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BRITANIJA TAPO EUROPOS RINKOS DALYVE
AMERIKIEČIAI JŪREIVIAI ODESOJE

WASHINGTONAS. — Amerikos-Sovietų Sąjungos prekyba 
padidino laivininkystės pramonės viltis, kad atsigaus Amerikos , 
prekinių laivų biznis. Pagal kviečių pardavimo sutartį Amerika 
išsiderėjo, kad trečdalis visų sovietų nupirktų kviečių bus gabe
nama j sovietų uostus Amerikos laivais, trečdalis — Sovietų Są
jungos laivais ir likę kviečiai - svetimų valstybių laivais. I er 
paskutinius penkis mėnesius laivininkystės bendrovės užsakė 22 '
naujus prekinius laivus.

šiuo n»etu Odesoje kviečius 
iškrauna amerikiečių laivas “Og- 
den-Williarnette”. Jo įgula šven
tes praleido Odesoje. “Chicago 
Tribune” aprašo, kaip Odesos 
miestas priėmė amerikiečius jū
reivius. Korespondentas Michael 
McGuire rašo, kad prieš atvyks
tant Amerikos laivui, miesto ta
ryba iškabino universiteto kal
bų institute skelbimus, kur pra
šė kalbą mokančius studentus 
patarnauti Amerikos jūreiviams 
vertėjais ar gidais. Studentai bu
vo atvežti į Odesos Tarptautinį 
jūrininkų klubą. Klubo orkes
trą sudaro vien merginos.

Rusai su amerikiečiais esą la-i 
bai draugiški. Studentai dažnai: 
nesupranta, kodėl amerikiečiai 
nėra išėję daugiau mokslo. Daž-| 
nas jūreivis nėra pabaigęs net: 
pradžios mokyklos. Jiems sun-Į 
ku surasti bendrą kalbą su ru
sų studentais. Tarp jūreivių yra į 
daug Texas kaubojų, kurie lai
ką, kada nedirba laivuose, pra-| 
leidžia Texas ūkiuose.

Rusai paprastai vengia kalbėti 
apie politiką, tačiau kartais pa-

1$ VISO PASAULIO

I.A PAZ. — Bolivijos teisin
gumo ministeris paskelbė, kad 
buvusi vienuolė, amerikietė Ma-1 
ry Elizabeth Harding, suimta i 
prieš 27 d., bus teisiama, nes ji 
priklausė Nacionalinei Išlaisvi- j 
nimo armijai — revoliucijos sie
kiančiai grupei. Ji prisipažinusi, 
kad priklausė uždraustai organi
zacijai.

TOKIJO. — Japonijos spauda 
vieningai kritikuoja Amerikos 
bombardavimus šiaurės Vietna
me. Japonai tikisi, kad karas 
Vietname greit pasibaigs, net ir j 
Amerikos draugai nesupranta, į 
kaip galima pulti nekaltus civi- • 
liūs.

HONG KONGAS. Kinijos 
vyriausybėje dar vienas kariš
kis tapo ministeriu vidaus pre
kybos reikalams. Iš 12 minis-: 
terijų net 8 vadovaujamos ka
riškių. Kariuomenė turi val
džioje didesnę įtaką. Ypatin
gai tas pastebim? provincijų

Kijeve pastatytas Ukrainos Mokslo ir Technologinės Informacijos 
instituto pastatas primena viena savo dalimi "skraidančias lėkštes"

ANGLIJOS DARBININKAI LAIMĖJOMinės Koperniko
500 metų sukakti j NAUJĄ ŠVENTĘ - NAUJUOSIUS METUS

metai yra lenkų astronomo Ni-( 
chilas Conernicus metai, sukanka I Pinką.
ūoo metu nuo jo ginimo. Jis 
pirmas paskelbė, kad žemė su
kasi anie saulę. Prieš jį moksli
ninkai galvojo, kad žeme yra vi-

Minėjimas šio astronomo gi-......... ... | 
mimo jau prasidėjo Washingto
ne praėjusią savaitę metiniame

30 LAKŪNU PRAŠO KONGRESO TAIKOS
PARYŽIUS. — Vakar šiaurės Vietnamo diplomatai jau <’e 

rėjosi dėl karo paliaubų sutarties techniškų detalių su amerikie
čiais diplomatais, o sausio 8 d. turi prasidėti tolimesni Kissingerio 
ir Le Hue Tho pasitarimai dėl esminių sutarties klausimų. Pran
cūzijos prezidentas Pompidou pareiškė spaudai savo nuomonę,

L().\ DONAS. Britanija Naujų Metų lieną atsisakė savo 
imtmeėius užtrukusios izoliacijos ir įžengė į Bendrą Europos 

Westminster Abbey įvyko visų rinkos valstybių vėliavų 
šventinimo ceremonijos. Briusely Britanijos, Danijos ir Airijos 
atstovai formaliai įteikė Vykdomajai Tarybai laiškus, [įtvirtinan
čius jau anksčiau padarytus nutarimus. Londone įvyko procesija 
su fakelais. Vilties kalbas pasakė naujasis Britanijos atstovas 
Europos Komisijoje George Thomson ir Sir Christopher Soames, 
dalyvavęs derybose dėl Britanijos įstojimo.

Socialistų partija 
pakeitė varda

NEW MORKAS. An erikos 
socialistų partijos konvencija 
nutarė pakeisti orgam/acijos 

Į pavadinimą, išmesti vardą “par
tija” ir pasivadinti “Socialdemo
kratai, l'SA”. Vardo pakeitimas 
Puvo sukėlęs diskusijas, tačiau 
daugumas delegatų jam pritarė.

klausia apie Vietnamą. Vienas 
studentas, nepritardamas Viet
namo bombardavimui, paklau
sęs jūrininko, kodėl Amerika 
nebombarduoja vietoj Vietnamo 
Kinijos. Jūreiviams teko lanky
tis ir dviejų merginų bute. Jie, 
ne - taip kaip Amerikos jūrei
viams įprasta, sėdėjo su mergi
nomis, klausėsi muzikos ir gė
rė arbatą.

Vieną vakarą amerikiečiai jū-

savivaldybėse. j kad paskutinieji lėktuvų puolimai susipratimo nepadidino ir susi-
SAIGONAS. — žvalgybos ži- tarimo nepriartino. Derybose dar būsią daug sunkumų, šią nuo- 

niomis, komunistų daliniai monę patvirtina ir Hanojaus komunistų Įsak/ma.- evakuoti iš 
Pietų Vietname negauna iš visų Šiaurės Vietnamo miestu karo vedmrui nebūtinus asmenis, 
centro politinių direktyvų jau Tuo lyg parodomas Hanojaus nusistatymas nepasiduoti galimiems 
du mėnesiai. * Spėjama, kad ateit-V Amerikos lėktuvų puolimams.

pat\s Hanojau vadai nesusita-. stebėtojai galvoja, kad prezi- 
ria, kaip toliau elgtis. Fronte dento įsakymas sustabdyti bom- 
esą daliniai. laukdami taikos, bardavimus virš 20-tos paralė- 
sunkiau išlaiko discipliną, h', lės atidaro kelius tolimesnėms 
komunistų kareiviai nenoriideryboms. Ar puolimai sumink- 
žuti prieš pat taikos paskelbi- štino Hanojaus valią, parodys

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦

♦ Izraelio ir Sirijos karo lėk
tuvai vėl susikovė. Sirija sako-

Amerikos Mokslo Pažangos 
draugijos suvažiavime, šiais me
tais ruošiama keliolika konferen
cijų ir parodų Paryžiuje, Wa
shingtone ir rugsėjo mėn. Len
kijoje, Torun mieste, kur Ko
pernikas gimė, šiais metais bus 
išleistas anglų kalba ir svarbiau
sias Koperniko darbas — ”De 
Revoliutionibus Orbium Coeles- 
tium”, kurį mokslininkas para
šė lotynų kalba. Knygą išleidžia
Lenkijos Mokslų Akademija An-i' ? pakeitimą pasisakę atstovai 
glijoje. Tą knygą Kopernikas įrodinėjo, kad viešoji opinija 
išleido prieš pat mirtį. Sakoma, ?.odi ‘‘socialist.'1-' riša su komu- 
kad jis bijojęs anksčiau skelbti '-istmiu pasauliu, kuris tą žodį 
savo pažiūras į dangaus kūnus, 
nors rankraštis buvo parašytas 
jau prieš 13 metų. Tuo metu 
žmones dar buvo deginami ant 
laužų už heretiškas idėjas ir ra
ganavimą. K ,'pernikas buvo 
Fromborko miesto katedros ka
nonas. Jis savo didelį darbą — 
knygą dedikavo tuometiniam 
piežiui. Tuo metu bažnyčia 
laikėsi nuomonės, kad žemė 
pasaulio centras ir nejuda.

nuolat naudoja.

Po- 
dar 
yra

Bengalijai dar 
trūksta duonos

Socialdemokratai dažnai su
maišomi su “socialist Labor” 
partija ir su “socialist Workers“ 
partija, vadovaujama Daniel De 
Leon, kuris laikomas trockistu. 

į Kitoje konvencijoje jaunieji 
socialistai ragino demokratus ar
timiau jungtis prie darbo uni
jų federacijos, vadovaujamos 

i George Meany. Konvencija pa
smerkė sen. McGoverno išjudin
tą “naująją demokratų partiją", 
kuri esanti tik prieš darbinin
kus nusistačiusi paviršutiniškų 
liberalų, j u elito grupė, pade-

reiviai buvo pakviesti į Odesos 
teatrą pažiūrėti baleto spektak
lio. Visa auditorija atkreipė dė
mesį, kai amerikiečiai atėjo su 
savo “jeans” kelnėmis, sporti
niais, atlapais marškiniais, kada 
visa sovietų publika sėdėjo tam
siais kostiumais ir kaklaraiščiais 
pasipuošusi. Vienas rusas pa
sakęs: “Pažiūrėk į juos ir į mus. 
rusus. Kurie mūsų yra kapita
listai ir kurie — proletarai?”

Izraelitai 
grasina streikais

TEL AVIVAS. — Izraelio dar
bininkai sausio 1 d. paskelbė 
dviejų valandų “įspėjantį strei
ką”. nes tą dieną pasibaigė vy
riausybės 1971 metais įvestos 
kainų kontrolės. Vyriausybė bu
vo priversta palikti kontrolę 125 
gaminiams ar patarnavimų kai
noms. tačiau baldai, drabužiai, 
elektros gaminiai gali pabrang
ti net 25' i , nes j u kainu vyriau
sybė jau nebevaržo.

Apie 30.000 technikų ’’r inži
nierių grasina streiku, jei ne
bus pakeltos jų algos. Pakėlimų 
reikalauja ir 5.000 ligoninių tar
nautojų. paskelbus’’! 21 vai. 
streiką.

Negrė komunistė Angela 
Davis negavusi leidimo vykti j 
Kubą per Meksiką, nuskrido Is
panijon. o iš ten atkeliavo j Ha
vaną.

+ Tradiciniame jaunimo su
važiavime ir riaušėse Fort I>au- 
derdale policija jau suėmė 6S

nią.
MIAMI. — Aviacijos eksper

tai spėja, kad prieš Miami nu
kritęs lėktuvas galėjo nukristi 
dėl lakūno neapsižiūrėjimo. 
Lėktuvas skrido daug žemiau, 
negu turėjo būti. Nelaimėje 
žuvo 99 žmonės.

WINDSOR. Anglijoje jau
nas kareivis Gary Smart pasi
prašė leidimo grįžti į namus. 
Priežastis — be jo susirgo ban
ginis. Prieš stodamas į kariuo
menę Smart buvo Windsor Sa
fari parko darbininkas, kuris 
visada šerdavo banginį “Ra
mu”. Banginis atsisakė ėsti il
gėdamasis savo seno-<Uaugo. 
Kareiviui sugrįžus, banginis 
vėl ėmė priimti maistą.

Rusa pabėgėli 
rado negyvą

RUNNING SPRINGS. —
lifornijos slidinėjimo

ateitis. Puolimai tačiau susilp
nino Hanojaus pajėgumą vesti 
kara.

i
j šiaurės Vietnamas paskelbė 
.30 amerikiečių lakūnų pasira
šytą pareiškimą, kuriame Kon

gresas raginamas padėti užbaig
ai Vietnamo karą. Pasirašiusių 
Harpe yra 20 įgulų narių iš B-52 
bombonešių, numuštų paskuti
niuose puolimuose. Pareiškime 

1 nurodomas nrieštaravimas tarp 
Kisingerio pareiškimo spalio pa
baigoje. kad taika esanti netoli 
ir paskutinių puolimų, kurie į 
pavojų išstatė amerikiečiu gy
vybes. Lakūnai sako norį pri
sidėti prie balsų Amerikoje prieš 
šį karą. Kongresas prašomas pa- 

■ naudoti visą legalinę ir morali
nę jėgą taikai atnešti.

Lėktuvai tęsia puolimus Pie
tų Vietname, Kambodžoje. Lao
se ir pietinėje šiaurės Vietna
mo dalyje. Puolami daugiausia 

' tiekimo keliai, geležinkeliai ir
kurorte I:...... ■...... ...

rastas negyvas Sergei Kourda- slls|;,|>dvmaS atnešė
kov, 21 metii amžiaus, 
tas peršauta galva. San 
dino apskrities šerifas paskelbė , |)U()|jinains 
spaudai, jog jis patyręs iš vie- ■ •
nos moters, kad Kourdakovas nu-• 
sišovęs. Jo kūnas rastas mote
lio kambaryje. [

Sergei Kourdakov buvo pabė
gęs iš sovietu žvejų laivo 1971 
m. rugsėjo 3 d. Jis iššoko iš lai
vo ir 20 vai. plaukė audringoj jū
roje. kol pasiekė Rritų Kolum-| 
biją. Prieš pabėgdamas iš laivo, 
Kordakovas buvo komjaunimo 
vadovas Kamčatkos provincijoj. 
Policija aiškina jo mirties prie-

Hanojaus bombardavimu 
....... ............... 1 poilsį B- >2 

Jis ras-1 jg(1|(,n1s p. pagalbiniam perso- 
I.ernar- n;iĮ(H kurįs daug turėjo dirbti

salos į puolimą skrenda bombo 
nėšiai praleisdavo ore po 12 vai. 
o |M> puolimų įgulos nariai dar 

’ turėjo praeiti štabo apklausinė
jimą. įmaklinai galvoja, kad per 
šią puolimų pertrauką Hano
jaus gynyba vėl bus sustiprinta

■puolimai, juos vėl pasiliks stipri 
priešlėktuvinės artilerijos ir ra
ketų ugnis.

Sakoma, kad naujas derybas
asmenis. žastis. Hanojus pradėk S iv. Sąjungos

si praradusi vieną lėktuvą, ta
čiau Izraelis praneša numušęs 
du. Migai nukrito Libane, ku
ris patvirtina Izraelio praneši
mą.

+ Los Angeles Pierce kolegi
jos studentų korparacija savo 
naujus narius bandydavo įvai
riais pokštais. Fred Bron- 
ner gruodžio mėn. 12 d., vidury 
nakties, buvo išvežtas j mišką ir 
ten paliktas. Beeidamas namo, 
studentas nukrito nuo aukšto 
skardžio ir užsimušė. Jo kūnas 
tik dabar buvo surastas.

+ Miami automobibo ne’aim“ 
je buvo sužeista komediante 
Imogene Coca. Mašiną vairavo 
jos vyras, kurį policija kaltina 
raudonos šviesos pervažiavimu.

A Naujieji metai Airijoje pra
sidėjo nau jais smurto veiksmais. 
Airijoje nužudyta katalikų po
ra. vienas katalikas nušautas 
šiaurinėj Airijoj.

A Rytų Vokietijoje milicija 
suėmė penkis asmenis, kuri au
tomobiliu bandė pravažiuoti sie
nos perėjimo punktą i vakarus.

A lendono du aerodromai jau 
trys dienos uždarvti dėl didelio 
rūko ir šąlančio lietaus.

A Kanadoje. Edmontono ae
rodrome. sudužo transporto lėk
tuvas. visi 6 Įgulos nariai užsi
mušė.

A šiaurės Vietnamas paskel
bė. kad Rumunija pasirašė su
tarti ir pažadėjo teikti š. Vietna
mu! karine ir ekonominę paramą.

Jaunųjų socialistų konvenci
ja pasmerkė ir materializmą nie
kinančius aukščiausiųjų klasių 
jaunuolius, kurie kovodami prieš 
“establišmentą” neieško 
su darbininkų klase, be 

; rytietiško misticizmo.

ryšių

NEW YORKAS. - Jungtinių 
Tautų sekretorius Waldheimas 
pranešė visiems nariams, kad 
nežiūrint visų pastangų atito
linti nuo Bengalijos gyventojų 
bado grėsmę, šie metai vėl pa
reikalaus daug paramos, nes ba-i 
das Bengalijai vis dar gresia.: 
Sekretoriaus raporte suminėti. 
visi naujos valstybės sunkumai.' 
Pernai tuos sunkumus padėjo 
nugalėti visų pasaulio valstybių 
parama, kurios vertė virš bili-. 
jono dol. Tokios organizuotos 
paramos vienai valstybei pasau
lis dar nebuvo matęs.

Nauji Bengalijos sunkumai 
atsirado dėl blogo derliaus, že-1 
mės ūkis neturėjo pakankamai į 
trąšu, o. prisidėjus blogam orui.' 
Bengalijos žmonių Įšmaitinimui (io_ ka(f Amerika Indokinijos ka-

J 1 re prarado nuo 19(1] me*u S.ŪOP 
opteriu. kilnų

Naujii Metu dienos ančiai ne
švenčia. nors ta diena yra dide
lė šventė škotams, šį kartą daug 
darbininkų Nauju Metu dieną 
neatėjo į darbą ir Anglijoje, sek
dami Europos šalių pavyzdžiu. 
Kai kurios įmones pačios paskel
bė tą diena atostogas 
bininkai nutarė, kad 
Europoje, turi elgtis 
piečiai”. Manoma, k; 
ėiais metais Nauji 
paskelbti valstybine

Premjeras Heath radijo 1,an
gomis pareiškė, kad jo nutari
mas įjungti Britaniją į Europos 
nos Rinką gimęs Antrojo Pasau
linio karo metu, kada j.,- bi vo 
jaunas artilerijos karininkas. Jis 
pamatęs, kad šitokie Europos ka
rai turi būti ateit”je sustabdyti.

Karalienė Elzbieta Naujų Me
tų proga pakėlė į ritierius visą 
eilę pareigūnų, kurie dirbo įsi
jungimui įgyvendinti. Apdova- 
tonas Duncan Bandys, mirusio 
Winstono Churchillio žentas, bu
vęs vyriausybės ministeris. Eu
ropos vienybės šalininkas. Jis 
tapo “Garbės Kompanijom’“. Mi
chael Palliser, pirmasis Britani
jos ambasadorius prie Bendro
sios Rinkos Briuselyje, gavo 
“Sir” titulą.

Opozicijos vadas Harold Wil
son kritikavo savo kalboje vy
riausybę už įstūinimą Britani
jos į rinką be žmonių pritarimo 
ir nepalankiomis sąlygomis. Pa
skutinis viešosios opinijos tyri
nėjimas parodė, kad 38L gyven
tojų pritaria įstojimui, 39'< — 
nepritaria ir 23'< neturi miomo-

Kiti dar- 
“būdamas 
kaip e uro

ad ateinan- 
Metai bus

tos Eugene Debs ir Norman 
Thomas, vardo pakeitimui pri
tarė ir jaunųjų socialistų lyga.

JAV aviacijos 
nuostoliai

WASHINGTONAS. . . Gyny 
; bos departamento statistika ro

Fordas statys 
Ispanijoj fabriką

MADBIDAS. — Fordo auto- 
mibilių bendrovė reng’asi statyti 
naują automobiliu fabriką Is
panijoje. Gruodžio 23 d. For
do bendrovė oficialiai įteikė is
panu vyriausybei savo prašynui. 
kurį Ispanija greičiausiai pri-

spaudžiamus Politbinro narys 
Truong (hinh išbuvo Maskvoje 
virš savaites ir kelis kartus kal- 
bėjosi su Kosyginu

pritruks apie 2.5 mil. tonų ryžių 
ir kviečių. Pati Bengali jos vy- j ]( Į<įUV|J i(. 
riatisybė jau užpirko pasaulio' 
!;nkose 800.000 tonų kviečių.
Jungtinės Tauros organizuos li
kusių 1.7 mil. tonų kviečių ir 
ryžiu pristatymą. Amerika jau 
pažadėjusi 200.000 tonu ir Ka
nada — 100.000 tonu kviečių, 
kurie būsią išsiųsti į Bemra’iją 
vasario ir k >vo mėn.

Fordas planuoja pastatyti Is-
10 bilijonu doleriu J panijos rytuos,1 didele įmone, ku-

Oro kare Indokinijoje 
į'j apie 2.000 lakūnų ir kitu lėkti: 

j vų įgulos narių, šalia 
i dingo be žinios ir 572 
mi belaisviai.

kaina

to.

žuvo Į r; no 5 metu kasmet pastatytų 
Pernai visa 

pagamino 
būdu. For-žino-

neteko

Popiežius serga
BOMA. — Romos dienraštis 

“Ii Tempo” kritikuoja Popie
žiaus nutarimą laikyti Kalėdų iš
vakarėse mišias geležinkelio tu
nelyje. 25 mylios nuo Komos. 
Popiežių ten pakvietė 150 darbi
ninkų per vietinį vyskupą Laik
raštis sako, kad dėl tų 150 dar
bininku iš namų turėjo išvykti 
apie 1.000 įvairių pareigūnu, po
licininkų. kurie šaltą naktį tu
rėjo praleisti lauke. Popiežiaus 
vizitas i naujai statoma tunelį, 
sako II Tempo, daugiau prime
ni: reklamini ge«tą neeru roli- invalidu vaiku prieglaudoje

Helikopteriu Amerika 
1.857. Vidurkis ju kairi 
apie 250.nuo kiekvienas, 
numušti ar ne’; imė>e nukritę he
likopteriai kamavo 1.29 Lil. dol.

Lėktinu Amerika neteko ?>.- 
098 Ju kaina įvairi - tarp 8 
mil. dol. vertes B-52 ir mažu 
žvalgybos lėktuvu po 18.000 dol. 
kiekviena- Iš viso prarastų lėk- 
tiivu verte 9.2 bil dol.

2tn.000 automobilių. 
Ispanijos pramonė 
C2o.ooo mašiiiti. tuo 
do gamyba sudarytų trečdali vi
ms automobili.: gamybos.

Pagal Fordo [danus įmonėje 
<; rbtu 7.010 darbininku Atsiras
tu daugiau darių pagalbinėse 
pramonės šakose. Fordą.- rei
kalauja teisė;, parduoti užsie
niuose apie I80.0IH) automobiliu. 
Tas atneštų Ispanijai apie 210 
milijonų dol. per metus, kas 
daro penktadalį viso Ispanim-

Fordui I-manija patogi
Į kad čia darbininku algos
j ii beveik nėra streik : Ir
■ didžiosios automobiliu Le

<iekui leidiniu sta‘v t

g.nes apeigas.
Kaip žinoma, pačiam popie

žiui tas vizitas neišėjo į naudą.^vė 
lis gavo slogi ir dabar turi ke- H
lias dienas ilsėtis gydytojų prie- Peugeot irgi )au pareisM norą 
žiūroje. Jis turėjo atsaukt i Nau- raminti automobilius l-pn1 mie. 
iu Metu mišias Mount Mario, 1 or<!<> įmonė Ispamm'c nuo-
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SKAUTIJA
LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresas: 7120 S. Rockwell St., Chicago, 111. 60629

f 1ET'\I NR. 1 (395)

LIETUVOS G E N. KONSULE ps. J. DAUŽVARDIENĖ,
Ch'cagos Aušros Vartų skaučių tunto globėja, apsilankiusi sueigoje sega
Žymenis. ,'Škauty Aido" iliustracija

Sveik name "Skautu Aidą", pradėjusi

AUKSINIŲ SUKAKTUVIŲ METUS
"Dar ilgai ilgai gyvuok mūsų jaunimo labui" - 

Antanas Saulaitis
Praėjusiais metais buvo rašyta, kad Liet. >\autų S-gos žur

nalas "Skautu Aidas" galvotrūkčiais (prieš pat Kalėdų šventes) 
i-leido du paskutiniuosius numerius. Straipsnio autorius P. Jonas, 
betgi, nepažymėjo spėjamos priežasties, iš kur tas skubumas?

?;atyt, norėjo nutylėti, kad DAS pradėjo — 1923 kovo 15 d. 
artais Įvairiausi susiklostę rei- — eiti Šiauliuose.
alai (finansai, ligos, apkrautos1 ...... ......... , , , i SKAl FU AIDAS, musu sa-naustuves) užvilkina bet ku- ..... ,. ... ‘ ',. . .... Ijudzio spausdintas žodis, tebėraui spaudiniu terminuota islei-!,., , , , ., ' , , , (tikras musu gvvosios skautvbes..ma. liet man dabar atrodo, i liudytojas.

Jis yra vienas iš seniausių lie
tuvių jaunimo laikraščių, regu
liariai ne tik Nepriklausomos 
Lietuvos laikais, bet tremties 
bei emigracijos metais, skelbiąs 
lietuviškosios skautijos veikimą 
ir dvasią.

Siekiame, kad mūsų SKAUTŲ 
AIDAS ir toliau:

— gražiai liudytų mūsų sąjū
džio gyvenimą,

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

dar ilgai ilgai gyvuotų mū
sų jaunimo labui".

Manyčiau, kad prie šių linkė
jimų tenka jungtis ne tik man. 
bet ir visiems broliams bei se
sėms. Chicagietė

Red. prierašas, sesės Chica- 
gietėes įtaigojami, “Skautų Ai
do" jubiliejiniu metų proga šia
me “Mūsų Skautijos" numeryje 
dedame keletu gabalėlių iš 

(“Skautų Aido“ paskutiniųjų nu
merių. Anot ys žodžių: "Skau
tu Aidi“ skanu tik koks tūks- 
‘antis. o “Nac: ienas“ — kelias
dešimt tūkstančių.

kad 1’. -jonas nutylėjo patį rim
čiausia motyvą 1972 metų "Skau
tų Aido” komplektui greit baig
ti (ačiū Dievui, jis jau baigtas), 
būtent;

Nauji Metai Nauji Lapai

Senieji “Skautų Aido“ lapai i 
jau pasiek* skaitytojus, ir re- 
dak ija bei administracija, ati
davusi pernvkšte duoklę, gali ra- j 
ima sąžine v-1 projektuoti, pirk
ti. kurti, puošti naujuosius lapus. 
Jaučiu, kad praėjusių metu ata
skaita su skaitytojais ypač tu
rėjo rūpėti visiems “Skautų Ai
do“ darbuotojams, nes naujieji 
metai ne eiliniai, o auksinių 
“Skautų \iilo" sukaktuvių me-

l'iidama skautė. džiaugiuosi 
kartu <u visais savosios orga
nize įjos laimi jimais (lygiai — 
nenu<im i misi kartais liūdžiu ir 
nepasisekimais). Ieškodama lin- 
kej'mu šamotiniam jubilieji
niam "Skautų Aidui", pirmiau
sia m kliūva ant mūsų Pirminin
ko v. s. ,'.ntam> Saulaičių (sjr.) 
nūn 'm. ioi'v čia bandau pa< i- 
tlloti

“i'.-73 kovo II d. sukaks .»<>’ 
metu, kai mūsų SKAl TŲ AI-

ANNUM
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$1000 or mor.
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Klausia”Skaut 0 Aidas", 
atsako Variausi Skautininkai

— Pastebėjome spaudoje, 
jog -iais metais daug kur 
lankėtės. Kaip vertinate 
mugių, stovvkly ir kitos 
skautiškos veiklos derliu’.’ 
Kaip sesių judėjimas atrodė 
kiek) Kiškai ir kokybiškai?

_  1 ankantis vietove.se mato
mas t.kras Seserijos veidas ir 
jis šiuo metu tikrai labai gra
žus. Musų giltos kas metai vis 
po truputį did 'ja, ne mažėja, tu
rime d. ieli skaičių naujų vado
vių atėjusių iš atostogų, ir 
tai labai džiuginantis veiksnys, 
nes naujos jėgos atneša naujo 
kraujo, naujos energijos.

Mūsų mugės šiuo met i pasie
kė labai aukšta lygį ir visuome
nėje yra labai laukiamos, tik. ži
noma. vadovėms tai labai didelis 
organizavimo darbas, v pač. kai 
kas metai norima tobulinti, ieš
koti nauju dirbinių, dovanų.

Man atrodo, kad j stovyklų 
programų paruošimą yra deda- 

( ma labai daug darbo, ir progra- 
j mos labai geros.

(v. s. Lilė Milukienė)

— Kaip sekėsi nauju vado
vų paruošimas? Kaip šiuo 
metu atrodo vadovų būvis: 
ar jų užtenka ar trūksta? 
Koks draugininkų amžius?

Naujų vadovų paruošime 
didelė pažanga. Atgaivinta Ąžuo
lo Mokykla, kuri trejų metų lai
kotarpyje išleido gražų būrį va
dovų. Gaila tik, kad dalis jau
nų vadovui, puikiai baigę prak
tinę dalį, neatliko teoretinės da
lies ir mokyklos baigimo pažy
mėjimo nėra gavę. LSD VSP v. 
s. č. Kiliulis įdėjo labai daug 
darbo, šiai mokyklai vadovau
damas ir ją kasmet vesdamas, 
bet daug vietovių tuo nepasinau
dojo. Kai kurios vietovės per vi
są trimetį nėra į ją pasiuntę nei 
vieno kandidato, nors jų viene
tuose didžiulis vadovų trūkumas, 
o patys neturi galimybės vado
vams nors ir mažus kurselius 
pravesti.

Stovyklų metu vyko ir jaunųjų 
vadovų kursai, bet juose daly
vių skaičius nebuvo didelis. Kai 
kuriose vietovėse vadovų užten
ka. bet mažuose vienetuose jų 
maža; rajonai turėtų kasmet su
rengti kursus skiltininkams, 
draugininkams, o taip pat pa
siųsti po kelis asmenis į Ąžuolo 
Mokyklą. Kai kurie drauginin
kai tiktai 17-19 m. ir jeigu jie 
yra silpni, vieneto veikla labai 
nukenčia. Praktikoje geriau, 
kai vadovas yra vyresnis, turįs 

1 skautu pasitikėjimą.
Kiekvienas vadovas, nors bū

damas ir geriausias, reikalingas 
literatūros savo žiniomis papil
dyti ir perduoti jauniesiems. 
"Skautų Užsiėmimai". išleisti 
šioje kadencijoje, užpildė tru
kumą. kuri jauni vadovai jautė. 
Dabar turime beveik visą reika
lingą medžiagą: jaunam vadovui.

( v. s. Petras Molis)

\r Jums atrodo, kad mū- 
' su sąjunga vis dar tebėra

PER ANNUM

$5000 Or mor 
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Investment 

Bonus

DINA GELA1IŪTĖ — AUTOPORTRETAS 
"Skautų Aido" iliustracija prie jos pilėraščių.

patraukli jaunimui, ar tė
vai vertina mūsų pastangas? 
Ar gausi ir kokia buvo tė- 

vų-rėmėjų talka?

Skautija ir jos patrauklu
mas priklauso tik nuo vadovių 
gerumo, kiek vadovė n ri pasi
ruošti ir kiek ji turi laibo skau- 
tijai paskirti. Kur pasišventu
sių vadovių ne tiek daug turime, 

v. s. LILĖ MILUKIENĖ, 
Liet, Skaučių Seserijos Variausia 

Skautininke

ten ir veikla n<*ra įdomi, ir tė
vai nustoja vaikus vežę, bet dau
gelyje vietų tėvai vadovus ragi
na ir jiems taikina. Sunkiausia 
sudominti vyresnes seses, čia 
yra mūsų didysis darbas, suras
ti būdą, kaip ir jąs sudominti. 
Tos. kurios mėgsta vadovavimą, 
greitai įsijungia ir tada labai 
mėgsta, bet tos, kurios nenori 
ar negali vadovauti, lieka nuoša
lyje ir dažnai atkrinta.

Skaučių tė\..ms tenka didelė 
mūsų padėka, nes jie veža vai
kus į sueigas, oferiauja į išky
lą. į stovyklą, ruošia renginius 
lėšoms sutelkt., stovyklose pa
deda. aukoja pinigus ir darbą.
Lenkiame galvą prieš juos.

(v. s. Lilė Milukienė)

Prisimenam, jog 13-sios 
Jamboree lankymosi metu 
Jums teko užmegzti ryšius 
su įvairių šalių skautų va
dovais, išdalinti lietuviškos 
propagandos leidinių, etc. Ar 
turite žinių, kad tai turėjo 

kokio atgarsio?

leidinys anglų kalba "I.i- 
l’huanian Scon'ing” yra didžiau- 
i s.as talkininkas supažindinti Ki
tu tautų skan us apie lietuvius 

''kautus, musu kalba, istoriją ir 
I musu tėvynę Lietuvą. Ryšiai 
užmegzti su kilų tautų skautais, 
o literatūra apie lietuvius skau

stus ir Lietuva padeda jiems ne- 
; užmiršti. kad lietuviai skautai. 
: :>ois ir išeivijoj, yra gyvi. Mums 
(palankiu kraštų vadovai norėtų 
, letuvu.- ska..tu< matyti 1 1-je 
Jamboree Noi vegijoje 1975 m.

Ateinančiais metais 197" - 
v v ksian< ioje amerikiečių tauti- 

i nt je stovykloje musu vienetas 
rmiguK; d.uvviuti. Musų ropre- 

< '(‘litai nu-: -s,,, ,ai ;š Torontu. _,u- 
l'ihejuies iiirn skautų stovyklos 

- I ■■■ \ !’ ■ r. Kiliuliu; ir

man teko atstovauti lietuviams suvertė gan aukštas sniego kru- 
skautams estų, latvių ir ųkrainie- vas. Tas sniegas tiek sukietėjo, 
ėių jubiliejinės stovyklose. Vi- kad pasidarė nepaprastai sli- 
sų abipusis pageidavimas buvo,'dus. ypač kai šlapias. Žmonėms 
kad šie ryšiai ateityje būtų tam- reikia iš autobuso išlij 'i ir įlip-
oresni. ; ti per ledo skiauteres. Mačiau,

( v. s. Petras Molis) 'kai dvi moterys sugriuvo nu-
I slydusios po autobuso ratais. 

v Pirmoji, kuri sugriuvo, barėsi 
ant antrosios, esą toji ją nustū
mė ir pradėjo muštis. Kitoje 
vietoje mačiau kitus griūvant 
iš autobuso išlipant.

Kaip pajuokai, sniego kasėjai 
suverčia daugiau sniego ten, 

(GI.v) kur reikia autobusams sustoti:

KAS MATYTA - 
PASAKYTA

LEDAS

Autobusų bendrovė
vis dėlto nerūpestinga ir tas išleisti ir paimli žmones. Kodėl 
nepaisymas kartais atneša nuo-' miesto darbininkai įienuvalo 
stolių miestui ir žmonėms. Kai sniego nuo šaligatvių nors tose 
prieš Kalėdas apie 4—5 inčus vietose, kur žmonių spūstyje 
suledėjusio sniego apdengė pasidaro pavojinga padėtis. 
Chicagos miestą, trafikas pasi- Kodėl miesto ‘■tėveliai’’ namų 
darė visiems pavojingas. Bio- savininkus verčia prie savo Da
giausia, kad vietose, kur auto- iiių nuvalyti šaligatvius, o pa- 
busams reikia sustotų plūgai lys nepasirūpina žmonių sau-

The U. S, Qovtrtm^Kl do«a not tor OtU advar.:s«.-n«n^ 
»1» *s « po&Uę Mrv^a ir. cooperaion wttn
■mmb at •» Trnaa m **«•<•« ckml

The 
case of the 

disappearing 
paycheck and 

what to 
do about it

Some peoj >Ie learn the hard way. Pay
checks disappear fast.

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

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

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

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

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

Take stock in America.
Join the Payroll Savings Plan.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, III. 60608

J _ NAUJIENOS. CHICAGO 8, ILL. —WEDNESDAY, JLNLAKY 3. 1873

v. v PETRAS MOLIS, 
Liet. Skautų Brolijos Vyriausias

Skautininkas

gurnu, ten, kur jiems atsako
mybė priklauso? M. Šileikis
CZ,V.\W.V/.V.W.W.-.V<W.

NAUJIENAS” . aAUO VISŲ 
sRUVIŲ ŽMONĖS. DARBINES 
,vAl, BIZNIERIAI, PRU1LM0- 
\ALal, DVASININKAI, \ALS- 
l \ B! N IN K \ I, MOKSLLN INKAI, 
HE Ž1N(L KAD "NAUJIENOS” 
PADUODA TEISINGIAUSIAS

ŽINIAS IR GERI "’SIUS 
RAŠTUS.

help you k ■ 
HEART FUNdV 
help your HEART

i

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

That’s good to know.

Now F Bonds pay 5S % intriwM erhm Heid 
maturity of 5 v*wr», W months (4% the firxt 
yaar < R nd* are rephcM if loM. atoim. or 

roved When rw'Mrd th*y ern bo atshad 
•t your bank m not wubwet to state
or !oml income and federal taj may 
be deterred uotu redes^Xaoa,

vietove.se
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AMERIKOS MOKYKLOS
Deja, turiu pasilikti nežino

mas. Negaliu pasisakyti nei 
pavardės, nei miesto kuriame 
gyvenu, jeigu noriu, kad į ne
malonia padėtį nepatektų kle
bonas tos parapijos kuriai pri
klausau, ir nenukentėtų geras 
vardas parapijinės mokyklos, 
kurių mano vaikai lankė. Jie 
baigė ją, todėl laisvas pasiju
tau papasakoti apie tai, kas 
man atrodė keista toje mokyk
loje.

Ėjo 1 J1! mano sūnus. Judrus 
buvo labai ir drąsus be galo. 
Baimės jokios niekam ir nie
kuomet neturėjo. Charakterio 
savybės tokios, kad greitas ir 
lengvas žmonių sprendimas 
apie jį buvo: “padykęs

Ėjo per skyrius. Buvo įvairių 
mokytojų. Visos vienuolės se
selėmis vadinamos. Būdavo 
oficialūs, labai trumpi susiti
kimai tėvų su mokytojomis, 
du kartu metuose.

— Jis yra gabus, tas jūsų 
sūnus. Tik judrus labai. Nėra 
ramus klasėje. Turiu jam šne
kėti ir šnekėti. Kai pašneku, 
kelias dienas yra geras, bet 
paskui vėl į senas vėžes at
krenta.

Išklausydavau, padėkodavau 
už kantrybę vargstant su juo.

Per eilę metų visokių moky
tojų matyti teko. Buvo jų tar
pe tikrai gerų pedagogių, bet 
buvo ir amatininkių, užkietė
jusių įsivaizduotame pedagogi
niame pranašume. Tokios ir 
mane pamokydavo, pamokslą 
pasakydavo, į diskusijas nesi
leisdamos.

Metai po metų — ir aštuntas 
skyrius. Išstypęs jau buvo ma
no sūnus, kaip botago kotas 
pasidaręs, aukštumo lygus su 
manim. Žinoma, ir jo vaikiš
kas charakteris buvo pasikei
tęs, gal net daugiau į tų “pa- 
dykimo” pusę.

Dar pačioje mokslo metų 
pradžioje vieną vakarą jis ir 
sako man:

— Aš nebegaliu, Tėte. Kol 
mažas buvau, gal ir pritiko, o 
dabar — nei šis nei tas. Tokia 
maža seselė atsistojusi priešais 
per ausis daužo.

— Kaip tai per ausis daužo?
— Muša. Ar tu nežinai? Vi

si vaikai gauna. Tik kartais 
kokiame skyriuje būdavo se
selė, kuri nemušdavo, šiaip 
visos muša.

Tai jau dabar. Negirdėtas 
dalykas..

Ar jis tiesų sako? pa
klausiau dukterį, kuri prieš 
metus tų pačių mokyklą bai
gusi buvo.

Taip. Ir aš gaudavau, l ik 
bijodavau tau ir Maniai pasi
sakyti, kad ir nuo jūsų negau
čiau.

Paskambinau į mokyklą. Sa
kiau, kad noriu užeiti pasi
šnekėti del sūnaus. Žinoma, 
mielai. Priėmė jauna vienuo
le, energinga. Išsiaiškinau kas 
esąs, kurio vaiko tėvas, ir pra
dėjau :

Norėjau pasiteirauti, ko
kia pedagoginė teorija leidžia 
mokytojams mušti vaikus.

Jos veidas pasikeitė, suak
menėjo, šypsnio nebeliko, ir 
ji atsakė:

Nemanau, kad tokia pe
dagoginė teorijų būtų. Ir mes 
vaikų nemušame. Bet jūsų 
sūnus yra labai išdykęs.

Žinau, žinau. Jeigu ne
klauso, išvarykite iš mokyk
los, pasiųskite namo. Aš pats 
jį sutvarkysiu. Bet jūs jo ne- 
muškite.

— Mes jo nemušame.
Mačiau, kad šnekėti su ta 

“pedagoge” negalėsiu, nes nė
ra nuoširdi, nėra atvira. Pasi
kėliau ir ėjau lauk. Išeidamas 
dar kažką sakiau, kažką apie 
tai, kad tik vieni tėvai turi tei
sę fizines bausmes vartoti. Ji 
nieko neatsakė, tik beveik 
stumte stūmė mane pro duris.

Porą dienų buvo ramu. Bet 
tik porą dienų. Greitai sūnus 
pasisakė vėl mušti gavęs. Mu- 
šusi mokytoja per ausis, o jis 
stovėjęs ramiai, dantis sukan
dęs, nieko nesakydamas, bet 
ir jokios baimės neparodys. 
Kai nustojusi mušti, jis pa
klausęs:

— Ar jau baigėte, sesele? At
galiu sėstis?

Po šito klausimo ji dar smar
kiau mušti pradėjusi.

Sekantį rytą nuėjo į mokyk
lą mano žmona. Pasišnekėjo 
su mokytoja ir jau griežtai pa
prašė neliesti vaiko. Jeigu ne
klauso, išvarykit namo, bet 
nemuškit. Mokytoja prižadėjo.

O sūnui į mokyklą išeinant 
pasakiau:

— Jeigu mokytoja pradės 
tave mušti, pasiimk knygas ir 
eik namo.

Vėl kelias dienas buvo ramu. 
Neilgai. Atsitiko “didelė ne
laimė” mokykloje, ir to pasė
koje visi pažadai griuvo. Mat

Modernios skulptūros pavyzdys — "Stiff Box Nr. 12". Jį sukurė 
Lucas Samaras, graikų kilmės.

DETROIT. MICH.
Gruodžio nn n. 23 <1 Juios 

Šaulių “Šiltinio’' bendros Ku
rios Įvyko moterų sekcijos i:i- 
dov< s \ eros Kulbokiencs na
muose. Susirinko Kūčių vai
šėms šauliu ii' svečių virš .»() 
Jūrų šaulių kuopos pirm. Mik. i 

l Vilkui paprašius maldą sukai > 
!h< jo garbes narys Stasys Mali-I 
nauskas. Po maldos prie ap-j 
krautų stalų Kūčioms pritm- 

Įkinto maisto prasidėjo vaišes .Į

Svečius su šventėmis pasvei-i 
ikino ir palinkėjo nuotaikingai | 
|jas praleisti kuopos pirm M j 
Į Vitkus. Iš svečių buvo pakvies-j

(dicijas. St. Malinauskas, \'in- 
cas Kninra, St. Lungys. Jonas

; Acus, Juozas Televicius ir kiti 
■Vera Kulbokienė perstatė sil
icius iš toliau atvykusius, yapčl 
! iš Čikagos. Daugumas svei-i 
kintojų švenčių proga prisinii-

inė apie jau nupirktą prie “Dai-
DAGYS "Ėjau ėjau ir pavargau" (Medis)

Dagio paroda ruošiama bal. mėn Čiurlionio gal.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagletės įspūdžiai oku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina SI.00.

J. Jasmirws, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykiu 
aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psl. Kaina $2.50.

Kristi|ona« Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos "Metai" poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys. 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK V y 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija 
211 psl. Kaina $3.06. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis Jas b 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki a’ 
piniiine perlaidą.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago. FU. 60608

ijėjo į klasę monsinjoras su mo- 
Įkyklos vedėja. Monsinjoras 
šnekėjo kažką vaikams. Vaikai 
nesiklausė, buvo neramūs. 
Monsinjoras labai supyko ir 

I supykęs ištarė blogą žodį. Kai 
j jis išėjo, pasilikusios vienuo
lės graudeno vaikus, kad per 
juos monsinjoras nuodėmę pa
pildė tokį žodį ištardamas. Lie
pė visiems tuojau imti popie
riaus lapų ir rašyt: atsiprašymų.

Atsiprašymus vaikai rašė. 
Rašė ir mano sūnus. Bet kai 
pradėjo juos rinkti, mokytoja 
pažiūrjusi į mano sūnaus atsi
prašymų, sušuko:

— Kodėl tokį trumpą? ! Nie
kus rašinėti moki, o monsin
jorų kaip reikiant atsiprašyti, 
nenori!

Ir movė jam su kumščiu per 
sprandą.

Sūnus, nė žodžio neištaręs, 
ėmė traukti iš suolo knygas, 
ruošėsi eiti iš klasės. Mokyto
ja, jo intencijų supratusi puo
lė neleisti. Atskubėjo ir mo
kyklos vedėja padėti. Abidvi 
ėmė jį mušti. Nors buvo užsto
jusios praėjimų, sūnus rado 
progų prasmukti pro šalį ir iš
bėgo iš klasės. Nuėjo pas pa
žįstamus netoli mokyklos ir iš 
ten paskambino į namus.

Tuojau nuėjo į mokyklą ma
no žmona. Sūnų paliko vesti
biulyje, o pati ėjo pas mokyto
jas šnekėtis.

— Kodėl jūs jį mušate? — 
buvo pirmi jos žodžiai.

— Mes jo nemušėme. Bet jis 
yra labai išdykęs. Jis...

Sesele, man labai nema
lonu, kad aš turiu pasakyti, kad 
jūs dabar meluojate. Jūs jį 
mušėte.

- Mes jo nemušėme. — šal
tai pakartojo vienuolė.

Tada aš atsivesiu jį iš 
apačios ir parodysiu mėlynas 
dimes ant sprando.

Mes jį mušėme tik gero 
jam norėdamos.

Ir ką tu su jom sušnekėsi. 
Teko atsiimti vaiką iš tos mo
kyklos ir pasiųsti į valdiškų.

Dabar gali kilti klausimas: 
ar tai išimtis ti ksu mano vai
kais. ar bendras reiškinvs?

RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti nuikiu knygų, Purios papuoš bet kokią

knygų spintą ar lentyną:

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta. 592 pusi $6.00
K. Bielinis, DIENOJ ANT, gražiai irišta. 464 pusi.................  $6.00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

įrištas. 431 pusi.................................................   $7.50
Prof. Veel. BlriHžka, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis. 208 pusi įrišta — $3 00. minkštais 
viršeliais — $2.00; II dalis. 225 pusi., įrišta — $3.00. 
minkštais viršeliais — .......................       $2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas. 300 p $2 00
Pref. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta. 416 p. _ $5 50
Juozas LiOdžIus. RAITAI, 250 pusi .......................   ..... $3.00
P. LiGcftiuvienA, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 puaL. ..............        $100
S. Micbelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p 

įrišta — $5.00 minkštais viršeliais — .......  $4.8*
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pusi., dabar tik $10.00
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LIETUVOS MENAS
(TA Balzeko muziejaus foto archyvų)

Toje mokykloje dauguma 
vaiku mušti gaudavo, l ik re
tas kuris to išvengė. Tik tas, 
kuris vaikiško judrumo netu
rėjo. gal nesveikas buvo. Bet 
mušti nuo mokytojos gavęs vai
kas bijodavo apie tai pasisa
kyti tėvams, bijodami, kad 
jeigu pasisakytų, tai dar nuo 
tėvų priedo gautų.

O ar visose katalikiškose 
parapijinėse mokyklose ir viso
je Amerikoje šitaip buvo (grei
čiausiai — ir tebėra)?

Nežinau. Bet vargu ar čia 
aprašomoji mokykla galėtų 
būti tokia jau ypatinga išimtis.

Perkėlėme sūnų į valdišką 
mokyklų. Te nmokytojai mo
kinių nemuša. Bet. . .

Pačių pirmųjų dieną iš val
diškos mokyklos pareinant pa
sivijo vienas tos mokyklos mo
kinys, kurio jis dar nė nepaži
no ir su juo šnekėjęsis nebuvo, 
pripuolęs nei iš šio nei iš to 
spyrė keliu į užpakalį.

— Sekantį kartą aš tave nu
žudysiu, — pasakė ir nubėgo 
atgal.

Smūgis buvo toks stiprus, 
kad net teko kreiptis į gydyto
ju

Nuėjau į mokyklą pasiskųs
ti. Mokytojas man paaiškino:

— Visuomet taip yra, kai 
naujas mokinys į mokvklą 
ateina, šitaip jie susipažįsta. 
Jūsų sūnus turėjo pasiprie
šinti. turėjo persimušti su juo. 
išsiaiškinti katras stipresnis, 
ir po to juodu būtų buvę drau
gai.

— Mano sūnus nesimuš. Aš 
j cm to neleidžiu.

— Tad jam bus sunku prie 
kitų pritapti.

Pyktis mane paėmė, ir aš 
pasakiau:

Argi galima šito laukti iš 
mokslo įstaigos? Tik šunys su
sitikę riejasi Mokiniai turėtų 
kultūringai susipažinti.

Jie berniukai, čia nieko 
blogo. Visi tokie buvome.

Aš į mokyklą vaiką lei
džiu mokytis, ne muštis. Ar 
galėsite sutvarkyti, kad jo ne
užkabinėtų?

Well. Pačioje mokykloje 
neleidžiame muštis, bet kas 
gatvėje darosi, mes už tai ne
atsakome. Gatvėje jau yra po
licijos reikalas.

Nebeliko nieko kito, kaip 
vaikų j mokvklą vedžioti. Žmo
na jį rytmečiais nuvesdavo, o 
po pietų nueidavo parsivesti. 
Būrvs vaikų sekdavo parei
nant ir tvčiodavosi , kad ma
mos vaikas, kad bailys. Vieną 
kartą bandė pasiekti ir pro mo
tinos rankas, bet ji pradėjo 
garsiai šaukti “police”, ir jie 
išbėgiojo Po to ir iš mokyklos 
daugiau nebelydėjo. Pamatė, 
kad nieko iš to nebus.

(Bus daugiau)

I navos” šaulių reikalams žemes 
'sklypą. Tuoj atsirado ir au-i 
ikotojų statybos reikalams: 
Bronius Valiukėnas ir \'acvs 
Slušnys paaukojo po 100 dole

rių. Tai yra gera pradžia, lau
kiama ir iš kitų aukų, nes sta
tybai dar reikės.

• Ta pačia proga buvo pagerb
ti išėjusieji į pensiją Vera Kul
bokienė ir Vincas Kniurka. Už 
jų šaulišką veiklą buvo įteik
tos dovanėlės. Kūčių vakaras 
praėjo šventiškoje, draugiško
je nuotaikoje. Vaišėms mais
tą pagamino ir vaišino: Vera 
Kulbokienė, Marytė Kriščiū- 
nienė, Stasė Vyčienė ir p. Kir- 
velaitienė.

— Vasario 16 minėjimas Det
roite įvyks 1973 m. vasario 18 
d. 3 vai. po pietų Mercy Colle
ge McCauley Auditorium, 8200 
W. Outer Drive, Mich, prie 
Southfield, toje paęioje vieto
je, kur ir pernai buvo. Pagrin 
dinis kalbėtojas bus Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirmininkas 
Dr. Kazys Bobelis. Kas kalbės 
iš amerikiečių, bus visuomenei 
paskelbta vėliau. Pamaldos už 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės 
bus laikomos visose trijose 
lietuvių bažnyčiose.

A. Miežis

(IS CHICAGOS IR 
APYLINKIŲ
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REMKTTE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOS E”

Mirties bausmė žudikams
Du Illinojaus seimo atstovai

- atstovų buto daugumos ly-' 
deris Henry Hyde ir atst. Jo
seph G. Sevcik įteikė įstatymoI 
projektą grąžinti mirties baus-l 
nię Illinojuj. Bilius seime (le- 
gislatūroje) bus svarstomas 
naujojoje sesijoje, kuri pra
sidės greit po Naujų Metų, pa
tvino projektas taip sudarytas, 
kad patenkintų JAV Aukščiau
siojo Teismo argumentus del 
ko mirties bausmė buvo panai
kinta, būtent, kad ji buvusi 
taikoma daugiausiai “skur
džiams ir mažumų grupėms.”

Bilius aiškiai nustato. kad 
mirties dausmė turi būti ski
riama bet kokiems asmenims, 
nuteistiems už: rinktųjų val
dininkų ar kandidatų nužudy
mą; už policininkų ugniagesių 
ar kalėjimo sargų nužudymą, 
už dviejų ar daugiau asmenų 
(kaip žudiko Specko byloj) nu
žudymą; už nužudymus ry
šium su sabotažo veiksmais ar
ba ryšium su sąmoningu mais
to produktų apnuodijamu; už

nužudymus ryšium su lėktu
vo pagrobimu; uz nužudymą 
pagal kontraktą ; už nužudi- 
imts ryšium su plėšimais, žmo
nių pagrobimais ir padegi
mais.

Bilius neįtraukia Į mirtimi 
baustinųjų sąrašų žmogžudys
tes, padarytas apsiginant arba 
esant aistros stovyje.

SKAITYK }rtTo IR ^RAGING
KITUS SKAITYTI
N A U T ’ b N A S

Litter doesn't throw 
itself away; litter 
doesn't just happen. 
People cause it-and 
only people can prevent 
It “People" means you.
Keep America Beautiful

GARSINUS NAUJIENOSE V I S U 0 M ET V E R T A

Raginkite savo apylinkę 
augti • taupykite!
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Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmenižkus jūsų užsimojimus. Antra. 
Jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti

Taupykite dabar Santaupos, padėtos priel 
10 mėnesio diena neis nuošimčiu* nuo mė- 

oirmoa.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo IndoIla' 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
S A V I N GS & L O A N A S S O C I A T 1 O

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

Įsteigta 1923 meta.b Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Smarkiausiai rusai plojo, kai Sniečkus Kremliuje 
jiems priminė apie pati didžiausią melą, kurį vaidino 
prievartauta poetė Salomėja Nėris. Štai Sniečkaus žo
džiai :

“Istoriniame Kremliuje įgaliota Liaudies Seimo 
delegacija išdėstė rašymą priimti Lietuvą į Tarybų 
Sąjungos sudėtį. Šis prašymas buvo patenkintas. 
Lietuvių poetė Salomėja Nėris apdainavo šį iškil
mingą įvykį savo puikioje poemoje:

“Lietuva — skambės tautų brolijoje
TSRS skambiausioji styga.
Lietuva grobikų jau nebijo;
Budriai saugo milžino jėga!” (Ten pat)

Salomėja Nėris už šiuos prievartos žodžius užmokė
jo ankstyva mirtimi. Keli metai Sovietų Sąjungoj pra
skaidrino josios akiratį ir apie daugelį rusiškų dalykų ji 
jau buvo visai kitokios nuomonės. O tvirtinimas, kad lie
tuviai būtų prašę priimti Lietuvą į Sovietų Sąjungą yra 
pats didžiausias melas, kurį žino Sniečkus ir kiti tuo 
metu Lietuvoje 'gyvenę komunistai.

Prašymas Lietuvą prijungti prie Sovietų Sąjungos 
buvo pačių rusų sugalvotas ir lietuvių komunistų, aklai 
tarnaujančių rusams įvykdytas. Maskvoje lietuvių tau
tos vardu buvo suvaidinta komedija. Sniečkus tai žino. 
Ir rusai tai žiųo. Ęusai plojo Sniečkui už tą melą, kurį 
jis Maskvoje kartojo. Rusai pakartotinai plojo, nes tas 
melas tiktai rusams yra naudingas. .

JURGIS JANKUS

NAUJŲJŲ METŲ NAKTĮ

Už ką rusai ploja Sniečkui?
Praeitų metų gruodžio 22 dieną Sovietų Sąjungos 

sostinėn suvažiavo įvairių rusų okupuotų kraštų ir rusų 
primestų valdžių “rinktiniai” atstovai. Didžiausioje 
Kremliaus salėje įvyko aukščiausios Sovietų Sąjungos ta
rybos ir Sovietų komunistų partijos centro komiteto na
rių iškilmingas posėdis. Maskvon suvažiavo komunistai 
iš įvairių kraštų, kurie turėjo progos pasiklausyti rusų 
parinktų atstovų kalbų. Tame posėdyje oficialiai buvo 
minima Sovietų Sąjungos įsteigimo 50 metų sukaktis.

Susirinkusiems atstovams ilgiausią kalbą pasakė 
komunistų partijos pirmasis sekretorius Leonidas I. 
Brežnevas. Dvi valandas besitęsusioje kalboje Brežnevas 
dėstė, ką Sovietų Sąjunga yra atlikusi per 50 metų. Jis 
porą kartų pabrėžė, kad “socialistinė santvarka” jau 
esanti įvesta, dabar lieka tiktai “kurti komunistinę sant
varką”. Brežnevas neiškrypo iš “partijos linijos” ir kvie
tė visus lenktyniauti ir gaminti galimai daugiau Rusijo
je trūkstamų prekių.

Lietuviams įdomu patirti, kad tame iškilmingame 
posėdyje “tarybinės” Lietuvos komunistų partijos cen
tro komiteto pirmasis sekretorius Antanas Sniečkus taip 
pat turėjo teisę “tarti žodį”. Dar įdomiau yra tai, kadi 
Sniečkus, pradžioje pagyręs kiek anksčiau Brežnevo! 
sakytą kalbą, Kremliun suvežtiems rusams kalbėjo apieį 
Lietuvą. Ir įdomiausia mums visiems yra tas faktas, kad, 
tame iškilmingame posėdyje dalyvavę rusai keliais atve
jais plojo Sniečkui už pareikštas mintis. Visiems įdomu 
patirti, už ką gi rusai net kelis kartus plojo Antanui 
Sniečkui?

Pirmą kartą nuaidėjo plojimai, kai Sniečkus, nusi
lenkęs Brežnevui ir padaręs reveransą kitiems salėje sė
dėjusiems Sovietų Sąjungos valdovams, pareiškė, kad 
lietuviai žingsniuos petys i petį kartu su rusais. Štai koki 
buvo Sniečkaus žodžiai:

“Lietuvių tautos kelias į išsivadavimą ir klestė
jimą buvo ilgas ir sunkus. Bet šiame kelyje ji nebuvo 
vieniša. Pažangiosios Lietuvos jėgos visada rėmėsi 
broliška Rusijos proletariato parama. Bendroje ko
voje Lietuvos darbo žmonės pažino šio proletariato 
solidarumo ir broliškos draugystės jėgą. Todėl dar 
1918 metais Manifeste apie Tarybų valdžios paskel
bimą buvo iškilmingai pareikšta, kad Lietuva, kur
dama savo naują gyvenimą, žengs petys petin su Ta-
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rybų Rusija ir visomis kitomis šalimis, einančiomis 
socialistinės revoliucijos keliu”. (Tiesa, 1972 m. 
gr. 24 d., 2psl.).
Sniečkus rusams pakartojo seną didelį melą. Jis tvir

tino, kad lietuviai pasižadėjo žengti petys į petį su ru
sais, kada visi žinome, kad lietuviai tokio dalyko niekad 
nepasižadėjo. Manifestą paraše 1918 metai? Vilniun 
raudonosios armijos atvežtas Zigmas Aleksa Angarietis. 
Jis išrūko iš Lietuvos, kai lietuviai savanoriai užkirto 
kelis smarkius smūgius raudonajai armijai ir privertė 
rusus trauktis iš Vilniaus ir jos apylinkių.

Antrą kartą rusai Sniečkui smarkiai plojo, kai jis 
Maskvoje iškilmingame posėdyje pakartojo dar didesnį 
melą, štai jis:

“Ir kai 1940 metais buvo nuversta fašistinė dik
tatūra, Lietuvos darbo žmones tuoj pat pareiškė sa
vo valią kurti naują gyvenimą kartu su Tarybų ša
lies tautomis, broliškoje tarybinių socialistinių res
publikų sąjungoje”. (Ten pat).
191S metų įvykius mažai kas teprisimena, vyresnieji 

jau yra išmirę, bet 1940 metų įvykių liudininkų dar yra 
didokas skaičius Lietuvoje ir Amerikoje. Visi žinome, kad 
Lietuvos darbo žmonės, niekad neturėjo progos pareikš
ti savo noro ar nenoro “kurti naują gyvenimą” kartu su 
“tarybų šalies tautomis”. Okupantas niekad Lietuvos 
darbo žmonių tokio dalyko neklausė. O Maskvon siun
čiamą komisiją lietuviams primetė Dekanozovas ir kartu 
su raudonąja armiją į Lietuvą įžingsniavę čekistų bata- 
lijonai.

(Tęsinys)
Tik į trečią dieną išėjau j 

miestą. Nedrąsiai sutikau pa
žįstamus. bet jie visi buvo to
kie, kaip ir visada. Nė vienas 
neparodo ką nors žirnis apie vusi į kaimą. “Tikrai 1 —su-| — Mano pasakojimas būtų nas.
Naujųjų Metų naktį. Man ėmė | sukau. šeimininkė pažiūrėjo nebaigtas, ir mano pasięlgi- (Pabaiga)

grįžti drąsa. Ketvirtos dienos 
vakare šokolado ryšulėliu ne
šinas pasibeldžiau j jos duris, 
bet šeimininkė pasakė. 
Naujųjų Metų vikare 

i rūpestingai pridūrė: “Na ir 
ku. Pasiilgo xQgjnoa ir išva
žiavo”. Ai išėjau, bet man tai 
nebuvo “na, ir kas”. Naujųjų 
Metų vakarą tuoj susižadėję, 
abu buvom sutarę ten nuva- 

jžiuoti. Ji išvažiavo viena. Man 
nė pusės žodžio netarusi. Va
dinasi viskas iširo. Toji mintis 
dar labiau pasitvirtino, kai su
žinojau, kad su ja išvažiavęs 
ir tas mano bičiulis, kuris Nau
jųjų Metų naktį taip išradin
gai siūlė tostus už tauriausias 
josios ypatybes. Bet dar ne 
viskas. Kai jūfcdu po savaitės 
grįžo susituokę, aš tik tada su
žinojau, kad ji seniai svyravo 
tarp manęs ir jo, o anas vaka
ras buvo tik apsisprendimo va
karas. Aš pasirodžiau dar ne
pakankamai subrendęs.

— Na, ponai, prašau. Nau
jieji metai jau už lango! 
šūktelėjo valgomojo duris pra
vėrusi žmona.

Ji visa spindėte spindėjo jau
numu, ir aš džiaugiaus, kad 
nebegaliu atsidurti vargšo pro
fesoriaus padėty.

Kai valandėlę jau buvom pa
sėdėję ir po pirmą taurę nugė
rę, progesorius atsistojo. Visas 
stalas nutilo. Mes laukėm svei
kinamosios kalbos.

Aš ir dabar, kaip netru
kus pamatysite, tebusiu dar ne
subrendęs, — pradėjo jis. — 
Niekas nežino, kiek tada man 
teko išgyventi, kai kasdien su
tikdavau juodu abu laimingus 
ir patenkintus. Aš bijojau, kad 
vieną dieną galiu neprotingai 
pasielgti, mečiau universitetą 
ir išvažiavau į užsienį. Tenai 
studijavau ir tik po penkiolikos 
metų pakartotinai kviečiamas, 
nustebusi, paskum visiškai ne
sugrįžau vėl čia. Žaizdos užgi
jo, bet ne taip, kad be priežas
ties galėčiau jas kitiems, nors 
ir labai artimiems žmonėms, 
atverti. Aš šiandien noriu jai 
atkeršyti. Ne piktai, ne. Bet 
su džiaugsmu, tik pasislėpęs ir 
toli nuo jos akių. Aldona...

Profesorius su kiekvienu žo
džiu vis labiau jaudinosi. Su 
paskutiniu žodžiu užsikirto ir 
paraudo, kaip aštuoniolikos 

metų jaunuolis.
— Aldona, — kalbėjo jis vėl, 

imdamas iš kišenės mažą dė
žutę. kurioj tuoj sublizgėjo 
žiedai. — Jeigu tu žodžio nebe- 
keisi. aš galiu pasakyti kad čia 
tas pats žiedas, kuris buvo skir
tas ir tavo motinai. Jis senas 
ir iš mados išėjęs, bet tas pats.

Visi ėmė ploti ir šaukti va-
įlio, o profesorius užmovė mer
gaitei žiedą.

I Kai buvo išgertas tostas ir 
kad ji susirinkusieji kiek aptilo, pro- 

išvažia- fesorius dar pridėjo:

Ohio universitete per mikroskopu nufotografuoti vidinės ausies 
"akmenys". Mokslininkams įdomu, kaip tie akmenys veikia, jei 
nėra žemės traukos jėgos. Atradimai labai svarbūs astronautams, 

keliaujantiems į erdves.

Kard. Ottaviani nuomonė Čiui “Novosti” trumpai drūtai 
apie aukštus dvasiškius pareiškė:

Italijos ir Sovietų Sąjungos 
draugystės tarpininkavimu, vie 
nas aukštas Italijos katalikų 
bažnyčios monsinjoras. Aveli- 
no vyskupijos generalvikaras 
Ferdinando Renzulli buvo iš
vykęs j Sovietiją “asmeniškai 
ištirti” ten persekiojamų ka
talikų padėtį ir Maskvos paly
dovų buvo pavežiotas ne tik 
po Maskvą ir Zagorską. bet 
buvo nuvežtas ir j Lietuvą bei 
Latviją, kur buvęs suvestas su 
Vilniaus vyskupijos valdytoju 
prelatu Krivaičiu, su Kauno 
vyskupu Matulevičių — Labo
ku ir su Rygos vyskupu Vaivol- 
du, bet kaip iš “Gimtojo kraš
to” pranešimo matyti, svar
biausias monsinjoro Renzulli 
inform uoloj as buvo žinomasis 
“ateizmo teologas“ Niunka.

Baigęs savo “vizitacijas“ 
monsinjoras sovietų laikraš-

mas būtų dar neaiškesnis, jei
gu nepridurčiau. kad nuosta
biu sutapimu ir butas, kuria
me mes čia taip maloniai suti
kome Naujuosius Metus, yra 
tas pats.

— Tas pats- — pasigirdo iš 
visų pusių nustebę balsai.

Ir visi pradėjo žvalgytis po 
lubas, sienas ir kampus, lyg 
čia būtų dar likę iš ano meto 
ženklų.

— O mudu rytoj eisime pas 
tėvus, — tuo tarpu pusbalsiu 
pasakė profesorius Aldonai.

— Ir aš jiems pasakysiu! — 
ji prašnabždėjo atgal.

Bet nuo mūsų ausų nepabė
go. nė vienas žodis, ir naujas 
tostas sudrebino kambario sie

“Visa tai, ko aš atvykau pa
matyti ir ką pamačiau, galiu 
kategoriškai tvirtinti, kad So
vietų Sąjungoje yra respektuo
jama sąžinės laisvė ir kad ta
me krašte nėra jokios religijai 
netolerancijos“.

Dar prieš keliolika metų la
bai aukštas Italijos katalikų 
bažnyčios dignitorius kardino
las Ottaviani Romos Santa Ma
ria Maggiore bazilikoje per 
pamokslą, taigi ex catedra. pa
vadinęs “naudingais žiopliais” 
tokius, kurie, nieko apie ko
munistų politiką nenusimany
dami nuvyksta į Sovietus ir 
ten keletą dienų už nosies ko
munistų pavedžioti, sugrįžę 
kompetentingai skelbia “savo 
akimis matę ir savo ausimis 
girdėję”, kad Sovietijoje yra 
“pilna sąžinės laisvė ir Baž
nyčia veikia visai laisvai“ ...

Pagal kardinolą Ottavfani, 
prieš kekioliką metų tokie 
naudingi žiopliai panašiai skelb 
davo tik namo sugrįžę, o da
bar jie jau skelbia dar namo 
negrįžę. duodami “interview” 
sovietų propagandos mašine
rijai. kuri tokių “naudingų 
žioplių” pareiškimus lig dar 
karštus išplatina po visą pa
saulį. j. pr.

“NAUJIENAS ’ SKAITO VISŲ 
SROViŲ ŽMONĖS: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO
NALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS” 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERIAUSIUS 
RAŠTUS.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

JUOZAS KARIBUTAS

KELIONĖ APLINK PASAULĮ
(Tęsinys)

Nebežinau, kur kitur dar ga
li pasaulis gražiau atrodyti, 
kaip čia. iš tos istorinės vietos? 
Sunku net įsivaizduoti amžių 
bėgių, istorijos raidos eigą. 
K< ilisi laikai, bujojo kultūra, 
civilizacija. technika, bet šio
je saloje tų apraiškų visai ne
simato. Neleistina nauja sta
tyba. Statai namą, jis turi 
priklausyti antį amžių staty
bai. Jokiu dviaukščių. priva
čių namu arba daugiaaukščių 
viešbučių, l iesa, pastarųjų vi
sai nėra, bet jei nori pasilikti 
vasaroti, eik į policijos raštinę 
ir jie tau nurodvs kambarį ar 
ba gal ir butelį Nepaprastai 
pigu u/ kambaraį parai tik vie
nas doleris, žinom s čia nepap
rastai draugiški ir malonūs 
Gyvenki ir norėki. Juo labiau, 
kad čia otas dieviškai tyras ii 
kvapnus. Tikras rojus. Susi
žavėjęs tokiu nepaprastai gra
žiu Graikijos užkampiu ir su
žinojęs \ ašarojimo sąlygas, tik 
nesiisigundkiau pasilikti. Bet 
kaip gi .’ Juk lagaminai palik
ti Alenuose ir laivo kelione grį
žimui apniokota. Nors gide

dar pridūrė, kad jei kas nori 
pasilikti, galės vėliau jų laivu 
į Atėnus sugrįžti. Atrodo, kad 
niekas iš mūsų turistų nepasi
liko. tik inžinierius vokietis su 
žmona žadėjo sugrįžti iš Atėnų 
ir čia pabuvoti visą mėnesį. 
Pavydžiu, aš prisipažinau jam. 
o jis juokėsi.

Akmeniniais plačiais laiptais 
leidžiuosi vėl žemyn ir ma
tau. ant ju. prie mūro sienų, 
pasiklojusios pa lesalus mote
rėlės pardavinėja smulkią ga
lanteriją Tokio" pasenusios, 
paprastai apsirengusios. gerų 
veidų, primenančios mūsų Lie
tuvos kaimo motinas Jos taip 
jau š\ psosj n nori, kad iš jų 
bent ka nupliktum, bet kad 
tokiu menkniekiu ne! nesinori, 
kad ir veltui kas duotų: tik 
apsisiiiikimmas.

1 otogi ai ai bizniei i ii einam 
cius arba asilais jojančius 
anks< iau fotografavo. dabar 
radome |au laukiančius su ga
tavomis mioti aukomis, č.ia n 
gi nepaprastai yieilas n grius 
biznis.

Žinoma. mioli aukos labai 
abejotinos vertis, skubotos

Atsiminimui gal ir gerai. Kai lio vien fygų medžiai. Gidė 
pasakoja, kad is fygų jie daro 
labai gerą vyną.

Nežinau, tyčia ar netyčia, 
gide trumpai užkliūva ir už jų 
krašto politikos. Esą, jie da
bartine valdžia labai paten
kinti ir naujų rinkinių nenorė
tų. Taip pat niekas jos neklau
sė. bet ji: prisiminė ir jų kraš
to milijonierių Onasį. Girdi, 
jis čia nesąs populiarus ir dau
gelis iš jo visaip barnio pasi
juokti. Kada jis vede Jacqeli- 
ne. kas graikiškai reiškia židi
nys. graikai juokavę, kad jam. 
tokiam seniui . židinys jau rei
kalingas. Visi juoku prapliu
po iš tokio nekalto žodžių su
tapimo. vieni vienaip, kiti ki
taip komentuodami. bet nie
kas tomis vedybomis susižavė
jimo nerodo

KAPITONO PEITŲS
Diena slenka j pavakarius. 

Skubame. Visų paskutine te
ma. tai Kapitono pietūs, kurie 
žada būti labai iškilmingi ir 
puošnūs Niekas nekreipia <h- 
niesm j pravažiuojamas labai 
gražias vietoves, kurios nusags- 
Ivtos pamals kalnagūbriais, o 
Iv gumos pasipuošusios vešlia 
augmenija.

Jau autobusas prie laivo.

jau prieiname vėl į miestelio 
aikštę, .stebiu Viduržemių jū
ros melsvumą ir žaviuosi kito
je pusėje dideliais žaliais kal
nais. Uždusę atlėkė keli turis
tai. Pasirodo, kad jie susigun
dę jūra ir paplūdimiu, bet ne 
Akropolio yriu vėsiais. Pasa
koja koks puikus vanduo ir 
smėlis.

Aplinkui labai daug visokiu 
mūrinių tvorų, jų tiek datig.l 
kad reikia ir kur jau neberei
kia. vis tvoros. Važiuojame! 
vėl atgal. Gidė pasakoja aukš
čiausio kalno, pro kurį prava-Į 
žiuojame. tokią istoriją: priešį 
3.000 metų tame kalne žmones 
netikėtai pamate ugnies lieps- 

jnas. Nuo tada kalną praminė 
Ugnis. Jis labai akmenuotas. 
Liaudis sukūrė apie ta kalną 
įvairiausiu legendų Viena iš 

(tokių: jei moteris neturi vai
ko. turi basa įlipti į šilą kalną, 

'tikrai vaiko susilauks. Norėda- 
Ima turistus prajuokinti ji sa
ko: ‘“Aš buvau į tą kalną užli
pus. bet nieko nesulaukiau . 
\isku. pi.įsideda įvairiausios 
replikos n juokai

I Pi a v aži no) a me didelius plo
tus olivu mcilzi. . is kurni jie 
daro alvvą Kilo|e pusėje ke

Galvotrūkčiais bėga moteriš
kos, nes laiko likę tik viena 
valanda.

Apsirengti ponioms arba pa
nelėms per vieną valandą?

Ir štai... renkasi į salę visai 
neatpažįstamos damos. Visos 
išsipusčiusius, išsidabinusios ir 
viena už kitą gražesnės. Visai 
nebe tos. kurias ką tik prieš 
valandą mačiau. jojančias 
ant purvinų asilų į Akropolio 
kalną. Jų ilgos suknios ėiaužia 
vos ne grindimis. Papuošalai, 
apyrankes, deimantai akinan
čiai žvilga. Jas daugiausia lydi 
nuosavi vyrai arba kavalieriai. 
Vyrai irgi kiek galima daugiau 
“išsičiustiuę”. juodais arba 
baltais kostiumais. o kiti labai 
rvškiai sportiškai.

Nueinu prie savo stalu (Iriau 
pasisveikinu. Pasakau kom
plimentą kaimynei. Laukia
me. Viskas taip iškilmingai: 
stalai rožių puokštėm papuoš
ti ir nors dar šviesu. Ųet visi 
langai uždangstyti. Kam? Ko
dėl? Nagi. sako, neš putojantį 
šampaną, kad būtų įspūdis 
didesnis.

šalti užkandžiai. Tolumoje 
už. durų pasigirsta orkestro ai
dai. Visi suklūsta. Pro duris 
įžygiuoja visas paradas. Prie

kyje pats laivo kapitonas su 
ponia. Už jo tuzinas “kelne
rių” su putojančiu šampanu. 
Visi sustojame ir plojame Or
kestro maršai ir mūsų delnų 
dūžiai sudaro nedarnų chaosą. 
1 ruko neilgai ir kapitonas da
vė ženklą — nutilti. Susėdo
me. šampanas putoja, jį “kel
neriai” tebelaiko rankose. 
Trumpas kapitono žodis, ku
riame jis sumini laivo nuotai
kingą kelionę. pasisako kaip 
miela ir džiugu jam su mumis 
taip kultūringai praleisti laiką. 
Išvardina kiek laivas turi ke
leivių ir kokių tautybių, tarp 
kurių sumini ir Lietuvą. Aš 
nepasijutau ir pradėjau ploti, 
paskui mane pasekė ir visi kiti. 
Ir nejutau padaręs netaktą dė
lei to. kad norėjau išreikšti 
kapitonui dėkingumą, kuris 
sutiko mano tautybę sąraše taip 
atžymėti, kokia yra ir kaip aš 
prašiau. Kitaip būčiau bifVęs 
priskirtas prie amerikiečių. Ži
noma. tai jokia gėda, gal net 
pasididžiavimas būti iš tokios 
turtingos ir garbingos šalies, 
bet kad aš gi nesu? lai kaip 
kitaip aš kapitonui gali jau at
sidėkoti?

Padavėjai pilsto šampaną, 
orkestras groja . Už laimingą 

kelionę ir mielą kapitoną ge
riame tostą. Nuūžia įvairiu 
balsų banga. Taurės tuščios, 
prasideda pietūs. Pietūs iš de
šimties patiekalų. šampano 
bonkos tuštėja. Jau kai ku
riems jis ir į galvą “muša”. 
Nuotaika kaskart kyla. Atsi
randa eibės kalbų ir juo
kų. Pradeda juoktis kur ir ne
reikia. Viskas atleistina ir vis
kas tinka, kai neišeina iš džen
telmeniškumo ribų.

Kilmingi ir ilgiau negu pap
rastai užsitesę pietūs baigėsi. 
Nenoromis visi lipa į antro 
aukšto salę, kur bus šokiai. 
Stebiu pasaulinę publiką ir gal
voju: kodėl tarp tautų tiek ne
santaika? štai dabar čia. ma
žame laive 13 tautybių. Visi 
kultūringi žmonės, su tais pa
čiais troškimais, lūkesčiais, ne
pasisekimais aiba džiaugs
mais. Visi turi gyvenimo pa
skirtį. vieni geriau ir sąžinin
giau tą paskirtį atlieka, kiti 
gal daugiau padaro gyvenime 
klaidu, bet nežiūrint to. gy
venimui visi reikalingi. Atro
do. kad čia šiai dabar, jokios 
neapykantos žmogus žmogui 
neturi. Politikai? Teritorijos?

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIŲ 

IR GIRKLėS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

7858 W. 63rd STRUT 
Ofiso telef.; PROSPECT 8-3229 
R.i»d, telef.; WAItoroek 15076

Kasdiea uue 10 iki 12 v*L ryte, 
ftuo 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždaryta

Ron. tok 239-4683

DR. K. G. BA1UKAS
AK USE R1J A IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKQLOGINB CHIBURGUA 
6449 So. Peiwki Rd. (Crowford

Medical Building). Tai, LU 5-6+H 
Priima lipomus paffii yii<» tyrimu

P Respect 8-1717

DR. S. BIEŽiS
GYDYTOJAS IR LhikuRGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas meną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tralai antradieniu iii tf penktadieniais 
ireciad. ir sekmad. uždarytas.

Rax. 3241 WEST 66th PLACE
Phono; REpubhc 7-7868

DR. G K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71»t STREET 
Ofisas: H Em lock 4-5849 

Rtzid.; 388-2233
OFISU VALANDOS;

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rex.: GI 84)873

DR. W. EISIN - E1SINAS
AKUŠERIJĄ IR M9TERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
6132 So. Kodzie Ava., WA 5-2676

Valandos pagal susi tarimą Jei neat
siliepia. skambinti Mi 3-0001.

DR. NINA KRAIKEI - 
KRIAUCEUŪNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6182 So. KEBZIE AVĖ.

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso fel : 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
virtad. 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 tree.

DR LEONAS SEIBUTfS
INKŠTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofiso telef.: 776-2886
Naujas rez. telef.: 448-5545

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

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

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

uždaryta.
Rez tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitaritną.

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

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

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Mt'S ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med Ban 
■t dažai. Speciali pagalba kojoms 

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

Telef.: PRospect 6-5084

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIA

PASISEKIMĄ BIZNYJE

LIUDAS DOVYDĖNAS

NUSIDAVIMAI 
ŽURNALISTU 

(Tęsinys)
Tyla. Atrodė, kai kas nuste

bo : kokia darbotvarkė T Tada ta
riau. Jei turite kokius klausi
mus, prašau klausti, prašau at
sakyti. To ir tikėjausi. Pirmas 
klausimas: kodėl nesuderintai 
dirba ALT ir LB? Kodėl tęsia
si ginčai? Kas turi dirbti kul
tūrinį darbą., kas politinį? Sena 
daina. Tas ginčas senas, bana
liai įkyrus, jeigu neieškosim so
dresnio žodžio. Advokatas Ši
maitis oriai įrodinėja, kad nuo 
gilios senovės ALT dirba politi
nį darbą, o LR tegu dirba kul
tūrinį.

f'-------- -------- i:-.- -------- ■

GRADINSKAS
GRUNDIG
Hi-Fi STEREO

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

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!
L- . TTTi....... ........___ _

GĖLININKAS
(PL'TRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GUŽAUSKŲ
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GELINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai; PR 84)833 ir PR 84)834

P E R K RA U STYMAl^^"^^^^

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 671 h PI. WAIbrook 5-8063 -- - - ' J

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
Tel.: FRontier 6-1882

i i

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12, 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

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

CHICAGO, ILL. 60629
-------  ■ ■ ----- ii

LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuvos 
vardas.

.Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiūrėjo 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvieno 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečiančias knygas. 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, kaina ?2. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, III. 60698

NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL. —WEDNESDAY, TUNU AK Y 3, 1«T3

Inž. MEČIUI ŠABANUI
mirus,

jo žmonai Hipatijai, jo brolienei dr. Alvinai 
Šabanienei ir artimiesiems nuoširdžią 

užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Helen MUevteh

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJĄ
Alekse Ambrose knyga aprašanti paskutinių 96 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 ps). Kauki 
$800. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Moner 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu Ir paslysti:

I7JV So. HALSTĖO ST.. CHICAGO. ILL. «OM»

A. + A. 
ANTANAS BRONU8A8 

Gyveno 4438 Se. Fairfield Avenue 
Anksčįąu gyva no Town ąf Lake ąpytmtėje

Mirė 1973 m sausio 1 d , 5:00 vai. vąkėriL sulaukės senatvės. Gi
męs Lietuvoje Amerikoje išgyveno f© metų

Paliko nuliūdę: duktė Josephine Vaire kauskasWhitc. Žentas 
William, sūnus Stanley Bronson, marti Ann, anūkai — PnUiąm ir 
Michael. 4 proanūkei ir kiti giminės, draugai bei pažįstami, velionis 
buvo vyras mirusius Josephine.

Kūnas pašarvotas P Bieliūno koplyčioje, 4348 Sę.' California Ave. 
Ketvirtadienį, sausio 4 d. 8HA vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 

i Nekalto Prasioejuoo parapijos bažnyčią, o po gedulingu pemąidų 
bus laidojamas sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a a Ąnteno Bronuso giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir sateikli jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieką: 
duktė, sūnus, giminės.

l^idotuviu Direktorius Petras Bieliūnas Tel. LA 3-3572.
VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

G A R SIN K IT E S NAUJIENOSE

TARP BAJORU K 
TABOR PARMOJĘ

Prašo balso PLB pirmininkas 
Barzdukas ir tai jau kelintą kar
tą. Barzdukos operuoja doku
mentais, storą bylą pasidėjęs po 
ranka. Kartais jam dokumentai 
susimaišo, tada jis prašo tuo 
tarpu jį palikti..., kol jis suva
džios galas galan dokumentus. 
Susirinkime vienu kartu paky
la kelios rankos — balso. ALT 
šalininkai ir LB šalininkai. Gin
čas įkaista. Sunku atrinkti, ku
riam duoti balsą?

Tuo tarpu, rodos, Barzdukas 
pasako: girdi, Jaunimo šokią 
šventė yra kultūrinis įvykis, o 
Niksonienės atsilankymas yra 
politinis. Kaip čia išskirti?

Susirinkimas kėlė klausimus, 
vadovai žinovai atsakinėjo. O 
aš veltui laukiau: Kas iškels raš
to, spaudos klausimus? Kas pa
klaus kaip, kuo pakelti spaudos 
lygį? Kas pavaduos, kaip pava
duos greit retėjančias spaudos 
darbininkų gretas? Nei iš tolo į 
tą pusę. O juk tai žurnalistų — 
rašto reikalais susirinkimas, 
gausus susirinkimas visuomenės 
veikėjų, veiksnių, profesionalų.

Kas išlipo Graikijoj ieškoda
mas laisvės, kokiais reikalais 
lankėsi Rygoj, Vilniuje US at
stovas, ar gerai redaguojamas 
Žurnalistas, kaip sulaužytas, ko
kia išvaizda ir taip toliau. Tai 
klausimai. Jie gal geri klausi
mai, bet ar tik tiek ? Ar tik tiek, 
ar tam čia susirinkom ?

Ką moderuoti?

Grūmoja Rusijos imperializ
mo susigiedojimas su US bizniu. 
17.000 tikybos laisvės šauksmas 
nuskendo kaip vinis linamarko- 
je. O juk mes — spauda, veiks
niai, tarybos, valdybos beldėmės 
į visokias duris. labai būtų įdo
mu sužinoti, koks atsakymas pa
beldus į Vatikano duris? Ar bu
vo belstasi? Salėje keletas filis
terių, profesionalų užsigulę su
rasti atsakymų, kodėl ALTa no
rinti savintis politinę veiklą. At
kakliai užgulę.

Angela Davis apsupta advo
katų, babtistų suvažiavime ga
vo 30,000 dolerių jos teisių ap
gynimui. Kudirka pasakė užda
rame teisme pasaulio sąžinės 
šauksmo vertą kalbą — gynimą
si. Kaip mes į tai atsiliepėm, ar 
gerai ar blogai? Ką kiti į tai? 
Niekas nepaklausė.

Kaip kokia paslaptinga lyg 
Drakulos ranka žudo lietuvių 
kalbininkus, Ukrainoje dega se
ni archyvai, knygynai. Kas pa
klausė, iškėlė? Niekas.

Pavergtosios tautos nuo Kau
kazo ligi Ledinuotojo vandenyno 
ir Baltijos pakrantėse KGB dug
nu užvožtos sujudo tautinei—iš
sivadavimo kovai. O mes iki šiol 
proginiai pasikalbam su ukrai

niečiais, gudais, nekalbant apie 
grūs mus, totorius. Ką apie Ui? 
Niekas ne nebandė paklausti.

Žydai atblokšti į viduramžių 
vergijos vergų aikštes turi būti 
išpirkti pagal amžių, smegenis, 
Ijti. Ar mes ruderino-r ban
dėm su žydaia pakalbėti apie ru
sifikaciją, laisvės šauksmus su
sideginant aikštėse? Priešokių 
raštais užpildoma spauda, kaip 
dėl to veiksmai, parapijos? Nie
kas neklausė, niekas neatsake.

Kaip rašomos, leidžiamos kny
gos, kiek jos dar skaitomos ? Mes 
juk — plunksna pabudinta tau
ta. Niekas, nieko. Tiesa, kažin 
kas nusiskundė dėl korektūros 
klaidų.

Dar nebuvo tada trijų Bal
tijos tautų pirmininkų atvaizdo 
laikraščiuose, kur jie šypsoda
mi suneria rankas santalkai. O 
suvažiavime galėjo iškilti klau
simas: Kodėl mus, kaip aklus 
kačiukus Kremlius po vieną su
metė į maišą. Dekanozovo, Zda- 
novo, Višinskio rankomis? 0 
kiek buvo kalbėta apie Trijų Bal
tijos sąjunga tautų vienybę, 
bendradarbiavimą, kokios švie
sios galvos vadovavo mūsų poli
tikai, diplomatijai?

O kartais ir nūdienos Šviesios 
ir ne visai šviesios politinės gal
vos, butaforinių partijų atsto
vai gal verti geroko paš ūkavi
mo. O kokia kita proga, jei jūs 
apie tai ir čia tylite, tariau sau, 
žiūrėdamas į gausų surinkimą. 
Gal ir mūsų veiksniai, politikai, 
kurie verti to vardo, būtų dėkin
gi už konstruktyvią, sugestyvią 

Brangiai žmonai, motinai ir senelei

ANTANINAI VALAITIENEI
mirus,

nuoširdžią užuojautą reiškiame vyrui 
mokyt. Jonui Valaičiui, dukrai Marytei 
Markelienei, sūnums Jurgiui ir Jonui bei 

jų šeimoms

Ieva ir Leonas Adomavičiai

EUDEIKIS

A. A.

Inž. MEČIUI ŠABANUI
mirus,

jo žmonai Hipatijai, jo brolienei d r. Alvinai 
Šabanienei ir artimiesiems nuoširdžią 

užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Aleksandra ir Stasys Petokai

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

MODEKNISKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

> II I 'H .■ ■ —

, kritiką, kalbant mūsų veiksnių 
žodynu.

Ką gi moderuoti, penai ir po
nios?

Tai ir baikim susirinkimą. Gal 
ateičiai turėsim pamoką ?

Po to ir tenka pasirašyti.
(Pabaiga)
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NAUJirNA*
BIZNIEKIal KLHHC GARSINASI 

•NAUJIENOSE- — rCRl GERIAUSIA 
PASISEK, MA BIZNYJE

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI M PAAIŠKINIMAI,
KIEKVIENA DlfNA BUTINI KRIKŠČIONIUI

Jūs n«Mt« savais. Nas brangiai atpirkti esat*: dėlto garbinkit* Dievų 
kūne savo ir savo dvasioj, kuri yra Dievo. 1 Koc. 6:19,20.

Pradedant naujus metus, kokia-gi pamoka mums galėtų būti svarbesnė 
už šią, kad mes nebesame patys savo, bet prigulime kitam; kad iš tos prie
žasties mes neturime pasistengti sau pamėgti, bet pamėgti Jam, ir nesisten
gti tarnauti sau, bet jam tarnauti; nesistengti klausyti save valios, bet 
klausyti Jo valios? Tai reiškia šventumą aiškiausioje ir tikriausioje prasmė
je (netiktai atsiskyrimą nuo griekų ir prisiskyrimą prie teisybės, bet reiškia 
atsiskyrimą nuo savęs ir pasidavimą Dieve valiai Kristuje).

Sv Rašto Tyrinėjimų paskaitos vyksta sekmadieniais, 10—12 vai. ryto, 
Y M. C. A. svetainėje, esančioje 6235 So. Homan Ave. Įėjimas nemokamas, 
kolektu nėra.

Mr. F. Zevist. 3715 West 66+h Street, Chicago, Illinois 60629
BV. RAITO TYRINĖTOJAI

■■H■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■MMM■■■■■■MM■
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— Upytės Draugiško Klubo meti
nis susirinkimas įvyks penktadienį, 
sausio 5 d. 1973 m. Hollywood salėje. 
2417 W. 43rd Si. Pradžia 7:30 v. vak. 
Nariai ir narės prašomi gausiai atsi-; 
lankyti. Revizijos komisija išduos 
apyskaitą iš praeitų 1972 metų klubo 
veiklos ir bus raportas apie šokių ba
lių, kuris įvyko gruodžio 2 d. Po su
sirinkimo bus vaišės. A, K.

— Eržvilko Draugiško Klubo meti
nis susirinkimas įvyks sausio 3, 1973, 
Hollywood Inn salėje, 2417 W. 43rd 
St. 8:00 vai. vakaro. Nariai prašomi 
gausiai atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Po susirinki-; 
mo bus vaišės. E. M. M. j

— Brighton Parko Lietuvių Mote
rų Klubo metinis susirinkimas įvyks
ta ši ketvirtadieni, sausio 4 d. Holly
wood Inn salėje, 8 vai. vakaro. Narės 
prašomos atsilankyti laiku, nes yra 

j daug svarbių raportų išklausyti ir 
reikalų aptarti. Po susirinkimo bus 
vaišės. E. M. M.

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

\»b/ 2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehill 6-2345-6

‘ 1410 So, 50th Ave., Cicero
T»’ef.: TOwnhall 3-2108-9

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
< AIKSTIĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

■------------ - ■

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

5



Aktorius VITALIS ŽUKAUSKAS iš New Yorko atvyksta į Chicagą 
dalyvauti Aidučiu ruošiamo linksmavakario programoje sausio 13 
diena 7 vai. vakaro Tautiniuose Namuose. Scenos meno kritikai ir 
visuomene jį aukštai vertina už ypatinga sugebėjimą matyti gyve

nimą ir jį perkelti į sceną.

MIAMI FLA.
Lietuviškos Kūčios

Miami Lietuviu Piliečiu klu
bo salėje gruodžio 2’1 d buvo tik
rai lietuviškais papročiais, pa
ruoštos bendros Kūčios. Ta pa
čia proga ir Baltui surinkta kiek 
atiku. Kūčias rengė Miami Bal
io skyrius. Svečiu dalyvavo gal 
virš 200, daugiausia nauji atei
viai. Buvo daug ir jaunimo ma
tyti. tiražu matyti jaunimą da
lyvaujant lietuviškuose pobū
viuose — ar jie būtu lietuviai ar 

TEIGI! NEBŪTU SENŲJŲ LIETUVIŠKU 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yra 
veidrodis. kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkšt. $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

SIUNTINIAI I LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS
* - “

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

ĮrankiaL Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO. ILL. 60636. Tel. WA 5-9209 

> +

--------------------------- -- .---------------------------------------------------------------------------------

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
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 pasiųsite tokiu adresu:

N A U J I E N O S
1 739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

J. A U G U S T A I T I S

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusi, knvga Kaina 11.50

Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos Ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolima Lietuvos praeitį Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpi paž.istan'ieji žmonės tvirtina, kad J Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklu.
J Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti i ■‘Naujienas", tai prašomas persiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HAUSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gave pinigus, tuojau knyga pasiųsime.
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ne — kurie domisi ir nori dau
giau sužinoti apie lietuvius ir jų 
papročius. Nugirsta ir toks ma
žas kurjozas: Klausia: “What 
is the difference between Lithua- 
anian and Lithuanian D. P.?” 
Jam buvo paaiškinta.

Programa buvo labai graži ir 
tinkamai tam vakarui pritaikin
ta. Paruošė ir pravedė p. Koda- 
tienė. Scenoje buvo uždegtos 
žvakutės prisiminimui mirusių
jų, Sibire vargstančiųjų ir tėvy
nėje komunistų priespaudoje 
kenčiančių brplių lietuvių. P. 

(..ii — — 1 luho i.irrninnitj-1, pa
skaitė maldą, Poete Kodai ietie 
paskaitė savo sukurtas poemas. 
V. Semaška irgi pask savo 
paties parašyto, labai jautrų 
kūrinėlį. Panelė Lrigaiiūnaite 
prie piano laba' gražiai paskam
bino porą dalykų. Solistė A. 
Dambrauskaitė, p. Grigaliūnui 
akompanuojant, kartu su publi
ka pagiedojo keletą Kalėdinių 
giesmių.

Stalai buvo gražiai papuošt . 
O jau tų valg i' gausi b .. i a- 
gal į-įgyvenusi i; s papročius bu
vo 12 tradicinių patiekalų, bet 
man atrod<. k.d gidėj" būti du 
kartu po 12. ii tai viskas su 
“pasunki;”.

P. šilas nusiskundė, kad šie
no negalėjo gauti. Dar atsime
nu, kaip mano motina gaminda
vo K įčias Lietuvoje.’ Tai tikrai 
dėdavo šieno ant stalo, uždeng
davo balta staltiese ir tada su
dėdavo Kūčių valgius. Po vaka
rienės tėvas 11 šieną nunešdavo 
į tvartus gyvuliams. Mat, galvi
jai kaip 12 valandą pradeda kal
bėti. o mes vaikai eidavom klau
sytis, ką jie sakys. Buvo ir ki
tokį burtai. Kas ištraukia iš šie
no ilgiausią smilgą, ilgai gyvens. 
Merginos bėga laukan šunų loji
mo klausytis. Iš katros pusės 
šuo sulos, iš ten piršliai atjos. 
Čia jau to visko nėra.

Didelė padėka rengėjams už 
surengimą tokio nekasdieninio 
pobūvio. Padėka ponams šilams, 
p. Kodatienei, p. p. Jankams ir 
kitiems. Kurių tikrai turėjo 
būti bent puskapis. Juk tai ne
mažas darbas.

Amerikos Lietuvių Piliečių 
klubo metiniame susirinkime 
rinko naują valdybą. Pirmininku 
išrinktas Viktoras Kraus, finan
sų ir užrašų sekretorės liko tos 
pačios, direktoriai daugumoje ir
gi liko tie patys. Klubas gyvuo
ja labai gerai. Daug naujų na
rių prisirašo, daugiausia naujų
jų lietuvių ateivių.' Pagirtina, 
Peikia naujo kraujo.

Ponia Jadvyga Tūbelienė, ke
letą metų gyvenusi Miami, Fla., 
buvo persikėlusi gyventi Lake 
Worth, Fla. Dabar jau vėl grį
žo ir apsigyveno Miami Beach. 
Jos anūkas, jaunas gražus vai
kinas net iš Formozos atvyko ap
lankyti savo bobutės. Jis taip 
pat dalyvavo ir Kūčiose.

Kapitonas Vytautas Thomas- 
Tamošaitis, tarnaujantis Ame
rikos kariuomenėje. Korėjoje, 
buvo atvykęs į Miami pas tė
vus Dr. Stasį ir Bronę Tamo
šaičius trims savaitėms atosto
gų. Baigęs karo tarnybą, mano 
apsigyventi ir atsidaryti odon
tologijos kabinėta Miami, Fla.

B. T.

TRUMPAI

♦
Marųuette Parko Lietuvių 

Samų Savininkų organizaciją 
kai tų su sveikinimais ir gerais 

i linkėjimais atsiuntė per valdy
bos narį A. Ūselį 10 dol. Na
mų savininkų draugijos rūpi
nasi, kad lietuviškos apylin
kes būtų pastovios, saugios ir 
nuosavybių kainos nesumažė
tu dėl įvairių negerovių, su 

į kuriomis kovojama organizuo- 
jtai.

Edmundas Jasumus iš .Mar
quette Parko apyl ūkės. Lie
tuvių Aero klub< vienas iš 
pradininkų ir mehaščio “Plie
no Sparnai” redakcijos narys, 
atsiuntė Naujienų \:ųui 25 dol. 
Bendradarbiauja spaudoje, yra 
parašęs apie šių di< nų aviaciją 
ir apie pirmuosius žingsnius į 
erdves. Klubo pastangomis 
keletas lietuvių baig pilotų 
kursus ir givo lakūnu teises.

Anna Malakauskienė iš 
Marquette Parko apylinkės ir 
Madas Bražionis iš Brighton 
Parko apylinkės aplankė Nau
jienas pasimatyti su pažįsta
mais ir palinkėti gero pasiseki
mo Naujuose Metuose. Jie 
Įteikė vajui po 10 dolerių. Visi 
skaitytojai yra prašomi remti 
Naujienas ir stengtis surasti 
bent po vieną naują skaitytoją. 
Visi lietuviai yra kviečiami už
sisakyti Naujienas. Jos nusi
pelnė visuotiną dėmesį ir pa
ramą.

— Er. Skėrys, Vasario 16 
Gimnazijos mokytojas, nuošir
dus ilgametis Naujienų ben
dradarbis Vakarų Vokietijoje, 
atsiųsdamas korespondenciją 
apie Dešimtąjį lietuvių evan
gelikų adventą, pridėjo nuo 
savęs sveikinimus ir 10 vo
kiškų markių Naujienų vajui. 
Jam ypatingai nuoširdus ačiū.

— Bruno Matelis iš Gage 
Parko apylinkės, apmokėda
mas atstovaujamu lietuviškų 
organizacijų sąskaitas, atsiun
tė Naujienų vajui 10 dol.

— B. UrbanaVičius, Union 
Pier, Mich, kartu su prenume
ratos mokėjimu pakartotinai 
parėmė Naujienų vajų. Visi 
skaitytojai yra prašomi remti 
Naujienas ir stengtis surasti 
bent po vieną naują skaitytoją. 
Visi lietuviai kviečiami užsi
sakyti Naujienas, nes jos yra 
visiems naudingos ir visiems 
reikalingos.

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

SKAITYK FA’ S IR PARAGIŲ

KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

Rose Bowl Champions!

1 If scores were kept of various construction method this tractor- 
hammer machine would beat customary man-held jack hammers bv 
the overwhelming margin of 1,050 to 28. Or, reduced to figures more 
typical of Rose Bowl contests, 262 to 7.
| The winners include both football fans and the contractors.
' Fans win benefit because removal of end zone rail walls will result 
fa 8,000 more seats for this year’s 
Rose Bowl game and many con-

i to follow.
The contractors benefited be- 

cause the tractor and its power
ful. self-contained, one-man- 
operated air hammer broke up 
900 feet of concrete wall in four 
days compared to a five man 
Jack-hammer crew which re
quired 35 days to remove the 
first 600 feet of walL

The unit, called a Hoe-Ram, 
trod its carrier, a heavy-duty 
Massey-Ferguson loader, here 
equalled close to 50 men with 
jack-hammers, estimates the 
president of the contracting firm 
doing the work.
1 The project represents a tri- 
*nph. too. for an American 
ptoccty- Cross Town Ccostroo-

tion Inc., Anahe-.rn, California, 
is owned and operated by Mex
ican-Americans. The four Garcia 
Brothers — president Ed. vice 
president Tony, secretary Bill, 
and treasurer John—in just 2’4 
years have built their demolition 
business from a net worth of 
$7,000 to a net worth of $500,000. 
From no employees, they ndw 
have 28. Included are 23 other 
Mexican-Americana. five black 
Americans, and what they joking
ly call their one ' token Anglo- 
Saxon.”

Their firm, today grossing five 
times as much business as in its 
first season, is doing major re
pair work in the area north at 
Loe Angeles hit by the devastat
ing 1971 eerthqaak^

RENTING IN GENERAL 
| Nuomos

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS vieno 
asmens bute Marquette Parko apylin 
kėje. Pageidaujama moteris. Tele 
fonas RE 7 5969.

DRY CLEAN — ALTERATIONS 
— TAILORING — 

ESTABLISHED 40 YEARS.
Southwest — Retiring.

CALL 737-3827 or 436-1900

FURNIT UREANDFIXTURES 
Rakandai ir įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. G R 6-4421
6200 So. WESTERN AVE.

I ____ _____

SPROGIMAS GARAŽE
Penktadienį, prieš Naujuosius 

Metus 3020 W. North Ave. vi
soje apylinkėje išbyrėjo langai, 
kai automobilių taisymo gara
že sprogo dujos. Vienas žmo
gus buvo užmuštas, o kiti pen
ki sunkiau ar lengviau buvo 
sužeisti ir nuvežti į artimiau
sias ligonines. Ten buvo didelis 
garažas, kur taisydavo automo
bilius, pradedant mechanizmu 
ir baigiant kuzavo lyginimu.

Du automobiliai smarkaus 
sprogimo buvo apversti aukš
tyn ratais, ir išmesti į gatvę, 
keli lauke stovėję sulankstyti, 
išmušti langai ir apdegę. Sie
nos, nežiūrint storų ir plačių 
geležinių balkių, išverstos, sto
gas sukritęs ant ten buvusių 
ir laužu apverstų automobilių. 
Sako, vien tik SI 0,600 vertės 
įrankių buvę sunaikinta.

Skersai siaurą gatvelę apart- 
mentinio namo langai išdaužy
ti, o prie jėlos kampo bunga
low su plačiais priešakiniais 
langais, tik skylės likę. Visi pa
sieniai pilni stiklų ir pritaškyta 
laužo gabalų. Miestas nelaimės 
vietą apstatė “ožiais”, o kitur 
tam tikra kompanija—“Emer
gency Service” langus užkali
nėjo lentomis. M. Šileikis

V. ir P. SIRGEDAI
Verutė ir Povilas Sirgedai, 

gyvenantieji Cicero mieste su 
Kalėdų ir Nauųjų Metų svei
kinimais atsiuntė Naujienoms, 

.kaip jiedu rašo, “kuklią duok- 
įlę” — $25 čekį Naujienų vajui. 
Su pp. Sirgedais teko kurį lai
ką būti vienoje DP stovykloje. 
Glūckstadte. kur jis buvo vi
sų mylimas lietuvių grupės ve
dėjas (komendantas) Tuomet 
bene trys jo vaikai tebebuvo 
mažiukai, o šiandie Povilas Ci- 
ceroje yra tikras patriarchas, 
kurio šeima prie Kalėdų stalo 
su visu vaikaičių prieaugliu 
siekė jau 1 1 gerų lietuvių skai
čių.

“Močia”, kaip aukštaičiai 
vadina mamą arba žmoną, p. 
Vera Sirgedienė prieš Kalėdas 
gavo iš okupuotos Lietuvos 
liūdną žinia, kad ten mirė jos 
motinėlė.

Povilas Sirgedas anksčiau, 
kol nuo šeimos atlykindavo 
daugiau laiko, parašydavo Nau
jienoms labai Įdomių pasiskai
tymų. Mielai žadėjo, išėjęs į 
pensiją vėl pradėti rašinėti, 
bet iki tol dar yra apie pustu
zinio metų laiko tarpas. /. pr.

— AIDlTTfeS kviečia atvykti 
į LINKSMA VAKARI, sausio 13 
d. 7 vai. vak. Tautiniuose Na
muose, 6122 So. Kedzie Avė. 
Programoje akt. Vitalis Žu
kauskas su scenos aktualijo
mis. Aidučių dainos, veisės ir 
šokiai grojant Nco-Lithuanų 
orkestrui. Kaina 6 dol. Stalai 
po 10 asmenų. Rezervacijoms 
tel. 376-5446. (Pr.)

♦ Marquette Meno Galerija ir 
gėlių krautuvė parduoda įvairių 
rūšių ir vazonuose gyvas ir dirb
tinas gėles. Meno galerijoje ga
lima įsigyti lietuvių dailininkų 
paveikslus. Taip pat įrėmuoja- 
me ir restauruojame paveikslus. 
Gėles pristatome į namus. .3215 
W. 6,3rd St. Telef. 436-2112.

Dali. A. Petrikonis

REAL ESTATE FOR SALS 
Namai, Žema — Pardavimu)

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774'

NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT AS — VERTIMAI 

pVISU’ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. PRospect 8-2233
SAVININKAS PARDUODA 9 kam-, 71 IR TROY — tuščia 17 m. senu- 
barių mūrinį namą su 4 vaniom kam- mo 3 miegamų baltų plytų rezidenci- 
bariais, įrengtu pušų lentomis beis- 
mantu, gazo šilima, centriniu vėsini
mu, 2 mašinų garažu netoli 65-tos ir 
Spaulding. Tel. 4344322.

2 BEDROOM APT.. 2nd floor re
cently decorated. 7054 So. Western į
A A..„;lnkln ; ~ i x e 1 O C AAAve. Available immediately. $135.00 
Draper and Kramer, Incorporated 

z Call 
2235 East 71st Street 

955-8600

H
Call: Frank Zapblis 
320814 W. 95th St. 

GA 4-8654

State Farm lire ana Casualty Comoany

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tel.: REpublic 7-1941

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 

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

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

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

kitoki blankai.

A. G. AUTO REBUUDERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų, 

nos nebrangios.
3511-24 W. 63rd Street, Chicago, 

TEL — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas,

Kai-

III,

sav.

Brangenybės, Laikrodžiai. Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO
Telef. 4.34-4660 t

k Z

SKAITYK PAIS iR fArAGiNt 
KITUS SK11TVVI 
NAUJI r N a

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

ja. Centrinis oro vėsinimas, įrengtas 
rūsys, garažas. Tik $29,500.

72 IR CAMPBELL — naujesnis P/2 
aukšto 2 butų mūras. Gazo šilima, 
įrengtas rūsys, garažas. Tik 32,500L

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

72 IR MOZART — 1% aukšto mū
rinis. 2 po 4 kambarius pilnas rūsys, 
garažas. Namas kaip lėlė. S36.500.

65 IR ROCKWELL — 2 po 6 kam
barius, mūrinis pilnas rūsys. Atskiri 
šildymai. $32.500.

46 ir CAMPBELL — 2 po 4 kam
barius, mūrinis, pilnas rūsys, gazo 
šilima, garažas. $25.900.

65 IR HOMAN — 8 metų senumo 
i 3 butu mūras. $51.500.

PRIE 64 IR PULASKI — naujesnis, 
12 butu pajamų namas, per 7 metus 
pat<; išsimoka.

42 IR WESTERN — 12 butu, visi 
no 6 kambarius. S15.000 metinių pa
jamų. Išsimoka nėr 5 metus.

43 IR CALIFORNIA — biznio patal
pa ir 3 butai; — $57.000.
Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai.

BALYS BUDRAITIS

RUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE,. CHICAGO 

TEL. — 254-5554

Priims rimtas derybas.
KAMBARIU MŪRAS 
vonios, alumin. langai, 
apsaugotas beismantas, 
arti Nabisco, greit ga-

LAIMINGI NAMAI
ORIGINALUS APARTAMENTINIS 

NAMAS. Alumin. langai, naujas ea- 
zu šildvmas ir garažas antvertas pla
tus sklvnas paiamu $6.600 metams. 
Prašo .<545 000 . ................................

ERDVUS 6 
20 metu 114 
sazu šildvmas. 
2 auto garažas 
lite užimti. $22 000.

PUIKUS 2 BUTU 19 metų mūras. 
2 atskiri šildymai, keramikos vonios, 
kabinetu virtuvės, alumin. langai, ge
ležinėm tvoros, garažas, arti ofiso. — 
$36 000

12 BUTU MŪRAS Marquette Parke. 
<17 500 nnjamu metams. Našlė pra
šo $R4 nno

6 KAMBARIU gražus apkaltas me
dinis. Nanias gazu šildymas. Gara
žas. Marnuette Parker Arti Western 
buso $14.400

6 KAMBARIU kaip naujas angliš
kos konstrukčiios mūras, gazo šildy
mas. Gražus beismantas. platus lotas. 
Mūro garažas Arti ofiso $28.500.

7 KAMBARIU CAPE COD 4 mie
gami. įrengtam beismantas. Gazo šil
dymas. Garažas. Arti mokyklų. Mar
quette Parke $26.000.

2 BUTU MŪRAS 2 auto mūro ?a- 
-ažas. Nam'as gazo šildvmas 
narko. Našlė atiduos už 20.000. 

m AUKŠTO 2 butų mūras, 
demtifi 514 kamb. 1-me aukšte 
kamb. butas 2-me aukšte. Du 
mai garu šildvmas viražas

Arti
Mo
ir 4 
iėii- 

rami 
vatvė arti Woctorn ir Marquette Rd. 
autobnen <21 000

pi ATTT$ VERT7NGAC IOTAS Mar- 
nne+to Parke Kama $0 o<Y)

« K AMR A RITI 1U ankStn 18 m®tn 
-nfirae ? vnnios ho-’c—im-

Caracas Arti ir Kedzie
rgo non

2 ATrg’J'TTr 7 RTTTt NAMAS nfa- 
‘„e Intas Garažas Arti mūsų —

Valdi? Ppal Estete
7051 So Washtenaw Ave RE 7-7200

MCRTNTS 4 MIEGAMI ir 3 vonios. 
Moderni virtuvė Dideli kambariai. 
Garažas 32 pėdu sklvnas Tuoj ra- 
ūma užimti Gersi prižiūrėtas. Ne
brangus. 64 ir Artesian.

12 PUTU MŪRINIS 7 metų Ivai- 
nins dvdžio hutai 83-čia ir Pulaski 
Taihai pelningas Ir gražus namas.

<5TMATTTS realty
2951 W 63 ST. (Prie Sacramento)

TEL. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontą*

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. Ill. 80B09. Tel.: VI 7-8447

DEI, AITCŠTŪO KOKYBES KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
I Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
j vamzdžiai. Tnckpointing — mūro su- 
Į tvirtinimas ir valymas Mūrininko, 
■staliaus, cemento ir dažvtojo darbai 
. Veltui įkainavimas. Skambinkite dabar
i AL BKL1AKUS. TML. 288-86M




