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Jemeno respublika
TRIPOLIS. —'■ Libijoje buvo 

pasirašyta sutartis, kuri sujun
gia du Jemenus į vieną valsty-
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nutarė derybas nutraukti ir vėl

IŠ VISO PASAULIO

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Nevyksta susitartiir

Dubčeko reformų rėmėją.

Nenori padengti

OTTAWA. — Kanados prem-

Pietiniame Jemene, kuris anks
čiau buvo žinomas kaip' britų 
Adenas, nuo pat nepriklausomy
bės pradžios 1967 m. valdė ko
munistinė liaudies vyriausybė.

MASKVA___Kremliaus polit-
bluro nariui Michailui Suslovui 
sulaukus 70 metų, jo draugai 
apdovanojo jį Lenino ordinu.

Amerikos konstruktoriai planuoja naują erdvėlaivi, kuris galės sugrįžti į Žemę ir vėl pakilti. Šis 
"Space Shuttle Orbiter" tarnaus kaip keltuvas tarp žemės ir erdvės stočių. Viršuje matomas 
piešinys pakylančio SSO lėktuvo. Apačioje jis matomas be savo vidurinės dalies. Palikęs erd

vėje krovini, SSO sugrįžo i bazę žemėje.

Nukirto galvas 
dviem žmogžudžiam

PARYŽIUS. — Prancūzijoje 
vėl plačiai diskutuojamas mir-
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NEW DELHI. — Jau keturios savaitės, kai Indijos-Pakista- 
no derybos dėl karo paliaubų linijos nejuda iš vietos. Vyriausybių 
diplomatai, nesugebėję išspręsti kelių klausimų, paskyrė derėtis 
kariuomenių vadus. Pakistano gen. Tikija Khan ir Indijos gen. 
Manekshaw po kelių susitikimų 
klausimą atiduoti vyriausybėms.

Sunkumus sukėlė Pakistano 
okupuotas praėjusiame kare 
siauras pusantros mylios ruožas 
pietvakarių Kašmire. Pakista
nas laikosi nuomonės, kad jis ka
re atsiėmė nors ir mažą dalį Kaš- 
miro. Jei jis pasitrauks iš to 
ruožo, tas gali būti laikoma ženk
lu, kad Pakistanas atsisako Kaš- 
miro ir palieka jį Indijai, Kašmi- 
ro priklausomumas yra svarbiau
sias abiejų valstybių ginčų ob
jektas nuo 1947 metų.

Pakistanui paleidus 617 indų 
karo belaisvių ir Indija šį penk
tadienį atiduos Pakistanui 540 
belaisvių, kurie buvo paimti į 
nelaisvę vakarų fronte. Dar apie 
90,000 pakistaniečių, kurie pa
teko į nelaisvę Rytiniame Pakis
tane, dabartinėje Bengalijoje, 
lieka Indijos belaisvių stovyklo
se. Indija negalinti jų paleisti 
be Bengalijos žinios, o Bengali
ja nesirengia derėtis dėl belais
vių, kol Pakistanas nepripažįs
ta jos nepriklausomybės.

Pasaulio miestų 
merų konferencija 
TOKIJO. —Japonijoje vyksta 

Didžiųjų Pasaulio Miestų męrų 
konferencija. " Dalyvauja - New 
Yorko John Lindsay, Tokijo — 
Ryokishi Minobe. Londono — 
Sir Desmond Plummer ir kitų 
didmiesčių burmistrai.

Konferencijoje meras Lindsay 
kalbėjo apie didžiąsias miestų 
problemas. Panašia tema kalbė
jo ir Londono meras, tik vienas 
Vladimir Promyslov, Maskvos 
meras, vedė komunistinę propa
gandą, girdamas Maskvos lai
mėjimus ir “teisinga socialisti
nį kelią sprendžiant didmiesčių 
uždavinius”. Promyslovas pa
siūlė padėti kitiems miestams 
spręsti techniškus klausimus 
oro teršimo, judėjimo kontrolia
vimo ir kanalizacijos srityse. Jis, 
žinoma, nepagalvojo, kad Mask
vai gatvių judėjimo klausimus 
lengviau spręsti negu Tokijo ar 
New Yorko miestams, nes Mas
kvos gatvės paprastai būna tuš
čios.

NEW YORKAS. — Jungtinių 
Tautų deficitas — 69.8 milijo
nai dolerių — turės būti sumo
kėtas visų valstybių savanoriš
komis aukomis, tačiau mažai kas 
pasisiūlo duoti tokias aukas, pa
reiškė Norvegijos ambasadorius 
Ole Algarde, kuris vadovauja 
specialiam finansinės padėties 
komitetui.

Kada 1966 metais buvo suda
rytai biudžetui studijuoti komi
tetas, Sovietų Sąjunga ir Ame
rika pasisiūlė vienos sumokėti 
visą deficitą. Vėliau abi vals
tybės pareiškė, kad jos prisidės, 
jei antra pirmoji įmokės savo 
dalį. Sovietų Sąjunga laukia, kol 
Amerika įmokės, o Amerika lau
kia, ką darys sovietai. Norvegų 
ambasadorius daro žygių, kad 
abi valstybės mokėtų kartu, tuo 
pačiu metu, tačiau kol kas susi
tarti nevyksta.

SAIGONAS. — Vakar prezidentas Nixonas priėmė specialų 
P. Vietnamo prezidento Thieu pasiuntinį Phu Due. šiame susiti
kime dalyvavo prezidento patarėjų štabo narys gen. Haig ir P. 
Vietnamo ambasadorius Washingtone. Iš diplomatinių Saigono 
sluoksnių atėjo žinia, kad prezidentas Thieu prašo prezidentą Ni- 
xoną su juo susitikti. P. Vietnamo užsienio reikalų ministeris ir 
Saigono valdžios laikraštis irgi kalba apie tokios viršūnių konfe
rencijos reikalingumą ir naudingumą.

VIENTIANE. — Laose dery
bos tarp vyriausybės ir komu
nistinio Pathet Lao sustojo vie
toje. Vyriausybė reikalauja, kad 
visi šiaurės Vietnamo kareiviai 
išeitų iš Laoso, o komunistai rei
kalauja, kad išvažiuotų visi ame
rikiečiai, kurie esą agresoriai, 
kada šiaurės Vietnamo kariai 
esą tik “sąjungininkai, duodą 
liaudžiai paramą”.

Norfolkas. — Jauno jūreivio 
teisme, kur jis kaltinamas sukė
lęs gaisrą “Forrestal” lėktuvne
šyje, liudininkai papasakojo, 
kad gaisrai tame laive būdavę 
dažnas reiškinys, kildavę, maž
daug, kas dvi savaitę?. Kaltina
masis turėjęs raktus nuo kari
ninkų denio, kur gaisras padarė 
daug nuostolių.

SAN DIEGO. — Lėktuvnešis 
“Kitty Hawk” grįžo iš Vietna
mo vandenų į San Diego uostą. 
Laivas pagarsėjo spaudoje dėl 
jame įvykusių rasinių inciden-. 
tų.; Kapitonas uždraudė įgulai 
kalbėti apie įvykius laive, tačiau 
korespondentai sužinojo, kad 
muštynės tarp juodų 4r. baltų, 
jūreivrų'tęsėsi 15'vai. ir 46 as
menys buvo sužeisti.' iPrimuštas 
buvo ir vienas juodas karinin
kas. Karinis teismas teis 21 juo
dą jūreivį.

BUENOS AIRES. — Keliuose 
laikraščiuose spausdinama isto
rija apie Hitlerio pavaduotojo 
Frank Bormano pabėgimą išBer- 
lyno ir jo gyvenimą Pietų Ame
rikoje sukėlė Argentinos įstaigų 
paneigimus. Istorijoje esą daug 
prasimanymų.

PRAGA. — Po dviejų metų įę. Nauja valstybė bus vadi- 
laukimo Čekoslovakija pagaliau |nama “Jemeno respublika’ 
išleido žinomą šachmatininką |jos sostinė bus Sana, buvusios 
Ludek Pachman, buvusį karštą jeraeno Arabų Respublikos sos- 
Dubčeko reformų rėmėją. Jis tinė.
norįs apsigyventi Olandijoje. į - Buvusiame Jemene, kurį iki

LOS ANGELES. — Aktorius, 1962 metų valdė sultonas Imam 
komediantas Bob Hope ir šiais (Ahmad, valdžią buvo sudarę ka- 
metais važiuoja su grupe akto- rininkai, panašiai, kaip Libijoje.

# Gynybos sekretoriui Mel
vin Laird pasitraukus iš parei
gų, nauju sekretoriumi tapo El
liot Richardson. Į jo vietą — 
sveikatos, švietimo ir šalpos se
kretoriumi paskirtas buvęs biu
džeto įstaigos direktorius Cas
par Weinberger. Liko biudžeto

rių ir dainininkų aplankyti per 
Kalėdas Amerikos kareivių už
sienių bazėse. Jis aplankys ka
reivius Korėjoje, Tailandijoje, 
Guame, Aleutuosę ir, gal būt, 
Vietname. Hope paskelbė, kad pietiniame Jemene gyveno pus
tai jau paskutinė jo kalėdinė ke-' 
lionė, nes jam jau 69 metų.

laimi nuosaikieji
ROMA. — Italijos savivaldy

bių rinkimuose didelių pasikei
timų neįvyko, tačiau sustiprėjo 
italų socialistų ir socialdemokra
tų partijos. Susilpnėjo krikščio
nių demokratų ir liberalų gru
pės. Komunistai ir naujieji fa
šistai, nors prie nuosmukio ir 
neprisipažįsta, tačiau rinkimuo
se prarado daug anksčiau turėtų 
vietų savivaldybėse.

Iš rinkimų reultatų stebėto
jai daro išvadą, kad italai nepa
tenkinti kraštutinės kairės ar 
radikalios dešinės politika ir ieš
ko vidurio kelio. Šocialistų ne
seniai paskelbta nuosaikesnė li
nija ir socialdemokratų pozicija, 
šiek tiek į kairę nuo centro, su
silaukė balsuotojų pritarimo.

antro milijono žmonių, o šiauri
niame — keturi su puse mil.

Turtinga Libija tarpininkavo 
tarp abiejų Jemenu vykusiose 
kovose ir sugebėjo iš buvusių 
priešų sulipdyti vieną valstybę.

Belgijoje sunkvežimis — 
tankas, gabenęs 4,400 galonų 
chemikalų, sudužo prie tilto ir 
visa rūgštis pasiliejo į Sure upę, 
iš kurios vandenį gauna visas 
Liuksemburgas.

♦ Jungtinėse Tautose prasi
dėjo debatai Viduriniųjų Rytų 
klausimais. Egipto ministeris 
Zayat reikalauja, kad jokia ša
lis neduotų Izraeliui karinės 
paramos, kol Izraeis neišeis iš 
arabų žemių. Izraelio ambasado
rius pasiūlė Egiptui derėtis dėl 
saugių ir pastovių sienų.

Maskvos aerodrome 
nukrito lėktuvas

MASKVA. — Japonų keleivi
nis lėktuvas antradienio vakare, 
vos pakilęs iš Maskvos šeremet- 
jevo aerodromo, nukrito ir su
dužo. Japonti diplomatinių sluok
snių žiniomis, žuvo 42 asmenys 
iš lėktuve buvusių 75; Sovietų 
žinių agentūra, kaip paprastai, 
apie nelaimę .nieko -neskelbia, 
kaip ir prieš šešias savaites, kai 
tame pačiame aerodrome žuvo 
virš 170 asmenų.

Japonų lėktuvas atskrido iš 
Kopenhagos ir turėjo skristi į 
Tokijo. Ši oro linija japonų lėk
tuvams buvo atidaryta tik 1970
metais, anksčiau per Sibirą į To- kluotą Amerikos ginklais, 
kijo galėjo skristi tik sovietų į pat Tonkino įlankoje stovi di- 
lėktuvai.

Nežinia, ką prezidentas Nixo
nas pasakė Saigono pasiuntiniui, 
tačiau spaudos sekretorius Zieg- 
leris pareiškė spaudai, kad “vir
šūnių konferencija” šiuo metu 
neplanuojama” Kai kurie Wa
shingtono sluoksniai tvirtina, 
kad prezidentas Nixonas šį kar
tą aiškiai pasakė Saigonui nusi
raminti ir netrukdyti susitari
mui su Hanojumi. Prezidento 
patarėjas Kissingeris grįžęs iš 
Paryžiaus pasakė prezidentui, 
kad daugiau nuolaidų iš Hano
jaus jis nesitiki laimėti. Lieka 
vykdyti susitarimą, koks jis 
yra.

Kai kurie, šiaip jau Sa:gonui 
palankūs, komentatoriai ‘nesu
pranta, ko Thieu bijo. Jis turi 
milijono vyrų kariuomenę, gin- 

čia

P. Korėja atidarė 
universitetus

. SEOULAS.-^ I^zKorejos vy
riausybė leido atidaryti univer
sitetus ir kolegijas, kurios buvo 
uždarytos nuo spalio 17 d., kada 
prezidentas Park paskelbė karo 

'stovį ir paleido tautinę asamblė
ją. Iš universitetų 81 patalpos 
i buvo išvežta kariuomenė. Ka
riuomenės štabo viršininkas įs
pėjo studentus nepolitikuoti ir 
nesikišti Į vyriausybės reikalus, 
nes prasižengusieji bus be pasi
gailėjimo baudžiami.

Valdžia paskelbė gruodžio 15

džiausiąs pasaulio karo laivy
nas su lėktuvenešiais. Tailan- 
dijoje yra stiprios Amerikos avi
acijos jėgos. Jei Hanojus paban
dytų sulaužyti paliaubas ir vėl 
pradėtų agresiją, prezidentui Ni- 
sonuTnesunku būtų vėl pasiųs- 
tr-avračiją 'jT~pagalbą Saigonuil 
Jei Pietų Vietname politinę ko
va arba rinkimus laimėtu ko
munistai, Amerika nebegalėtų 
kištis, nes ji ir siekia Pietų Viet
name laisvo gyventojų apsispren
dimo. Dėl jo ir Į karą Įstojo. Jei 
komunistai laimėtų laisvus, de
mokratinius rinkimus ir paimtų 
Saigono valdžią, Amerika nieko 
nebegalėtų daryti.

Manoma, kad prez. Thieu ši
tokio atvejo daugiausia ir bijo.

Hanojus paneigia 
nesutarimus

HANOJUS. — šiaurės Vietna
mo spauda paneigė nesutarimus
tarp š. Vietnamo ir Viet Congo, i 
Prasidėjus Kanojaus-Washing- d. rinkimus į Tautinę Susivieni- 

tono deryboms dėl karo paliau- j m0 Konferenciją, kurioje bus
2.350 išrinktų atstovų. Tos kon
ferencijos uždavinys bus perrin- 
ti prezidentą Parką. Manoma, 
kad tai bus atlikta iki Kalėdų.

tono deryboms dėl karo paliau- j 
bų ir taikos sąlygų, savo preten- 
ijas pareiškė ne tik Saigono vy- 

, . . . . , . riausybė, bet, kaip praneša Pran-direktonaus vieta, kurion prezi- ... , . , v, . ... , . .. „ 1 cuijos spauda, įvyko nuomonių<4 no X •. •U’-Z'kf-I o nnl-r’Tnl r* M AT’ J 7 r Vdentas Nixonas pakvietė Roy 
Ash, Litton Industries preziden
tą, kuris gaudavo 195,000 dol. 
algos, o vyriausybėje tegaus 42,- 
000 dol. teks parduoti ir 2.5 mil. 
dol. vertės akcijų.

♦ Washingtone kalbama, kad 
iš pareigų pasitrauks, pritarus 
prezidentui, ir ČIA — žvalgybos 
agentūros direktorius Richard 
Helms, kurio vieton numatomas 
Donald RumsGeld, buvęs kon
greso narys iš Illinois.

♦ Jau 17rr sovietų Ameriko
je nupirktų javų buvo išvežta 
į Sov. Sąjungą tarp liepos 1 d. ir 
lapkričio 17 d.

♦ Libane penki vyrai buvo pa
grobę Libijos anksčiau buvusį 
premjerą Mustafa Ben Halim, 
vadovavusį Libijos vyriausybei 
monarchijos laikais. Kelyje įvy
ko automobilio nelaimė ir pa
grobėjai pabėgo, palikdami prem 
jerą vieną.

♦ Airijos parlamentas pradė
jo svarstyti naujus įstatymus, 
kurie suvaržytų slaptos airių 
armijos veiklą. Vakar Airijoje 
suimta 60 asmenų. Kalėjime lai
komas slaptos kariuomenės va
das po 11 dienų badavimo, pra
dėjo gerti arbatą. Ji draugai 
įtikino, kad jo mirtis gali atneš
ti civilinį karą visoje Airijoje.

4- Illinois sen. Charles Percy 
pradėjo vizitą Pietų Korėjoje.

skirtumų tarp Hanojaus ir Viet 
Congo.

Le Monde žiniomis, lapkričio 
10 d. grupė ginkluotų šiaurės: 

| Vietnamo karininkų puolė Viet 
Congo štabą ir bandė suimti ke- Į 
lis Laikinosios Revoliucinės vy
riausybės narius, kurie kritika
vo Hanojaus vyriausybės planus.

Hanojus šią žinią paneigė, sa
kydamas, kad tai Amerikos 
žvalgybos sugalvotas propagan
dinis trikas, bandymas suskal
dyti komunistų frontą.’

Lietuvoj ieškojo 
Amerikos vaizdų

MASKVA. — Sovietų Sąjun
goje yra gaminamas filmas pa
gal klasikinį amerikiečio Mark 
Twaino kūrinį “Huckleberry 
Finno nuotykiai”. Filmo direk
torius yra 42 metų Georgi Da- 
nelija. Daug scenų yra filmuo

dama ant. Dniepro upės ir Ukrai- 
* nos pietuose, kur ieškoma pana
šių vaizdų, kaip Mississippi upės 
slėnys, kur vyko Twaino roma
no Įvykiai.

Kaip NYT korespondentas 
praneša, pasikalbėjęs su filmo 
direktorium, kai kurie vaizdai
buvo filmuoti Lietuvoje, kur di- ties bausmės klausimas, nes ant- 
rektorius rado vietų, kurios jamiradienį giljotina nukirto dar dvi 
primena miestus prie Mississip-! nuteistų mirti kalinių galvas, 
pi upės. Direktorius pareiškęs, j Mirties bausmė Prancūzijoje ne- 
kad jam nelengva yra atgaivinti panaikinta, bet jau eilė metų 

niekas nebuvo ja baustas, šį

• MADRIDAS. — Ginčas dėl 
Gibraltaro tarp Britanijos ir Is
panijos lieka neišspręstas. Bri
tų užsienio reikalų ministeris 
Sir Alec Douglas Home sugrįžo 
iš Madrido, kur jis derėjosi su 
Ispanijos užsienio reikalų mi- 
nisteriu Gregorio I.opez Bravo ir 
su valstybės galva generalisi
mu Francisco Franco.

Sekantis susitikimas numato
mas ateinančiais metais, balan
džio mėn. Londone.

Išvyko Taivano 
ambasadorius

TOKIJO. — Tautinės Kinijos 
ambasadorius Japonijoje Peng 
Meng Chi formaliai baigė dip
lomatinę tarnybą Japonijoje ir 
antradienį išskrido namo. Ket
virtadienį iš Taipejaus sugrįžta
ir Japonijos ambasadorius At- 19 šimtmečio Amerikos gyveni- 
sushi Uyama. Tautinės Kinijos mą, tačiau jis dedąs daug pa- kartą galvos nukirstos dviem 
diplomatiniai ryšiai su Japonija stangų. Įdomu, kurie Lietuvos 
buvo nutraukti rugsėjo 29 d., miestai primena Danelijai 19-to 
kai Japonija užmezgė santykius šimtmečio Ameriką? 
su Pekino vyriausybe.

Kinijos ambasadorių išlydėjo
apie 300 japonų ir kinų, kurie jeras Trudeau šeštadienį skren- 
šaukė išvykstančiam ambasado- da į Britaniją tartis dėl ateities 
riui “Banzai! — japonų — II- prekybos santykių, britams įsto- 
giausių Metų! jus į Europos rinką.

kaliniam, kurie kalėjimo riaušių 
metu nužudė du įkaitus, jų tarpe 
viena moterį.

Preidentas Pompidou galėjo 
bausme dovanoti, tačiau jis to 
nepadarė, nes mirties bausmės 
piktadariams reikalavo Prancū- 
ijos policininkų organiacijos ir 
kalėjimų prižiūrėtojai.



REŽISŪRA —
ZITOS KEVALAITYT1S.

VISOCKIENfS
DEKORACIJOS —

JURGIO DAUGVILOS
APŠVIETIMAS —

ČESLOVO RU KIUŽOS
CHOREOGRAFIJA —

LEOKADIJOS BRAŽDIENĖS
CHORMEISTERIAI —

ALFONSAS GEČAS ir
AUDRONE SIMONAITYTĖ

AK0MPAN1AT0RE —
MARIJA MONDE1KA1TĖ - KUTZ

SOLISTAI —
Dalia Kučėnienė, Roma Masfienė, 
Margarita Momkienė, Janina Šalnie* 
nė, Algis Grigas, Vytas Radys, 
Julius Savrimas, Antanas Gelažius 
— aktorius.

LIETUVIŲ MENO ANSAMBLIS DAINAVA
KARTOJA OPERETĘ

SU SIMFONINIU ORKESTRU
Broniaus Budrumo • Libretas

Dirigentas — PETRAS ARMONAS
- Anatolijaus Kairio

i

LAIKAS: ;- -• ;

1972 metais gruodžio d.
3 vai. po pietų (sekmadienį).

VIETA;
Marijos Aukšt. Mokyklos Auditorija, 
California ir 67 gatvių kamfsas.

BILIETAI; . •
"MARGINIŲ" krautuvėje, 
2511 West 69th Street, 
telef. PR 84585 ir t 
Spektaklio dieną Auditorijos kasoje.

KAINOS:

$7, $6, $5, $4, $3. ■

Detroito naujienos
Kariuomenes šventės 

minėjimas
| Daugvidas, E. Gerulaitienė ir 
į M. Vitkus. Amerikos himną su
giedojo solistė D. Petronienė. 

Lietuves kariuomenės atkūri- Jai akomponavo R. Sližytė. Mi
mo 54 šventės minėjimas lap- nutės susikaupimu pagerbti už 
kričio 26 d. prasidėjo už žuvu
sias karius ir savanorius pamal
domis šv. Antano parapijos baž- 
nvč'oje 10:30 vai. Organizacijos 
dalyvavo su vėliavomis. Cera- 
monijoms vadovavo šaulių Švy
turio kuopa. Pritaikintą pamok-s 
lą pasakė kun. K. Simaitis. Aka
demija ir minėjimas įvyko Liet, 
namuose 1:30 vai. popiet. Pu
blikos atsilankė virš šimto. Mi
nėjimą atidarė ir trumpai šven
tės prasmę apibūdino sav. kū
rėjas K. Daugvidas. Programą 
pravedė šaulių “švyturio” kp. 
pirm. M. Vitkus. Buvo išvardin
ti ir pagerbti savanoriai kūrė
jai, o salėje esantiems gen. J. 
Černiui, K. Daugvidui, dr. V. Mi- 
siuliui, St. šimuliūnui, J. Bu- 
jauskui ir B. Tatarūnui prisegti
tautiniai ženkleliai. Prezidiumą tį deklamavo Sofija Sirutienė, 
sudarė; gen. J. Černius, LB pirm, i Pabaigai sugiedotas Lietuvos 
V. Selenis, kun. K. Simaitis, K. I himnas. Po meninės dalies gre-

Lietuvos laisvę žuvę kariai ir 
partizanai. Pagrindinę kalbą pa
sakė teis. St. šimuliūnas, sumi
nėdamas nuo pat kariuomenės 
kūrimosi pradžios įvykius; karus 
su bolševikais, lenkais bei ber
montininkais. Taip pat palietė 
kariuomenės reikšmę ir karams 
pasibaigus, jos išmokslinimą, 
kultūrėjimą, šaulių įkūrimą jų 
reikšmę. Prelegentas pasigedo, 
kad salėje nesimato nei vieno 
jaunuolio.

Kalba užtrūko gerą pusvalan
dį, bet klausytis nebuvo nuobo
du. ,

Po penkių min. pertraukos vy
ko meninė programa, kurią iš
pildė solistė Danutė Petronienė, 
jai akomponavo Regina Šližytė. 
Padainavo tris daineles. Eilėraš-

Geriausia dovana - Dovydėno knyga
Mūsų laureato vaizdžiai aprašyti abu bolševikmečiai Lietuvoje, 

kurių metu rusai okupantai naikino viską, kas lietuviška ir katali
kiška. Susipažinkite, kaip sunaikinti raudonąją hidrą ateityje. Ypa
tingai svarbi knyga jaunajai kartai.

Liudas Dovydėnas — MES VALDYSIME PASAULĮ I ir H tomai pc S4.00

Tu knygų pritaikintas .vertimast anglu kalba, tinkamas 
svetimtaučiams ar lietuviškai..-aėbeskaltantiėms tautiečiams. 

: •

Liudas Dovydėnas WE WILL CONQUER THĖ WdRLD $5.00

timoje salėje vyko vaišės. Vai
šių metu kalbėjo gen. J. Černius, 
S. šimuliūnas, M. šnapstys, K. 
Daudvidas, S. Garliauskas, B. 
Malinauskas, A. Bukauskas, S. 
Sirutienė, V. Sarka ir kiti. Pie
tų metu buvo paleisti aukų la
pai. Geriems tikslams suauko
ta $132.

Vaišių metu atšventė gimta
dienius: Vera Kulbokienė, Cici- 
lija Balsienė ir Jonas Acus. Jiems 
sugiedota ilgiausių metų.

50 metu neo-lituany 
korporacijos šventė

Lapkričio 25 d. šventė praėjo 
gražiai. Dalyvavo arti . šimtas 
svečių. Akademijos garbės sta
lą sudarė: J. Gaižutis, Jaunutis 
ir Mindaugas Gilvičiai, A. Petra- 
vičienė ir dvi tautiniais rūbais 
mergaitės. Programą pravedė 
Arūnas Vaitekaitis. Pagrindinę 
kalbą pasakė Jonas Gaižutis. Dvi 
jaunos mergaitės: Dalia Gai- 
žutytė ir Dalia Petravičiūtė pa
keltos iš junjorų į senjorus. Šia 
proga sveikino: Neo-lituanų cen
tro v-bos vardu Audronė Povi
laitytė, Detr. buvęs pirm. VI. 
Pauža, korp. centro sk. vardu 
Živilė Modestienė, Liet, šaulių 
Sąjungos vardu J. Švoba, stud. 
A. Banionytė, ateitininkų vardu 
R. Garliauskaitė ir N. Udrys. 
Akademija baigta sugiedojus 
studentu himną Gaudeamus. Po 
akademijos gretimoje salėje vy
ko vaišės. Vaišių metu meninę 
dalį atliko solistė Audronė Si
monaitytė, jai akomponavo Z. 
Modestienė. Padainavo penkias 
dainąs.-^j ■,

Vaišių? -metu 
neo-Ilituahų orkestras iš 
gos.

jams grojo 
čika-

ANKSČIAU PASIRODĘ MŪSŲ LEIDINIAI:
Jonas Aistis POEZIJA, pilnutinė rinktinė
Juozas Audėnas PASKUTINIS POSĖDIS, 1939—40 m. atsimi

nimai ..................... ......................................................
St. Laucius RESPUBLIKA, Lietuvos tragiški Įvykiai poezijoje... 
A. Baranauskas ANYKŠČIŲ ŠILELIS, ilftlšfr. liuks, leidinys .... 
Maironis BALADĖS, iliustruotas liuksusinis leidinys ...............
Maironio PORTRETAS (dail. Pr. Lapėj
Sibiran ištremty lietuvaičiu THE LIVING TESTAMENT GF 

FAITH AND COURAGE, liuksusinė maldaknygė angliškai

$6.00

$4.00
$1.50
$5.00
$6.00
$2.50

$330

Paskubėkite jas įsigyti. Greitas persiuntimas veltui. Dovanai pri
dedamas atatinkamas sveikinimas. Knygos gaunamos knygynuose, 
pas vie'os platintojus arba leidykloje, jai pasiunčiant užsakymą su 
čekiu (U. S. doleriais).

84-20 Jamaica Avenue,
Woodhaven, N. Y. 11421, U. S.A
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APLANKYS KASDIENA .. .
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, 
pažjstahiienis, 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 t’žSAKYMO FORMA
Siunčiu $22.00. Prašau siuntinėti “Naujienas” kaip Kalė

dinę dovaną melams (pusei metų $12.00).

VARDAM. PAVARDĖ

NR. Iii GATVĖ

MIESTAS ................   VALST..................................

ZIP CODE ..........................

Siuntėjo Pavardė, Vardas ....... ...................................................

Adresas: .................................................................................. . ...........

Lapkričio men. 18 d. po sun
kios ligos mirė Mikas Berys, 
gimęs 1906 m. gruodžio mėn. 1 
Lietuvoje. Notikų km., Pabais
ko valse. Ukmergės apskr. Dir
bo viešoje policijoje. Į Ameriką 
atvyko 1949 m., dirbo General 
Motor Co., priklausė Detroito 
šaulių švyturio kp., Radijo klu
bui ir kt. organizacijoms. Pašar
votas Vai. S. Baužos laidotuvių 
koplyčioje, 1930-25th St.

Pa pamaldų lapkričio 21 d. 
velioni atsisveikino šaulių švy
turio kp. pirm. M. Vitkus, V. K. 
S. pirm. K. Veikutis, š. S. pirm. 
V. Tamošiūnas ir Radijo klb. 
vardu K. Gogelis. Palaidotas Ho
ly Sepulchre kapinėse su baž
nytinėmis apeigomis Šv. Anta
no parapijos bažnyčioje. Prie 
duobės atsisveikinimo žodi tarė 
šaulys St. Malinauskas.

Liko nuliūdę Lietuvoje žmo
na Salomėja, dukra Gražina ir 
du sūnūs: Algis ir Mindaugis, 
ir čia Amerikoje pusseserė Ve
ronika Pleskienė su vyru ir aidi
mieji bei draugai. Mikai, ilsėkis 
ramybėje.

— L. žurnalistų sąjungos De
troito skyriaus metinis narių su
sirinkimas įvyks gruodžio mėn. 
10 d. 12:15 vai. L. Namuose. 
Bus renkama 1973 metams nau
ja valdyba ir aptariami su skyrių 
susiję tolimesni darbai. Nariai 
kviečiami dalyvauti.

Religinio susikaupimo va
landa įvyks gruodžio mėn. 3 d. 
4 vai. p. p. šv. Morkaus bažny
čioje. Religinio koncerto pro
gramą atliks muziko St. Sližio 
vadovaujamas jaunimo choras 
ir Šv. Petro parapijos choras. 
Susikaupimo valandoje Detroi
to visuomenė kviečiama gau

siai dalyvauti. Rengėjai — Kul
tūros Klubas.

Po Brighton Parką paklydinėjus
(Tęsinys)

Pasiteiravęs, kokiais metų 
laikais parduodama jo įstaigo
je daugiausia nuosavybių, su
žinojau, kad tokio laiko kaip 
ir nesama. Per ištisus metus 
yra kaip norinčių namus par-, 
duoti, taip ir nemažiau pagei
daujančių įsigyti nuosavybių. 
Visą laiką tas biznis tęsiasi in
tensyviai, nors, žinoma, pasi
taiko jų parduoti kurią savaitę 
daugiau, o kartais atsitinka, 
kad ji būna visai sausa, tačiau 
tą spragą šiuo atveju užpildo 
kiti jo įstaigos lankytojai, ir 
visai “sausų”, be interesantų 
dienų nepasitaiko.

Didelio pasitikėjimo jis yra 
įsigijęs amerikiečių ir kitų et
ninių grupių tarpe. Taip kad 
namų pirkėjų esama net dau
giau kaip lietuvių. Tas pats ir 
apdraudų srityje. Aplamai; 
tarp įstaigą lankančių intere
santų visuomet užsimezga šilti 
draugiški ryšiai, abipusis pa
sitikėjimas. Jani per visą dar
bo praktiką neteko spręsti betl 
kokių nesusipratimų teismo 
instancijose. Net ir tuo atveju, 
kai viena ar kita pusė sulaužė 
jau padarytą raštu susitarimą, 
ir jis ne tik netenka uždarbio, 
bet kartais be gaišaties turi net 
išlaidų, tačiau jis pasitenkina 
laiško parašymu apeliuojant į 
interesanto gėrą^valią.

Man bent sussarė įspūdis, 
<ad Balyrs Budraitis labai in
tensyviai yra įšvyštęš savo biz
nį plačiu mastu ir su gerais re
zultatais. Tą jo pasisekimą 
paliudija ir tai, kad šiuo metu 
įstaigoje be jo dirba dar du pa
tyrę agentai ir visą darbo lai
tą budi raštinės vedėja. Ir pa
čios įstaigos patalpose, kurios 
yra 4369 Archer Avė. (tek 254 
— 5551) ahtrahiė aukšte, erd
vios ir labai skohihgai ir jau
kiai įrengtos. Baigiant noriu 
dar pastebėti, kad B. Budrai
tis ir Lietuvos laisvės atžvilgiu 
nepakito Amerikoje. Jis ir da
bar, kai trūksta kartais laiko 
pačiam pasireikšti organizaci
nėje veikloje, visada laisvės 
kovos reikalą ir mūsų tauti
nius kultūrinius užmojus ne- 
šykščiai paremia aukomis.

NAUJAI ATIDARYTOJE 
KAZIO VALANTINO

UŽEIGOJE
1359 So. Talman Avė.

Įtikėjo ir tebedirbo Lietuvos 
laisvės prikėlimo labui. Dėl 
mano dabar prisilaikomos abs
tinencijos, neteko nė stiklais 
susidaužti, bet mes sutarėme 
vėliau kada susitikti ir išsikal
bėti apie anų dienų įvykius. 
Kaip tik tuo pačiu laiku įgriu
vo ir Kazys Jankauskas su gra
žių moterų palyda, kuris man 
buvo taip gerai bičiuliškai pa
žįstamas iš stovyklinių laikų, 
Vokietijos didžiojoje Hanau 
stovykloje. Pastebėjau ir dau
giau pažįstamų veidų, bet jų 
neįstengiau net iškelti iš praei
ties gyvenimo nugulusių dul-

Prie tokių aplinkybių nete
ko plačiau išsikalbėti su naujai 
atidarytos i 
Kaziu Valantiilū. Tik patyriau, 
kad jis, kaip it aš, esame abu 
žemaičiai. Jis kilęs nuo Rasei
nių, iš Bedančių kaimo.

Pagalvojau — gal nebūsiu 
kaip reikiant nugirdęs, kilste
lėjau galvą, tai Kazys Valanti- 
nas nusišypsojęs znian patvirti
no, 
esu 
kad ir pats šio kaimo vardas; 
būsiąs tikroviškai pagrįstas. 
Matyti šioje vietovėje gyventa 
kada senių šeimų, kuriems 
jau ir dantys buvo išbyrėję, tad 
ir kaimynai jį praminę Bedan
čių kaimu. Ta senatvės liga ir 
jis jau sergąą. Dantys ir jam

A. VILAINISijau pradėję gesti, ir tenka juos 
ištraukti. Man regis, jis tyčia 
taip perdėjo. Gal jam ir kliba 

Į koks dantis, bet senatvės die- 
įnos dar jam toli, jis yra pačia
me savo brandaus amžiaus 
tarpsnyje.

Į J. A. Valstybes jis atvyko iš 
Augsburgo 1956 metais. Biz
niu verčiasi jau irgi keleri me-į kolonijoje gyvena gana daug, 
tai. Man rodos, biznio verslui Nevienas jų verčiasi prekybos 
jis turi daug gerų privalumų, verslu.
Nors jis ir žemaitis, bet savo'kurio užeiga yra 4358 So. Map- 
būdu neužsidaręs. Greit, kaip’; 
aš pastebėjau, tarp jo ir atsi
lankančių užsimezga draugiš
kas pokalbis. Sugeba ir neiš
leisti iš akių, kam ko trūksta, 
ir jis išlaiko bendrą gerą nuo
taiką. Tai labai geros savybes 
tokioje verslo šakoje žf užtik
rinančios gerą pasisekimą. Ir 

jfų; kaip sakoma, gėrimėlių pas 
j nėt 

nestinga užsieninių, kas ką 
mėgsta ir ko norėtų savo troš
kuliui nuraminti, ar, kaip sa
koma, dulkes praskalauti — to,gyvenamu namu įsigijo ir pra- 
vaisto pasirinktinai apstu Ka- dėjo biznį 1962 metais. Taigi, 
zio Valaritino užeigoje.

užeigos savininku H §ausu ir pasirinktinai,-

kad aš gerai ir teisingai į 
nusiklausęs. Paaiškino,!

JUOZO MIKELAIČIO
UŽEIGOJE APSILANKIUS

(4358 So. Maplewood Ave.)

Beklydinėdamas po Brighton 
Parką neretu atvej’u sutikau ir 
iš savo-krašto pažįstamų že
maičių. Man susidarė įspūdis, 
kad jų šioje gražioje lietuvių 
kolonijoje .gyvena gana daug.

Ir Juozas Mikelaitis,

lewood Ave;, besąs taipgi že
maitis ir dar savo kilme iš tos 
pat Tauragės apskrities, kaip 
ir aš. Jis ir savo išvaizda pri
skirtinas nes seniesiems, isto
riko Simono Daukanto apibū
dintiems, žemaičiams. Aukšto 
ūgio, petingas ir, kaip žemai- 
kiai sako, drūts kaip ąžuolas. 
Jo ir veidą puošia geraširdiška 
žemaitiška šypsena.

Juozas Mikelaitis į J. A. Vals
tybes atvyko 1952 metais, o 
Šią užeigą su gražiu dviaukščiu

(Nukelta į 5 pjj

Prof. Vaclovo Biržiškos

SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ
KNYGŲ ISTORIJA

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose yiršeliudše parduodami už $4.00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tekiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So.- Halsted Street Chicago. Illinois 60608
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Abu can’t
live on love

forever.
the Jove in the world and you’re doing

Kazys Valantiųas, anksčiau 
turėjęs kitoje vietoje panašų 
biznį, dabar įsikūrė 4359 S. 
Talmati Avė., ir jau pats vie
nas sukasi užeigoje huO lapkri
čio 1 dienos. ’Mari atrodo, 
čia jam labai gerai sekasi, 
aš lankiausi, tai tų svečių 
kytojų buvo tiek daug, 
rodos, ir ne tokiose jau mažo
se patalpose stigo vietų atsi
sėsti. Atrodo, kad iš jo anks
čiau turėto biznio kitoje vieto
je paskui jį ir visi lankytojai at
skubėję, o šios vietos kaimy
nai renkasi tarsi į vis dar tebe
sitęsiančias atidarymo iškil
mes. Ir aš čia turėjau staig
menų, sutikdamas seniai be
matytus prietelius. Prie vieno 
baro kampo sėdėjo Adomas 
česnakavičius, taip man žino
mas iš tų Lietuvos laisvės sute
mų laikų, kada jis. būdamas 

A. Miežis uniformuotas, vis tvirtai dar

kžid 
Kai 
Idn- 
kad;

That’j foe you’re old, right?
11’i for rhea you’re old if you caa

The Mud of retirement you’re after 
isn’t the typical rocking-away-on-

bly picture yourself taking extended 
vacations, pursuing hobbies, or buy
ing that forty acres and Evi ng off the

pare now.

i

yoa specify will be set aside from each 
paycheck and used to buy U.S. Sav
ings Bonds, It’s an easy way to save.

E Bonds, 5*4% when held to matu- -

first year). That extra payable

Bonds issued Knee June ty 19?0

Now is the time to start tewing.

Now Bonds pay a bonus at maturity
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J. KLAUSEIKTS

E MIESTO, KURIAME YRA VEIKIMAS
BERKELEY, Calif. — Kai iš 

Ix)s Angeles atskridau lapkričio 
11 d. savaitgaliui, tai Čia dar 
buvo aiškios žymės, jog neseniai 
Įvyko prezidento ir kitų valdžios 
pareigūnų rinkimai. Sienos, tvo
ros ir elektros laidų stulpai daug 
kur papuošti, nors jau apdriksti 
pradėjusiais, raginančiais už ką 
reikia balsuoti bei už ką nebal
suoti. Laikraščiuose nagrinėja
ma, kokios bus rinkimų pasėkos 
ir kodėl vienas ar kitas asmuo 
laimėjo ar nelaimėjo ir kuris vie
tinis pasiūlymas (proposition) 
pralaimėjo ir kodėl?

Bet ryškiausiai parodo, kokio 
veikimo šis miestas: išdaužytieji 
bankų, krautuvių ir kitokių in
stitucijų langai, apgadintos du
rys. Mat, kai paaiškėjo, jog pre
zidentinius'rinkimus laimėjo Mr. 
Nixon, tai vandalų gauja nusiau
to miesto centrinę gatvę, o taip 
pat gatves Į pietus nuo Kalifor
nijos universiteto, daužydami 
tai kas jiems daužymui tiko, ši
tokia savo elgsena “didžiausios 
demokratijos” siekėjai reiškė 
protestą, kam išrinktas vėl Ni- 
xonas prezidentu, o ne jų pagei
dautas McGovern. Nuostolių pa
daryta tūkstančiai dolerių.

/

Konservatoriai pralaimi
Prieš beveik porą metų bu

vusiuose miesto tarybos rinki
muose žymiai laimėjo kairių kai
riausieji, nors dar visiškai mies
to valdžios jie Į savo rankas ne
galėjo paimti. Anais metais de
mokratai, respublikonai ir nepri
klausomieji kiekvienas ėjo sau, 
išstatydami net keliasdešimt 
kandidatų Į laisvas keturias 
miesto tarybos narių vietas. Gi 
radikalai teišstatė tiek kandida-

tų, kiek reikėjo miesto tarybos 
narių išrinkti. Ir jie laimėjo 
tris vietas, nes kitų balsai labai 
susiskaldę. Radikalų kandida
tai taip pat ne po daug. baĮsų ga
vo bet pirmavo. Ir šitokiu bal
sų suskaldymu mažumos kandi
datai tris vietas laimėjo.

Šio lapkričio rinkimuose buvo 
įneštas nubalsuoti pasiūlymas 
arba propozicija, jog į miesto 
valdžios vietą niekas negali bū
ti pirmuosiuose rinkimuose iš
rinktas, jei negauna dviejų treč
dalių balsj. Balsams susikal- 
džius, turi būti antri rinkimai, 
kuriuose bekandidatuotų tik 
daugiausiai balsų gavusieji. To
kia dvejų rinkimų sistema daug 
kur Amerikoje ir kai kuriuose 
Kalifornijos miestuose naudoja
ma. Kitaip sakant, ,pirminiai 
rinkimai iš daugumos išryškina, 
kurie kandidatai labiausiai bal
suotojų pasitikėjimo turi, tad 
tie antriniuose rinkimuose ir be- 
kandidatuoja.

Be abejo, kad dvejų rinkimų 
sistema labai būtų nepalanki 
tiems Berkeley miesto kairie
siems radikalams, tad jie prieš 
rinkimus milžinišką agitaciją 
prieš miesto čarterio pakeitimą, 
prieš pirminių ir antrųjų rinki
mų sistemos įvedimą. Ir jie lai
mėjo; 59% balsavusiųjų pasi
sakė prieš miesto čarterio keiti
mą, 41 procentas, jog reikia mie, 
sto čarterį keisti. Daugiausiai 
prieš čarterio keitimą balsuoto-; 
jų buvo miesto dalyje, kuri su
pa universitetą, kur daug stu
dentų gyvena.
* Agitatoriai, gaudami studen
tų balsus, skelbė, jei bus įvesta 
dvejų rinkimų sistema, tai iš stu
dentų bus atimama teisė balsuo-

Kaunas. Bendras vaizdas.

Visi artistai verti gražaus pa
minėjimo; prie išvardintų ly-

Pamatyti filmą, pagamintą tą, vietomis net moderniai. Yra pridėtini Gobus Rossouw, 
Pietų Afrikos žmonių, yra rete- j gražių dainų, gaila, neduoda ža

dijos dažnai tenai nuvyksta, bet 
jie tėra svečia.' ar nuotykių ieš
kotojai.

Spalvotą filmą “Katrina” pa
leido vien Pietų Afrikos žmonės 
(baltieji). Gamintojai ir auto
riai yra Emil Nofal ir Jans Rau- 
tenbach. Akcentas dedamas ant 
Emil Nofal. jau žinomo to kraš
to filmų gamintojo, anksčiau da
vusio “Wild Season” apie žve
jus, vėliąu “Die Kandidaat”, da- 

ir daugiau naujų įstatymų ar Į bar “Katrina”.

Pasaulis daug girdi apie kie- 
j tą Pietų Afrikos rasinę politiką. 

£ Į Tenai balti žmonės negali vesti 
negrų, net truputėlį negriško 
kraujo teturinčių. Amerikiečiai 
primiršta, kad šešioliktojo JAV 
valstijų įstatymai draudžia bal
tam vesti juodą, ar priešingai.

Rasinė problema pina įdomų 
veikalą, patyrusiai Įvestą, ne
pertemptą, naujoviškai filmuo-

li. Paprastai miesto valdžios 
rinkimai būna balandžio mėųesį, potvarkių projektų, kuriais no- Į 
bet jei bus Įvesti ir antriniai 
rinkimai, tai jie būsią nukelti 
į birželį, kai studentai išsiskirs
to atostogoms, tad tokiu būdu 
bus iš studentų imte atimta tei
sė balsuoti.

Kiti agitacijos motyvai buvo: 
antrinių rinkimų įvedimas pa
brangins rinkimų agitaciją, ku
ri bus galima tik turtingiesiems 
kandidatams; dvejų rinkimų si
stema kainuos daugiau pinigų 
pačiam miestui, t. y. taksų mo
kėtojams; dvejų rinkimų siste
ma būsianti prieš mažumos kan
didatus — prieš negrus.

Pasiūlymui pakeisti miesto 
čarterį nepraėjus, kairieji radi
kalai džiūgauja, jog jie ateinan
tį balandį per rinkimus išsirinks 
miesto valdžion visus savo kan
didatus — pilnai laimės rinki
mus.

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mu
su apylinkės. Dėkojame

pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

III
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

«49 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 69632 

PHONE: 2544476

Teismas prieš vandens lovą
Laikraščiuose, kartais ir per 

televiziją reklamuojami naujo- 
viski matracai arba vandens lo
vos. Nereikia nei spiruoklių, ne
reikia nė jokių kamšalų prikimš 
ti Į matracą, bet galima esą pa
togiai išsimiegoti ant maišo, 
kurs pripiltas vandens.

Prieš tokias vandenines lovas 
yra pasipriešinę kai kur namų 
savininkai, neleisdami nuomi
ninkams jų naudoti. Namų sa
vininkai sako, jog tos vandeni
nės lovos nėra saugios; pradū
rus toki matracą vanduo gali su
gadinti butą, o ypač esą pavojin
ga, jei tokia vandeninė lova nau
dojama ne pirmame, bet kitame

rima tvarkyti naujų namų ir 
naujų apartmentų statybą. Tas Į 
labai atsiliepė į naujų apartment į 
tų statybos biznį, kur's beveik vi
sai sustojo, nes kas norės Į apart
mentų biznį beinvestuoti pini
gus, kai nežinia, kaip miesto ta
ryba toliau eis.

Vienas naujų namų statybą 
tvarkantis įstatymo projektas 
numato, jog gretimi kaimynai 
turėtų teisę nuspręsti, koks na
mas ir pagal kokį planą tegali 
greta jų namų būti statomas. 
Kaip miestas turi imtis tvarky
ti naujų apartmentų statybą, čia 
projektų ir posėdžių apstu. Po
sėdžiauja miesto taryba, posė
džiauja ir įvairios piliečių orga
nizacijos, kurių, vienos linkusios 
į senąją — laisvą statybą, o ki
tos grupės siekia naujoviškos 
tvarkos, kuri būtų tokia, kad 
nauji namai būtų statimi labiau 
nuomos kaina prieinami netur
tingiems žmonėms, geriau tar
nautų jų interesams, o mažiau 
naudos teturėtų apartmentinių 
namų savininkas.

Šventinė nuotaika
Kai šiandien, lapkričio 23 d., 

atskridau į Berkeley padėkos die
nos savaitgaliui, čia irgi jaučia
si šventinė nuotaika. Po rinki
mų išdaužytieji krautuvių lan
gai vėl sudėti, miestas ne tik 
kalakuto šventės nuotaikomis 
gyvena, bet jau ir kalėdiniai pa
puošalai žmones Į krautuves vi
lioja. Ką čia daugiau įdomaus 
per tas keletą dienų patirsiu, gal 
bus laiko vėl parašyti.

Passbook Savings’ 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

6%
2 Years Savings 

Certificate
(Minimum $5,000)

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as- 

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

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

Vandeninių lovų problema iš
kilo ir Berkeley mieste, kuriame 
nuolat . naujų žinių netrūksta. 
Grupė .žmonių sudarė specialų 
komitetą, kurs kovos už teisę 
vartoti vandens lovas. Komite
tas .pavadintas labai patriotišku 
vardu: “Patriotic American Ci
tizens Committee for Waterbed 
Rights”. Jie iškėlė aukštesniaja- 
me teisme bylą tiems namų sa
vininkams, kurie tokių vande
ninių lovų Į savo namus neįleido.

Komitetui bylą vesti padėjo 
pirklys, kuris prekiauja, kuris 
pardavinėja tokias lovas. Jis tei
kė bylai paramą pasamdydamas 
advokatų. Namų savininkai taip 
pat samdė advokatus. Teismas 
pripažino, jog namų savininkas 
turi teisę i savo namą neįsileisti 
nuomininko su vandens lova ir 
atmetė “nukentėjusiųjų patrio
tų” ieškinįš kurį jie buvo iškėlę 
po 100 dolerių vertės kiekvienam 
namų savininkui, kurs jų lovų 
neįsileido.

Sustoja nauju apartmenty

Berkeley miesto taryba yra 
įvedusi daug griežtesnę apart
mentų nuomų kontrolę, negu pre
zidento Nixon administracijos 

_l'įvedamoji. Miešto taryboje yra

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina 52.00.

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

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima ga<ti Naujienose arba pasiunčient čekį ar Money or

der; tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608

ROCKFORD, ILL.
Bendruomenės pusryčiai

Gražus ir vertingas A. L. 
Bendruomenės Rockfordo Apy
linkės sumanymas: šiltoje ir 
puošnioje Lietuvių Klubo didžio
joje salėje ši sekmadienį gruo
džio 3 dieną Įvyks pusryčiai, ir 
iš patyrimo jau žinome, kad' 
mūsų Bendruomenė publikos ne
apvils.

štai jau dabar Klubo virėjos 
bėgioja skuba baltais priekaiš- 
čiais apsijuosusios. Tai mūsų 
pasiaukojusios ir šventadieniais 
dirbti savo klubo sveteliams — 
Bendruomenės pirm. p. Kiznie- 
nė su B-nės rėmėjomis talkinin
kėmis. Jau iš anksto pranešė, 
kad pusryčiams bus kepti kiau
šiniai su lašiniukais ir bulvėmis 
kepti svieste, juodos ir baltos 
duonos su kava ir pyragaičiais. 
Patarnavimas su šypsena, ir tik 
po $1.25 suaugusiems ir 75 c. 
vaikams.

Pusryčiai prasidės 8 vai. ryto- 
iki 11 vai. priešpiet.

Rockfordo Liet. B-nės apy
linkė/ nuoširdžiai kviečia visus 
atyykti pusryčių su savo šeimo
mis. Prašom pasikviesti ir kai
mynus. Bus gera proga vėl pa
simatyti ir pasikalbėti.

Rockfordo lietuviai, ne tik se
nieji, bet ir jaunuoliai yra gy
vai susirūpinę Lietuvos dabarti
ne sunkia padėtimi, dėl to ir per 
pusryčius svečiai turės progos 
pasirašyti po peticija Lietuvos 
laisvės reikalu. Ta peticija bus 
Įteikta Jungtinių Tautų suva
žiavimui. Peticijai parašai yra 
renkami visoje Amerikoje ir 
svarbu, kad jų būtų kodaugiau- 
siai.

Būkime pusryčiuose visi, ir aš 
būsiu. žvalgas

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS*

Pietų Afrikos žmonių, yra rete-Į gražių dainų, gaila, neduoda ža- Don Leonard, Kalink i Heyens 
nybė. Kitų valstybių filmų stu-į vių Pietų Afrikos vaizdų, bet, ,<r kiti. Filme vietinių gyvento- 

‘tiesa, čia ne geografijos pamo- jŲ> nemaža riyjšytą ji.odų su 
baltais, yra kelios dešimtys.

. ____ Galvojasi: jei Aukščiausias
Joe Stewardson), paleido juodą rasę, paleido bul- 

įtampoje Katrinos tą rasę ir kitas, reiškia taip rei- 
Palikime tas rast s neinai- 

Paskutiniais dešimtmc- 
lygini-

Katriną (Jill Kirkland) Įsimy
li dvasininkas (, 
nori vesti.
brolis, irgi baltu atrodantis, pra- kia. 1 
sitaria, kad ji turi negrų kraujo.! sytas.
Jos sūnus, Anglijoje baigęs me-.čiais, sugalvotas rasių 
dicinos gydytojas (lanStrauss) nias” prievarta, ar tik nebus ko- 
nori vesti baitą mergaitę. Gau
nasi eilė tragedijų, nes ir dvasi
ninkas palieka miestelį ir mal
dyklą, ir gydytoją sumuša bal
ti jaunuoliai, ir Katrina pasi- 
skahdina. Negrai gauna tą jau
ną gydytoją.

Daug įdomaus veiksmo. Vis
kas atsargiai, gražiai, vietomis 
net meniškai atlikta. Nėra ame
rikiečiams Įprasto žiaurumo, nė
ra meilės scenų, nėra nepadoru
mų. Filmas švarus. Rasinis pa
grindas turi gilių minčių, bet 
neduoda atsakymo.

iinunistų išgalvojimas tautybėse 
neramumams kelti, drumsti nuo
taiką, kurstyti vienus prieš kitus. 
Gaila, tokiems erzinimams pri
taria nemaža kunigų ir kitokių 
dvasininkų.

Kokią apie filmą nuomonę 
išsineštų "pasaulio lygintojai?” 
Ar jis praeis JAV-se?

Algirdas Gustaitis

SKAITYK “NAUJIENAS“ - 
JOS TEIKIA GERIAUSIASę 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Chicago Savings
O o

_ _ ind Loan Association

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY PAID QUARTERLY

Bet kokiais finansiniais reikalais kreipkitės į:

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

UF TO
S. 520,000.

PER ANNUM PER ANNUM PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

0 PER ANNUM

SHORT TERM
3 OR 6 MONTH TERM 

Minimum 51,000

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- 

•«in pirmo*.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

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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Paliko kartumėlį ir išvažiavo
Chicagon okupanto buvo atsiųsta gražų balsą turinti 

Giedrė Kaukaitė, jai buvo suruošti du koncertai, kuriuo
se ji gražiai padainavo, su giminėmis pasikalbėjo ir jau 
išvažiavo. Sakome “okupanto buvo atsiųsta”, nes žino- 
me, kad iš rusų okupuotos ir komunistų valdomos Lietu
vos niekas laisvai išvažiuoti negali. Jeigu galėtų, tai kiek- 

. vienas gražesni balsą turintis dainininkas važiuotų iš “ta
rybinės” Lietuvos ir niekad į ją nebegrįžtų. Jie išvažiuo
ji negali, nes ne tik pati Lietuva, bet ir visa Rytų Europa 
;dar tebėra atskirta Stalino statyta ir Brežnevo policijos 
'stropiai saugoma siena.

“Tarybinėje” Lietuvoje Giedrė Kaukaitė turi dideles 
privilegijas. Ji pasirinko gabų ir turtingą vyrą, ji turi 
didelius namus ir gražų sodą. Ji turi gražų garderobą, o 
maisto jai netrūksta ir eilėse stovėti nereikia. Ji gyvena 
geriau, negu patys geriausieji dainininkai nepriklauso
moje Lietuvoje. Bet ir Kaukaitė nėra laisva. Okupantas 
išleido ją į Ameriką, bet Vilniuje pasiliko josios vyrą ir 
vaiką įkaitais. Jeigu ji nesielgtų pagal okupanto jai įsa
kytus nurodymus, tai rusas, turėdamas Įkaitus, galėtų 
jai kerštauti. Kaukaitė dainavo ir politinių klausimų 
vengė.

Chicagoje pirmą koncertą Kaukaitė surengė “pažan
giems” lietuviams. Jis buvo seurengtas Mildos svetainėje 
;ir kiekvienam aišku, kur josios koncerto pelnas eis. Kas 
lantrą koncertą ruošia — tuo tarpu viešai nepaskelbta. 
‘“Pažangaus” laikraščio redaktorius tvirtina, kad antrąjį 
^koncertą ruošė akiratininkai, bet patys Akiračiai tuo rei
kalu dar neturėjo progos pasisakyti. Kol to jie nepada- 
-rys, tai taip pat nežinome, ar koncerto pelnas eis Akira
čių mėnraščiui, ar jis eis-į koncertą ruošusių * akiratininkų 
grupelės kišenes.

Vilnies redaktorius S. J. Jokubka, kuris, matyt, 
^abiejuose koncertuose dalyvavo, šitaip apie juos rašo:

“McAuley High School auditorija nebuvo pilna 
publikos, bet buvo gausiau, negu buvo Mildoje su
ruoštame koncerte. Ir buvo gana gražios ir kultūrin
gos publikos.

- Kaip Kaukaitei, taip Trinkūnui po kiekvienos 
dainos plojo kuo ilgiausiai trunkančiais plojimais, 
rodė karštą meilę Lietuvos tarybiniams meninin
kams.. Tokius dypukus, iš tikrųjų tenka sveikinti”. 
(Vilnis, 1972 m. lapkr. 29 d., 1 psl.).

JUOZAS KARIBUTAS

KELIONĖ APLINK PASAULI
a-

(Tęsinys) ,
. Kiek pailsėjęs, išėjau į mies
tą. Krautuvių vitrinos moder
niškai dekoruotos. Viskas bliz
ga, žvilga ir gali gauti ko tik 
-širdis geidžia, žinoma, kai
nos pasakiškos. Labiausiai nu
stebau radęs juodos “gardžios“ 
duonos, kurios per visą Aziją 
važiuodamas -negalėjau užtik
ti. Bendrai, čia viskas “košer- 
na”. Kas galės lenktyniauti su 
žydais?

Vakare išėjau pasivaikščioti 
pagal gaivinančią Viduržemio 
jūrą, kurios pakrantę puošia 
nauji daugiaaukščiai namai. 
Informacinėje brošiūrėlėje sa
koma, kad: Tel Avivas labai 
dar jaunas, vos tik 60 metų tu
rįs miestas, (ij-ventojų 400,000. 
Jie labai didžiuojasi savo ope
ra, nots pats miestas daugiau 
"komercinis.

‘ Lankytinų vietų čia taip pat 
nemažai: Alpabetinis muzie- 

*jus, archeologijos muziejus; 
taip pat jie rekomenduoja ap
lankyti ir jų garsiausio poeto 
Haim Nahman Bialik muziejų. 
Keletą sinagogų. Bar Illan uni
versitetas, Istorinis muziejus

DR. BAČKIO PASKAITA VLIKUI
(Tęsinys) iBudestagas patvirtino 1972. V

,, , . ... „ ... . . . Į17 d. o Bundesratas — 1972.\okietijos L. R. Mimstens
Walter Scheel pareiškė, kad
“perduodant Sovietų ambasa
doriui — Bundestago rezoliu
ciją, ji tampa Federalinės Vo-

svarbus XTy
dokumentas.

Bonnos — Varšuvos satar-i Norint gero laikraščio, reikia 
čiai įsigaliojus, Vatikanas 1972 ne vien jį skaityti, bet ir rašyti 

V. 19 d. Vokietijos prezidentas I m. birželio 28 d. paskyrė len- 
Hei nemari n jas ratifikavo 1972.Ikus buvusiose Vokietijos žetnė- 
V. 23 d. Ratifikacijos doku' 
urentais buvo „ Bonnoje p a si

Galime pasidžiaugti, kad sve
čius iš viso pasaulio priėmėme 
svetingai. Ne vienas mūsų, pats 
gulėdamas ant grindų, minkšta
me patale migdė tautietį iš JAV, 
Kanados ar Australijos... Ypač 
mieli buvo mums sveteliai iŠ tė
vynės. Mūsų šaunūs sportinin
kai privertė valandų valandas 
prasėdėti prie televizijos ir 
džiaugtis jų laimėjimais. O koks 
visuotinis susijaudinimas buvo, 
kai mūsų Rita, taut, drabužiais, 
įteikė gėlių puokštę aukso me
dalio laimėtojui Vladui Česifi
nui! Spalvotoj televizijoj — gė
lės, rūbai, graži Feldmochingą- 
no kanalo /aplinka, Vlado nuo
širdumas, kai paėmė Ritą į glėbį 
— ne vienam spaudė ašaras... 
Svarbiausia, matė ir džiaugėsi 
visa Lietuva!

Nemažesnis džiaugsmas buvo 
mums sol. Lilijos Šukytės dide
lis pasisekimas pasaulinėj prem
jeroj, korejietiškoj operoj Sim 
Tiong, operos festivalyje. Visos 
recenzijos buvo nepaprastai ge
ros. “Mtienchner Merkur” ra
šė': “Jei premjera pavyko, tai 
pirmiausia dėl intensyviai su
teiktos jėgos Lilijos Šukytės, 
kuri architipinės nekaltybės ašu
tiniuose drabužiuose pagrindinę 
rolę su nuostabia ir nesutepta 
tyrybe — kitaip negalima išsi
reikšti — padarė tikrą.. Joj su
siderino viskas — jaudinanti vei
do išraiška, lengvi gracingi ju
desiai ir virtuoziškai apvaldytas 
dainavimas sU kraštutinėm aukš
tom gaidom, tokiom neįprastom 
vakarietiškom gerklėm”. “Die 
Zėit” muzikologas W. Schwin
ger rašė: “Spektaklio Įvykis yra 
jaunoji dainininkė Lilija Šuky
tė... Ji savo partiją dainuoja svai
gulingose aukštumose su tokiu 
lyriniu intensyvumu, kad tą va
karą ji išėjo į tarptautinių dai
nininkų elito viršūnę”. 
Padainavusi tris kartus festiva
lyje Sim Tjong ir 3 kartus Mo- 
zarto Tito ‘Operoje, 'SOL L. Šuky
tė išvyko į Berlyną, kur ji vai
dina televizijai pagrindinį An-

Europos Lietuvis, pasiaiškini
mą dėlko buvo pakelta “E. L.” 

. . prenumerata baigia tokiu Sta-
1 Kuzminsko į skaitytojus at-

dabar esančiose Lenkijos 
>ie. Buvo

kietijos Respublikos dokumen- Sov- HiW* - Uip We-]
tu“. Tos Rezoliucijos turinys 
parodo, kaip reikia suprasti 
Bonnos — Maskvos ir Bonnos 
— Varšuvos sutartis pagal Vak. 
Vokietijos aiškinimus.

Paminėtina, kad tas sutartis

Ateitis parodys, kaip Vak. 
Vokietijai seksis praktikoje tas 
sutartis vykdyti pagal Jungti
nėje Rezoliucijoje pareikštą in
terpretaciją. Ta Jungtinė Re-

Sovietinio imperializmo-politiką lietuvių tarpe pro
paguojantis redaktorius bereikalingai jau savo žmones 
taip jau žemina. Kad katalikų vienuolių salėje galėjo bū
ti gražios publikos — galima būtų su juo sutikti, bet kad 
ji būtų kultūringesnė, negu Mildoje susirinkusioji — Jo- 
kubkai būtų sunku spręsti. Nebent “kultūrai” matuoti 
jis vartoja aprangos matą.

Jokubka žino, kiek koncerto klausytojų buvo Mildo
je. Jis tvirtina, kad vienuolių McAuley auditorija nebuvo 
pilna. Salėje buvusieji tvirtina, kad geras salės trečdalis 
tikrai buvo tuščias. Joje galėjo būti apie 500 žmonių. Ge
riausiu atveju, koncerte galėjo būti iki 550. Mildoje buvo, 
mažiau. Ten galėjo būti pora šimtų žmonių. Iš viso Chi- 
cagoje Kaukaitės klausėsi apie 700 lietuvių. Kad negalė
tų primesti mums noro klausytojų skaičių mažinti, suti
kime, kad geriausiu atveju, Chicagoje josios klausėsi 
apie 750 lietuvių.

Palyginus su Chicagoje gyvenančiais 120,000 lietuvių 
tai labai mažas skaičius. Kaukaitės neklausė nei vienas 
Chicagoje gyvenančių lietuvių nuošimtis. Jos nesiklausė 
nei du trečdaliai vieno nuošimčio. Kaukaitė Chicagoje 
buvo, bet čikagiečiai josios balso negirdėjo. Josios balsu 
galėjo žavėtis tiktai mažutėlė Chicagos lietuvių dalelytė. 
Lietuviai dainą mėgsta. Jie visuomet dainuoja. Laisva
me pasaulyje gyvenantieji lietuviai žino, kad ir paverg
toje Lietuvoje likę mūsų tautiečiai dainuoja. Jie daina
vo baudžiavos laikais, jie dainuoja ir žiauriausios komu-j 
nistinės vergijos laikais. Lietuviai ne tiktai mėgsta dai
nuoti, bet jie mėgsta ir dainos pasiklausyti. Okupantas

. šį lietuvio silpnumą žino ir bando išnaudoti jį savfemš 
' tikšlam's. Li'ė'tūvio dainos pamėgimą okupantas nori pa-- 
naudoti lietuvių tarpe nesantaikai ir kartumui kelti.

Antrojo Pasaulinio Karo pabaigoje atvažiavusius 
tremtinius Jokubka visą laiką niekino, šmeižė ir koliojo. 
Turint galvoje, ko Jokubka ir jo vedamas laikraštis sie
kia, tokia .jo elgsena suprantama. Bet kai tas pats -Jokub
ka koncertan užsukusius tremtinius sveikina, tai jis tik
tai kartumėlį sėja. Nei vienas tremtinis, bėgęs nuo -kdmū- 

’ nistų, nenori būti tų pačių komunistų sveikinamas. Kiek
vienam tremtiniui kartu, kai komunistas jį . viešai svei
kina.

Kiekvienas lietuvis žino, kad/nereikia, -net ir netie
sioginiai, remti okupanto arba .jo užsimojimų. Didelė 
Amerikos lietuvių dauguma į panašius renginius neina*, 
veiksnių klauso. Bet vis dėlto yra apie pusė nuošimčio 
lietuvių, kurie neiškenčia, išgarsinto balso/pasiklausyti 
nori. Aiškus daiktas, kad končeftan ėjusieji tą žino. 
Dainos jie pasiklausė, bet jiems liko kartumėlis, savo pa
reigos jie neatliko. Okupuotoje Lietuvoje okupantas mu
sų tautiečius gali suvaryti dainos pasiklausyti, bet čia 
patys einame. Girdėta daina užsimiršę o kartumėlis ilges
niam laikui pasiliks.

š Vatikano pusės. Vėliau i 
paaiškėjo, kad tas Vatikano 
žygis tesąs grynai pastor^tiinio 

pobūdžio.
Kiek liečia Keturių Didžiųjų 

Valstybių laikyseną, nesenai 
jos pareiškė, kad rezervuojasi. 
visas teises ir atsakomybes, 
liečiančias Vokietiją, kaip vie
netą. Kai kurios jų, dar nėra: 
pripažinusios Oder — Neissį 
sienų. ,

Susipažinus su Jungtinės Re
zoliucijos turiniu, neįmanoma 
teigti, kad Vak. Vokietija pri-i 
pažino esamą padėtį bei esa
mas sienas. Ji tik modus vr-j 
vendi ieškojo ir tai pavyko:' 
dabar Sov. Sąjunga laiko Vak.i 
Vokietiją svarbiu veiksniui 
tarptautiniame gyvenime, o? 
anksčiau nekreipė į j, daug|SlTmptadojė" taip"IpSė lietu-, 
emesio... „ |v-^ nuotaikas praeitą vasarą;

III. EUROPOS BENDRUO-j Miunchene:
MENĖS PASITARIMAI

Iš paskelbto spaudoje pa
reiškimo 1972. X. 21 d. atžymė- 
tini tokie dalykai (Au^Sommet” 
a Paris, — La Declaration Fi
nu? e — is Le Monde, 1&72. X. 
22 — 23 d. d. numerio).

Viršūnių pasitarime dalyva
vo šeši nariai Bendrosios Eu
ropos Rinkos ir trys kraštai, 
įsijungs į.ją 1973. I. 1 d. — Di-! 
tižioji Britanija, Airija, Dani
ja. Pasitarime dalyvavo tų 
kraštų valstybės galvos, arba 
ministerial pirmininkai. Pa
reiškime kalbama apie numa-l 
tomus būdus bei etapus, kaip 
:įsikurs Europos Ekonominė ir 
Monetarinė Sąjunga, kaip bus 
kovojama su infliacijos klau
simu, kaip bus vedama regio
nalinė tų kraštų politika, ku
riai specialūs fondai bus suda
ryti prieš 1973. XII. 31 d.

Pradedant 1974 metus, bus 
nustatyta programa, nurodan
ti, kaip koordinuoti socialinę 
politiką bei kaip .geriau, koor
dinuoti mokslo, technologijos, 
pramonės bei politikos klausi
mus. Prieš 1975 metu galą bus 
paruoštas raportas, kaip li
gi 1980 metų transformuoti 
Bendrūomenėš valstybių san
tykius, kad ji taptų — Europos 
"Sąjunga — Unija.

Pasitarimų metu būta nesu
tarimų, jie lietė Europos par
lamento vaidmenį, užsienio 
santykius, programą^ kurios 
reikėtų laikytis Europos Sąjun
gai apibūdinti bei Są-gos sOCia-

P. S. Visai sutftiku su tais lie
tuviais, kurie mano, kad “Eur. 
Lietuvio” turinys turėtų būti pa
gerintas. Bet turinys priklauso 
visų pirma nuo rašytojų. Jeigu 
rašytojų yra daug ir gerų, tai 
redaktorius turi rašinių pasirin
kimą, gali išleisti turiningą, įdo
mų laikraštį. Bet kur yra tie pa
sislėpę laikraštinių straipsnių ra
šytojai? Ar jie laukia aukštų 
honorarų? Dievaži, bijau, kad 
jiems teks labai ilgai laukti.

Ši tiesa įsidėmėtina ir ne vien 
Europos Lietuvio skaitytojams.' i

Vokietijos lietuviai 
Olimpiados dienomis

Europos Lietuvių Bendruome- 
jnės Miuncheno Apylinkės Val- 
'| dybos žiniose straipsnyje “Mes 

i Ali____  • 1* t • * Y. 1*.

.; klausimus. Ps-z., nepraėjo į 

. Brandto siūlymas sudaryti Ad 
Hoc Komitetą, kuris vestų dia
logą — tarp JAV ir Europos 
Bendruomenės.

4

Svarbus yra Pareiškimo 13; 
straipsnis. Jame pasakyta, kad 
tikslu fa'vbrižUoti atolydį Eu
ropoje — Bendruomenė suta
ria Rytų Europos atžvilgiti: 
vėsti bendrą prekybos srityje 
politiką nuo 1973. I. 1 d. Euro
pos Saugumo ir Bendradar
biavimo Konferencijos reikalu; 
buvo pasisakyta — konstruk
tyviai ir sutartinai prisidėti 
prie jos 1972. XI. 21 d. Bendro--

nistrai, posėdžiavę Hagoje, su-! 
tarė gaires, kaip laikytis tojėį 
konferencijoje bendrai bei fetski-i gėlės vaidmenį operetėj “Grafas 
rai. Posėdžiuose dalyvavę taip’ - -
pat Britų, -Airių ir Danų kižsie-l 
nio ministrai-.

Pagal Europos Viršūnių De-i 
klaracijos 14 straipsnį, ateity-Į 
je Bendrosios.. Europos Rinkos; 
kraštų užsienio ministrai rink-: 
sis pasitarti keturis kartus į- 
metus, vietoje ligšiol drikar-į 
tinių metinių pasitarimų. Bė: 
to, sutarta, kad ligi 1973. VI.: 
30 d. bus paruoštas raportas,; 
kaip patobulinti Europos Ben-I 
druomenės narių politinį ko-i 
operavimą.

Europai jungiantis, Lietuva, 
Latvija bei Estija, gal, turės 
galimybių Europos rėmuose 
pasireikšti. Tam reikia pastan-;

Luxemburgas”.
Spalio vidury ji išskrido, drau

ge 'SU savo mama, iki gruodžio 
mėn. pabaigos New Yorkan, kur 
dainuos Metropoli tain operoje.

1
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DARBO Ž&OGAUS 
Draugas ir bičiulis(Bus daugiau)

ir keletas kitų mažiau žymių 
vietų. 

C

JERUZALE, JERUZALE!
BETLIEJUS

Keturi su puse dolerio ir au
tobusu veža i Jeruzalę, iš ku
rios Betliejus tik ranka pasiek
ti. Iš Tel Avivo išvažiavus, 
prasideda gražūs derlingi lau
kai. žvdai dirba lauku darbus. 
Galvoju, kad jie nebeturi, taip 
kaip Lietuvoje, kad viskas 
jiems buvo padaryta. Jie tik 
“kupčiavodavo“ ir lengvai duo
ną pelnydavosi. Dabar gi, pra
kaituoja prie ūkiškų lauko dar
bų. Nieko nepadarysi, valsty-j 
bės šeimininkai, tai patys ifi 
turi tvarkytis.

Kai jau artėjome į Jeruzalę^ 
prasidėjo kalnynai, ant kurių 
lieknos pušelės tarp uolėnų, 
ištroškusios vandens, stypso. 
Žaluma pasikeitė į nurudavu
sios gamtos foną ir labai pana
šėjo j Californijos kai kurias 
vietoves. Oras toks tyras ir gra
žus. Matomumas — kiek tik. 
akys gali aprėpti.

Iš tolo matosi balti namai, 
pasiskirstę kalnuose, į kuriuos

mūsų autobusas važiuoja. Su
ka į tarpukalnę ir vėl išlenda. 
Pagaliau tie balti namai visai 
priartėja ir mūsų šoferis, kuris 
gerai kalba angliškai, praneša, 
kad įvažiavome i Jeruzale. 4. C

Atsiradome pačioje kalno 
viršūnėje, iš kurios stebiu toli 
matomą aplinką. Gražu. Gal 
būtų nereikšmingas pasaky
mas — gražu. Vaizdas pasa
kiškas. Tolumoje matosi ma
žų miestelių spalvinga pano
rama. Išsiklostę, išsidėstę įvai
riausiomis formomis lauku 
kontūrai, tarytum žmogaus 
rankomis tyčia sugrupuoti.

Ir štai važiuoju istorinėmis 
Jeruzalės vietomis. Siauros 
senamiesčio gatvės ir baltos 
spalvos namai daro jaukią ap
linką. Kai autobusų stotyje 
sustojome, žmonių kamšatyje 
ieškausi taksio, kad nuvežtų į 
vnešbutį. Neturiu rezervacijos 
ir bijausi, kad nebus galima 
gauti kambario. Turistų, at
vykusių lankyti šventas vietas 
tiek daug, kaip nei vienoje 
vietoje nesti matęs.

Šiaip taip pavyksta gauti 
vienai nakčiai YMCA, kuri 
nauja ir moderniai įrengta, čia 
visai kitą paskirtį atlieka ir 
oficialiai pavadinta YMCA vieš

butis, Randu pilną turistų. 
Vieni atvyksta, kiti išvyksta, 
bet vietų ilgesniam buvimui 
nėra.

Susikraustau lagaminus ir 
apsitvarkęs išvykstu į Betliejų 
pamatyti tos vietos, kur kUortė 
prieš du tūkstančius metų gi
mė Kristus, čia nuotolis labai 
mažas ir po pusvalandžio jau 
Betliejus. Miestelis mažas, pa
čiame kalne iš jo eenho mato
si plati aplinka. rSaulė žėri vi*-: 
su savo stiprumu ir karštis di
dina nuovargį. Sutiktasfe seny
vas žydas nurodo bažnyčią, 
knrfojė yra Jėžans Kristatfs 
gimimo V’iėta. Siaura gatvelė 
einu j aikštę it dafta'usi nevisai 
žinodamas įėjimo. Jaunas ku-į 
nigas ateina priešais ir užkal
binu. Jis mielai pasisiūlo ma
ne nttvesti ir apgydyti.

Mes he nd ame susi lenkę per 
labai neaukštą angą ir paten*- 
kame į šventyklą. -Stambūs pi
lioriai ir veik ptfkoš šventyk*- 
los sienos, keletas lempų lubo
se ir neįprastas įreftgiinas yra 
ši ortodoksų bažnyčia. Perėjus 
ją ir pasukus po dešinei yra 
Jėzaus gimimo vieta. Ten da*- 
bar {rengta niša su daug lem
pini r lempučių. išpuoštos auk* 
so spalvos lubos ir nišos šonai.

Grindys išklotos kremavo dė
mėto marmuro Dovydo žvaigž
dė, vedusi tris karalius pas gi
musį Jėzų, keletos pėdų diamet
ro su aukso pagražinimais. 
Priešais , panašiai išgražintas 
kitas kampas, kur Jėzus gu
lėjo, kur kvėpavimu jį šildė 
gyvuliai.

Stoviu suglumęs ir nustebęs 
iš tokio netikėtumo. Maniau, 
kad rasiu mano įsivaizduotą 
“Betliejaus Svainelę”. Dabar 
gi matau tuos išgražinimus, pėr-j 
sfstengtus, neskoningus it is--: 
topinei vietai netinkamus. Gal 
tai ortodoksų pastangos? O gal 
mano nesupratimas ir nemo
kėjimas viso to pajusti? Man, 
atrodo, kad visas tas įrengi/ 
mas turėtu simbolizuoti anų 
laikų Jėzaus gimimą, paryš
kindamas net smulkias to lai
ko detales, iškelti ano laiko 
aplinkos autentiškumą, kad 
galimai geriau perduotų šių 
dienų lankytojui kas buvo prieš- 
porą tūkstančių metų. Dabar, 
gi kaip tik viso to čia pasigen
dama.

Turistų daug. Matau įvairių 
tikybų: barzdotų rabinų, žy
dų iš įvairių kraštų ekskursi
jos, iš tolimiausios šiaurės 
norvegai bei suomiai, kurie

nežiūrint tikybų ir įsitikinimų 
skirtumų, Visi šią istorinę vie
tą lanko.

Iš čia pasukame po dešinei ir 
vėl lendame lyg per katakom
bas ir patenkame į katalikų 
bažnyčią, kurioje vyksta pa
maldos. Bendrai ši ortodoksų 
ir katalikų sujungta bažnyčia 
vadinasi “Bazilika of the Nati-( 
vitj3', kuri statyta krikščionių, 
persekiojimo laikais, todėl 
paliktos autentiškos angos, per; 
kurias slapta krikščionys tada 
rinkdavosi maldai.

Kada per angą išlendame į 
prie bažnyčios esamą aikštę,, 
Yedęs mane kunigėlis nurodi
nėja, kaip pasiekti Dovydo 
sieną. Labai mandagiai jšm; 
dėkoju ir atsisveikinu, neži
nodamas nei vardo nei pavar
dės. Likęs Vėl Vfetias, stoviu 
prie mūrinės sienos ir žvelgiu 
į Betliejaus pakalnes, kur ma-į 
trti tolimi laukai arba baltuo
ja gražūs balti namai, tarp ku
rių kyšo bokštai. Tai įvairių 
tikybų vienuolynai, bažnyčios, 
ir bendram vaizdui duoda pa
sigėrėtiną patrauklurUą. Dai
raus po taip vadinamą ’“Man
ger Square”, kuri pilna krau
tuvėlių it riečiasi lanku. Per ją 
arabas vedasi asiliuką, kitas

su tokiu pat gyvuliu Važiuoja 
arba, ant jo kupros uždėjęs 
sunkius nešulius tempia asilą 
už pavadžio. Kur tik arabai, 
ten ir asilai.

Suku pėt siauras gatveles ir 
einu link Dovydo sienos, kuri 
randasi pagal Manger gatvę; 
Siena restauruota ir aplinka 
gražiai sutvarkyta. Ji dengia 
pilies Įėjimo priešakines du* 
ris. Aplinka patraukti i r įdo-’ 
mi. Kiek apsidairęs, grįžtu at
gal/ praeinu keletą bažnyčių, 
kurių čia labai daug. Dairausi, 
grožėjuos kalneliais te įkalnė
mis, kurie labai primena Calr- 
fornijos vietas.

Kai vėl pasiekiu tą pačią 
aikštę, iš kurios buvau ž\/gį 
pradėjęs, pasijutau pavargęs. 
Radęs lauko kavinę prisėdu it 
išgeriu šalto gėrimo atsigaivi
nimui.

(Bus daugiau)

>-tum uttci-------Menas
Lfcermi pfcA* T * 
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AKIŲ, AUSŲ, NOSIES
IR GERKLĖS LIGOS
pritaiko akinius

2858 W. 63rd STREET
Ofiso t»W.; PROSPECT 8-3229

- Rezid. telef^ WAIbreok 5-5076 
Kasdien nno 10 fti 12 vaL ryto,

Ran. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd, (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimu 

Jei neatsiliepiąs skambinti 370012

Telef,; PRospect 8-1717

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną p© pietų 1-3; vak. 7-8 
ūktai antradieniais jj penktadieniais 
Treėiad, ir sekmad. ofisas uždarytas’ 

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

DR. L K. BOBELIS 
inkstų ir šlapumo takų 

CHIRURGIJA
Telef. 695^533

Fex Valley AAedical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
. PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71«t STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849

Razid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN ■ E1SINAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

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

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

skambinu

DR. NINA KRAUCEL- 
KRIAUCEUŪNAITĖ 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Ttlaf. WA 5-2670.
Neatsiliepus — i 

4714)225, 
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
, 2454 WEST 71st STREET .. į-

VALANDOS: Pirmad., antrad.,, ket
virtad. ir penktadieniąįs nuo 3 iki 
7. vaL popiet.. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus. ■ i

Trečiadieniais .uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
“contact lenses”.

VaL Įiagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

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

Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadienį 
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 
Ofitas: 2652 WEST 59th STREET 

tel.: PR 8-1223

IKI GRUODŽIO 4 DIENOS 

PAVADUOJA DR. P. STRIMAITIS

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

Ž454 WEST 7kf STREET 
Ofise ftkf.: HEmiock 4-2123 
Rerid. telef.: Gibson Ml 95 

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir" L L

yaĮ . g 4 6—8. Šeštadieniais »—i. 
2R$0 We»t 63rd St., Chicago, 111. 60629

Telef.: PRotpecf 6-5084

biznieriai. kurie GARSINASI 
•NAUJIENOSE-,-TŪRI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ biznyje

(Atkelta iš 2 psL) 

pagal mano kad ir žemaitiškai 
lėtą galvojimą išeina, kad Juo
zas Mikelaitis šiemet švenčia 
dvigubą jubiliejų. Dvidešim
ties metų, kai jis atkeliavo į šią 
laisvės ir laimės šalį, ir dešim
tį metų, kai jis savo užeigoje 
bendrauja palaikydamas gerą 
nuotaiką, ne tik su žemai
čiais, bet dar daugiau su aukš
taičiais, suvalkiečiais ir links
maisiais dzūkais.

Man bent atrodo, kad jis, tur 
būt, už Šią užeigą ir visą nuosa
vybę bus ne pigiai sumokėjęs, 
bet tikriausiai nebus ir apsivy
lęs. Kaimynų teigimu ši užei
ga ir seniau buvusi gausiai lan
koma, bet Mikelaičiui taip ge
rai sekasi, kad jis jų turįs dvi
gubai daugiau, negu anksčiau 
ją laikiusieji. Tuo galima pil
nai patikėti.

Ir kai aš lankiaus, tų svečių 
buvo taip gausu, kad ir vietos

GRADINSKAS
GRUNDIG
Hi-Fi STEREO

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

LIETUVI, EIK PAS LlETUVįl

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom, 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GELiNYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 if PR 8-0834

PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS 
2047 W. 67fh PT. WAIBrook 5-8063

Apdraustas perkrawstymas 
iš įvairiu atstūmę, 

antanaš Vilimas 
823 West 34 Place 

Tel.: FRonfier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 kfl. 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.: HĖmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija - čaip pavasaris, klcis pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti, d einu-Titu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakis 
Žirginiais, kaip konfetėmis ir pauiažu įveda j gamtom vaizdų ir garsų ste 
ouklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žddžiaiš jausmų ir 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poeriįos leidimui

L 1 AU$u*taIfyfe . ViUiūfMlhė, ŽVAIGŽDĖTOS MAKTYSv Lftdelhr tof 
natd, 126 psl* Kaina

1. Jvr&t Baltrušaitis, ŽEMES PAKOPOS. Elegijos, giesmes, poemos 
Kišeninio formato, 157 psL $2.00.

5. Butkų Juzė, EILERAiClAI IR RAITAI. 155 psL SL50.
0. Vlmai Jenikss, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. EUių rinktine, 

psL Kfttna 33.00. F ’
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LlOOl. Lyrikoj eiles, 105 psl.
8. Anatolijus Kairys, AUKSINI SĖJA. TSleraščial, 8b ML dS.GD.

1X Nedai Rastenis TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
isvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus Iliustracijomis. S3 JO

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANTKičlAL AJlUno Meršfiau »kc 
‘Anykščių šilelis”, vertimas, 42 psL $2.00.

14. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. JEflėš, 95 pšl. ii.OO.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI, Rinktinė lyrika, 167 psL, M 00
16. Stasys Santvarai, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga. 152 psL $2.50.
17. Petrės Senatas, SAULĖLEIDŽIO ŠPlNŪULlUOŠĖ. J&liudti kūrinė 

liai. 92 psL, $1.00.
18.
19.
20.

Petres Segate*, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl, SUK 
Eugenijus Gruodis, AGUONOS tft SMĖLIŠ. Eilės, 70 psl.. 51.00.
Elona Tumiem, KARALIAI IR iVENTlEJL Eilėraščl&i. 80 P*L 8250

21. Alfonsas Tyrvella, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. S3.00
22. Jones Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai

53 psL $1.00. ’ (
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 pal. $340.

Norėdami įsigyti šias af kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujiem- 
raštine arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį ordefi.

N ADJ 1 B MOS,
1739 So. Balsted SL, ChicAKn, DL,

prie baro nebuvo kur beprisės- 
ti. Nors pati užeiga labai erd
vi. Baras toks ilgas, lyg būtų, 
kaip žemaičiai sako, pritaiky
tas tarsi vestuviniam pokyliui. 
Pasidairiau, kiek stabtelėjau 
prie lošiančiųjų bilijardą barz
dočių ir, matydamas tokio dar
bo įkarštyje J. Mikelaitį, gal 
būčiau ir išslinkęs atgal, kaip 
svečias, neberadęs vietos kur 
prisėsti, jeigu nebūčiau paste
bėjęs sėdintį savo bičiulį Sta
sį Neniškį. '

Stasys Neniškis yra man pa
žįstamas daugelį metų. Bičiu
liški mudviejų ryšiai užsimez
gė todėl, kad Stasys yra dide
lis spaudos mylėtojas. Gausiai 
jis prenumeruoja spaudą ir 
perka daug knygų. Yra daug 
knygų pirkęs ir iŠ mano rankų. 
Jis priklauso ir Naujienų skai
tytojų šeimai. Visą laiką jas 
skaito ir prenumeruoja.

Nebuvau jo matęs daugiau 
kaip šešetą ar septynetą metų. 
Jis atrodė nė kiek nepasikei
tęs, tik gal papilnėjęs, kaip ir 
dera į fabriko bosus prasimu
šus. Tada kaip tik buvo jo 
krikšto vardo, Stanislovo, iš
vakarės. Gal dėl to jis ir į už
eigą buvo užsukęs. Bet aš, 
nors ir žinojau, kad ryt dieną 
bits jo vardinės, bet nieko tyčia 
neužsiminiau, nepasveikinau. 
Koks būtų čia pasveikinimas, 
dargi užeigoje, nė stiklų nesu- 
sidaužus, o mail prisilaikant 
abstinentiško pasninko irgi 
būtų buvus didelė nuodėmė jį 
sulaužyti ir paskui taip sun
kiai atgailauti, lyg sėdint ant 
pelenų maišo.

Kai J. Mikelaitis atėjo S. Ne- 
niškio aptarnauti, patyriau, 
kad jo tikras brolis pagarsėjęs 
filmų artistas Londone, žino
mo filmų Maikell vardu. Jis 
filmuose sukuria patrauklius 
įdomius vaidmenis, ir vakarų 
pasaulyje jo garbintojų labai 
apstu, Net Sovietai norėjo jį 
prisivilioti} kad vaidintų ir so
vietiniuose filmuose, bet, ži- 
nonĄ jis tai pagundai nepasi
davė. Jo brolis Maikell yra už 
jį jaunesnis ar nė keturiais me
tais ir janr dabar būsią apie 44 
metai amžiaus. Dar tebelaiko
mas tarp jų broliškas ryšys.

Taigi tik tiek ir teteko pasi
kalbėti Tarp tiek daug svečių 
jam laiko tikrai stigo, ir jis 
darbavosi vis neprarasdamas 
savo plačios žemaitiškos šyp
senos net iki prakaito. Man už
teko ir to, ką mačiau savo aki
mis. Svečių gausu, išgėrimų 
bare apstu ir pasirinktinai kar
čios, saldžios ir, taip vadina
mų tauriųjų ir užsienietiškų 
gėrimų irgi nestokoja, tad ir 
pasisekimas tikrai didelis. Gal 
būčiau ką daugiau sužinojęs ir 
apie jo šeimą, bet jo kaimynai 
manė painformavo, kad jis ve
dęs ir šeimoje taipgi labai lai
mingai gyvena.

(Buš daugiau)

Našlių klubo veikla
NaSių

Našlių, našliukių ir pavienių 
klubo balius su šokiais praeitą 
šeštadienį Hollywood Inn sve
tainėje buvo sėkmingas ir links
mas. Nežiūrint, kad tą vakarą 
ir visą dieną šlapdriba (sniegas 
su lietum) krito, bet našlių sve
čius nebaugino. Prisirinko daug 
gražios publikos, kuri puikiai 

leido vakarą svečiuodamiesi ir 
vaišindamiesi.

Darbščią parengimo komisiją 
sudarė A. Deikienė, M. Cicėnas 
ir L. Vaičiekauakas, taip pat ir 
darbininkai, kurie darbavosi 
prie bufeto ir užkandžių.

Apie 12-tą valandą buvo dova
nų laimėjimai, kuriuos pravedė 
komisija su jnnnininke. Paren
gimas visais atžvilgiais pavyko. 
Dabar visi laukia Našlių šau
naus Naujų Metų sutikimo.

KETVIRTAS PASAULINIS 
KARAS

— Kuo žmonija kariautų tre
čiame pasauliniame kare, jeigu 
toks kiltų? — buvo paklaustas 
Albertas Einšteinas.

Didysis mokslininkas atsakė:
— Trečiame — nežinau, bet 

ketvirtame kariautų lankais ir 
strėlėmis.

• Lietuva turi būti išlaikyta, 
nes jos kalba yra raktas, kuris 
padės atspėti, ne tik kalbotyros, 
bet ir istorijos mįsles; Kantas

Liūdnas prisiminimas
KAZIO BATUČIO 

mirties trijų metų proga
Skaudžiai ir liūdnai pra

slinko trys Inetai nuo mir
ties mūsų mylimo vyro, 
tėvo, uošvio, senelio ir pfo- 
senėlio Kazio Balučio.

Velionio jautrioji širdis 
Sustojo plakusi 1969 metų 
lapkričio 30 dieną.

Nežiūrint, kad jaii trys 
metai praslinko, bet mūsų 
širdyse padaryta žaizda nei 
kiek nesumažėjo. Velionio 
gražus ir pavyzdingas gy
venimas primena jį kiek
viename žingsnyje. Jis ne 
tik buvo pavyzdingas vy
ras, tėvas, senelis ir brolis^ 
bet ir visuomeniniame gy
venime ir veikloje. Jis ne 
tik pats daug dirbo organi
zacijose, bet ir kitus ragi- 

rodė teisingą kelią į gyve-

KAZYS BATUTIS 
no kiek galint dirbti ir jiems 
nimą.

Iki mūsų krūtinėse plaks širdys, mes jo gražius darbus 
ir kilnų atminimą gėrbsim ir eisim jo nurodytu gyvenimo 
keliu.

tis

Po šiltosios vasarėlės
Jau atėjo rudenėlis, 
Nei saulutė nebeskaisti, 
Ir dienužė ein tamsyn. 

Dūksta vėjai, krinta lapai, 
Puošia kapą geltonai. 
Jau žiemužė nebetoli, 
Apklos žemelę baltai.

Slenka, bėga liūdnos dienos be sustojimo, 
Kur tik einu, kur pažiūriu, vien dyki namai. 
Nesimato tavo veido, o Kazimierai, 
Ir negirdime tavo balso jau seniai. .

Lai Jam, amžinu miegu Užmigusiam, būna ramu ilsė- 
Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Mes lankysime jo kapą ir puošime gyvomis gėlėmis. 

Liūdinti žmona ELZBIETA BATL’TIENe, 
Sūnus MOTIEJUS ir šeima.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DOVYDAS P. GAIDAS
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.j YArds 7*1741 - 1742

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

MODĖKnlSKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicago!
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Azsociacijoc

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. UTUANtCA A VENUE. Phone: Y A rut- 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III. Phone: OLympic 2-1005

1KNYGOS ANGLU KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Cikifflėtėę įspūdžiai dko 

duotoje Lietuvoje apmlaoklos. 101 pal Kaina $1-00.

J. Jatmlfwi, A KIM IM THE DARK. PikantUkų ir intymią nuotykiu 
įpralymai, paimti iš gyvenimo* Lengvas stilius, gyva kAlba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina $2.50.

Kristi|anas DenalaIfH, THE SEASONS. Klasinės poemos 'Tietai** poeto 
Mada Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina 33.00.

br. Juatai B. Končiui, VYTAUTAS tME (įREAf. Istoriniai blX V r 
cauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija 
211 psL Kaina S3.0G. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygą yra tinkamos dovanos Jvairioniis 
Kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba 
pini^nę perlaidą.

e

1739 South Halsted Street, Chicago, f)L

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

5 - NAUJU Ners, CHICAGO 1, ILL THURSDAY, NOVtMtfift M,

• Visą pasaulį vaizduojuos 

— tai gaidos. STO
KIEKVIENA I

• Pajuokos bijo net tas, ku
ris jau nieko nebijo pasauly.

Gogolis

• Spręsk apie žmogų ne iš no
sies, o iš žodžio.

Lietuvių priežodis

SKAITYK ’NAUJIKAS’ - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS tlMAS

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

Ir štai aš au jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.
MaL 28:20.

Neabejotina, kad tas, kuris prižiūrėjo sėjimą, prižiūrės ir piovimą. 
Todėl kirskime tiesos pjautuvu dn^siai ir iš visų jėgų, atsimindavai, kad tar
naujame Viešpačiui Kristui, atsimindami —. kad mes neatsakome už piūtį, 
bet atsakome už panaudojimą savo energijos surinkime tiek nunokusių 
‘"kviečių”, kiek mes galime rasti. Jeigu daug dirbdami surastume tik ke
lis nunokusius grūdelius, tada džiaukimės tais, kuriuos radome ir mokinki- 
mės mylėti ir branginti tuos, kurių yra nedaug ir kurie yra brangūs. Atsi
minkime ir tą, kad Dievas davė mums dalybą tame darbe, kurį dirbame su
lig geriausios savo išminties, ne dėlto kad dirbdami parneštume jam kokią 
tikrą naudą, bet kad tas darbas parneša palaimą mums patiems.

Kristus pasakė, kad jis Įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug bet m 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris 
taus bažnyčia. I 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 6(M29.

$V. RAITO TYRINtTOJAI

— Upytės Draugiško klubo šokių 
vakaras įvyks šeštadieni, gruodžio 2 
d, 7 vai. vak. Hollywood salėje, 2417 
W. 43rd SL Šokiams gros geras G. 
Joniko orkestras. Bus gardžių val
gių, gėrimų ir gražių dovanų. Valdy
ba Ir komisija kviečia gausiai atšilau-

— Upytės Draugiško klubo prieš- 
metinis susirinkimas įvyks gruodžio 
1 d. 7:30 vai. vak. Hollywood salėje. 
Nariai prašomi gausiai atsilankyti, 
nes bus renkama 1973 metams klubo 
valdyba. Po susirinkimo — vaišės.

TĖVAS IR SONUS
HOME

2533 W. 71 st
Telef.: GRovehill

Street
6-2345-6

— SLA 134-ros Motery Kuopos su
sirinkimas įvyks penktadienį, gruo
džio 1 d. 6:30 vai. vak. Hollywood sa
lėje, 2417 W. 43rd St. Visos narės i 
kviečiamos atsilankytį. Po susirinki
mo bus vaišės.

A* Hali k, rast.

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AlkSTT. AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

— Joniškiečiu Labdarybės ir Kultū
ros klube priešmetinis susirinkimas 
įvyks gruodžio 5 d. 8 vai. vak; Holly
wood salėje, 2417 W. 43rd SL Nariai 
ir narės prašomi gausiai susirinkti, 
nes bus renkama 1973 m-, valdyba ir 
yra kitu reikalų aptarti. Po susirin
kimo bus vaišės. A. IG

LAIDOTUVIŲ' DIREKTORIAI

GERALDAS F. DAIMID

AMBULANCE 
PATARNAVt 
mas Diena 
IR NAKT)

TURIME 
KOPLYČ'Af 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 SO. L1TUANICA AVE. Tel.: YAras 7-1138-1139

progomis. Jm Ii 
atmintus čekį it

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 W8T 23rd PLACE Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410
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įrengimas kaštuojąs iki $1.600. 
Prijungimas prie Įiolicijos dar 
$75 ir kas mėnesį po $3 už ap
tarnavimą.

padidinti saugumą 
mechanizmo neturint, 
siūlo bent 6 alternatv-

aliarmo
Tribune 
vas:

Prieš einant gi ’.Ii ar išvvks- 
tant gerai užda’ vt- duris ir lan
gus. Ilgesniam liukui išeinant, 
palikti kambaryje šviesą ir ra- 

Visus brangesnius

Kaip atbaidyti plėšikus
Vis labiau dažnėja plėšikų ir 

•žmlikų įsilaužimai Į žmonių 
gyvenamus namus iššaukė di
delį aliarmo prietaisų pareika
lavimą. /

Chicagos policijos departa- diją įjungtą.
mento pra tesi nu. 1971 metais dalykus laikyti banke, prie na- 
Į gyvenamus butus buvo 38,000 mų iškabinti iškabą “Pasisau- 
įsilaužinių, per šių metų 10 gokite pikto šunies”, ir t. t.įsilaužimu, per šių metu 10 
mėnesiu pastebimas įsilauži- 
nu sumažėjimas. Priežastis aiš
kinama viena, kad gxvcnto- 
ai įsigijo aliarmo prietaisus ir 
mtra, kad patys 
pasidarė atsargesni. Deja, 
:aip Chicago Tribune praneša, 
jarantuoto aliarmo namuose j nas dešimtasis gyventojas vra

Kiek Chicago] tautybių
Chicaga tebėra etninis inies- 

gyventojai tas, tai yra toks, kur tautinių 
grupių yra daug ir jos ryškiai 
reiškiasi. Chicagoje kiekvie-

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTU IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais Įrištos knygos kaina yra tik S3.00, minkšt. $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

■>w

Sovietu nuotrauka, rodanti Maskvos inžinerijos studenty pastatytą 
snieginį motociklą, kuris varomas užpakalyje matomu propeleriu. 

Šis "sniegociklas" darąs 37 mylias per valandą.

z

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

BRICK 2 APARTMENTS
Side drive, 40* lot, 2 car brick garage. 
$32,900. Also brick 4 apts., corner 
30’ lot, 2 car brick gar., 4 hot water 
gas boilers. Owner retiring. Both 
buildings couple blocks to Dauglas 

EL and ’busses.
Tel. 656-1880.

C I C E R O

HERE’S WHAT YOU4 VE BEEN 
• LOOKING, FOR!
Near Cermak Road.

Corner 4-flat brick. All 5-room apart
ments. Excellent investment plus im
maculate owner’s apartment. Al. 
separate gas boilers. Tenants pay all. 
Full Basement. 2-car brick garage.

In 50’s.
We have others.

BEST REALTY

5613 W. CERMAK RD.

656-1880

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

flK * :

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SAL 
Namai, Žemė — Pardavim

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINĄ 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, HL Virginia 7-’

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

PRospect 8-226455 So. Kedzie Ave,

DR. KAZYS GRINIUS
ATSIMINIMAI IR MINTYS

II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina 55.00.
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) už $2.00.

1739 So. Halsted Street — Chicago, 6060S

Kas tik turi gera skonį, 
Viską perka pas Lieponį

gimęs kurioje nors kitoje šaly
je, 
to 
yra 373,919. .

Vėliausias surašymas paro
do, iš kurios šalies kiek yra į 
Chicagą atvykusių būtent:

Lenkija 55,711; Meksika 38,ivings banko patalpose, 6245 S. 
771; Italija 32,539; Vokietija 31J Western Ave. Valdyba kviečia 

■atvykti savanorius ir ne Sąjun
gos narius.

— Nuo sveikinamųjų kortelių 
prie kūrybingų darbelių, — 361 
Alvudo Radio paskaita ŠĮ ketvir
tadieni, lapkričio 30 dieną, 11 

559; Čekoslovakija 8,329; Ka- vai. ryto Sophie Barčus Radio

Iš 3,362,947 Chicagos xnies- 
gyventojy svetur gimusių

430; Azijos kraštai 26,434; SSSR 
22,640; Graikija 15,816; Loty
nų Amerikos kraštai 15,100; 
Jugoslavijal4,978; Airija 13,766; 
Lietuva 12,130; Kuba 11,920; 
Britanija 10,867; Austrija 9,

FURNITURE CENTER INC.
So. Western, PR 8-5875
LIEPONIS

nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vaL

Marquette Pk.z 6211
Vedėjas J.

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato 
J. B. KONČIAUS knyga

404 dideli puslapiai, daug nuotrauką.
Kieti viršeliai 54,00, minkšti — 53.00.

domi knyga kiekvienam lietuviui, ypač fremtimni. Geidau
ja dovana globėjui, siuntusiam siuntinius Į Vokietiją ir ki- 
as tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

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

Didelis pasirinkimas Įvairių prekip. 
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — Tsl. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209
'■-“.'C-- -J- '_________ ' ■- — ' ■ I . ■ ■ . ---------------— ___ ...............................

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

icagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Raini 
.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Monar 
derį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
verdu Ir pe»lp»ti:

1739 Se. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. $0601

leisti miškininkystės 
“Girios Aidas”.

žurnalui

SAMPLE MAKER
Thoroughly experienced on high 

priced women’s clothes. 
Full time.

Must speak and understand 
English.

787-8796

nada 7,005; Švedija 7,005; Ven
grija 6.651; Norvegija 3,094; 
Prancūzija 1.960; Danija 1,707; 
Olandija 1,479;

— Lietuvos Kariuomenės Kū
rėju - Savanoriu S-go* Čikagos 
skyriaus valdyba * šaukia š. ra. 
gruodžio 3 d. 2 vai. p. p. metini 
nariu susirinkimą Chicago Sa-

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

NIGHT WATCHMAN
For enclosed lumber yard.

Middle aged or elderly man preferred 
Apply — 

MALKOV LUMBER CO. 
Roosevelt and Campbell’ Ave. 

733-7900

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininku ir Darbininkių

KALĖDOMS NAMAI72 IR CAMPBELL — naujesnis 1% 
aukšto 2 butų mūras. Gazo šilima, 
įrengtas rūsys, garažas. Tik 32,500.

66 IR ROCKWELL — gerai prižiū
rėtas 3 butų mūras. $30,500.

72 IR MOZART — 1% aukšto mū
rinis, 2 po 4 kambarius, pilnas rūsys, 
garažas. Namas kaip lėlė. $36,500.

65 IR ROCKWELL — 2 po 6 kam
barius, mūrinis, pilnas rūsys. Atskiri 
šildymai. $32,500.

71 IR FRANCISCO — 2 didelių mie
gamų mūro rezidencija. Galima tuo
jau užimti. $27,900.

46 ir CAMPBELL — 2 po 4 kam
barius, mūrinis, pilnas rūsys, gazo 
šilima, garažas. $25,900.

65 IR HOMAN — 8 metų senumo 
3 butų mūras. $51,500.

PRIE 64 IR PULASKI — naujesnis, šo $84,000.
12 butų pajamų namas, per 7'metus į 
pats išsimoka.

42 IR WESTERN — 12 butų, 
po 6 kambarius. $15,000 metinių pa
jamų. Išsimoka per 5 metus.

43 IR CALIFORNIA — biznio patal
pa ir 3 butai. — $57,000.
Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

ORIGINALUS APARTAMEN' 
NAMĄS. Alumin. langai, nauja 
zu šildymas ir garažas, aptvertai 
tus sklypas, pajamų $6,600 me 
Prašo $45,000. Priims rimtas dei

ERDVUS 6 KAMBARIŲ Ml 
20 metų. 1% vonios, alumin. k 
gazu šildymas, apsaugotas beism< 
2 auto garažas, arti Nabisco, gre 
lite užimti. $22,000.

PUIKUS 2 BUTŲ 19 metų m 
2 atskiri šildymai, keramikos ve 
kabinetų virtuvės, alumin. langa: 
ležinės tvoros, garažas, arti ofisi 
$36,000.

12 BUTŲ MŪRAS Marquette P 
$17,500 pajamų metams^ Našlė

j 6 KAMBARIŲ gražus apkaltas 
tdinis. Naujas gazu'šildymas. < 

visi žas. Marquette Parke. Arti Wei 
buso. $14,400.

6 KAMBARIŲ kaip naujas ar 
kos konstrukcijos mūras, gazo š 
mas. Gražus beismantas, platus 1 
Mūro garažas. Arti ofiso. $28,l

7 KAMBARIŲ CAPE COD, 4 
gami. Įrengtas beismantas. Gaze 
dymas. Garažas. Arti mokyklų, i 
quette Parke. $26,000.

2 BUTU MŪRx4S. 2 auto mūro 
ražas. Naujas sazo šildymas, 
parko. Našlė atiduos už 29,000.

1% AUKŠTO 2 butų mūras, 
dernūs 5% kamb. 1-me aukšte 
kamb. butas 2-me aukšte. Du 
mai, gazu šildymas, garažas, i 
gatvė arti Western ir Marquette 
autobuso. $21.000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS 1 
quette Parke. Kaina $9,900.

8 KAMBARIŲ 1% aukšto 16 n 
mūras. 2 vonios. Įrengtas beisn 
tas. Garažas. Arti 83-čios ir Keč 
$32.000.

2 AUKŠTU 2 BUTŲ NAMAS, 
tus lotas. Garažas. Arti musu. 
$22,000.

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

REIKALINGAS Real Estate pardavė
jas pilnam laikui. Metinis uždarbis 

20,000 dol. Interesuoti skambinti 
BUD’S REAL ESTATE 

254-5554
■ Šeimos valandoj.

— Lietuvio Sodyboj kultūri
nė valanda visiems jos lietu
viams gyventojams ir jų sve
čiams, vadovaujant Agotai šlic- 
kienei, nuo 5 vai. vak. šį šešta
dienį, gruodžio 2 d. Gydytojai 
L. Seibutis ir Cook Apskrities 

[ligoninės vidaus ir nervų ligų 
gydytojas Antanas Danys praneš 

ikaip tvarkytis su nervais, inks- 
gyvena į tais ir senatve. Bus; filmai, už- 

iš jų 5,594 šei-’kanda ir, akordeonu palydint, 
kalėdinės giesmės ir lietuviškos 
dainos. Visi kviečiami. Visiems 
Įėjimas laisvas.

Šveicarija 787.
kitų Europos 

tautybes neiš- 
13,000 net kil-

EARN EXTRA MONEY 
FOR CHRISTMAS

Dar 10,657 iš 
kraštų. pagal 
vardinti ir dar 
mės šalis nepažymėta, tik pa
žymėta, kad “svetimšaliai”.

5,594 TURTUOLIŲ ŠEIMOS

Chicagos mieste 
826,441 šeima;
mos turi metinių pajamų po
daugiau kaip 550,(XX); jų tarpe 
453 šeimos negrų . Dar 923 pa
vieniai, be šeimų, metinių pa
jamų turi po daugiau kaip $50, 
'ooo.

Iš kitos pusės surašymas ro- 
;do, kad 22.385 šeimos Chicago- i. ... . , .je metimų pajamų turi mažiau 
kaip 1,000.

Social security čekius gauna 
169,258 čikagiečiai, ir 61,467 
gyvena iš viešosios šalpos.

— Agutė ir Petras Galinauskai 
iš Marquette Parko apylinkės 
atsiliepė Į paskelbtą Naujienų 
vajų su 10 dol. auka. Vajaus ir 
švenčių proga 'visi' ' skaitytojai 
yra kviečiami prisidėti pinigais, 
ieškojimu naujų sfilatytojų, raš
tais ir žiniomis, nenuklystant į 
klystkelius, o einant Lietuvos 
laisvinimo keliais.

ASILO POILSIS
Žmonės pamatė: Dahas stovi 

ant asilo, o tas žesgia keliu.
— Brangusis Dahai, ko tu taip 

dairaisi? — paklausė j j.
— Nieko! Taip ilgai sėdėjau 

ant asilo, kad jis, vargšelis, pa
vargo. Tad ir atsistojau, sakau, 
tegu pailsi.

(Iš iraniečių tautosakos)

— A. Juodvalkis, East Chica
go, Ind., statybos kontraktorius 
ir tautinių organizacijų narys, 
vykdydamas Juodvalkiu gimi
nės senas tradicijas, dahwavimu 
ir lėšomis prisideda prie bendrų 
lietuviškų darbų. Naujienų va
jaus proga jis Įteikė 5 dol.

By Selling an Exciting new 
Produkt. Part time.

CALL NOW!!!

FOR MORE DETAILS
943-5141

MISCELLANEOUS
{vairūs Dalykai

LIETUVIS SPECIALISTAS 
SUDERINA PIANINUS 

TEL. 434-5647

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

PARDUODAMA TAVERNA 
SU NAMU.

1-me aukšte taverna ir 4 kambarių bu
tas. 2-me aukšte 5% kambarių ir 3 
kambarių butai. Arti dviejų laidoji

mo ištaigu.
4358 So. CALIFORNIA AVE. 

Tel. VI 7-8289

TRUMPAI

Prof. Antanas Rukuiža 
i lapkričio 26 dieną 85 metų su
kakti paminėjo kukliai savo šei
mos: žmonos, marčios ir sūnaus 
Česlovo pagerbtas drauge su da
lyviais Jonu Gudausku su žmo
na. Vincu Žemaičiu, ponia Ko- 
toviene - Daugirdaite, Stasiu Ba
kučiu ir kt. Solenizantas. nežiū
rint 10 metų neregystės, yra po 
senovei darbštus, besidomintis 
ir sekąs pasaulinę politiką, ypač 
kiek tai liečia rusų okupuotą 
Lietuvą. Taip pat ir miškinin
kystės klausimais jis vis sielo
jasi, ką parodo jo Įteiktas plato
kas straipsnis ruošiamam iš-

- help your, | 
HEART FUND

t
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Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI I LIETUVA
£ t-

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.

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

— Anglijos lietuvių dailininkų 
dailės darbų pagoda atidaroma 
šį šeštadienį, gruodžio mėn. 2 d. 
7:00 vai. vak. Čiurlionio galeri
joje, Jaunimo Centre. Dalyvau
ja Anglijoj gyvenantieji meni
ninkai: Genovaitė Grigaravičiū- 
tė - Johansienė, su 10 darbų; 
Petras Bugailivkis su 15 darbų ir 
Vincas Jokūbaitis su 5 darbais. |?omi. 
Prie jų prisijungia' Anglijoj gy
venusieji dailininkai — Mag
dalena Stankūnienė ir Antanas 
Petrikonis. Kai kurie minėtų 
dailininkų baigė meno moks
lus arba gilino žinias užsieny. 
Paroda žada būti Įdomi.

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- 

Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

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

TEL. — 776-5888 
Anicetas Garbačiauskas,

Iii.

sav.

i

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Mode 
vonia, spintelės, karšto vandens š 
ma gazu, 1% auto garažas. Marut 
te Parke. $21,900.

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Mod 
nios vonios. Alumin, langai. Nai 
šilima gazu. Geros pajamos. M 
quette Parke. $67,500.

4 BUTŲ MŪRAS. Modernios 
nios, spintelės, nauja šilima ga 
alumin. langai, 3 automobilių ga 
žas. Tik S52.00C.

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

GRAŽUS 2 BUTŲ MŪRINIS. 1 
deli kambariai, modernios virtuv 
vanities, naujas šildymas gazti. 2 t 
to garažas. $36,500.

11 BŪTŲ 7 metų mūras. Koklin 
olytelės, šaldytuvai ir virimo peči: 
šildymas gazu. alumin. langai. T 
iamų apie $23.000. Apylinkė 59-t 
tr Kedzie. 9150,000.

NERIS REAL ESTAT'
3009 WEST 63rd STREET

T ei.: 471-0321

Antanas Kazilionis atidaro 
kepyklą ir krautuves nuo gruo
džio 1 d.: 2645 W. 63 St., telef. 
RE 7-6505 ‘ ir 3344 W. 79 St., 
telef. HE 1-1424. (Pr).

Aktorius Ted Neeley vaidina Jėzų 
Kristų naujame filme "Jesus Christ 
Superstar", šiam vaidmeniui Neeley, 
ii Ranger, Texas, buvo išrinktas is 
3,000 kandidatų. Filmas sukamas 1 

Izraelyje. »

Pirmyn Choras kviečia Chi
cagos ir apylinkių lietuvius da
lyvauti choro baliuje, kuris 
įvyks š. m. gruodžio mėn. 2 d., 
7:30 vai. vak. R. 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 $6.00.

(Pr).

State Farm hre and Casualty Compare

INCE
Call: Frank Zapolis 
320872 W. 95th St. 

GA 4-8654

f ■Illi »
ftATT FAUI

IMfVtAtFCT
-

MŪRINIS 4 MIEGAMI ir 3 vonio 
Moderni virtuvė. Dideli kambaria 
Garažas. 32 pėdų sklypas. Tuoj g 
Įima užimti. Gerai prižiūrėtas. N 
brangus. 64 ir Artesian.

12 BUTŲ MūRfNIS 7 metų. Įva 
raus dydžio butai. 63-cia ir Pula.sk 
Labai pelningas ir gražus namas.

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

TEL. 436-7878

BUILDERS ANO CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Remontas

1

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

Z 2646' WEST 69th STREET

Tel.: REpublic 7-1941

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

"NAUJIENOSE”

z

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus t 
perstatau senus visų rūšių namo ap 
šildymo pečius, airconditioning, van 
denš boilerius ir stogų rinas (gutters) 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai 

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Ill. 60*09. TeL: VI 7-3447

D£L AUKŠTOS KOKYBĖS, KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO

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

AI, RKT.FAKTTS TKT, 23R4WM

SKAITYK FATS IR P4RAGING
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

Pula.sk



