vi
siškai ištirtų fitohormonų. Vie
ni jų skatina augalų augimą, ki
ti pasižymi priešingu veikimu. 
Iš augimą skatinančių hormonų 
rastas heteroauksinas.

Iš fermentų žiedadulkėse ran
dama: amilazė, diastazė, inver- 
tazė, katalazė, lipazė, fosfatazė.

žiedakulkių spalva priklauso 
nuo dažo medžiagų, vadinamų 
pigmentais. Vieni jų priklauso 
flavonolių, kiti karotinoidų kla
sei. Iš karotinoidų labiausiai 
žiedadulkėse yra paplitęs oranži
nės spalvos pigmentas karotinas

d. 11 v. Įvyks pamaldos Jauni
mo Centro koplyčioje, o po pa
maldų Nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo 51-riu 
metų sukakties minėjimas.

Kuopos pirmininkas V. Išga
naitis prašo šaulius gausiai da
lyvauti abiejuose kariuomenės 
minėjimuose, pageidaujama da
lyvauti su uniformomis. Susi
rinkimas baigtas Tautos himnu. 
Po susirinkimo šauliai gerą va
landą maloniai praleido, besivai- 
šindami kavute ir skaniais už
kandžiais.

Vaišių vyriausioji šeiminin
kė. buvo šauliu moterų vadovė 
S. Cecevičienė. Jai talkino se
sės šaulės. Ilgai šauliai sėdėjo 
prie gražiai papuoštų stalų, da-

Some people learn the hard. way. Pay
checks disappear fast.

Day-to-day living expenses eat up 
a lot. And maybe part goes in the 
savings account for this year’s vaca
tion or another immediate goal.

A good chunk of that money seems 
to disappear by itself.

So it’s no wonder that when it 
comes to long-term goals, or when an 
emergency comes up, there simply 
aren’t funds to meet the need.

Unless there was a nest egg build
ing up all that time.

A good way to build that nest egg 
is with U.S. Savings Bonds. The easy 
way to buy them is to sign up for the 
Payroll Savings PJan wh ere you w^tk. 
An amount you specify will be set 
aside from your paycheck and used 
to buy Bonds.

And while you’re going through, 
grocery bills, car repairs, vacation 
weekends, kids’ toys and nights out 
on the town, you’ll know you’re sav
ing money too. '

That’s good to know.

Now E Bonds pay interest when heH to 
maturity of 5 years, 10 months (4% the first « 
year). R^nds are replaced if tost, stolen, or £ 
destroyed. When needed they can be cached ♦ 
at yesir bank. Interest is not subject to state X 
or local income taxes, and federal tax ®ay 
be deferred until redemption. - .

N A U J I E N 0 S,
17?” Xn H U STEn ST.. CHICAGO. H.L. fiOAOS

Ir geltonos spalvos ksantofilas. 
žiedadulkėse gausu ir fitonci-

du. Jie saugo nuo mikroorga- 
n:znų antpuolių nr tik pačią ž:e-

dadulkę, bet ir jautrias žiedo 
dalis. Su žiedadulkėmis parneš
tos fitocidinės medžiagos ir bak- 
teriofagai dezinfekuoja avilį, 
korius, padeda greičiau Įveikti 
bičių ligas.

(Bus daugiai:)

Take stock in America.
Join the Payroll Savings Plan.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, III. 60608
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Dfc. K. PAUTIENE

Lietuvos kariuomenė buvo serai ginkluota pagal to meto karo reikalavimus, čia matomas priešlėktuvinis dalinys.

Šauliai ištikimi kariuomenės talkininkai 
kovose dėl Lietuvos nepriklausomybės 

(Tęsinys)
Mūsų pulko vadas argu

mentavo, kad Eglyne mums pri
klauso, nes lenkų sargyba nesto
vėjo toje vietoje kuri dabar yra 
ginčijama vieta. Ir pagal Tau
tų Sąjungos aprašymo dokumen
tus, . ta vieta mums priklauso. 
Lenkų pulko vadas baigė prie
šingai ir sakė, kad leųkai nebu
vo užėmę tą vietą, bet patrulis 
saugodavo tą vietą ir iš tolo 
stebėdavo. Lenkai teigė, kad 
Eglynių kaimas mokėjo mokes
čius Lenkijai ir kad tai didelis 
tos vietos priklausomumo Lenki
jai Įrodymas. t

Iš mūši] pusės lenkams buvo 
atsakyta, kad neutralinės zonos 
gyventojai pagal Tautų Sąjun
gos nutarimą neprivalėjo niekam 
mokesčių mokėti, o Lenkija pa
žeidė Tautų Sąjungos nutarimo 
taisyklos ir neteisėtai ėmė mo
kesčius iš ių gyventojų.

Lenkai sulaužo susitarimą
Mums su lenkai nesusitarus, 

pulko vadas kapitonas Skučas 
paprašė lenkų delegacijos pulko

įvado, kad perduotų mūsų pagei- 
’ davimus Varšuvos valdžiai, kad 
ultimatumą laikinai sulaikytų, 
kol iš abiejų pusių, Lenkijos ir 
Lietuvos paskirta mišri komisi
ja, neištirs sienos ir nustatys 
kur ta siena privalo eiti. Lenkų 
vadas sutiko su pulko vado pa-, 
siūlymu ir mes, rodos, nesusipy- 
kę draugiškai išsiskyrėme. Pul
ko vadas nelabai pasitikėjo len-į 
kų pažadais ir sugrįžęs į mūsų 
pusę Įsakė bataliono vadui ka
pitonui Pranculiui palikti pas 
mus ir pažadėjo atsiųsti susti
prinimų. Ir ištikrųjų, po va
landos lenkų karys atvyko ir 
mums įteikė raštą, kad nieko 
naujo nepakeista ir kad ultima
tumas apie pasitraukimą galio
ja ir lietuviai turi pasitraukti iš 
Eglynės, šiaurinės kaimo dalies 
ir kad terminas baigiasi šian
dien (1923 m.) gegužės 20 d. 
24 valandą. Prie Lenkijos ir 
Lietuvos sienos, pietinėje Su
valkijos dalyje bręsta naujas 
konfliktas. Lenkija brutaliai 
ruošiasi ginklu pulti ir savinasi 
mūsų lietuviškas žemes. Lenki
ja laužo tarptautines sutartis ir

Dramblys ir asilas
Amerikos demakratų parti-l 

jos “simbolis” asilas ir respub
likonų dramblys pasirodo, 
“prigijo” be jokio išorinio po-Į 
ve ik i o.

Kaip Die Abendpost praneša,' 
Itai yra vieno populiaraus kari-į 
įkatūristo Thomas Nast išmo- 
nis, kurį jis panaudodavo savo 
juokų skyriuje Amerikos laik
raščiuose.

Thomas Naši būdamas f> me-j 
tų amžiaus atvyko su savo te-' 
va is iš Vokietijos į JAV-hes. Joj 
tėvas buvo karinio orkestro 
muzikanta.

Jaunasis Thomas Nast savo

j taras ir per 25 metus pasidarė 
j liek garsus, kad pats preziden
tas Abraham Linkoln jį pava
dino didžiausiu jaunos Ameri- 

ikos respublikos **verbuotoju” 
(Recruting Sergant). Bet nie
kur nerasta paaiškinimo, kaip 

į ir ko<lėl Nast toms partijoms 
į asilų ir dramblį parinko sim
boliais. Pirma kartų jis panau
dojo asilo karikatūrą 1870 me
lų “Harpers Weekly” savait
raštyje, pašiepdamas Linkolno 

i pilietinio karo demokratus 
priešus. Keturis metus vėliau 

Į jis pavaizdavo respublika nūs 
išgązdintais laukiniais dramb
liais, neturinčiais nuovokos

laikraščiams politines karika-

APLANKYS KASDIENĄ...
Visuomenei ir paskiram asmeniui “Naujienos*’ 

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

prenumerata yra ideali ir prasminga dovana tė
vams, vaikams, giminėms, draugams, kaimynams, 
pažįstamiems, seneliams ir kitiems.

“Naujienos” padės Jums išlaikyti giminės ar bičiulių artu
mą nežiūrint nuotolių ir bus ištikimu ryšininku visai išeivi* 
jai, kovojančiai už savo krašto laisvę.

, PRAŠOME NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA
Siunčiu $22.00. Prašau siuntinėti “Naujienas” kaip Kalė

dinę dovaną metams (pusei metų $12.00).

Tautų Sąjungos nutarimus bei 
įsipareigojimus. Daugiausiai 
kalti lenkų šlėktos dvarponiai, 
kurie skundė lietuvius Varšuvo
je ir spyrė lenkų valdžia be jo
kio atidėliojimo pulti lietuvius. 
Aš žinau vieną iš Marijampolės 
kilusį lenkų kilmės karininką, 
kuris šnipinėjimo tikslais tar
navo Lietuvos kariuomenėje ir 
vėliau perbėgo pas lenkus, tar
navo lenkų kariuomenėje ir skun
dė lietuvius ir su lenkų šlėktų 
pagalba organizavo visokius puo
limus prieš Lietuvą. To karinin
ko pavardė Antony Cipricevi- 
čius. Vėlesnėmis žiniomis, lie
tuvių šaulių, pranešimu, Cipri- 
cevič lenkų pusėje, sąžinės grau
žiamas dėl padarytų skriaudų 
savo Lietuvos gimtam kraštui 
būdamas išsigėręs nusidūrė pei
liu. Pulko vadas, gavęs mūsų 
pranešimą, kad ultimatumas len
kų nepakeistas ir baigiasi Sek
minių išvakarės gegužės 20 
pranešė divizijos štabui, o 
generaliniam štabui.

Paruoša ginkluotam 
susirėmimui

d., 
šis

va-

VARDAS, PAVARDĖ

MIESTAS VALST.

Siuntėjo Pavardė, Vardas

Adresas:
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Pavojingos medūzos
A u t ra Ii jos rytinį pakraštį 

užplūdo nepaprasta medūzų 
invazija. Didžiulės dviejų met
rų skersmens jos plūduriuoja 
vandens paviršiuje ir ieškoda
mos maisto seklumose atsikė
lė į paplūdimius, taip kad va
sarotojai nebegali maudytis. 
Medūzos prisiliesimas iššaukia 
odos uždegimą ir smarkų per
šėjimą. Ypatingai medūzų 
nuodai esą pavojingi akims.

Kitomis žiniomis tokiii me
dūzų antplūdis pasirodė ir Juo
dojoje jūroje.

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOS E”

dėties aš labai bijojau. Mūsų 
šaulių žiniomis, lenkai turi apie 
batalioną karių su 5 kulkosvai
džiais, o aš turiu apie 20 karių 
ir vieną lengvą kulkosvaidį. Vė
liau naktį pulko vadas, gelbėda
mas padėtį, atsiuntė į mano kai
rįjį sparną 2 sunkius kulkosvai
džius leitenantui vadovaujant. 
Šitie 2 kulkosvaidžiai užėmė ko
manduojamą aukštumą, o iš 
priešo pusės buvo pelkėta vieta, 
sunkia: lenkams iš fronto pusės 
prieinama.

Paliauboms esant, vietiniai 
gyventojai ramiai miegojo ir ne
žinojo, kad bus su lenkais mū
šis dėl sienos. Sekminių išva
karėse, gegužės 20 d. kaip pa
prastai, ūkininkai savo namus 
ir klėtis pasipuošia žalumynais, 
o piemenys savo karves papuošia 
ant ragų uždėdami vainikus. 
Padėtis labai Įtempta ir mes lau
kiame kiekvienu momentu len
kų puolimo. Apie pirmą valan
dą nakties išgirdome trimitą, 
lyg rago garsus. Buvo manoma, 
kad lenkai davė ženklą savo da
liniams eiti pirmyn, bet vėliau 
kareiviai surado piemenį, kuris 
išginęs savo bandą, trimituoja ir 
duoda ženklą savo kaimynų pie
menims, kad jis ankstybiausias. 
Piemeniui buvo džiaugsmas, kad 
padarė gėdą savo kaimynų pie
menims, bet mums Įvarė baimės, 
nes manėme, kad lenkai daro 
naktinį puolimą, kuriam mes 
nebuvome pasirengę. Pryšakyje 
išstatyta sargyba iš sargybinio 
ir jo padėjėjo (žydų tautybės), 
o mes gulime grioviuose ir lau
kiame lenkų puolimo. Vėliau 
bus daugiau apie tą sargybinį, 
nes jis pateko Į lenkų nelaisvę.

Lenkai pradėjo puolimą
Apie 2 valandą ryto, pradė

jus švisti, lenkai išsirikiavę vie
noje eilėje apie pora kuopų ar 
daugiau, skleistinėje rikiuotėje 
žygiavo link mūsų apsigynimo 
linijos. Padėtis labai įtempta, 
nes mes ir lenkai laukiame, ku
ri pusė pradės pirma šaudyti. 
Prisileidę lenkus apie 300 me
trų pradėjom šaudyti. Aš pirmas 
pradėjau šauti, nes arčiau nebu
vo galima priešo prisileisti. Mūsų 
2 sunkūs kulkosvaidžiai paleido 
ugnį Į lenkų puolantį kairįjį spar
ną. Mes iš priekio šaudėme fron
taline ugnimi, o virš mūsų gal
vų nuo kalno kitas sunkus mūsų 
kulkosvaidis šaudė ir stabdė 
lenkų frontalinį puolimą. Lenkų 
batali jonas guli prikaltas prie 
žemės ir negali pajudėti, nes 
kiekvienu momentu turi didelius 
nuostolius. Prieš tai lenkai slin
ko prie mūsų linijos su 7 žmo
nių perbėgimais, bet veltui. Bu
vo matyti, kad kaip tik lenkai 
atsistoja, tuojau krinta sužeisti 
į šoną. Iš 7 ar 8 žmonių, bėgan-

čių pirmyn, tik 2 gali nubėgti 
Į komanduojamą liniją.

Mūšiui einant, lenkai savo su
žeistų žmonių negali paimti, ir 
priešo nuostoliai didėja. Lenkų 
batalionas pakriko, nes turėjo 
per didelius nuostolius, o antra 
Lenkijos valstybė buvo tautinių 
mažumų valstybė, puolančiame 
batalione buvo apie 25% ukrai
niečių ir baltgudžių, kurie neka
riavo už lenkus, o šovė pro šalį, 
bet ne Į lietuvius. Mes nemanė
me jokio puolimo daryti, nes ne
turėjome atsargų ir rriums bu
vo Įsakyta padarius priešui nuo
stolių pasitraukti. Jei būtume 
turėję būrį karių, galėjusių ma
nevruoti lenkus iš užpakalio, bū
tume pakrikusį batalioną paėmę 
į nelaisvę. Kaip buvo pulko va
do įsakyta, iš lėto pasitraukėme 
iš šiaurinio Eglynės kaimo, pa
likdami 2 ūkininkus lenkų pu
sėje. Mūšis tęsėsi nuo 2 vai. ry
to iki 11 vai. priešpiet. Mes tu
rėjome sužeistų ir užmuštų.

Vietiniai lietuviai gyventojai, 
bešvintant, šautuvų ir kulkos
vaidžių šūvių ir granatų sprogi
mo buvo staiga pabudinti ir ne
žinojo, kas darosi ir nežinojo 
kas daryti. Buvo tokių ūkinin
kų, kurie prikentėjo labai daug 
nuo lenkų žiaurių persekiojimų, 
pasikinkę vežimus bėgo link Kal
varijos Į pietus. Buvome len
kų apšaudomi’ 5 kulkosvaidžių 
ir daugelio kareivių, bet turė
jome į priekį šaudyti ir siekti ko
vos lauką. Vienoje vietoje, gu
lomis peršliaužiau i kitą vietą ir 
norėjau Į priekį pasižvalgyti, bet 
atsisukęs Į užpakli pastebėjau 
ant arimo kulkų dulkes, kurias 
kėlė keletos kulkosvaidžių ugnis. 
Bet, dėl persitikrinimo, pakėliau

medinį vokiškos granatos kotą, 
Granatos kotas buvo peršautas 
keletą kulkų. Jei toje vietoje bū
čiau pakėlęs galvą, mano galva 
būtų kulkų nupiauta. Mes iš 
lėto, po kelis karius pasitraukė
me į užpakalį už 1kilometro ir 
užėmę geras pozicijas pradėjo
me kasti apkasus apsigynimui. 
Lenkai, laukė, bijojo, kad mes 
juos pakrikusius iš užpakalio su 
kokiu būriu karių nepaimtumėm 
į nelaisvę. Priešingai, pastebė
ję mus traukiantis, jie gavo drą
sos ir kiek atsikvėpę pradėjo ak
tyviau į mus šaudyti.

(Bus daugiau)

H T A SUSIVIENIJIMAS 
y A LIETUVIŲ

W AMERIKOJE
SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus^ 
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudę ir ligoje pašalpa, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti ivairiu klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $16,000,00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę - Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi- . f 
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudę: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2 00 
į metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

11 vai. naktį iš bataliono 
do kapitono Pranculio gavau 
pranešimą:

— Leitenantui K. Pautieniui 
pryšakinėje linijoj, kur laukia
ma lenkų puolimo: pasipriešinti 
ir padarius kiek galima daugiau 
priešui nuostolių pasitraukti iš 
šiaurinės Eglynių kaimo dalies. 
Lietuva ir Lenkija neutralinę 
zoną, Tautų Sąjungai tarpinin- 
kaujan, pasidalino ir mūsų Lie
tuvos vyriausybė naujo konflik
to su Lenkija nenori. Iš mažų 
dalykų pasidaro dideli ginkluoti 
susirėmimai ir karas. Mums ka
riams savanoriams atrodė, kad 
mūsų valdžia atiduoda Lenkijai 
lietuviškas žemes ir nedaro di
delių pastangų muštis su lenkais 
už lietuviškus plotus, bet žiū
rint iš aukštos politikos, gal mū
sų valdžia elgėsi šiuo atsitikimu 
teisingai. - Neišprovokuoti karo, 
laukti kol lenkai pirmi pradės 
šaudyti ir tik tada ugnimi pasi
priešinus atsitraukti.

Labai sunkus mano uždavinys. 
Aš pasakiau savo bataliono va
dui, kad bus labai sunku ir ne
bus galimummą pilnai tokį Įsa
kymą Įvykdyti, nes aš kaip sa
vanoris atėjau kariuomenėn ka
riauti ir ginti nuo piešo kiekvie
ną savo tėvynės žemės pėdą, o ne 
atsitraukti ir laukti kol priešas 
pirmutinis pradės ugnį. Priešas 
eidamas pirmyn gali visai nešau
ti į lietuvius. Juk ir jiems gal 
toks įsakymas, paliaubų metu 
duotas, laukti kol lietuviai pra
dės šauti. Lenkai būdami 10 
kartų skaitlingesni už mus, la
bai lengvai gali mus nuginkluo
ti ir paimti Į nelaisvę, šitos pa
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_ SAVE AT
SZ0.000

Mutual Federal 
Savings and Loan

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

2 YEAR MATURITY
Per Annum

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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 pasiunčient čekį ar Money or

der} tokiu adresu:

Raginkite savo apylinkę 
augti • taupykite!

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- 
oesio pirmos.
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KOVOJANTI TAUTA
Lietuvos kariuomenės Šventę minint

Kiekvienais metais niiniine j spaudos, mūsą tautos istorija 
Lietuvos Kariuomenę. Lapkri
čio dvidešimt trečioji jau senai 
pasidarė tradicinė Lietuvos ka-
riuomenės šventė. Daug kieno 
ir daug kartų spaudoje ir pa
skaitose buvo kalbėta apie šios 
šventės atsiradimų ir prasmę, 
todėl čia nesiimu dar kartų 
aiškinti netolimos mūsų praei
ties istorijos. O tai buvo įvy
kiai, kada po ilgos rusų prie-

pasuko į laisvę ir šviesų. Tų 
{storinį įvykį Jonas Greičiūnas 
savo eilėraščio trumpame pos
melyje taip nusako:
Nerasi tu niekur,'niekad nerasi, 
Kų tau savanoriai parnešė basi...

Dvidešimt metų Lietuva džiau 
gėsi savanorių jai parnešta do- 
vana.Nors tik dvidešimt metų 
nepriklausomybės, bet tas

Kaip Maskva padeda saviesiems
Antanas Sniečkus, šį pavasarį kalbėdamas prie Lau

kuvoje atidengiamo paminklo, pastatyto Amerikoje dir- 
busiąm ignorantui, išsiplepėjo apie Lietuvos komunistų 
teikiamą paramą Amerikoje dirbantiems “pažangie
siems” ir kitokiais vardais prisidengusiems Maskvos po
litikos šalininkams. Naujienos pačiupo Sniečkų iž liežu
vio galo ir pacitavo jo sakytos kalbos tekstą. Komunis
tams labai nepatiko viešumon iškeltas išsiplepėjimas. Pa
skubomis buvo susižinota su pačiu Sniečkum ir po trijų 
dienų Chicagoje leidžiamoje Vilnyje jau buvo Sniečkaus 
įsakymu paruoštas paaiškinimas. Sniečkus, girdi, pasa
kęs ne tą, ką norėjęs pasakyti, o Naujienos jo kalbą dar 
kitaip supratusios.

Lietuvoje veikiantieji komunistai labai gerai žino, 
kad Amerikos “pažangiesiems” negalima imti jokių pi
nigų iš užsienių. Jeigu būtų įrodyta, kad komunistai 
gauna finansinę paramą iš bet kurios užsienio valstybės, 
tai tada prokuroras galėtų juos traukti atsakomybėn, 
kaip svetimos valstybės agentus. Bet kai užsienio finan
savimo negalima įrodyti, tai tada jie gali tapti “pasišven
tusiais idealistais”, siekiančiais pagerinti demokratinę 
santvarką ir “proletarų” gerbūvį. Jie ruošia vakarus, 
seklbia vajus, kad susidarytų įspūdis, jog tai yra jų pa
čių “pasiaukojimas”, sudėti pinigai ir pasklebtos aukos.

Bet parama Amerikoje veikiantiems komunistams 
gali būti ir netiesioginė. Okupanto primesta valdžia gali 
sudaryto tokias sąlygas, kad Amerikoje veikiantieji ko
munistai arba jų politikai pritariantieji siauro'akiračio 
žmonės lengvai gali pasišienauti netiesioginiais būdais. 
Jie priveža Amerikon įvairiausių knygų, kurias atiduo
da įvairios rūšies '‘pažangiesiems”, šie naudojasi lietuvių 
susidomėjimu spausdintu žodžiu ir melžia savo veiklai 
reikalingus pinigus.

Tais pačiais sumetimais jie siunčia Amerikon gerus 
balsus turinčius Lietuvos sūnus ir dukras, ruošia jiems 
koncertus,' pardavinėja brangius tikėtus ir šitokiu būdu 
papildo savo iždus. Dainininkas ar dainininkė gali nebūti

mosi sąlygų nepriima, bet atsiranda ir tokių, kurie jo
mis pasinaudoja ir tarnauja okupantui. Asmeniškai jie 
gąli nenorėti okupantui tarnauti, bet jie, kad is neno- 
roms, tampa okupanto įrankiu. Imkim, kad ir Amerikon 
atvažiavusią dainininkę Giedrę Kaukaitę Žebriūnienę. 
Vakar ji suruošė koncertą baigiančiai akis užmerkti Vil
niai. Koncertas buvo plačiai išgarsintas, prisirinko daug 
žmonių, sudėjo pinigų ir maskvinės politikos propaganda 
bus toliau tęsiama. Kaukaitė nesitenkina vienu koncertu. 
Vienas buvo suruoštas penkias dienas savaitėje išeinan
čiam “pažangiam” dienraščiui, o antrasis koncertas ruo
šiamas siaurų akiračių mėnraščiui. Dypukams, bėgu
siems nuo sovietų karo jėgų, nepatogu eiti į komunistų 
kontroliuojamą Mildą. Kaukaitės pasiklausyti norintie
ji galės eiti į katalikų pinigais pastatytą ir vienuolių val
domą salę.

Kaip pirmojo, taip antrojo koncerto pelnas eis Chi
cagoje leidžiamai maskvinei propagandai. Pati Kaukaitė 
’Amerikoje uždarbiauti negali. Jeigu būtų išaiškinta, 
kad ji ima pinigus už šiuos du koncertus, tai JAV vyriau
sybė paprašytų sumokėti valstybės mokesčius ir išva
žiuoti. Rusijon siunčiami Amerikos muzikai ir šokėjai 
taip pat negali imti jokio atlyginimo. Kaukaitė negali, 
bet Jokubka su Remeikiu gali. Panašiai buvo p*asielgta ir 
su ankščiau Chicagoje buvusiais dainininkais. Jie patys 
žino, kad už koncertus jie negali imti, bet Amerikoje ran
damas būdas ir šiam nuostatui apeiti. Amerikoje buvu
sieji dolerių negavo, bet jie išsivežė po pustuzinį geriau
sių valizų, kurios Rusijoje yra gyvas auksas.

Sovietinė valdžia dar ir kitokiu būdu padeda įvairaus 
plauko Amerikos “pažangiečiams”. Rusai apmoka Kau
kaitės ruošiamų koncertų garsinimus. Amerikiečiams 
niekad negirdėtą dainininkę išgarsinti yra brangus daly
kas. Tuo tarpu dviejų koncertų rengėjams jos išgarsini
mas nieko nekainuos. Vilniaus valstybinėje leidykloje at
mušta 24 puslapių brošiūrėlė, kurioje ne tik Kaukaitės 
biografija ir puikiausi josios paveikslai, bet visa propa
ganda išversta į anglų kalbą ir atmuštą lietuviškai bei. 
angliškai. Prie Kaukaitės prikergtas Gytis Trinkūnas, 
kuris kartu su ja važinėja ir jai akompanuoją.

Garsioji brošiūrėlė skoningai pavergtos Lietuvos gy
ventojų pinigais atspausdinta, organizatorių atvežta į 
Ameriką ir siuntinėjama kiekvienam lietuviui, kurio ad
resas pateko į “pažangiųjų”, tiltų statytojų, bendradar
biauto jų ir įvairaus plauko maskvinės politikos sekėjų

i trumpąs laiko t ur pįs į (autus 
I širdį ir sąmonę Šimtmečiams 
įdiegė laisvės troškuli ir pasi
ryžimų už jų kovoti.

Kariuomenės šventę tiktų 
vadinti tautos kovų Švente. 
Mūsų savanorių kariuomenė, 
kaip poetas J. Greičiūnas sako, 
atėjo basa, bet ji pasiekė Biliū
no “Laimės žiburį”. Ji atėjo iš 
svetimųjų iškankintos tautos ir 
nepriklausomybę kūrė kartu su 
visa tauta.

Taikos metais mūsų kariuome
nė gražiai atrodė, ypač para
duose. Praradus nepriklauso
mybę daug prirašyta ir prikal
bėta įvairiai jų vertinant. Vie
ni dėl buvusių aplinkybių jų 
pateisina, o kiti sako, kad atė
jus kritiškam momentui, ji ne
pateisino į jų sudėtų tautos vil
čių.

1941 metais karui tarp dvie
jų draugi] komunistų ir nacių 
prasidėjus, pati tauta pareiš
kė savo nusistatymų, grūsda- 
ma maskolius lauk iš savo tė
vynės. Tauta parodė savo ryž- 
tąl945 — 1952 partizanų kovo
se. Simo Kudirkos, Kalantos 
ir kitų auka ir dabar parodo 
aiškų tautos laisvės siekimų.

Bet tautai kovojant pasitai
ko ir išdavikų. Buvo jų sukili- 
mmų, knygnešių ir partizani
niais metais. Savanorių lai
kais visa tauta gyveno laisvės 
siekimo ekstazėje. Po ilgos ver
gijos atrodė, kad negali būti 
nepriklausomybės siekimui 
kenkėjų. Tačiau ir tada atsi
rado rusiškom bacilom apsi- 
'krėstų graužikų. Jie dėjo visas 
pastangas, kad užgesintų be
siplečiančių laisvės liepsna. 
Tai aiškiai matome iš dabar 
okupuotoje Lietuvoje išleistų 
atsiminimų. Užtenka pavarty
ti, kad ir Prano Stikliaus 
“Mano rudens derlius”, arba 
Giršos Ąbrajnavięiaus ir Vy
tauto Kažukausko — “Laiko 
vartus atkėlus”, kad pamatytu
me su kokiu atkaklumu jie ta
da dirbo, norėdami pagraužti 
statomos nepriklausomybės pa
matus, Jiems nepavyko tik dėl 
to, kad visa tauta gyveno savo 
besikuriančios valstybės entu
ziazme. Lietuvių tautos istori
joj tie graužikai pasiliks kaip 
juodos dėmės.

Nors ir ne basi, bet menkai 
aprengti, menkai apsiginkla
vę ir menkai pavalgę į kovų 
laukus ėjo pulkai savanorių. 
Stipriausias jų ginklas buvo —

VIENYBĖJE GALYBĖ
Patarimas pabaltiečiams 
parengimus ruošti drauge

Inicialais A. L. pasirašęs pra
nešime iš Švedijos “Tėviškės Ži
burių” Nr. 45 antrašte “Baltie- 
čių renginiai”, pasidžiaugęs, kad 
praeitoji vasara buvę, reikšmin
ga ‘įspūdingais renginiais vi
soms trims baltiečių bendruome
nėms laisvajame pasaulyje, au
torius straipsnio pabaigoje' ra
šo:

Gražų pavyzdį šiuo atžvilgiu 
davė estai. Teko pačiam matyti 
šiuo metu Švedijoje rodomų ka
nadiečių televizijos bendrovės 
CBC susuktų filmų iš festivalio 
Toronte. Ištisa valandų prieš akis 
slenka vaizdas po vaizdo, kaip 
susitinka tautiečiai iš įvairių pa
saulio kampelių, čia įžymybės, 
čia bevardžiai įvairių kartų at
stovai, kiekvienas savito būdo, 
su sava nuotaika, šviesūs, draus
mingi, kūrybiški žmonės, ku
riuos malonu stebėti, jau nekal
bant apie atskirus augšto lygio 
programos dalykus. Tokie vaiz
dai kiekvienam iš šalies stebin
čiam daro labai jaukų įspūdį ir 
neabejotinai sukelia simpatijas 
visai estų tautai.

Nežinau, ar tokie dokumenti
niai filmai buvo paruošti ir iš 
šiemetinių didžiųjų lietuviškųjų 
renginių. Jeigu ne, tai labai gai
la. Reikėtų ateityje būtinai pa
sekti estų pavyzdžių ir pasitelkti 
talkon šios srities specialistus. 
Nufilmuoti renginiai kiekvienų 
kartų iš naujo atgyja žiūrovų 
pergyvenime. Jie tampa visiems 
prieinami. Puiki pažintinė me
džiaga tiek saviems, tiek sveti
miesiems.

Ir dar viena mintis kilo, be
sigėrint estų pasaulinio festiva
lio vaizdais, spalvingomis eise
nomis, sklandžiais ir turiningais 
gimnastų, šokėjų, dainininkų ir 
kitų programos atlikėjų pasiro
dymais. O kad taip kartų drau
ge visi bendro likimo baltiečiai 
išeivijoje surengtų bendrų tau
tinės kultūros festivalį! Pro
gramos galėtų vykti kas sau, 
paliekant galimybę kiekvienai 
šeimai pasidžiaugti savo tarpe. 
Užtektų bendros atidarymo ei
senos, vieno bendro didelio pasi
rodymo svetimiesiems. Jeigu 
šiandien atskirai rengiami estų, 
latvių, lietuvių renginiai pajė
gia patraukti pasaulio dėmesį, 
tai ar gi nė“3ar didesnį įspūdį 
sukeltų bendras visų trijų ren
ginys? Kai vieni estai sugeba 
sutraukti iki 20,000 dalyvių, tai 
kodėl po tiek pat, jeigu, nę dar 
daugiau, nuo savęs negalėtų pri
dėti gausesni latviai ir lietuviai ? 
Keliasdešimt tūkstantinis bal
tiečių sųskrydis su estišku orga
nizuotumu, latvišku Veržlumu, 
lietuvišku dvasingumu galėtų 
virsti tokio masto kultūrine de
monstraciją, kokios dar nebuvo.

Gal tai perdidelė svajonė? Bet 
juk jėgų turime. Laiko yra. Iš
kyla ir bręsta nauji organizaci
niai talentai. Bereikia juos pa
drąsinti, kad neužsidarytų vien 
savosios bendruomenės rėmuo
se, o imtųsi bendro darbo. Bal
tiečių kultūrinis bendradarbia
vimas .turi jau savo tradicijas.

komunistų partijos nariais, arba gali priklausyti, bet ko
munistinėms idėjoms nepritarti, bet pačioje Lietuvoje 
okupantas sudaro tokias gyvenimo sąlygas, kad kiekvie
nas, kuris turi geresnį balsą ir nori šioje srityje pasila- 
vinti, būtinai turi įstoti į komunistų partijos eiles ir pa
sižadėti ištikimybę sovietinei politikai. Daugelis paverg
tų lietuivių užgniaužia savo talentus ir okupanto moky-

rankas. Jeigu kieno adresas pateko į dviejų skirtingų 
grupių rankas, tai tas gauna net po dvi brošiūrėles ir ra
ginimus pirkti tikėtus.

Kaukaitės koncertai maskviniams atneš finansinę 
paramą. Jiems dar pridės kelius pametusieji įvairūs sire
nų mėgėjai ir žingeidumo patraukti keli lietuviški .ba- 
būnai. Susipratę lietuviai okupantui paramos neteiks.

nepalaužiamas pasiryžimas pa
siekti lyg dar per rūką, bet 
matomą nepriklausomybės ži
burį. Išeinančius vyrus moti
nos, žmonos, sesės ir mylimos 
mergelės išlydėdavo ne su siel
varto raudomis, bet su viltimi

JUOZAS KARIBUTAS

KELIONĖ APLINK PASAULĮ
(Tęsinys)
(Tęsinys)

Kitą dieną, kai jau po kelio
nės buvau pailsėjęs, vykau į 
jų senų ginklų kolekcijos mu
ziejų. kuriame mačiau ir iš 
paskutinio karo su Izraeliu su
ardytų rusiškų senų tankų li
kučius. Muziejaus pastatas 
man primena daugiau mečetę, 
nes iš lauko turi keletą bokštų, 
nors jo vidus daugiau panašus 
į dvaro kluoną. Pats muziejus 
neturi įdomios eksponatų ko
lekcijos. šaltas, niūrus ir la
bai nejaukus.

Einu bazaro link ir matau 
gatvėje pulką žmonių. Prieinu 
ir aš įsijungdamas į žioplių bū
rį. Kas ten? Matau sirijiečius 
pešantis ir rėkaujant taip, kad 
net gatvė plyšta.Karšti žmonės 
sirijiečiai, nes kiek teko ten 
buvoti, kiekvieną dieną teko 
matyti tokių peštynių scenas. 
Jie taip įnirtę šokinėja, stum
dosi net pikta žiūrėti. Galvoju, 
geriau atvažiuotų į Ameriką 
pasimokyti kaip reikia muštis. 
Žmonės juos stebi ir juokiasi, 
gal iš to. kad jie nesiryžta pa

leisti kumščius į darbą. Šoki
nėja, kaip gaidžiai priešais 
vienas kitą ir šaukia rėkia, 
nesuprantami jų kalbos žo
džiai tarška kaip iš “polimio- 
to”. Visai nežinodamas prie
žasties ir nesiteiraudamas pa
likau muštynių sceną ir patrau
kiau reikiama man linkme.

Bazaras turtingas ir vieti
niais dirbiniais perkrautas. 
Pardavėjai pradedant nuo de- 
šimtamečio vaiko. Einant iš vi
sų pusių šaukia ir siūlo, gero
kai kainas užprašydami, čia ir 
persiški kilimai, jų austos gra
žios staltiesės, metalo išdirbi
niai. jų pačių tekstilės ir kito
kių skoningų pigiai parduoda
mų audinių. Viskas labai pa
našu į jau anksčiau matytus 
bazarus. kuriuose koncent
ruojasi visa miesto prekyba. 
Skirtumas gal tik toks, kad čia 
labai pigu ir turistai stačiai 
“šienauja”.

čia jau užrašai dviem kal
bom. Kiek anksčiau buvo pa
plitusi ir virtusi tarptautine 
prancūzų kalba, taip dabar ją 
išstūmė ir užėmė anglų kalba. 
Visur kur važiuoju. randu

angliškus užrašus, kad ir žar
gonu. Kai jau daugiau nežino, 
tai vejasi ir šaukia tik “Mr. 
Veikom”! Tai reiškia, sutinka 
tavo siūlomą kainą ir prekę 
gali imti.

Eidamas bazaro pasibaigian
čia gatve, atsiduri į mečetę, 
kuri nepasižymi nei architek
tūra, nei išgrąžinimais. Joje 
didelis kiemas ir aplinkui ni
šos, per kurias įėjimai į mal
dyklų kambarėlius. Čia netoli 
stovi vyrai ir prašyte prašo už
eiti. Tikslas — gauti auką.

Arabai su ambicija, lakia 
vaizduote, karšti ir turi savo 
senas tradicijas. Vieną iš lai
dojimo tradicijų teko atsitikti
nai ir man matyti. Priekiyje 
veža karstą, kuris iškeltas ant 
sunkvežimio ir apipintas vai
nikais. Paskui jį valiuoja au
tomobiliai ir taip pat apipinti 
vainikais. Dar toliau vėl seka 
autobusai, kurie veža laidoji
mo dalyvius. Jie apipinti vai
nikais ir užrašais. Tokia pro
cesija iš lėto važiuoja per mies
tą ir visų su pagarba pralei
džiama. čia yra daug tikybų 
su labai įvairiomis apeigomis. 
■Krikščionys, pagal apeigas, 
pasidalinę į inelkitus. sirus. ina- 

Ironitus, chaldčjus, armėnus ir

lotynus. Stačiatikiai taip pat 
apeigomis dalinasi į graikus, 
jakobitus, gruzinus ir nestori- 
jonus. Iš jų kiekviena šaka tu
ri savo hierarchiją: patriar
chus, arkivyskupus ir vysku
pus. Taigi, kaip vėliau teko 
patirti, čia laidojimo ceremo
nijų esama keleriopų, čia nuo 
senų laikų kryžiavosi Egipto ir 
Mezopotamijos kultūros, o 
gyventojai buvo maišomi se
mitų antplūdžių ir iš to miši
nio susidarė sirų tauta. Gal už 
tai dabar tas mišinys kunku-i 
liuoja ir verda, sudarydamas 
tokias peštynių scenas.

AMERIKIEČIŲ FILMAI
Visur, kur lik teko matyti 

kino teatrus, reklamuojami 
amerikietiški filmai. Keista. 
Jei taip jau amerikiečių jie 
nemėgsta, kaip pakosi, kodėl 
žiūri amerikietiškus filmus? 
Taip pat ir spaudos kioskuose, 
kiek teko pastebėti, visur Ame
rikos filmų žurnalai su virše
liuose besišypsančiomis žvaigž
dėmis.

Vakarais į filmus pakliūti 
veik nebeįmanoma. Stovi ei
lės prie kasos. Jei jau nori gau
ti bilietą, reikia iŠ anksto pasi
rūpinti. Kinų vestibiuliai taip

sugrįžti laimėjus Lietuvai lais
vę.

Daug oi daug lietuvių tautą 
pakėlė kančių. Už laisvę ir ne
priklausomybę tautos sūnų ir 
dukterų krauju permerktų Lie
tuvos žemė. Didysis mūsų 
tautos poetas Maironis sako:

Lietuvi, pabučiuok po kojų 
Krauju permirkusių čįą žemę, 
Pagerbk kapus tėvų herojų, 
Iš kur ainiai stiprybę semia! 
Tai čia baisi, atmintina, 
Įvyko drama kruvina,
Kokios pasaulis nėra matęs!...

Šie poeto žodžiai ir ateinan
čioms kartoms pasako, kad lais
vė brangiai įgyjama. Laisvė 
kaip magiškas deimantas visus
vilioja. Ir mes žinome, kad tik 
laisva mūsą tėvynė galės su
švisti visu savo grožiu. Bet 
reikia neužmiršti, kad Lietu
vai laisvę grąžins tik kovojanti 
tauta, ir kad kiekvienas pado
rus lietuvis yra kovojančios

ir iš širdies gilumos linkėjimais tautos karys. P. Venclova

pat ir jų patalpos labai apleis
tos, prirūkytos ir pilnos labi 
prastos publikos. Vėsintuvų 
nėra, todėl ir oras nepakelia
mas: tyankus ir dvokiantis. 
Keista, kad čia operos ar dra
mos teatrų neturi. Bendrai 
menas nekultivuojamas.

LEIPCIGO FORMOS 
PAVILJONAI

Kas kelinti metai vyksta čia 
Leipcigo formos mugės. Pavil
jonas spalvingai išdažytas ir 
suskirstytas pagal tautybes, 
kurios mugėje dalyvauja. Kiek 
teko sužinoti, visą mugę suda
ro vien iš komunistinių kraštų 
atstovai. Pats paviljonas labai 
gražioje vietoje, apsuptas par
ko medžių. Dabar paviljonas 
uždarytas, tik paukščiai kelia 
parko gyvenimo nerimą savo 
čiulbėjimais. Iš tolo pažiūrė
jau į tą ramybės kampelį, ku
riame mugės laiku verda gy
vas ir nuotaikingas gyvenimas.

‘UŽ MIESTO
Gaunu progos išvykti už 

miesto ir pasidairyti po provin- 
pijos kaimelį. Spėlioju, kaip 
tas jų kaimas atrodo? Kokios 
jų sodybos ir jų aplinka? Gal- 
|voju rasti nors kiek panašaus

į jau seniai matytus, kaimus ar
ba bendrai provincijos sodybų 
vaizdus. Europoje arba čia 
Amerikoje, Kanadoje. -Vaiz
duotėje aš bevažinėdamas maž
daug taip ir įsivaizdavau.

Miestas lieka ir mes tolsta
me, važiuodami per žaliuojan
čius laukus. Susitinkame daug 
pėsčių ir jojančių ant asiliukų. 
Visada pastarųjų man gaila, 
kai matau, \ kaip sunkiai be 
žmogaus dar ir tą naštą turi 
nešti. Jie taįp tankiai mina 
žipgsnelius ir stengiasi kiek jų 
jėgos leidžia skubėti. Kur-ne- 
kur pravažiuoja ir lengva ma
šina.

Išvažiuoki iš miesto, kad 
pažintumei kraštą, kuriame 
esi. Smalsiai dairausi ir iš 
nuostabos išsižioju. Vietoj so
dybų, darželių ir sodų vaisme
džių matau gi tik smailas lyg 
piramides arba šjeno kųgius 
supluktus namukus, kurių 
langeliai kumščiu užkišami. 
8ie namukai apvalūs, truputį, 
gal pora žingsnių nuo vienas 
■kito, o jų durys užsukamas iŠ 
medžio sukaltų lentų. Toįęių 
namukų ištisos eilės, taip kaip 
mūsų stambaus ūkininko šie
napjūtės metu pievoje šieno 
kupetų. Jokių medelių. Smč;
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Dar viena šventoji
Popiežius Paulius VI praeitą 

sekmadienį iškilmingomis bea
tifikacijos apeigomis pakėlė Į 
palaimintųjų eiles vieną 19-jo 
šimtmečio italų vienuolę Agos- 
tiną Pietrartoni. Palaimintoji 
vienuolė tarnavo ligoninėje, 
esančioje netoli Vatikano, kur 
buvo vieno buvusio paciento 
nudurta peilių pirmiau pasi
kėsinus ją išprievartauti.

Beatifikacijos ceremonijos 
įvyko šv. Petro bazilikoje, da
lyvaujant 19 kardinolų. Beati
fikacija yra paskutinė pakopa 
šventinant- į šventuosius. '

Tuo pačiu pranešimu iš Va
tikano, kitpje ceremonijoje tą 
pačią dieną vienas aukšto ran
go dvasiškis, artimas popie
žiaus draugas Agostino Case- 
roli, pripažintas komunizmo 
žinovas, konsekravo į vysku
pus kun. Valerijoną Zoųdąkį, 
ligšiolinį kunigų seminarijos
Rygoje rektorių. Konsekraciją 
atlikta Lietuviu koplyčioje, 
esančioje šv. Petro bazilikos 
rūsyje. Kaip NYT bendradar
bis Romoje aiškina, ta konsek
racija rodanti į santykių tarp 
Vatikano ir Maskvos pagerėji
mą.

lio takais, nes tik. tokie palikti 
vėjas laksto ir visur pilka, piį- 
ka. Prie namelių sėdi senyvos 
moterys, laksto pusplikiai vaj- 
kąi. Einu lydimas šoferio ir 
visi į mane taip žiūri, lyg aš 
būčiau iš kitos planetos iškritęs. 
Vienur įsiprašome į vidų. Vj- 
duje iš lentgalių sukaltos lo
vos, puodai, mažas staliukas. 
Jei tai būtų galima pavadinti 
“baldai”. Anaiptol nė! Gyven
tojų, nežiūrint, to nuotaika ge
ra, jie visi linksmi- Gal kad 
tokioje bendrijoje, taip jau ar
ti vienas kito. O gal dėl tų, 
kad geriau jie nei nežino.

Tabaluoja galvomis ilgaau
siai asiliukai, laksto būriai ne
kirptų avinėlių ir tingiai atra
joja sugulusių ožkų pulkai. Tai 
gyventojų turtas, švara ir žmo
nių apsirengimas prasti.

Kai išėjau iš namuko, šofe
riui pasakiau, kad jau noriu 
atgal į miestą, nes kaimą jau 
mačiau. Mačiau tai, ką iš kito 
lūpų girdėdamas vargu ar bū
čiau tikėjęs.

(Bus daugiau)

SKAITYK PATS IR PARAGINO

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS



Nt ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES
IR GIRKLBS LIGOS *
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Ofiso tolof.: PROSPECT 8-3229
R«zid. uiof,: WAIbrook 55076

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

Rmx Hl. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
' GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Modical Building). Tai. LU 5-6448 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepiąs skambinti 374-8012

T«1»f.: PRospoct 8-1717

DR. S. BlEŽiS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Brighton Parkas
Brighton parko LB apyl. val

dyba leidžia savo biuletenį. Jo 
5 nr. rašoma:

Džiugu mums čia paminėti, 
kad jau eilę savaičių, kaip atsi
lankiusieji į lietuviškas pamal
das gali melstis iš gražiai at
spaustų mišiolėlių, pavadintų 
“Mišių eiga”. Parapijos lietu
viai ir apylinkės valdyba reiškia 
didį pasitenkinimų ir padėką 
klebonui prelatui D. A. Moze- 
riui.

“Mišių Eigos” teksto paruoši
mą ir atspaudimą atliko kun. 
Jonas Plankis, sugebėdamas gra
žiai ir lietuviškai jį apipavida
linti. Pvz., pabaigoje, greta Pa
baltijo kraštų nedidelio žemėla
pio, net Lietuvos himną patal
pino.

eisime melstis kitu laiku, ilgai- 
[niui lietuviškos pamaldos gali 
silpnėti, o kai nebus lankytojų, 
nebebus ir lietuviškų pamaldų. 
Atsiminkime, jog mūsų apylin
kė skaičiumi nebeauga, o ma
žėja. ‘

Humboldt Parkas
Humboldt Parko Lietuvių klu

bo susirinkimas įvyko lapkri
čio mėn. 15 d. Alm era Simons 
miesto parkelio svetainėje. Su
sirinkimą atidarė pirm. F. Prū- 
sis. Nutarimų rašt. V. Mankus 
perskaitė praeita susirinkimo 
nutarimus. Protokolas vienbal
siai buvo priimtas. Iždininko 
Jono Draugelio nebuvo, nes jis 
iškeliavo į amžinastį — mirė 
spalio mėn. 6 d.

Susirinkimas buvo malonus

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telof. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Lietuviškos pamaldos būna 
sekmadieniais 10 vai. ryto. Pa
stebima, jog mūsiškiai į' pa
maldas eina ir kitomis valan
domis, o derėtų eiti 10-tą: kai

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71$f STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rexid.: 383-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

Roz.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DR. NINA KRAIKEI ■ 
KRIAUCEUŪNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ., 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

4714)225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700
Rezidencijos: PR 6-980]

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

DR. FRANK x PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SE1BUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGU^
2656 WEST 63rd STREET

VaL: antrad. nuo.l—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

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

GRADINSKAS
GRUNDIG
Hi-Fi STEREO

SU 24 GARSIAKALBLAIS
2512 W. 47 ST. — FR 6-1991

LIETUVI, EIK PAS L1ETUV1I i
*------------ ---- —

ir draugiškas. Vienai klubo na
rei D. Valskie buvo gimimo 
diena. Jai sudainuota laimingų 
metų.

Mirė trys klubo nariai; J. 
Draugelis, S. Milasevičienė ir V. 
Dovidaitienė. Jie buvo pagerbti 
atsistojimu. Gaila netekus ge
rų draugų.

Nutarta, kad reikia duoti lie
tuviškiems laikraščiams Kalėdi
nes dovanas. Visi nariai sutiko 
pasiųsti Naujienoms ir Sandarai 
nuo Humboldt klubo dovaną pi
nigais.

Po susirinkimo turėjome vai
šes. O. Sudeikienė

Indijoje, "detnony dirbtuvėje" darbininkai skuba pabaigti figūras 
Hindu festivaliui. Ši galva su kitomis devyniomis bus uždėta 125 

pėdy aukščio milžinui.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

Budėkime ir bukime blaivūs. 1 Tęs. 5:6.

Budėkime rūpestingai vykdydami pamokinimus, kokius davė mums 
Viešpats mūsų Dievas, patardamas kaip atlikti jam patinkamą tarnavimą. 
Sergėkime save ir pasistenkime vaikščioti tikrai tuo keliu, kuriuo vaikščio
jo mūsų didis Vyriausias Kunigas. Būkime neapsigėrę niekingais pasaulio 
dalykais; bet džiaukimės ir linksminkimės Viešpatyje, neturėdami tokių 
rūpesčių, kokius turi tie, kurie nepažįstą nei dangiškojo Tėvo charakterio 
nei jo plano; galime būti negirtais ir tuo, kad įvertiname esamojo laiko pro
gas ir privilegijas, kokias turime Viešpaties tarnyboje, būtent tuo, kad 
nepraleidžiame savo progų ir privilegijų nieko apie tai nesirūpindami ir 
nieko nemąstydami; jei taip darytume, tai paskui turėtume gailėtis.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, ^7tLIjT tikroji. Krikščioniui reikalingą tikroji Kri^ 
taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gavai te, jei 
parašysite tokiu adresu: Mr< F. Zavist, 3715 West 66th Street Chicago, 
Illinois 60629.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME į

V’*/ 2533 W. 71st Street
* JX Telef.: GRovehiU 6-2345-6
*
Y ‘ 1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef.: TOwnhall 3-2108-9

| TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI I

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

G U 2 A U S K V j
GKLBS. VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63ro STREET 

Telefonai; PR BG833 Ir PR 8-0134

' PERKRAUSTYMAIlT^^^^

M 0 V 1 N G y
Leidimai —Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th Pl. WAIbrook 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš jvairiy atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.; FRontier 6-1882

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 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

- DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223

IKI GRUODŽIO 4 DIENOS

PAVADUOJA DR. P. STRIMAITIS

z— 1 =s\

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

♦

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:3p vaL 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629 

k— ■ ■■ ■■ ■ -

Iš Našliukų Klubo 
veiklos

Našlių ir Našliukių klubo su
sirinkimas įvyko lapkričio mėn. 
10 dieną, Hollywood svetainėje, 

j Ar dėl nepalankaus oro, ar kitų 
j priežasčių, narių atsilankė ne- 
i daug. Valdyba buvo visa, išsky- 
trus vicepirmininkę J. Sačaus- 
. kienę.

Pirmininkė Mary Naberieza 
atidarė susirinkimą. Pasveikino 

į visus narius ir padėkojo, kad ne
patingėjo atvykti. Taip pat ir 
kiti valdybos nariai sveikino su
sirinkusius už pareigos atlikimą.

{ Nutarimų raštininkė V. Cinką 
perskaitė protokolą, kuris vien
balsiai buvo priimtas. Įstojo į 
klubą du nauji nariai: Zita Mac
kevičienė ir Alfonsas J. Aniulis. 
Buvusio banketo apyskaitą per
skaitė finansų sekretorė Anna 
Condux Valdyba ir komisija ją 
patikrino, o susirinkimas pri
ėmė. Ji taip pat pranešė, kad 
serga Ona Pukienė ir Antanas 
Jusas. Prašė juos aplankyti.

Susirinkimas paaukojo 15 dol. 
Crusade of Mercy fondui.

Nutarta suruošti parengimą 
su šokiais lapkričio mėn. 25 d., 
Hollywood svetainėje. Komisi- 
jon išrinkti — A. Deikus, M. 
Cicėnas ir L. Vaičikauskas. Taip 
pat išrinkti ir darbininkai. Naš
liukų klubo tradicija kartu su
tikti Naujuosius Metus. Tas pa
rengimas taip pat įvyks Holly
wood svetainėje.

Po susirinkimo buvo vaišės, 
šokiai ir draugiški pasikalbė

jimai. Koresp. .

PAIEŠKOJIMAI
Lietuvos Generalinis Konsula

tas New Yorke paieško šių as
menų:

i
Baltrušis, Klemensas, Prano 

s., gim. 1910 m. ‘Pervaznikų k., 
Kidulių vi., šakių apskr., Vokie
tijoje gyveno Wuerzburge, 1957 
metais gyvenęs Brooklyn, N. Y.

Čepulienė-Buinevičiūtė, Albi
na ir jos motina.

Dauparas (ar Daubaras), Pe
tras, Vinco s., į JAV-bes atvy
kęs prieš I Pas.' Karą, turėjo se
serį Anastaziją. Paskutiniais 
metais gyvenęs Gulf Port, Flo
ridoje.

Giegžnys, Vincas, duktė So
fija ir sesuo Karolė Giegžnytė, 
visi gyveno Rochester, N. Y., 
iš Lietuvos išvykę 1922 metais.

Kenstavičius; Antanas, Stasio 
s., gimęs Skaudvilės vi., gyve
nęs Philadelphijoje.

Kirmonas, Pranas, ir jo žmo
na Juzė, buv. Čekiškės pradž. 
mokyklos mokytoja.

Kmitas, Vytautas, Kazio s., 
gimęs 1928 metais Klaipėdoje, 
gyvenęs Belgijoje.

Marcinkevičius, Justinas, gyve
nęs Philadelphijoje, Pa.

Markauskienė-Misilkevičiūtė, 
Morta, gyvenusi Brooklyn, N. Y.

Mikalauskas, Jonas, kilęs iš 
Čekiškės, Kauno apskr., apie 50- 
60 m. amžiaus.

Misilkevičius, Juozas ir jo se
suo Emilija Misilkevičiūtė.

Bastokas, Antanas, Petras ir 
Pranas, kilęs iš Pateklių km., 
Telšių vi., Ubiškės apskr., arba 
jų vaikai.

Smaliukas, Jurgis, Jurgio s., 
gimęs 'Philadelphijoje, gyvenęs 
New Yorke.

Žukauskas, Petras, Jurgio s., 
gyvenęs Montreal, Kanadoje, iš 
Lietuvos išvykęs 1944 metais.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti; Consulate General of Li
thuania, 41 West 82nd Street, 
New York, N. Y. 10024.

Can a young giri 
college graduate 

from the
Middle West find 
happiness in The 

Peace Corps?

Jn_ b ® r® j____
The Peace Cerpg
Washington, D. C. 20525 
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You and your pet
By TEO KAVANAUGH, DIRECTOR, 

ALPO PET.NEWS BUREAU

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

i LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODEKW1SKOS AIK-CONDIT1ONED KOPLYČIOS

V. Tumasonis, M. D., S. C 
CHIRURGAS 

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

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia. Ui telef. Gi 8-6195.

~ P. ŠILEIKIS, 0. P.
Mį ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
’E Aparatai - Protezai, Med. Ban- 

•ė dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t. t

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

Telef.; PRospect 6-5084

PORB5T HRE$ HURT
OUX POREST FXIENIIS
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BIZNTERIAL KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNY Jt

Galima atnaujinti bylas
A. Čepulis (tel. LA 3-1387) 

gavo žinių, kad Vakarų Vokieti
jos aukščiausias teismas nuta
rė leisti atnaujinti,, bylas nuo 
nacių karo metu nukentėjusiems 
žmonėms. Reikia parašyti spe
cialus prašymas Karlsruhe teis
mui laišką, nurodant bylos ir 
ankstybesnio teismo aplinkybes. 
Reikia apmokėti teismo paskir
tus mokesčius ir turėti advoka
tą, žinantį veikiančius vokiečių 
įstatymus.

Nukentėjusių komiteto pirm. 
K. Odrobny, gyv. Velbert mies
te, prašo nukentėjusius ir jokio 
atlyginimo negavusius iš Jung
tinių Tautų komisaro Ženevoje, 
skubiai jam pasiųsti bylos nume
rį ir jos eigos aprašymą. Teis
mas peržiūri duotas kompensa
cijas ir persvarsto ankstyvesnio 
teisrho sprendimus. Norint gau
ti komiteto pirmininko atsaky
mą, reikia pridėti tarptautinį 
pašto kuponą. (Pr.)

Cats Are Wonderful Pets
There are 22 million family- 

owned cats in the United 
States, according to the Pet 
Food Institute, and most likely 
all their owners would agree

< .with Mark Twain, who wrote:
*A home without a cat — a 

.well-fed, well-petted and prop
erly revered cat — may be a 
perfect home, perhaps, hut 
how can it prove its title?”

As pets, cats are delightful 
creatures. They are quietly af
fectionate, well mannered, in
dependent; they possess beau
ty, grace and noble dignity.

Though easily trained and 
cared for, cats are discrimina
ting eaters. They prefer day- 
to-day variety, and at room 
temperature, please.

j Feeding Their Majesties
Fortunately, catering to their 

gourmet tastes is both easy 
and economical today. There 
is a wide selection of good 
commercial cat foods on the 
market. Scientifically formula
ted, these are superior to a 
table-scraps diet of uncertain 
nutritional value.

Some commercial foods com
bine the desired high protein 
content with all the essential 
vitamins and minerals your 
cat is known to need for daily 
maintenance.

Some others, however, do 
not; these foods are best used 
for occasional feeding or for 
mixing with, the maintenance 
type food.

But you don’t have to guess 
which is which. Just take a 
moment to check the lai s 
when you’re shopping. A com 
ptete list of -ingredients and

guaranteed analysis appear for 
your information and assur
ance.

Normally healthy and. s^f 
sufficient, cats will stay well 
under conditions unsatisfac
tory for dogs. However, certain 
vaccinations are necessary 
along with the veterinarian’c 
periodic checkup.

1

Did You Know? |
— That a cat catches a mouse 
hiding in the,darkness because 
the mouše emits infra-red rays, 
guiding the cat’s thermal sen
sitivity as the warmth of the 
sun’s rays guides a blind manu
— That a cat walks or runs by 
moving the front and back legs 
on one side, then those on the 
other. The only other animals 
that move like this are the 
camel and giraffe.
— That a tree, Interesting 
booklet, "Basics of Cat. and 
Kitten Care,” is available from: 
Pet Food Institute, Dept. AL, 
111 E. Wacker Dr., Chicago, 
Illinois 60601. Enclose a sett, 
addressed No. 10 envelope.

Remember, your pel’s best 
friend is the veterinarian*

NARIAI: AMBULANCE 
PATARNAVt 
MAS DIENA 

IP. MAKT J

TURIME 
KOPLYČ«AF 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Chleagoi
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Aasociacijos

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, 111. Phone: OLympic 2-KMK-.

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAN1CA AVE. Tel.: YAras 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69lh STREIT! REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
111128 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, TH. 974-4410

P. J. RIDIICkS
3354 So. HALSTED STREET Phone YArds 7-19H
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SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 

Chicago, III. 60631. Tel. Y A 7-5980 
i

M. A. ŠIMKUS
Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitoki blankai. 
IIIRI .... Į. M

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAJS .

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

OWNER RETIRING TO ARKANSAS. 
Want fast sale 2 bedroom ‘brick 12 
years old. Gas heath, central air cond. 
wall to wall carpeting, finished base

ment with bar. many extras. 
A steal at $18.500.

Vicinity 59th & Western, 
CALL 434-3558.

MŪRINIS 4 MIEGAMI ir 3 vonios. 
Moderni virtuvė. Dideli kambariai. 
Garažas. 32 pėdų sklypas. Tuoj ga
lima užimti. Gerai prižiūrėtas. Ne
brangus. 64 ir Artesian.

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

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

TEL. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy 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. Hl. 60609. Tel: VI 7-3447

SKAITYK FATS IR -ARAGINQ
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

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

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.

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 RET.EARTIS TEL 2M-8656

MARQUETTE PARKE
2 aukštų mūrinis namas po 4 kam
barius, gazo šildymas. -2 mašinų ga
ražas. Naujai atremontuotas. Virš 

'$30,000.
Skambinti po 5:00 vai. popiet 

424-9336

Reikia Darbininkų ir Darbininkių

Šis modernus

KAS NORI IŠMOKTI ŠOKTI

nebegaus algos

BETLIEJAUS ŽVAIGŽDĖ

Call: Frank Zapolis 
32081/2 W, 95th St.

GA 4-8654

valdi-
— 18.
“bal-
be to

išlaidas, 
gruodžio 4 die- 
savo tarnauto-

LAIKRODŽ1AI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Te!.: REpublic 7-1941

Chicagos lietuvių vi- 
tarpe.
paskirstymą prave-

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

jaunuolis vaidina Londone sukamam filme "Theatre of 
Blood". Iš tiesy, tai panelė Diana Rigg, vaidinanti vaikiną.

HELP WANTEO MALE-FEMALE HELP WANTED — MALĖ-FEMALE 
Reikia Darbininkv ir Darbininkiy Reikia Darbininky Ir Darbininkių

‘,I1''1 * V i i iriu ivij , ijv į rurrejęs MmeriKOje p-i 
12.000 unijoms priklausančių-' bandė

jų algos pakeliamos tiek, t 
susilygintų SU privačios indus- 11 priims, tačiau neatsirado nė vienos, 
trijos algomis.

AUTOMATIC CHUCKER — SETUP 
WARNER - SWASEY — GISIIOLT 
o r. . . A'' 1st AND 2nd SHIFT

TURRET LATHE — SETUP OPERATORS
; " "t AND OPERATORS ", - -

* . 1st AND 2nd SHIFT

AUTOMATIC SCREW MACHINE SETUP
■ << BROWN & SHARPE

1st AND 2nd SHIFT ■

- U ‘.TOOL GRINDER
1st SHIFT »

Powers offers an outstanding benefit program which includes company paid 
medical and life insurance, pension plan, disability benefits. Liberal vaca
tion and holiday plan, low cost company cafeteria and clean, modern air 

conditioned work facilities.
FOR MORE INFORMATION CALL OR COME IN:

POWERS REGULATOR
3100 WEST OAKTON SKOKIE, ILL.

OR 3-6700 or CO 7-6300
An Equal Opportunity Employer

MOVING — Apdraustas per kraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL N Ai; J (ĮKAITIS,.
Z022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209 

%__________________________________________ _____

Meyer Lansky, Amerikos žydas, pra
turtėjęs Amerikoje per savo rysius su 

*/ J apsigyventi lx-
. , raelyje, tačiau neqavo leidimo. Jis
K3C1 siūlė milijoną doleriu valstybei, kuri

j Jis buvo priverstas sugrįžti Amerikon, 
kur dabar laukia teismo.

-----■—I i r A

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutiniu 90 (1869-1959) metri 

Chicagos lietuviu gyvenimu ir jų atliktus darbus. 664 psl. 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
kai ir kt.

Norintieji šiq knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Mon«r 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu Ir pašiurti:

1739 So. HALSTED ST.r CHICAGO, ILL. 60608
------------------------------------------------------------ -—

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, HI. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 25^-3320 

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

V. VALANTINAS

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

| 2608 Wert 69th St, Chicago, HL 60629. • Tek WA 5-2787
Didelis pasirinkimas {vairių prekių, 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

A. L. INSURANCE & REALTY 
A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775 
(Currency Exchange ištaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai 

'  ■ -

State Farm Fire and Casually Company
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tūringų parengimų, remia lie
tuvišką veiklą, skildamas aukas 
.spaudai, liet, radijo valadėlėms 
ir lituanistinėms mokykloms pa
remti. Yra L. F. nariu su 900 
dol. Įnašu, kurį — greitu laiku 
tikisi padidinti iki vieno tūks
tančio dolerių.

Klubo Valdybai linkėtina sėk
mės ir pasisekimo jų veikloje.

~ V. P. Dalyvis

Britanijos Lietuvių 
klubo vakarienė

Klubo ruošiama rudeni tradi
cinė vakarienė-parengimas, įvy
kęs lapkričio mėn. 11 d. Balio 
Pakšto svetainėje, sutraukė gra
žų klubo narių ir svečių būrį.

Pradėjus šį parengimą, klubo 
pirm. Pranas Rumšą savo trum
poje kalboje, klubo valdybos 
vardu, sveikino visus svečius, 
dėkodamas jiems už atsilanky
mą ir pareikšdamas, kad toks 
gausus svečių dalyvavimas yra 
didelė parama klubui. Ragino 
visus linksmai praleisti vakarą

j vaišinantis prie valgiais apkrau
tų stalų ir gardžiai šeimininkės 
ponios Leikienės paruoštos va
karienės.

Vakaro programą atliko Wau
kegan-Racine jungtinis lietuvių 
moterų sekstetas “Viltis”, ku
riam vadovauja muzikė Regina 
Ditkus. Šis moterų sekstetas pa
dainavo net šešias dainas, ku
riomis tikrai sužavėjo svečius 
ir susilaukė gausaus plojimo. 
Linkėtina šiam vienetui daugiau 
pasirodyti 
suomenės

Dovanų
dė klubo pirm. P. Rumšą ir ne
mažas skaičius svečių laimėjo 
vertingas dovanas. Barui vado
vavo nenuilstamas klubo kas. K. 
Rožanskas. Svečius linksmino 
ir šokiams grojo visų mėgiamas 
B. Pakšto orkestras.

Pažymėtina, kad Chicagos 
Britanijos Lietuvių Klubas jau 
veikia 12 metų ir per tą laiko
tarpį yra surengęs nemaža kul

I
 Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato

J. B. KONČIAUS knyga

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

Į NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Lietuvių Namų Savininkų 
draugijos narių susirinkimas 
buvo skelbtas spaudoje ir per 
radiją, bet kažin dėl ko mūsų 
namų savininkai nesijudina. Su
sirinkimai yra skystoki. Antras 
mėnesio antradienis yra pato
gus, parapijos svetainė gera vie
ta susirinkimams.

Susirinkimas įvyko antradie
nį lapkr. 14 dieną. Susirinkimą 
pravedė pats draugijos pirminin
kas P. Kimbarkas. Į draugiją įs
tojo du nauji nariai. Draugija 
paskyrė Baltui $25. Balfo at
stovė P. Zailskienė plačiai išdės
tė Balfo užduotį ir veiklą. Balfo 
vajus eina į pabaigą, tad visi pri
sidėkime, nes yra pasakyta, kad 
geriau duoti negu gauti (prašy
ti).

— šio mėnesio 11 dieną atsi 
skyrė su šiuo pasauliu Robertas 
A. Ketvirtis. Pašarvotas Ven- 
cės koplyčioje, 1324 So. 50th 
Avenue. Velionis susilaukė daug 
gražių gėlių vainikų ir mišioms 
aukų. Antradienį, lapkr. 14 d. 
nulydėtas į šv. Antano parapi
jos bažnyčią ir po gedulingų pa- 
madlų palaidotas Dangaus Ka
ralienės (Queen of Heaven) ka
pinėse. v Velionis buvo Raudono
sios Rožės klubo narys. Liūdna, 
kad toks jaunas mus palikai. Il
sėkis ramybėje.

— Kitas lietuvis Frank Šid
lauskas mirė šio mėnesio 12 die-- 
na, buvo pašarvotas Petkaus ko
plyčioje. Budėtojų apsilankė ne
daug, kadangi velionis niekur 
nesilankė, tad buvo kaip ir už
mirštas. Trečiadieni, lapkr. 15 
d. nulydėtas į Lietuvių Tautines 
kapines ir palaidotas prie savų
jų. Ilsėkis ramybėje.

— Artėja Gruodis, tai pasku
tinis mėnuo šiais metais daryti 
draugijų ir klubų susirinkimus, 
vadinamus priešmetiniais. Kiek
vieno nario pareiga dalyvauti 
savo organizacijų susirinkimuo
se ir siūlyti bei aptarti naujus 
sumanymus. Kokius sumany
mus organizacijos priima ir per 
savo susirinkimus praveda, to
kie galioja ištisus ateinančius 
metus. Tad visų narių yra prie
dermė dalyvauti ypač priešmeti- 
niame susirinkime ir būti savo ' 
draugijos ar klubo sargu. Gaila, 
kad senstame ir pradedame pa- 1 
miršti savo veiklą jaunystės • 
dienomis. Cicero D.

Wallace niekada 
nevaikščios

Pranešimu iš New Orleans, 
daktaras, kuris išėmė iš Ala- 
bamos gubernatoriaus George 
Wallace nugaros kulipką. pa
reiškė. jog kiekviena tolimes
nė diena rodo, kad Wallace 
daugiau savo kojomis nebe
vaikščios. Nors kulka iš jo nu
garkaulio išimta sėkmingai, 
bet kulka pagadinusi nugar
kaulio nervus. Jo kojos pasilie
ka suparaližuotos.

Miesto mokesčiai — 
tarnautojų algos

Chicago meras Daley pasiūlė 
ateinantiems 1973 metams re
kordinį biudžetą — $993 mili
jonų. tai vra 80.6 milijonų di
desnį už 1972 metų biudžetą.

Daugumas iš padidinto biu
džeto pajamų eis miesto 
ninku algų padidinimui 
000 policininkų ir 11500 
takalnierių’’ tarnautojų;

Algos patruliams (policinin
kams) ir ugniagesiams bus 
nuo $10,524 pradedantiems iki 
$15,024 ištarnavusiems 20 me
tų. . ■

Policininkams ir ugniagesiams 
numatyta mokėti : $10,524 pra
dedantiems iki 6 mėnesių tar
nybos; $11,808 už antruosius 
tarnybos metus; 12,540 už dar 
sekančius (trečiuosius) 'metus; 
$13,176 už ketvirtuosius ir $13, 
824 už penktuosius; $14,124 už 
šeštuosius; $14,424 po 10 metų: 
$14,724 po 15 metu ir po $15,024 
po 20 metų.

•Cook apskrities viršininkai, 
norėdami sumažinti 
nutarė nuo šio 
nos sumažinti 
jams algas.

Tarnautojai
už trečdalį dienos kas mėnesį, 
tai yra negaus algos už 16 die
nų metuose. Negana to, bus 
paleisti į pensiją 32 tarnauto
jai, sulaukę 75 metus amžiaus 
ir iki šiol tarnavę.

Narkomanija
Cook apskrities koronerio An

drew Tomano pranešimu, miri
mai nuo narkotikų vartojimo 
trečias mėnuo iš eilės smarkiai 
sumažėjo. Per praeitą spalio 
mėnesį nuo narkotiku mirė 15 
(1971 m. spalio mėn. mirė 33), 
rugsėjo mėn. mirė 14 (pernai 
per rugsėjo mėnesį mirė 48) ir 
per rugpjūčio mėn. mirė 14 
(pernai 32). Per šių metų 10 
mėnesių mirė 214, pernai per tą 
laiką 217, bet per ištisus 1971 
metus nuo narkotikų galą gavo 
310, užpernai 227. Pareitą spa
lio mėnesį narkotikais nusiduo- 
dijusių buvo: baltųjų 13, juodų
jų 2; iš jų 7 vyrai ir 8 moterys.

Antradienį, gruodžio 5 dieną 
Adler Planetariume prasideda 
dangaus ir žvaigždžių žiemos se
zono rodymai, kurių svarbiau
sias bus vadinamoji Betliejaus 
žvaigždė kaip, kokia ir dėl ko 
pasirodė Oriento išminčiams 
prieš 1967 metus. Planetariu
mo dangaus skliauste tiksliai pa
rodoma žvaigždžių konsteliacija 
bet kuriais metais ir bet kuria-

BUTŲ NUOMAVIMAS’
NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT AS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
me amžiuje, žvaigždžių demons
traciją lydės astronomu paaiš
kinimai.

Planetariumas yra paežerėję, 
900 East Achsah Bond Drive.

Dangaus žvaigždžių demons
tracijos daromos nuo pirmadie
nio iki penktadienio nuo 2 vai. 
popiet; šeštadieniais ir sekma
dieniais 4 kartus: 11 vai. ryto, 
12:30 vai. 2 vai. ir 33:30 vai. ir 
7:30 vai. popiet.

Chicagos Parkų Distriktas 
praneša, kad yra nemokamai tei
kiamos šokių pamokos, kurias 
teikia kvalifikuoti specialistai 
kaip išmokti šokti baleto, liau
dies, ratelių, balinių, ir kitokių 
šokių. Vietų, kur tokios pamo
kos teikiamos, pateikta kelios 
dešimtys. Suinteresuotieji gali 
pasiteirauti skambindami 294- 
2493.

5 KAMBARIŲ, 18 m. senumo rezi
dencija prie 71 ir Sacramento. — 
$28,200.

PRIE 59 IR KILBOURN 2 butu po 
5 ir 4 kambarius muro namas, 2 ma
šinų mūro garažas. Tik $33,500.

2 BUTŲ kampinis mūras 5 ir 5 kam
barių, pilnas rūsys, nauja gazo šilima. 
Prie 52 ir Kedzie. $33,900.

46 IR CAMPBELL 2 po '4 kamaba- 
rius, pilnas rūsys, gazo šilima, gara
žas. S26XXX)/

PRIE 56 IR TROY paveldėjimas, 
5 kambarių mūro bungalow, 2 mie
gami. $18,500.

66 IR ROCKWELL 2 butų geram 
stovy mūras. S32,000.

67 IR TRIPP 4 miegamų 19 metų 
senumo mūro namas. Įrengtas rūsys. 
2 mašinų garažas. §31,500.

DVIEJŲ ŠEIMŲ 1% aukšto 15 me
tu senumo baltų plytų, mūras prie pat 
Marauette Parko. $35.900.

PRIE 65 IR RICHMOND labai gerai 
prižiūrėtas 2 butų po 6 kambarius, 
mūrinis. $36,500.
Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEL. — 254-5551

— Pranas Bastys išrinktas 
Amerikos Lietuviu Tautinės 
Sandaros pirmininku tos orga
nizacijos seime praeitą savait
gali Chicagoje. Kuriantis nepri
klausomai Lietuvai. P. Bastys 
buvo tarpe Amerikos lietuvių, 
kurie tuo laiku grįžo Lietuvon 
ir įstojo savanoriu į besikurian
čią kariuomenę. Pavojams pra
ėjus, jis grįžo Amerikon ir bu
vo vasarviečių versle. P. Bastys 
yra Lietuvos kariuomenės kū- 
rėjas-savanoris. Sandaros vice
pirmininku išrinktas Povilas P. 
Dargis iš Pittsburgo. Jis pirmi
ninkavo seimo posėdžiams.

— Carol P. Bubinaitė, Anita 
E. Chesna, Allan J. Jurces, Da
vid C. Kilinskis. Mary J. Mačys, 
Regina Maleckaitė, Emilija A. 
Pakštaitė, Karen Palusis, Daiva 
Petersonaitė, Jonas N. Rėklaitis, 
Mindaugas Siliūnas, Nijolė Spar- 
kytė ir Paulius Zogas, aukšt. mo
kyklų senjorai Brighton ir Gage 
Parkų apylinkėse, gavo konkur
sines Illinois valstijos stipendi
jas. Jiems įteikti “State Scho
lars” pažymėjimai. Egzaminus 
vykdė American College Tes
ting (ACT) organizacija, sic- 
met buvo 15,200 kandidatų.

TEISYBĖ LAIMI
6 KAMBARIŲ gražūs apkaltas me

dinis. Naujas gazu šildymas. Gara
žas. Marquette Parke. Arti Western 
buso. $14,400. ,

6% KAMBARIŲ MŪRAS. 1% vo
nios. Iškelti vamzdžiai.^ Įrengtas beis- 
mantas. Kilimai. Garažas. Arti ofiso. 
Pamatęs, kito nenorėsi. $23,000.

2 BUTŲ BEVEIK NAUJAS mūras. 
Radiant šildymas. Ąžuolo medis. ’Ce
ramic vonios. Knotty pine porčiai. 
Sausas šiltas beismantas. Garažas. 
Arti mūsų. Parduodamas dėl ligos. 
$38,000.

6 KAMBARIŲ kaip naujas angliš
kos konstrukcijos mūras, gazo šildy
mas. Gražus beismantas, platus lotas. 
Mūro garažas. Arti ofisoz $28,500.

7 KAMBARIŲ CAPE COD, 4 mie
gami. Įrengtas beismantas. Gazo šil
dymas. Garažas. Arti mokyklų, Mar
quette Parke. $26,000.

2. BUTU MŪRAS. 2 auto mūro ga
ražas. Naujas gazo šildymas. Arti 
parko. Našlė atiduos už 29,000.
' NAUJAS 2 AUKŠTŲ MŪRAS.
1- mam aukšte liuksus beauty shop ir 
vania, 2 kambarių puošnus butas
2- me aukšte. Prie parko. S37,000.

1% AUKŠTO 2 butų mūras. Mo
dernūs 5% kamb. 1-me aukšte ir 4 
kamb. butas 2-me aukšte. Du Įėji
mai. gązu šildymas, garažas, rami 
gatvė arti Western ir Marquette Rd. 
autobuso. $21.000.

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

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. - Kaina $9,900.

8 KAMBARIŲ 1% aukšto 10 metų 
mūras. 2 vonios. Įrengtas beisman
tas. Garažas. Arti 83-čios ir Kedzie. 
S32 000

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

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

Cui ai 1

6 KAMBARIU MŪRINIS. Moderni 
/onia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet
te Parke. $21,900.

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS, Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. S67.500.

4 BUTŲ MŪRAS. Modernios vo
nios, spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai. 3 automobilių gara
žas. * Tik $52,000.

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu, alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik $27,900.

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

11 BUTŲ 7 metų mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo. pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa
jamų apie S23.000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE 
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

* Pirmą kartą Chicagoje dai
nuos sol. Vidimantas Valatka — 
tenoras. Margučio rengiamas 
koncertas bus lapkričio 26 d., 
sekmadienį. 4 vai. p. p.. Jauni
mo centre. Bilietai iš anksto 
gaunami Marginiuose ir Margu
tyje. Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti. (Pr).

♦ Panaikinu savo testamentą. 
Aš. Edwards Zubernis, gyvenan
tis 6906 So. Artesian Avenue, 
Chicago, III. 1972 metų balan
džio 19 dieną buvau parašęs tes
tamentą, kuriame buvo įvairūs 
nurodymai.

Dabar aš viešai skelbiu, kad 
minėtą testamentą *aš panaiki
nu, po jo padėtą parašą atšau
kiu ir kitaip savo reikalus su
tvarkysiu.

Edwards Zubernis




