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STATYBOS UNIJŲ VADAS NAUJAS 
DARBO SEKRETORIUS P. BRENNAN

WASHINGTONAS. — Baltieji Rūmai vakar paskelbė, kad 
alstybės sekretorius William Rogers toliau lieka savo pareigose, 
įaujame prezidento kabinete. Jis tačiau gaus naują pavaduotoją 
— Kenneth Rush, kuris buvo pasekretorius gynybos departamen- 
e. Dabartinis Paryžiaus taikos derybų JAV delegacijos vadas 
mbasadorius Porter skiriamas į valstybės departamento sek- 
etoriaus asistento vietą politinių reikalų skyriuje.
Daug kalbų sukėlė naujo dar- 

o sekretoriaus Peter Brennan 
askyrimas vietoj James Hodg- 
on, kuris gausiąs diplomatinę 
arnybą Ženevoje. Naujasis dar- 
o sekretorius Brennan yra senas 
arbininkų unijų veikėjas, ilga- 
letis demokratas, paskutiniu 
lėtu vadovavęs statybos darbi- 
inkų unijų tarybai New Yorko 
alstijoje. Jis jau seniai pasi- 
siškė, kaip didelis prezidento 
fixono politikos Vietname šali- 
inkas, suorganizavęs New Yor- 
e “kietakepurių” paradą — de- 
lonstraciją. Jis vadovauja 225,- 
00 statybos darbininkų unijai, 
uri dažnai kritikuojama negrų 
rganizacijų už rasistinę politi- 
ą ir juodųjų izoliavimą statybos 
arbuose.
Naujasis darbo sekretorius 

areiškė spaudai, kad jis savo 
aujose pareigose liks darbo uni- 
i draugu ir jų interesų saugo
ju. Jis bandysiąs į darbo be
artam entą samdyti unijų inte- 
jsus suprantančius ir darbo žmo 
es ginančius asmenis. Jo pa
gyrimui darbo sekretori umi’pri- 
irė ir unijų federacijoj preži- 
entas George Meany. "
Prieš tapdamas statybos uni- 

>s vadu Brennan buvo namų da- 
rtojas. Jo tėvas irgi buvo dar- 
ininkas su septyniais vaikais, 
rennan savo karjerą unijų ju- 
ijime pradėjo dažytojų unijo-

IŠ VISO PASAULIO
BUENOS AIRES. — Argenti

nos politinės partijos reikalau
ja, kad karinė valdžia atšauktų 
savo' dekretą, kuris reikalauja, 
kad kandidatai Į prezidento vie
tą būtų išgyvenę Argentinoje 
be pertraukos nuo pernai rugsė
jo mėn. Tas reikalavimas dis
kvalifikuoja Peroną iš kandi
datavimo, nes jis Į Argentiną su
grįžo tik prieš 14 dienų. Poli
tinės grupės parodė savo vienin
gumą, nes tik dvigrupės neprisi
dėjo prie peronistų suorganizuo-

įsigyti ant ratu 
sustojimo distan-

Artėjant žiemai, Nacionalinė Saugumo Taryba ragina automobiliu savininkus 
grandines. Šiame bandymu automobilyje penktas ratas matavo mašinos greitį,

Nacionalinė Saugumo Taryba ragina automobiliu savininkus

ciją. Bandymai buvo vykdomi Stevens Joint, Wisconsin.

TAIKOS VILTYS PADIDINO: SAIGOM)
KARIUOMENĖS DEZERTYRŲ SKAIČIŲ

' SAIGON AS. — P. Vietnamo kariuomenės Šaltiniai pripažįs-
Jungtinėse Tautose

HANOJUS SUTINKA SU PALIAUBOM

WASHINGTON AS. — Vakar prezidentas Nixonas posėd 
vo su kariuomenės jungtiniu štabu. Baltieji Rūmai paskelbė, ' 
Amerika nebeskelbs daugiau kariuomenės dalinių P. Vietns 
mažinimo tvarkos. Dabar esą daliniai liks Vietname iki tai 
sutarties pasirašymo, o tada bus visi išvežti vienu metu, 60 di 
po karo paliaubų paskelbimo. Pentagonas nurodė, kad tvari 
gam kariuomenės išvežimui, sandėlių iškraustymui, 
lingas nemažas skaičius personalo, maždaug tiek, 
Vietname yra.

bus rei 
kiek da

Kiek nelauktai.
Nixonas vakar vėl susitiko si 
Vietnamo prezidento speci 
pasiuntiniu Phu Due. Trečia 
nį jų susitikimas tęsėsi vi< 
numatytos valandos dvi 
puse vai. Pasimatyme dalyv 
ir dr.. Kissinger.

Vyriausybės sluoksniai atic 
gė, kad paskutinėse Kissingi 
derybose Paryžiuje buvo i

prezidei

Siūlo konferenciją 
šaukti birželio mėn.

HELSINKIS. — Pasiruošimai 
Europos Saugumo konferencijai 
Suomijoje vyksta toliau, šioje 
paruošiamojoje konferencijoje, 

kur dalyvauja 34 Europos vals
tybės, atstovaujamos jų amba
sadorių, Sovietų Sąjungos am-J derėta naujų Hanojaus nuc 

: basadorius Viktor Malcev pa- du. ------ v— -----------------
■ siūlė Europos Saugumo konfe- demilitarizuotą zoną tarp abi
į basadorius Viktor Malcev pa- dų. Hanojus sutikęs atsta

to bloko, kuris norėtu kandida- P61* paskutinius 4 mėnesius padidėjoj kariuomenės dė
tu į prezidento vietą išstatyti skaičius. Per tuos mėnesius, nuo liepos 1 d. dezertyrų
Peroną ar asmenį, kurį jis pa
skirs. Kariuomenės štabo vir-

buvo daugiau negu kovose žuvusių. Pabėgimai iš kariuomenės 
sudaro vadovybei rimtų rūpesčių. Vadovybė aiškiną, kad prasi- 

šininkas gen. Alcides Lopez Auf- ' dėjus rimtoms deryboms dėl karo paliaubų, kareiviai pasitraukia 
ranc pareiškė spaudai, kad rezi- dalinių, nenorėdami žūti paskutinėmis karo dienomis, norėdami 
dencijos nuostatas nebus pakeis- būti’ Paskelbus paliaubas, arčiau savo namų.

Kita priežastis, kodėl iš re- 
_ buvęs' guliarios kariuomenės pabėga
Belgijos Kongas, vienu kartų tiek daug kareivių, buvo perkė- 
pripažino šešias suskaldytas limas kai kurių atskirų rajonų 
valstybes: Rytų ir Vakarų Vo- savisaugos dalinių į reguliarios

KINSASA. — Zaire, VĖLIAUSIOS ŽINIOS

NEW YORKAS. Jungtinėse renciją pradėti ateinančių metų 
Tautose prasidėjo arabų pasiū- birželio mėn. Suomijoje.
lyti debatai dėl padėties .Vidu-j Malcevas toliau pasiūlė sau- 
riniuose Rytuose. Arabų valsty- gurno konferenciją užbaigti vi
bes vėl siekia naujo Jungtinių su valstybių galvų susitikimu. 
Tautų pasmerkimo Izraeliui, j šalia saugumo garantijų ta kon- 
Egipto ministeris Zayyat prašo ferencija turėtų numatyti . nuo- 
JT priimti rezoliuciją, kuri ra-'status padidintam Europos eko-

Naują sekretorių dar '.turės 
įtvirtinti senatas, šis pasky- 
mas laikomas prezidento Nixo- 
) padėkos pareiškimu Amerikos 
irbo unijoms, kurios retai ka- 
1 remia respublikonų kandida- 
is, o šiuose rinkimuose laikėsi 
lutraliai, neremdamos sen. Mc- 
overno, demokratų kandidato, 
artu prezidentas tęsia toliau 
įmokratų partijos silpninimo 
niją, viliodamas į savo pusę de- 
niuosius darbo unijų elemen- 
is. Daugiausia paskutiniuose 
nkimuose prezidentui padėjo 
liruotojų unijos vadovybė, 
rennan, pakviestas prezidento į 
altuosius Rūmus, apdovanojo 
kietu statybos darbininko šal- 
u ir metaline vėliavėle. Dabar 
•ezidentas atsilygino statybos 
irbininkų unijos vadui, 
tiesdamas jį į vyriausybę.

kietijas, Pietų ir šiaurės Korė
jas ir Pietų ir šiaurės Vietnam 
mus. Zaires valdžia skelbia, kad 
toks pripažinimas derinasi su 
Zaires bešališkumo linija.

MANILA. — Filipinų prezi
dentas Marcos paskelbė, kad Su
lu ir Basilan salose vyksta fili- 
pinų kareivių kovos su svetimų 
valstybių apginkluotais sukilė
liais. Tose salose gyvena dau
giausia musulmonai. Galimas 
daiktas, kad j uos'remia Indone
zija.

♦ Cape Kennedy prasidėjo 
paskutiniai raketos ir erdvėlai
vio patikrinimžA pries Apollo 17 
skridimą Į mėnuli gruodžio 6 d.

Prie Maskvos antradienį 
sudužusiam japonų keleiviniam 
lėktuve žuvo 61 asmuo, jų tar
pe trys amerikiečiai biznieriai. 

^Izraelyje vakar nenusileido 
keleiviniai lėktuvai, nes sustrei
kavo 1,000 aerodromų darbinin
kų. reikalaudami didesnių atly
ginimų.

♦ Tailandijoje žmonių pilnas 
autobusas susidūrė su sunkveži-

pa-

Užsakė Chruščiovui
paminklą

MASKVA. — Kada Nikita 
hruščiovas buvo vyriausias 
askvos bosas, jis kartą labai 
’švankiai iškoliojo sovietų dai- 
linką Ernst Neizvestnij, saky- 
imas, kad jo paveikslai tinka 
k išvietėms uždengti, o vienas 
jrinys atrodo, lyg asilas būtų 
savo uodega nupaišęs. Po ši- 

kio išbarimo dailininkas Neiz- 
istnij buvo Sovietų Sąjungoje 
noruojamas, jo darbai į paro- 
is nepriimami.
Kai Chruščiovas buvo išmes- 

iš Kremliaus valdovų tarpo, 
s pradėjo su dailininku daž
au susitikti, susirašinėti. Jis 
iriau suprato modernųjį daili
nk© ir skulptoriaus darbą. Pa

Nutrūko Islandijos

LONDONAS. — Britanijos de
legacija, vadovaujama užsienio 
reikalų valstybės sekretorės La
dy Tweedsmuir, sugrįžo iš Is
landijos nieko nelaimėjusi. Bu
vo bandoma susitarti dėl žūklės 
teisių prie Islandijos salos kran
tų. Britanija paskelbė, kad jos 
žvejai toliau gaudys žuvį 12 my
lių nuo Islandijos krantų. Islan
dija nuo rugsėjo 1-rnos paskel
bė naują teritorinių vandenų ri
bą — 50 mylių nuo savo krantų. 
Britanija naujos ribos nepripa
žįsta. Lady Tweedsmir pareiškė 
viltį, kad Britanijai neteks siųs
ti savo karo laivų žvejams į pa
galbą.

Britanija nurodo, kad jos žve
jai jau 300 metų gaudo žuvis Is
landijos apylinkėse, čia sugau
domas “cod” ir “haddock” 
daro 25% visos Britanijoj 
naudojamos žuvies.

Islandijos karo laivai jau 
lis britų laivus sužalojo arba nu
traukė jų - tinklus. Islandijos 
valdžia tvirtina, kad žuvis yra Į 
valstybės pajamų šaltinis ir ji 
negalinti leisti svetimiems lai
vams atimti iš islandiečių vie
nintelę jų pramonės šaką ir pra
gyvenimo šaltinį.

su
su

kariuomenės eiles. Dažnai ka- 
, rtitiai,'5'~štodami į -savisaugos 
dalinius', žino; kad jie bus visada 
netoli savo namų. Patekę į re
guliarią kariuomenę, jie gali bū
ti siunčiami toli nuo namų. Kada 
prasidėjo šiaurės Vietnamo puo
limai, Saigono valdžia išleido iš 
kalėjimų daug karinės prievo
lės vengiančių ir kitų nusikaltė
lių, paimdama juos į kariuome
nę. Dabar jie papildo dezerty
rų eiles. Nauji rekrutai ir prie
varta sugaudyti vyrai nespėja 
pakeisti iš kariuomenės pabėgan- miu, žuvo 24 žmonės, 15 sun- 
čių.

Labai dažnai iš reguliarios ka
riuomenės pasitraukę kareiviai | tui Nixonui pritarus, ir toliau 
sugrįžta namo ir čia įsijungia ” 
į vietinius savisaugos batalionus. 
Korespondentai yra sutikę tokių 
vietnamiečių kareivių, kurie per 
trejis metus yra tarnavę keliose 
ginklo rūšyse, iš vienų pabėg-

1 darni ir į kitus įstodami. Vienas 
j kareivis paaiškino, kad jis pa- 
įbėgo iš vietinių dalinių, nes jo 
■karininkas dažnai jį mušdavęs.
Įstojęs į parašiutininkus, jis nu
sivylė, nes buvo išsiųstas toli 
nuo namų, tada jis įstojo į regu
liarią armiją, o iš ten pabėgęs 
vėl sugrįžo į savo apylinkės gy
nybos batalioną, kuris jį priėmęs 
išskėstomis rankomis.

Artėjant karo paliauboms ko
munistų propaganda sustiprino 
savo transliacijas į Saigono ka
reivius. Jie raginami pabėgti, 
nes karas baigiasi. Komunistai 
žada atleisti pabėgantiems karei
viams visus praeities nusikalti
mus, jei jie padės ginklus ir pa
sitrauks iš fronto, ši propagan
da irgi turi įtakos į dezertyrų 
eilių didėjimą. Ret svarbiausia 
priežastis, kad niekas nenori bū
ti “paskutinis šio karo žuvusis”.

kiai sužeisti.
♦ Sen. Robert Dole, preziden-

lieka respublikonų partijos na
cionalinio komiteto pirmininku.

Prisiekusiųjų teismas iš aš- 
tuoniu moterų ir keturiu vyru 
išteisino Rhode Island 29 metų 
vyrą, kuris atsisakė atlikti kari
nę prievolę.

♦ Bostone du plėšikai įėjo į 
drabužių krautuvę, kurioje rado 
15 pirkėjų. Visi buvo surišti, 
užkimštos burnos, o krautuvės 
sargas buvo peršautas.

MASKVA. — Sovietų spauda 
daug daugiau rašo apie nukri
tusi japonų lėktuvą, negu rašė 
apie savo sudužusi spalio 13 d. 
Iljušiną — 62. Tass paskelbė žu
vusių sąrašą ir paskelbė, kad 
premjeras Kosyginas pareiškė 
užuojautą premjerui Tanakai, o 
sovietų aviacijos ministeris Bo
ris Bugajev nusiuntė užuojauta 
japonų transporto ministeriui 
Hideo Sasaki. s

WASHINGTONAS. — Vy
riausybė pareikalavo, kad visi 
531 aerodromai turėtų ginkluo
tus sargybinius ir kad visi kelei
viai būtų patikrinami prie lėktu
vo durų. Iki šiol tik 123 aero- 
drofnai turėjo ginkluotus sar
gybinius ir tai jie dažniausiai 
būdavo ne prie įėjimo į lėktuvą, 
bet kur nors aerodromo pastate, 
laukdami kol kas pašauks, pra-

bar Chruščiovo šeima užsakė Ni
kitos antkapį — buvusio prem
jero biustą. Darbas atiduotas 
skulptoriui Neizvestnij.

NEW YORKAS. — Amerikos 
lėktuvų bendrovės įspėjo keliau
tojus, kad šiemet aerodromuose 
bus tikrinami prieš Kalėdas daž
nai vežiojami dovanų paketai.
Patariama jų nevynioti sun- sidėjus kokiam incidentui. Vi
kiai atvyiHojamus popierius, kad si rankiniai lagaminai turi būti 
patikrinimas nesutrukdytų lėk- patikrinti prieš keleiviui lipant 
tuvų tvarkaraščio j lėktuvą.

Vietnamu, zonos klausimas 
siąs įtrauktas į sutartį. Ha 
jus sutikęs, kad karo pab’au 
prasidėtų ne vien Vietname, 
kartu Kambodijoje ir Laose 
kurių turės būti išvežtos- “sv 
mos jėgos”, ši sąvoka tu 
apimti ne vien šiaurės Viet

gintų visas JT nhres-valstybes nominiam ir moksliniam bendra-1 mo kareivius Kambodijoje ir : 
neduoti Izraeliui karinės para- darbiavimui, pasiūlė sovietų at-jose, bet ir amerikiečius p? 
mos. I stovas. Konferencija turėtij įs-1 nėjus, tailandiečius Laose, (

Izraelio ambasadorius Yosef teigti ir specialų organą, kuris * agentūros lakūnus ir kitą kai 
personalą. “Svetimos jėgos” ] 
dengą jr šiaurės Vietnamo 
ręiyiųš, Jrarru Hanojus,;nepr 
pažįsta' turis Laose ar Kamb< 
joje. V

Nąuja sutartis leis abiem V: 
namams gauti naujų ginklų, 
ribojant jų skaičiaus ar koky! 
šiaurės Vietnamas sutikęs 
išvežti dalį kariuomenės, tač 
su sąlyga, kad tokį patį skai 
demobilizuos ir Saigono vyri 
sybė. ši sutarties dalis ka 
anie “simetrinį kariuomenės 
linių paleidimą namo”. Tač 
Hanojus reikalauja, kad ši 
lyga būtų surišta su politinių 
ilnių paleidimu iš Saigono kj 
j imu.

Naujas sutarties tekstas, 
tartas Paryžiuje, numato ir ta 
tautinės paliaubti priežiūros 
riuomenės darbo sąlygas. 
pusės turi pažadėti, kad pali 
bų priežiūros daliniai galės k 
vai judėti ir prižiūrėti paliat 
sąlygų vykdymą. Kiekviei 
priežiūros komiteto narys: 1 
nada, Indonezija. Lenkija 
Vengrija galės skelbti paliai 
laužymo atvejus atskirai, n. 
kiti nariai nesutiktų su atra 
mais. Patyrimas parodė, kad i 
munistai savo draugų laužyi 
nepastebi.

stovas. Konferencija turėtu įs- Į vėjus, tailandiečius Laose, (
I *Tekoah, primindamas, kad šią sa- sektų ar konferencijos nutarimai 

vaite sueina 25 metai-nuo Pa- yra vykdomi.
lestinos padalinimo ir nuo Izrae-Į , .Vakarų .atstovai,.siūlo saugų- 
lio valstybės įsteigimo, pareis- mo konferencijai dėti pastangų, 
kė, kad arabų valstybės vis dar kad po jos Europoje butų dau- 
siekia Izraelio kraujo ir jo gy- giau laisvės, kad idėjos ir žmo- 
vybės. Kai kurie nori Vidurinių nės galėtų laisvai judėti per Eu- 
Rytų klausimą suvesti į kelis do- i ropos valstybių sienas. Sovietų 
kumentus, pareiškimus, rezoliu- bloko valstybės šitokioms min
tijąs ir smėlyje ar olose išvedžio- tims griežtai priešinasi.
tas linijas. Mums šis klausimas! 
yra mūsų gyvenimo ar mirties' 
klausimas, mūsų ir mūsų vaikų 
gyvybės" klausimas, kalbėjo Iz
raelio ambasadorius.

Izraelio premjerė Goldą Meir 
atsiuntė laišką buvusiam JAV 
prezidentui Trumanui. Izraelio 
įsteigimo 25 metų proga premje
rė išreiškia Izraelio dėkingumą 
ir pagarbą Trumanui, kuris bu
vo didelis Izraelio valstybės įs
teigimo šalininkas.

LISABONA. — Portugalijos 
pradžios mokyklos nuo 1973 spa
lio mėn. bus “integruotos” ber
niukams ir mergaitėms. Gim
nazijose toliau bus praktikuoja
mas lyčių išskyrimas.

BATON ROUGE. — Luisia- 
nos negrų sudaryta komisija iš
tirti Baton Rouge ur.iversiteto 
riaušių, kuriose du juodi stu
dentai buvo nušauti, ragina gu
bernatorių iškelti policijai bau
džiamąją bylą.

Rinkimai Olandijoje 
| AMSTERDAMAS. — Trečia
dienį Olandijoje įvyko mažai gar
sinti parlamento rinkimai, kurių 
rezultatai dar neparodo, kas 
Olandiją valdys. Rinkimuose 
varžėsi 16 partijų ir nė viena jų 
negavo vyriausybei sudaryti rei
kalingos daugumos. Apie 10 
partijų teturės po vieną atstovą.

Rinkimuose dalyvavo 81% vi
sų balsuotojų, kurių Olandija tu
ri 8.8 milijonus. Didžiausia po
litinė partija — katalikų liau
dies, kuri turėjo praėjusiame 
parlamente 35 vietas iš 150 vie
tų, šį kartą rinkimuose blogai 
pasirodė ir prarado 7 vietas. Li
beralų partija laimėjo 6 naujus 
atstovus ir turės 22 vietas.

i Dar nežinia, kam karalienė 
paves sudaryti/vyriausybę, 
turės būti, kaip ir anksčiau, 
alicinė.

Ji 
ko-

Gynybos sekretorius Melvin Laird 
pasitraukė iš ettyi pareigy.

Nauji bandymai
pk Atlantoje užsidegė 11 aul 

tų pastatas, žuvo 9 žmonės, e1 
kuota 300 gyventoju.

i * *

Bengalijai priimti '
NEW YORKAS.----Jungtinėse laikymo ir pasisakė prieš R<

.Tautose bandoma rasti kompro- galijos priėmimą.

ja daugiausia dėl tu belais1

misą Bengalijai priimti į orga- Pakistano kareiviai patekt 
nizacijos narių tarpą. Bengaliją | Indijos kariuomenės rankas p: 
jau pripažino 95 pasaulio vals
tybės ir ji būtų lengvai priimta 
į nares, tačiau Kinija rugpjūčio 
mėnesį vetavo jos priėmimą Sau
gumo Taryboje.

Dabar generalinė asamblėja 
priėmė rezoliuciją, kurią pasiū
lė Jugoslavija, Iranas ir Argen
tina. Rezoliucija ragina .IT na
rius priimti Bengaliją j organi
zaciją. o kartu ragina paleisti

Į Bengalijoje paimtus Pakistano 
kareivius, karo belaisvius. Kini-

ėjusiame kare, po kurio iš Ry 
nio Pakistano atsirado Benj 
lija. Pakistanas dar nepripa 
no naujos valstybės, o dėl to 
dija neatiduoda belaisvių, 
šiandien turi paleisti 540 ] 
kistaniečių, kurie j nelaisvę ] 
kliuvo Kašmiro fronte. Taip I 
kistanas, nepripažindamas B< 
galijos. užkerta jai kelią į Jui 
tines Tautas. Už tai jis neatgi 
na karo belaisvių, kurių skaiči 
minimas apie 90,000.
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Prof. Vaclovo Biržiškos

Chicago, Illinois 60608

You can’t
live on love

metu ir

forever.
NOW INSURED TO 520,000

SERIES E

ZIP CODE

Adresas
Chicago, III 60608

kiti tei- 
o gal ir

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

That’s for when you’re old, right?
It’s for when yoe’se old y*-you a 

iffxd k.

progomis. Jas ir 
atsiuntus čeki ar

Ny picture yourself taking extended 
vacations, pursuing hobbies, or buy
ing that forty acres and thing off the 
land. Pipe dreams? Not if you pro. 
pare now.

There’s an easy, paialesj way to 
make your retirement dreams a real
ity. Join the Payroll Savings Plan 
where you work. That way, an amount 
you specify will be set aside frpm each 
paycheck and used to buy U.S. Sav
ings Bonds. It’s an easy way to save.

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608
Peter Kazanauskes, President - ' ' Phone 847-7747

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

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasilsite tokiu adresu:

PRAŠOME NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA
Siunčiu $22.00. Prašau siuntinėli “Naujienas" kaip Kalė

dine dovaną metams (pusei metu 812.00).
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tik pilkas. Iš tokios filosofijos 
išeidamas jis bara komunistų 
priešus, kam šie okupanto kolo- 
borantus iš lietuviškos veiklos 
išstumia. Amerikoje komuniz
mo agentų nėra. Tai tik nesvei
kos vaizduotės šmėklos. Jei yra 
agentų, jų neatpažinsi, neper
matoma kauke prisidengę. Ei
nama dar toliau, kas kitą apšau
kia agentu, išeina raganų me
džioti. Tylėkime, snauskime ir 
sapnuokime. Kam čia rūpintis, 
dėl ko čia pyktis? Tokį straips
nį lengvai gali ’“Vilnis” persi
spausdinti, juo pasinaudos “Gim
tasis kraštas”, už jį galėtų ir 
okupuotos Lietuvos ‘Tiesa” au
toriui honorarą pasiųsti. O “Vie
nybė”, kurią redaguoja ciceriš- 
kių trejukė, gali pasikviesti dva
sios vadu. J. Vaišnys Lietuvos 
vardą kartoja tame straipsnyje 
kelis kartus. Jie niekur nemi
ni, kad ji okupuota, pavergta. 
Jis kartoja kitą žodį — jaunimo 
stovykla, vengdamas, gal tai ir 
sąmoningai, paminėti, kad tai 
yra pionierių stovykla. Ar tai 
neklaidinimas visuomenės ? Pa
vieniai turistai, grįžę iš paverg
tos tėvynės, tvirtina, kad jų

draugai stebisi — kas tie per 
žmonės, kurie vaikus siunčia į 
pionierių stovyklas? Girdi, mes 
jų kratėmės, kaip anie drįsta 
taip daryti? Tą patį teigia ir 
adv. Z. Butkus, pats buvęs ko
munistų partijos narys, savo pa
reiškimuose Chicagoje. Organi
zatorius į pionierių stovyklą pa
smerkė Altas, prieš tokias pa
stangas pasisakė ir LB Tarybos 
suvažiavimas. Laisvo pasaulio 
lietuviškoji spauda irgi tokį žy
gį kritikavo. Viena išimtį su
daro Laiškai Lietuviams. Iki 
šiol Jaunimo Centro kūrimąsi 
visi lietuviai rėmė. Dabar bus 
kai kam proga pagalvoti, kaip 
ilgai. Tėvai Jėzuitai turėtų-at
kreipti dėmesį į savo nario to
kius išsišokimus. Reikėtų pa
galvoti ir lietuviams žurnalis
tams, ar toks tinka vadovauti 
pačiai jų sąjungai? Girdėti, kad 
jis dažnas svečias organizatorių, 
kurie išsiuntė vaikus į pionie
rių stovyklą šią vasarą? Gal jis

dabar ruošiasi būti būsimos sto
vyklos kapelionu? Jei taip, ir į 
švietimo Tarybą reikėtų kito na
rio. Kalbama, kad jis nuošir
džiai rekomenduoja ir vaikams 
skaitinius iš okupuotos Lietu
vos.

Kiti, kurie patys baidosi bet 
kokių mirtį primenančių ženk
lų, sako, tokia vieta nepatrauk
li užeigai. Man regis, jie drū
čiai apsirinka. Man pačiam te
ko dirbti bartenderiu užeigoje, 
kur kaip tik laidotovių koply
čia buvo gretimose duryse. Il

gy ven tojai nekreipė 
gausiai lankė 

Nors mirtis vra

VAINIKAI
žodis vainikas mūsų kalboje 

turi kelias prasmes. Mes sako
me: gėlių vainikas, varpų vai
nikas, aukso vainikas, mėnulio 
vainikas (drignė). Turime net 
rąstų, sienojų vainiką. Vadinasi, 
vainiko esmę sudaro forma (ap
skritimas). /

Dar merginos vainikas...
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tarpe gerą pasisekimą ir pa
mėgimą, nes ji šią maisto par
duotuvę laiko jau dvyliktus 
metus, ir tai geriausiai paliu
dija jos sugebėjimus šioje vers
lo srityje.

Man smagu buvo patirti, kad 
čia jos krautuvės lankytojai ga
li nusipirkti ir mūsų periodi
nės spaudos, ir kad Naujienos 
turinčios jų tarpe gerą pasise
kimą.

JADVYGOS HOLZVEGOS 
LIETUVIU UŽEIGA

(4346 So. California Ave.)

t protu t km |W

MALU IENAS

mašinas. Jo įmonėje dirba net 
keletas' kitų spė’cialistų, ir at
rodo, kad to darbo jis turi 
daug ir tikriausiai labai gerai 
verčiasi.

Kai aš, apsidairęs, padūli- 
nėjęs po pačią įmonę vis dar 
lūkuriavau, tai jis, ners ir la
bai užimtas su savo klijentais, 
pasiteiravo ko aš .dar lūku
riuoju. Paaiškinau, kad aš 
norėčiau dar daugiau pasikal
bėti. Jis žinojo'niano plepų 
būdą, tad paaiškino, kad aš 
pasitenkinčiau tuo ką savo aki
mis galiu pamatyti.

Reikia tenkintis tuo, ką ma
no akvs mato. Man ta motoru 
burzgimo muzika nesuvokiama. 
Ne taip kaip jis pasiklausęs, 
tarsi daktaras žino, kokia li
ga jis serga ir kuo jį galima pa
gydyti.

Aš tik akyliau pasižiūrėjau, 
kaip atrodo pats Kazys Eringis. 
O žinote, jis labai stambus, au
galotas, petingas, nors nenu
tukęs, bet ir neliesas. Reikia 
net stebėtis, kaip jis gali taip 
lanksčiai, sportiškai lankstytis, 
pats viską gautinai patikrinda
mas, pataisydamas. Kazys 
Eringis yra vedęs ir jis augina 
gražų, gausų atžalyną.

Raštinėje teko susitikti su jo 
tėvu, Mykolu Eringiu. Tai di
delės pagarbos vertas žmogus. 
Jis visą savo amžių triūsė ne 
vien tik sau, bet ir visos mūsų 
tautos labui. Išaugino tris sū
nus, visus gerais pabijotais. 
Dabar jis gyvena kaip tik pas 
savo sūnų Kaz.į jr tą dieną bu
vo kartu atvažiavęs, kad die
na nebūtų tokia nuobodi. My
kolas ir savo amžiumi gali nu
stebinti. Eina jau aštuonias
dešimt šeštuosius metus, ir kas 
čia stebėtina, kad, ir iš išvaiz
dos atrodo stiprus, nesusmu
kęs, vis dar sveikai galvojan
tis ir išlaikąs atminty apie tai, 
has jo gyvenime praslinko pro 
akis. Pagal išvaizdą jis galėtų 
dar pagyventi.

Taigi ir aš, prieš užeidamas 
pas Jadvygą Holzvegą dirste
lėjau pro vienos ir kitos koply
čios duris. Abi buvo visai tuš
čios. Galvojau, ir pas ją bus 
tuščia, bet, ačiū Dievui, apsi
rikau. Prie baro sėdėjo net 
keletas vyrų,, ir jų nuotaika 
buvo nebloga. Taip pas mane 
įsigyvenusi nuomonė pasitvir
tino, kad tokiam bizniui dau
giau sveria7pati vieta, o kas 
,ją laiko ir kaip sugeba su savo 
rlankytojais apsieiti.

Perdaug nesuklysiu sakyda
mas, kad ji/turės gerą pasise
kimą, nes ji tam bizniui gabi ir 
turi patyrimą. Gamta ją apdo
vanojo gražia išvaizda. Kituo- 
met ji yra buvusi graži kaunie
tė. Karo audrų buvo išblokšta 
dar pačiame savo jaunystės 
žydėjime, nes ir dabar ji savo 
grožio nepraradusi ir nesuse- 
nusi. Brighton Parke ji jau gy
vena beveik dvidešimt 
netuščiai.

Be šių namų, kaip 
gia, ji turi dar dvejis, 
trejis namus. Tai kaip matosi, 
ji yra ne tik darbšti, bet ir ap
sukri. Kitoje vietoje ji tokia
me pat biznyje yra praleidusi 
penketą metų. Mano lankymo
si metu ji, kaip tik šioje vieto
je buvo pradėjusi biznį ir ruo
šėsi užeigos didžiajam atida- 
rvmui.

(Tęsinys)
ZINOS MOCKEVIČIENĖS 

MAISTO KRAUTUVĖ
(1001 So. Campbell Avė.
Apie Ziną Mockevičienę ir aš 

negaliu plačiau parašyti. Man 
regis, ji yra kuklaus, uždaro 
būdo moteris. Nemėgsta, kad 
kas apie ją ir turįs geras inten- 
ciius liežuvautų. Ji visuomet 
nc vkšti paaukoti labdarai ir 
tautiniams kultūriniams reika
lams. bet visada pageidauja 
ir nei prašo jos povardės ne
skelbti jokiuose sąrašuose. Ir 
man atsilankius, aišku, nieko 
apie save nepasakojo ir pa
geidavo net, kad nieko ir ne
rašyčiau.

KAZIO ERINGIO AUTO
MOBILIU TAISYMO ĮMONĖ

(4821 So. California Ave.)
Jau virš penkiolika metų vei

kia Kazio Eringio automobilių 
taisymo įmonė ir gazolino par
davimo stotis. Prieš pradėda
mas šią verslo šaką jis jau bu
vo teoretiniai savo profesinei 
sričiai pasiruošęs, kaip geras 
mechanikas. Jau kiek ir prieš 
tai praktiškai buvo padirbėjęs, 
bet, žinoma, tas paskutinis 
laiko tarpsnis toje specialybėje 
jam užtikrino lyg eksperfiško 
specialisto vardą.

Jo įmonėje patikrinami, su- 
regižliuojami motorai, stab
džiai ir atliekami kiti mechani
niai pataisymai, net ir pagrin
dinis auto remontas. Nenuos
tabu, kad jis turi labai apsčiai 
ne tik amerikiečių, bet ir lie
tuvių. O jau mes žinome, kad 
saviškis specialistas negreit 
įgyja tautiečių pasitikėjimą. 
Ir mano čia atsilankymo metu 
buvo keletas lietuvių, atvažia
vusių patikrinti, pataisyti savo

Musų spaudoje
Vanduo ant okupanto malūno

Pasirašęs B. Joniškis “Laisvo
sios Lietuvos” laikraščio š. m. 
lapkričio 22 d. nr. 23 straipsny
je “Be savo nuomonės pilamas 
vanduo ant okupanto malūno” 
vanoja jėzuitų leidžiamo “Laiš
kų Lietuviams” vedamąjį, kurio 
autorius esąs pats to žurnalo re
daktorius Juozas Vaišnys, S. J. 
(jėzuitas), tas pats Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungos pirminin
kas, Liet. B-nės Švietimo Tary
bos narys, skautų dvasios vadas 
ir t. t.

B. .Joniškis jašo:
Griežtai atmetame mintį, kad 

apsišvietęs lietuvis neturėtų tu
rėti aiškios ir griežtos nuomonės 
apie mūsų tautos didžiausį prie
šą, rusišką komunizmą. Jie čia 
iškelia du pavyzdžius — studen
tų vykimas Viįniąus" universi
tete lituanistikos studijuoti ir 
nepilnamečių vežimą į pionierių 
stovyklą. Ir vienu ir kitu at
veju, anot jo, gali būti dvi nuo
monės. Vieni gali pasipriešinti, 
kiti gi pritarti. Ir vieni ir kiti 
bus teisingi. Pagal jį kiekvie
nas žmogus nėra ne blogas — 
juodas, ne geras — baltas, yra

REGULAR
• I/O PASSBOOK 

.^7 ACCOUNT 
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jei jis iokj 
laiko pareiga. Tiesą 

ir kili mano čia ap- 
asmenvs manęs ne
neprašė. nemeldė,

Naujai atsidariusią Jadvygos 
Holzvegos užeigą jos pažįsta
miems ir draugams nebus sun
ku surasti ir net nežinant smul
kesnio adreso. Tas namas, ku
rį ji įsigijo nuosavybėn ir ati
darė ten užeigą, yra įsiterpęs 
tarp dviejų laidotuvių koply
čių. Iš vienos pusės Petro Bie
liūno ir iš šiaurės pusės Eudei- 
kio laidojimo koplyčios.

Kai anksčiau kalbėjausi su 
vietos gyventojomis, tai vie
noms ši vieta atrodė labai gera, 
kitoms gi nevisai patraukti. 
Pirmoji teigė, kad į laidotuves 
visada susirenka palydėti, ap
lankyti gausus būrys mirusiųjų 
artimųjų. Jie gi gyvi žmonės, ir 
jiems juk ir liūdesį lengviau 
pergyventi, išlenkus stikliu
ką karčiosios. Tad ir užeiga tu
ri iš .jų tarpo gausiai lankyto-

šiurpus dalykas, bet nepakei
čia gyvenimo tekinės.

Koplyčias užsiminus ir vienas 
nuotykis man prisimena, ta
da net paširdžius juoku paku
tenęs. Taip jąu pasitaikė tokia 
diena, kad aš kelias valandas 
net dykas'prasėdėjau už baro. 
Ir kaip tik toje tuštumos valan
doje užėjo laidotuvių koplyčios 
direktoriaus pagelbininkas Pau 
liūs alaus puskvortės išsinešti. 
Apsidairęs ir lyg nustebęs pa
stebėjo, kad ir pas mane visai 
tuščia, kaip iššluota. Tarsi 
mane paguosti norėdamas pra
kalbėjo: “Tokia, matyt, jau 
bloga diena ir visai netikusi 
bizniui, nes ir pas mane tuščia. 
Nė vieno neturime pašarvoto 
numirėlio ir nesitikime jo su
silaukti.”

Bet ji. matyt, pamiršo mū
sų liaudies posakį, kad vilkas 
pagal savo prigimtį niekados 
neiškenčia nekaukęs. Ir plunks
nos darbininkas ii gi negali nie
ko nerašyti 
rašvma V 
pasakius, 
rašomieji 
sišaukė, 
kad aš apie juos ką parašyčiau. 
Man rodėsi, kad tai yra įdomu 
mūsų skaitytojams ir apie sa
vus versiminkus kartais pasi
sakyti.

Taigi, jei jau ne apie pačią 
Ziną Mockevičienę, lai apie jos 
laikomą krautuvę, manau, ne
bus pro šalį vieną kitą žodį pa
sakyti. ši jos laikoma krautu
vė pagal vietos gyventojų po
reikius nėra siauros apimties. 
Pati patalpa erdvi ir prekių 
gana gausu, net pasirinktinai. 
Gerai jos išdėstytos, visur pa
stebima rūpestingos rankos 
tvarka, švara, tai, berods, vi
soms moterims lyg ir įgimtas 
’alvkas. labai pavyzdinga. Ši [apylinkės 

mūsų naujosios kartos ateivė, jokio dėmesio 
Z. Mockevičienė, turi pirkėjų šią užeigą

atKIlIEIKIIIIIIIIlIIIIIIlIKKIlIlIIIIIIIl 
APLANKYS KASDIENA .. .

.p 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- 

y,', * vams, vaikams, giminėms, draugams, kaimynams.
1 “ pažįstamiems, seneliams ir kitiems.

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

KNYGOS ANGLU KALBA
A VlblT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Či^agietės įspūdžiai oku 

Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
j. Jasmine, A KISS iN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

Aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas štili us, gyva kalba, gražiai išleista, 
150 psl? Kaina $2.50.

Kristijone Donelaitis. THE SEASONS. Klasines poemos “Metai” poeto 
-^ado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Mg Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK 
.auto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją, 
iii psl. Kaina $3.0G. Kietais viršeliais $4.00.

.Dauguma šių knjgų yra tinkamos dovanos įvairiomis 
d tas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas aroa 
□milinę perlaidą.

NAUJIENOS
1738 South Haisted Street, Chicago, 111.

6
 ON SAVINGS CERTIFICATES
% OF $10.000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY
Per Annum

Laukinės žąsys is K a ne d os ir šiauriniu JAV srUiy kasmet 
mos mėnesius Louisianoįe, Texas ir Meksikoje? Pro Čikagą žąsys praskrenda spalio mėn. pa 
baigoje; įdomu, kad šiais metais, prasidėjus žąsą medžiojimo 
grybaujančiam Alegano miškuose, Michigane, vima kažkur toliau pašauta lęsis nukrito po koj 

mis. Padėkos diena jis tyrėjo ne tik grybę, bet ir 10 svary kanadiską žąsį.

sezonui- vienam Cicero lietuviui

INSURED

ual Federal 
ngs and Loan

UP 70 
>2c noo



VL. BARONAS.

tolo
Latvijoje blogai — 

Lietuvoje dar blogiau
Milijoninio tiražo dienraštis 

“Los Angeles Times” savo š. m. 
lapkričio mėn. 23 d. laidoje įsi
dėjo Sovietų Rusijos pasilaiky
tų žinovo Murray Seeger ilgą 
straipsnį, vaizduojantį kaip lat
viai Latvijoje skęsta rusų kolo
nizavimo jūroje. Straipsnyje nu
rodoma, kad prieš dešimtmetį

straipsnyje įdomiausia vieta, 
“...latviai pareiškia kur kas ma
žiau nacionalistinių ar religinių 
protestų, negu kad jų kaimy
nai Romos Katalikai Lietuvoje, 
į kurią. Sovietų valdininkai net 
ir dabar Amerikos žurnalistų 
neįleidžia”. Išvada aiški: Lat
vijoje blogai, bet Lietuvoje dar 
blogiau...

"Kuklios vaišės" okupanto Pažaislio vienuolynas
latviai sudarę 62% Latvijos gy
ventojų, gi dabar jau vos tik 
56.8%. Per tą dešimtmetį lat
vių gyventojų skaičius tepadidė- 
jo vos 44,000, kai tuo pačiu lai
kotarpiu rusų skaičius padidėjo 
net 150,000. Rusai Latvijoje su
daro dabar 30% gyventojų.

Du trečdaliu televizijos ir ra
dijo programų eina rusų kalbo
je. Policija — beveik visu 100% 
vien rusai ir policijos vieši nu
rodymai skelbimų lentose — tik 
rusų kalboje. Bet straipsnio au
torius čia pat pastebi, kad esą 
niekas iš latvių nenori tarnau
ti policijoje, kurią tvarko ru
sai. . _

Rygoje dabar gyveną 733,000 
gyventojų. Per- pastarąjį de
šimtmetį to miesto gyventojų 
skaičius pakilo net virš 26%.

Straipsnyje sakoma, kad 1940 
metais rusams užėmus Latviją 
buvo deportuota 35,000 latvių į 
Šiaurės Rusiją ir Sibirą. Vėliau 
65,000 latvių pabėgo į Vokieti
ją ir Švediją. Dar vėliau, ru
sams Latvijon grižus, 105,000 
latvių buvę ištremta Į tolimas 
Rusijos vietas. Be to, dar 194$ 
m., Stalinui kolektyvinant Lat
viją, daugiausia Į Sibirą ištrem
ta kita 70,000 latvių, grupė.

Kiek tai liečia Lietuvą, tame

gimtadienio proga
Skaitau spaudoje, kad šiomis 

dienomis Washington D. C. So
vietų Rusijos ambasadoje buvo 
paminėta Sovietų Rusijos 55 
metų sukaktis. Kaip ir papras
tai, rusai, atstovaudami proleta
riatą tokiomis progomis padaro 
priėmimus, kurių iškilmingumui 
ir turtingumui neprilygsta jokie 
karališki baliai. Taip ir šį kartą 
— dalyvavę net 1,500 svečių, 
kurie viename gražiausių ir bran
giausių tokios' rūšies rūmų Ame
rikoje, nupirktų Sovietų amba
sadai, buvo vaišinami puikiau
siais valgiais ir gėrimais, žino
ma — nepaskutinėje vietoje la- 

: bai brangiu rusišku kaviaru ir 
• vynu. Priėmime dalyvavo patys 
aukščiausi Amerikos valdžios at
stovai su užsienių reikalų minis
ter! u William Rogers priešakyje.

Nieko, žinoma, čia ypatingo, 
kad rusai daro tokius iškilmin
gus priėmimus. Pastarasis ne 
pirmutinis ir ne paskutinis. Tu
rėdami milijonus vergų — prole
tariato atstovai gali sau leisti ir 
pabaliavoti...

Bet ne tame reikalas. Skai
tant apie tą priėmimą, man ding
telėjo štai kokia mintis: koks bū
tų alasas spaudoje (Įskaitant

mūsų lietuviškąją), jei sutartį 
su rusais (kokią padarė prezi
dentas Nixonas viešėdamas Mas
kvoje) būtų padaręs demokra
tų administracijos prezidentas ir 
dabar tokiame priėmime būtų 
dalyvavęs tokios demokratų ad
ministracijos užsienių reikalų 
ministeris? Dabargi, esant res
publikonų administracijai, iš to 
ne tik nesistebima, bet dargi 
manoma, kad taip reikia.

Broliu Meky filmai 
meno muziejuje

Los Angeles County Museum 
of Art’s turi kultūrinių progra
mų, kurių viena apima filmus 
ir pavadinta “New American In
dependent Films”. Nesenai, tar
pe žymių Amerikos nepriklauso
mų filmų gamintojų (Bruce Con
nor, Jim Jacob, Nichilas Dobbs, 
Jerome Hill ir kt) buvo pade
monstruota ir Jono Meko “Pri
siminimai iš kelionės į Lietuvą” 
bei Adolfo Meko “Einu namo” 
filmai.

Nepageidautina garsenybė
Gerai ir negerai, kai Amerikos 

didžiojoje spaudoje pasirodo gar
senybių vardai, kurie, mums at-

rodo, galėtų (ar net tikrumoje)
būti lietuviškos kilmės, bet apie 
tai nieko nesakoma. Ypač Holly- 
woode, kur yra (ar buvo) aukš
tai iškilusių vardų filmų padan
gėje, neabejotinai rodančių juos 
esant lietuviškos kilmės. Bet... 
jie ne tik apie tai nieko patys 
nepasisako, dar daugiau — su 
lietuviškuoju pasauliu neturi (ir 
nenori turėti) jokio ryšio. Kar
tais apgailestaujame, kadt aukš
tai iškilę lietuvių kilmės žmonės 
ne tik vengia, lietuviškų ryšių, 
bet nei žodžiu neprisimena apie 
savo tautinę kilmę, kai apie j uos 
labai garsiai “zvanijama” spau
doje. Tiek to.

f Raginkite savo apylinkę 
r augti - taupykite!

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius duo mė- 
>psio pirmos.

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF 55,000, OR MORE.
2 YEAR MATURITY.

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, lit 6060f

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti ė
<

Bet kartais ir gerai, kad ko
kios “garsenybės” lietuviška 
kilmė nutylima, štai, neseniai, 
vienas virš milijono skaitytojų 
turįs žurnalas paskelbė gana 
įdomų straipsnį, pavadintą “Gat
vės žmonės” (Street People). 
Tai vienišų, daugumoje jau pa
senusių, gyvenime pasimetusių 
žmonių galerija. Spalvuotos 
nuotraukos ir išsami tų žmonių 
charakteristika skaitytojui la
bai vaizdžiai nusakė kas tie žmo
nės yra. Nesu linkęs gilintis į 
tokių žmonių gyvenimą ir iš vi
so jais domėtis, bet šį kartą ma
no dėmesį atkreipė tame straips- 
nyje viena pavardė: D a m u š i s. 
Jo kai kurie charakteristikos 
bruožai: Joseph Casimir John 
Damušis is well regarded. Jis 
esąs labai sąmoningas ir pasta
bus. Tarpe kita ko, jis nuolatos 
keliauja šaligatviais, priekyje 
stumdamas marketo vežimėlį ir 
spardydamas cigarečių likučius 
bei popiergalius j gatvę... Jis sa
vanoriškai valo šaligatvius tam 
tikrame rajone... ir retai pažvel
gia kitam į akis kai “dirba”. Jis 
visada “apsirengęs”: keliais kos
tiumais, kurių kraštai ar galai 
kyšo vienas pro kitą... Jis mano, 
kad jo apranga yra komiška. Jis 
sako, kad jis yra “trečioji ly
tis” — barzdota moteris... Pagal 
tą žurnalo, ponas Damušis mie
ga šaligatvių tarpduriuose ar 
kur nors kaimynystėje tarp sąš
lavų dėžių... ir taip — nuo 1965 
m. kai ta garsenybė iš New Yor- 
ko persikėlė Į Santa Monika, 
Calif., kur ir dabar tebegarsina 
vardą. Kieno?

Gal ir gerai, kad kai kurių 
“garsenybių” kilmė nėra mini
ma šalia jų charakteristikos. 
Ypač šiuo atveju.

Pagaliau Bendruomene 
pirmauja

Sveikinimas Lietuvių Bend
ruomenei. Ji pralenkė Ameri
koje vykstantį labai kontroversi
nį judėjimą, žinoma “womens 
liberation” (sutrumpintai ’’worn- 
lib”) vardu. Žiūriu mūsų spau
doje į nuotraukas ir tekstus — 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos Žiniaraščio atsiradimo 
proga. Nuotraukoje — redakci
nė kolegija; Rita Kėkštaitė, Lo
reta Plienaitė, Mirga šerepkai-

ten gyvena labai patogiai, net 
prabangiai — kai savo dolerius 
iškeičia į vietinę valiutą. Ita
lijoje gyvena net 18,000 tokių 
Amerikos pensininkų, Lenkijo
je _  6,000 ir beveik kiekviena
me Europos ar Pietų Amerikos 
krašte rasime po kelis tūkstan
čius. Ne visur galima savo pen
sijos čekį gauti. Pvz. pensininkas 
grįžęs Lietuvon — ten negali 
gauti savo čekio, toks yra Ame
rikos įstaigų potvarkis.

Bet ir šiaip amerikiečiai, šio 
krašto kilmės, ieško kur pigiau 
pragyventi, ypač kai ateina pen
sijos amžius. Yra gyvenančių 
Kanadoje, yra gyvenančių ii* kai
myninėje Meksikoje. Kaip tik 
Meksikoje viskas daug pigiau ir 
dėlto prieš eilę metų didelis skai
čius amerikiečių įsigijo nuosavy
bes visai arti sienos — Meksi
kos pusėje. Tik dabar paaiškė
jo, kad tie naujakuriai atsidū
rė didelėje bėdoje, nes Meksi
kos vyriausybė aiškiai pasakė, 
kad jie nėra sklypų (ant kurių 
pasistatydino puikius namus) 
savininkai. Vietinės adminis
tracijos pareigūnai tiems ameri
kiečiams pradėjo daryti įvairiau
sių sunkumų, kurie taip įgrįso 
ir įbaugino, kad kai kurie nau
jakuriai palikę viską — grįžo 
Amerikos pusėn ir dabar gailisi, 
kad neapsižiūrėjo sklypus pirk
dami ir namus statydami.

Žinodamas, kad net keli lie
tuviai rengėsi ten pirkti sklypus 
ir statyti namus, pasišoviau rei
kalą ištirti ir žinių gauti iš pa
čių pirmųjų šaltinių.' Paskambi
nau į Meksikos Prekybos Atsto
vybę ir gavau štai kokį atsaky
mą: taip, tiesa, kad joks svetim
šalis (taigi ne Meksikos pilie
tis) negali būti žemės savinin
ku Meksikoje 50 kilometrų nuo

Dvasiškis Aliaskoje 
išrado pieno vyną

Iš Whitehorse, Yukono Te
ritorijoje, diocezijos atleistas 
71 metų amžiaus kunigas Em
met Engei su savo 80 metų am
žiaus broliu pradėjo Aliaskoje 
biznį su 11 procentų alkoholio 
vynu, gaminamu iš pieno, tik
riau iš nuriebintų pieno milte
lių.

Nepranešama iš kur kun. 
kun. Enunet Engei kilęs, bet 
pasakyta, kad jo šeimoje pie-

jūros kranto ir 100 kilometrų 
nuo valstybinės sienos (vienas 
klm. pra lygus % mylios). Tuo
se pasienio ar pajūrio ruožuose 
svetimšalis žemę gali tik nuomo
ti, bet nuomos sutartis turi būti 
atnaujinta nerečiau kaip 3-5 me
tai. Taigi — išsinuomosi skly
pą, pastatysi namą ir po trijų 
metų vėl eik prašyti sutarties 
prailginimo... Kas gi gali garan
tuoti, kad sutartis ■ bus visada 
prailginta?

no vynas praktikuojamas įau 
[per daugiau kaip 3<M> metų, l ik 
visa bėda buvusi, kad pieno 
vynas nesiliovęs toliau rūgti. 

[Dabar rastas būdas kaip jo fer
mentaciją sustabdyti.

Kun. Engei pareiškė AP re
porteriui, kad jo vynas ypač 
tinkąs moterims, kadangi jį 
esą galima “gerti ir gerti” ir 
“nesukvailioti”.

Pieno vynas “atpalaiduoja 
■liežuvį; gali keliauti į mėnulį, 
gali rašyti poezija ir net dai
nuoti. .. Seni žmonės jį mėgs
ta. Ir kūdikiai mėgsta, o gy
vuliai kiek paragavę pradeda 
laigyti. Tai smagiausias daly
kas pasaulyje”, gyrė savo pie
no vyną kunigas Engei.

Lietuvoje Pienocentras iš pie
no net “šampaną” darydavo.

6 Dauguma, kuri nesusijun- 
gai į vienybę, yra chaosas; vie
nybė, kuri1 nėra priklausoma nuo 
daugumos, yra beprotybė.

Blaise PascalDĖDES ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI I
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti 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.

I 
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
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tė, Ina Stravinskytė, trūksta — 
Aušrinės Karaitytės. Vyrų, to
je sąjungoje, atrodoš lyg ir nė
ra. Arba jei tokios lyties na
rių ir būtų, tai jie, turbūt, pa
sinėrę lėkščių plovime ir bulvių 
skutime... Pagal dr. šarkų Ph. D. 
— ištiktųjų, kas čia dabar da
rosi ?...

Atsargiai su įsikūrimu 
Meksikoje

Tūkstančiai Amerikos pensi
ninkų gyvena kituose kraštuose. 
Daugiausia tie, kurie yra imi
gravę iš kitų kraštų. Čia sulau
kę senatvės, gaudami mažą pen
siją, grįžę į savo kilmės kraštus
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DR. BAČKIO PASKAITA VLIKŲI
(Tęsinys)

IV. EUROPOS SAUGUMO IR 
BENDRADARBIAVIMO 

KONFERENCIJA
Preliminariniai pasitarimai 

pradėti Helsinkyje 1972. XI. 22 
d. Juose šalia Europos valsty-

bių, dalyvauja JAV ir Kanada. 
Juose atstovaujami visi Euro
pos kraštai (Rytų bloko ir Va
karų bloko) ir jų tarpe yra — 
Vatikano, Šveicarijos, Liech- 
tensteino, Maltos atstovai. Nė
ra tik Albanijos. Monako bei 
Andoros atstovų. Preliminari-

uių pasitarimų tikslas — nu
statyti darbotvarkę, pasitari
mų laiką, vietą bei tai, * kas 
kokiuose pasitarimuose daly
vaus. Pvz. spėliojama, kad vi
sų kraštų U. R. Ministrai, gal, 
tos konferencijos darbui susi-

VLIKas, kaip žinoma, yra 
pasiuntęs Memorandumą vi
soms Vakarų vyriausybėms. 
LDS, ministeris S. Lozoraitis, 
— taip pat yra paruošęs Memo
randumą.

Tos Konferencijos klausimu
rinks 1973 nu sausio mėnesį (įvairiai galvojama. Xieni ma-

Didina priemilžius, priesvorius ir išmilžius
Šių metų lapkričio 23 dieną Lietuvos komunistų par

tijos sekretorius Antanas Sniečkus į Vilnių buvo sukvie
tęs visus partijos centro komiteto narius naujoms instruk
cijoms gauti, šis netikėtas ir paskubomis sušauktas cen
tro komiteto susirinkimas skaitomas labai svarbiu, nes į 
jį iš Maskvos buvo atvykęs V. Manžulinas, kuris atidžiai 
sekė partijos pareigūnams sakomas kalbas ir duodamas 
instrukcijas.

Atrodytų, kad dabartiniu metu, atsidarius univer
sitetų, institutų ir vidurinių mokyklų durims, visas dė
mesys turėtų būti kreipiamas j švietimą ir kultūros rei
kalus. Bet šį kartą taip nebuvo. Su paskutinėm Maskvos 
instrukcijom atvažiavęs Manžulinas nuo kultūros klausi
mų nukrypo į daug paprastesnius kasdieninio gyvenimo 
reikalus. Ne apie mokslo metų pradžią jis įsakė kalbėti, 
bet liepė ruošti naujus planus, kaip padidinti priemilžius 
ir priesvorius. Jis žino, kad lietuviai, nežiūrint į lietingą 
vasarą, vis dėlto iš hektaro gavo daugiau grūdų negu ga
vo rusai, ukrainiečiai ir įvairios Kaukazo gentys. Lietu
viai prikūlė daugiau javų, jie primelžė žymiai daugiau! 
pieno. Buvo kalbama, kad šiais metais, turint galvoje lie-, 
tuvių darbštumą ir taupumą, lietuviai bus paskelbti darb
ščiausiais visos Sovietų Sąjungos vergais.

Bet aukštoji komunistų partijos vadovybė kitaip gal
voja, Maskvoje gauti statistikos duomenys Todo vieną 
dalyką, o Vilniun atvažiavęs Manžulinas kitaip juos in
terpretuoja. Jis žino, kad lietuviai daugiau javų išaugina 
ir daugiau pieno primelžia, bet lietuviškos svarstyklės ne
rodo reikalingų priemilžių ir priesvorių. Amerikos lietu
viams šie žodžiai yra nauji, jiems neaiški jų tikra prasmė. 
Ne kiekvienas ir “tarybinėje” Lietuvoje gyvenantis lie
tuvis žino jų prasmę.!' Lietuvoje jie turi Balčikonio lietu
vių kalbos žodyną, bet ir jame komunistų partijos nukal
tų žodių prasmė dar nepaaiškinta.

Lietuviai, žinodami kalbos dvasią ir turėdami gal
voje sovietų valdžios pareigūnų tikslus, patys daro išva
das. Visiems lietuviams yra žinoma svorio prasmė. Jei
gu nukaltas “priesvoris”, tai kiekvienas supranta, kad 
kalba eina apie svorį, kuris pridedamas prie esamo svorio. 
Jeigu kalba eina apie Lietuvoje dabar vartojamą kilo
gramą, tai reikia manyti, kad čia bus tas svoris, kuris 
pridedamas prie kilogramo. Jeigu kalba apie išmelžtą 
pieną, tai “priemilžis” bus visas primelžtas pienas. O 
kai kalba eina apie “priemilžį”, tai valdžios atstovas turi

galvoje tą priedelį, kurį reikia pridėti prie primelžto pie
no. Vyriausias sovietas atsiuntęs Manžuliną “tarybinėn” 
Lietuvon, kad patikrinti visus priemilžius ir priesvorius. 
Statistikos duomenys rodo, kad lietuviai primelžė ir pri- 
svėrė reikalingus svorius, bet lietuvių “priemilžiai” ir 
“priesvoriai” nepakankamai dideli. Manžiulinui aišku, 
kad jie ne toki, kokių Maskva norėtų.

Sekretorius Sniečkus, išklausęs naujausias instruk
cijas, sušaukė centro komiteto narius į plenumo posėdį 
ir išdrožė jiems trijų valandų kalbą. Mokyklos, univer
sitetai ir įvairiausi institutai nustumti į šalį, o pirmon ei
lėn pastatytas visiškas Lietuvos išmelžimas. Jis nusis
kundė šią vasarą “tarybinėje” Lietuvoje pūtusiu smarkiu 
vėju, užnešusiu net audras; dideliu perteklių drėgmės ir 
kitomis negerovėmis, bet pati didžiausioji lietuvių yda ir 
komunistinei santvarkai padaryta žala yra netinkamas prie 
svoris. Jis stengėsi įkalti kiekvienam centro komiteto na
riui, kad dabartiniu metu žemdirbystė yra pats svarbiau
sias kiekvieno uždavinys. Jis žinojo, kad svarbiausi žemės 
ūkio darbai jau baigti, artėja žiema, bet jis kiekvienam 
kalė ir įsakė neužmiršti ateinančių metų.
' Keliais atvejais jis pabrėžė “priesvorio” reikalą. 

Tiesos redaktorius, spausdindamas Sniečkaus instrukci
jas, didelėmis raidėmis per dvi skiltis išskyrė šitokį Snieč
kaus įsakymą: “Didinti priemilžius ir priesvorius”. Lie
tuviai /daugiau primelžė, negu ukrainiečiai ir gudai. 
Lietuvių javai daugiau svėrė, negu kabardinų ir pačių 
rusų sverti javai, bet tas lietuvių priesvoris vis dėlto ne
buvo pakankamai didelis. Jis šitaip partijos veikėjams 
aiškino:

“Didelį darbą atlieka mūsų gyvulininkystės dar
buotojai. Ypač ženklus polinkis šiemet pasiektas, di
dinant pieno gamybą. Per dešimt mėnesių palyginti 
su tuo pčiu 1971 metų laikotarpiu i bendroji pieno ga
myba visuomeniniame ūkyje padidėjo 6 procentais, 
vidutinis primelžimas iš vienos karvės — 98 kilogra
mai. ...

Visuose rajonuose sukurtos, tiesa , dar nedide
lės, specializuotos avių farmos. Pradėtas vystyti 
triušių ūkis, šalia laimėjimų gyvulininkystės srityje 
yra ir tam tikrų trūkumų. Pirmiausia kelia nerimą 
tai, kad eilėje rajonų sumažėjo priesvoriai ir mėsos, 
ypač gavijienos gamyba”. (Tiesa, 1972 m. lapkr. 25 
d., 2 psl.)
Snieškus patenkintas, kad šiais metais "melžėjos pri

melžė daugiau pieno, bet Manžiulinas nepatenkintas, 
kad tos priemilžos nepakankamai didelės. Sniečkus džiau
giasi, kad “tarybinėje” Lietuvoje pradėti auginti triušiai, 
jam nerimą kelia triušių ir kitų galvijų maži priesvoriai. 
Vilkaviškio kiaulių priesvoris dar pakenčiamas, bet za
rasiečiai, kupiškėnai ir Vilniaus apylinkiųjparšų augin
tojai tokio priesvorio nepagamina.

Manžulinas nori ne tik visiškai išmelžti lietuviškas 
karves, bet išvalyti visas mėsos ir riebalų atsargas. Snieč
kus įsakė didinti priesvorius ir iki paskutinio lašo iš
melžti Lietuvą.

JUOZAS KARIBUTAS

KELIONĖ APLINK PASAULĮ
(Tęsinys)

Apeinu suvenyrų krautuvė
les ir dairausi autobuso atgal į 
Jeruzalę. Matau čia daug ara
bų. Keista, kad Tel Avive jų 
veik nesimato, čia jie turi 
krautuvėles, valgyklas ir atro
do juos toleruoja. Savo švara 
jie nuo žydų gerokai skiriasi.

Autobusas per labai gražias 
apylinkes rieda vėl atgal į Je-, 
ruzalę. Jame pilna arabų, žy
dų ir įvairių tautybių turistų. 
Kai pasiekiame autobusų stotį, 
kuri netoli nuo mano viešbu
čio. diena slenka į pavakarius 
ir lieka tik lankyti pačias ar
čiausias vietas. Tad kiek pail
sėjęs einu į Tomb Garden, ku
riame Jėzus Kristus buvo pri
kaltas prie kryžiaus. Lankau 
tą katakombą. kurioje Jėzus 
buvo susuptas į drobulę ir pa
guldytas. Prieš ją dar mel
džiasi piligrimai. Jų keturios 
grupės, girdžiu jie gieda ir mel
džiasi keturiomis kalbomis. 
Visi labai patylomis, kad vie
ni kitu netrukdvtu. čia vieni 
švedai, kiti norvegai, vokie
čiai. Kas tie ketvirtieji — ne
galiu suprasti? Pastarųjų ku

nigas man nesuprantama kal
ba jiems pasakoja Jėzaus kan
čių istoriją ir pripila vyno tau
reles. Visi labai susikaupę lai
kė taureles rankose, po to iš
gėrė ir ilgai meldėsi. Ekskur
sijos labai mišraus amžiaus 
žmonės.

Aplankau Golgotos kalną, 
Herodo šeimos kapą ir pasuku 
link senojo miesto, kurį supa 
gana aukšta mūrinė tvora. Ei
nu į senąjį miestą per pagrin
dinį įėjimą, vadinamą “Jaffa 
Gate” ir patenku į labai siau
rą gatvelę, o joje turgus, čia tų 
mažų krautuvėlių įvairiausių.- 
Jas laiko žydai ir arabai. La
bai.gausu meniškų medžio dro
žinių ir visokių suvenyrų. Einu 
Dovydo gatve ir pardavėjai 
neduoda ramybės. Kaip ir vi
sur kitur, jie nori parsinešti 
didesnį dienos uždarbį. Vie
nur užsuku ir randu medžio 
drožinį — skulptūrą Mozė. 
Nuostabiai išgauti veido bruo
žai ir išraiška. Jis laiko dešimt 
Dievo įsakymų rankoje, rūs
tus. plaukai susinai tį 1 i gi kak
lo. Nebrangiai. bet sunkus, 
ir kaip gi jį pargabenti į na

mus Su gailesčiu palieku ne- 
nusipirkęs, einu toliau. Nuo
stabu, kiek daug to ploto, kad 
einu ir einu, /vis tokios pat 
krautuvėlės. , Dairausi į šoni
nes gatves, jos taip pat krautu
vėlėmis nužertos. Visos jos la
bai panašios kiek išorine, tiek 
vidinė tvarka.

Senamiestis turi ir įstaigų, 
bažnvčiu, vienuolvnu. Paini- 
nėtinas gražus ir įdomus pa
statas “Dome of the Rock".

Sv. Onos bažnyčia, armėnų 
stiliumi, skirtinga nuo visų 
kitu bažnvčiu. <- * 4-

Berniukas prisistato, kad jis 
katalikas ir veda mane pas 
pranciškonus, kur esąs lietu, 
yis. Laiptais į kalną. Siauros 
gatvelės. Jis kalba ir vis aiški
na, ką reiškia šita bei ana vie
ta. Pagaliau prieiname ir vie
nuolyną. Durininkas civilis, 
dirbąs pre telefono, labai sim
patingas visur apskambinęs 
sužinojo, kad lietuvis yra, bet 
nečia, kur tai už keletos mylių. 
Jam padėkojau ir vėl mažojo 
palydovo lydimas einu. Jis 
mane veda prie arčiausio išėji
mo. Kitaip esą čia lengva pa
simesti ir ilgai klaidžioti . Jam 
padėkoju ir duodu smulkių. 
Žinau, kad jis tik dėl jų ir sa
vo patarnavimą pasiūlė. Ara-

biukas linksniai pasišokinėda
mas, gavęs pinigų, bematant 
nudūmė savais keliais, žiūriu 
ir skaitau gatvės užrašą “Je
ruzalėn! Bridge Road”, kuris 
veda į pakalnę ir taip eidamas, 
žinau, kad pasieksiu vėl Jaffa 
Gate, nuo kur ir mano viešbu
tis nebetoli. *~

Einu pagal senamiesčio mū
rinę sieną, už kurios tiek daug 
įvairaus gyvenimo. Iš kairės 
daubos ii- kvepia eukaliptų 
medžiai bei spalvingai žydi 
levendros. Nešuosi lietuvio 
kunigo telefoną su viltimi, kad 
aš jį surasiu ir jis galės būti 
man rytdienos vadovu. Kitaip 
čia sunku visas vietas susiras
ti be jokio palydovo.

Iš viešbučio skambiu ir iš
sišaukiu man nieko dar nesa
kantį vardą Vittorio. Kalba 
gerai lietuviškai, labai malo
nus ir pažada rytojaus rytą 9 
vai. mane paimti iš viešbučio 
privačiam “turui”. Labai džiau
giuosi, nes žinau, kad visi jie 
labai užimti su turistų vežioji
mu ir už tai jie gauna aukų.

Vakaras, kada užsidaro vi
sa prekyba, čia labai nuobo
dus. Naktinio gyvenimo visai 
nėra. Einu tyliomis, lyg būtų 
niekeno neapgyventos, gat
vėmis ir gėriuosi tokia vakaro

(Sov. Sąj. siūlymas) ar tik 
1973 m. birželio mėnesį (vaka
riečių siūlymas). Jei kas būtų 
sutarta, gal, esą susirinktų ir 
visų Europos kraštų “Viršū
nės” — t. y. valstybių bei vy
riausybių galvos susitarimui 
pasirašyti... Bet tai visa tėra 
spėliojimai.

Pagal lig šiol paskelbtas in
formacijas, atrodo, kad į Eu
ropos Saugumo ir Bendradar
biavimo Konferencijos • darbo
tvarkę gali būti įtraukti šie 
klausimai:

1. prekybos, ekonomijos, 
mokslo, technologijos bei ap
linkos;
2. žmonių, idėjų, informacijų 
judėjimo — pasikeitimo lais
vės reikalai;

3. principai, tvarką santy
kius tarp valstybių. Šioje srity
je galėtų būti svarstomi klau
simai, susiję su nepuolimu, 
saugumu bei Sovietų Sąjungos 
noru įteisinti tai, ką po II-jo 
Pasaulinio Karo ji yra laimėju
si, jei būtų pripažintos “egzis
tuojančios dabar sienos nelie
čiamomis”. ..

Toje pačioje eilėje, Vakarai 
galėtų turėti vilties padaryti 
tai, kad Brežnevo doktrina ne
begalėtų būti taikoma ir Sov. 
Sąjunga nebegalėtų panašių in
tervencijų — okupacijos — da
ryti, kaip ji padarė su Čekos
lovakija 1968 metais. Ta link
me galėtų būti priimtas pareiš
kimas, pagal kurį nebebūtų ga
lima intervenuoti į kitų kraštų 
vidaus reikalus, imtinai ir į 
tų kraštų, kurie turi tokią pat 
politinę sistemą. . .

Kas liečia Lietuvos bei Latvi
jos ir Estijos bylą — turime 
tekstą Baltųjų Rūmų pareigū
no rašto, kur jis, atsakyda
mas Amerikiečių Latvių Sąjun
gos pirmininkui, taip 1972. X. 
19 d. rašė: “JAV žiūri į pasiū
lytą konferenciją ne kaip į su
sirinkimą Europos politiniam 
bei socialiniam padalinimui

no, kad ji daug rezultatų ne
duos; kiti daug iš jos tikisi, bet 
bendrai, spėliojama, kad jos 
eiga gali ilgai užsitęsti. 1972 XI. 
24 d. NBČ pranešė, kad toje 
Konferencijoje visi nutarimai 
turės būti vienu balsu priimti.

Sakoma, kad svarbesnis ir 
konkretesnis dalykas yra numa
tytoji 1873. I. 31 d. Konferenci
ja — Abipusiškai Balansuoto 
Karo Pajėgų Centro Europoje 
sumažinimo klausimu (MBFR). 
JAV, Didž. Britanija, Vak. Vo
kietija, Kanada, Belgija, Liuk- 
senburgas ir Olandija pasiuntė 
Sovietų Sąjungai, Čekoslova
kijai Vengrjai, Lenkijai, Rytų 
Vokietijai kvietimus į tą kon
ferenciją. Danija, Graikija, 
Italija, Norvegija ir Turkija 
joje dalyvaus, kaip stebėtojai.

1972. XI. 21 d. Bonnoje posė
džiavęs NATO politinis komi
tetas kritiškai pasisakė dėl pra
sidėjusių Helsinky prelimina
rinių pasitarimų. Jo pasisaky
mu — Vakarų nusistatymas tu
rėtų būti vieningai pareikštas 
Helsinky ir bendrai, NATO 
nariai turėtų daugiau konsul
tuotis__ Esą JAV turėtų ryž
tingai likti Europoje įsitrauku
sios, o Vakariečių pozicija 
turėtų būti tokia, kad kiekvie
nas Rytų ir Vakarų Europos 
kraštas turi teisę į savą politi
niu. evoliuciją, laisvą nuo bet 
kokios svetimos intervencijos. 
Sekdami ateityje Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo 
Konferencijos eigą, galėsime 
matyti, kaip ginami laisvo ap
sisprendimo teisės reikalai bei 
kaip ginami teisės ir teisėtumo 
klausimai.

V. KELIOS MINTYS APIE 
LIETUVOS BYLĄ

1972 metai, gal bus istoriniai 
metai, “šaltojo Karo” era baig
ta. Derybos tarp Rytų ir Vaka
rų eina, nežiūrint, kad ideo
loginiai skirtumai pasilieka, 
kaip buvę. Komunistiniai kraš-

įamžinti, o kaip į susirinkimą, 
kuris turėtų būti žingsnis link 
įtampos atolydžio ir padidinti! 
ryšius tarp Rytų ir Vakarų Eu
ropos tautų”.

Iš kitų šaltinių žinoma taip 
pat, kad ką tik paminėta kryp
timi esančios JAV nusistačiusios

tai, atrodo, susirūpinę, -kaip 
pagerinti savo teritorijose eko
nominę padėtį, kaip gauti kre
ditų ir investavimų iš Vakarų, 
kaip daugiau sulaukti techno
logijos laimėjimų iš jų.

Bet realybė yra ta, kad Kini
jos Liaudies Respublika yra
baimės apimta, kad Sovietų 
Sąjunga jos neatakuotų, kol 
ji nėra dar pasigaminusi tin
kamų raketų. Ji jų turėsianti 
tik 1975 metais. Tiek Kinija,

veikti Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Konferenci
jos preliminariniuose bei toli
mesniuose posėdžiuose. Lietu
vių veiksniai kalbamos konfe
rencijos reikalu labai rūpinasi.’tiek Sov. Sąjunga nuolat trau-

šventa ramybe. Praeinu pa
minklą, kuris statytas atmini
mui paskutiniame kare žuvusių 
už laisvę. Priešai jį Amerikos 
ambasados būstinė. Retkar
čiais pravažiuoja lengva maši
na arba praeina koks turistas. 
Gaivinančiai veikia atvėsęs oras 
ir norisi kuo ilgiau vienišam 
ramiai pasivaikštinėti.

Viešbutyje taip pat visiška 
ramybė. Vakarienė baigėsi. 
Visi sulindo į kambarius ir da
linasi dienos įspūdžiais arba 
rašo į namus bei draugams at
virlaiškius. žemai perkuosi ir 
aš keletą atvirukų ir keliuosi į 
kambarį poilsiui.

LANKAU ISTORINES 
SV. VIETAS

Rytas perlais pagražintas 
žėri visu zauniu. Sėdžiu val
gykloje pusryčiui ir gėriuosi 
Jeruzalės vaizdais. Penktas 
aukštas ir į lauką yiėn tik stik
linė siena. Vaizdas neatsitrau
kiantis ir niekados neatsigėrėti- 
nas. Kalnai, pakalnės apsta
tyti bažnyčiomis, maldyklomis, 
stilingais moderniais pastatais 
šviečia iš tolo savo grožiu ir 
sukelia pasigėrėjimo jausmą.

Arabai padavėjai. Viskas la
bai švaru ir maistas geras. Su
sigalvojau, kodėl taip? Kituo

se kraštuose, kur arabai valdo, 
to visai nėra? Argi žydai juos 
išdresiravo ?

Sutartu laiku man nepažįs
tamas kunigas prisistatė. Susi
pažinom ir pasisakė esąs Vik
toras Garbukas. Nustebau, kad 
čia tik susipažinau tą asmenį, 
apie kurį jau buvau anksčiau 
girdėjęs. Žinau,, kad jis rašo 
poeziją ir plačiai žinomas.

Jis pasiima mane visai die
nai į savo globą, ir ta diena 
man liko labai atmintina. Sa
kosi jis gyvenąs jau keletą me
tų ir pažįsta gerai "Visas šventas 
vietas. Labai džiaugiuosi, kad 
esu gerose rankose ir vadovas 
kalba lietuviškai.

Jis veda mane pagal Cedro
no upę, kuri dabar nei lašelio 
drėgmės neturi ir nei nepana
šu, kad kadaise Čia upės būta. 
Juozapato pakalnė. Kur Jėzus 
Kristus krauju prakaitavo, ten 
dabar pastatyta Agonijos vardo 
bažnyčia, visų tautybių aukos. 
Niekur tokie nematyti langai — 
mozaikos iš alabastro, apmo
kėti olandų, belgų, pietų. Ame
rikos, USA. Įdomi mozaika, 
Vaizduojanti Kristaus pabučia
vimą. Didžiąjame altoriaus 
centre, sukniubęs Kristus mal
dos agonijoje. Bažnyčioje uo
los išlikę iš ketvirto šimtmečio,
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kiančius karines savo pajėgas 
į pasienį.

Artimuose Rytuose susikirti
mai nuolat vyksta tarp Izrae
lio ir jo kaimynų. Berlyno Sie
na pasilieka, kaip lygiai 858 
mylios gerai minuotos sienos 
ir kietai saugumos tarp Rytų 
ir Vakarų Vokietijos... Pagal 
Tarptautinio Strateginio Stu
dijų Centro, skelbiamas infor
macijas, Siaurės ir Centro Eu
ropoje vakariečių pusėje tesa
mą 5,500 kovos tankų prieš 
16,000 Varšuvos Pakto Bloko. 
Karių toje pat Europos srity*- 
je — Vakariečių pusėje esama 
— 466,000 vokiečių ir 310,00 
amerikiečių prieš 1,200,000 ru
sų ir kitų Varšuvos Bloko kraš
tų karių...

Prekybos srityje nepamirš
tama, kad JAV-se yra didelis 
deficitas, kad Jav. kovoja su 
infliacija ir nori dolerį išlaikyti 
tvirtą. Tad, spėliojama, kad 
prekybos klausimais JAV tu
rės sunkių derybų su Europos 
Ekonomine Bendruomene bei 
kitais kraštais. Tie klausimai 
reikės išspręsti, nebekalbant 
apie politinius klausinius.

Europiečiai tikisi, kad JAV 
Prezidentas daugiau dėmesio 
skirs Europos reikalams, nes 
jis ne kartą yra pareiškęs, kad 
labai svarbu JAV yra glaudžiai 
su Europa veikti.

Problemų, tad, daug Euro
poje, Artimuose Rytuose bei 
Azijoje. Gali iškilti sunkumų 
su Sov. Sąjunga tiek JAV, tiek 
Vak. Vokietijai, nežiūrint su
tarčių pasirašymo. Vak. Vokie
tijai sunkumų gali iškilti ir su 
Rytų Vokietija bei Lenkija ir 
kitais kaimynais. Bet, jei visi 
bus nusistatę ir pasiryžę taikin
gai ginčus spręsti, bus surasta 
Modus Viuendi.

1972 metų tarptautinių įvy
kių šviesoje, Lietuvos ir kitų 
Baltijos kraštų byla atsidūrė 
naujoje situacijoje. Sąlygos 
veikti pasikeitė. Dėl to kyla* 
reikalas susirūpinti, kaip ge
riau ir tinkamiau reikėtų veik
ti, kad lietuvių tautos aspira
cijos būtų tinkamai ginamos ir 
kad Lietuvos interesai nenu
kentėtų.

Žinome, kad Sovietų Sąjun
ga viduje tūri dvi sunkias pro
blemas — tai ekonominės pa
dėties ir tautybių reikalai. 
Tautybių atžvilgiu, Sov. Są
junga veda kietą liniją. Ją ga
lima pavadinti dvasinio geno
cido vardu, kaip analoginiai ji 
elgiasi ir. Čekoslovakijos at
žvilgiu.

Dažnai skelbiama disidentų 
veikla Sov. Sąjungoje bei moks
lininkų protestai, ligšiol dide
lių rezultatų nesusilaukė. Kad 
kokia liberalizacija Sov. Są-

(Nukelta į 5 psl.)

taip pat ir mozaikos gabalų, 
kurie įmontuoti į grindis. Lu
bose vaizduojamos dangaus 
žvaigždės ir olyvų darželis, 
(lietuvių enciklopedijoje užti
kau rašant Alyvų ir man atro
do klaidinga: alyvos arba dar 
Lietuvoje vadinami bezdai, 
kurie žydi ir skaniai kvepia, o 
Olyvos yra medžiai, ant kurių 
auga juodos uogos ir jos valgo
mos. J. (K.). Bažnyčia statyta 
1883 metais ir labai gerai iki 
šiai dienai išlaikyta! Prie Ago
nijos bažnyčios statybos prisi
dėjo Amerika, Kanada, Vokie
tija, Belgija, Anglija, Ispani
ja, Prancūzija, Italija. Meksika, 
Chilė, Brazilija, Argentina, 
Lenkija, Vengrija, Australija. 
Už tai dabar šia bažnyčią va
dina Church of Nations.

Iš čia veda į tą vietą, kurio
je Jėzus Kristus buvo nukry
žiuotas. Toje vietoje dabar pa
statyta graikų ortodoksų baž
nyčia.

(Bus daugiau)
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pasaulyje
Metallurgical Transactions, to

mas 3, nr. 11, 19T2 m. lapkri
čio mėnesį išspausdino S. J. Dap- 
kuno straipsnį apie interdendri- 
tines struktūras kryptingai su
kietintame kobalto bazės lydi
nyje. Dapkunas yra metalurgas, 
dirbąs Naval Ship Research and 
Development Center, Annapolis 
Laboratory, Annapolis, Md. Ta
me pačiame numeryje yra dar 
profesoriaus W. V. Youdelio 
(Dept, of Engineering Materials, 
University of Windsor, Windsor, 
Ontario) studia apie bismuto ir 
bismuto — antimonijaus lydinio 
pudrų kompaktų transporto ir 
termoelektrines savybes. Mini
mo žurnalo straipsnių atrinki
mo komisijoje yra Amerikoje 
gimęs lietuvis E. G. Žukas.

A. J. Liepa (Dept, of Organic 
Chemistry, University of New 
South Wales, Kensington, N. S. 
W., Australia) paskelbė du

1972 m. rugsėjo mėn. nr. 9.
J. Kaladė, E. Montrimas, A. 

Pažėra iš Vilniaus valstybinio 
universiteto pristatė savo duo
menis apie mažo apdėjimo išsi- 
sklaidaneios srovės kinetiką ir 
apdėjimo nešėjų gyvenimo nu
statymą Berlyne išenančiame 
žurnale Physica Status Solidi (a), 
tomas 13, šių metų rugsėjo 16 d. 
nr. 1. *

čia lietuviai toliau nagrinėja 
elektrofotografijos problemas, 
kur jie jau yra davę reikšmingų 
sprendimų. Amerikoje šį pro
cesą pažįstame iš kopijavimo 
mašinų (Xerox). Beje, šios sri
ties vilniečiai mokslininkai, va
dovaujami J. Viščako, neseniai 
aplankė Ameriką susipažinti su 
tai kas čia daroma ir supažindin
ti vietinius su Vilniaus atradi
mais. Saulius šimoliūnas

vių didelė dalis Chicago j e dir 
bo siuvyklose ir aktyviai daly 
vavo siuvėjų unijų veikloje. '

Ginkluotos sargybos 
prie sveikatos centrų

Cincinnati vykstančioje AMA 
(Amerikos medicinos draugijos) 
klinikinėje konvencijoje dakta
ras Carl Hoffman, AMA prezi
dentas, pareiškė, kad yra reika
linga getuose (lūšnynuoseį^prie 
sveikatos centrų pastatyti gink
luotas sargybas, kadangi dėl 
banditizmo ir užpuldinėjimų ne 
.tik daktarai, bet net TV pa taisy
mo amatininkai, prekių pristaty
tojai, net ir policija vengia į to
kias rietas eiti, 
siūlo sveikatos 
goti aptveriant 
pastatyti aikštes
ginkluotas sarybas, kitaip esą 
neįmanoma apsaugoti ligonis, 
daktarus ir kitus sveikatos cen
trų darbuotojus. Be to, AMA 
prezidentas pasiūlė duodant stu
dentams stipendijas studijuoti 
mediciną, sudaryti kontraktus, 
kad baigę mokslus studentai 
pirmus 3 metus praktikuotų lūš
nynų sveikatos centruose.

Dr. Hoffman 
centrus apsau- 
automobiliams 

ir pastatant

.DR. BAČKIO

GRADINSKAS
Hi-Fi. STEREO

2512 W. 47 ST. — FR 6-1991 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

Ril; Gi 8-0873

DU W> EiSIM - EISIMAS
AKUŠERIJA i R MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA

6132 So. Kedzie Ave^ WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat* 

siUepia, skambinti Ml 3*0001.

DR. NINA KRAUCEL- 
KR1AUČEUŪNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
4132 So. KEDZIE AVĖ.

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

4714225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

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

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČ1A 

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

Mieliems prieteliams, 
jienų bendradarbiams, J. 
seikiui ir V. Vyteniečiui 
širdžiai dėkoju už mielus pri
siminimus apie susitikimą bei 
bendradarbiavimą Vilkaviš
kyje, ir gražius linkėjimus 
mano 70 metų sukakties proga. 
Gaila, kad viešint Amerikoje 
neteko su Jumis susitikti. Bū
tų labai malonu su Jumis pasi
matyti mūsų saulėtoje Austra
lijoje.

Mudviem su žmona besilan
kant Čikagoje nepamirštamą 
įspūdį paliko puikiai pravesta 
Tautinių šokių šventė, dėl ku
rios' vienos vertėjo atkeliauti 
iš tolimos Australijos.

šia proga norėtume išreikšti 
mūsų padėką visiems mūsų 
prieteliams, sutiktiems Čika
goje, Clevelande ir Los Ange
les už nuoširdų svetingumą.

Dr. Izidorius Kaunas 
Australia

KJau 
nuo-

Izraeliui surinkta
$4.3 milijonai

Izraelio žiniomis, kampanija 
paremti Izraelio gerovės pro
gramas 1971-1972 metais su
kėlė $4,300,000 sumą. Naciona
linis Izraelio Darbo komitetas 
iš tų sumų remia sveikatos, švie
timo ir labdaros programas Iz
raelyje.

PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PI. W Al brook 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

! Visos programos iŠ W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.; WA 5-3099 *

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

Teist.: HEmleck 4-2413
7159 Se. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

sek- 
val.

DR. VYT, TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.; PR 8-1223

IKI GRUODŽIO 4 DIENOS

PAVADUOJA DR. P. STRIMAITIS

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

2454 WEST 71 st STREET 
Ofise felef.: HEmloclc 4-2123 
Rszid. tslef.: G Ibsen 3-6195

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

. P. ŠILEIKIS, 0. P.
| ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
į Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
fe dažai. Speciali pagalba kojoms

(Arch Supports) ir L t

2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 
Telef.: PRospect 6-5084

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
^NAUJIENOSE**. — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Siuvėjų unijos lyderis
Ligšiolinis. ACWA (Amalga

mated Clothing Workers of 
America, AFL/jCIO) vicepir
mininkas Sol Brandzel išrink
tas tos unijos Chicagos,tarybos 
vedėju vieton Murray Finley, 
kurs neseniai buvo išrinktas 
385,000 narių turinčios Ameri
kos siuvėjų unijos general pre
zidentu.

Brandzel vadovaus jungtinei 
tarybai, atstovaujančiai 11,000 
siuvėjų darbininkų Chicagos 
srityje, o tėvas Bennie Bran
dzel vadovavo Chicagos siu
vėjų streikui 1910 metais ir to 
streiko rezultate 1914 metais 
buvo įsteigta ACWA. Tas strei
kas pagaliau baigėsi kai Hart 
Schaffner & Marx — pirmieji 
drabužių manufaktūros savi
ninkai, sutiko santykiuose su 
siuvimo darbininkais priimti 
arbitračijos principą.

Senosios kartos ateiviu lietu-
C

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija - eaip pavasaris, klos pradžioje pro tirpstantį sniegų liepia 

lazdynui išstleisti mažuti, deims-ntu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste 
ouklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minMij 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidimai
1. J. Avgustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio tor 

mato, 126 psL Kaina $1.—.
2. Jurgi* Baltrušaitis, ŽEMtS PAKOPOS. Elegijos, giesmes, poemos 

Kišeninio formato, 157 psL S2.00.
5. Butky Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL Sl,50.
6. Vlnc.t Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktine, 1®

psL Kaina $3.00. ,
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eiles, 105 psL $2.IX)
8. Anatolijus Kairys, AUKSINE SĖJA Eilėraščiai, 86 psL $2.00.

lz. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTE. Eiliuoti pasakojimai apie 
išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5 X)

13. Nadas Rastenis, THE FOREST Č>F ANYKŠČIAI, Antano Bara na u ikc 
"Anykščių Šilelis”, vertimas, 42 psL $2.00

14. Balys Rukia, UGNIES PARDAVĖJAS. EDės, 95 bsl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktin*. lyrika, 167 psL, 38.00
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURE, 5-ji lyrikos knyga, 152 psL $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė 

liai, 92 psL, $1.00.
18. Petras Sagstės, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 pal. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eiles, 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50
21. Alfonsas Tyruolk, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. SlitologUoš posmai 

M psL $1.00.
24. Adomas levas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psL $3.80.
Norėdami įsigyti gias ar kitas knygas, prašome atsilankyti j Naujlenr 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį order;.

1739 So. Halsted SL, Chicago, UL
ClIlilflllllllRIlilBIIKIIBBiil M

Brežnevas atvyks j JAV?
Maskvos diplomatiniuose sluo- 

ksiuose kalbama, kad Sovietų 
kompartijos sekretorius Leoni
das I. Brežnevas ateinantį ba
landžio mėnesį ruošiasi atvykti 
į JAV-bes, kur būsiąs preziden
to Nixono svečias. Kitas tokio 
rango raudonas asmuo buvo 
premjeras Nikita Chruščiovas, 
vizitavęs Washingtona ir savo 
batu sukėlęs daug dulkių Jung
tinių Tautų posėdyje.

(Atkelta iš 4 psl.) 
jungoje įvyktų tautybių atžvil
giu, sunku tikėti.

Gerai žinome iš okūp. Lietu
vos gyvenimo, kad viską Mas
kva ten diktuoja ir nori, kad 
viskas būtų daroma taip, kaip 
Maskva nori. Todėl geriau yra 
pramatyti pavojus ir ieškoti, 
kaip juos galima būtų sumažin
ti.

Didžiausias ginklas prieš 
Sovietų Sąjungos užmačias 
yra pasaulinės opinijos jė
ga Ir spaudimas, tiek mūsų 
byloje, tiek kitų pavergtųjų. 
Mūsų veiklos kelias ateityje at
rodo nelengvas ir, gal, bus il
gas. Užtat sutartinai ir vienin
gai veiktina visiems, kad is
torinių įvykių raidoje, Euro
pos rėmuose būtų patikrinta 
Lietuvai laisvė ir nepriklauso
mybė.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Upytės Draugiško klubo šokių 
vakaras Įvyks šeštadienį, gruodžio 2 
d. 7 vai. vak. Hollywood salėje, 2417 
W. 43rd St. šokiams gros geras G. 
Joniko orkestras. Bus gardžių val
gių, gėrimų ir gražių dovanų. Valdy
ba ir komisija kviečia gausiai atsilan
kyti.

— 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.

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

A, Ha lik, rast

— Joniškiečiy Labdarybės ir Kultū
ros klubo priešmetinis susirinkimas 
įvyks gruodžio 5 d. 8 vai. vak. Holly
wood salėje, 2417 W. 43rd St. Nariai 
ir narės prašomi gausiai susirinkti, 
nes bus renkama 1973 m. valdyba ir 
E a kitų reikalų aptarti. Po susirin-

mo bus vaišės. A. K.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI iR PAAIŠKINIME
kiekviena diena sutini krikščioniui

f

myo, kaip pati savo. Mat. 22:39.
Jeigu pats nenori, kad tavo artimas piktai manytų ir piktai kalbėtų apie 

tave, šnteizdamas tave, tada nedaryk nė jam to. Dievo įsakymai yra tokie, 
kad nė vienas neturi įsileisti į save nė jokių piktų minčių apie savo artimą 
Ir jeigu kartais pasitaikytų tokios aplinkybes, kurios per nežinojimą verstų 
pasiduoti netikėjimui, tada naujasis protas, kuris pilnas geradarystės, turi 
persverti tokias netikėjimo mintis, atimdamas mums galimybę nesusi
pratimų ir neteisingo apskundimo; e taip abejodami, kol neistyrėme, visados 
palengvinkime apkaltintąjį.

Kristus pasakė, kad jis Įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris 
taus bažnyčia. Į visus Šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi ^Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gavsite, jei 
parašysite tokiu adresu: Mr. F. Žavisi, 3715 West 66th Street Chicago, 
ftlinoii 606W,

ŽV. RAITO TYRINĖTOJA!

TĖVAS IR SŪNŪS
HOME

TRYS MODERNIŠKOS

2533 W. 71st
Telef.: GRovehiU

Street
6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

REaubSe r-^

— Lietuviu Motery Piliečiu Lygos 
priešmetinis susirinkimas įvyks sek
madienį, gruodžio 3 d. 1 vai. popiet 
narės p. Laucius namuose, 714 W.Į 
31 St. Narės prašomos gausiai atsi
lankyti, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti ir bus renkama 1973 metų 
valdyba. Po susirinkimo bus užkan
džiai. < * Nut. rast.

Gyv. South Holland Ilk Anksčiau gyv. Chicagcje, Roselando apyl

Mirė 1972 m. lapkričio mėn. 30 dieną, 1:30 vai. ryto, sulaukęs se
natvės. Gimęs Lietuvoje, Rozalimo vis., Smilgių parapijoj.

Amerikoje išgyveno 59 metus.
Paliko nuliūdę: sūnus Stanley, marti Mildred, duktė Louise Wil

son, žentas Edward, 4 anūkai — Robert Lepsis, jo žmona Aline, Lucille 
Dobilauskas, jos vyras John, Glenn ir Tracy Wilson, 2 proanūkai — 
Peter ir Joseph Lepsis *bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Velionis buvo vyras mirusios Louise, pagal tėvus Kilda, ir tė
vas mirusių Juozo ir Petro Lepšio.

Kūnas pašarvotas Pisarski koplyčioje, 11737 So. Michigan. Ave.
šeštadienį, gruodžio 2 dieną 10:45 vai. ryto bus. lydimas iš koply

čios į Lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a. Juozapo Lepsis giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 

kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnus, duktė, anūkai, proanūkai, giminės.

Laidotuvių Direktorius A. Bukauskas ir Sūnus. Tel. PU 5-3086.

4

Gyveno ir mirė Lietuvoje, Šilalės parapijoj. Šėrikų 
kaime, sulaukusi 85 melų amžiaus.

Palaidota 1972 m. lapkričio mėn. 15 dieną Šilalės pa
rapijos kapinėse.

Nuliūdę liko: Lietuvoje — sūnūs Jonas ir Petras su 
šeimomis, dukterys — Btonislava ir Liucija su šeimomis.

Amerikoje — dukterys: Jadvyga Bartkienė ir Marija 
Weber, su .šeimomis.

Taip pat Lietuvoje ir Amerikoje liko šešios posūnių ir 
podukrų šeimas.

š. iii; gruodžio mėti, fi ir 12 dienomis 7:30 vai. ryto už 
velionės sielą bus laikomos šventos Mišios Marquette Par
ko parapijos bažnyčioj.

Nuliūdę Giminės.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

įMODEKMšKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagoa
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijoi

AMBULANCE 
PATARNAVl 
MAS DIENA 

IP. NAKTĮ

TURIME 
X0PLYč»4f 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArut* 7-3401

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVfi. TeL: YAras 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
J, (LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 74213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
1102B SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

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

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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GRAŽUS CICERO LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS VAKARAS

Cicero Aukšt. Lituanistinės 
mokyklos tradicinis vakaras bu
vo gana aukšto kultūrinio ly
gio, nuotaikingas ir gausus.

Į salę įžengusius pasitiko jau
nystės gražumo — žavumo mer
gaitės, mokyklos mokinės, bal
tom priejuostėm pasipuošusios, 
vaišiu padėklais rankose, sveiki
no vaišino svečius.

Vakaro programa buvo iš
jaustai atrinkta, stiprios tauti
nės minties siūlu apjuosta ir me
niškai atlikta. Garsus, Metropo
litan! operos buv. solistas, Al 
Brazis dainavo, mergaitės šoko 
baletą, graudžiai — ryžtingai 
skambėjo piano akordai.

Vakaro metu buvo prisiminti 
— pagerbti paskutinieji lietuvių 
tautos laisvės kovotojai, paverg
tos tautos laisvės šaukliai: R. 
Kalantas. S. Kudirka, Andriuš
kevičius, Stonys.

Ant skoningai parengtų stalų 
maloniai kvepėjo lietuviškos 
kulinarijos maistas, skirtas va
karo svečiams. Laimėjimų sta
las buvo apkrautas turtingom 
dovanom. Matėsi kristalo raiži
niai, medžio dirbiniai, puošnūs 
megzti drabužiai ar jų priedai. 
Laimės ieškotojų akis viliojo 
aukšto meninio lygio tapybos 
darbas — Baltijos jąra, sukur
tas ir padovanotas dail. J. Pau- 
tieniaus .

Dovanas skirstė, svečius džiu
gino svečias iš Chicagos, A. Paš- 
tukas. Vakaro programą vedė, 
ją interpretavo ir didelę jos da
lį išpildė rašytoja Birutė Pukele
vičiūtė. Ji programą pravedė 
tikrai pasigėrėtinai: artistės ga
bumu ir giliu tautiniu nusiteiki
mu.

Publikos buvo pilnutinė salė, 
keli šimtai žmonių. Atsilankė 
parapijos mokyklos seselės mo
kytojos, parapijos kunigai, mo
kyklos direktorius A. Juška, mo
kytojai, kolonijos lietuviai, sve-

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

V XTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA

1
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 

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

--------- ---------------------M ■——■■■ I . .......... . m

I
 SIUNTINIAI Į LIETUVA

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, HI. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 6060S. _ Tel. 254-3320 

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

V. VALANTINAS
1 "L ___ .......................................................

“Kur bėga Šešupė” ir “Pirmyn 
Į kovą už tėvynę”... Sol. Al. Bra
zis, buv. Metropolitan operos so- 

jlistas, padainavo: “Tykiai, ty
kiai Nemunėlis teka” — M. Pe
trausko, “Viso pasaulio žalčių 

į karalius” — Al. Kačanauskas, 
Jauno bajoro daina — J. Kača
nauskas, Ariją (iš operos “Gra
žina”), Ariją iš operos “I Li- 
tuani” — Amllcare Ponchielli. 
Akompanavo — Al. Brazienė.

B. Pukelevičiūtė programos 
■ Įtarpus vykusiai užpildė: tai pri
minė garbingus Lietuvos isto
rijos faktus, tai vėl citavo pa
triotų pasakytas mintis. Pilėnus 
pristatė ne kaip legendą, bet kaip 
istorinį faktą, paliudytą istori

jos kronikininkų.
Skardeno vyskupą Baranaus

ką, V. Kudirką, kiek ilgiau su
stojo — aptarė rašytoją Vaičai
tį, kaip didelį kovotoją prieš tau
tos rusinimą, prieš lietuvių kos
mopolitines nuotaikas. Pade-

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

Įrankiai Ilgų metų patyrimas.

AL N A.Ų..JOK AIT.IS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209 

v 7
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Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavus lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų^ suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių vdso buvo 121, 41 teatro draugja, 48 
J pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi- 
os. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 

kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Monar 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu Ir pabusti:

1739 So. HALSTED ST_ CHICAGO, ILL. 50608

įčiai iš Chicagos ir Melrose par- 
i ko, lietuviškų^ laikraščių redak- 
j toriai, reporteriai. Apstu jau- 
j nimo, na, o kur jaunimas, tai ten 
I ir šokis trankesnis ir daina 
skambesnė...

Vakarą organizavo Lituanis
tinės mokyklos tėvų komitetas, 
talkinamas mokyklos vadovybės, 
pačių mokinių ir jų giliai tauti
niai nusiteikusių tėvelių. Vaka
ras Įvyko š. m. lapkr. 25 d. Ci
cero parapijos salėje.

Mūsų tikslas savo vaikus iš- 
1 mokvti ne tik lietuviškai skai- i . , . ...styti, rašyti, bet ir patriotais is- 
i ugdyti būtina jiems tautinę dva- 
į šią Įskiepyti.

Visoje Amerikoje yra įrengti draustiniai - rezervatai, kur sustoja 
pailsėti į pietus skrendančios laukinės žąsys. Kai kurios būna tokios* 

jaukios, kad iš pravažiuojančiu žmoniy priima maistą.

Inž. A. Zumaras, naujasis A. 
Lituanistinės mokyklos Tėvų ko
miteto pirmininkas, maloniai pa
sveikino susirinkusius vakaro 
svečius. Trumpai aptarė litua
nistinės mokyklos paskirti ir gi
liu tautiniu nusiteikimu deklara
vo; “Geras lietuvis yra tas, ku
ris kalba lietuviškai. Tėvų tiks
las ir yra, kad jų vaikai tokie 
ir būtų. Mokyklos pareiga vai
kus išmokyti ne tik lietuviškai 
skaityti — rašyti, bet ir tautinę 
dvasią jiems Įkvėpti. Tėvų — 
mokytojų pareiga vaikus išug
dyti ryžtingais patriotais, kovo
jančiais už tautos gerovę, Lietu
vos laisvę!” Vakaro svečiai pri
tarė pirmininko kalbai ilgu ir 
jausmingu plojimu.

Vakaro meninė 
programos dalis

Vakaro programa traškėjo R. 
Kalantos ugnies liepsna, skam-; 
bėjo Pilėnų dvasios tonais saky
tum, pati pavergta tauta dejavo, i 
rūstavo dainos, piano garsais ir. 
jaunimo šokio judesiai. Visa' 
programa žadino tautinius jaus
mus ir visais tonais veržėsi per 
tolius Į mūsų mylimą kraštą — i 
Lietuvą. Rašytoja B. Pukelevi-! 
čiūtė programą pradėjo .Putino 
lyrikos posmais:

Vargingos Tėvynės vargingi vaikai. 
Nekeikime savo skausmingo likimo! 
Mūs kruvinos skriaudos ir dygūs

■vargai 
Ir liūdinčiais kryžiais pasvirę kapai — 
Tai sėkla šviesaus Lietuvos atgimimo.
Skaudžiai be vilties, kurčiai be aido 
Mus piktos vėtros verpetuos svaido. 
Pailso jėgos, aptemo mintys.
Ir ėmė brolis brolio baugintis.

Programos vadovė ir pati šios 
programos atlikėja, rašyt. B. Pu- 
kelevičiūtė kiek ilgiau sustojo 
prie Gabijos, šeimos ugnies ir 
pačios ugnies kulto tautoje ir 
literatūroje. Taip analoginiu ke
liu ji minti atvedė iki R. Kalan
tos ugnies ir jo mirties kančių, 
skirtų tautos laisvei atgauti. Ji 
taip meniškai, vaizdžiai visa ši
tai pristatė, kad susidarė net mi
nutei Įspūdis, jog visa ši pablika 
būtų paties to įvykio statinė liu
dininkė. (Kai kas laisvame po
kalbyje pastebėjo, kad viskas sa
vo vietoje, viskas laiku... Betgi 
reikia atsiminti, kad šie tragiš
ki tautos įvykiai yra toki dideli 
ir toki skaudūs, kad jie tiesiog 
yra neatsiskiriami nuo patrioto 
žmogaus minties ir jo širdies 
jausmų...).

Vida Galėnaitė, Cicero A. Lit. 
mokyklos mokinė, vėliausio me
to mūsų tautos kankinio, laisvės 
šauklio tikra pusseserė, specia
liai pasirinko; paskambino pia
nu: “Ugnies šokį”, Manuel de 
Falla. Mergaitės, sesers meilė
broliui, tautai užuojauta gyvai i muziejaus kalėdinė programa 

.skambėjo muzikos akordais... į bus gruodžio 10 dieną 4:30 vai. 
j Šiuos liūdnus, verkiančius, šau- 
i kiančius tonus Pukelevičiūtė pa- 
,lydėjo Maironio eilių posmais:

klamavo Pr. Vaičaičio kūrybos 
posmą:

“Tegu liežuvis virs Į molį, 
Tegu to kanklės sutrupės, 
Kuris parduotų savo brolį, 
Kuris kraugeriams dainuot padės

Cicero Aukštesniosios Litua
nistinės mokyklos mokinės: D. 
Bruškytė, D. Brusokaitė, Vida 
Galėnaitė ir Rūta Nainytė pa
šoko Al. Valeišaitės išraiškos šo
kį, fragmentą iš operos “Jūra
tė ir Kastyti”, šokėjų meniški, 
grakštūs judesiai, drabužiai ir 
šviesų žaidimas susiliejo į vieną 
grožio toną to žiūrovus apsupo 
jūros pasakos skraiste...

Rašyt. B. Pukelevičiūtė vaka
ro programą užsklendė poeto B. 
Brazdžionio posmu:
“Niekur nemini jie tavo mažo 

[vardo, 
O tu esi, tu, mano motina esi!” 

Toliau vyko vaišės ir šokiai, 
kuriems grojo Markausko orkes

tras. šokių protarpiais publika 
traukė lietuviškas sutartines, o 
akordeonais pritarė muz. F. Stro- 
lia ir pats orkestro vadovas Mar
kauskas. Buvo ir gyvų gėlių val
sas.

Viso vakaro Įvykius ir nuotai
kas užsklendžiant, tenka pasa
kyti, kad ne tik pati programa 
buvo gilios tautinės minties, tau
tinio išlikimo dvasia banguojan
ti, bet ir veik visų dalyvių nuo
taikos skambėjo Naujųjų Pilėnų 
dvasia... A. Beržienė

TRUMPAI

— Lidija Kaltinius, gyv. prie 
Harlem gatvės ' pasakojo, kad 
praeitą penktadienį nakties lai
ku, jai einant iš darbovietės vi- 
durmiestyje, paskui ją ėjo du 
jauni juodukai. Staiga jų vie
nas griebė už rankinuko ir pra
dėjo traukti. Kol ji spėjo susi
orientuoti, rankinukas iš rankų 
buvo išplėštas. Šalia einančiai 
moteriai kitas juodukas taip pat 
išplėšė rankinuką ir abu nubė
go. Sakosi rankinuke buvę keli 
doleriai, tik gautas čekis ir do
kumentai. Šiais metais jau 
antrą kartą vidurmiestyje jai 
rankinuką iš rankų išplėšė.

— Balzeko Lietuviu Kultūros 

popiet. Dalyvaus “Ateities” 
kanklininkai, vadovaujami Emi
lijos Pakštaitės. Balys Pakštas 
gros senovės lietuvių muzikos 
instrumentais. Programai ir pa
rengimui vadovaus Frank Za- 
polis.

— Vida A. Konkulevičiūtė iš 
Marquette Parko Apylinkės, bai
gusi Harper aukšt. mokyklą, 
priimta į Amerikos Laivyną. 
Už poros mėnesių ji pradės 
orientacijos ir apmokymo kur
są moterų apmokymo centre, 
Orlando, Fla.

— Paul ir Della Wallent - Va- 
lančiūnas iš Chicagos pietvaka
rių apylinkės gavo nuo savo 
dukters Stellos Kalėdų dovaną 
— metinę Naujienų prenumera
tą. Kilimu panevėžietis P. Wal
lent dabar sveiksta American 
ligoninėje. Geroji jų duktė Stel
la turi Melody Radio ir plokš
telių krautuvę Bridgeporto apy
linkėje.

Dail. A. Petrikonis Mar-
quette Meno Galerijoje atidaro 
gėlių krautuvę. Parduodamos 
gyvos ir dirbtinos gėlės. Priima
mi užsakymai vestuvėms, laido
tuvėms ir kitoms progoms. Už
sakymai meniškai išpildomi 
dailininkų. 3215 W. 63 St., tel. 
136-2112. (Pr).

♦ Naujienose galima gauti ka
lėdinių atviručių. Viena atviru
tė su lietuvišku įrašu kainuoja 
15 c., dvi — 25 c., dešimt įvairių 
atviručių paketas — 1.25 dol. 
Angliškos atvirutės parduoda
mos po 10 centų arba paketas iš 
25 vienodų arba skirtingų atvi
ručių tik 1,50 dol. Prašant at
siųsti paštu, reikia pridėti siun
timo išlaidas. Bcto, yra atviru
čių su lietuviškais Įrašais varda
dienio. gimtadienio ir Įvairių 
šeimos sukaktuvių progomis, 
taip pat išreikšti užuojautą ir 
padėką. Atvirutes galima užsi
sakyti tel. HA 1-6100. (Pr).

REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žema — Pardavimui

CICERO
HERE’S WHAT YOU WE BEEN 

LOOKING FOR!
Near Cermak Road.

Corner 4-flat brick. All 5-room apart
ments. Excellent investment plus im
maculate owner’s apartment. All 
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

SAMPLE MAKER 
Thoroughly experienced on high 

priced women’s clothes. 
Full time. 

Must speak and understand 
English. 

787-8796

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę 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 Darbininkię

REIKALINGAS Real Estate pardavė
jas pilnam laikui. Metinis uždarbis 

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

254-5554

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIU NAMŲ BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

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 ištaigų.
4358 So. CALIFORNIA AVE.. 

Tel. VI 7-8289

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

WISCONSIN DELLS
Prie Wisconsin upės ir lietuvių kolo
nijos parduodama 167 akrų derlingos 
žemės farma, naujai atremontuotas 
namas. Įvesta nauja šildymo sistema. 
Yra 20 akrų miško, tinkamo medžio
jimui. Farma išnuomota geram nuo

mininkui. Geras “tax shelter”.
Akras — $300. 

Telef. 312 — 426-6081.

♦ Brighton Parko Lietuvių 
Namų Savininkų Draugija šau
kia ypatingai svarbų narių su
sirinkimą, kuris pyks š. m. 
gruodžio 3 d., 3:00 vai. popiet 
Petronėlės užeigos salėje. 4500 
So. Talman Avė. Visi nariai bei 
namų savininkai prašomi šiame 
susirinkime kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti. Po susirinkimo bus 
kavutė. Draugijos Valdyba

(Pr).

Ajitanas 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 4-1424. (Pr).

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

Stalus prašome užsakyti iš 
anksto telefonais 737-9376 arba 
778-4293. Auka $6.00.

(Pr).

BRICK 2 APARTMENTS
Side drive, 40* lot, 2 car brick garage. 
$32300. Also brick 4 apts., corner 
30’ lot, 2 car brick gar., 4 hpt water 
gas boilers. Owner retiring. Both 
buildings couple blocks to Dauglas 

EL and busses, 
Tel. 656-1880.

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUALFEDERALSAVINGS
PUTRAS KAZANAUSKAS, PreiideDtas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS—-BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
72 IR CAMPBELL — naujesnis 

aukšto 2 butų mūras. Gazo šilima, 
Įrengtas rūsys, garažas. Tik 32,500.

66 IR ROCKWELL — gerai prižiū
rėtas 3 butų mūras. S30,500.

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

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. S27.900.

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, 
12 butų pajamų namas, per 7 metus 
pats išsimoka^___

42 IR WESTERN — 12 butų, visi 
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

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

K. E R 1 N G I S
CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL." TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI J LIETUVA 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 

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

M. A. š I M K IT S
Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

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

kitokį blankai.

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

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

TEL. — 77(5-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
32081/1 W. 95th St.

GA 4-8654

mrt faui

<■ ■■■ V
| Stale Farm Fre and Casualty Company

A. & L. INSURANCE & REALTY 
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

A. T V E R A $ 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tel.: REpublic 7-1941

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

KALĖDOMS NAMAI
ORIGINALUS APARTAMENTINIS 

NAMAS. Alumin, langai, naujas ga- 
zu šildymas ir garažas, aptvertas pla
tus. sklypas, pajamų $6,600 metams. 
Prašo $45,000. Priims rimtas derybas.

ERDVUS 6 KAMBARIŲ MŪRAS 
20 metų. 1% vonios, alumin. langai, 
gazu šildymas, apsaugotas beismantas, 
2 auto garažas, arti Nabisco, greit ga
lite užimti. $22,000.

PUIKUS 2 BUTŲ 19 rųetų mūras. 
2 atskiri šildymai, keramikos vonios, 
kabinetų virtuves, alumin. langai, ge
ležinės tvoros, garažas, arti ofiso. — 
$36,000.

12 BUTŲ MŪRAS- Marquette Parke. 
$17,500 pajamų metams. Našlė pra
šo $84,000.

6 KAMBARIŲ gražus apkaltas me
dinis. Naujas gazu šildymas. Gara
žas, Marquette Parke. Arti Western 
buso. $14,400.

6 KAMBARIŲ kaip naujas angliš
kos konstrukcijos mūras, gazo šildy
mas. Gražus beismantas, platus lotas. 
Mūro garažas. Arti ofiso. $28,500.

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

2 BUTU MŪRAS. 2 auto mūro ga
ražas. , Nauias eazo šildymas. Arti 
parko. Našlė atiduos už 29.000.

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

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

8 KAMBARIU 1% aukšto 16 metų
mūras. 2 vonios. Įrengtas beisman
tas. Garažas. Arti 83-čios ir Kedzie. 
$32.000. ' “ .

2 AUKŠTU 2 BUTŲ NAMAS, pla
tus lotas.. Garažas. Arti mūsų. — 
$22,000. ~ ; -7 /

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

8 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu. 1% auto garažas. Marquet
te Parke. $21,900.

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

4 BUTŲ MŪRAS. Modernios vo
nios. spintelės, nauja šilima gazu. 
alumin. langai. 3 automobilių gara
žas. Tik $52.000.

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima, gazu, alumin. Langai, 2 auto 
garažas. Tik $27.900.

GRAŽUS 2 BUTŲ MŪRINIS. Di
leli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu. 2 au- 
‘o garažas. $36.500.

11 BUTŲ 7 metų mūras. Koklinės 
nlytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa
jamų apie $23.000. Apylinkė 59-tos 
t Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

' Tel.: 471-0321

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

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

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

TEL. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namy Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60109. Tel.: VI 7-3447

DEL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMU REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 

Į vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažvtojo darbai. 
Veltui įkainavimas. Skambinkite dabar

Al BET RAKUS TEL 23A4W5fl

SKAITYK PATS IR ^ARAGING
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS
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