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TAIKOS DERYBOS VYKSTA TOLIAU
Baigė apginkluoti Saigono kariuomenę

PARYŽIUS. — Prezidento patarėjas dr. Kissinger vakar 
vėl ilgai derėjosi su Hanojaus atstovu Le>Duc Tho. Po pirmadie
nio derybų Kissingeris tuoj susitiko su Saigono atstovais ir pa
informavo juos apie derybų eigą. Su Kissingeriu Paryžiuje yra 
valstybės departamento pasekretorius Sullivan, kuris būdamas 
Laose ambasadorium, pirmas turėjo kontaktų su Hanojaus dip
lomatais. Derybos vyksta 15 mylių nuo ParyžiauSjGif-sur-Yvette 
priemiestyje, kuris yra stipriai saugomas prancūzu policijos.

Saigone senatas priėmė re
zoliuciją, kurioje pakartoja Pie
tų Vietnamo reikalavimą, kad 
šiaurės Vietnamas išvežtų savo 
kariuomenę iš pietų, tik tada 
Saigono vyriausybė pasirašys 
taikos sutarti. Tik senato budis
tų blokas balsavo — prieš ir tai 
ne dėl paties turinio, bet dėl at
skirų žodžių.

Saigonas reikalauja, kad ko
munistai išvežtų šiaurės Vietna
mo kariuomenę,. o Hanojus sa
ko, kad jis Jokios kariuomenės 
Pietų Vietnamo neturi. Amerikos 
pozicija yra: paskelbti karo pa
liaubas, o tada jau derėtis dėl ka-
riuomenių ’atitraukimo.. Saigo
nas tvirtina, kad pietuose Hano
jus turi apie 300,000 kareivių. 
Amerikos žiniomis, tų kareivių 
yra 145,000.

Amerikos studentų už Viet
namo, laisvę nacionalinis komi
tetas savo laiške New York Ti
mes rašo, kad sen. McGovern 
prieš rinkimus, sužinojęs tai
kos sąlygas, Įrodinėjo, kad to
kias sąlygas Amerika turėjo pri
imti jau prieš ketveriš metus.

. .Laiške sakoma, kad tos sąlygos 
turėjo būti priimtos jau prieš 
8 metus, nes jos leidžia komu
nistams pasilikti tose Vietna
mo žemėse, kurias jie užkaria
vo ginklo jėga. Jei Amerika da
bar sutinka, kad agresija apsi
moka, tai kodėl ji nesitiko 1965 
metais, kada ji atsiuntė Į Viet
namą’ savo, kariuomenę kovoti 
prieš iš šiaurės besiveržiančius 
komunistus. Sutarties sąlygos 
rodo, kad infiltracija Hanojui 
neapsimokėjo, nes Amerikos jė
gos komunistus sustabdė, tačiau 
dabar invazija apsimokėjo, nes 
Amerika pasirengusi palikti ko
munistams tas žemes, kurias jie 
užkariavo. Invazija apsimoka, 
ypatingai jei ji Įvyksta per pre
zidento rinkimus, sako studen
tų laiškas.

Pentagonas paskelbė, kad tri
jų savaičių programa pristatyti 
P. Vietnamui ginklų atsargų jau 
baigta. Dabar bus duodama nor
mali parama — po 7,000 tonų 
karinės medžiagos per mėnesĮ.

Per paėjusias tris savaites 
Amerika pristatė Saigono vy
riausybei 600 lėktuvų ir heli
kopterių, daug tankų, šarvuotų 
automobilių, artilerijos pabūklų, 
lėktuvų motorų, atsarginių da
lių ir , daug amunicijos. UPI 
agentūros žiniomis, Pietų Viet
namo aviacija yra ketvirta pa
saulyje savo didumu. Iš viso P. 
Vietnamas turįs 1,850 -lėktuvų 
ir helikoterių.

Spaudžia medžio 
pramonės Įmones 
WASHINGTONAS. — Kainų 

komisija- paskelbė, kad ji pra
dėjo tyrinėjimus medžio .pra
monės Įmonėse, kurių gaminių 
kainos pastaruoju metu pradė
tos kilti. Komisija sako, kad bus 
paliesta 350 įmonių, nors jų 
Amerikoje yra virš 83,000.

Komisijos paskelbimas yra 
viena iš jos priemonių sustabdy
ti kylančias kainas. Miško mė

IŠ VISO PASAULIO

gęs ir turįs netvarkingą širdies 
plakimą. Ligoninė pripažino ka-1 
ralių sveiku, tačiau patarė pa- ŠIANDIEN PRASIDEDA EUROPOS
ilsėti.

WASHINGTONAS. — Nauju 
Amerikos ambasadoriumi Var
šuvoje paskirtas Richard Davis, 
Europos reikalų pasekretorius 
valstybės departamente.

MONTGOMERY. — ____ , ,.^w.
mos viešojo saugumo direkto- Iankėsi prezidentas Nixonas ir pasirašė gynybos raketų apribo- 
rium paskirtas E. Dothard, kuris sutartį. ŠĮ kartą bus kalbama ne apie gynybos ginklus, bet 
buvo gubernatoriaus Wallace daugiau — apie bombonešius, povandeninius laivus ir pirmutinėse

SAUGUMO KONFERENCIJA
ŽENEVA. — Vakar Ženevoje prasidėjo antra strateginių 

ginklų apribojimo derybų dalis. Vadinama Strategic Arms Li
mitation Taks — SALT — 2 sesija turėtų baigtis susitarimu 

Alaba-1 baigti ginklų lenktynes. Pirmoji dalis buvo baigta, kad Maskvoje

ČIKAGA. — Rumunijos val
džia sutiko išleisti 33 metų Doi- 
na Vircol, kurios tėvas, rumunų 
poetas, prof. Vasile Posteuca 
miršta nuo skilvio vėžio Colum
bus ligoninėje. Duktė anksčiau 
kelis kart prašė vizos, bet jos 
negavo. Įsikišus sen. Percy ir 
kitiems, valdžia pakeitė nuomo
nę ir dukterį išleido.

AMANAS. — Jordano kara
lius Husseinas dvi dienas išbu
vo ligoninėje. Jis esąs pervar-

sargvbinis ir buvo peršautas, kaibazėse išstačius puolamuosius raketinius- gink^ę..
įvyko atentatas prieš guberna
torių. *

WASHINGTONAS. — Vals- ®ldėti. Europos valstybių am- 
tybės sekr. Rogers pirmadieni 
tarėsi su Kanados užsienio rei
kalų ministeriu Mitchell Sharp.

JUNEAU. — Pakrančių Sar
gybos laivas “Jarvis” vilkikų bu
vo nutemptas i Dutch Harbor 
uostą, Aliaskoje, kur jis bus tai
somas.

Kinija perka
britų lėktuvus

LONDONAS. — Komunistinė 
Kinija, užsakydama keleivinių 
lėktuvų Britanijoje, sukėlė britų 
aviacijos pramonėje naujų vil
čių. Kinijos ambasadorius Lon
done-Sung Chih Kuang ir preky-
bos patarėjas Ping Junmin pa
sivažinėjo britų Trident lėktu
vais ir užsakė dar 8, šalia anks
čiau pirktų 12. Be Trident lėk
tuvų, kurie yra vidutinių nuo
tolių, trijų motorų lėktuvai, Ki
nija užsakė ir tris Concorde il
gų nuotolių lėktuvus.

Kinija susipažino su Trident 
lėktuvais, nupirkdama tris jų iš 
Pakistano. Lėktuvai kinams pa
tiko ir dabar Vickers lėktuvų 
bendrovė planuoja atidaryti sa
vo uždarytą dėl užsakymų sto
kos fabriką Weybridge, Surrey. 
Buvo bijoma, kad teks uždaryti 
Trident lėktuvų įmones Hat- 
fielde, tačiau dabar numatoma 
linijas laikyti atidarytas iki 1976 
m.

džiagos kainų kilimas tuoj atsi
liepia j namų statybos pramo
nę. Pakyla namų kainos, o taip 
pat baldų ir kitų gaminių, ku
rie turi medinių dalių.

Komisija tikisi, kad spauda 
padės atkreipti skaitytojų ir pa
čios pramonės dėmesį į komisi
jos užsimojimus. Spauda galin
ti padaryti medžio pramonės 
įmonėms nemažą įtaką, įtaigo- 
jant jas nekelti kainų.

šiandien Helsinkyje turi pra- 

basadorių pasitarimai dėl sau
gumo konferencijos. Dalyvauja 
ir Kanados ir Amerikos ambasa
doriai. ši konferencija vadina
ma CESC — Conference on Eu
ropean Security and Coopera
tion.-. Jos tikslas bus paruošti 
darbų planą, aptarti klausimus, 
kurie turės būti sprendžiami.

Sausio 31 Ženevoje turi pra
sidėti trečia svarbi konferenci
ja — MBFR. — Mutual and Ba
lanced Force Reductions in Cent
ral Europe klausimais, čia da
lyvaus Nato ir Varšuvos pakto 
valstybių atstovai.

Europos saugumo konferen
ciją sovietai siūlo jau 10 metų. 
Čia jie tikisi laimėti status quo 
pripažinimą iš svarbiausių pa
saulio valstybių. Jiems rūpi įtei
sinti diplomatinėje srityje tai, 
ką jie laimėjo brutalios jėgos 
pagalba, šiandien Europoje daž
nai girdimas žodis yra “realpoli
tik”. Įdomu, kad tai vokiškas 
žodis ir tą realistinę politiką 
neatlaidžiai veda kancleris W. 
Brandtas. Rytų Vokietija jau da
lyvaus Helsinkio konferencijoje. 
Ji vakar buvo priimta ir Į Jung
tinių Tautų mokslo, švietimo ir 
kultūros organizaciją — UNES
CO.

Kai kurie komentatoriai šias 
tris konferencijas lygina su 1815 
metų Vienos kongresu, kuris iš
sprendė visus keblius klausimus 
po Napoleono karų, šios konfe
rencijos turinčios užbaigti ne 
tik IJ-jį Pasaulinį karą, bet ir 
po to prasidėjusį “šaltąjį karą”. 
Ne vienas Brandtas yra “realpo- 
litikos” rėmėjas. Neblogas re- 
alpolitikas yra ir JAV preziden
tas Nixonas. Derybos dėl vadi
namo Europos saugumo gali il
gai užsitęsti. Mažesniųjų Euro
pos valstybių nuotaikas išreiš
kė Albanija, atsisakydama kon- 
ferecijoje dalyvauti, nes ji bū
sianti tik didžiųjų galybių — 

Sąjungos 
ir Įtakos 
išreiškia

Amerikos ir Sovietų 
varžytynės dėl galios 
Europoje. Albanija 
Kinijos nuomonę, tačiau jai pri
taria ir daug didesnės Europos 
valstybės. Kaip britų komenta
toriai. Sir Bernard Burows ir 
Christopher Irwin rašo: “Dvi 
supergalybės dar toliau atsiski
ria nuo savo sąjungininkų, nes 
pradėjusios derėtis viena su ki
ta, jos išstatė save Į skirtingą 
kategoriją”.

BONA. — V. Vokietijos Rau
donasis Kryžius paskelbė naują 
žuvusiųjų per II-jį Pasaulinį 
kara vokiečiu skaičių — 3,850,- 
000. Anksčiau buvo minimas 3.2 
mil. skaičius. Dar 900,000 vo
kiečių yra dingę be žinios.

Brookhaven laboratorijoje, Upton, N. Y., rastas būdas, kaip nau
dingai sunaudoti tulžius butelius. Dešinėje matomas kanalizacijos 
vamzdis pagarmintas iš 118 alaus buteliu, su visomis etiketėmis ir 
metaliniais dangteliais. Vamzdyje sutrinti stiklai sumaišyti su 

skysta plastmaso.

VEL1AUSI0S ŽINIOS

■0. Čikagos kalėjime laikomas 
žmogžudys. Richard Speck va
kar buvo nuvežtas Į Peoria teis
mą, kur jam turi būti skirta ki
ta bausmė. Jis nuteistas 1967 
metais mirties bausme už 8 jau
nų slaugių nužudymą. Illinois 
Aukščiausias Teismas neseniai 
nusprend, kad mirties baus
mė netaikoma tokiose bylose, 
kur prisiekusiųjų komisijoje ne
buvo mirties bausmės oponentų.

♦ Vietname nukrito du JAV 
lėktuvai. Vienas — is Saratoga 
lėktuvnešio — buvo pašautas gy
nybos raketos, abu pilotai iš
gelbėti. Kitas iš Taiiandijos ba
zės nukrito dėl nežinomų prie
žasčių ir abu pilotai žuvo.

Vakar Apollo 17 astronau
tai atliko paskutinius bandymus, 
jie Į mėnuli iškeliauja gruodžio 
6 d.

> Singapūre sudegė didžiau
sia parduotuvė, žuvo 12 žmonių.

♦ Pietų Korėjos referendu
mas pritarė naujai konstituci
jai, kuri leidžia prezidentui Par-? 
kui likti prezidentu neterminuo
tą laiką.

♦ Peru sostinėje Limoje įvy
ko 15,000 darbininkų demonstra
cija paremianti Peru paskelbta 
200 myliu teritoriniu vandenų 
ribą. Kalbėtojai pasmerkė Ame
rikos piratus”, kurie gaudo žu
vį arčiau, negu 200 mylių nuo 
Peru krantų; ?.*’<•

< Argentinoje'Peronas pa
skelbė, kad jis pasiekė “istorinį 
susitarimą” su kitų politinių Ar
gentinos partijų vadais bendrai 
veikti “ginant Argentinos liau
dį”.

Pietų Vietname komunis
tų jėgos puolė pietiečių kariuo
menę šiaurinėje provincijoje ir 
apšaudė Da Nango ir Pleiku mie
stus.

0 Spalio mėnesio maisto kai
nos Čikagoje pakilo 0.4 G . Paly
ginus su pernykščiomis kaino
mis, maistas kainavo 5.4 G dau
giau.

SAIGONAS. — Lėktuvnešyje 
“America” kilo gaisras, kuri 
greit pavyko užgesinti. Pabrė- 

I žiama, kad tai nebuvo sabota- 
1 žas.

NUMUŠTI 8 LĖKTUVAI, 14 TANKU 
Egiptą grasina nutraukti karo paliaubas

TEL AVIVAS. — Vakar Įvyko didžiausias po 1967 metų karo 
Izraelio-Sirijos susirėmimas Izraeliui puolus Sirijos kariuomenės 
pozicijas, pakilo Sirijos lėktuvai ir prasidėjo oro kautynės. Izraelis 
praneša numušęs 6 Sirijos Migus, b pats nepraradęs nė vieno. Si
rija skelbia, kad ji numušė du Izraelio lėktuvus ir vieno pati neteko. 
Prasidėjus oro kovoms, Sirija pasiuntė i frontą šarvuočius ir tan
kus. Smarkiai veikė ir Sirijos artilerija. Izraelyje žuvę du civiliai. 
Fronte sudeginta 12-14 tankų.

Peronas tariasi 
su partijų vadais 
BUENOS AIRES. — Buvęs 

Argentinos prezidentas Peronas, 
sugrįžęs Į Argentiną po 17 metų 
gyvenimo egzilėje, jau susitiko 
su peronistų ir kitų politinių par
tijų vadais, bei darbo unijų vei
kėjais aptarti tolimesnių planų. 
Į pasitarimą nebuvo kviesti tik 
tokie politikai, kurie dalyvavo 
karinės valdžios ministeriu ka
binetuose.

Perono vila gražiame Buenos 
Aires rajone dabar stovi labai 
negražioje vietoje. Minios žmo
nių, kurios kasdien eina pažiū
rėti, kur gyvena Peronas, o ypa
tingai pirmosios jo sugrįžimo 
dienos minia taip ištrypė žo
les, gėles ir kūmus, kad kaip 
korespondentai sako, atrodo, jog 
pro Perono vilą praėjo tūkstan
čiai dramblių. Tvoros ir menkes
ni medžiai buvo išlaužyti, net ir 
mūrinė tvora prieš Perono yilą 
buvo žmonių svorio nugriauta. 

; _ .Toje. apylmkojo -du-žmonės- ga
vo' širdies smūgį ir mirė tą nak
tį, kai Peronas sugrįžo. Vienas 
buvo senas peronistas, buvęs 
Perono garbės sargybos seržan
tas. Kita mirė — netoli gyvenu
si moteriškė. Dabar policija prie 
Perono namų prileidžia žmones 
tik po 50 ar 100 grupėmis.

Brandtas planuoja 
naują vyriausybę 
BONA. — Laimėjęs V. Vo

kietijos rinkimus. kancleris 
Brandtas pareiškė spaudai, kad 

.jis tikisi netrukus susitikti su 
prezidentu Nixonu ir Britanijos 

Į premjeru Heath. Brandtas ir 
i laisvųjų demokratų partijos va
das. buvęs užsienio reikalų mi- 
nisteris Walter Scheel, pradė
jo pasitarimus su savo partijos 
veikėjais. Kalbama apie naują 
koalicine vyriausybę ir jos na
rių sąstatą.

Rinkimus pralaimėjusios krik
ščionių demokratų partijos va
das Rainer Barzel partijos va
dovybės susirinkime pasisiūlė 
atsistatydinti, tačiau vadovybė 
atmetė jo atsistatydinimą. Svar
besnieji jo varžovai pareiškė, 
kad partija ir taip gavo didelį 
smūgį, pralaimėdama rinkimus. 
Anie partijos vadovybę būsią 
laiko pagalvoti vėliau.

Š. Airijoje žuvo 
du britu kariai

BELFASTAS. — šiaurinėj 
Airijoj žuvo du kariškiai, vienas 
jų leitenantas. Jiedu įėjo į ap
leista namą netoli Airijos res
publikos sienos, gavę anonimi
nių žinių, kad ten yra paslėptų 
ginklų. Jiems beieškant, sprogo 
galinga bomba, kuri abu vieto
je užmušė. Jau 142 britu ka
riai žuvo šiaurinėj Airijoj nuo 
neramumų pradžios. Vien šiais 
metais jų žuvo 119.

Egipto prezidentas. Libano 
spaudos žiniomis, žada greitu 
laiku sudaryti karo meto minis
teriu kabinetą ir nutraukti karo 
paliaubas. Nežinia ar Egiptas 
planuoja platų puolimą ar tik 
anksčiau buvusius kasdieninius 
artilerijos apšaudymus iš esa
mų pozicijų.

Neseniai Kuwaite arabų ly
gos konferencijoje Egiptas ža
dėjo paskolinti Sirijai vieną es
kadrilę karo lėktuvų ir pažadė
jo pradėti artilerijos apšaudy
mą Suezo fronte, jei Izraelio- 
Sirijos pasienyje kiltų didesnis 
susikirtimas.

Sudanas pasiūlė atsiųsti prie 
Suezo kanalo 6,000 kareivių, ku
rie prieš mėnesį buvo išvežti na
mo, kad Sudanas atsisakė leis
ti Libijos lėktuvams skristi su 
kareiviais ir ginklais į pagalbą 
Ugandai, kai ją puolė iš Tanza
nijos buvusio Ugandos preziden
to šalininkai.

Arabų lygos sekretoriaus pa
siūlymas sušaukti valstybės gal
vų konferenciją rodo, kad užsie
nio reikalų 4e-gynybos ministe- 
riams. susitarti dėl. arabų vieny
bės ir vieningos akcijos nepavy
ko. Palestiniečių veikla iš Siri
jos iššaukia Izraelio puolimus 
Sirijoje. Vakaryštis susikirti
mas vargu ar įtrauks kitas ara
bų šalis į šį konfliktą.

Bengalai nuteisė 
gubernatorių

DACCA. — Bengalijos teismas 
nuteisė paskutinįjį Rytų Pakis
tano gubernatorių dr. A. Mali
ka kalėti iki gyvos galvos už 
kolaboravimą su Pakistano ka
riuomene ir už nusikaltimus ben
galų tautai. Gubernatoriaus ad
vokatai įrodinėjo teisme, kad 
Bengalijos tuo metu, kada nu
sikaltimai įvyko, dar nebuvo ir 
Bengalijos teismai negali kalti
namojo teisti.

Prokuroras įrodinėjo, kad Ben
galijos valstybė buvo įsteigta 
1971 kovo 26 d., kada pabėgę 
iš Rytų Pakistano politikai In
dijoje paskelbė Bengalijos ne
priklausomybės deklaraciją.

Indija ir Bengalija paskelbė, 
kad žmoniškumo sumetimais 
jos paleidžia 6,000 pakistanie
čių civilių, kurie kilus Bengali
joje karui, pabėgo į Indiją. To
kių civilių dar yra Indijoje 26.- 
000, šalia karo belaisvių, kurių 
skaičius siekia 74,000. Indija ir 
Bengalija tikisi, kad paleisdama 
pakistaniečius, ji įtikins Pakis
tano valdžią išleisti Pakistane 
užsilikusius bengalus, kurių ten 
yra apie 100 tūkstančiu.

MASKVA. — Sovietų vizų 
ištaiga pranešė Maskvos žydams, 
kad nuo gruodžio 1 d. bus pa
keisti emigracijos įstatymai, žy
dai bijo, kad jiems bus sunkiau 
gauti vizą, nors dar nežinia, ko
kie tie pakeitimai bus.

Belfaste du jauni vyrai nušo
vė 15 metų protestantą taxi 
vairuotoją.
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Laužas lietuje

Gamtos diena

viena

Iškyla

case of t
Aitvaro stovyklos lauže

Stebuklinga virtuvė

Lietuviu

Sesės ir Broliai

individo darbas, kurį 
atlikti laisvalaikiu.

Sekmadienis buvo vienas > iš 
įdomiausiu; nes stovykloje dar 
negirdėtai teko suruošti balių.

°=K«;book Savings 
All accounts com
pounded dally — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)
Vieną dieną turėjom iškylą. 

Sesės, atlikusios uždavinį, su
grįžo 11 vai. nakties, padaryda
mos 13 mylių žygi, gi skautai 
keliavo toliau ir turėjo nakvoti 
po atviru dangum. Visos skil- 

Vtys turėjo vadovautis kompasu

paycnecK
what t

do abou

Su patyrusio pionieriaus j. v. 
s. M. Manomaičio instrukcijom 
teko per tariamą upę ištraukti 
lyną ir riedančia kėde perkelti 
visus skautus, pastatyti dar nie-

BŪNA KARŠTA IR TVANKU NE TIK CHICAGOJE

Pavargusios, saulės įkaitintos gretos, žygiuoja Rako ,miške. 
G. Plačo nuotr.

1973 lapkričio 1 d. sukaks 
55 metai, kai lietuvių skau
tų ir skaučių organizacija 
įsikūrė — 1918 lapkričio 1 

d. — Vilniuje

1914 metų
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū 
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.
Sąskaitos apdraustos iki 

$20.000.

1973 vasario 16 d. sukaks 55 
metai, kai oficialiai Lietuva 
vėl — 1918 vasario 16 d. — 
pasiskelbė Nepriklausoma 

Valstybe

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

Day-today living expenses eat Tip 
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 Plan where you w<Ak. 
An amount you specify will be set 
aside from, your paycheck and used 
to buy Bonds*

Egzaminai

Vakare buvo kursų egzami
nai, kurie mum pakankamai bai
mės įvarė.

Pirmadienį buvo požymėj i-

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.

PASTABUMO IR KELIONĖS ŽENKLŲ PRATYBOS 

Ąžuolo ir Gintaro mokyklose.
Č. Kiliulio nuotr.

— jaukiai savo gausioje šei 
moję išlaikytų visus joje išau

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — WEDNES., NOVEMBER 2Ž, 1W2

Adresas: 7120 S. Rockwell SL, Chicago, Ill. 60629

Į galą stovyklos mus ištiko di
delė staigmena: reikėjo suruošti 
skautišką bazarą —Rodom ir 
Darom, čia turėjome sunešti vi
sa tai, ką įrengėme ar pasida
rėme. Taip pat patiem reikėjo 
įkurti eilę stočių, kuriose rodė
me ir visi mokėmės atlikti skau- 
tamokslį. Turėjome čia progos 
parodyti, kaip mokame savo kal
bą, nes reikėjo daug aiškinti, 
čia matėme, kaip lengviausiu 
būdu pasidaryti' stivyklos var
tus, įvairiausiais būdais pasi
gaminti labai skirtingą maistą.

Taip gerai mums pavyko, kad 
apsilankę Aitvaro virėjai buvo 
nustebinti mūsų valgių gamy
bos technika. Mes turėjome 
keptą žuvį ant lentos, įvairiais 
būdais paruoštus kiaušinius ir 
net “prieš saulę” zkeptas karš
tas bulkutes, pusryčiam perver
tas kiaušinis, kiaušinis ant skar
dinės ir kitoki patiekalai. Kiti 
valgiai: jautiena palapinėje, 
verkiantis kotletas, mėsa a la 
geltinšlipsis, skautai rikiuotėje, 
gorė, kiaulė miegmaišyje ir už- 
sigardžiavimui bananų baidarės, 
persikų keberiokšt.

Take stock in America 
Join the Payroll Savings Plan.

mų įteikimas, mes džiaugėmės, 
kad visi sugebėjom baigti, j. v. 
s.. M. Manomaitis ir si. V. Lu- 
gas atsisveikindami iš vadovo 
gavo čia pat padarytą akmeni
nį kirvį. Stovyklos taškų kon
kursą laimėjo Bitės ir Vilkai. 
Abiem skiltim buvo įteiktos pir
mos vietos gairelės.

Išardome stovyklą

Likusią dienos dalį ardėme vi
sus stovyklos įrengimus, norė
dami stovyklavietę palikti ge
resnėje tvarkoje nei radome.

gusius, visus joje besiugdančius 
ir visus į ją kasmet gausiai įsi
jungiančius skautauti,

— lietuviškosios skautybės 
idealais turėtų vis didesnę įtaką 
mūsų skautybės sąjūdyje, viso
je lietuvių bendruomenėje ir pla
čiau už jos,

— galėtų sėkmingai įvykdy
ti savojo pašaukimo misiją lie
tuvių jaunimui ugdyti, lietuvių 
bendroumenei švytėti, lietuvių 
tautai stiprėti ir Nepriklauso
mai Lietuvai gyvuoti.

Minėdami šias bei kitas su
kaktis, įvyksiančias Jubilieji
niais Lietuvių Skautijos Metais, 
jaučiamės įsipareigoję:

ištikimai tarnauti Dievui, 
Tėvynei, Artimui,

— uoliai skautauti savajame 
Lietuviškajame skautybės są
jūdyje,

— ryškiai reikštis lietuvių 
bendruomenės gyvenime,

— lojalia; dirbti kraštuose, ku
rie teikia progas lietuvių žmo
niškai buičiai.

lo mokyklos kursų. Parvažiavę 
dar turime atsakyti į duotus 
klausimus ir juos persiųsti La
vinimo skyriaus vedėjam pa
tikrinti. Ir tik tą darbą tinka
mai atlikę, gausime savo pažy
mėjimus. ' ‘

“Eitės skrenda vis aukštyn, 
su skautybe vis pirmyn!”

Ten buvęs 
(Pabaiga) I

Oras pasitaikė debesuotas, o 
vėliau pradėjo stipriai lyti, čia 
pamatėm, kaip, stipriam lietui 
lyjant, kuriamas laužas ir iš
laikoma didelė liepsna, nes 
mums reikėjo anglių, kad galė
tume ant iešmo iškepti pusę jau
čio, viščiukus, bulves, kukurū
zus ir kitus skanėstus. Taip pat 
buvo išvirti balandėliai ir kom
potas. Į tą balių pasikvietėm 
Aitvaro stovyklos štabą. Nežiū
rint gamtos kliūčių, balius pasi
sekė sėkmingai, ir svečiai liko 
patenkinti.

DR. KAZYS GRINIUS
ATSIMINIMAI IR MINTYS

II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00
Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose’ už $5,00,' užsakant pastų reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių’ tomą 

(neįrištą) už $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street —.Chicago, 60608

v. s. ANTANAS SAULAITIS,

Uet. Skautu Sąjungos Tarybos Pirmi
ninkas, paskelbęs LSS Tarybos Pir- 
mijos nutarimą apie Jubiliejinius 

Lietuviu Skautijos Metus.

keliui atliekant'^duotus uždavi
nius. Mes grįžome 6:30 vai. ry
to su mintimi prikelti Gintaro 
stovyklą. Ją prikėlėme, tačiau 
po akimirkos iš nuovargio patys 
užmigome, ir jom reikėjo mus 
žadinti. Vandens jos nesigailė-

■—Atfooooocboo

šeštadienio vakare buvome 
bendrame Aitvaro’stovyklos lau
že. Ten buvome pakviesti atžy
mėti savųjų jubiliejų. Mes įėjo
me su 10 degančių fakelų, ku
rie simbolizavo dešimtį turėtų 
mokyklos sesijų, j. v.s. M. Ma
nomaitis padarė įvadą, padaina
vome Leiskit į tėvynę, sesėm 
gintarietėm padedant, ir, sume
tę fakelus į laužą, virtinėje grį
žome i savas vietas.

Trys reikšmingos datos apjungia 
sukaktuviniy mėty darbą

LSS Tarybos Pirmija, laikydamasi seniai įsigalėjusios tradi 
cijos, paskelbė Jubiliejinius Lietuvių Skautijos metus nuo š. m 
lapkričio 1 d. ligi 1973 lapkričio 1 d., nes:

__________________ . X.______ Z _____ _____ X____

LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Lietuvių skautybės sąjūdis 
gimęs Lietuvos sostinėje Vilniu
je, išaugęs ir subrendęs Nepri
klausomos Lietuvos laikais, už
sigrūdinęs okupacijų pogrin
džiuose, gajai suliepsnojęs išei
vijos metais, tebėra labai gy
vybingas, plačiai išsišakojęs, 
giliai įaugęs į lietuvių bendruo
menės buitį ir nuotaikingai žy
giuojąs į ateitį.

Trokštame. kad 
kautų Sąjunga:

Ta proga buvo dovanų pasi
keitimas: s. L. Kilulienė iš mū
sų gavo dovaną už ‘lankymo va
landas” programoje, nes tokių 
visai nebuvo; v. s. Č. Kiliulis iš 
Vilkų gavo druskinę — “Tu 
mūsų druska”, iš Žebenkščių pi
pirinę “Tu aprūpinai mus pipi
rais...”, komendantas si. V. Lu
kas — volę, nes jis voliojo skau
tus kaip tešlą; skiltininkai — 
voliukus, nes jie buvo mažesni 
volai.

kur nematytu būdu trikampį 
kilnojamą bokštą ir skautą žval
gybai aukštai į medį įkelti. Van
dens skilčių konkursui reikėjo 
pastatyti plaustą, ant jo sukurti 
laužą ir per ežerą persikelti. 
Greičiausiai persikėlė vilkai.

Taip pat išmokome paprastu 
būdu pasidaryti vienos žvakės 
žibintą, rūbam pakabą, laužui 
degiklius, kurie ir drėgname ore 
leidžia laužą sukurti. Pasidarė
me iš medžio gabalo kuoką, kad 
ja kaip plaktuku kuolus galėtu
me kalti. Tai vis buvo kiekvie- 

reikė-

NESAMĄ UPĘ
Ąžuolo ir Gintaro stovyk- 

kykly įspūdžiai (2)
Pakelta ugniavietė

Prisimindamas apie praktiš
kus darbus, aš noriu sugrįžti į 
pirmą stovyklos dieną. Reikėjo 
pasistatyti savo rajonėliuose ug
niavietę, pakeltą nuo žemės, kad 
verdant nereikėtų lankstytis, 
taip pat įvairius virtuvės rakan
dus pasikabinti, nes nieko nebu
vo galima ant žemės dėti.

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS S0622 

PHONE: 254-447S

Linkiu, kad visi ir visos drau
ge. kiekvienas ir kiekviena at
skirai, sukaktuviniais metais ga
lėtumėm pasireikšti gražiais dar
bais, pirmiausiai mūsų brangaus 
jaunimo laimei ir mūsų skauty
bės garbei.

Laimingų Jubiliejinių Lietu
vių Skautijos metų!

Budžiu
Jūsų

v. s. Antanas Saulaitis, 
Lietuvių Skautų Sąjungos 

Tarv!>os ’Pirmininkas

padėti kitiems pažinti lie
tuvių tautos būvį ir Lietuvos 
reikalus.

— stiprinti už geležinės už
dangos esančių lietuvių viltis į 
laisvės ateitį.

— prie to prisidėti savo min
timis. pastangomis, darbais ir 
gyvenimu.

1973 koAT) 15 d. sukaks 50 
metu, kai mūsų Skautu Ai
das pradėjo — 1923 kovo

15 d. — eiti Šiauliuose

Noriu prisiminti, kad 
diena buvo pavadinta gamtos pa
žinimo diena. Reikėjo stovyk
loje įrengti aplinkoj augančių 
augmenų parodą ir zoologijos 
sodą, įtraukiant musę ir uodus.

Kilo begalinis triukšmas, kai 
didžiulė varlė pabėgo, ir visos 
pastangos ją sugrąžinti nuėjo 
veltui.

LENKTYNES EŽERE GINTARO MOKYKLOJE

Rungiasi skautės su savo padarytais plaustais.
č Kiliulio nuotr

Buvo ir skautiškoji krautu
vėlė, kurioje skautai galėjo “nu
sipirkti” paslaptingą -maišelį. | 
Mokėti teko ant kortelės para
šant įstatą. Maišelyje buvo di
delis laižomas saldainis ir skus
tuvas su peiliukais, kuriuos 
skautų rėmėjas J. Jurėnas pado
vanojo. Skautai sumanūs ir už 
saldainius tuojau prisiviliojo 
gintarietes. Skautės atsilygino 
ne tik skautam, bet ir vadovam, 
dovanodamos savo darbo po 'mil
žinišką gėlę.

Neilgas visiškos nepriklauso
mybės. maždaug 22 metų, lai
kotarpis buvo lietuvių tautos 
laisvės žydėjimo metas.- . Nuo 
1940.VI.15 Lietuva, su t- mažu 
1941 m. birželio-liepos mėn. lais
vės pasireiškimo tarpu ir" naci
nės Vokietijos okupacija 1941 — 
1944 m., tebėra sovietų okupuo
ta. Lietuvos priverstinis laiky
mai ^ovietų Sąjungos apimty
je tegali būti laikinis. Lietuvių 
tauta turi atgauti teisę pati 
spręsti savo reikalus, ir Lietuva 
turi tapti vėl visiškai Nepriklau
soma valstybė.

1918 vasario 16 d. akto ir vi
sų Nepriklausomos Lietuvos 
įvykių minėjimas kaip tik ir yra 
tinkamas būdas:

— mums savyje išlaikyki aiš
kia lietuviu tautos laisvės idė-

Skautų Aidas, mūsų sąjūdžio 
spausdintas žodis, tebėra tikras liniy mo 
mūsų gyvosios skautybės liudy
tojas.

Jis yra vienas seniausių lietu
vių jaunimo laikraščių, regulia
riai ne tik Nepriklausomos Lie
tuvos laikais, bet ir išeivijos me
tais skelbiąs lietuviškosios skau
tijos veikimą ir dvasią. Siekia
me, kad mūsų Skautu Aidas ir 
toliau:

— gražiai liudytų mūsų są
jūdžio gyvenimą,

— reguliariai galėtų lankyti 
kiekvieną skautišką šeimą bei 
lietuviškosios skautybės bičiu
lius, skautų-čių rėmėjus ir k.

— dar ilgai ilgai gyvuotų mū
sų jaunimo labui.



PROGRAMOJE: Algirdas Brazis, 

akompanuoja Aldona Brazienė; 

Birute Pukelevičiūtė.

Jaunosios meno pajėgos:
Vida Galėnaitė ir Į*
Aldonos Valeišaitės Išraiškos / 
šokio grupė. ]»

Gros ANTANO MARKAUSKO 
orkestras. j

CICERO LITUANISTINĖS MOKYKLOS KVIEČIA VISUS Į 'TĖVU KOMITETO RUOŠIAMĄ

Lapkričio mėn. 25 d., 7:00 vai. vak. - Šv. Antano parapijos salėj, kampas 15 St. ir 49 Court, Cicero

PAKVIETIMAI GAUNAMI:
Griauzdienės Maisto Krautuvėje, 
1511 S. 49th Avė., Cicero, Illinois, 
Telef. — 656-5689.

Markauskienę, Komiteto narę, 
1800 S. 50th Avė., Cicero, III., 
Telef. — 863-4666.

Vaznelių Prekyboje, 2501 W. 71st 
St., Chicago, Ill., tel. 471-1424.

ALKA — $7.50

JURGIS JALINSKAS

SPAUDOS
Kovos dėl Lietuvos Nepri 

1. “RAMOVENŲ” privilegija
Tik retas lietuvis nebus gir

dėjęs “ramovėnų” vardo. Tai 
buvusių laisvos Lietuvos karių 
— veteranų garbingas pavadi
nimas. Dabartinis ’’Lietuvių 
Veteranų S-gos “Ramovės” 
centro valdybos pirmininkas 
prof., brig. gen. St. Dirmantas 
trumpai paaiškina:

“Laisvėje išlikę Lietuvos res
publikos kariai susispietę į Lie
tuvių veteranų sąjungą “Ra
movę”, su jos branduoliu Jung
tinėse Amerikos Valstybėse”. 
To branduolio centras yra Chi
cago j e, III.

Be centro “ramovėnai” turi 
13-ką tos sąjungos skyrių Ame
rikoje; 3 Kanadoje; 4 Austra
lijoje ir 1 Anglijoje. Tai gana 
stipri sąjunga. Ji vykdo ka
riams — veteranams tinkamus 
ir Lietuvos laisvės siekiančius 
uždavinius: leidžia karišką 
laikraštį — KARYS, ruošia ir 
spausdina atitinkamo turinio 
knygas, moraliai remia mūsų 
politinius, kovojančius prieš 
dabartinį Lietuvos okupantą 
veiksnius, organizuoja ir kas
met įvairiausiose vietose pra
veda nepriklausomos Lietuvos

PABIROS j
daųsomybės 1918 — 1920 
kariuomenės atkūrimo - minėji
mus.

šie pastarieji yra patapę tik
ra “ramovėnų” privilegija. Tie 
minėjimai būna kiekvienais 
metais ^lapkričio mėnesio ant
roje pusėje. Tos privilegijos 
“ramovėnams” niekas nė ne
bando ginčyti.

Šiemet tie minėjimai būva 
įvairiose vietose lapkričio mė
nesio 19 d. Tos dienos išvaka
rėse “ramovėnai” susilaukė la
bai malonaus netikėtumo, ku
riuo netenka abejoti, jie pasi
dalins ne tik su į jų ruoštus mi
nėjimus atvykusiais, bet ir 
juose negalėjusiais dalyvauti 
lietuviais.

Kas tas netikėtumas?
Tebūnie leista apie tai paaiš

kinti pačiam tos sąjungos Cen
tro Valdybos pirmininkui prof., 

j brig. gen. St. Dirmantui:
“... Nuo pirmųjų gyvavimo 

dienų sąjunga buvo užsibrėžu
si aprašyti 1918—1923 metais 
vykusias Lietuvos nepriklau
somybės kovas, kurių pasėko
je Lietuva tapo ne tik laisva, 
lygiateisė kitų valstybių tarpe, 
bet ir viena pažangiausių, kul
tūriniu ir politiniu požiūriu.

Tam tikslui 1958 m. LVS Ra
movės centro valdybos buvo 
sudaryta Lietuvos karo istori
jos komisija paruošti medžia
gą veikalui.

Veikalo tikslas yra: duoti 
skaitytojui objektyvias ir jau 
pačių lietuvių surašytas žinias; 
palikti ateities kartoms doku
mentą, kalbantį apie nedide
lės, bet ryžtingos tautos pasi
aukojimą atgauti laisvę; pa
skatinti visą tautą, ypač jau
nimą, semtis tėvų ir protėvių 
žemės meilės iš tu darbu, ku
rie pareikalavo daug gyvybių 
ir kraujo; parodyti, kad lais
vė ir nepriklausomybė atgau
nama tik ginklu ir nepalaužia
ma tautos kovotojų dvasia...

Knygos pasirodymo proga 
LVS Ramovės centro valdyba 
jaučia malonią pareigą padė
koti Lietuvos karo istorijos ko
misijos pirmininkui div. gen. 
Mikui Rėklaičiui ir šios knygos 
autoriui pik. Itn. Kaziui Ali
šauskui, daug kvalifikuoto dar
bo įdėjusiam redaktoriui Pra
nui Čepėnui, schemų braižy
tojui Aleksandrui Siliūnui ir 
visiems prisi dėjusiems prie 
šios knygos paruošimo ir at
spausdinimo” (XXII psl.)

2. ILGAI LAUKTA KNYGA

Užmojis ... ‘‘aprašyti . vy
kusias 1918 — 1923 metais 
Lietuvos nepriklausomybės

kovas... ” pradėtas vykdyti 
1958 metais. Nuo jų jau 1972-ji 
kulversčuojasi į pabaigą. Pra- 
tysęs ir pertysęs laiko tarpas. 
Nekantrus ir įvairių balsų mū
sų spaudoje susilaukęs ilgėji
masis: kodėl, kaip, kada, dėl

dradarbis ir jam pavestų ar pa
tikėtų darbų stropus, iki savęs 
užsimiršimo, atlikėjas. Nepap
rastai objektyvus ir sąžiningas 
bendruomeniniame ir kasdie
niniame gyvenime.

Todėl ir jo parašytoji bei ką 
tik viešumai pasirodžiusi kny
ga yra objektyvumu ir buvu
sių įvykių teisingu perteikimu 
spindintis dokumentas. Juo 
neklysdami galės naudotis is

torikai. plačiau nušviesdaini to 
laikotarpio įvykius. Jo para
šyta knyga turėtu susilaukti vi
su lietuviu didžiausio dėmesio C w
ir jos įvertinimo.

(Bus daugiau)

'0 PER ANNUMPER ANNUM PER ANNUM

0 PER ANNUM

PAID QUARTERLYDIVIDENDS COMPOUNDED DAILY

Bet kokiais finansiniais reikalais kreipkitės i

UP TO 
$20,000.

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

^SAFETY 0FX 
YOUR SAYINGS

SHORT TERM
3 OR 6 MONTH TERM 

Minimum $1,000

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO bendrovė dėl bet kokių 
jūsy namo pagerinimu duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tin
kamomis sąlygomis. O gal Jums yra reikalingi pinigai dėl kitokiu 
reikalu? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nusibodo mokėti 
aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus.

Chicago Savings
md Loan Association

Philomena D. Pakel, President
6245 So. WESTERN AVE. ' TEL.: GR 6-7575

HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tuei. 9 to 4, Thurs. & Frl. 9 to 8, Sat. 9 to 12:30
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Habitai
J

ko, ir tam panašiai.
Ir, štai, pačiose Lietuvos ka

riuomenės nepriklausomybės 
į kovoms atkūrimo minėjimo 
'išvakarėse Jauktoji knyga ją iš 
anksto užsisakiusiųjų 'ranko
se. Pirmasis įspūdis: laukti 
buvo verta! Įrišimas ir pilkš
vos spalvos kieti viršeliai — 
pasigėrėtini; pavadinimo įra
šai nugarėlėje , ir viršelyje: 
Kazys Ališauskas KOVOS DĖL 
LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS 1918 — 1920 Tomas I” 
neištrinamai įmontuoti. Pra
leidžiant pirmąjį tekstinio po
pieriaus lietuvišką ir antroje j 
pusėje angliškąjį įrašus SU| 
priekinėje pusėje esančiu mo
to: “Tas laisvės nevertas, kas 
negina jos”, sekančiame pilnas 
pavadinimas:

“Lietuvių Veteranų Sąjunga 
“Ramovė”

Kazys Ališauskas 
Kovos dėl Lietuvos 

Nepriklausomyės 1918 — 1920 
Tomas I

Redaktorius Pranas Čepėnas 
Čikaga, 1972 Jaunimo Metai”

Antroje to lapo pusėje: 
“Copyright, 1972 by 

Kazys Ališauskas 
Lietuvių veteranų sąjungos 

Ramovės leidinys Nr. 5 
Schemas braižė 

Aleksandras Siliūnas 
Spaudė M. Morkūno spaustuvė 

6051 S. Ashland Avenue,
Chicago, III. 60636”

Tai išviršinis ir jį sekąs teks-
tinių puslapių vaizdas. Viskas 
aišku: ir knygos pavadinimas, 
ir jos autorius.

Taip, autorius. Kas jis ir ko
kias kvalifikacijas turėjo ir, 
aišku, tebeturi, tokį veikalą 
skaitytojams pateikdamas?

Visada pasitvirtina teigimas: 
“dideli” (ne ūgiu) žmonės 
vra kuklūs”.

Atsiverskime “Lietuviu En
ciklopedijos” I-mo tomo 116 
psl. ir pasiskaitykime:

“Ališauskas, Kazys (g. 1895 
II. 29. Meškučiuose, Šumsku 
vi.) pik. Itn. Mokėsi Marijam
polės gimn. 1919 baigė Karo 
Mokyklą ir 1926 Aukštuosius 
Karininku Kursus Kaune.

Dalyvavo Lietuvos nepri
klausomybės kovose su bolše
vikais, bermontininkais ir len
kais. Mūsų žinyne ir Karyje 
aprašė paskiras tų kovų kauty
nes. Lietuvių Enciklopedijos 
bendradarbis ir karo skyriaus 
redaktorius.”

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

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

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

Ir viskas, ką jis pats apie 
save rado reikalinga pasisaky
ti. O iš tiesų , jį pažįstantieji 
galėtų prirašyti visą “jaučio 
odą” apie jo atliktus žygius 
kovose su Lietuvos priešais. 
Jis ir kūrėjas - savanoris, ir ne
paprastai gerą atmintį turin
tis Lietuvos Karų istorikas, ir 
Lietuvos karių nepriklauso
mybės laikotarpyje mokytojas 
bei auklėtojas, ir gausus lietu
vių periodinės spaudos ben-

SKAITYK PATS IR PARAGINO

KITUS SKAITYTI

NAUJIINAS

Send 10 c for recipe booklet to German Distilleries Ltd., Empire State Bldg.,New York 10001

Raginkite savo apylinkę 
aug ti taupykite

I

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 nuošimčiui nuo mė- 
'<-sio pirmos.

UNIVERI

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 6060S
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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MASKVA AMERIKOS LIETUVIAMS 
ATSIUNČIA “MISIONIERIŲ”

Okupantas visokiais būdais ir 
priemonėmis stengiasi supiudy- 
ti lietuviškąją visuomenę išeivi
joje suardyti jos vieningumą, 
kad būtų lengviau ją išjungti iš 
kovos lauko dėl pavergtosios Lie
tuvos. Tuo tikslu dar ne taip 
seniai siuntė j lietuvių tirščiau
siai gyvenamas kolonijas solis- 
tus-dainininkus, teatralus, rašy
tojus, redaktorius, profesorius, 
daktarus ir kitus, visokio plau
ko agentėlius. Amerikon siun
čiamos tokios “kregždės” jų skir
tiems uždaviniams atlikti Mask
voje yra gerai paruošiamos. 
Joms atvykus, leista prisidengti 
ir tėvynės meile ir nuduoti esant

patriotais, net leista solistui pa
giedoti “Marija, Marija” giesmę 
ar padeklamuoti “Pulkim ant ke
lių”.

Leistina jiems visa tai, kas 
padėtų užmaskuoti okupaciją ir 
sudarytų įspūdį, kad tarybinė 
Lietuva yra normalus dalykas. 
Deja, veikiant ir šiomis prie
monėmis vis tik tokių lietuvių 
lengvatikių išeivijoje ne daug 
teatsirado, kurie būtų įtikėję, 
kad šiandien Lietuva yra žydin
tis rojus ir kad ji pasiekusi tokį 
aukštą gerbūvį, kaip niekados. '

Neseniai spauda viešai paskel
bė, kad lapkričio mėnesį Maskva 
atsiunčia Amerikon visą ekipą

Klaidingi žemėlapiai
A. D. Kaulakis, ilgus metus gyvenęs ir veikęs Chica- 

goje, o paskutiniu metu gyvenęs ir lietuvių visuomeninį 
darbą dirbęs Floridoje, Miami srityje, atsiuntė Naujie
noms angliško Floridos dienraščio The Miami Herald iš
leistą viso pasaulio reliefinį žemėlapį. Jis yra 18 x 26 co
lių dydžio, tai suprantama, kad visos eilės mažesnių vie
tovių jame negalima rasti.

Visi žinome, kad Lietuva dabartiniu metu yra nedi
delis kraštas, palyginus ją su visos Žemės vandenynais, 
kalnais ir iškilusiomis lygumomis, bet kiekvienas lietuvis 
jaučiasi įžeistas, kai jame net Lietuvos vardo nėra. Že
mėlapyje yra Vilnius ir Kaunas, bet nepasakyta, kad Lie
tuva egzistuotų. Ne mes vieni esame nuskriuasti. Tame 
žemėlapyje nėra nei Latvijos ar Estijos, nors yra pažy- 

• mėta Ryga ir Talinas. Dar ir Lietuvos nepaminėjimą ga
lima būtų pakęsti, jeigu visas Pabaltijys nebūtų priskir
tas prie Sovietų Sąjungos.

Svarbiausia, kad tame žemėlapyje yra padarytas 
prierašas, kuris sako, kad jis paruoštas pagal JAV karo 
jėgų inžinierių korpuso tarnybą. Susidaro įspūdis, kad 
tas- žemėlapis yra oficialus JAV karo jėgų žemėlapis, ku
ris plačiai paskleistas ne tik inžinierių korpuse, bet ir 
kituose Amerikos karo jėgų daliniuose, šitoks JAV karo 
vadovybės elgesys kelia pasipiktinimą ne tik kiekvieno 
lietuvio širdyje, bet tokiu elgesiu yra pasipiktinę Jr ame
rikiečiai, kurie tikėjo ir tiki paskutinių Amerikos admi
nistracijų oficialiai užimta pozicija pavergtų Pabaltijo 
valstybių klausimu.

Laiške redakcijai be kitų minčių, savo protestą ir 
pasipiktinimą A. D. Kaulakis šitokiais žodžiais išlieja:

“Žinoma, jis (turi galvoje Miami laikraščio at
muštą žemėlapį) nebuvo pieštas be (prezidento) Nik- 
sono žinios. Tame žemėlapyje Baltijos valstybių 
daugiau nebus. Tas reiškia, kad (prezidentas) vie
naip kalba, o kitaip daro. Lietuvos inkorporaciją (į 
Sovietų Sąjungą) jis pripažįsta. Reiškia, kad Bal
tijos valstybes jau yra atidavę rusams. Faktiškai rei
kia pasakyti, kad mus apgaudinėja.
Kiekvienas lietuvis yra pasipiktinęs šitokiu inžinie

rių korpuso paruoštu žemėlapiu. Bet vertėtų paabejoti, 
ar prezidentas Niksonas žinojo apie tokio žemėlapio pa
ruošimą. Reikia prisiminti netolimą praeitį, kuri parodo, 
kad ne visuomet prezidentai žino, kas Valstybės įstaigose

darosi. Prezidentai yra atsakomingi, bet kiekvienam aiš
ku, kad nei vienas žmogus negali aprėpti ir žinoti kiek
vieną valstybės pareigūnų daromą žingsnį. Amerikos 
Lietuvių Taryba keliais atvejais turėjo kreiptis į prezi
dentus Rooseveltą, Trumaną ir Eisenhowerį, kad pakeis^ 
tų patvarkymus, liečiančius tremtinius iš Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo valstybių. Sovietų agentai gaudė kiekvieną ru
są ir prievarta jį gabeno į rytus. Tiktai Amerikos Lietu
vių Tarybos laiškai ir telegramos privertė Amerikos karo 
vadovybę pakeisti instrukcijas ir išimti pabaltiečius iš
skirti pabaltiečius iš “rusų karo grobio”. Dr. Grigaičiui 
su Simučiu teko važinėti ir rašinėti, kad tuojau po karo 
paruošti žemėlapiai būtų pakeisti Paaiškėjo, kad tuo
metiniai prezidentai nežinojo, ką JAV paskirti JAV ka
riuomenės daliniai buvo padarę. Galėjo ir prezidentas 
Niksonas nežinoti.

Bet šis klausimas rūpėjo ir teberūpi ne tik A. D. Kau- 
lakiuį. Juo jau seniai yra susidomėjusi ir Amerikos Lie
tuvių Taryba. Paaiškėjo, kad jos pirmininkas Dr. Kazys 
Bobelis jau šių metų birželio 8 dieną pasiuntė krašto ap
saugos sekretoriui Melvin R. Laird laišką, kuriame pra
šė paaiškinti dvilypę žemėlapių JAV vyriausybės poziciją 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių atžvilgiu. Dr. Bobelio 
laiškas buvo pasiųstas brig, generolui Wayne S. Nichols, 
kuris vadovauja JAV karo inžinierių korpusui. Gen. Ni
chols savo laiške Dr. Bobeliui, be kitų dalykų šitaip rašo: $

“1964 metų pasaulio žemėlapio devintoji laida 
(Kariuomenės žemėlapių tarnybos serija 1101) vaiz
duoja Lietuvą, Latviją ir Estiją atskiromis valsty
bėmis. Tai dabar karo jėgų naudojamas žemėlapis. 
Kadangi 1964 metų laidos atsargos baigiasi, tai ruo- 

• ...šiama nauja laida (serija 1142), kuriems išleista už 
-- mėnesio. Pagal Valstybės Departamento pageidavi

mą, šiame naujame žemėlapyje Lietuva, Latvija ir 
Estija bus de facto SSSR vidaus sienose, bet tame 
žemėlapyje yra tokia pastaba: “Jungtinės Amerikos 
Valstybės nepripažįsta Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
įjungimo į Sovietų Sąjungą”.
Kaulakio atsiųstoje The Miami Herald laidoje tokios 

pastabos nėra. Reikia manyti, kad Floridos dienraštis 
naudojo seną JAV inžinierių korpuso laidą--. .

Bet Dr. Bobelis nesitenkino tokiu gen. Nichols paaiš
kinimu. Jis pasiuntė valstybės sekretoriui ‘Rogers laišką 
tuo pačiu reikalu. Matome, kad Amerikos Lietuvių Ta- į 
rybos vadovybė yra Lietuvos reikalų, sargyboje ir seka 
klaidinančių žemėlapių klausimą.

įvairių religijų dvasiškių, žino
ma, to buvo senai tikėtasi, nes 
po visų kitų, turėjo ateiti eilė 
ir dvasiškiams suvaidinti propa
gandinę rolę. Gal mums ir ne
būtų buvę reikalo, atkreipti dė
mesį į tokią Maskvos atsiun
čiamą dvasiškių misiją, jei į ją 
nebūtų įspraustas ir Vilniaus 
arkivyskupijos valdytojas mons. 
Česlovas Krivaitis (jo tikroji 
pavardė yra Krivka, tėvas gu
das, motina lietuvė), kilęs iš Se
meliškių vis., Trakų aps.

Mums šia proga verčia juo 
susidomėti dėl jo greitos karjie- 
ros kilimo. Jaunutis Kaišiado
rių vyskupijos, Žilinų bažnyt
kaimio klebonėlis karui pasibai
gus, nei iš šio, nei to, atsirado 
Vilniaus mieste. Kas jį ten pa
kvietė, tikslių žinių nėra.

Sunku būtų įtikėti, kad jį bū
tų pasikvietęs vysk. K. Palta
rokas, kuris po karo rezidavo Vil
niuje. Jei vyskupas būtų turė
jęs valios pasikviesti savo pa
galbon kunigą, tai tikriausiai 
būtų pasikvietęs kurį nors sa
vos vyskupijos panevėžietį, mo
kantį Vilniaus gyventojų kalbas. 
O tokių kunigų Panevėžio vys
kupijoje buvo ir yra ne vienas.

Mirus vysk. K. Paltarokui, ne
va Vilniaus arkivyskupijos ka
pitula jį, svetimos vyskupijos 
kunigą, išrinko Vilniaus vysku
pijos valdytoju. Tikriausiai tai 
būtų neįmanoma be komisaro 
Rugieniaus pečių. Ir mons. č. 
Krivaitis jau keliolikti metai šia
me poste tebeviešpatauja. Reik 
manyti, kad jis komisarui Ru
gieniu! patinka, nes jo asmeny
je turi gerą, patikimą bendradar
bį.

Yra žinių, kad mons. č. Kri
vaitis turėjęs labai rimtą kon
fliktą su savo vyskupu, Sibiro 
kankiniu Teofilių Matulioniu. Ir 
nežinia kuo šis konfliktas bū
tų pasibaigęs, jei rie šio vysku
po mirtis. Nėra žinoma iki šio 
laiko, kuo mons. č. Krivaitis ko
misarui Bugieniui yra įsitei
kęs. Teko nugirsti, kad reko
mendacija jį paskirti Vilniaus 
valdytoju yra atėjusi iš Mask
vos. Matomai, jis turi nemaža 
pasitikėjimą pas okupantus, nes 
ne tik jie jį daugelį metų laiko 
šiame poste, bet pastaruoju lai
ku jį siunčia net Amerikon. Juk 
paprastai būna taip, kad užsie
nin išleidžiamas asmuo, turi būt 
užsitarnavęs didelį pasitikėji
mą, arba palikti tokias garanti
jas sugrįžimui, kurios užtikrin
tų, kad išvykstantis tikrai su
grįš. Spėliojimų dėl garantijų 
yra, bet kol kas per anksti jas 
kelti.

Labai būdinga, kad mons. Č. 
Krivaitis vykti Amerikon yra 
įrikiuotas į tų dvasiškių eilę, ku
riai vadovauja Leningrado me
tropolitas Nikodemas. Apie šį 
žinome, kad jis yra pilnutinis 
Sovietinės valdžios agentas. Jis

jau ne vieną kelionę yra atlikęs 
Europon, skelbdamas, kad So
vietų Rusijoje religijos laisvė 
žydi. Tai raudonosios diktatūros 
agentas, atliekąs komunistų pro
pagandininko uždavinį.

Jau ir to pakaktų atspėti, ko
kius uždavinius mons. Č. Krivai
tis atvykęs Amerikon bandys at
likti. Nėra abejonių, kad jis ban
dys įsibrauti į amerikonišką 
spaudą, televiziją, apsilankyti 
mūsų lietuviškose redakcijose, 
Žinoma, ne visose. Aplankyti 
vienuolynus, kuriuose sutiks vie
ną kitą naivų tėvelį, jam pūs 
miglas į akis, kad Lietuvos baž
nyčia prie Brežnevo naudojasi 
pilna laisve, šitokia propagan
dinė misija yra pribrendusi ir ji 
Maskvai būtina.

Laisvame pasaulyje jau pa
skelbta tiek daug skaudžių fak
tų iš Lietuvos Bažnyčios gyveni
mo, tat, Maskvai svarbu, kiek 
galimai juos sumenkinti me
laginga propaganda. O faktai 
tikrai, šiurpūs: kunigų teismai, 
kunigų memorandumai, bažny
čių uždarinėjimas, kunigų se
minarijų likvidavimas, 17,000 
lietuvių katalikų parašų, Romo 
Kalantos herojiška mirtis, stu
dentų demonstracijos dėl Lietu- 
tuvos ir religijos laisvės.

Be to, Maskva mėgina pasi
naudoti ir laisvojo pasaulio ne- 
nusimanymu, kuriam sunku su
prasti, kad be kruvinojo Bažny
čios persekiojimo dar gali būti 
kitoks ir dar piktesnis. Mat, 
laisvasis pasaulis skaito, tikrą 
persekiojimą tik tada, kai lie
jasi kraujas, vyksta masinės de
portacijos, brutalus bažnyčių 
naikinimas. Bet jam sunku su
prasti, kad dabartinis Bažny
čios persekiojimas Sovietų Są
jungoje yra daug sunkesnis ir 
žiauresnis, negu kruvinasis per
sekiojimas. Sunku suprasti, kad 
dabartinė Sovietų Sąjunga yra 
dujų kamera visų krikščionių už 
geležinės uždangos dvasiai nuo
dyti. Tat, mons. Č. Krivaičio 
atsiuntimo Amerikon ir yra mi
sija tą laisvojo pasaulio nesio- 
rientavimą dar daugiau pagilin
ti.

Bet ar mons. Č. Krivaitis bet- 
kokia propaganda gali mus įti
kinti, ir ar jis gali kalbėti, apie 
apgerėjusią : Bažnyčios būklę 
Lietuvoje, savo akių nepriden
gęs juodais akiniais. Tokia jo 
kalba būtų tik pasityčiojimas iš 
pavergtos Lietuvos tikinčiųjų, 
kurie yra troškinami visokiais 
administraciniais varžymais ir 
antireligine propaganda vis la
biau dusinami; kurių dvasinę 
gyvybę baigia sunaikinti bolše
vizmo nuodai, arba kurie miršta 
iš bado ir šalčio Sibiro šiaurė
je. Ir kas iš mūsų nežino, ko
kia žiauri yra Lietuvos Bažny
čios būklė Maskvos okupacijoje. 
Ar mons. č. Krivaitis gali nu
slėpti, pvž., Vilniaus katedrą,

kad ji paversta paveikslų gale
rija ir koncertų sale? Juk kiek
vienam aišku, jeigu jau katedra 
taip išniekinta, ką bekalbėti apie 
kitas mažesnes šventoves. Koks 
gi barbariškas okupanto elgesys 
su vyskupais:: Julijonu Stepona
vičium ir Vincentu Sladkevi
čium. Juk jie iki šios dienos te
bėra tremtiniai savo gimtajame 
krašte — išvaryti iš savo vysku
pijų ir laikomi namų arešte. Ir 
už ką ?

Tiesa, pasigirsta pavienių bal
sų ir iš mūsų tarpa, kad girdi, 
okupuotoje Lietuvoje religinė 
būklė jau pagerėjusi Taip kal
ba vienas kitas mūsiškių apsi
lankę Vilniuje. Ar gi tai tie
sa? Juk iki dienai dar visas 
bažnytinis gyvenimas yra So
vietų įstaigų griežtai kontro
liuojamas, Sakramentų suteiki
mas varžomas, mokiniai, tarnau
tojai persekiojami už bažnyčios 
lankymą, vyskupams praktiškai 
atimta teisė tvarkyti dvasiškius, 
bei tikinčiųjų reikalus, jokios 
religinės spaudos, net maldakny
gių neleidžiama spausdinti, žo
džiu, varžomas vienas svarbiau
sių Bažnyčios uždavinių — mo
kyti tikinčiuosius. Aišku, kad 
tuo einama prie Bažnyčios lėto 
užsmaugimo, kurio joks veid
mainiškumas ir mons. Č. Krivai
čio atvežtoji į Ameriką propa
ganda negali nuslėpti. Bažny
čiai Lietuvoje leista gyventi, bet 
draudžiama kvėpuoti.

Tiesa, kad mons. Č. Krivaitis 
tokią tragišką Bažnyčios ir ti
kinčiųjų būklę dengia. Jis dar 
neseniai besikalbėdamas Vilniu
je su P. Bukley, yra padaręs pa
reiškimą, kurį paskelbė Winhe- 
pego “Free Press”, šis jo pa
klausė, ar tikintieji nediskrimi
nuojami darbe ir tarnyboj ? Val
dytojas atsakė: “Neesu gavęs 
pranešimų apie bausmes katali
kams už religijos praktikavi
mą”. Ir kokia grubi netiesa!

Mes laukiame atvykstant iš 
Lietuvos kunigų, bet ne tokių, 
apie kuriuos kalbėjo “Kirche in 
Not”, 13 kongrese, Vak. Vokie
tijoje, kurie bendradarbiauja su 
komunistais ir padeda naikinti 
Bažnyčią. Mes laisvieji lietuviai 

. laukiame atvykstant tokių kuni
gų, kurie yra ištikimi savo pa
šaukimui iki kankinimų;' Už'juos 
mes meldžiamės, nes jie sun
kiausiose sąlygose, tvirti tikė
jime, atlieka savo pašaukimo pa
reigas.

Gi mons. č. Krivaičio atsiun
timas Amerikon ir laisvojo pa
saulio lietuviams skleidimas 
Maskvos propagandos, maskuo
jant žiaurų Lietuvos tikinčiųjų 
persekiojimą, ar tai nėra išda
vystė, kurią brolišku pabučia- • 
vimu pridengiama antireliginė 
propaganda, komunistinės dik
tatūros politika? Ar tai nereik
tų kvalifikuoti Judo pabučiavi
mu... K. Strėva

JUOZAS KARIBUTAS

KELIONĖ APLINK PASAULĮ
(Tęsinys)

Pareiškus pageidavimą, la
gaminus tuojau, galvotrūkčiais 
suneša ir pildo registracijos 
blankus. Visi patarnautojai 
ilgais rūbais, kurie nelabai 
švarūs ir jų šliurės nudėvėtos. 
Kambarys su dideliais patogu
mais ir dar prieš langą lauko 
kinas, kurį, jei patiks, galė
siu žiūrėti. Nieko nepagalvojęs 
sutikau, bet paskui turėjau 
kambarį keisti, nepakęsdamas 
kino didelio triukšmo. Pra
džioje lyg ir įdomu: filmas ro
domas spalvotas, ekranas ga
na didelis ir “The Robe” fil
mas žiūrėtinas. Visa bėda, kad 
iki pirmos užmigti negalima.

Sekmadienis, ir aš pirmą 
kartą pėstinu Cairo gatvėmis, 
pasiklausdamas, kur čia yra 
katalikų bažnyčia. Nurodo, 
kad netoli centrinės gatvės. 
Dairausi ir matau plačias gat
ves ir neklaidų išplanavimą. 
Užrašai dviem kalbom. Tad 
bėdos nėra ir orientuotis lepg- 
vai galima.

Laiko pakankamai. Iš tolo 
matosi bažnyčios bokštai. Dai
rausi į perkrautas vitrinas ir

stebiu kainas. Man jos nėra per 
aukštos. Nieko ypatingo, kas 
sužavėtu mano nelabai dideliu 
reikalavimu skoni. C U

Šv. Juozapo bažnyčia, žen
giu į vidų, kuriame skambiais 
balsais gieda berniukų choras. 
Jie susispietę ties viduriu baž
nyčios, prie vieno pilioriaus. 
Vargonais groja vienuolis. Ko
kia publika. Nesistebėkite, jei 
čia arabai su turbanais. Kiti 
su raudonomis aukštomis ke
purėmis. Taip jie negali atsi
sakyti turbanų. Pasakoja, kad 
anksčiau jiems buvo sakoma 
turbaną, kaip ir kepurę. įėjus 
į bažnyčią nusiimti. Tada jie 
atsisakė katalikų bažnyčią lan
kyti. Jiems tą “varžtą” kuni
gai, pasitarę su aukštesne 
dvasiškija, nuėmė, čia ir apei
gos jų kiek skirtingos: kažkaip 
makaruoja aplink nosį, daug 
klūpčioja. Ypatingai pagarbo
je laikoma Marija. Apie jos 
stovylą daug žvakių ir daug 
gėlių. Šiaip bažnyčios vidus 
nepasižymi skulptūromis ar 
kokia nors ypatinga ornamen
tika.

Nejudrus miestas sekmadie

nį. Viskas uždaryta. Pakeliui 
užsukau į vieną dailų restora
ną papietauti.

Restoranas nuostabiai išgra
žintas, išdailintas. Lubose skrai
do sparnuoti auksiniai angeliu
kai. vynuogių kekės ir sienose 
visokių laikų ir epochų paveiks
lai. Labai atidus patarnavimas 
ir geri valgiai pataisė nuotai
ką.

Gatvėje visur budi policija. 
Jos nudėvėta balta uniforma
kiek pageltonavusi ir nešvari. 
Šviesų čia niekas nežiūri ir po
licija į tai nekreipia dėmesio. 
Nėra ir važiuotojų, eiki, kai ir 
raudona šviesa žėri tau į akis.
Atidžiau stebiu gatves, kurios 
labai nešvarios. Bendrai, Cai-
ras labai sujauktas, nešvarus ir 
transportacija įvairi: arkliai, 
asilai, mulai, žmonių traukia
mi maži vežimukai ir motori
zuoti. Kai kuriose gatvėse daug
neskaniai kvepiančio mėšlo.
Einu toliau ir štai prieš mano 
akis guli negyvas, išpūtęs pil
kas (šiliukas. Musės skraido 
apie jo lavoną, c žmonės eitia 
net nepažvelgdami. Tas jau 

įrodo, kad jiems tai nieko nau
jo. kasdieniškas reiškinys." 

Matau — nemažas parkas,
kuriame daug eukaliptų. Jie 
kvepia ir vilioja užeiti. Pasi

renku vietą, kur mažiau žmo
nių. Sėdžiu ir stebiu parko gy
venimą. žmonės jame dau
giau darbininkijos klasės. Su
vargę, nešvarūs, nesiskutę ir 
daugiausia vyrai. Ateina suly
susi moteris ir ant jos rankos 
kabo pintinė, prikrauta pilna 
įvairaus formato bulkučių. Jos 
sumestos be jokio apdangalo. 
Ji siūlo jas. pardavinėja ir da
lina, imdama savo purvinom 
rankom be jokio popieriaus ar 
servetėlės. Koktu darosi, kai 
(natai tokį higienos nebuvimą. 
Eina pro šalį ir aš ją iš arti ste
biu. Jos kojos basos, sijonas 
juodas ir purvinas, gerokai ap
lopytas. Plaukai ant galvos 
susivėlę, į kuriuos dar įkištos 
aplūžusios šukos. Veidas taip 
raukšlėtas, kaip keptos bulvės 
oda. Pakeltu balsu ji šaukia ir 
siūlo man pirkti. Iš tolo mo
ju ranka ir rodau, kad nesiin- 
teresuoju jos preke. Nei ne- 

| parodydama kitokios veido 
jminos, ji pėstina šaukdama to
liau.

Eina vyras su gėrimo bonko- 
mis ir siūlo atsigaivinti. Bon- 
kos be jokių užlakavimų ir aiš
kiai jo paties spalvoto gėrimo 
supilstytos, čia esanti publika 
perka, valgo ir geria. Gėralų 
pardavėjo aprangalas nedaug

kuo geresnis kaip ir pardavė
jos: tabaluoja tarp kojų sutrū
kusi marška, o ant galvos tur
banas. Rankos kiek švares
nės ir jis geriau tiktų prie bul
kučių. 1 Jo nešulys sunkesnis 
ir jis išprakaitavęs, pavargęs. 
Per jo raukšlėtą, nudegusį ir 
vėjo nupūstą veidą žliaugia 
prakaitas.

Kiek tolėliau, būrelis jaunuo
lių sustoję kažką diskutuoja. 
Jų pasikalbėjimo nesuprantu, 
bet atrodo, kad viskas vyksta 
geroje, ne ginčų nuotaikoje.

Kiekvienas Užkalbintas klau
sia. kaip patinka jų kraštas. Ir, 
gink Dieve, nepapeiki! Būsi 
aršiausias priešas ir jis tuojau, 
nebaigęs kalbos, nusisuks. 
Neretai atsitinka, kad gatvėje 
sutikti jaunuoliai šaukia tau 
“alo”, ar dar vieną kitą sakinį 
pridėdami šnekina. Tai vis iš
dykėlių jaunuolių pokštai ir į 
juos aš nekreipiu dėmesio. 
Šiai]) žmonės draugiški ir labai 
malonūs, bet dideli savanau
džiai.

Žinau, kad Egiptas turi daug 
vertingų senovės pėdsakų ir su 
jais, kiek man laikas leis, no
rėčiau susipažinti: aplankyti 
piramides ir sfinksus, meče
tes ir muziejus.

I GIZĄ KUR PIRAMIDĖS

Viso gyvenimo svajonė buvo 
pamatyti tas garsiąsias pirami
des, sfinksus ir jų aplinką, 
kur dykumose vėjas smėlį gai
nioja.

Rytojau diena saulėta, graži 
ir aš su vienu amerikiečiu, ku
ris irgi tame pačiame viešbu
tyje apsistojęs, pasiimam tak
sį ir už visą dienos “turą” su
mokame po dešimt dolerių.

Mūsų šoferis iš to duoną val
gąs ir nusipirkęs amerikietiš
ką didžiulę mašiną “oldsmobi- 
lį”, spaudžia per laukus. Ke
lyje susitinkame daug einan
čių. bet veik nieko važiuojan
čių. Aplinka žalia, bet prie 
kelio mažas upelis užterštas ir 
apie .ii ganosi asiliukai, kupra
nugariai, karvės, ožkos ir kiau
lės. Vaikai laksto ir laukia, kad 
sustotų kokia turistus vežanti 
mašina. Tada jie ištiesę ran
kas bėga šaukdami “bakšiš” 
(pinigų). Kiti dar gražiau, mū
sų mašinai sustojus fotogra
fuoti, pribėgę šaukia “alo! 
money!” Mes uždarome lan
gus, norėdami jų to įkyrumo 
atsikratyti, ir vėl važiuojame. 
Susitinkame labai daug mote
rų. Jos basas. Ant nugaros daž
niausiai neša vaiką arba kokį

ryšulį. Visos apsirengusios 
juodai ir juodu šydu aklinai 
užsidengusios veidus. Vogčio
mis padarom nuotrauką. Jei 
policija pamatytų, už tokį 
“nusikaltimą” gautumei pa
baudą. Negalima fotografuo
ti moterų.

Pakelėse pilna plūktinių na
mukų. Kad laikytųsi molis, 
primaišo karvių džiovinto mėš
lo. Nežiūrint, to, namukai visi 
labai suirę. Sakau namukai. 
Jiems tas vardas netinka. Tai 
baisios sukrėstos būdos, apie 
kurias mėšlo stirtos, o po jas 
voliojasi, žaidžia pusplikiai 
vaikai. Pasibaisėtinas vaizdas.

Kiek toliau nuo kelio žmonės 
dirba laukų darbus. Nors iš 
tolo, bet matosi, kad labai su
vargę, sulysę. Jų apdaras pras
tas, suplyšęs. Kitur matosi ar
tojas pasikinkęs porą kupra
nugarių aria lauką. Jie neturi 
jokių pakinktų, o tik per kup
ras didelį branktą. Iš lėto, leng
vai traukia plūgą. Daug kant
rybės artojui reikia taip iš leng
vo, vėžio žingsniu paskui plū
gą sekioti.

(Bus daugiau)
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Jk. ANNA BALliJhkS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
JR ŠERKLtS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2856 W. 63rd STREET 
Ofiso t*Nfi: PROSPECT 8-3229 
R«id> M«f4 WAfbrook 5-5076

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

• Rmz. t»L 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So, Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building), Tai. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal snyi turimą. 

Jei neatsiliepiąs skambinti 374-6012

Taiof.; PRospoct 8-1717

DR. S. BIE21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

RM, 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpublic 77868

DR. C K. BOBELIS i
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tolof. 695-0533 J 

Fox ViHoy Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rerid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštai tiktai susitarus.

Rsz.: Gi 8-0873

DR. W. E1S1N - E1S1NAS 
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

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

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

LONG BEACH, CALIF.
LONG Beach apyL Liet. Fon

do Vajaus Komitetas lapkričio 
mėn. 4 d. surengė Liet. Fondo 
naudai dešimtmečio jubiliejinį 
balių Macrinist salėje Long 

Beach, Calif.
Svečių buvo pilna salė. L. F. 

Vajaus Komiteto pirmininkas 
Alfonsas Kontvis pravedė pro
gramą,. Atidaręs parengimą pa
dėkojo svečiams už gausų atsi
lankymą, taipgi padėkojo šios 
apylinkės Liet. Fondo nariams 
ir supažindino svečius su me
nine programa,

Los Angeles Dramos sambū
rio grupė, vadovaujama p. D. 
Mackialienės, kuri vaidina ak
tualių dainų montažą “Trylika 
naktų pižamoj” išvardindamas 
visas ponias pavardėmis ir pa
kvietė atlikti meninę programą.

Programa buvo labai graži — 
įdomi. Po programos buvo vai
šės/šokiai ir loterija; veikė bu
fetas.

Het. Fondui gautas pelnas

z~ ■ ■ - ~~~==^
GRADINSKAS

GRUNDIG
Hi-Fi STEREO

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

LIETUVI, EIK PAS LIETUVAI 
k ------- -- ■ ---- *

greičiau priartins prie milijono 
dderiQ.

Ta proga per Liet. Fondo 
liotinj D. MekiŠių su 100 doL 
įstojo į Liet. Fondo narius ge* 
raširdė, senos kartos lietuvė 
pensininkė Rosalie Janušauskie
nė iš Yacaipa, CaL, o taipogi įs
tojo kita geros širdies senos kar-

KALAKUTŲ DAINA

Tarė drūtas kalakutas:
— Turku, turku! Ar matai?
— Nei tu turkas, nei tu drūtas! — 

Atsakiau aš jam rimtai.
šimtas varnų susirinko 
Ir paklausė: — Iš kur tu? 
Atsakiau: — Iš Vabalninko! 
Varnu kalbą suprantu.

tos lietuvė, pensininkė Domice- štai mokytojas tarė:
• -v r o v — Du ir ,vienas — kiek tai bus? lė Rodokienė iš Long Beach su bežinau, kas pasidarė 

100 dolerių. Pagarba joms. Argi aš toks nekalbus?

biurą Washingtone k “pašekni- 
nikavę tame biuro pastate keletą 
dienų, pridarė nuostolių už 
$530,000. Išbarstyta ir suteršta 
šimtai tūkstančių laiškų ir bylų 
dokumentų, sudaužytos bylų 
spintos, išmušti langai ir sukul
ti indai. Atsitraukdami indėnai 
su savim pasiėmė šimtus indė
nus liečiančių bylų ir dokumen
tų.

-L. st Lį si JTM

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai,
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

D. M. Nemanykite, vyručiai.Detroito naujienos
— Detroito miesto centro bib-

Kad esu aš tinginys: 
Aš labai labai protingas 
Kalakuto mokinys!

L. Žitkevičius
(iš Saulutės debesėliuos)

liotekoje, 5201 Woodward, ne-
toli Kerby Instituto, šio iapkri- tos draugijos suvažiavimas 
čio 29 dieną atidaroma kultu- Se»«<»e, kur leidžiamas ir drau- 
ros paroda, kuri tęsis iki atei- ^os laikraštis Varsnos .
nančių 1973 metų sausio 14 die- E- L-
nos.

Parodoje bus sekantieji sky
riai: Istorijos, muzikos, liet, 
kalbos, liet, pašto ženklų, audi-

Gyvoji Lietuva
“Man teko 1969 m. ilgiau ne-

nių, literatūros anglų kalba, ^am kitam savo specialybės 
gintaro dirbinių, keramikos, pagyventi Lietuvoje,
šiaudinukų ir kt. Be abejo, pa
roda skiriama daugiau ameri-' 
kiečiams, o taip pat laukiami at
silankant ir lietuviai. Ruošia 
kultūros klubas ir Stasio But
kaus šaulių kuopa.

— Jau čia pat kariuomenės 
šventės minėjimas, lapkričio lietuviško reikalo turi kovoti ir 
mėn. 26 d., šį sekmadienį. Pra-1 sunkiai kovoti. Ta Lietuva davė 
sidės 10:30 vai. pamaldomis už ir Romo Kalantos bei kitų pa- 
žuvusius karius - savanorius šv. našių didvyrių aukas”.
Antano bažnyčioje. Organiza

Kraštas, žinoma, okupuotas. 
Okupantas nesivaržo dėl prie
monių. Yra- ir okupanto tarnų. 
Juos vadina “raudonaisiais šu
niukais”. Bet yra ir gyvoji, 
veržli bei darbšti Lietuva, Ji, 
sakyčiau, patriotiškesnė nei 
anais laikais, nes dėl kiekvieno

AFRO - AMERIKIEČIAI
Iš Monrovijos, Liberijos sos

tinės Afrikoje, pranešama, kad 
čikagiškis negrų kunigas Jesse 
Jackson veda derybas dėl dvigu
bos pilietybės Amerikos neg
rams, kuriems Liberija esą su- ’ 
teiktų savo pilietybę. “Atėjo lai
kas”, pasakė kun. Jackson, kad 
apie 30 milijonų juodųjų ame
rikiečių, kurių metinė produkcija 
siekia apie 42 bilijonus dolerių, 
pradėtų iš žodžių apie Afriką 
pereiti prie veiksmų santykiuo
se su Afrika”. Tai reiškią, kad 
masės juodųjų amerikiečių ga
lėtų pirkti produktus Afrikoje 
— Liberijoje ir su Liberija keis
tis gabumais ir talentais.

Uolumas tavo namų beveik suedi mane. Psalme 69:9.

Gali būti, kad ir atšalę ir negreiti žmonės turi nekurias geras ypatybes; 
vienok tie, kurie ragavo, kad Viešpats yra meilingas, neras vietos atšalimui 
ir lėtumui. Nes meilė, kuri užsidegė jų širdyje^ pagamins juose tą suėdan
tį uolumą arba karšti. Taip buvo su mūsų Viešpačiu Jėzumi, ir ta buvo 
viena priežastis kodėl Tėvas mylėjo jį. Tegul visi, kurie nori būti Die
vui patinkamais, pripildo save su tąja pačia dvasia ir su tuo pačiu karštų 
noru užlaikyti teisingumą ir tiesą; o tas uolumas turi sudeginti juos kaipo 
aukas ant Viešpaties altoriaus. Taip darydami jie bus tinkamais ir mėgs
tančiais Dievo per mūsų Viešpatį Jėzų.

Kristui pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikdlnga tikroji Kria 
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, 
IHinen 60629.

AV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
■■■■■■■■■■■■«1IIIIK&11£1111111181MMXIERE

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

(Iš š. m. liepos 31 d. mirusio
cijos kviečiamos dalyvauti su prof. dr. Antano Salio į juostelę 
vėliavomis bažnyčioje ir akade- įrašytos paskaitos Jaunimo Kon-
mijoje. Akademija įvyks L. na-'gresui ištrauka).

KORALŲ RIFŲ LOBIAI
Australijoje nedaug tokių geo

grafinių įžymybių, kaip Didysis 
Barjerinis rifas — koralų salos 
ir atolai, nusitęsė 3,200 kilome
trų žemyno šiaurės rytuose. 
Prieš keletą metų rifo rajone 
buvo rasti nemaži naftos tel
kiniai.

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AL’TOMOBILIAJIS PASTATYTI

DR. NINA KRAIKEI- 
KRIAUČEUŪNAITĖ.

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 Se. KEDZIE AVĖ.

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 71st STREET^

VALANDOS: Pirmai, .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 PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEfBUTiS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

GĖLININKAS
x (PUTRAAIENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapa m s gėlės.

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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY MILLS GELINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834

'PERKRAUSTYMAI •

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda

-„{ ..„. ŽEMA KAINA
R. 5 E R E N A S 

2047 W. 67th Pl. WAibrook 54063- - --''------ i

MOVING
Apdraustas perkrausimas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel: FRontier .6-1882k... - - - - -

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

Ofisas 2750 West 71 sf St.
Tek 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

SOPHIE BARČUS I
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS f 1 1 

i Visos programos iš WOPA, Į
1490 kil. A. M

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma-į 
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto. v

Telef.: HEmlock 4-2413
7^59 So. MAPLEWOOD AVE.

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. Tumosonis, M. D., S. C.
CHIRURGAS 

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

RezM. teleki Gibson M195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6195.

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

^L: Aparatai - Protezai. Med. Ben- 
Au dažai. Speciali pagalba kojoms 

(Areli Supports) ir t? t
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

biznieriai KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIA 
. PASISEKIMĄ BIZNYJE

CHICAGO, ILL. 60629

FOKMT FIKES HUKT 
OUR FOREST FRDSS^S

Oar vnMlife b«i so defeos* 
iLgxinsr the carelaa use of fire. 

. So ptae Smafcrfj ABGc 
į Ahrrwi hoW zswrhec ell caM.

Be io Jro^ til aunpfirw, 
<ir the ttbei,

cMm tetrn. Crash tH 
Koofaei dead ocx

muose 12:15 vai., po akademi-i 
jos meninė dalis ir vaišės greti-: 
moję salėje. Paskaitą skaitys 

. teis. St. šimoliūnas. Meninę dalį 
išpildys 
Laima 
šauliai, savanoriai ir birutinin- per metų gulinti respiratoriu- 
kės.

— 50 Metų neo-lituanų korpe- Mrs. Barbara MiRgate laukia 
racijos,šventė Detroito L. na- kūdikio. Ji 1961metais apsirgo 
muose lapkričio mėn. 25 d. 7:30, aštria polio rūšimi ir pajėgia pa- 
val. p. p. Programoje akademi- judinti tik savo sprandą irttrupu- 
ja ir balius. Meninę dalį atliks tį pajudinti kairę koją.
solistė Audronė Simonaitytėj Ji pareiškė: “Aš esu parali-

Danutė Petronienė ir
Tautkevičiūtė. Ruošia

Respiratoriuje gulėdama 
laukia gimstant kūdikio
Sydney, Australijoje, viena 

! moteris, serganti polio liga ir

]je (geležiniuose plaučiuose)

akompanietorė Živilė Modestie- žuota, bet kiek .įstengdama ne- 
nė, šokiams gros Korp. Neo-Li-! noriu atsisakyti normalaus gy- 
tuania orkestras. Ruošia N. L. j venimo, jėi tiktai galiu. Kas ga- 
D. Valdyba. J

— Dainavos ansamblio Si
dabrinė Diena operetė lapkričio 
mėn. 19 d. praėjo su pasiseki
mu. Crestwood auditorijos sa
lė, talpinanti 700 publikos, be
veik buvo užpildyta. Spektaklis 
prasidėjo 3:15 vai. Tikiu, kad 
plačiau apie operetės pasiseki
mą parašys . žurnalistas A. Ka

li būti gyvenime normalesnio 
kaip turėti kūdikį”.

Daktarai užtikrina, kad ji ga
lės gimdyti natūraliu keliu.

Visa, ką jie moka — griauti
Apskaičiuotą, kad indėnai, ku

rie buvo užėmę Indėnų reikalų

• Niekas neprisidės labiau! 
prie sielos ramybės, kaip jokios 
nuomonės neturėjimas.

G. K. Lichtenbergas

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Susivienijimo Lietuviu Ameriko
je 6-tosios Apskrities rudeninis susi
rinkimas įvyks lapkričio 26 d., Chica
go Savins and Loan svetainėje, 6245 
So. Western Ave., pradžia 2^30 vai. 
p. p. Visos SLA 6-tos Apskrities kuo
pos prašomos atsiųsti savo atstovus. 
Šiame susirinkime bus paminėta 50 
metu sukaktis Lietuvos de jure pri- ; 
pažinimo ir užbaigsime 75 m. SLA] 
jubiliejų. Yra pakviestų ir kalbėto] 
jųz Nuoširdžiai kviečiame atsilankyti] 
SLA narius ir-svečius. Kviečia J

Valdyba

— Chicagos Lietuvių Našliu, Nas-1 
Kukiu ir Pavieniu draugiškas klubas 
ruošia šokiu vakarą Hollywood s ve-] 
tainėje, 2417 W. 43rd St. lapkričio 25‘ 
d. 7 vai. vak. Valdyba ir komisija 
kviečia visus praleisti laiką ir sma
giai pašokti, grojant labai geram Jur-į 
gio Joniko orkestrui. Bus bufetas su 
įvairiais gėrimais, šilti ir šalti užkan
džiai, dovanos.

Victor ra Cinką, nut. rast.

kas.
— Organizacijų Centro V&i-! 

dybos posėdis įvyko lapkričio 
mėn. 18 d. Posėdyje apsx’arsty-' 
ti su Vasario 16-osios švente ,sn-| 
siję darbai. Minėjimas įvyks| 
vasario mėn. 18 d., 3 vai. p. p. 
Mercy College, Mcauley audito
rium, 8200 W. Outer Dr,

A. Miežis ’

Fleoe! Only cua 
pee wax fires

Lietuviai Lenkijoje
Iš Dr. O. Vyšniauskienės pra

nešimo Lenkijos lietuviai. Žmo
nių perkėlimas iš Lietuvos į Len
kiją pokario metais tęsėsi 5-6 
metus. Ta proga pasinaudojo 
178.013 asmenų, tarp kurių bu
vo ir apie 2,-000 lietuvių.

Prieš keletą metu buvo skel
biama, jog Lenkijoje gyvena 
apie 30,000 lietuvių. Apie 10,000 
jų yra senieji Seinų ir Suvalkų 
apylinkių gyventojai. Kitomis 
žiniomis lietuvių skaičius esąs 
žymiai mažesnis — tik apie 10,- 
000: Punsko rajone apie 7,000. 
Lietuvių gyvenamieji kaimai: 
Vidugiriai, Barbiškės, Pristavn- 
nys, Karininkai, Vaitkiemis, Va- 
linciai, Vaičiuliškės, žvykeliai, 
Jtivdeliškiai, Sinalėnai, Puns
kas.

Pirmas po karo viešas lietu
vių saviveiklininkų pasirodymas 
įvyko 1951 m. birželio 1 d. Ož
kiniuose, Suvalkų apskr, 1956 
m. atidaryti Kultūros namai 
Punske. 1957 m. įsteigta LVKD 
(Lietuvių visuomeninės kultū
ros draugija), turinti šiuo me
tu 1,750 narių, apsijungusių į 
44 ratelius, šiemet numatomas

/ Caretaker, left, and Caretaker WaicrweH, right, make 
earinc for houseplants easier.

Suddenly houseplants are all the Yage. Homemakers are nMnc 
them more than, ever for decorating. College students are learn
ing that plarts add life to sterile dorm rooms. And the ecology- 
minded, knowing that green plants emit small atnounta of oxy- 
yen, are hiiying them because ____ _
they feel every iota counts.

But fe^t- houseplant oTVncrs 
care for them property. Ovf*r- 
Tvatering is common, causing 
root rot. In fact, over-watering 
U the No. 1 houseplant killer. 
On the other hand, the soil 
shouMiTt be allowed to dry 
out. This causes concentration 
of salts, leading to leafbum 
and wiltiug.

In addition, many people 
fertilize houseplants incorrect
ly. -A very Wmall atfiount of 
mitrientM appDed frequently fe 
better than occasional large ap- 
pfleatiQhs.

Orrtng besatifwl hduseplantl 
becomes easy -with file newly 
■fettf*hod AwtotnatM M a h t

This is a thick totttid pad of 
water-conducting foam wMrti 
contains a year’s suppį* of 
time-release nutrients. The 
Caretaker is placed in any con- 

I tainer, water is added and th* 
potted plant Is set directly on 
the Cardtaket. As thfe plant’s 
root system draws up water 
through the nutrient-laden pad, 
it gets the proper amount dt 

! food.
Thef Caretaker la’sbtd separ* 

ately Or with a WatierreM, a 
circular rvserroir h o 1 d t n < 
enough water to the 
ertragfe Yequtrement»
for Up to five 
keeping plants healthy whCa 
one is away from home.

EUDEI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:
J * • L-.

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

Tek: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAV* 
MAS OISNA 
IR - NAKH*
TURIMI 

KOPLYČ'Af 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

NARIAI:
Chicagoi
Lietuvių 
L&rdMuvių 
Direktorių 
Associacijos

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

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone; LAfavette 3-3572
-----------------------------;----------------------------------------------- I

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUaNICA AVE. Tel.: YAras 7-113<5-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69lh STREET REpubhc 74213
2314 WEST 23ni PLACE Virginia 7-6672
11U28 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

P. J. RIDIKE
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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VLIKo klausimais (13)

DRAUGO SLIDINĖJIMAI
P. STRAVINSKAS

(Tęsinys)

XL DEL VLIKO 
INFORMACIJOS

i TARNYBOS KALTINIMŲ
Draugo redaktorius daro 

priekaištus VLIKo informaci
jos tarnybų tvarkantiems “se
nesnio amžiaus darbuotojams”, 
kad ju teikiamoji informacija 
negera. Kodėl ji negera, kon
krečiau nepasakoma. Todėl ir 
vertinti redaktoriaus kaltini
mo iš esmės neįmanoma.

l enką betgi pastebėti, kad 
pastaruoju metu teko ir iš kitu 
girdėti, jog ELI OS informaci
ja, kiek ji lietė Sovietus, buvo 
blanki, labai nedrąsi. Dabar 
jau paaiškėjo, kodėl ji tokia 
buvo: ELTOS redaktorius Vy
tautas Alseika, dabar pabėgęs 
i okupuotą Lietrną, mums per 
radijų pranešė, kad jis Į EL
IOS tarnybų veržęsis, norė
damas prieiti prie VLIKo ar
chyvu ir išaiškinti tenai tuos 
mūsų veikėjus, kurie buvę 
“parsidavę Amerikai” ir pan. 
Taigi, paaiškėjo, kad ELTOS

ko, pranešęs, kad tokių pabė
gimų (gal ir iš kitų mūsų vie
šosios veiklos centrų) būsią ir 
daugiau. Komunistinė Vilnis 
irgi rašo, kad čia “dar juoko 
bus”...

Todėl, nekreipiant per daug 
dėmesio į Alseikos to dvasinio 
skurdžiaus, asmenį, reikia tik, 
apskritai. visiems pagalvoti 
apie panašius įvykius ir apie 
apsisaugojimą nuo tolesnių iš
davimų. VLIKui tenka imtis 
ypatingų atsargumo priemonių, 

i kad jų daugiau nebūtų.
/'-■/ ir kitiems tenka būti at

sargesniems su panašiais "žur
nalistais” ar kitais "veikėjais”, 
koks buvo Alseika. Mat, būna 
taip, kad koks nedoras žmo
gus kur nors pvz., spaudos dar
be ar kitur. įsitaiso, nepagrįs
tai įgyja gerų vardų, išpopulia
rėja, po to prieina prie augš- 
tesnių vietų ir dirba jau Agit- 
propui.

Kaip gi atsitiko šiuo atveju 
įsu Alseika, kurį gan tiksliai ir

redaktoriaus butą šnipo.
Dr. A. Trimakas, buvęs VLI

Ko pirmininkas, man yra pa
sakojęs, kad iš VLIKo tarny
bos jau anksčiau yra pabėgę ar, 
išvykę į okup. Lietuvą pora į 
raštinės tarnautojų, greičiau-j 
šiai irgi buvusių ten Sovietui 
špionažo atsiųstų. Alseika, sa-

teisingai (tik gal dar nevisai 
pilnai) apibūdino nesenai Nau
jienų vedamasis.

Alseika buvo ne tik nemėgs
tąs darbo ar be kokių didelių 
žurnalistinių gabumų (nors 

į man atrodo, kad jis buvo dar 
;kiek ir gabesnis, negu Naujie
nose apie jį parašyta), bet, kas 

į blogiausia, jis buvo žmogus be 
principų, be idėjinio veido, be

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas LieponĮ 

j LIETIMU PREKYBOS NAMAI 
į FURNITURE CENTER INC.
Į Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875

Vedėjas J. L 1 E PONIS
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 

9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai.
-2___ _________ --- —

f2---------------- ----------------- --------- --------------- ---- -----
Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato

J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai 84,00, minkšti — 83.00.

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 LIETUVĄ 
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 LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chlcag«, III. 60629. — T»t. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — T«l. 254-3320 

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

V. VALANTINAS

—i—- ..... . i i

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

ĮrankiaL Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
Z022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel TA 5-920!

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 ps). 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 šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Monar 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu Ir pasIųiM:

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILU ^0608
--------------------------------------------------------------------------------------- ■ —
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jokios ištikimybės bet kam, net
gi savo šeiniai. Tokie žmones 
dažniausiai arba nueina kri
minalinių nusikaltimų keliais 
(ko Alseikos atveju nebuvo), 
arba patenka ų špionažo žaban
gas (kas atsitiko su Alseika).

šiuo mūsų atveju, manding, 
didelę atsakomybės dalį turi 
pasiimti Draugo leidėjai 'Tėvai 
Marijonai, priėmę tų idėjiš
kai beveidį ir nedorų žmogų į 
Draugo redakcijos štabų, da
vę jam net redaktoriaus vietų.

Argi nebuvo Tėvams Mari
jonams žinoma tai, kad Vytau
tas Alseika, dar-prieš ateida
mas į Draugų pasisiūlyti jo re
daktorium, landžiojo po eiles 
kitų laikraščių redakcijų, pra
šydamas to paties? Jis, apsi
metęs tautininku, siūlėsi gi 
Dirvos redaktorium; po to dė
damasis vad. “voldemarinin- 
kų” simpatiku, lindo į LAS 
organų Laisvųjų Lietuvą su sa
vo pasisiūlymu; pagaliau, dė
damasis “dvasioje socialdemo
kratu”, prašėsi darbo Naujie
nose. ..

Visi jį greit atpažino ir jam 
mandagiai pasakė: “Ačiū po
nas, nereikia. ..

Tiktai Tėvai Marijonai, ke
lio gale atėjus tam idėjiškai 
bespalviu! ir dargi nedoram 
žmogui pas juos, tuojau juo 
susižavėjo ir priėmė jį išskės
tomis rankomis į garbingą 
Draugo redaktoriaus (dargi 
I-jo puslapio!) vietų. Jie Alsei
ką išpopuliarino, pataisė jo 
vardų, kad, sakykim, VLIKo 
Valdybai, priėmusiai jį į EL
TOS redaktoriaus vietą, jau ir 
nei nereikėjo tikrinti jo mora
linių kvalifikacijų. Valdyba, 
matyt, pasitikėjo Tėvų Mari
jonų nuomone ir rekomendaci
jomis, ypač kad anie “perleis- 
dami” savo “gerų” redaktorių 
VLIKo informacinei tarnybai, 
jį dar pasiliko ir savo apmoka
mu nuolatiniu korespondentu 
New Yorke.

O Tėvų Marijonų tikrinimas 
A Is eik o s m orai i n i ų k vai i f Aka
cijų buvo toks “geras”, kad jie 
nepasidomėjo ir per kelis me
tus “nežinojo” (kur nežinos, 
tik nekreipė dėmesio į tai), kad 
jis buvo dar ir visai netvarkin
gas šeimoje: du kartu vedęs 
(vienų bažnytiškai, o antrą ci
viliai) ; abu kartu pametęs 
žmonas; antrą kartą dargi ir 
su mažamete dukrele. Argi to
kios moralės žmogus gali repre
zentuoti katalikišką laikrašti? 
Kunigai ir vienuoliai, skaisty
bės simboliu pasirinkę Dievo 
Motinos Marijos vardą, šitaip 
jį išniekina, demonstruodami 
viešinusiai nuodėmę ir palai
dumą savo laikraščio redakto
riaus asmenyje. Matyt, pagal 
ju pažiūrą, bažnyčioje krikš
čioniškasis doros mokslas sa
ko viena, o už bažnyčios ribų 
jau ką kitą. Bet tai hipokrizija, 
veidmainystė, dėl kurios ken
čia mūsų Motina Bažnyčia ir 
jos geri kunigai. Kenčiame ir 
mes visi pasauliečiai katalikai. 
Dėl to gi ir aš negaliu tylėti.

Bet tai jau kiek kita tema. 
Būčiau čia jos ir visai nelietęs, 
jei Tėvai Marijonai mūsų tau
tą išdavusio Alseikos nebūtų 
priėmę Į Draugo redakciją ne
būtų jam suteikę redaktoriaus 
darbo, nebūtų jo globoję, ne
būtų slėpę jo moralinių defek
tų ir nebūtu tuo būdu suklaidi
nę VLIKo Valdybos, kuri Al
seiką. tą Sovietų šnipą, pasi
tikėdama Tėvams Marijonams, 
priėmė į VLIKo informacinę 
tarnybą ir paskyrė net ELTOS 
redaktorium.

ši Tėvų Marijonų klaida, gal 
ir VLIKo Valdybos per didelis 
pasitikėjimas žmonėmis tebū
nie gera pamoka ateičiai — ir 
tai mums visiems.

Kai dėl Draugo redaktoriaus 
nepagrįstų kaltinimų VLIKo 
“seniems žmonėms”, tai gal 
reikėtų jam pasakyti, štai ką: 
ncpagrjsti kaltinimai kitiems 
grįžta atgal bumerangu kaltin
tojams patiems.

(Bus daugiau)

HBLf> WANtfcD MALfi-FfiMALĖ HELP WANTED - 
Reikia Darbininky ir Darbininkiy

MALE-FEMALi
Reiki* Derbininky Ir Derbininkiy

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

1st AND 2nd SHIFT

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

NEGRŲ PATRIARCHAS
109 m. amžiaus, 104 vaikų tėvas 

«
Žiniomis iš Nairobi, Kenija, 

Afrikoje ,len gyvena žmogus 
vardu Njiri Karanja, 109 metų 
amžiaus, kurio šeimoje priskai- 
toma 439 galvos. Pats jauniau
sias jo sūnus Vatura Karanja 
yra 5 metų amžiaus. Vatura tu
ri 34 motinas, 103 brolius ir se
seris ir 300 brolvaikių ir seserė
čių.

Njiri Karanja tvirtina, -kad 
raktas į ilgą ir laimingą gyve
nimą yra “turėti daug žmonų ir 
vaikų, kiek tik Įstengi”. Pirmą 
kartą jis vedė 1899 metais ir 
1960 metais vedė jau 34-tąja 
žmoną. Didelė šeima turi savo 
problemas, sako Karanja, kurs 
yra savo kaimo seniūnas: “kar
tais nebegali atskirti, kuri yra 
žmona, kuri duktė”. Savo vai-- 
kų vaikus jis dažnai palaiko sa
vo vaikais.

AUTOMOBILIŲ NELAIMIŲ 
PRIEŽASTYS

JAV 1974 metais numatoma, 
jog bus du milijonai trafiko ne
laimėse žuvusių žmonių. Eismo 
nelaimės kraštui kainuoja 818.6 
bilijonai kasmet. F. M. Kreml, 
Automobile Manufacturers As
sociation prezidentas sako, kad 
dėl eismo nelaimių kalti patys 
žmonės.

DAUGIAU ALKOHOLIKŲ

JAV ir Europoje paskutiniais 
keliais metais labai padaugėjo 
alkoholikų skaičius. Automobi
lių nelaimių įvyksta dėl girto 
vairavimo. Yra žinoma, kad 
besimaudantieji nuskęsta todėl, 
kad girti maudosi. Praeitą va
sarą Maskvoje nuskendo keli 
šimtai besimaudančių kad buvo 
girti.

GAUJA NUŽUDĖ MOTERĮ

Praeitą savaitę Chicagos prie
miestyje Harvey, 148 ir Robey 
gatvių kampe, keturi nepilna
mečiai vaikėzai sustabdė auto
mobilių Į krautuvę važiavusią 
Mrs. Pvuth Ervin, 27, ir vienas 
jų paleido Į ją šūvį, peršauda
mas per sprandą. Mrs. Ervin 
nuvežta į ligoninę netrukus mi
rė... žudikų policija tebeieško.

— Mokytojos Lydija Jadvir- 
šytė ir Rūta Kleinaitytė išpildys 
programą Kr. Donelaičio Litu
anistinės mokyklos vakare gruo
džio 2 d. 7:30 vai. vak. Inn Mo
tion salėje. (Pr).

— Dr. Liuda A. Dirdienė, akių, 
ausų, nosies ir gerklės ligų gy
dytoja. perkėlė savo kabinetą iš 
Roselando j 8054 So. Western 
Ave., Chicago, Ill. Tel. 476-7121.

— Pelkių žiburėlio literatūri
nėj valandėlėj, girdimoj per 
Margučio radiją tarp 8—9 vai. 
vak., šį ketvirtadienį, lapkričio 
23 d. aktorius Henrikas Kačins
kas skaitys iš Balio Sruogos apy
sakos “Kas bus, kas nebus, bet

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

PARDUODAMI
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

30% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
dalinus ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

žemaitis nepražus” ištrauką iš 
skyriaus “Jonio jaunosios . die
nelės”.

— Stasys Jokūbaitis, gyv. To
ronte, Kanadoje, kandidatuoja į 
mokyklų tarybos patikėtinius. 
Jis yra šaulys ir lietuvių visuo
menės veikėjas.

— Emilija Genčiuvienė po 
operacijos guli Šv. Kryžiaus li
goninėje 624 kamb. šauliai pra
šomi ją aplankyti.

— Marta. Brokienė serga ir 
guli Šv. Kryžiaus ligoninėje, 
370 kamb. Šauliai prašomi ją 
lankyti.

— Rūta Chiapetta ir Aleksas 
Pocius, abu Kristijono Donelai-i 
čio Tėvų Komiteto parengimų 
vadovai, rūpinasi — dirba, kad 
balius būtų ir nuotaikingas ir 
sėkmingas. Balių ruošia Kr. 
Donelaičio Tėvu komitetas.

— Kun. J. Vaišnys, “Laiškų 
Lietuviams” redaktorius, spalio 
22 d. dalyvaujant iš okupuotos 
Lietuvos Edmundui Bagdonui, 
Zalatorių bute buvo pasitarime 
ir diskusijose dėl kitais metais 
vaikų siuntimo Į pionierių sto
vyklas stovyklauti. s. j.

— Tomas Rušaitis, gyvenan
tis Brighton Parko apylinkėje, 
praeito sekmadienio vakare, 
prie Western ir 26 galvių buvo 
užpultas dviejų tamsiaodžių vy
rų. Atėmė piniginę, kurioje bu
vo apie 30 dol. ir nuo rankos 
laikrodėlį.

— Jonas Kash, ilgametis Nau
jienų skaitytojas iš Bellwood 
apylinkės, išvyko žiemos metui 
pas savo dukterį Louise Į Buena 
Park, Calif.

— 73-čia metinė gyvulių paro
da su Įvairiomis programomis 
bus lapkričio 23—28 <1. Chica
gos amfiteatre.

Pirmyn Choras kxiecia, Chi
cagos ir apylinkių lietuvius da
lyvauti choro baliuje, kuris 
Įvyks š. m. gruodžio mėn. 2 d., 
7:30 vai. vak. B. Pakšto salėje, 
2801 W. 38 St., Chicagoje, “Či
gonų Barono” pastatymo išlai
doms sumažinti. Meninę pro
gramą atliks Pirmyn choro so
listai. šalta, šilta vakarienė, ba
ras, dovanų paskirstymas ir šo
kiai.

Stalus prašome užsakyti iš 
anksto telefonais 737-9376 arba 
778-4293. Auka 86.00.

(Pr).

HOME II iNCE
Call: Frank Zapolis 
32081/2 W. 95th St.

GA 4-8654
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REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE“

REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE
Namai, žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAIS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
5 KAMBARIŲ, 18 m. senumo rezi

dencija prie 71 ir Sacramento. — 
$28.200.

PRIE 59 IR KILBOURN 2 butų po 
5 ir 4 kambarius mūro namas. 2 ma
šinų mūro garažas. Tik S33,500.

2 BUTŲ kampinis mūras 5 ir 5 kam
barių? pilnas rūsys, nauja gazj šilimą. 
Prie 52 ir Kedzie. $33,900.

46 IR CAMPBELL 2 po 4 kamaba- 
rius, pilnas rūsys, gazo šilima, gara
žas. S26.000.

PRIE 56 IR TROY paveldėjimas, 
5 kambariu 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. $31,500.

DVIEJŲ SEIMU 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

MARQUETTE PARKE

j TEISUTĖ 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. 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. 
Muro 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, 2 kambarių puošnus butas
2- me aukšte. Prie parko. $37,000.

1% AUKŠTO 2 butų niūras. Mo
dernūs 5% kamb. 1-me aukšte ir 4 
kamb. butas 2-me aukšte. Du Įėji
mai. gazu šildymas, garažas, rami 
gatvė arti 'Western ir Marquette Rd. 
autobuso. $21.000.

13 BUTU MŪRO NAMAS Puikūs 
butai duoda $20,000 nuomos. Naujas

2 aukštu mūrinis namas po ^4 kam- gazo šildymas. Sausas beismantas.
2 mašinų saj Kaina 6 metu pajamos. _barius, gazo šildymas. 1 

ražas. Naujai atremontuotas. Virš
$30.000.

Skambinti po 5:00 vai. popiet
424-9336

A. & L. INSURANCE & REALTY 
5 4

INCOME TAX
4645 Se. ASHLAND AVĖ.

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

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

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

M. A. š I M K U S ,/
Real Estate, Notary Public 

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

kitoki blankai.

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.

’NAUJIENOS’ KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

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

8 KAMBARIU 1% aukšto 16 metu 
mūras. 2 vonios. Įrengtas beisman
tas. Garažas. Arti 83-cios ir Kedzie. 
$32.000. . -

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

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

6 KAMBARIU MŪRINIS. Moderni 
/onia, spintelės, karšto ^vandens šili
ma gazu. 1% auto garažas. Marquet
te Parke. $21,900.

GRAŽŪS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios volios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos, t Mar- 
ąuette Parke. $67,500.

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, 
hldymas gazu, alumin. langai. Pa- 
lamų apie $23.000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

MŪRINIS 4 MIEGAMI ir 3 vonios. 
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.

SIMAITIS REALTY
2951 W, 63 ST. (Prie Sacramento) 

TEL. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS
' Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
{rengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visu 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

DEL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

AL RET.EAKTTS ThX 23R-RA5A

SKAITYK FATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI
N A U J 1*E N A S




