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SIŪLO PERZIURETI RESPUBLIKŲ SIENAS
SUSIRINKO 83-SIS JAV KONGRESAS

WASHINGTQNAS. — Vakar susirinko naujasis, 93-sis JAV 
Kongresas. Atstovų Rūmai savo pirmininku išsirinko atstovą Carl 
Albert, o vietoj Aliaskoje žuvusio atstovo Boggs demokratų va
du buvo išrinktas atstovas Thomas O’Neill Jr., iš Massachusetts.
Jau pačią pirmą kongreso dieną paaiškėjo, kad santykiai su pre
zidentu Nixonu bus įtempti. Demokratų dominuojamas kongresas ' 
bandys sustabdyti lėšas Vietnamo karui. To karo priešininkai jau 1 
pasiūlė visą eilę įstatymų projektų, kurie priverstų prezidentą 
baigti karą komunistų pasiūlytomis sąlygomis.

Senatorius William Fulbright 
pareiškė spaudai, kad jo vado
vaujamas užsienio reikalų komi
tetas pradės svarstyti karui už
baigti priemones sausio 23 d. Jis 
norįs duoti progą prezidentui už
baigti Vietnamo konfliktą iki 
inaugaracijos. Jei karas nebus 
užbaigtas, senatas ieškos būdų 
jam užbaigti.

Tarp visos eilės demokratų 
pasiūlytų projektų, vieną pasiū
lė ir respublikonas sen. Edward 
Brooke, siūląs sustabdyti visas 
lėšas Amerikos įsivėlimui į In- 
dokinijos konfliktą. Sen. McGo
vern reikalavo kviesti preziden
tą į uždarą senato sesiją paaiš
kinti, kodėl jis įsakė bombarduo
ti Indokiniją ir kodėl jis leidžia 
bombarduoti civilinius laikinius.

Amerika praeityje yra turė
jusi ne vieną prezidentą, kuris 
turėjo dirbti su nedraugišku, 
priešingos partijos dominuoja
mu kongresu. Karo pabaigoje 
net ir Rooseveltui teko dirbti su 
respublikonų kongresu. Prezi
dentas Nixonas nuo pat savo ka
dencijos pradžios nesilaikė prie

1$ VISO PASAULIO

HONG KONGAS. — Kinijos 
valdžia Naujų Metų proga ra
gina gyventojus budėti ir reng
tis karui, nors vyriausybė to
liau ieškosianti kelių į taikin
gą sugyvenimą su skirtingų so
cialinių sistemų valstybėmis.

LUSAKA. — Zambij os pre
zidentas Kaunda įsakė paleis
ti iš kalėjimo 35 politinius ka
linius, jų tarpe savo buvusį 
draugą ir viceprezidentą Si
mon Kapwepwe. Politinės par
tijos Zambijoje uždraustos, nes 
šalyje yra 73 gentys ir kiekvie
na nori turėti savo atskirą par
tiją. Tuo tik skaldoma valsty
bės vienybė.

STOCKHOLMAS. — švedi- 
jospremjer as Palme pareiškė, 
kad Amerikos nutarimas ne
priimti naujo Švedijos amba
sadoriaus, nesustabdys prem
jero nuo Vietnamo karo kriti
kavimo.

WASHINGTQNAS. — Uni-

Italas aktorius Marcelio Mastroianni naujame filme vaidina kara
binierių — Italijos policininką, šalia jo matosi imerkietė prade

dančio i i aktorė Sydne Rome.

Turkija tvarko KREMLIAUS KOLONIALIZMO PLANAI
savo universitetus
ANKARA. — Turkijos vyriau

sybė pasiūlė parlamentui įstaty
mą, kuris labai suvaržytų uni
versitetų autonomines teises ir 
atiduotų universitetus tiesiogi-‘ 
nei valdžios kontrolei. Manoma,1 
kad parlamentas, prižiūi imas ka
riuomenės vadovybės, lą įstaty
mą patvirtins.

Turkų universitetai jau seniai 
tapo komunistinės agitacijos5 
centrais. Neramumą!, revoliu
cinių organizacijų steigimas pra
sidėjo universitetuose 1961 m. 
Karinio stovio paskelbimas kiek 
apramino smurtą universitetuose' 
tačiau vyriausybei atrodo, kad 
dar daug reikia padaryti.

Pasiūlytas i 
vyriausybei teisę perimti 
versitetų vadovybę, jei atsiran
da pavojus “švietimo laisvei”. 
Vyriausybė turėtų teisę atleisti moji 
mokomojo personalo narius. Vi
sus universitetus prižiūrėtų vai- bendradarbiai, yra pasipiktinęs 
džios sudaryta taryba, suside- Hanojaus puolimais, tačiau jis,----  -.......  -......- ........ ......
danti iš teisingumo ir švietimo laikosi nuomonės, kad joks vo-Į diskusijas ir spaudos koment 

rus.

Pakeitus respublikų sienas, busią lengviau planuoti
MASKVA. — Sovietų Rusijos imperialistai, pavergę visą 

eilę tautų, dabar po 50 metų Sovietų Sąjungos gyvavimo, rengiasi 
dar didesniam surusinimo, nutautinimo, buvusių valstybių sienų 
panaikinimo uždaviniams. Jau Chruščiovas yra bandęs integruoti 
kelias tautines respublikas į didesnius ekonominius junginius. Dėl 
atskirų respublikų pasipriešinimo jis tuos planus buvo pamiršęs. 
Dabar Brežnevas, kalbėdamas Sovietų Sąjungos įsteigimo 50 
metų minėjime, nagrinėdamas 15 metų ekonominį planą, pabrėžė, 
kad ateityje vyriausybės sprendimai bus daromi atsižvelgiant Į 
tai, kas yra naudinga visai valstybei, o ne į tai, kas interesuoja 
individualias respublikas.

Socialdemokratai 
kritikuoja Brandtą
BONA. — Europos socialde

mokratų partijos kritikuoja V. 
Vokietijos kanclerį Willy Brand-

įstatymas duoda tą, kad jis nepakėlė halso prieš 
......*■ un'* Amerikos lėktuvų puolimus Ha

nojuje. Jį puolė ir pačios Vokie
tijos jaunųjų socialistų vykdo- 

„i taryba. Kancleris Brand- 
tas, kaip tvirtina jo artimieji

ministerijų bei trijų buvusių imi- kiečiu 
versi tetų rektorių.

KO KAS TIKISI IŠ KONFERENCIJOS?
Vakariečiai ir sovietai tikisi labai skirtingų pasekmių iš Hel-

kongreso ir jam. nepataikavo. federates rezidente Geor- sinkyję įvykstančios Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Kon-
Pradėdamas sustiprintus oro 
puolimus, jis nesitarė su kongre
so vadais. Ne tik Vietnamo ka
ro, bet ir kitais klausimais pre
zidentas neieškojo kompromisų. 
Kovoj prieš vandens teršimą 
prezidentas atsisakė naudoti 
kongreso paskirtas lėšas.

Kai senato komitetas pakvie
tė valstybės sekretorių Rogers 
ir prezidento patarėją Kissinge- 
rį į apklausinėjimą, jie abu at
sisakė atvykti. Kongreso nąriai 
nusiskundžia, kad vyriausybė 
mėgsta paslaptingą tylą net ir 
tuose atvejuose, kur išrinkti 
kongreso nariai turėtų teise dau
giau žinoti apie vyriausybės pla
nus.

Kongreso sesijos pradžia neža
da darnaus bendradarbiavimo 
tarp abiejų valdžios institucijų. 
Didele dauguma rinkimus lai
mėjęs prezidentas nerodo noro 
skaitytis su kongresu ir tas gali 
apsunkinti jo planų pravedimą. 
jų pavertimą įstatymais.

ge Meany pareiškė, kad apie 5 
milijonai darbininkų šiais me
tais bandys ’atgauti prarastą 
dėl infliacijos perkamąją ga
lią. Sutartys šiemet pasibaigia 
automobilių, gumos, transpor
to ir elektros pramonėje.

LIMA. — Peru pasirašė su
tartį su sovietais, kurie paža
dėjo pastatyti elektros jėgainę, 
užtvanką ir laukų drėkinimo 
sistemą Pampa de Olmos pro
vincijoje, Peru šiaurėje.

WASHJNGTONAS. — šių 
rietu pradžioje Amerika turėjo 
210.194.312 gyventojus. Per- 
praėjusius metus gyventojų ( 
skaiičius paaugo 1.6 mil.

Italų nuotaikos 
prieš Ameriką

ferencijos. Šią vasarą Vienoje įvykusiame (demokratinių) So
cialistų Internacionalo suvažiavime, Vakarų Vokietijos kancleris 
Willy Brandt pabrėžė: “Mes turime užtikrinti, kad konferencija 
diskutuos pasikeitimo idėjomis ir kultūrinėmis vertybėmis pra
plėtimą ir sustiprinimą”.

Buvęs Italijos socialistų parti
jos pirmininkas Pietro Neimi iš
sireiškė dar aiškiau: “Kontinen
to saugumas nėra vien karinio 
ar diplomatinio pobūdžio fak
tas. bet drauge ir žmogiškas bei 
kultūrinis faktas, glaudžiai su
sijęs su asmens laisve, masių de
mokratine buitimi ir tautine ne- t! 1 .

■ n priklausomybe". Panašias idė
jas išreiškė ir Nato Generalinis( 
sekretorius Joseph Luns savo 
pasikalbėjime su “News week” 
žurnalo korespondentu: “So
vietų akimis. Europos saugumo 
konferencijos tikslas yra euro
pinio status quo patvirtinimas.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

------a vadas neturi lųoralinės 
! teisės kaltinti kitų šalių karo nu

jau dabar visa eilė profesorių sika’timais, kurių
yra nuteisti ir atlieka bausmes padarę patys vokiečiai Hitlerio 
už komunistinę propagandą, laikais.
Ekonomikos prof. Adun Aren j 
nuteistas net 12 metų kalėjimo. 
Karinio stovio sąlygose ne vie
nas studentų laikraštis buvo už
darytas. Valdžia rengiasi grieb- P^^rėjas Bgyn Bahr šią savaitę 
lis dar griežtesnių žygių prieš 
universitetuose vykdomą bolše
vikinės agitacijos darbą.

nemažai vra

■ Galimas daiktas, kad Vokie
tijos pažiūrą Į bombardavimus 
Washingtonui išdėstys kanclerio

■atvykstąs į Washingtoną.
Prezidento Nixono politiką 

j Vietname kritikuoja Norvegijos 
'astuonių politinių partijų vado-

Brežnevo ekonominių reikalų 
patarėjas profesorius Viktor Kis- 
tanov rašo “Vosprosy Ekonomi- 
ki” kad reikės ateityje peržiū
rėti atskirų respublikų sienas, 
siekiant valstybei patogesnio 
ekonominių reikalų planavimo. 
Pats Leninas pripažinęs, kad et
ninė tautybių kompozicija yra 
valstybei svarbi, tačiau nesanti 
vienintelė ir svarbiausia sąlyga.

Iš Kistanovo straipsnio ir 
Brežnevo pareiškimų dar neaiš
ku. ar Kremlius jau nutarė vyk
dyti savo “sienų pakeiCmo” pla
nus, ar tik siekia išprovokuoti

Egipte streikuoja 
studentai

KAIRAS. — Egipto vyriausy
bė turi vėl sunkumų su univer
sitetų studentais. Lygiai prieš 
melus studentai Kaire buvo su
kėlę riaušes ir streiką, po kurio 
policiįa suėmė apie 1,000 žmo
nių. Studentai tada reikalavo, 
kad valdžia pradėtų karą prieš 
Izraelį.

Pastaruosius neramumus ir
gi sukėlė panašios priežastys, 
universitetuose kilo muštjtiių 
tarp studentų, kurie remia val
džios politiką ir tokių, kurie kal
tina valdžią dėl nepasirengimo 
pradėti karą. Prezidentas Sada- 
tas- posėdžiavo su vidaus reika
lų. švietimo ir jaunimo minis- 
teriais. Keli šimtai studentų už
ėmę Kairo universiteto Gamai 
Abdel Nasser salę, o inžinerijos 
fakultete studentai paskelbė ba
do streiką, reikalaudami vai-

ROMA. Bolognos miestas Mes gi reikalaujame kruopščiai 
litalijoje turi seną tradiciją su- paruoštos konferencijos, kuri 
tinkant Naujus Metus sudeginti garantuotų konkrečias išdavas 
iš popieriaus pagamintą “senų-j laisvesnį pasikeitimą asme- 
jų Metų figūrą”. Šiais metais nimis ir idėjomis bei kontinen- 
komunistinė to miesto taryba 
nagamino Amerikos laisvės statu 
lą primenančią figūrą, pavadi
no ją “Tėvų Napalmu” ir viešai 
sudegino Maggiore Piazza.

Italijoje daug kur įvyko de
monstracijų prieš Ameriką, rei
kalaujant sustabdyti Vietnamo 
bombardavimus. Daug kur de
monstracijas ruošė komunistai, 
tačiau prie jų prisidėjo ir jau
nieji krikščionys demokratai, 
kaip Pizoje ir Palermo.

Romoje prie JAV ambasados 
jaunuoliai sukūrė laužą, išteplio
jo dažais American Express įs
taigą ir bandė padegti kelių ame
rikiečių biznio bendrovių atsto
vybių įstaigas.

to dvi puses skiriančių dirbtinų 
barjerų pašalinimą”.

Iš sovietų ir jų satelitų gir
disi visai kitokia daina. Brežne
vas šią vasarą pareiškė Krem
liuje. Fidel Kastro lankymosi 
proga: “Sustiprinę taikingo sam- 

i būvio principą, mes supranta- 
įme, kad pasisekimas šiuo svar- 

” biu reikalu nesuteikia galimy
bių ideologinės kovos sušvelni
nimui. Anaiptol, mes turime bū
ti pasiruošę los kovos paaštrė
jimui, dar aršesniam dviejų vi
suomeninių sistemų priešišku
mui”. O “Tzvestija” taip užgro
jo (spalio 8 d.): “Vakarai tiki
si. kad pasikeitimas idėjomis pa
lengvins pažangią evoliuciją so
cialistinėse šalyse, čia. atrodo, 
ir pakastas šuo. Jau seniai ži
noma, kad kai kurie Vakarų 

, siūlantys laisvą pa-

džios paleisti suimtus studen
tus. Valdžios žiniomis, suimti. ■ ■<„> m.
43 studentai už neramumų kė- j sluoksniai.
limą ir nepagrįstų gandų sklei- sikeitimą žiniomis, tikrovėje ver- 
dimą. Studentai sako, kad suim- čiasi disinformacija ir veda ak
tų skaičius siekia 100. tyvią ideologinę kovą prieš so

♦ Italijoje audros ir potvyniai 
padarė daug nuostolių, žuvo ke
liolika žmonių. Sicilijoje šimtai 
liko be pastogės.

♦ Vakar Amerikos ir šiaurės 
Vietnamo diplomatai toliau tę
sė sutarties formulavimo dery
bas. Washingtone prezidentas 
tarėsi su patarėju Kissingeriu. 
kuris pirmadienį išvyksta i Pa
ryžių.

♦ Transporto Saugumo tary
ba paskelbė, kad Čikagoje nu
kritusio keleivinio lėktuvo Boe
ing 737 motorai veikę norma
liai. Lėktuvas nukrito netoli 
Midway aerodromo giuodžio 8 
d., žuvo 45 žmonės.

♦ Kanadoje sniegas ir stiprūs 
vėjai suparalyžavo Albertos. Sa
skatchewan© ir Manitobos pro
vincijas.

♦ Čikagos mokytojų unija 
grasina ateinanti trečiadienį pra
dėti streiką.

♦ Elgino psichiatrinės ligoni
nės buvęs gydytojas, kubietis 
Ricardo Munoz buvo apkaltin
tas keturių asmenų nužudymu 
ir kitais, mažesniais kaltinimais. 
Jis neturėdamas gydytojo diplo
mo, dirbo ligoninėje ir priraši-l 
nėjo keisčiausius vaistus, nuo 
kurių keturi pacientai mirę.

♦ Nacionalinė Oro Tarnyba 
paskelbė, kad praėjusieji metai 
Čikagoje buvo šalti ir lietingi. 
Per 102 metus tik 13 metų buvo 
drėgnesni ir 23 metai buvo šal
tesni. Temperatūros vidurkis 
buvo 48.6 laipsniai, o lietaus iš
krito 41.19 colio.

/t* v • » i J *1 ĮJie tačiau skiria savo ben- bincai Londone del 'dnj pareiškimą abiem kariau ,, • i i jančiom pusėm, reikalaudami
policijos ginklų

LONDONAS. — Policininkas rašyti taikos sutartį.
nušovė Londone banko plėšiką.1
ši žinia Amerikoje nebūtu su- I)aniJOJC vyriausybė pasiūlė 
kėlusi didelio triukšmo, tačiau Š,aures V’^tnainui 750 000 dol. 
Britanijoje ja komentuoja laik- Parann< l”«kuvtiems
rasciai ir televizija. Britų poli- * s ’
cininkai ginklų nenešioja. Pa
skutinis kartas, kada policinin
kas nušovė piktadarį, buvo 1909 
metais. Ir šį kartą policininkas 
turėjo ginklą tik todėl, kad jis 
ėjo į Jordano ambasadą sargy
binio pareigoms. Pakeliui jis ne
tyčia užklupo plėšiką, plėšiantį 
banką. Pats policininkas buvo 
plėšiko sužeistas.

Britai laikosi nuomonės, kad 
policininkams nenešiojant gink
lų, jų nenešioja ir nusikaltėliai. 
Pernai Britanijoje nebuvo nu
šautas nė vienas policininkas, už
pernai žuvo du. o ankstyvesniais 
metais žuvo po viena per me
tus. Britanijos ginklų kontrolės 
įstatymai yra daug griežtesni, 
negu Amerikos. Londone, kur pasilikti ir susirasti darbą. Da- 
yra devyni milijonai gyvento- bar tą reikės padaryti dar prieš 
jų. ginklams leidimus turi tik įvažiuojant 
apie 20.000 žmonių

Policijos federacija pareiškė 
po paskutinio susišaudymo, kad 
daugumas policininku nenori ne
šioti ginklų, kaip daroma Ame
rikoje. Didelė dalis tarnaulo- 

j jų greičiau pasitrauktu iš tar
nybos. negu reguliariai imtų nc- 

.Išjoti ginklus. Dabar policinin- 
jkai tik tada apginkluojami, kai 
jie siunčiami suimti piktadario, 
kuris yra ginkluotas.

pusėm, 
■užbaigti bombardavimus, pra
dėti karo paliaubas ir greit pasi-

Bet kurie sienų kaitalioji
mai greičiausiai, užsienio steltė- 
tojų nuomone, sukeltų opoziciją 
atskirose respublikose, nes tau
tiniai sentimentai Tarybų Rusi
joje dar labai gyvi, nežiūrint 
Kremliaus pastangų juos žlug
dyti.

Brežnevas savo kalboje ir da
bar Kistanovas bando užglosty
ti savo didžrusiškus planus, teig
dami. kad atskirų respublikų in
teresai nebus pamiršti. Svar
biausias sienų keitimo motyvas 
esąs ekonominis. Kistanovas 
duoda savo straipsnyje pavyzdi 

derlingą Ferganos slėnį Cen
trinėje Azijoje, šiuo metu tą 
slėnį išraižo trijų respublikų sie
nos: Kirkizijos. Uzbekistano ir 
Tadžikistano. Slėnis galėtų bū
ti didelis medvilnės ūkio cent
ras. jei jis būtų valdomas vie
nos respublikos, sako Kistano-

cialistines valstybes, tikėdamie
si vadinamojo suartiėjimo’'. (E)

Kanada varžy s
imigraciją

OTTAWA. — Kanada nuta
rė suvaržyti svetimšalių įvažia
vimą. ypatingai tais at\ejais. ka
da svetimšaliai numato pasilik
ti Kanadoje ilgesnį laiką ir žada 
ieškoti darbo. Tokie svečiai tu
rės jau užsienio konsulatuose 
gauti leidimą laikinam darbui. 
Visi, kurie žada likti Kanadoje 
virš trijų mėnesių irgi turės apie 
tai pranešti imigracijos valdi
ninkams. pareidami sieną.

Anksčiau svečiai galėdavo jau 
■ atvykę į Kanadą prašyli leidimo

Šie pakeitimai daromi dėl di
delio bedarbių skaičiaus. Patys 
kanadiečiai neturi pakankamai 
darbų, o iš užsienio atvykę sve
čiai tą padėtį dar apsunkina. Per 
metus Kanadą aplanko apie 1 1 
milijonų turistų. laibai dažnai 
žmonės atvyksta kaip turistai, 
o paskui bando pasilikti nuola
tiniam apsigyvenimui. Tokius 
vyriausybė ir nutarė griežčiau 
kontroliuoti.

♦ Hanojus paskelbė, kad po- ----
litbiuro narys I>e Due Tho iš- “Suomijoj nėra išėjusi nei 
vyko į Paryžių tęsti su Ameri- viena Tarybų Lietuvos rašyto- 
kos Kissingeriu derjhų. Mano- jo knyga”', nusiskundžia “Per
ina, kad pakeliui jis sustos Peki- gale” (1972. 8 nr ).
ne ir Maskvoje.

Kistanovas toliau aiškina, kad 
praeityje sienos būdavo pakei
čiamos kelioms respublikoms 
susitarus. Siūlymas todėl nesąs 
naujas. Reikėtų surasti formą 
tarpe t niniam bendradarbiavi
mui. vykdant naudingus ekono
minius projektus, sako Kistano-

Rusams visą laiką rūpi sunai
kinti visas nerusiškas tautas ir 
jų etnines sienas, kad is "moli
nos Rusijos ” sostinės būtų leng-

Astronautai atvežė
daug darbo

HOUSTON AS. — Pasibaigus 
Apollo programai, mokslininkai 
ruošią planą iš mėnulio atga
bentiems turtams tyrinėti. Pen- 
keriems metams teks išleisti 
apie 100 milijonų dolerių. Moks
lininkai turės surūšiuoti 850 
svarų olienų ir dulkių pavyzdžių 
Teks sudaryti naują mėnulio že
mėlapį. pasinaudojant 30.000 fo
tografijų. reikės kataloguoti, re
gistruoti visus iš mėnulio ten 
paliktų st<xių siunčiamus davi
nius.

Planuojama įrengti specialius 
indus mėnulio akmenims, žvyrui 
laikyti, kad tu atvežtų pavyzdžiu 
neužkrėstu žemės atmosfera. 
Indai turės atitikti mėnulyje vy-

(E) raujančias sąlygas.



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

REIKIAMAI VEIKLAI UŽGIMIMAS
Nuo dvasinių ir kūniškų niekdaroių visi užgimkime 

šiuose metuose reik’amai veiklai! 1973 m. linkėjimas.

' dėd inam sveikatos skyriu
je ersistatėm nuveiksimus dar- 
b- - d\asinėje — jausmų plotmė
je Naujų Metų angoje ryžki- 
r. - atlikti reikiamus mūsų kū- 
n.. judėsius. Tik taip harinonin- 
<.•■• save tvarkydami mes gali
te tikėt s la mingesnio gyve- 
i; •■'. t ne t k šiais metais, bet ir 
\ sa s mums likusiais gyventi 
šd e žemėje. Jau šiandien kiek- 
v tnas grebkimės už tinkamiau
si s veiklos.

Uaugelis iš mūsų skundžiasi 
įvairiomis sąnarių negerovėmis. 
Vienu žodžiu, kiekvienas tas są- 
nar’ų-kaulų negeroves vadina 
“aLritis” ir kartoja daktaro jam 
j n akytą netiesą; esą “Tau jo- 
k < s pagalbos nėra — artritis 
yra nepagydoma liga”, žmogus 
s "ranta savaip šitą pasakymą 
••r e'na nuo vieno patarėjo pas ki
tą. brsinešdamas pilną krepšį pi
kulių - butelių, buteliukų, skys- 
čui irmosčių... Tik vienos išmin- 
t es tame krepšyje ir to žmogaus 
« ai.oje trūksta. Gaila, kad taip 
yra mūsų tarpe. Mūsų — save 
krikščionimis, dargi katalikais 
bes i skaitančių, būryje randasi 
b.-kia melkmiška nesąmonė, 
toks nežmoniškumas, toks religi
jos ir lietuviškumo trūkumas! 
( ana tokios kūno ir dvasios ver-| 
gijos. Užgimkime tiesai, kad 
rees galime žmoniškiausiai save, 
tvarkyti, be kokių ten suluošė- 
jusių tiek dvasiniai, tiek moksli
niai patarėjų. Tad už tinkamos 
veiklos savo kūno tvarkyme I 
griebkimės kiekvienas dar šių i 
metų angoje besirasdami!

Pagrindinės žinios mankštą 
pradedantiems

grįžk į pirmykščių padėtį abu 
keliu sulenktus laikydamas. Pa
kartok tą pati su kita koja. Pa
silsėk. Ir taip toliau praktikuo- 
kis kokį pustuzinį kartų. (Pav.

ANTRAS PRATIMASs Atsi
gulk pasidėjęs mažų, pagalvėlę 
po galba. Kelius sulenk ir pa- 
liai šonus ranfcas ištiesk. Abiem 
rankom suėmus kelius lenk prie 
krūtinės. Suskaityk iki dešim
ties laikydamas kelius suglaus
tus ir prie krūtinės prilenktus, 
o galva tuo tarpu su pečiais liuo
bai ant čiužinio. Prispausk ko
jas ir atpalaiduok tris kartus. 
Atsipalaiduok ir vėl pratimą kar
tok kokį pustuzinį kartų. (Pav.

Neperdėk su mankšta, ypač 
jos prad ioje. Mėgink judėti pa
mažu ir atsargiai. Nenusimink 
r neišsigąsk, jei toji mankšta 
kelioms minutėms sukels kai ku
ri lengvą nemalonumą sąnariuo
se. Tik kai mankštinimasis su
kelia gerokus negerumus ir pa

PRATIMAS TREČIKS. Atsi 
palaiduok sulenktais keliais ir 
rankas virš galvos ir rankas virš 
galvos laikydamas. Dabar įtempk 
apatinės pilvo dalies raumenis 
— įtrauk pilvą apatinėje dalyje. 
Kartu įtempk ir sėdynės raume
nis - tada strėnos prisiglaus 
prie čiužinio. Taip išlygintum 
strėnom gulėk iki suskaitysi iki 
dešimties. Atsipalaiduok ir vėl 
išnaujo pratimą j>akaetok kokį 
pustuzinį kartų. (Pav. 3).

KETVIRTAS PRATIMAS. Sė- 
dSk ant kietos kėdės lengvai su
lenktomis rankomis ir priekyje 
jas laikydamas. Palenk kūną 
taip, kad galva atsirastų tarpu- 
kelyje. Sutraukdamas pilvo rau
menis išsitiesk. Pasilsėk — at
sipalaiduok ir jiakartok prati
mą pustuzinį kartų. (Pav. 1).

PENKTAS PRATIMAS. Tie
siai stovėdamas laikykis kėdės 
ar stalo. Lengvai sulenkdamas 
stuburą pritūpk. Išsitiesk. Atsi
palaiduok. Pakarto* pratimą 
kokis šešis kartus. (Pav. 5).

Strėnų apsaugojimas
Mokykimės teisingai užlaiky- 
strėnas — jos mums mažiau 

Kreipkime dėmesį į
Ii 
skaudės.

stari°ji t-'s'asi apie 15-20 min., teisingą užsilaikymą sėdint, mie- 
sustok mankštinesis Ir pasitark 
su gydytoju.

Mankštinkis ant kieto pavir
šiaus. padengto plona paklode, 
ar ant storo d'vono. Pasidėk pa
galvėle po sprandu, jei jautiesi į 
taip patogiau. Pradėk mankštą 
pamažu ir pagal žemiau nurody
ta eilę. Tai padės pamažu atsi
palaiduoti raumenims. Eet ko
kia. geriausia drėgna šilima (vo
nia) padeda raumenims atsipa
laiduoti. Taip sušildomi raume-, 
nys prieš pat mankštą. Būtinai j 
prisilaikyk ( 'a paduodamų nuro
dymų — nesigailėsi.

gaut. lenkiantis, keliant ir dir
bant.

TEISINGAS SĖDĖJIMAS. Sė
dėk ant kietos kėdės ir atsiremk 
visu stuburu į kėdės atlošą. Lai
kyk vieną ar abu kelius aukščiau 
už sėdikaulį — tam naudok ma- 

pėdoni.žą paaukštinimą po 
! Trumpam poilsiui lenta 
tūrinė kėdė labai gerui 
pavargusias strėnas.

REIKIAMAS STOVĖJIMAS, 
i Stovėk strėnas neįtemptai laiky
damas. Jei stovėdamas dirbi, 
vienai kojai duok poilsį pa
kelk ją ant paaukštinimo. Nie- 

PIRMAS PRATIMAS: Atsi- kada nesiimk pirmyn nesulen- 
gulk ant nugaros, rankas virš kęs kelių. Moteriškės nepamirš- 
galvos laikydamas, sulenktus ke- kit. kad labai aukštos kulnys 
liūs laikyk. Prilenk kiek gali į daug daugiau įtempia — nuvar- 
\ieną kelį Enk krūtinės, kitą ko-J gina strėnas už vidutines kulnis, 
ja kiek galėdamas ištiesk. Su- Už tokį neapsižiūrėjimą reikės

atilsius

5%
eea annum

passbook
ACCOUNTS
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$1000 Or more

senesnėse dienose atkentėti strė-,mas, vandens liejimas... vis tail 
nu negerumus. (Pav. (i). i geri strėnų sargai. Taip elkimės

MIEGOTI IRGI REIKIA MO-jvisą laiką 
KĖTI KAIP, 
čiužinio (matraco). l'as’dėk j>o 
minkštu čiužiniu lentą (3) 1” 
playwood). Negulėk ant piho. 
Jei guli ant nugaros, j.'asidėk pa
galvę po keliais. Jei miegi ant 
šono, laikyk kojas iš kulšių ir 
per kelius sulenktas, ji'av. 7).. Į

VAŽIUOK IRGI TEISINGAI 
SĖDĖDAMAS. Ant kietos sėdy
nės automobilyje sėdėk. ] _ ,

— ir strėnų skaus- 
Miegok ant kieto mams praėjus. Taip elgdamiesi 

daug rečiau strėnomis sunega
luosime. Pradėk kiekvieną 
darbą pamažu. Tegul įšyla rau
menys pirm negu pradėsi sun
kesnį užsiėmimą. Eik pas gy
dytoją strėnoms pradėjus ne
galuoti tegul neįsisenėja jo
se kokia negalė, Tada bus sun
kiau ją išvaryti.

Laikv- Išvada. Kol dar laikas, 
ūro ir ž.ūrėk, kad nebūkim paiki: tvarkykimės su 

kojos siekdamos pedalus nelm- strėnų negalėmis protingiau- 
tų pilnai ištiestos. šiai. Darbu — žmonišku užsi-

KELT1 IRGI REIKIA SVEl-l ėmimu, o ne nuolatiniu plepė- 
Neužmiršk kelti daiktus. jimu prie stalo ar kortavimu 

reikiamai savo kūną laikydamas, nejudant. Eikime savas strėnas
KAI.

Visada sulenk kelius keldamas 
ir naudok kojų raumenis pakėli
mui. Venk staigių judėsiu. Sten
kis niekada nekelti nieko sun
kaus virš savo galvos. (Pav. 8).

DIRBDAMAS IBGI NEKV VI
LIOK. Nepersidirbk. lei galima, 
pakeisk vieną darbą kilu darbu 
prieš jiaįausdamas nuovargį. Jei 
dirbi prie stalo visą dieną sėdė
damas. atsikelk, pavaikščiok, pa
judėk kiekvienai progai pasitai-

MANKŠTINKIS DARBE IR 
I .AISVALAIKIU. Reguliariai 
mankštinkis darbe ar liuoslaiky- 
je Darbas, plaukimas, vaikščio
jimas sode, apie namus užsiėmi
mas. kasimas, grėbimas, ravėji-

BRIGHTON
HIGHEST RESERVES
H>7] ARCHER AVENGE

CHICAGO, ILLINOIS 60632
TEK: LA 3-8248

I u ENT OE CALIFORNIA AVE.)

NAUJA OPERA ČIKAGOJE

PER ANNUM 

$5000 or mor, 
certificates

MEMMS

PER ANNUM 

lnvo»tm*nt

eortificot**

Pasiskaityti. Hospital Medi
cine. Vol. 1, No. 12, December, 
1 !)68.

STENKIMĖS TEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUOOTI

žmona dūsta, daktarai nieko 
blogo neranda — kas man 

su ja daryt
Klausimas. Gerb. Daktare, 

gelbėk mane ir mano žmoną 
šių Naujų Metų angoje. Nė iš
eiti į žmones negaliu vieną 
žmoną namie palikt; bijau. Jijne taip sau rusenti, bet kunku- 
dūsta 
mane jiasveikino kokia našliu
ke su 
metais. Daktarai pakartotinai 
guldė ligoninėn —- tyrė ir tyre 
— nieko blogo nerado. O ji vis• >' vien po senox ei , dūsta, 
man daryt 
kingas ir

Solistas Povilas Gudas, jaunas tenoras, dainuos Puccini operoje 

Boheme", vasario 3, 4 ir 11 d. d.

Naujųjų metų lietuvių kultū
rinis veikimas Čikagoje žada

Foto G. Silins

tuojau, kai sužino, kad

šv. Kalėdom ar Naujais 
Daktarai

patarkite.
Kas
De-

viso gero linkįs dar K.je jv>ksta vi

Atsakymas. Boheme" 
tada žmonai 

nereikės dusti. Neretai jiasitai- 
ko liek moterims, tiek vy
rams “dusimo jausmas gerklė
je". Žinoma, lai gali būti del 
ligos kakle ar krūtinėje. Nuosta
bu. kad dažni.nikiai toks dusi
nimas jaučiamas jautresnių I kinta, 
žmonių dėl psichiniu — jaus
minių priežast ių. Tais atve
jais jokie tyrimai nieko blogo 
neramia. Tada patvers gvdv- 
tojas suseka. ka<| moteriškė ar 
vyriškis kartais dėl menknie
kiu jaudinasi ir jam “kąsnis

liuote užkunkuliuoti pačiomis 
pirmomis metų dienomis. Či
kagos Lietuvių Opera ruošia
si “Carmen' operos spektak
liams. “Pirmyn“ choras rengia 
“Čigonų baroną", o. štai, šią 

jsavaitę patirta, kad vasario 3. 4 
ir 11 dienomis Maria H. S sa- 

visai naujo viene
to juani jera Puccini “La 

pastatymas. Nauja 
Opera? — Taip, nauja Opera...

nei išspjauti negali’, 
gerklės raumenų mim-

traukimo taip gaunasi. Kadan
gi esi nesenas. kaip sakaisi, pa
sistenk žmonos nerūstinti, nors 
ir mažmožiais ji būtų nepaten- 

I-aikyk ją savotišku li
goniu ir jai padėk, nors tams
tai atrodys net juokinga. dėl 
ko ji jaudinasi. Kartais tokie 
jautrūs žmonės iš |>a viršiaus 
visai ramūs atrodo, o viduje 
kenčia ir gerklėje spazmus gau
na. Sėkmės savos žmonos nu
raminime ir tada abiem kar
tu pas kaimynus pasisvečiavi
me.

Naujas organizacinis viene
tas — “Chicagos Opera Co.” 
yra vadovaujama lietuvių: so
listo Algimanto Grigo, inž. K.
Girdvainio ir teis. Domo Pet- Tikra teisybė.

relio. Didysis šio reikalo ju
dintojas yra A. Grigas. ; Apie 
jį sukasi visi organizaciniai, 
muzikiniai ir kiti su tokiu už
simojimu surišti reikalai.

“La Boheme”. statoma lietu
viškai. apie ką jau buvo spau
doje skelbta. Svarbiausias ro
les dainuos lietuviai: Daiva 
Mongirdaitė, Dalia Kuęėnienė, 
Gerry Mikužis, Povilas Gudas, 
Algimantas Grigas, Vytas Mar
giukai tis, A. Gelažius. Daly
vaus patyrę Lyric operos nariai 
Adolfo ir Kazimierz Zielinski.

Simonaitytė.
Numgaudaitės, 

pakviesta 
“Carmen”.

Režisūra 
kuri 

režisuoti ir 
Apšvietėja 

o scenos 
vyras 
Pabaigoje

Operos choras bus rinktinis 
“Lyric” Operos vienetas, kuris 
jau mokosi savo partijas lietu
viškai. Puikų “La Boheme” 
vertimą parūpino solistė Au
dronė 
Živilės 
šiemet 
č.LO
Liucija Buivydai!?, 
dailininkas — jos 
Alan Ambrczini. 
tenka pabrėžti operos dirigen
tą, muzikinį direktorių. Juo 
bus ne kas kitas, bet pats Gui- 
lio Favario, iš “Lyric” Ope
ros.

Spaudos atstovai, sužinoję 
apie šį planą, apipylė A. Gri
gą įvairiais klausimais. Kodėl? 
Ar negana vienos lietuviškos 
Operos? Iš kur gausite pinigų? 
Iš jo atsakymų galima buvo su
sidaryti įspūdį, kad ir muziko
je yra tas pats jaunimo ir se
nimo trinties klausimas. Dąi- 
nininkų lietuviai turi nemažai. 
Jiems visiems kartais pritrūks
ta progų išeiti į sceną. Įsisenė- 
h’sios žvaigždės dainuoja, o 
maresnieji tik klausosi ir lau
kia netikėtos progos. Norima 
todėl sudaryti progą ir kitiems 
dainininkams, kaip roselan- 
diečiui Povilui Gudui, kuris 
lietuvių tarpe mažai yra maty
tas.

Ar suspėsite pasirengti? — 
klausiame solistą Grigą. Jis 
atsako, kad nei chorui nei or
kestrui daug repeticijų nerei
kės. nes “La Boheme” muzika 
žinoma, šį sezoną “Lyric” jau 
ar ne šešis kart statyta. Solis
tai savo partijas įtemptai re
petuoja, choristai mokosi lie
tuvių kalbūs. Mecenatų šis vie
netas turi, drabužius ir kt. bus 
galima nuomoti iš “Lyric” 
Geros, žodžiu, belieka laukti 
vasario pradžios.

Naujoji Opera taip pasitiki 
savo pasisekimu, kad ji skelbia 
net platų konkursą naujiems 
dainininkams skatinti. Mece
natas duoda po 1.000 dol. sti
pendiją trejiems metams jau
niems dainininkams, iki 32 
m. amžiaus. Greit bus paskelb
tos koncertinės varžybos Ka
nadoje. New Yorke, Čikagoje 
ir. gal. Los Angeles. Jauni 
lietuviai vyrai ar moterys galės 
dalyvauti varžybose ir laimė
ti, specialių komisijų nutari
mu. 1,000 dol. stipendiją. Ar
timiausiu laiku bus sudarytos 
vertinimo komisijos ir paskelb
tos smulkesnės varžybų taisyk-

Ar kas tik nėra pasakęs, kad 
lietuviai dainininku tauta?

.4. P.

Nuo 
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.®00.

at
MIDLAND 
SAVINGS

4MB ARCHER AVENUE 
CHKAM, LUINOM Mtt 

PHONE: S4-44M

5%
P«»sbook Saving* 
All account* com
pound od daily — 

paid quarterly

Corti Neat* 
-. (Minimum $5.000)
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Skaitytojų Balsai
AMERIKOS MOKYKLOS

(Pabaiga)
Bet tada pradėjo užpuldinėti 

pačioje mokykloje, nors ir bu
vo pažadėta, kad to nebus. Juk 
ne visur mokytojo akis mato. 
Ne vieną kartą man teko eiti į 
mokyklą su vedėju šnekėtis. 
Mačiau, kad našta esame mes 
su savo jsitikinmais ir papro
čiais, mums kultūringais, o 
jiems keistais ir nesupranta
mais.

Tęsėsi šitaip apie pusmetį. 
Paskui nusiramino. Kai pradė
jo eiti į vidurinęs mokyklą, vėl 
tas pats. Vėl teko susidurti su 
tokiais, kurie “susidraugauti” 
norėjo. Reikėjo pasisaugoti. 
Ypač j išvietę eiti pavojinga bū
davo. Vieną kartą grįžo sūnus 
iš orkestro repeticijos smuiku 
nešinas. Pusiaukelėje užpuolė 
du tos pačios mokyklos vyrukai. 
Ir patį apdaužė, ir smuiką su
laužė. Gerai, kad valdišką — 
nuostolio nebuvo. Kadangi sū
nus pažinojo juos, ir žinojo kur 
gyvena, tuojau pašaukė polici
ją ir nuvažiavo į namus. Vyru
kai neatrodė, kad būtų chuliga
nai. Tėvas maloniai atsipraši
nėjo.

— Kodėl jį užpuolėte? — 
klausiau aš.

— Kad jis yra “smart”.
— Gerai, kad jis yra “smart". 

Ir jūs turėtumėte būti “smart”. 
Visi turi teisę būti “smart”. Bet 
už tai nereikėtų mušti.

Tikroji mušimo priežastis bu
vo kita. Buvo noras susidrau
gauti. Tikslas šį kartą buvo at
siektas, nes vienas iš tų berniu
kų paskui užeidavo į mūsų na
mus.

Tokie mano patyrimai apie 
Amerikos mokyklas.

Bet buvo jų ir daugiau. Dau
giau sužinojau per tuos metus, 
kol vaikai per vidurinę mokyk
lą perėjo. Sužinojau, kad Ame
rikos valdiškoje vidurinėje mo
kykloje, kuri apytikriai būtų 
europietiškos gimnazijos atitik
muo, visiškai nėra auklėjimo. 
Net tokio termino pas juos nė
ra. Mokyklos funkcija yra tik 
išmokyti vaikus. Kištis į jų as
menybės vystymąsį doriniu at
žvilgiu, yra net draudžiama. 
Mat, vienas amerikonų filoso
fas paskelbęs, kad reikia ne
trukdyti vaikui vystytis pa 
čiam. Mokykloje niekas nepa
aiškina, kas gera ir kas nege
ra, kas dora ir kas nedora, ko
kios yra mandagumo taisyklės

santykiuose su kitais žmonė
mis.

Sužinojau ir tai, kad vidu
rinės mokvklos vra išniekintos, 
nes paverstos yra chuliganų 
prieglaudomis. Kad policijai 
mažiau darbo būtų, kad gim
nazistinio amžiaus jaunuoliai 
nesidaužytų gatvėmis, neuž- 
puldinėtų žmonių, neplėšikau
tų, visi yra verčiami eiti į vi
durinę mokyklą, nesvarbu 
nori mokytis ar ne. Niekas ir 
neverčia jų ten mokytis: turi 
tik ateiti ir sėdėti klasėje. Mo
kytojas pats pasako, kad tie, 
kurie nenori klausyti ką jis 
šneka per pamoką, turi atsi
sėsti klasės gale, kad netruk
dytų tiems, kurie nori klausy
tis. Gali jie ten ir kortomis loš
ti, jei tik tyliai, triukšmo ne- 
keldami. Niekas jais nesirūpi
na, niekas jų neauklėja, o 
pertraukų metu arba iš mo
kyklos einant šitokie mokyk
los globotiniai yra pavojingi 
padoriems mokiniams.

Daugumas laiko tai norma
liu dalyku. Ir vaikų mušimą 
parapijinėse pradžios mokyk
lose. ir auklėjimo išmetimą iš 
valdiškų vidurinių mokyklų, 
ir smurto toleravimą mokinių 
tarpe. Bet man nėra normalu. 
Negaliu apie tai pagalvoti ne
sijaudinęs. Tur būt dėl to, 
kad pats esu pedagogas, kad 
esu buvęs mokytoju Lietuvoje 
ir Vokietijoje.

— Visur taip yra, — dažnai 
girdime sakant.

Ne, ne visur taip yra. Taip 
nebuvo Europoje, ir dabar ten 
taip nėra. Laisvoje Europoje, 
ne komunistinėn vergijon pa
tekusioje. Prieš porą metų bu
vau Vokietijoje ir turėjau gali
mybės matyti šių dienų Euro
pos mokyklinę tvarką. Jų gim
nazijoje mokytojas autoritetą 
tebeturi. Jam įeinant į klasę, 
mokiniai atsistoja. Ir per pa
moką nesišneka su mokytoju 
sėdėdami. Ir gimnaziją lanky
ti gali tik tie, kurie mokosi ir 
drausmės bei padorumo taisyk
lių laikosi.

O Lietuvoje kaip buvo? Bet 
gal, mielas skaitytojau, nesi 
matęs Lietuvos ir nežinai kaip 
ten mokyklose buvo?

Pirmiausia, kitokie ten bu
vo santykiai tarp mokytojų ir 
tėvų. Jie buvo pagrįsti nuošir
dumu ir abipuse pagarba. 
Sunku įsivaizduoti, kad mo
kytojas būtų šitaip per akis

"Kėdės pasikeitimas" — taip pavadinta ši moderni skulptūra iš
statyta New Yorko Whitney muziejuje. Skulptorius — graiką kil

mės Lucas Samaras.

M’Lų spaudoje
Fantastiškas kūrybos tempas
Bronys Ra’la savo straipsny

je Europos Lietuvyje apie vie- 
i na po kito Vytauto Alanto ro- 
j manų pasirodymą baigdamas ra
šo :

Kai šiais metais pasirodo net 
keturi tomai dviejų Alanto ro
manų (“Amžinojo lietuvio” dvi 
dalis išleido Londono Nida, o 
Vilties leidykla jau davė rinkai 
pirmąją “Šventaragio” romano 
dalį, netrukus pateiks ir antrą), 
tas dėmesys buvo užtarnautas, 
kaip maloni moralinė kompen
sacija rašytojui, paskyrusiam 
savo nelengvų amerikinių sąly
gų gyvenimą kūrybai ir lietuvių 
literatūrai. Net ir pasaulinėje 
literatūroje aš nežinau kito pa
našaus atsitikimo, kad koks ra
šytojas ilgiau nei du dešimtme- 

. čiu išbūtų fabriko darbininku ir 
j 70 metų sulaukęs iš karto ati

duotų spaudai ketonus tomus Lietuv
savo naujų raštų. Jei kas pasa
kytų, kad mes lietuviškame gy
venime neturim staigmenų, at
sakyčiau :

— Broleli, visiška netiesa. Mes 
turim fantastiškų staigmenų...

Lietuvos Pasiuntinybės 
Washingtone žinios

— Kalėdų švenčių ir Naujųjų 
1973 Metų proga Lietuvos atsto
vas ir ponia O. Kajeckienė gavo 
sveikinimus iš JAV Prezidento 
ir ponios Nixon, JAV Vice Prezi
dento ir ponios Agnew, Valsty
bės sekretoriaus ir ponios Ro
gers, Valstybės pasekretoriaus 
John N. Irwin 11, Protokolo šefo, 
ambasadoriaus ir ponios SmOak, 
Washington© mero bei kelių 
JAV senatorių.
t Taip pat jie gavo sveikinimus 

ta pačia proga iš Diplomatinio 
Korpuso dekano Washingtone 
bei keturių dešimčių draugingų

ai kraštų ambasadonų. 
akredituotų JAV-bėms.

Iš savo pusės P. p. Rajeckai 
.yra pasiuntę sveikinimus ta pa
čia proga aukščiau išvardytiems 
asmenims.

Mirus buvusiam 33-jam 
JAV7 prezidentui Harry S. Tru- 
manui, Lietuvos atstovas J. Ra
jeckas, pareiškė užuojautą ir pa
sirašė t žuojautų Knygom Vals
tybės Dep-te.

— Lietuvos atstovą., t ponia 
O. Kajeckienė gavo pranešimą 
iš Protokolo šefo apie rengiamas 
iškilmes, kuriose jie turės daly
vauti. JAV Prezidento Richard 
Nixon inauguracijos 1973.1.20 
d. proga. Iškilmės prasideda 
1973 m. sausio 18 d. baigsis 1973 
metų sausio “0 d.
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KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Čikagietės įspūdžiai oku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.

J. Jatmirwz, A KISS <N THE DARK. Pikantišku ir intymiu nuotykit 
aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psl. Kaina $2.50.

K rieti) on ae Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos "Metai” poetr 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys. 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK 4 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 aėba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidų.

' NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago. Dl. 60608

---------- ------- - ~~—j*----------------------------- —- —---------------------------"-------------

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kokia 

knygų spinta ar lentynų:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta. 592 pusi. $6.00
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai Įrišta. 464 pusi. ________ $6.00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

įrištas. 431 pusi. ____ ___ $750
Prof. Vacį. BiržHka, SENŲJŲ LIETUVIlKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, 1 dalis. 208 pusi. Įrišta — $3 00, minkštais 
viršeliais — $2.00: H dalis, 225 pusi., įrišta — $3.00. 
minkštais viršeliais — __________________________ $2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas. 300 p $2 00 , 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 418 p..._ $530 
Juozas Liūdžiu*. RAITAI, 250 pusi  $3.00 
P. LIOdžiuvianė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

88 pusi..------------------------------------------------- ------------------- $1 00
*. Michelsonas, LIETUVIŲ liEIVIJA AMERIKOJE, 297 p 

įrišta — $5.00 minkštais viršeliais —________$4.00
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pusi., dabar tik$10.00
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melavęs vaiko motinai, kaip 
melavo ana vienuolė mano 
žmonai. Ir nemušė mokytojai 
savo mokinių. Nei gimnazijo
je, nei pradžios mokykloje. Ir 
į gimnaziją naujas mokinys 
kai ateidavo, kiti nepuldavo 
jo mušti, o stengdavosi drau
giškai prieiti, susipažinti. Ir 
mokytojai nesakydavo, kad jie 
neatsako už tai, kas gatvėje 
darosi. Ne policija mokinius 
tvarkydavo už mokyklos ribų, 
o patys makytojai. Mokinys vi
suomet turėjo pasilikti moki
niu, kur jis bebūtų, ne vien tik 
pamokose. Ir elgtis turėjo jis 
mandagiai visur, ir turėjo būti 
tvarkingai apsirengęs.

Ne vienas pasakys, kad ne
turėčiau daryti šitokių palygi
nimų, ir kad neturėčiau kriti
kuoti to, kas yra Amerikoje.

Nesutinku. Piliečio pareiga 
yra rūpintis, kad jo krašte vis
kas būtų geriau negu kitur. Vi
si turėtų daugiau domėtis savo 
krašto reikalais, daugiau mei
lės ja mrodyti, daugiau negu 
doleriui. Visuomenė, žmonės 
sudaro kraštą. Jeigu visuome
nė kultūringa ir dora bus. 
kraštas bus šviesesnis, ir mie-

kad tave jie užpuls? O ir die
nos metu, jei susidursi gatvė
je, ar bus jie tokie mandagūs 
ir kultūringi, kaip būdavo 
gimnazistai Lietuvoje? '

O kai baigs mokslą. Mokslą, 
atsietą nuo bet kokio auklėji
mo.

Europoje gyvendami įprato
me aukštąjį mokslą baigusius 
žmones laikyti inteligentais. 
Ar galėsime pasitikėti šią mo
kyklą išėjusio inteligento sąži
ningumu, charakterio kilnu
mu, kaip pasitikėdavome Lie
tuvoje? Ar nereikės saugotis, 
kad jis tave neapgautų? Ar 
nebus toks^jnteligentas” pa
vojingesnis už nemokytą?

Taip, sielojuosi? Ir gal be 
reikalo, nes jokios naudos tas 
sielojimasis neduos.

Bet ne visai jau taip.
Pirmiausia, man pačiam 

lengviau bus, kai būsiu gar
siai sušukęs, kad su visu tuo 
nesutinku. Kaipo pilietis turiu 
teisę sutikti ar nsutikti. Nesu
tinku, kad išmetamas iš mo
kyklų auklėjimas, kad atsisa
ko per šimtmečius išpuoselėtų 
pedagoginių teorijų, kad au
ginama visuomenė, kurioje

Chicago Savings
and Loan Association

YOUR SAVINGS

INSURED
UP TO 

$20,090.

PER ANNUM PER ANNUM PER ANNUM
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OF $5000 OR MORE
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Chicago Savings and Loan Assn.
Philomena D. Pakel, President
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GARSINTIS NAUJIENOSE VISUOM ET VERTA
liau bus jame gyventi. O kas 
kitas pagerins tą visuomenę, 
jeigu ne mokyklos?

Dėlto aš ir sielojuosi Ame
rikos mokvklomis. Dėlto, kad 
esu jos pilietis. Dėlto man ir 
skaudu matvti. kad mano kraš
to mokvklos vra blogesnės, ne
gu buvo mokvklos nepriklau
somoje Lietuvoje, negu yra 
jos dabar laisvoje Europoje.

Blogesnės? Skaitvtoias gal 
jau piktinasi, kad šitaip sa
kau. Argi galėjo mokvklos Lie
tuvos, to mažo ir neturtingo 
krašto, būti geresnės už da
bartinės Amerikos mokyklas?

Taip. Ir galėjo, ir buvo. Pa
statai mokvklų. tiesa, čia ge
resni ir brangesni yra negu 
Lietuvoje, bet mokvkla nėra 
vienas pastatas. Mokykla yra 
tas gyvenimas, vykstąs ano 
pastato viduje, formuojąs 
žmones, kuriąs charakterius. 
Apie gerumą ar blogumą mo
kyklos ne iš pastato reikia 
spręsti, o iš darbo rezultatų, iš 
jos apipavidalinimų jaunuolių.

Mūsų kaimynystėje yra di
delė valdiška vidurinė mokyk
la. Kai praeini pro ją liepos 
mėnesio pradžioje, beveik visi 
langai yra išdaužyti. Ir tai pa
daro patys mokiniai išeidami 
atostogų, šitokią pagarbą ro
do jie savo mokyklai, mokslo 
šventovei. Ir tai yra toks pap
rastas dalykas, taip charakte
ringas Amerikos mokyklos 
auklėtiniams, kad niekas į tai 
nė dėmesio nebekreipia.

O kiek apiplėšimų, kuriuos 
čia įvykdo gimnazistai! Ar 
galima nakties metu drąsiai 
vaikščioti po miestą, nebijant,

gyvenimas mano vaikams bus 
nemalonus.

Nesutinku!
Žinau, kad mano šauksmas 

nepasieks aukštai esančių au
sų. Ypač dar. kad jis toms 
ausims nesuprantama kalbai 
tariamas. Bet gal būt sukels 
žmonėse nerimą, kuris įsiban
gavęs, kuomet nors pasieks ir 
tas aukštybes. Ir tada bus pa
keista Amerikos pedagoginė 
filosofija.

Jeigu nebus per vėlu. X- T-

Raginkite savo apylinkę 
augti • taupykite!

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 
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Kas duona, kas akmeniu
Mūsų duona kasdieninė užima, neperdedant, svar

biausią vietą Sovietų imperijos istorijoje. Ne jos pertek
lius, o amžinas jos trūkumas. Visa šios nenormalios im
perijos istorija prasidėjo duonos iš žmonių atėmimu ir ba
du. Ji savo apogėjų pasiekė iš gyventojų žemės atėmimu 
ir laisvų žmonių kumečiais pavertimu, partijos ponų dva-

padeda išmaitinti Sovietijos miestus, tai pavergtosios 
‘‘broliškos respublikos” juo labiau galės išmaitinti komu
nistų kariuomenę, policiją, žvalgybą ir valdininkiją, o 
tai yra svarbiausia. Kaip tas maitinimas patylomis prak
tikuojamas, netikėtai paskleidė pats sovietų valdžios lie
tuviams kaltinti ir bausti skirtas prokuroras Alfonsas 
Kairelis.

Lietuvius, kurie nebeatmena, kada jiems būtų trūkę 
duonos sau ir artimam, dabar sovietinis prokuroras kom
partijos oficioze “Tiesoje” apkaltino, kad jie “nepasirū
pino griežta derliaus nuėmimo apskaita, neįvedė reikia
mos tvarkos džiovyklose, sandėliuose”. Iš kaltinamojo 
akto aiškėja, kad sovietų prokuroro kanceliarija turi la
bai daug darbo, rašydama kaltinimus asmenims ir rajo
nams už gausias “kombinacijas” su grūdais ir su kepta 
duona. Esą, į grūdus buvę “pasikėsinta” Ukmergės, Va
rėnos, Zarasų, Jonavos, Šakių, Šilutės ir kai kurių kitų 
rajonų kolchozuose...

Kas tie pasikėsinimai? Pasirodo, tai esą nusikalti
mai, kai vienas parduoda ar kitas perka kiek daugiau 
grūdų ar duonos, negu nustatyta norma! Pavyzdžiui, 
teismui atiduotas už savo giminėms nuvežimą 820 kilo
gramų grūdų, kitas už pardavimą 140 kilogramų grūdų 
už 2 butelius degtinės; viena moterėlė nuteista kalėjimu 
už tai, kad vietoje vieno duonos kepaliuko pirkdavusi du 
ir daugiau ir ta duona “vaišinusi” savo paršelį. Dėlto 
prokuroras apkaltino ir pardavėjus, kad jie “ėmė 
tiesiog nebepaisyti miltų, kruopų, duonos pardavimo vie
nam pirkėjui normos”... Vokiečių naciai, okupavę Lie
tuvą, per 3 metus buvo Lietuvoje įvedę maisto normas; 
Sovietų komunistai okupavę Lietuvą per 30 metų tokią 
sistemą tebepraktikuoja!

Atrodytų, kad pačiai valdžiai atskleidžiant tokią pa
dėtį vienoje iš įmanomai geriau išsilaikiusių savo provin
cijų, grūdų už bilijonus dolerių Amerikoje pirkimas tik
rai yra būtinas, bet lygiagrečiai pasirodo, kad visai ne 
savi vidaus reikalai, o daug platesni imperialistiniai rei
kalai Kremliaus bosų galvose turėta.

Jie jau iš patyrimo žino, kad masės visą laiką užim
tos maisto “kombinacijomis”, nebeturi laiko • revoliuci
joms, dėlto vargu iš tų milijonų tonų amerikoniškų kvie
čių kolchozų kepyklose bus kepami kolchozininkams py
ragai. ..

Žinome, kokia katastrofiška padėtis su maistu yra 
SSSR, kur prie bukaprotiško penkmečių planavimo biu
rokratijos dar blogiems metams prisidėjus vien pernai 
metais derliaus trūkumas siekė virš 30 milijonų tonų. Vie
na laimė, kad neišsipildė Nikitos (Chruščiovo) grasini
mas Amerikai, kad “mes jus palaidosime!” O tai iš kur 
Sovietų imperija savo 50-tais egzistencijos metais būtų 
duonos pirkusi!

Čia tai ir susiduriame su ta iš pavyzdžio absurdiška, 
bet iš esmės fatališka anomalija, kuri nusakoma senu 
aforizmu, kad “muštas nemuštą veža”, kad despotizmas 
laikosi ir tunka iš humanizmo, kad bolševikiniam komu
nizmui ne tik išsilaikyti, bet ir toliau kaip piktybiniam 
vėžiui pasaulyje plisti beveik tiesioginiai padeda visų pa
vergtųjų viltis — stipriausioji pasaulyje laisvės ir demo
kratijos tvirtovė — Jungtinės Amerikos Valstybės, net ir 
dabar 'gelbėdamos SSSR iš rimtai grėsmingos bado padė-

Dienų skeveldros

rus — kolchozus bei sovchozus įvedus.
Šitoji Sovietų imperija, savo naujais imperialisti

niais po II Pasaulinio Karo laimėjimais tapusi didžiausia 
ir vienintele kolonialine imperija, ką tik šiomis dienomis 
“atšventė” savo pilno įkūrimo pusės šimto metų jubiliejų...

Įdomus sutapimas, kad tokio reto “džiaugsmo” me
tais Sovietų imperijos raudonoji valdžia bent keliuose 
“kapitalistiniuose” kraštuose paskubomis pirko už bilijo
nus (milijardus) rublių grūdų ir pupų — duonai ir paša
rui. Pagyvensime — pamatysime, ar ta valdžia už tiek 
pat rublių bepirks duonos ateinančiais metais, nors visi 
ženklai rodo, kad turėtų pirkti. Kas juos vertė šiemet 
pirkti, tai tie jubiliejiniai “džiaugsmo” metai, kurie la
bai lengvai būtų galėję virsti gedulo metais. Brežnevas 
turi gerą atmintį ir jam tebesivaidina spektras, sukeltas 
Lenkijos Pajūrio miestų Gdynės, Dancigo ir Štetino dar
bininkų sukilimo, iššaukto komunistinių deržimordų sau
valės ir duonos trūkumo. Brežnevas gabus Stalino moki
nys. Stalinas badą dirbtinai sukeldavo ir panaudodavo 
kaip patikimiausią sąjungininką komunizmo “rojui” kur
ti. Badas, kurs daugiau negu enkavedistai išžudė milijo
nų ukrainiečių; badas padėjo palaužti Kaukazo ir Už- 
kaukazio tautų laisvės ir nepriklausomybės sąjūdį; ba
das, tegul ir labiau užmaskuotas, yra numatytas ir vė
liausiai įsigytų valdų — Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
laisvės ir nepriklausomybės ilgesiui užmaršinti!

Vartoti bado ginklą prieš pavergtas tautas, kaip Sta
linas vartojo, Brežnevas vis dėlto kol kas vengia, ką pa-j 
rodė jo nusileidimas lenkų Pamario sukilimui prasidėjus, j 
Stalinas turėjo reikalą su laisvės ir nepriklausomybės ne-1 
ga\ usių pažinti ukrainiečių 50 milijonais, o ant Brežnevo ties — parduodamos labai palankiomis sąlygomis duo- 
rankų guli 100 milijonų pajungtų “satelitų”, neseniai mos ir pačios tą “pardavimą” finansuoja ilgamečiais kre- 
buvusių žinomų aukštai kultūringų nepriklausomų vals- ditais. Štai faktas: Kai JAV-bių laivai Odesos uoste pra- 
uu Dėlto Brežnevas planingiau vykdo planą, kad dėjo iškrauti Sovietams nugabentus tūkstančius tonų 

rojiškosios respulikos maitintų “Didįjį Brolį” — SS kviečių, Brežnevas tuo pačiu metu urbi et crbi paskelbė, 
SR, kurs yra visos šių parazitų sistemos užnugaris. Jei kad SSSR ir toliau šiaurės Vietnamo karą prieš JAV-bes 
Aolchozininkai iš savo menkučių sklypelių žymia dalimi “visomis įmanomomis priemonėmis” rems. Be Šiaurės

Iš kelio! rusas eina.; .
Tokį jausmą ar skausmą pa

junti bepradedamas sklaistyti 
okupuotos Lietuvos spaudą. Jau 
seniai pastebėta, kad joks su
važiavimas ar išnašesnis susi
rinkimas (dailininkų, rašytojų 
ir kt.) neįvyksta be “didžiojo 
brolio” (ruso).

Štai neseniai vyko kinema
tografininkų metinis pasitari
mas. “Literatūroj ir Mene” 
kaip veidrodyje matyti... 
“šviežiena” — scenarijus J. 
Grušo ir... ruso! Taip visi pra
dedami filmai su rusu lyg pa
pildomu cenzoriumi. Iš visos 
eilės darbų, vienų vienas sce
narijus be ruso. S. Šalteniui 
“priskirta” G. Kanovičius. Kas 
jis? Ogi Lietuvos žydas, kuris 
rašo... rusiškai.

Tarp naujų scenarijų auto
rių matoma ir... senas rusas 
(įsikūrė čia pat po karo) Le
vas Kazarinskis (gimęs Mask
voj, studijavęs Leningrade) Jis 
autorius ir arch, ministrų ta
rybos rūmų (Lukiškių aikštėj), 
karių (raud. armijos) kapinių 
Antakalnyje (kartu su Koloso- 
vu) ir t. t.t

AR REIKIA DAR DĖKOTI?

Dailės muziejaus Vilniuje 
direktorius P. Gudynas “Lit ir 
Meno”, skiltyse dėkoja:

“Mes dėkingi Leningrado ir 
Maskvos aukštosioms mokyk
loms paruošusioms ir ruošian
čioms mums dailės teoretikus 
ir kritikus ir t. t.”

Vienas klausimas:
— ... kuriais metais suvar

žyta, o vėliau visiškai panaikin
ta (Maskvos įsakymu) dailės 
teoretikų, meno istorikų ir kt. 
disciplinų dėstymas Vilniaus 
meno akademijoje? 1

SKAUDA AR NE...
“šluotos” Nr. 18 skaitome:
Tarpe aršių antitarybininkų 

savo absurdiškais ir šlykščiais 
šmeižtais išsiskiria laikraštpa- 
laikio “Naujienos” nukaršę po
litikieriai.

Matyt, kad skauda...

STRIBAI — STRIBAI...
Tai sena, bet negyjanti žaiz

da, ir... į anas siaubo dienas 
ir naktis grįžta apybraižinin- 
kas R. Sadauskas (žr. “Lit. ir“ 
M”,) čia ištraukėlė (be ko
mentarų) .

Sykį, pamenu, ankstų rytą 
užuodę dūmus, prie mūsų pie
meniškos ugnies atėjo pasišil
dyti nakties pasaloj tūnoję 
liaudies gynėjai. Pakurstę lau
žą, apsidžiovinę rūbus, jie iš
sitraukė duonos, lašinių, na
mine kvepiančias gertuves ir 
susėdo pusryčių. Kramtydami 
sausą su sausu, be to, matyt, 
galvodami apie miegą, o ne 
apie pusryčius, jie sėdėjo ir 
tylėjo, kol vieno žvilgsnis ne
užkliuvo už smūtkelio:

— Ana, regi, kas medyje 
tupi?

Liaudies gynėjas, — kaip da
bar matau, jo kelnių kelis bu
vo perplyšęs, ir ten šmėkščio
jo nuogas kūnas, — pažiūrėjo, 
kur draugas rodė, neskubė
damas baigė kramtyti kąsnį, 
nusišluostė į vatinį rankas ir 
siekdamas automato atsakė: 
“Tuoj nukelsim”. Jis ilgai ir 
abejingai taikėsi, kol vieną 
akimirką visiškoj tyloj iš Die
vo medyje beliko dešinė ranka 
iki alkūnės su vinim delne, — 
tik po to pasigirdo šūvių pa
pliūpa. ..

Dabar prieš tą mieguistą 
taiklų vaikiną aš nieko netu
riu: galimas daktas, šitokiu 
būdu jis save drąsino, įrodi
nėjo teisumą, o kai dėl smūt- 
kelių, tai ne anais metais ir ne 
dėl liaudies gynėjų kaltės jie 
išnyko iš pakelių ir laukų. Ga
lop ir ne šitos problemos tada 
buvo galvoj — man atrodė, kad 
kas šaudė į dangų, naktį kan
kino sapnas: kulka grįžo at
gal ir įstigo kelin, kuris bola
vo nuogas pro suplyšusias kel
nes”. J. Cicėnas

BIZNIERIAI. AUSIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSB* — FLKI GERIAUSIA 

PASEKAMA BIZNYJE

.LIETUVIAI MOKSLO 
PASAULYJE

Alfredas Jakniūnas kartu su 
dvejais bendradarbiais iš Insti
tute for Behavioral Research, Sil
ver Spring, Maryland paskelbė 
studiją apie beždžionių sugebė
jimą atlikti sudėtingus veiks
mus ir išmokti naujus vien sme
genų pagalba, kai joms nupjau
nami jusliniai nervai. Straipsnis 
išspausdintas leidinyje Science, 
kuris leidžiamas American As
sociation for the Advancement 
of Science pastangomis, tomas 
178, nr. 4065, 1972 m. gruodžio 
mėn. 8 d.

Tame pačiame leidinyje, tomas 
178, nr. 4062, 1972 m. lapkričio 
mėn. 17 d. Elena P. Miklas su 
keturiais bendradarbiais iš 
Woods Hole Oceanographic In
stitution, Woods Hole, Mass., ap
rašė polystyrene plastikos rutu
liukų pagausėjimą Naujosios 
Anglijos vandenyse, kuriuose su
sirenka įvairūs žuvims kenkia 
nuodai. Saulius šimoliūnas

Vyksta Dan Walker 
inauguraciįon

Anatolijus Lakas su šeima va
žiuoja naujai išrinkto Illinois gu
bernatoriaus Dan Walker inau
guracijom Pats gubernatorius 
pakvietė p. Laką, jo žmoną Jad
vygą ir dukrą Rasą sausio 8 die
ną atvykti į Springfieldą ir daly
vauti išrinkto gubernatoriaus ir 
jo pavaduotojo Neil F. Hartigan 
inauguracijos iškilmėse.

Anatolijus Lakas yra Polici
jos Departamento sandėlių vedė
jas. Jo žinioje yra policijai rei
kalingi reikmenys. Be kasdie
ninių savo pareigų. Lakas, gy
venantis 7143 S. Whipple St., 
pats domisi menu ir suruošė An
glijos lietuvių dailininkų paro
dą. Ta proga jis surinko ir iš
leido vertingą programą, kurioje 
yra ne tik vykusios menininkų 
darbų reprodukcijos, bet ir di
dokas skaičius sveikinimų.

Inauguracijai pasibaigus, La
kas su šeima dalyvaus oficialiuo
se banketuose. Lakas bene bus 
vienintelis lietuvis, iki šio me
to gavęs kvietimą dalyvauti gu
bernatoriaus inauguracijoje.

Vietnamo, Kremlius — nori nenori yra įsipareigojęs 
ginklus kalti ir statyti Kubos Fideliui Castro, Čili Alen- 
dei ir Airių Katalikų Respublikonų Armijai, o be duonos iš 
Amerikos to negalėtų padaryti.

Taigi, kas duona, kas akmeniu.
Krikščioniškoji moralė moko, kad kas ginklą kelia, 

tas pats nuo ginklo žūsta. Bet komunizmo imperija gink
lu ir krauju pastatyta jau pusė šimto metų egzistuoja ir 
toliau plisti siekia.

Tačiau Istorijai pusšimtis metų tik vienas momentas!
J. Pr.

Čikagietis
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JUOZAS KARIBUTAS

KELIONĖ API
(Tęsinys)

Na ir nufilosofavau. Ne čia 
vieta ir ne dabar laikas apie tai 
galvoti. Juo labiau, kai jau 
užkliūni! už politikos briaunų. 
Pastarosios labai nemėgstu. 
Man atrodo, kad bukinusi, 
sukčiausi. neįdomiausi žmo
nes tai politikai, kurie politi
kos vingiuose, o jie yra būtini, 
gali ir sąžinę parduoti.

Sėdžiu, o prieš mane stovi 
nepaliestas “hafholo” jstiklas. 
Atlekia švedas su pora damų 
ir pristato. Jau pažįstami. 
Laukiame laivo kapitono, lyg 
be jo ši vakarą negalėtume šo
kių pradėti, čia pat veikia ba
ras ir žmonės tini ką veikti. 
Laukimas neprailgsta. Kapi
tonas per mikrofoną atidaro 
šokių kilmingą vakarą. Jis 
turi būti labai išsilavinęs, nes 
jo kalbos būna įdomios, saki
niai labai gerai suformuluoti 
ir taiklūs. Baigus kalbą, orkes
tras užgroja graikų man neži
nomą šokį ir kapitonas su savo 
dama iškilmingai čiuožia sli
džiu parketu. Visi jam ploja, 
o tada pasipila iš visų kampų 
poros šokiui.

INK PASAULĮ
Nepraeina gal nei valanda, 

ir lyg tyčia, kas būtų pasam
dęs arba pakasęs audras, kad 
jos sumaišytų ta linksmą va
karą: suriedėjo Į šoną visos 
poros, o kai kurios net suvirto 
ant šoninių sofų. Žinoma, tai 
daug juoko. Visi galvojo, kad 
taip ir pasibaigs, bet kur tau. 
Laivas nesiliauja siūbuoti. Po
ros, kurių nedaug beliko, at
rodo tyčia, kovodamos prieš 
audrą, nenori pasiduoti ir lai
vo mėtomos į salės šonus, svir- 
duliuodamos stengėsi šokių ne
nutraukti. Laivas ima vis smar
kiau siūbuoti. Senesnės damos, 
matau, susi< rnusios skepetai
tėmis lūpas In ga iš salės. Va
dinasi. sirgimas jau prasidėjo. 
Poros vis siūbuoja ir su didelė
mis pertraukomis orkestras vis 
dar groja. Žiūrėti įdomu, kaip 
poros lyg ant ledo. niekaip 
negali išsilaikyti. Beliko tik 
kelios poros pačių jauniausių. 
Visi kiti, jei kurie dar neišbė- 
gioįo. sėdi ir kovoja su jūros 
liga. Aš irgi nebelaukiau, kaip 
ten šokiai baigsis, bet vokietu
kas anksti grįžęs pasakojos, 
kad audra pradėjo taip supti

laivą, kad orkestrantų muzikos 
instrumentais pradėjo po salę 
lyg gyvi slidinėti, ir tada šo
kiai buvę nutraukti. Tai tau 
ir kapitono vakaras.

Guliu ir jaučiu kaip laivas 
šokinėja ir kovoja su bango
mis. Skrandyje koks tai neaiš
kus skaudėjimas. Stengiuosi 
nejudėti. Kai jau į rytą jūra 
aprimo — užmigau. Visą nak
tį girdėjau, kaip kitų kajučių 
gyventojai vaikštinėjo. Matyt, 
sirgo.

Rytą kėliausi su skaudančia 
galva. Per pusryčius visi tik 
apie tą audrą tekalbėjo. Buvo 
tokių, kuriems foko gerokai 
pasirgti... Juokauju, kad tai 
buvo labai maloni staigmena ir 
šioks toks įvairumas. Kitaip 
nebūtų buvę apie ką ir kalbė
ti.- Gal daigiausia nukentėjo 
damos, kurios taip puošėsi ir 
norėjo pademonstruoti savą 
paradą. Nuotaiką atitaiso gra
žus skaidrus rytas. Jūra vėl 
rami ir laivas, bg koks nuga
lėtojas. mirtiškai pūkšnoja į 
priekį, kur mūsų laukia He
raklion (Crete) sala.

Iš Rodos salos į laivą jli|><* 
graikų ortodoksų kunigas. Jis 
toks, kaip anksčiau vienoje 

[saloje jau buvau mates. Su 
ilga juoda barzda. ilgais rū

bais su labai plačiomis ranko
vėmis, kurios jam trukdo tin
kamai pavalgyti. Aš ko gero, 
jo nebūčiau čia radęs reikalo 
paminėti, jei ne mūsų įdomus 
pasikalbėjimas. lis susidomė
jo mano pavarde, iš kurios nu
sprendė. jog aš būsiu tikrai 
graikas. Tad lyg ir atsitiktinai, 
gavęs progą, jis mane užkalbi
no. Man. kodėl gi ne- Pasišne
kėti su kitos tikybos dvasiškiu 
įdomu. Po kel< tos sakinių, 
sužinojęs, kad esu katalikas, 
jis pasakė, kad dabartinėm 
reformom katalikų tikėjimas 
nebeteko pamato po savo ko
jomis. Esą. bažnyčios vadai 
sutarimą praradę, o taip pat ir 
bažnyčią lankantieji nebeturį 
vienodos nuomonės. Nors jo 
nuomonę laikiau teisinga, ar
ba bent dalinai teisinga, bet 
aš reagavau. Priminiau jam. 
nyčiai gali duoti gerų rezulta- 
kad tokie pakaitalai mūsų baž
nyčiai gali duoti gerų rezulta
tų ateičiai. Nors ir pats tuo ne
tikėjau. bet Itin jau ką nors gi 
sakyti. Mintyse klausiau save, 
kokių gi geru rezultatų? Ilga
plaukiai su gitaromis ir barš
kalais’ Arba siunčiama Die
vui malda stačiomis. Lyg žmo
gus būtų lygus Dievui, kuriam 
jis tiki ir meldžiasi. Meldžia

si ir meluoja. Kaip? Taip, me
luoja. Stovėdami gieda “Pul
kim ant kelių”, posmą — “su
klaupę meldžiam”, žinoma, 
tas pasikalbėjimas mane kiek 
sunervino. Jis buvo pripuola
mas ir nereikalingas. Nors 
mano pašnekovas buvo taktiš
kas, mandagus ir atsargus.

HERAKLION — KRETA
Kai jau baigėme privažiuoti 

Heraklion salą, kuri yra tarpe 
A gėjos ir Libijos jūrų ir tarp 
Afrikos ir Europos kontinen
tų, buvo jau dešimta valanda 
ryto. Gidė sako, kad ši sala 
yra didžiausia ir būdama tarp 
dviejų kontinentų strategiškai 
yra laikoma svarbiausia, čia 
be didžiulio uosto, yra dar ir 
aerodromas. Kitaip dar vadi
nama Kretos sala, su maždaug 
33.673 gyventojų, čia yra grai
kų ortodoksų metropolito re
zidencija, į kurią mano pa
šnekovas dvasiškis ir važiavo. 
Gidė primena, kad Antrojo 
pasaulinio karo metu sala bu
vo smarkiai nukentėjusi nuo 
bombardavimų. Iš čia dabar 
vyksta alyvos, migdolų, vynuo
gių eksportas.

Gidės informacijų beklausy
dami. stovime kiante ir mato
me Aaip iškyla amerikiečių

submarinas .Bematant iškelia 
ir Amerikos vėliavą. Jūrinin
kai laksto, matyt, ruošiasi iš
lipti ir čia pasidairyti. Mes vi
si sukame į tą šoną, ypatingai 
amerikiečiai labai susidomė- 
jom. Ir niekados nepamiršiu, 
kaip vienas senukas iškėlė abi 
rankas link amerikietiškos vė
liavos ir tarė: “Tai niekados 
man Amerikos vėliava nebuvo 
tokia miela ir graži, kaip da
bar. kad aš ją matau.” Stebiu 
veidus kitų turistų ir spren
džiu, kad jie panašiai galvoja. 
Tai ką reiškia pamatyti kaip 
kiti kraštai gyvena, pamatyti 
kiek vargo, nepriteklių ir 
skurdo dar tebėra šiame pa
saulyje.

Mes kalbiname jūreivius. Jie 
irgi labai patenkinti savuosius 
matydami, plačiai mums šyp
sosi. Kitus pažintis dar arčiau 
suveda, kai kurie jūreiviai esą 
iš tų pačių miestų, iš kur ir 
turistai.

Aplankome archeologijos mu 
ziejų. kur supažindina mus su 
Kretos salos praeitimi, jos kul
tūra ir iškasenomis. Iš čia 
vykstame į buvusią valdovų 
pilį, kuri gražiai restauruota, 
su freskomis, mozaikomis, di
deliais kandeliabrais. Prie pi
lies aplankome ir mažą teatrą.

Iš čia tokia žavėtinai graži pa
norama. Gidė sako, kad čia 
ir yra pati salos aukštuma, nuo 
kurios matosi kaimas, esąs net 
už 80 kilometrų. Aghios Niko- 
laos miestas, rytų Kretos salo
je. čia skaitomas pagrindiniu 
ir didžiausiu salos centru. Sa
la turi savo tradicijas, kurias 
ir šiais moderniais laikais sten
giasi išlaikyti. Moterys ir da
bar nešioja senus tautinius, ži
noma. dabar išraštuotus, spal
vingus rūbus, ruošia tautinius 
festivalius, kurie būna su vi
sais senoviškais papročiais bei 
tradicijomis.

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

IR MRKUAS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 6M STRIKT
Ofiso talaf.: PROSPECT 8-3129 \ 
Rozid. telef^ WAlbtvek 5^5876

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 
auo 7 iki 8 vai vak. Tree, uždaryta.

Ron. tol. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUSEAUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CNIItURGUA 
6449 So. Pulaski RA (Crawford

Medical Building). Ta L LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. ■ 

Jei neatsiliepus saamoinu 374-6012
Talat-: PRospoct 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3146 WEST 63rd STREET 

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

Roz. 3241 WEST 66th PLACE 
Phono; REpubMc 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Talaf. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71at STREET 
Ofisas: HEmtock 4-5849 

Rezid.: 383-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštad. tiktai susitarus.
Roz.: GI 8-0873

DR. W. EISIM - EiSINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kodzie Ave., WA 5-2670 

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

DR. NINA KRAUCa- 
KRIAUCEUONAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ.

ToW. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
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. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius it 
“contact lenses’’.

Vai, pagal ysitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietą, 
ketvirtad. nuo 5—7 Vai. vak.

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

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

Ofisas 2750 West 71st St. 
Tol.; 925-8296

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

uždaryta.
Roz. tol.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS |R CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofise *M.: HEmloek 4-2123 

Rezid, tele*.: GWsen 8-6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. RE 4-2123. 
Jei neatsiliepia tai telef. Gi 84195

P. ŠILEIKIS, 0. P.BCį ORTHOPEOAS-PROTEZISTAS
Aparatai - Protezai. Med Ban- 

* dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t

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

Telef.: PRaepect 6-5084

BIZNIERIAU KURIE GARSINAMI 
•NAUJIENOSE". — TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ B1ZNYJ1

DAGYS “Sunkūs laikai" (Medis)
Dagio paroda ruošiama bal. mėn. Čiurlionio gal.

t— — - —

GRADINSKAS
GRUNDIG 
Hi-Fi STEREO

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

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!
- - -■-» —a—----- ------ . -m

GĖLININKAS
(PUTRAMEN’TAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GUŽAUSKŲ
GELBS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GELINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

PERKRAUSTYMA1

MOVING
Leidimai — Pilną apdraudė

ŽEMA KAINA
R. š E R Ė N A S 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

p* ■ - -j1 - -—------------------------------

SOPHIE BARČUS ’
RADIJO ŠEIMOS .ALANCOS

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

į
Lietuj «alb«: kasdien nuo pirma

dienio iki penktadienio 11—12 
»ai. ryto. — Šeštadienį ir sek-' 
rnadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

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

CHICAGO. ILL. 60629

Kas tik turi gera skonį, 
Viską perka pas lieponį

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI 
FURNITURE CENTER INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPOMIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
1«a s ixi gi onu SĮuiuarpBunpš x®a ubą 9 0P 6

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, 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 6060h

LOS ANGELES. CALIF.
Vertas pagyrimo pamokslas

Per Bernelių Mišias, 1972 
metų Kūčių vidurnakty, Los 
Angeles, Calif, šv. Kazimiero 
parapijos klebonas prel. J. 
Kučingis, šalia sėdint svečiui 
vyskupui italų kilmės, trum
pame anglų kalba pamoksle 
pasakė, kad lietuvių kalba yra 
seniausia Europoje, ir tą sa
kinį pakartojo. Pagrindinis 
pamokslas buvo lietuvių kal
ba. Pamaldose buvo nemaža 
svetimtaučių (parapija yra miš
ri). Taip pat buvo nemaža 
jaunų lietuvių, tebesimokan
čių gimnazijose ir kitur.

Džiaugiantis drąsiu, lietu
višku ir tikru pasakymu apie 
lietuvių kalbą, lauktina dau
giau patriotiškų pamokslų, 
pakeliančių ir uždegančių klau
sytojus. Pavapijidiš

SOVIETU KALĖJIME

žvakės šviesoje pamatėme 
kampe prie apšerkšnėjusių ply
tų sienos maždaug 17 metų vai
kino sunykusį veidą. Pakėlėme 
skurdžius skarmalus. Jo sulenk
ti keliai buvo kietai pritraukti 
prie kūno. Taip pat sulenktos ir 
pritrauktos alkūnės; jo guolis 
nuklotas kruvinomis išmatomis. 
Kai tik nešėjos atsargiai prie jo 
prisilietė, nelaimingasis pradėjo 
garsiai vaitoti, nesileido pakelia
mas. Paėmėme mes ji su visais 
skarmalais, kuriuose jis gulėjo, 
užritinome jo sulankstytą kūną 
ant ligoninės paklodės ir ištrau
kėme jį pro lubų skylę. Velka
mas į izoliatorių mūsų pacien
tas vis vaitojo ir vaitojo.

H. Tautvaišienė, 
(iš Tautų Kapinynas

Sibiro tundroje)

• Manoma, kad 5-7 procen
tai pasaulio gyventojų yra kai
riarankiai.

Moterų kairiarankių perpus 
mažiau.

BROLIS AR DRAUGAS?
Maskolių pavergtoje Čekos

lovakijoje populiarus pasida
rė klausimas: Kas yra mums 
rusai? Draugai ar broliai?

Atsakymas: Broliai. Nes 
draugus mes galime pasirinkti.

• Madrido dienraštis “ABC” 
įdėjo tokį skelbimą: "Keičiu erd
vą ir ištaigingą šeimyninį kapų 
rūsį San Martino kapinėse į gerą 
televiziją".

SKAITYK t AT J ?*RAGIB»'
KIT73 SK*FTY‘ri 
I * U J 1. k 4 l $

SALIAMONUI BALTŪSIUI 
mirus,

gilią užuojautą reiškia jo žmonai Stefanijai, 
dukrai Genovaitei ir artimiesiems

Boleslovas Jonynas

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL 

2533 W. 71st 
Telef.: GRovefaill

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad

Inž. MEČYS ŠABANAS,
augęs ir mokęsis Lietuvoje, o paskutiniu metu gyvenęs Kalifornijoje, 
Moraga mieste, Hardie Drive, po trumpos ligos praeitu metų gruodžio 
25 dieną mirė San Francisco Pacific Medical Centro ligoninėje.

Inž. Mečys šabanas profesoriavo Kalifornijos Berkeley universite
te, buvo universiteto vyresnysis planavimo inžinierius ir, be visos eilės 
kitų paskirčių, jis dalyvavo Apollo raketinės programos planavimo 
ir paruošimo darbuose.

Inž. šabanas paliko nuliūdusią žmoną Hipatijų, Chicago) gyve
nančią brolienę Dr. Alviną šabanienę, Austrijoje, Vienoje, gyve
nantį brolio sūnų Algi šabaną, žmonos dėdę Lee Rogers ir giminių 
Lietuvoje. Velionis buvo Chicagoje gyvenusio ir dirbusio aukštos at
minties Dr. Juozo šabano brolis.

Velionis buvo Chicagos, Illinois, A. F. ir A. M. Žydriųjų 1153-čmjb 
kuopos narys.

Atsisveikinimo iškilmės gražiai buvo atliktos Kalifornijoje Ber
keley mieste 1972 metų gruodžio 27 dieną. Palaikai palaidoti Kalifor
nijoje, Oaklande, Mountain View Kapinėse.

> LIŪDINTI ŽMONA

HOME
Street 

6-2345-6

Laidotuvių DirektoriaiMAŽEIKA VANS
$846 SO. WESTERN AVE.

TRTS MODERNBKOS
ABt-CONDiTIONED KOPLTOOft

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1M1D
Vienų Metų Mirties Sukaktis 4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tei.: YArds 7-1741 - 1742

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

Jau suėjo vieni metai kai negailestinga mirtis atskyrė iš mūsų 
tarpo mylimą žmoną ir motiną, kurios netekome 1972 m. sausio 10 d. 
Mirė sulaukusi 81 metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Šiaulių aps., Tryš
kių vaL, Kairiškių kaime. Amerikoje išgyveno 65 metus. Paliko nuliū
dime: vyras Joseph Raudis, sūnus Stanley YanaS, marti Bemice. 3 
anūkės — Patricie Traub. Bonnie Brousil ir Georgia Stabosz, 4 pre- 
anūkai — John Traub, Thomas. Timothy ir Tamara Stabosz, sesuo 
Petronėlė Mosgers. Taip pat paliko pusbrolio žmona Barbara Slemon, 
sesers duktė Stella Gedaft, seserų sūnūs — Bruno Balsis ir Thomas 
Mosgers su šeimom ir kiti giminės, draugai bei pažįstami. Velionė 
buvo motitai mirusios Albinos Brousil ir sesuo mirusios Julia Balsis.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Už jos stelą šv. Mišios bus atnašaujamos Svč. P. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje sausio 10 d., 8:30 vai. ryto. Maloniai kviečiame 
visus gimiM& draugus ir pažįstamus kartu su mumis pasimelsti «ž 
a. a. Agnės Raudis sielą.

Mes Thvęs. Mūsų Brangiausia, niekuomet neužmiršime Tu pas 
jau nebesugriši. bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. Tebū
na Tau lengvu ši žemelė.

NARIAI:
Chicago*
Lietuvių 
Laidotu vią 
Direktorių
Anaociaeijoe

lieka:

AMBULANCE 
PATARHAV* 
MAS DIENA 

, IR NAKT]

TURIMF 
KOPLYč'hf 

VISOSE MIESTO
DALYSE

Metinė Mirties Sukaktis

AUGUST ZIGMONT
Cyvtnts 930 W»»i 35fh Place, Chicago, IU. 60689

Mirė 1972 metų sausio men. 5 d.. Gimė Lietuvoje. Panevėžio aps

Palaidotas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Paliko nuliūdę: mylinti žmona Stella Janulytė Zigmontienė, sū
nūs: Antanas ir marti Sofija, Juozas ir marti Helen, Frank ir marti 
Adelaine; 9 anūkai ir 6 proanūkai; pusbrolis Mykolas Zaukas ir šeima, 
pusseserė Viktorija Žukas ir teftna. švogerka Kotryna Kasparavičienė 
ir šeima, ir daug giminių, draugu ir pažįstamų.

Mūsų brangiajam Augustui Zigmontui pagerbti bus laikomos šv. 
Mišios šv Jurgio -patapijos bažnyčioje penktadienį. 1973 m. sausra 
men. 5 dieną, 7:30 valandą ryto. Kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus atlankyti į pamaldas ir geruoju prisiminti velioni.

Mes Tavųu. Brangiausias niekuomet neužmiršime Tu pas 
mus jau ne%teugrįM. bet mes anksčiau ar vėtian pas Tave nueisime 
Tebūna Tai tengte « žemelė

Nuliūdę lieka:
Žmona Stella, sūnūs, marčios, anūkai ir giminės.

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 So. UTUANTCA AVENUE. Phone: Y Arun 7-3401

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
8319 So. UTUAN1CA AVE. Tel.: Y Aras 7-113<i-1139

STEPONAS G LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREl/l RLpublw 7-1213
2314 WEST 28rd PLACE VIrgfiite 7-667!
11028 SUUTHWKST HIGHW AY, Pates Hills, IU. 974-4410

P. J. RIDIICkS
$354 He. H A I^TED STEBĖT \ Phone YArds 7-191)

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
G A R SIN K I T £ S NAUJIENOSE

s - naujumo*, oncaae i «j~— tsvmbay. j antaky < itn

šMirinkimą ir parengimą

PRANEŠIMAI

avmvnvmvmvnBaiBBaaBaaaiBBaaaaaflB

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

— Upytės DrsugiUcu Klubu meti
ni* susirinkimas įvyks penktadieni.: 
sauaio 5 d. 1973 m. Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd St. Pradžia 7 JO 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, kuria įvyko gruodžio 2 d. Po su
sirinkimo bus vaišės. A. K.

— Brighton Parko Lietuvių Mote
rų Klubo metinis susirinkimas įvyks
ta šį ketvirtadienį, sausio 4 d Hally-; 
wood Inn salėje, 8 vai. vakaro. Narės 
prašomos atsilankyti laiku, ne« yra 
daug svarbių raportų išklausyti ir 
reikalų aptarti. Po susirinkimo bus 
vaišės. E. M. M.

Lauk Viešpatie*: būk pilnas drąsos, o jis pastiprins širdį tavo, dar sa
kau, Lauk Viešpatie. Dievo. Palmė 27:14.

Laikas yra svarbus elementas visose Dievo sąrangose; todėl mes ne
turime jaustis prigautais kada ateina mėginimas kantrumo ir ilgai reikia lau
kti palaimų, kurių mes trokštame. Dievas ėmė laiką suformuoti pasaulį ir 
prirengti jį žmogaus gyvenimui; jis ėmė laiką duoti žmonijai reikalingus 
blogo prityrimus; jis ėmė laiką prirengti Kristaus — žmonijos Atpirkėjo — 
atėjimą; jis ėmė laiką prirengimui Bažnyčios dalyvauti jo šlovingame vieš
patavime; ir jis pašvęs užtektinai laiko sutvarkymui ir pataisymui visų 
žmonijos reikalų. Dievas neužmiršo, nors mums ir atrodo, kad į musų mal
das ilgai nėra atsakyta. Tas, kuris daboja žvirblio puolimą ir tikrai žino skai
čių plaukų ant mūsų galvos, Labai atsargiai daboja mažiaus) prašymą ir 
menkiausį reikalą savo mažiausio vaikučio.

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

Mr. F. Zavisf, 3715 West 66th Street, Chicago, Illinois 60629
SV. RASTO TYRINĖTOJAI

r



Kai

Joks mir-

Prieplauka (Aliejus)ANTANAS COOPER -SKUPASkrauju

PERSONAL 
Asmeny Ieško

a,.. -

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žeme — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žeme — Pardavimui

nukris 
Die v vbė

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS LMO KĖJIMAI S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

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

aukštybes, ne vienam 
įtrina mintis: o kokia

ir net pati 
įtempti savo 
tmikimo au-

KALĖDINIS PASIRINKIMAS
Jono žodžiai “rūbus
Avinėlio kraujuje” 
išaiškinti, kad tie komunisti 
nužudyti ir nukankinti lietu
viai pagal savo žmogiškas ga

ką. kurią
kąją galią Sūnus 
savo Tėvui.

O kokią Ymką.
gelbėti nuo baisaus likimo, 
esame pasirvžę n>< 
aukoti? Jei mūsų 
pati, kaip senovt 

apsislakštcĮkurie bevelijo geria mirti, ne
gu vergauti neribota. Nes 
šiuo metu, ką vieni ai kiti be
sakytų, nuo kovos prieš bolše
vizmą laimėjimo priklauso ne 
tik mūsų pačių ir mūsų vais

RENTING IN GENERAL

IŠNUOMOJA MAS KAMBARYS vieno 
įsmens bute Marquette Parko apylin
kėje. Pageidaujama moteris. Tele 
onas RE 7 5969.

DRY CLEAN — ALTERATIONS
— TAILORING — 

ESTABLISHED 40 YEARS. 
Southwest — Retiring.

CALL 737 3827 or 436 1900

siekiančios

prisikėli-

dingą lietuvių tautos palikimą, 
kurį mes. dar tebejaučiu savo 
lietuviškąja kilmę, privalome 
vykdyti. Tą pareigą mums už
deda mūsų senolių kraujas, 
kurio kaina viduramžių Lietu
va Įrašyta jiasaulio istorijon. įy 
jaunosios
Inas, sukūręs, kad ir trumpą, 
bet skaistų lietuvių tautos žy
dėjimo laikotarpį. * Tačiau di
džiausias akstinas mūsų pasi
ryžimui ir aukoms, iš kurių 
gims ateinančių lietuviu kartu 
laisvė, yra tūkstančiai nekal
tai nužudytų ir nukankintų lie
tuvių . apie kuriuos šv. Jonas 
apreiškimo pranašystėje yra 
pasakęs, kad tie niekam ne
žinomi išrinktieji yra atvykę 
iš didelio sielvarto ir milžiniš
kų kentėjimų krašto, ir kad jie 
visi savo tviskančius rūbus vra 
išplovę Avinėlio kraujuje.

nijos išsigelbėjimas.
Deja, ilgi baudžiavos metai 

paveikė lietuvių būdą, ir ne 
visų jų troškimas būti laisvais 
\ia lygiai toks nepalaužiamas 
kaip senovėje. Bolševikų oku
pacijos pradžioje Įvykusiame 
Lietuvos mtikytojų suvažiavi
me mokytojos Arminaitės pa
sakyti žodžiai, kad "jai būtų 
geriau būti sukapotai j šmote
lius negu pagal bolševikišką 
sistemą nuodyti mokyklos vai
kų dvasią bolševikų propagan
dos nuodais”, buvo senovės lie
tuvių taurumo pasireiškimas, 
kurį, deja, nustelbė Paleckio, 
Sniečkaus. Gedvilus, Liūdo Gi
ros vergiškas 
bolševikams, 
dusi žinia 
Kazlausko
fakulteto dekanu 
kame Lietuvos

šv. kurio funkcijos neišvengiamai

nusilenkimas
Neseniai paskli- 

apie profesoriaus 
atsisakymų būti 

bolševikiš- 
universitete,

susietos su agentavimu boševi- 
kų žvalgybai, aiškiai parodo, 
kad patriotiškumo dvasia po 
30 okupaci jos metų tebi ra gy
va pavergtoje Lietuvoje. Deja, 
ir tas šviesus Lietuvos padan
gės probnškis tuojau aptems
ta “akiratininkų” raginime) 
vyti į Vilnių studijuoti Lietu
vos universitete. Tačiau 
džiausią baudžiaunikišką 
menk, įima rodo Pasaulio Lie
tuvių Bendruoinęnės Valdybos 
ryšių ir kultūrinio bendravimo 
su rusų okupuota Lietuva ieš
kojimas. Atrodo, kad Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba, 
tą jos narį, 
ruoliu 
snukį, 
damasis, 
stalo bus numestas koks 
lelis. Eilė mūsų tėvynainių, 
gyvenančių Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse, 
ninkais. 
užeina ir 
skaldyti 
Lietuvos 
atsiųsti agentai.

bus lengva, nes bolševikai jai 
nuo senų laikų via Įsismelkę j 
Amerikos visuomene ir pajun 
gę jos organizacija'' savo pro
pagandai. Jų jsisnielkinias yra 
pasiekęs aukščiausius

TĖVAS NEKROŠAS Julionas. J 
Gabrielio. gimęs Kaune 1896 m.

BROLIS Nekrašas Vincas, S. Ju- 
hono, gimęs Kaune 1928 m.

TĖVO ir BROLIO ieško Jasiulio- 
ūenė - Nekrašaitė Aušra, duktė Juli- 
ono gim. Kaune 1943 rfi. Gyvenanti 
Vilniuje. Žemaitės g-vė 11-97.

VYRO ir sūnaus ieško Nekrošienė 
Zofija, duktė Juozo, gimusi Kaune 
1900 m., gyvena kartu su dukra Auš
ra.

NAMU VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

i sluoksnius, 
'sumanus
1 norėdamas

valdžios 
vienas 

kūrėjas.

bejėgiškai laukiančiu bolševi
kiškojo budelio , kad jis pa
trauktų aštriu peiliu po jo la
šiniais apaugusiu kaklu.

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

PRospect 8-22336455 So. Kedzie Avė.

su-

išskyrus vieną ki- 
pavirto tuo miš- 

šuneliu, kuris spirtas į 
vizgina uodegėlę

kad jam vistiek nuo
tikė-

kau-

jau virto ryši- 
pas kuriuos tuojau 

net apsigyvena mums

bolševiku

.JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
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

dar tebėra 
Deja, ji nė- 

nežiū- 
ne- 

Taigi

SIUNTINIAI į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA

J808 West 69th St, Chicago, m. 60629. • TeL W4 5-2787
Didelis pasirinkimas įvairių prekių. 

AUTOMOBILIAI, BALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai
maistas, doleriniai CertifikataL

V. VALANTINAS

Tačiau didžioji 
sios išeivijos dalis 
sveika, lietuviška, 
ra organizuota, todėl,
rint jos didelio skaičiaus, 
daug svorio teturinti, 
pats didžiausias ir svarbiausias 
patriotiškosios lietuviu išeivi
jos uždavinys yra išjudinti tą 
inertišką lietuviškosios išeivi
jos masę ir įjungti ją aktyvion 
veiklon prieš komunizmą. O 
“aki ra liniukai”, dūduojantieji
Pasaulio Bendruomenės avinė
liai ir subaudžiauninkėję tėvy
nainiai. kurie visi yra dides
nio ar mažesnio masto bolševi
kų pašliaužėliai. tnri būti iš
skirti iš pozityviosios išeivijos 
tarpo ir pasiųsti “bolševikiš
kojo šėko pinuti”.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

Prof. Vaclovo Biržiškos

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:

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

J. AUGUSTAITIS

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusi, knyga. Kaina 51.50

Nei vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos §i knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpį pažįstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

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

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gave pinigus, tuojau knyga pasiųsime
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Iš to 
prieš 
lietu- 
neiš-

v\ riausybės 
kurie padės mus 

apšaukdami mus 
ekstremistais, išė-

Kovoti prieš blogį ir mirti už 
tiesą reiškia baigti savo gyve
nimą vertingai, su įsitikinimu, 
kad Aukščiausiojo pavestas už
davinys atliktas pagal mirštan
čiojo pajėgas ir kad pralietas 
kraujas nebuvo veltui pralie
tas, bet kad tas kraujas atneš 
laimės ateinančioms kartoms. 
Ir kai žvaigždžių mirgėjimas 
ima silpnėti, o jų šviesa blank
ti, mirštančiojo vaizduotės še
šėliuose iškyla Nukryžiuotojo 
vizija ir Jo ramūs, tylūs, bet 
tvirti žodžiai: “Consumatum 
ėst”. Ir mirštantysis, nebetu
rėdamas jėgų pajudinti savo 
lūpų, ramiai užmerkia akis ir 
tik sielai girdimu Įtaisu pakar
toja:

2 BUTŲ MŪRAS 2 metų senumo su 
šildomu beismantu, viskas labai ge
rame stovyje. 4534 So. Springfield 

Tel. 847-2928

SAVININKAI PARDUODA 9 kam
barių mūrinį namą su 4 vaniom kam
bariais, įrengtu pušų lentomis beis
mantu, gazo šilima, centriniu vėsini-j 
mu, 2 mašinų garažu netoli 65-tos ir 
Spaulding. Tel. 434-4322.

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis 
32081/j W. 95th St. 

GA 4-8654

Taip, consumatum est”
Julius Smetona

anekdotų 
pavaizduoti gyli 

pasiekęs bolševikų 
įsismelkimas i Amerikos val
džios sluoksnius, yra papasa- 

Ikojęs šitokį anekdotą: “Iš 
dviejų žymiausių naujųjų lai
kų valstybininkų, kuriais buvo 
Bismarkas ir Rooseveltas, pir
masis yra garsus, kadangi jis 
sukūrė galingą Vokieti ją, o an
trasis — kadangi jis sukūrė ga
lingą Sovietų Sąjungą", 
išplaukia, kad, kovodami 
bolševikų sinelkimąsi į 
viškąją visuomenę, mes
vengiamai prieš save nustaty
sime bolševikų sudemoralizuo- 
tus Amerikos 
sluoksnius, 
persekioti, 
fanatikais,
jusiais iš proto, vagimis ir ki
tais bolševikų nukaltais epite
tais. O j< i mes išaugtume iki 
tokio laipsnio, kad virstume 
rimtu bolševikinės propagan
dos stabdžiu, mūsa priešai 
gali nutarti mus sulikviduoti. 
Tačiau kokia lengva būtų mū
sų mirtis nuo bolševikiškojo 
peilio ar kulkos, palyginus su 
mirtimis (ų, kurie, pasak Šv. 
Joną “atėjo iš didelio sielvar
to krašto, baltai išlovę savo rū- 
buc Avinėlio kraujuje”. Taip, 
šiandien yra mūsj galioje pa
sirinkti: kovoti, kaip kovo
davo senovės lietuviai ir mirti, 
kaip mirdavo lietuviai — su 
ginklu rankoje, arba tęsti tuš
čią. bet be rūpesčių, 
kietiško darbo arklio 
mą, sočiai pava Įgyti, 
gyti šiltoje lovoje ir

NAUJI METAI
210,194,312 JAV gyventojų

Jungtinių Valstybių cenzo 
biuro pranešimu Naujųjų 1973 
metų išvakarėse JAV-bėse bu
vo 210,194,312 gyventoju. Pra
eitais 1972 metais JAV gyven
toj u padaugėjo 1.600,000, bet 
didžiausias metinis gyventojų 
padaugėjimas —r 3,1 milijonai 
— buvo 1956 metais.

Pirmoji 1973 metų pilietė
Pirmieji ženklai rodo, kad 

1973 metai bus ?.ženitorių me
tai, nes pats pirmasi 
gimęs kūdikis buvo 
riaus vaikas.

s šiemet
dženito-

ameri- 
gyveni- 
pasran- 
pavirsti

Kova prieš bolševizmą ne- grubiu, nusipenėjusiu veršiu.

Fruitcake Novel tyl

Fruitcake is traditional during the holidays and traditionally 
time-consuming to prepare . . . until this one. Gayly decorated 
with glace cherry flowers and served from within a ring of 
holly, Ever-So-Easy Fruitcake features a truly nove', use for 
packaged com flake crumbs, mincemeat and sweetened con
densed milk. Measuring and mixing together the seven ingred
ients result in a batter to be baked slowly, allow.ng the flavors 
to blend. For further "ripening,” this fruitcake can be v all-wrap^ 
ped and stored a week or more before bringing it to the holiday 
table.

Pirmąją mergaitę 
dženitoriui Macario 
pagimdė savo namuose 
na Conception Quiros lygiai 10 
sekundžių po 12 vai. nakties. 
Antras šiemet 7 minutėm vėliau 
ligoninėje gimęs inž. Van 
enen ir 
kas vra

Dianną
Quiros 

jo žino-

Me-

Ever So Easy Fruitcake
1 28 ox. ja3 eggs

2 cups packaged corn flake
) crumbs
1 teaspoon baking soda
1 14-oz. can (1 '/3 cups) sweet 

ened condensed milk
Lightly grease 9-inch tube pan 
grease waxed paper. Set pan aside.

2. In large mixing bowl, beat eggs until foamy. Add ■ Ttneininy 
ingredients; mix well. Pour batter evenly into tube >an.

3. Bake in slow oven (300’F.) about 1 hour 45 minute or until 
wooden pick inserted near center comes out clean Remove 
from oven; cool slightly before removing from pan. let stand 
until thoroughly cooled. If desired, decorate wiQ» glace 
cherries.

Yield: 1 9 inch fruitcake.
Note: Fruitcake may be wrapped tightly in wared paper and 
foil and stored in refrigerator for several weeks before serving 
For added flavor, wrap fruitcake in liquor-soaked chra—rirto 
before wrapping in waxed paper and folk

1.

to use mincemeat
lb. (2 cups) mixed candied 
fruit
cup chopped nuts

; line with waxed pape Lightly

1

i

jo žmonai Lindos 
berniukas.

ketvirtadieni, sausio 4 
d. per Pelkių Žiburėlio Litera
tūrinę valandėlę Margučio ra
dio programoje savo naujau
sius eilėraščius skaitys Antanas 
Gustaitis.

— ši

— AIDUTĖS kviečia atvykti 
i LINKSMA VAKARJ. sausio 13 
d. 7 vai. vak. Tautiniuose Na
muose. 6122 
Programoje 
kauskas su 
mis, Aidučių 
šokiai

So. Kedzie Ave. 
akt. Vitalis Žu- 
scenos aktualijo- 
dainos, vaišės

grojant 
orkestrui. Kaina 
po 10 asmenų, 
tek 376-5446.

ir 
Nco-Lithuanu 
6 dol. Stalai 
Rezervacijoms

(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 jrėmuoja- 
me ir restauruojame paveikslus. 
Gėles pristatome į namus. 3215 
W. 63rd St. Telef. 42JV2112.

Dail. A. Petrikonis

'AWAW.V.V.'.'A'.'VA'.W.

SKAITYK ’NAUJUKAS* -

JOS TEIKIA GER7U’SI/.S.

TEISINGIAUSIAS ’INU'

State farm fire ar.c Casualty £empa ..

A. & L. INSURANCE 8 REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobiliy draudimai

-
A. TVER AS 

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TeL: REpublic 7-1941

K. E R 1 N G 1 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 REBUU.DERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

SKAITYK PATS iR PAūAGlN.
KITUS SKAITYTI
NAUJI ! N A J

71 IR TROY — tuščia 17 m. senu
mo 3 miegamų baltų plytų rezidenci
ja. Centrinis oro vėsinimas. įrengtas 
rūsys, garažas. Tik $29,500.

72 IR CAMPBELL — naujesnis Pz 
aukšto 2 butų mūras. Gazo šilima, 
įrengtas rūsvs. garažas. Tik 32,500.

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

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

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

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

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

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

42 IR WESTERN — 12-butu. visi 
no 6 kambarius. $15.000 metinių pa
jamų. Išsimoka per 5 metus.

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

BALYS BUDRAITIS

RUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE.. CHICAGO 

TEL. — 254-5554

LAIMINGI NAMAI
ORIGINALUS APARTAMENTINTS 

NAMAS. Alumin, langai, naujas ga
zu šildvmas ir garažas anfvertas pla
tus sklypas, paiamų $6.600 metams. 
Prašo $45.000. Priims rimtas dervbas.

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

PUIKUS 2 BUTU 19 metu mūras. 
2 atskiri šildymai, keramikos vonios, 
kabinetu virtuvės, alumin. langai, ge- 
’ oži n ės tvoros, garažas, arti ofiso. — 
$36.000.

12 BUTU MŪRAS Marquette Parke. 
$17.500 najamų metams. Našlė pra
šo $84.000

6 KAMBARIU gražus apkaltas me
dinis. Naujas gazu šildymas. Gara
žas. Marauette Parke. Arti Western 
buso. $14.400.

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

7 KAMBARIU 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. Narnas gazo šildvmas 
oarko. Našlė atiduos už 29.000.

1*4 AUKŠTO 2 butų mūras, 
dėmūs 5V? kamb. 1-me aukšte 
kamb. butas 2-me aukšte. Du 
mai gazu šildvmas. varažas 
gatvė arti Western ir Marquette Rd. 
autobuso $21 000

pt.attts VERTINGAS t gtas Mar
quette Parke. Kaina $9 900

8 KAMBARTU m aukšto 16 metu 
■miras 2 vonios TroT-^tac
‘ns Garažas Arti 83-čios ir Kedzie 
$32 0OO

2 AUKŠTU 2 RirnT NAMAS pla- 
‘ue lotas Garažas Arti mūsų. — 
r?2ono

Valdis Real Katate
7051 So Washtenaw Ave RE 7-7200

MŪRAS

Arti

Mo-

1*6- 
rr’mi

MŪRINIS 4 MIEGAMI ir 3 vonios. 
Moderni virtuvė. Dideli kambariai. 
Garažas 32 pėdu sklvnas Tuoj Pa
inia užimti. Gerai prižiūrėtas. Ne
brangus. 64 ir Artesian.

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

SIMAITIS REALTY
2951 W 63 ST. (Prie Sacramento)

TEL. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontą*

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

HEATING CONTRACTOR 
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
oerstatau 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. 80R09. Tel.: VI 7-3447

DEL AUKŠTOS KOKYBES KAINOS 
[R SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
•amzdžiai. Tuckpointing — mūro sn- 
'virtinimas ir valymas Mūrininko, 
daliaus, cemento, ir dažytojo darbai 
Veltui įkainavimas. Skambinkite dabar

AL BBLMAKUS. 2S8-MM




