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JAV LĖKTUVAI Pv OLE
KINIJA PRITARIA EUROPOS RINKAI

PEKINAS. — Kinijos oficialusis laikraštis Jenmin Jin Pao 
aprašo Europos Rinkos praplėtimą, kaip svarbų Vakarų Europos 
žingsnį, skirtą atsverti dviejų supergalybių įtakai pasaulyje. 
Aiškinama, kad Amerikos ir Sovietų Sąjungos politinės ir ekono
minės ambicijos bus Europoje sustabdytos naujai apsijungusios, 
devynių valstybių rinkos. Iš straipsnio minčių dvelkia nuomonė, 
kad Europos vienybė yra sveikas reiškinys, šeštadienį Italijos 
užsienio reikalų ministeris Giuseppe Medici tris valandas kal
bėjosi su Pekino užsienio reikalų ministeriu Chi Peng Fei. Tema 
irgi buvo Europos saugumo ir vienybės klausimai.

Briuselyje devynių valstybių 
bendruomenės komisija išsirin
ko savo pirmininku prancūzą, 
buvusį finansų ministerį, Fran
cois Vavier Ortoli. Tai yra lyg 
rinkos premjero vieta. Vėliau 
bus išrinkti rinkos komisijos už
sienio santykių, finansų ir že
mės ūkio ministerial.

Amerikos oficiali politika yra 
nelaikyti Europos rinkos savo 
konkurente, bet galima partne
re. Devynių valstybių bendruo
menė, tačiau, stebėtojų many
mu, lengvai gali tapti Amerikos 
ekonominiu konkurentu. Rin
koje yra 253 milijonai gyven
tojų, kada Amerikoje yra 205 
mil. Visuminis gamybinis pro
duktas Amerikoje siekia 1,050 
bil. dol. kada Europoje jis yra 
695 bil. dol.

1$ VISO PASAULIO
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Piety Vietnamo vaikai tiek pripratę prie karo ženklų, kad jie visai nekreipia dėmesio j sau 
tuvę ar kareivio kepurę ant žemės.

0 AVIACIJOS BAZE
DA NANGO AERODROME NETYČIA 
NUMESTA 17,000 SVARU BOMBŲ

SAIGONAS. — Vakar karinė vadovybė buvo paskelbusi, kad 
Da Nango aviacijos bazę apšaudė komunistų artilerija, tačiau po 
7 vai. pranešimą pakeitė. “Tyrimai parodė, kad penki aviacijos, 
jūrų laivyno ir marinų bombonešiai - naikintuvai, skrisdami virš 
tamsių debesų, netyčia numetė 34 bombas, kiekvieną sveriančią 
500 svarų, į Da Nango aviacijos bazę”, šios klaidos priežastys dar 
nežinamos, tačiau prasidėjęs tardymas. Bazėje sužaloti šeši AC- 
119 lėktuvai ir vienas helikopteris. Bombos sunaikino keturis 
skysto kuro tankus, šiame puolime sužeisti 10 amerikiečių ir 
vienas vietnamietis. Gerai dar, kad visos bombos nukrito va
kariniame bazės pakraštyje, kuriame mažai esą žmonių.

Europos rinka yra didžiausias 
pasaulio prekybos blokas. Rin
kos eksportai siekia 28% pasau
lio eksportų, kada Amerikos yra 
17%. Rinkos importai — 24%, 
o Amerikos — l(k5%. Amerika 
turi didesnį plota ir keturis Ėart 
daugiau energijos šaltinių: ži
balo, dujų, elektros ir anglių. 
Amerika turi daugiau kaip tris 
kart daugiau kompiuterių, aukš
tesnę technologiją, tačiau eko
nominis Europos valstybių au
gimas yra, išskyrus Britaniją, 
greitesnis už Amerikos, Europo
je mažiau bedarbių ir palankes
nis užsienio prekybos balansas 
su didesnėmis valiutos atsargo
mis.

Amerikos ekonomistai tikisi, 
kad Vakarų Europa, bendrai 
veikdama, sustiprės ir sudarys 
didesnę rinką Amerikos produk
tams, kaip Amerika galės įvež
ti daugiau Europos produktų. 
Šiuo metu Europa perka 25% 
Amerikos eksporto, o Europos 
gaminiai sudaro 22.8% Ameri
kos importo.

SYDNĖJUS. — Australijoje 
įvyko mitingas prieš Vietnamo 
karą. Kalbą Thomas Uren, mies
tų išvystymo ministeris. Jis 
griežtais žodžiais puolė prezi
dentą Nixona ir jo politiką Viet
name. Tai jau trečias Australi
jos vyriausybės narys viešai kri
tikavęs Ameriką.

MASKVA. — Grupė sovietų 
žydų paprašė valdžios sumažin
ti 34 nuteistiems žydams kalė
jimo bausmes. Už bandymą pa
grobti lėktuvą kai kurie gavo po 
15 metų kalėjimo. . 
sakoma, kad išleidus 
tatymą prieš lėktuvų grobikus, 
buvusios bausmės yra per sun- sius sovietinės santvarkos metus Lietuvos (“Su darbo verdančio 
kios. Dabar 15 metų duodama galia...”). Straipsnis naujų faktų ar minčių nepateikia, bet įdo- 
už pagrobimą, jei jo metu įvyko mus kaip Paleckio mentaliteto veidrodis. Savo standartinėmis fra- 
sužeidimai ar nužudymai. Anoje zėmis ir plakatiniai šūkiais, jis galėjo būti parašytas ir 1940-41- 
byloje tebuvo tik planai lėktuvą' siais metais. Sužinome, kad po okupacijos gamyklas ir fabrikus 
pagrobti. j neva perėmė patys darbo žmonės. Negirdėtas darbo entuziazmas:

NEW YORKAS. — Airijos “Mykolas Sagaitis paklojo apie 20 tūkstančių plytų 1” 
premjerą Lynch New Yorke pa- 
sitiko pikta airių demonstracija. Liaudies Seime “audringi ap- 
Jis buvo išvadintas išdaviku ir (lodismentai”, vienbalsiai nuta- 
apmėtytas kiaušiniais. Amerikos1 p™3*- Spalio mėn. eisenoje 
airiai remia airių kovą šiaurinėje: “džiaugsmingi šūkiai”, dainos, 
Airijoje. | entuziazmas”? F J \

MANAGVA. — Nikaragvos . 90% rinkėjų atidavė savo balsus 
žemės drebėjime žuvusių skai
čius niekada tikrai nebus nusta
tytas, tačiau vyriausybė skel
bia, kad žuvo virš 10,000 žmo
nių. Valdžia sumažino valdinin
kų algas, prailgino darbo savai
tę ir padidino mokesčius, kol bus 
atstatytas sugriautas miestas.

BANGKOKAS. — Keturi ara
bai, kurie puolė Izraelio ambasa
dą Tailandijoje, išvyko nesumo
kėję viešbučio sąskaitos. Vien
butis turėjo 324 dol. nuostolių, 
todėl daugiau nebepriima arabų. 

NEW YORKAS. — Į preziden
to Trumano gedulo pamaldas bu
vo atvykęs Graikijos viceprem-

PALECKIS GINA STALINO TERORU
Pergalės” rugpj. numeryje Justas Paleckis aprašo pirmuo-

Daugiau kaip

“už liaudies pasiūlytus kandida
tus”.

kariuomenės vada
i.

NEW DELHI. — Indijos vy
riausybė paskyrė naują kariuo
menės štabo viršininką genero-

Įdomiausias Paleckio pasisa- lą Gopal Kurunath, kuris parei- 
kymas apie sovietinį terorą ir ge
nocidines deportacijas: “Lietu
vos darbo žmonės ir tarybinė 
valdžia nesigriebė keršyti savo 
politiniams priešams. Buvo izo
liuota tik nedaugelis buvusių fa
šistinių ir kitų reakcinių parti
jų vadovų, o taip pat žmonės, 
kurie buvo atsakingi už smetoni
nės vyriausybės smurto veiks
mus prieš darbininkų klasę, 
prieš liaudį... Ir jeigu tarybų val
džia, matydama kylančią grės-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Afrikos valstybių 
olimpiada

LAGOS. — Nigerijoje sekma
dienį prasidėjo antrosios Afri
kos valstybių sporto žaidynės, 
kuriose dalyvauja sportininkai 
iš 41 valstybės. Nigerijai šias 
varžybas suorganizuoti kaina
vo apie 36 mik dol. Žaidynėse 
dalyvauja ir tokios valstybės, 
kaip Zambija, Gabonas, Tanza
nija, su kuriomis Nigerija buvo 
nutraukusi santykius už tai, kad 
jos civilinio karo metu buvo pri- 
pažinusios Biafrą. bandžiusią

♦ Jungtinių Tautų sekreto-.nu0 Nigerijos atsiskirti, 
rius Wald h ei ip pareiškė viltį,'
kad karo veiksmai ir bombar- klausimai. Vyriausioji žaidynių 
davimai Vietname nebus at- • taryba paskelbė, kad Afrikos ša- 
naujinti, nežiūrint I
baigtų dabartinės taikos dery- 1974 __
bos Paryžiuje. I sporto žaidynės Naujoje Zelan-

♦ Vakar Springfielde buvo ~ 
prisaikdintas naujas Illinois fiasfr°Wuofi T lotų Afrikos rttgbh' 
gubernatorius Dan Walker. Iš- ’oman(U-

Žaidynėse iškyla ir politiniai

kuo pasi-Jys boikotuos Britų Komonvelto 
’ ’ / metais organizuojamas

Karinė vadovybė skelbia stip
rius Amerikos lėktuvų puolimus 
pietinėje šiaurės Vietnamo da
lyje. Pulti keliai, tiltai, kanalai, 
sandėliai. Puolimuose dalyvavo 
42 didieji B-52 bombonešiai. 
Bombomis apmėtytas ir Mu Gia 
tarpeklis, iš kurio prasideda vi
si Ho Chi Aliulio keliai.

Pranešimai iš Hanojaus ir 
Haifongo rodo didelius komu
nistams padarytus nuostolius. 
Daugiau ar mažiau sužalotos vi
sos penkios Hanojaus elektros, 
jėgainės. Haifongo pramonės 
rajone ištisos mylios buvusių fa
brikų dabar tik griuvėsiai. Mies
to valdyba skelbia, kad Haifon- 
ge numesta 15,(XX) tonų tonų 
bombų, nuo jų žuvę 305 asme
nys ir 882 buvę sužeisti. Su
griauta 5,800 pastatų. Hanojuje 
žuvę ar sužeisti 2.579 žmonės.

Paryžiaus derybos prasidėjo 
vakar šaltoje atmosferoje. Kis- 
singeris atvyko su patarėjais į

'dijoje, jei ši įsileis Šiais metais komunistų-partijos vilą Gif sur

kilmės jvyko
ham Lincoln

lanke prie Abra- 
paminklo.

Nigerijos valdžia įsakė iš sos
tinės gatvių pašalinti apie 500

Čikagos ligoninėms trūks- /’e v\s* ^uvo surinkti ir

Izraelio aviacija 
puolė Sirija

TEL AVIVAS. — Izraelio ka
ro lėktuvai vakar vėl puolė Si
rijos teritoriją, kareivines, pales
tiniečių partizanų stovyklas, ra
daro stovyklas, radaro stotis. 
Lėktuvams antrą kartą įskridus 
į Sirijos teritoriją, juos pasiti
ko Sirijos naikintuvai. Kovose 
izraelitai giriasi numušę net 
penkis Mig 21 lėktuvus. Visi 
izraelitų lėktuvai laimingai su
grįžę į savo bazes.

Nuo lapkričio mėn. tai di
džiausias abiejų valstybių avia
cijos susikirtimas. Lapkričio 21 
d. Izraelis numušė šešis sirų lėk
tuvus.

Izraelis 
puolimas 
praėjusio 
iš Sirijos,
rijos artilerija apšaudė Izraelio 
pozicijas Golano aukštumose. 
Per paskutinius du mėnesius Iz
raelio aviacija puolė Siriją jau 
penktą kartą.

aiškina, kad Sirijos 
įvyko keršijant dėl 
savaitgalio puolimų

Viename incidente Si-

jeras Stylianos Patakas. Grai-(m? *š hitlerinės "Vokietijos pū
kai surengė prieš ji demonstra- sės, ėmėsi griežtų priemonių 
cijas, kuriose dalyvavo ir akto- Prieš fašistuojančius elementus, 
rė Melina Mercouri. L

ėmėsi griežtų priemonių

gas perims sausio 15 (i. Senasis 
štabo viršininkas gen. Manek-. 
shaw buvo pakeltas Į fieldmar- 
šalo laipsnį ir jam pavesta vado
vauti planavimo komisijai, ku
ri pertvarkys Indijos karines jė
gas.

Naujasis fieldmaršalas, kurio 
vadovaujama kariuomenė užti
krintai sumušei Pakistano jėgas 
ir atplėšė pusę valstybės — Ryti
nį Pakistaną, kur dabar įsisteigė 
Bengalija, labi vertinamas In
dijos vyriausybes už jo didelį lai
mėjimą. ;

♦ Philadelphijoje streikuoja 
18,000 viešųjų mokyklų moky
tojų.

prieš išnaudotojų klasės likučius, 
tai buvo neišvengiama”.

j Kai ir tarp rusų komunistų pa
sigirsta kritiškų balsų apie anų 
laikų masines žudynes, Stalino 
pastatytinio dvasia ir stilius te
bėra įšalę stalininiuose laikuose.

(E)

perims

Astuoni australų 
laivai JAV uostuose

NEW YORKAS. — Amerikos 
uostų darbininkų unija, atsaky
dama į Australijos darbo unijų 
boikotą Amerikos laivams, ne 
iškrauna laivų iš Australijos. 
Septyni laivai nuo Bostono iki 
Tampos stovi uostuose. Vienas 
laivas yra Australijos, kiti šeši 
— kitų valstybių, tačiau atgabe
nę australų prekes.

Uostų darbininkų unija San 
Francisco uoste boikotuoja ir 
aštuntą Australijos laivą “Cap 
Vilano”, kuris tik ką įplaukė į 
uostą. Tai amerikiečių atsaky
mas 30-čiai autralų unijų, ku
rios pranešė Amerikos konsului
Sydnėjuje, kad Amerika gali ( tui Aminui, kuris išvarė Izraelio 
tikėtis daugiau prieš ją nukreip- patarėjus ir technikus, anksčiau 
tų veiksmų, jei Vietname ne-į treniravusius Ugandos kariuo- 
bus pasiekta taika. I meną.

Libija pasiūlė 
paramą Ugandai

KAMPALA. — Libijos vyriau
sybė pasiūlė Ugandos preziden
tui stipendijas 300 Ugandos ka
riškių apmokyti juos naudoti 
modernius ginklus. Kada iš Tan
zanijos Ugandą puolė ten gyve
ną prezidento Amino priešai, Li
bija tuoj pasiuntė 400 kareivių 
padėti Ugandai gintis. Libijos 
kariai du mėnesius treniravo 
Ugandos kareivius.

Libija simpatizuoja preziden-

Prancūzijos

’ahlevi pranešė 
balo bendrovių

Iranas
žibalo pramone

PARYŽIUS.
Le Monde pas ielbė. kad Irano 
šachas Riza I 
tarptautinei ž
grupei, kad Ira įas nuo 1979 me
tų nebeatnauji is žibalo eksplo
atavimo sutari es ir pats pradės 
kontroliuoti sa o žibalo pramo
nę. Paskutinė Irano sutartis su 
užsienio bendrovėmis buvo pa
sirašyta 1954 lietais, ji baigiasi 
1979 m. Niki

turės pirkti ži alą iš Irano ' v 
riausybės.

tada bendrovės

♦ Cicero IB susirinkimui 
pirmininkavo u Juškevičius, o 
sekretoriavo nokyt. D. Du- 
bauskienė ir T. Markauskienė.

SYDNSJUS. -U Australijos di
plomatai atvykb į Pekiną įsteig
ti ambasados. Atstovybės charge 
d’affaires bus Rose Cottrill, kol 
atvyks pilnas ambasadorius Dr. 
Stephen Fitzgerald.

ta kraujo plasmos. Kai kurios išvežti * Bari^’ specialią sto- 
ligoninės atideda nesvarbias ivy^- Sakoma, kad trečdalis el- 
operacijas. Per sausio mėn. iš tuoi pat iš stovyklos pabė- 
savanorių buvo l 
paintų kraujo, o pacientams i 
buvo supilta 2,511 paintų.

♦ Britanijos sveikatos minis
terija paskelbė, kad gripo epi
demijoje mirė apie 1,000 žmo
nių. “Londono gripas” 
siekė ir Ameriką.

♦ Cicero metiniame 
sirinkime nominacijų 
jon buvo išrinkti J. Norkus, M. J 
Griauzdė, Dr. B. Motušienė ir dieni New Orleans centre esąs 
J. švedas.

♦ Sen. Gaylor Nelson, (dem.
iš Wisconsino) pasiūlė sudary
ti mokslininkų komisiją, kuri 
valdžios lėšomis išstudijuotų, 
kokią įtaką Vietnamo aplinkai 
padarė Amerikos bonibardavi-' giau didelio kalibro šautuvais 
mai ir medžių lapų nudegini- ginkluotų banditu. Susišaudy
mo veiksmai. mas su pozicija dar nebuvo už-

♦ Garsus filmų pramonės sibaiges ir vakar, šias eilutes 
veteranas Adolph Zukor atšven- rašant, nušautu skaičius buvo 
tė 100 metų sukaktį.

♦ Washingtone

gauta 1,639 fio- L3**08 miestas aptvėrė aukš
ta tvora aplūžusius miesto lūš- 

jnynus, kad svečiai iš užsienių jų 
'nepamatytų vykdami Į moder
nų sporto stadijoną. Tvarką gat
vėse palaiko šimtai kareivių.

jau pa-

LB su- 
kemisi-

Banditų siautimas
j New Orleans centre

NEW ORLEANS. — Sekma— Sekma-

i Howard Johnson viešbutis užsi
degė, per langus ėmė veržtis dū
mai. Atvykus ugniagesiams ir 
policijai, iš viešbučio kažkas 
pradėjo šaudvti. Paaiškėjo, kad 
viešbutyje užsidarė trys ar dau-

YveMe, tačiau jo niekas prie du
rų nepasitiko, kaip būdavo anks
čiau. Palaukęs minutę lauke, jis 
pats pradarė duris ir įėjo į vidų, 
kur jau laukė Hanojaus delega
cija. Po pentkių valandų derybų 
niekas Kissi ngerio neišlydėjo, 
nebuvo jokių atsisveikinimų ar 
viešų rankos paspaudimų. Abie
jų delegacijų nariai buvo rim
ti, be šypsenų, kurios būdavo 
anksčiau, prieš didžiuosius Ha
nojaus bombardavimus. Iš to 
sprendžiama, kad derybos bus 
sunkios.

Išeinąs gynybos sek r. Laird 
pareiškė Atstovų Rūmų komite
tui, kad vietnamizacija leis Ame
rikai visiškai pasitraukti iš P. 
Vietnamo, kuris pats sugebės 
gintis nuo komunistų puolimų. 
Amerikos įsivėlimas j šį kon
fliktą pasibaigs su karo belais
vių paleidimu.

Į. i 7 asmenys, peršautų — 16. žu-
prasidėjo I vusiu tarpe buvo policijos vir- 

Watergate aferos teismo byla, šininko pavaduotoias, viešbučio 
Septyni asmenys kaltinami, direktoriaus pavaduotojas, vie- 
kad jie įsibrovę į demokratų na viešbutyje gyvenusi pora ir 
partijos centro būstinę šnipinė- vienas banditas.
jimo tikslais. Į New Orleans miesto centras

. buvo apsuptas policijos, visas ju-
♦ Praeitą sekmadienį įvyko dėjjmas suatabdytas Virš vieš_ 

.Lietuvių Bendruomenės Cicero Wio skraidė hdikop_
i apylinkės, susirinkimas, kuria- teriai> kurie bandė nušauti ant 
me pralaimėjo frontininkai ir aukštų pastato stogo jsitvir- 
pionierių stovvklų šalininkai, tinusius banditus, kuriu vieną iš 

Susirinkimas atmetė jų pasiū- helikopterio pavyko nušauti. Jis 
lytą “pirmininką” susirinkimui buvęs negras.
vesti, o išsirinko visiems lietu-j Rytinė spauda buvo paskelbu- 
viams pažįstamą A. Juškevičių, sj( kad žuvusių skaičius siekia 
Susirinkimas buvo labai audrin jn. tačiau vėliau policija šį skai- 
gas. bet didelė dauguma pasi
sakė prieš bendradarbiauto jus 
su okupantu. Nauja valdyba

čių sumažino ik’ 7. Policijos vir
šininkas pareiškė, kad jis itaria 
Juoduosius Musulmonus, kurie 

buvo įpareigota sustabdyti ben- jau anksčiau yra organizuotai pa- 
dradarbiavimo politiką. Isireiškę prieš policiją.

Nutraukė vokiečių 
laivo tinklus

REYKJAVIKAS. — Islandijos 
pakrančių sargybos laivas nu
traukė tinklus vieno vokiečių 
žvejų laivo, kuris sustabdytas 
atsisakė pats tinklus susikrauti 
ir pasišalinti iš Islandijos terito
rinių vandenų.

I.aivas “Berlin" iš Brenierha- 
veno buvo užtiktas žuvaujant 37 
mylios nuo Islandijos krantų. 
Praėjusių metų rugsėjo mėn. Is
landija paskell>ė, kad jos teri
toriniai vandenys bus 50 mylių 
nuo kranto. Nuo to laiko Islan
dija jau turėjo nesusipratimų su 
britų laivais.

Vakarų Vokietija pripažįsta 
tik 12 mylių teritorinius vande
nis ir jos žvejai gaudo žuvis is- 
landieėių uždraustame plote.

KARACHI. — Pakistano ke
leiviniai lėktuvai pradės sausio 
20 d. tiesioginius skridimus iš 
Islambado į Pekiną. -Tie skris

1 du kart per savaitę

I



Nauji filmai

AMERIKIEČIO FILMAS “RUSSIA”
ALGIRDAS GUSTAITIS

Nusikaltėliai savo nusikalsta- gana nekaltus dalykus, kasdieni
nius darbus slepia. Sovietų kolo- i nius vaizdus, pavyzdžiui gatves 
niaiinė imperija, okupavusi vi-į šluojančias moteris, sukrypu- 
są eilę buvusių laisvų nepriklau-1 siais ratais vienu arkliu važiuo
simų valstybių, norėdama savo jančius kolchozininkus, kaip 
nūs kaitimus prieš žmoniją nu- skėriai vaikščiojančius maskvie- 
siėpti, pasistengė savo v aidas ak- čius, ilgose eilėse prie Lenino 
linai uždaryti, apsitverdama Ge- mauzoliejaus ir krautuvių sto- 
leiiae uždanga, kad niekas iš pa-j vinčius žmones ir automatais 
vergtųjų negalėtų pabėgti. Tu- ginkluotus kariuomenės sargy- 
risiam iš laivojo pasaulio drau- binius.
džia fotografuoti, aprašinėti,! Netikiu, netgi raštu skelbia- 
pai yti, garsuose faktus įrašyti, niam jųdviejų pasigyrimui, kad 
filmuoti. Jie ypač bijosi teisia-, viską pabaigus, rupkių enkave- 
gm padėtį vaizduojančių filmų. (|jstaj Masks os aerodrome visą 
1 oriu jie nei patys gamina, nei.fjjni^ norėję sunaikinti, ją per
ki tiems leidžia. Dėl to reikia ste- šviesdami rentgeno spinduliais, 
bėtis, kaip tie rusai-bolševikai stebuklingu būdu tik vieto- 
leidu amerikiečiui fiimuotojui inis kiek apgadinę, kaip parodo 
1 heudore Holcomb keletą mė- filme matomos balzganos spal- .i 1- i> u >

Bavarijos kalnuos* saulė garai nudegina v*idua, tačiau temperatūra . .neleidfcia turistams pade- 
ginti kitas kūno dalis. Či<! matomas vieno viešbučio balkono vaizdas.

klal sugautas filmuotojų. Ma
tyti ketvertas linksmų veidų, ku
rie aišku — ruskiai, vaikinas ti
piškai kacapiškai skerėčiojasi. 
Trys merginos katiušos, kolonis- 
tės. Latviai| Ivo. 

rodo.
taip kvailai neat-

okupuoti kraštai

Estijos, Gudijos,

uoju apylaisviai keliauti po So- 
vieliją ir kai ką nufilmuoti, o da
bar paleido filmą, pavadin tą 
“Russia” ir tą filmą praeitą gruo
džio mėnesį rodė užsienių spau
dus atstovams Los Angeles, Cal.

Theodore Holcomb yra žino
mas dokumentinių filmų paruo- 
šėjas. Jis yra nufilmavęs ir pa
le. dės įdomių filmų iš Afrikos, 
Japonijos, Nepalo.

Jo pagaminti filmai “African 
Y Huge” ir “To be Alive”, laimė
ję dvi amerikiečių premijas, bu
vo rodyti New Yorko pasauli
nėje parodoje, filmas “We are 
Young” rodytas Montrealio Ex
po pasaulinėje parodoje ir fil
mas “US” rodytas Heniisfair pa
rodoje Texas.

Th. Holcomb yra kalifornie- 
tis. baigęs Oxford universitetą, 
d mg koliavęs. Befilmuojant 
“US” rytiniuose Kentucky vas-1 
tfjos kalnuose, staiga kažin koks 
tipelis pradėjo į juos šaudyti, ir 
buvo nušautas vienas jo padėjė
ju-

Norėdamas gauti leidimą be 
cenzūros filmuoti Sovietų Ru
sijoje. Theodore Holcomb pa
davė prašymą SSSR ambasadai 
Washingtone. Po šešių mėnesių 
tampymosi rusai leidimą davė. 
Prašytojas buvo nustebintas.

Paryžiuje, Prancūzijoje, jis 
susirado filmuotoją prancūzą 
George Elliautou. ir jie išvyko 
su 16 mm Eclair filmo kame
ra į Sovietų Rusiją. Maždaug po 
šešių mėnesių kelionės paruošė 
filmą, dabar rodomą Vakarų pa
saulyje. vardu Russia.

Jiedu ten išvažinėjo apie 17,- 
000 mylių ir iš penkiolikos ap-, 
lankė dvylika sovietinių “respu
blikų”. Bet jiedu ten filmavo tik .

vos.
čia yra tik pigus noras pasi

garsinti, nes jei ruskių enkave
distai (dabar vadinasi KGB) no
rėjo filmą sunaikinti, jiem ne
būtų reikėję ieškoti kokių spin
dulių, būtų užtekę filmo nega
tyvą, stiprioje elektros švieso
je, pervynioti, ir nebūtų likę ne 
tik balzganų vietų, bet ir visas 
filmas būtų pavirtęs nekalta ce
lofano juostele.

Dabar filmas yra ryškus, aiš
kus, vietomis puikus ir pasigė
rėtinai realistinis, kiek tos rea
lybės rusai leido.

Be reikalo aiškina filmo re
klamuotojai, kati jį gaminantie
ji galėjo keliauti ir filmuoti ką 
nori. Tiek naivi pasakaitė, kad 
daugiau nei aiškinti neverta.

Filme yrą išskirtinai rusams 
teigiamos propagandos, pav., se
nųjų carų laikais pastatytieji 
puikūs rūmai Leningrade, gra
žiosios cerkvės, erdviame bute 
Maskvoje smagiai begyvenan
tieji rusai, netgi šaldytuvą be
turį. Reikia aiškiai suprasti, 
kad gražieji senieji pastatai nie
ko bendro su komunistine dik
tatūra neturi. Architektūrines 
vertybes Leningrade, kuris tu
ri apie 3 su puse mil. gyvento
jų, nuolat dažo, atnaujina (da
žytojos matosi moterys, nuo gal
vos iki kojų dažuotos), kuomet 
Lietuvoje, Latvijoje ir kitur to
lygių vertybių apsaugojimui 
okupantai neduoda nei dažų, nei 
rublių, nei darbininkų, nei įran
kių. Barbarai okupantai nori su
naikinti kitų tautų pirmoje ei
lėje lietuvių tautos menines ver
tybes. Jie laukia laiko, kada 
Lietuvoje sugrius ir subiręs se
nieji gražūs namai, maldyklos.

pilys, o rusiškose žemėse jos tieji prie Aušros Vartų. (Nieko, paleistas amerikiečių ir kitų va- 
'nepasakyta apie ten esantį ste-! kariečių filminei auditor'jai.
buklingą šv. Marijos paveikslą).

Vilniaus katedra, sostinės gat
velės, kiemai. Trejetas šlitinė
jančių, stipriai nugėrusių, vy
rukų. Komentatorius pasakė, 
kad žmonės ten geria iš despe
racijos, norėdami pamiršti esan
čius nemalonumus, ir kad taip 
yra visoje Sovietų Rusijoje.

Parodyta viduramžė pora, gal 
apie 60 metų amžiaus. Eina po

spindės baltai, mėlynai ir auk
siniai išdažytos.

Jie draudžia religiją ir perse
kioja į maldos namus einančius, 
jose pamaldas laikančius, bet 
naivėlių sukvailinimui laiko iš
pustytas cerkves, mečetes ir net 
kai kurias bažnyčias, rodydami 
užsiečiams ir kartodami jų kon
stitucijoje įrašytus žodžius, kad 
religija yra laisva ir kiekvienas 
ją gali išpažinti kaip nori

Pažiūrėjus labai skaudu, liūd
na pasidarė. Taip jaučiasi pa
vergimas, rusų okupacija. Vi
sur liūdesys, slėgesys, nusimi
nimas, kentėjimas.

Visur Vilniuje labai ir baisiai 
trūksta dažų! Namai, sienos ne
dažyti, sutrūkinėję, suaižėję.

Kitų Lietuvos miestų 
dė.

Kiti Rusijos

Neparodė
Ukrainos. Gal parengs antrą da
lį? Matėsi kelių kitų pavergtų 
kraštų vaizdai. Tenai skurdas 
dar didesnis, nei matėsi Lietu
voje, Latvijoje. Žmonės pilnais 
keršto, neapykantos veidais. Vi
siška stagnacija, slampinėjimas, 
neturėjimas ką laisvalaikiu veik
ti.

Štai, tarnautojai ir kariuome
nė padeda tvarkyti kopūstų der
lių. Kitur mokyklų vaikučiai 
renka medvilnę laukuose. To
kia rusiško komunizmo tvarka. 
Kas nori dirbti, kai nieko neduo
da?

Stalino žmonos kapas. Ji jj- 
sižudė. (Žinoma, Stalino duktė 
Svietlana pabėgo į JAV-es).

Ryšytojo Pasterm?k’o kapas. 
Jo geresnių raštų Sovietų Rusi
joje neleido spausdinti.
pilnus pykčio, paslapties, užsi-

Kur tik pažiūrai, eilės, eilės 
žmonių prje maisto parduotu
vių. Rusų — komunistų siste
mos dalis: laikyk žmones eilė
se...

Mirusių rusų rašytojų, kom
pozitorių antkapiai.

Ir vėl pavergtos tautos: mu
sulmonai, kaukaziečiai, kazokai 
ir kt. Komentatorius aiškina, net 
Sovietų Rusijos vyriausybė pri
pažįstanti, kad daugelyje jų res
publikų yra nepasitenkinimas 
vyriausybe, bet jie tiki, kad lai
kui bėgant tas nepasitenkini
mas išnyksiąs.

Matant jaunų ir senų žmonių 
darymo veidus nesinori tikėti, 
kad kada Bolševikijos pavergtos 
tautos pradės mylėti komunis
tinę okupaciją. Jos, atrodo, lau
kia laiko, kada galės atsiteisti 
savo okupantams.
Filmą matė JAV prez R. Nixon

Skelbiama, kad 1972 m: prieš 
vykdamas į Maskvą pasitari
mams, filmą pamatė JAV prez. 
R. Nixon.

Ar tokie, labai ryškūs, faktai 
nepadarė teisingos įtakos JAV 
prezidentui ?

GAtfSlNRITES NAUJIENOSE
nero-

Rusai leido jiems nufilmuoti ’ ranka, kaip Lietuvoje įprasta, 
karvelių, žuvelių, kanal ėlių lais
vą turgų Maskvoje, bet ir čia tu
ri būti kokia apgaulė, nes kaip 
eilinis žmogus galės išlaikyti po
rą karvelių, jei jis pats neturi at
skiro buto ir jam trūksta duo
nos, tai iš kur jis galės gauti kal
veliams grūdų?

Lietuva
{kalbėtojas Harrison E. Salis

bury, “New York Times” rašy
tojas ir komentatorius, davė la
bai atsargius, bet gana teisingus 
komentarus. Jisai, pradedant 
filme rodyti Lietuvą, pasakė, kad 
iki 1940 metų Pabaltijo valsty
bės Lietuva, Latvija ir Estija 
buvo laisvos, o dabar jose gy
ventojų nepasitenkinimas Rusi
jos primestu režimu yra ryškus. 
“Praeis labai daug lįiiko, iki lie
tuviai, latviai ir estai sutiks su 
Maskvos taisyklėmis”. Lietuviai, **■. • - 
kaip ir kiti pabaltiečiai, niekad 
nesutiks su Maskvos okupacija.

Lietuva pradedama puikiais 
Trakų ežero vaizdais, pilimi, 
nors tai filme nieko nepaaiški-Į 
narna. Toliau eina Vilniaus vaiz-j 
dai: praeiviai Vilniaus gatvėse, 
besinieldžiantieji ir beklūpojan-

Abiejų veiduose skausmas, ne
viltis, liūdesys, kentėjimas.’ Aiš
ku. lietuviai.

Visi Lietuvoje, ir kitur rusų 
pavergtuose kraštuose žmonės 
slampinėja be jokio noro ką nors 
daryti, kaip vos ant kojų besi
laikantieji kankiniai. Viena gy
vesnė pora — jaunas vyras ru
sų kareivio uniformoje. Grei
čiausia, kad kolonistai?

Paaiškinta, kad gyventojams 
draudžiama turėti savo ūkiiis, 
prekybą, tik leidžiama augin tis 
daržoves, vaisius mažuose že
mės sklypeliuose, ir juose lie
tuviai, anksčiau žinomi kaip ge
ri ūkininkai, užsiaugina pragy-' 
venimui reikalingų maisto pro
duktų. Filme matyli visa šei
mynėlė beplušant^ studentiškai 
atrodantis gražus’ vaikinas be
tempiantis pilną maišą bulvių.

Parodė Vilniaus naujus, mo
dernius pastatus su užrašu Žir
mūnai. Labai puikų ligoninės 
pastatą, paaiškinant, kad tai mo
derniausia ligoninė Vakaruose.

Okup. Lietuvos vaizdų rodė 
keletą minučių. Komentarai bu
vo gana santūrūs, bet tiksliai 
parinkti. Nepamirškime, filmas

Latvija

Terodė Rygos vąizdų. 
tas iš seno žinomas savo gro
žiu, puikiais gėlynais, kuo įsili
pau savo laiku tenai lankęsis.

Puikūs, seni istoriški pastatai. 
Rygos istorija nuo XIII a. Irgi 
labai trūksta dažų, mūrai, pa
statai aiži, trupa, Rusai Rygai 
skirtais dažais tepa savo muzie
jų sienas, kuriuose laiko dau
gybę iš Pabaltijo prisivogtų tur
tų.

Latviai Rygoje atrodo dar 
liūdnesni. Tas kontrastas pui-

Mies-
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:
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news bowk!

□ King unquccns
□ Nixon elected
□ Sports figure dies
□ Scotch quarrel
□ Bombing on

□ Checkup
□ Blast kills 19
□ Splashdown
□ Antismoking hedge
□ Red budget

What occured where? Study the map 
the numbers with the events listed in the 
Score yourself 10 points for each correct

A score of 50—not bod. A score of 70—you're pretty

i NEWS QUIZ MAP 
ANSWERS

CHECKUP—“They ten »j 
I feel fine,” says Presiden 
Nixon after checkup ai 
Bethesda hospital. (4) 

BLAST KILLS 19-Explosioi 
at Weirton Steel idant 
Weirton, W.Va., being buffi 
by Koppers kills 19. (9)

SPLASHDOWN — Apollo 17 
splashes down from moon 
right on tarjet in the Pa
cific. (5)

ANTISMOKING HEDGE — 
Harvard professor tells 
Gerontological Society 
meeting in San Juan, P.R.. 
that by the time you’re 65, 
quitting smoking wou’t 
make any difference. (1)

RED BUDGET—Moscow an
nounces 1971 budget with 
defense spending bolding, 
agriculture rtbtes np near
ly 10 per ceiK.’{6)

KING UNQUEEBB — Jot

worth oi 
US. Savings 

Bonds.

Muna. for Jorrlaifan trfevl- * 
sion announctr, Souha Tea- 
kan. (2)

NIXON ELECTEB — Mem
bers of ElectWal College 
meet in stat? capitals to

.' vote for pretiden. Nixoa 
winner as prvtteted.(»)

SPORTS FIGURE MES — 
Charles “Gatoy* Hartnett, 
HaH of Fame- wh» caught

That’s because the Payroll Savi*gs

the amount yon specify is set aside from 
ends paycheck and used to btiy U.S. 
Savings Bonds. It’s the easy way to Now X Bond, pay 5K% interest wken bald to 

Bntanty of 5 yews, 10 month. (4% the first

SCOTCH QUARREL —

peace talks tog 4owx. (1) 
(NEWSPAPER fNTHRfSt AtSMJ

Take stock in America.
Buy U.S. Savings Bonds.
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ATSIMINIMU SKIRSNELIS
11 |gumą, paliepdavo žemei

1 gausesni derlių.
Laiškas iš

Vainauskas ir žemaičių dievai
Kazimieras Vainauskas tvir

tai tikėjo žemaičių dievams. Jis 
sakė, kad jo dievai esą kitokį ne
gu krikščioniškasis Dievas. Anie 
nereikalauja poterių, egzekvijų, 
suplikacijų ir nebaigiamų mal
dų, bet įvertina įvertinimą ir dė
kingai atsimoka už dėkingumą.

Nežinau, kaip būtų buvę, jei 
būčiau matęs bent vieną žemai
čių dievą ar dievaitę ir girdėjęs 
jų pageidavimus bei norus, bet 
nors nemačiau ir negirdėjau, 
vienok tikėjau, kad Vainausko 
dievai yra geri ir už dėkingumą 
atsimoka dėkingumu. Ir Vai
nauskas dėkingumo dievams ne-

Čikagos 

popunis 
laišką iš

Apie Kalėtias 
nuo brolio Petro 
gos. Laiškas rašytas 11. Ii. 1893 
m. Kai po keturių melų pra
mokau rašyti, ano laiško svar
besnes vietas nusirašiau. Brolis 
Petras, tarp kitko rašė: “Dabar 
esu Čikagoje, bet greit važiuosiu 
į farinas, nes čia nebėra darbų. 
Fanuose moka mažai, bet duo
da valgį ir pastogę.

Į Čikagą atvažiavau pernai 
pavasarį (1892 m.), nes čia rei
kėjo daug darbininkų prie na
mų budavojimo. Budavojo v»- 

, , „ ... .... . šok i us namus — didelius ir ma-šykštėjo. Ji. buvo dėkinga, lu |x)nisk,ls pi,,s,.i(,ki5ll,ts 
Galima sakyti — visai prastus. 
Iš tolo veizint tie namai atrodo 

j kaip skrynios, suguldytos ant 
žemės. Bet reikėjo ir tokių, nes

visus geruosius įvykius jo na
muose ar laukuose. Prieš eida
mas sėti vasarojų — linus, ru
gius, dobilus ar daržoves, visuo- 
met žiupsnelį sĄlų paaukodavo'imėn^Tiet'il- 
dievams. Jo apluoke buvo tam 
tikslui maža giraitė. Ten augo 
senas ąžuolas ir keli — jaunes
ni; žaliavo penkios eglės ir ka
dagių krūmeliai. Ten buvo au
kuras, sukrautas iš apvalainių 
akmenų ir reikalui esant tenai 
degindavo aukas dievams.

Prieš sėdamas betkokius pa
sėlius, jis pirmąją sėtuvę su- 
šlakstydavo rasos vandenėliu, 
šaukštu susemtus nuo žolės sa
vo kieme. Jis tikėjo, kad rasa 
yra dievo dovana žemei ir jos 
augalams. Rusa priduoda sėk
loms jėgą sparčiau dygti ir šak
neles įleisti, tvirtino Vainauskas.

Kai žiemkenčiai rugiai buvo 
arti žydėjimo, Vainauskas visuo
se dirvalės kampuose (paprastai 
— keturiuose) įsmeigdavo mie
tus (baslius), o jų viršui pririš
davo saują ilginių. Tai buvo gai
rės dievaičiui Vaisgantui (Vaiž
gantui) be klaidos susekti dirvos 
ribas. Vaisgantas rūpinosi vaisa 
ir darė žygius, kad kiekviena ru
gio žiedo dulkelė patektų į varpos 
akutę — kad nei viena akutė 
nepaliktų tauščia. Ir Vainausko 
rugių varpos būdavo pilnutėlės.

Kai pribręsdavo rugiai — trys 
pačios gražiausios varpos buvo 
aukojamos dievams, būtent, vie
na varpa Vaisgantui, viena — 
Žemėpačiui ir viena—Žeminėlei. 
O kai sumaldavo naujuosius ru
gius ir iškepdavo duoną, tai pir
masis papintis buvo aukojamas 
dievams. Rudenį Žemėpačiui ir 
Žeminelei aukodavo du viščiu
ku (šios dievybės yra dvyniai, 
gimę iš dievo Perkūno ir pa
prastos mergelės vardu Giratė. 
Abu sudievinti kada buvo 5 me
tų. Juodu rūpinasi žeme daugiau 
už kitus dievus — J. Š.). Dievai 
įvertindami Vainausko dėkin-

po.
žmonių čia tiek privažiavo 

dėl to, kad tikėtasi iškilmingo 
minėjimo 400 metų nuo Ame
rikos atradimo. Ta sukaktis tu
rėjo prasidėti 1892 m. spalio 
mėn. 21 d. Buvo atvykęs ir Kris
tupo Kolumbo giminaitis ku
nigaikštis Veragus. Tačiau mi
nėjimas neprasidėjo, nes dieną 
prieš pradžią siautė lijundra: 
storu ledu apšalo ulyčios ir vi
sa Čikagos žemė. Ulyčiose galė
jom ,liūkštinėti su ledžingomis; 
arkliai nebepatraukė vežimų ir 
patys virto, kaip girti. Paro
dos budinkų durys užšalo ir vi
sos medžiagos apledėjo.

Kai ledas nutirpo, aš vėl dir
bau prie budinkų mieste ir pa
rodos lauke.

Paroda — Kolumbian Ekspo- 
zišion prasidėjo 1893 m., geg. 
mėn. 31 d. Per vasarą čia buvo 
linksmas gyvenimas,, bet rude
nį prasidėjo suirutė. Spalio mėn. 
28 d. paradoj buvo “visų miestų 
diena”, o tos dienos iškilmėms 
vadovavo Čikagos miesto mayo- 
ras Harrisonas. Iškilmės ėjo ge
rai, kol žmogžudys Jurgis Juo
zapas Pendergast penkiais re
volverio šūviais mayors Harri- 
soną nušovė. Tasai mayoras bu
vo visų mylimas žmogus. Po to 
žmogžudys nuėjo į policijos nuo
vadą ir pasigyrė: “Nušoviau ma
yorą Harrisoną”.

Dabar Čikagoje siaučia suiru
tė. žmonės palieka nesenai pirk
tus namus ir bėga. Bėgsiu ir aš”.

Petras Vainauskas

duoti

A. VILAIN1S

gavo
Čika-

Nauiosios Ginėjos liaudies menas. Kaireie ceremonijy durklas, dešinėje — gedulo figūra, ku
rią saly gyventojai pastato prie numirėlio, kad apsaugoty jį nuo pikty dvasi y.

Po Brighton Parką paklydinėjus
(Tęsinys)

FRANK'S LIETUVIŲ 
MĖGIAMA UŽEIGA
(2659 West 43rd St.)

Visų užeigos lankytojų 
kaimynų daugiausia težinomas 
ir vien tik tuo vardu Frank te- 
vadinamas yra aukštaitis, 
kilęs iš Panevėžio miesto. Kaip 
ir daugelį čia po karo atvyku
sį, jį iš gimtojo krašto išbloškė 
karo audros. Karo pabaigoje 
jis vedė.

Jis su žmona Veronika ir 
dviem mažamečiais vaikais 
1957 metais atvyko į JAV, Či
kagon. Į šią verslo sritį jis įsi
jungė 1962 metais, atidarė šio
je vietoje užeigą. Biznyje jam 
labai gerai sekėsi. Savo suma
numo ir darbštumo dėka, tal
kininkaujant žmonai, jis jau 
spėjo pasiturinčiai įsikurti. 
Be šių gražių dviaukščių mūro 
namų, kur yra jo užeiga, turi 
ir daugiau nuosavybių šioje 
apylinkėje. Išaugo jau ir vai
kai savistoviam gyvenimui. 
Duktė jau spėjo ištekėti, ir ge
rasis žentas jam laisvalaikiu 
patalkininkauja. Sūnus pernai

ir

baigęs JAV armijoje tarnybą 
grįžo į namus.

Kaip pastebėjau, Frankį 
mėgsta tos apylinkės gyvento
jai ir ne vien lietuviai. Kelis 
kartus esu lankęsis čia ir visa
da rasdavau besėdinčių prie 
baro lankytojų. Vieta erdvi ir 
gražiai įrengta. Girdėjau, kad 
savaitgaliais čia jų esama taip 
gausiai, kaip bičių avilyje. Jis 
moka su svečiais sugyventi. 
Frenkis yra augalotas ir stip
rus vyras.

šiemet būtų galėjęs atšvęsti 
dešimtmetį nuo užeigos atida
rymo. Tačiau jis turėjo dviejų 
metų pertrauką. Buvo užklu
pusi liga. Norėdamas pailsėti 
jis buvo perleidęs šią užeigą 
vienam, iš Australijos Čikagon 
persikėlusiam lietuviui. Kaip 
Frankiui sekėsi, taip anam ne
sisekė. Lankytojų užeigoje vis 
mažėjo, ir būtų tekę ją užda
ryti. Jis turėjo grįžti prie biz
nio. Tada vėl viskas grįžo į se
nas vėžes. Pas jį gausu lanky
tojų, kad ir dviem dirbant rei
kia

ledų. Tų siuntinių nebegaus 
Kalėdoms, bet prieš šventes 
gaus džiuginantį pranešimą, 
kad kalėdinės dovanos yra iš
siųstos. žiemos Lietuvoje yra 
ne tik šaltos, bet jos ir gana il
gai užsitęsia. Jei Velykos bū
na kovo mėnesį ar balandžio 
pradžioje, tai sniegas dar te
besilaiko. Tad ir šiltas apda
ras vis dar nešiojamas.

Radęs gausų būrį siuntinių 
siuntėjų, jiems besirenkant 
prekes kalėdiniams siunti
niams, aš apžiūrėjau P. Nedo

siuntinių išsiuntimo patalpa*: . 
Jos erdvios, didoki kambariai, 
gausiai prekėmis pripildyti. 
Teiravausi kokių dovanų dau
giausia išsiunčiama. Daugiau
sia siunčiamos medžiagos rū
bams ir aprangos reikmenys. 
Maisto siuntinių siunčiama 
daug rečiau, daugiausia į Si
birą ar Lietuvon seno amžiaus 
žmonėms. Siunčiama laikro
džių ir kitų vertingų dovanų. 
Užsakoma miestuose gyvenan
tiems lietuviams televizijos, ra
dijo aparatai, skalbimo maši
nos, šaldytuvai ir net automo
biliai.

Man vienas siuntėjas paaiš
kino kodėl daugiausia yra siun
čiami rūbai, eilutėms medžia
gos ir paltai. Tų dalykų ne tik 
kad labiausiai stinga, bet neį
kandamos kainos. Valdinin
kas jei ir gerai uždirba, turi 
taupyti tris keturius mėnesius, 
kol gali įsigyti rubli eilutę. 
Kaimuos — kolūkiuose gy
venantys vargiai gali tokią su
mą susitaupyti ir per išti
sus metus. Taip brangiai mo
kant ne tik negalima gauti jų 
pasirinktinai, bet turi 
pasitaikančios progos.

Nadas Nedzinskas yra pats 
seniausias toje verslo srityje. 
Dirba šiame versle šešiolika 
metų. Man pasiteiravus, ar jam 
tas darbas nenusibosta, jis pa
aiškino, kad siuntiniai jam 
primena Lietuvą, gimtąją šalį.

Dar paklausiau jo, ar daug 
jam tekę siuntinių siųsti į Si
birą ir ar dabar pasitaiko tokiij 
atsitikimų. Paaiškino, kad 
jam anksčiau tekę jų siųsti la
bai daug, gal net kelioliką 
tūkstančių siuntinių, ir kas de
šimtas — dvidešimtas vis buvo 
siunčiamas į Sibirą. Dabar ten

siunčiamų siuntinių skaičius 
kiek sumažėjęs.

Baigdamas noriu pastebėti, 
kad P. Nadas - Nedzinskas yra 
amžinas skautas. Tam pašvęs
tas ne tik visas )a:svalaikis, bet 
neretai tenka nuvogus ir nuo 
profesinio darbo skirti tam ne
mažai laiko.

Ta laisvalaikio darbo našta 
dabar yra dar padidėjusi, įstei
gus Dzūkui draugiją. P. Nadas 
Nedzinskas yra dzūkas. Su
prantama, kad organizuojant 
šią draugiją neišvengė pareigų. 
Nepeiktina, kad dzūkiškas kaiš

ai us,lumas, kaip putojantis 
atiniešiamas lėtumu.

(Bus daugiau)

laukti

JAV Iždo departamentas 
dėkoja bony pirkėjams
JAV Iždo departamentas dė

koja Illinojaus pramonės, biz
nio ir darbo vadams, finansinių 
įstaigų vedėjams, spaudai ir val
stybinių bei privačių instituci
jų darbuotojams už JAV tau
pymo bonų (U. S. Savings 
Bonds) rekordinį pardavimą, ir 
piliečiams už pirkimą. Per pra
eituosius metus išpirkta U. S. 
Savings Bonds už daugiau kaip 
$415 milijonus dolerių Illinojuj. 
Ta skaitlinė skaitoma rekordi
ne.

Vien tik Cook apskrityje, į 
kurį įeina visas Chicagos mies
tas, praeitais metais per lapkr. 
mėnesį parduota už $21,986.117 
abiejų serijų E ir H bonų, tai 
yra 11.3% daugiau kaip užper
nai metais. Viso Illinojuj pra
eitais metais per 11 mėnesių par
duota bonų už $378,048,628.

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

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

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St., Chicago, FU. 60608
apsisukti.

NADO NEDZINSKO 
SIUNTINIŲ ĮSTAIGA

(4065 Archer Avė.)
Iš lietuvių tarpo pirmiausia 

išgirsta artėjančių Kalėdų sig
nalus, kaip patyriau iš Nado- 
Nedzinsko siuntinių į Lietuvą 
siuntėjai. Rudens pradžioje 
jau atsilanko į jo įstaigą žmo
nių, kurie užsako siuntinius į 
Lietuvą Kalėdų šventėms. Jie 
čia renkasi prękių, tinkančių 
žiemos sezonui, šiltas vilno
nes medžiagas, kailius ir šil
tus apatinius buitinius bei ava- 
Ivnę. Tai užtrenka iki pat Ka-

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

<
Aną laišką perskaičius mano 

mintyse kilo suirutė. Nesupra
tau kam ir dėl ko nušovė gerą 
žmogų ir žmonių išrinktą valdi
ninką ? Patrakimas!

Amerika laisva, turtinga, bet 
nelaiminga. Toji mintis ir nūnai 
atsinaujino mano galvoje.

Juozas šmotelis
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UNIVERSAL
Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

*a*-**^a^p

Chicago Savings and Loan Assn 
Philomena D. Pakel, President

TEL.: GR 6-7575

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60606

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
įsteigta 1923 metais Tek 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Chicago Savings
and Loan Auociatioa

INSURED’
UP TO

PER ANNUM PER ANNUM PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE

Two Year Maturity ■

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

PER ANNUM

SHORT TERM 
3 OR 6 MONTH TERM 

Minimum 51,000

CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO bendrovė dėl bet kokly 
(ūsy namo pagerinimy duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tin
kamomis sąlygomis. O gal Jums yra reikalingi pinigai dėl kitokiy 
reikaly? Ar |ei neturit* nuosavo namo ir jums nusibodo mokėti 
aukite* nuomas, įsigykite nuosavus namus.

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY PAID QUARTERLY

Bot kokiais finansiniai* reikalais kreipkitės |:

KHUKT 1 HUBS HUXT 
OUX PORSST FRIENDS

Pa* mus taupomi jūsų pinigai atlieka di 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra. 
|ie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

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

'•in pirmos.
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Svetimos valios lietuviams neprimes
Ne vieną kartą svetimieji bandė laisviems lietuviams 

primesti savo valią, bet jiems nepavyko. Tą valią bandė 
primesti Cicero lietuviams, bet jiems ir šis manevras ne
pavyko.

Visi žinome, kad rusai, jėga okupavę Lietuvą, įvai
riausiais būdais bandė pateisinti okupaciją ir laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos prijungimą prie Sovietų Sąjun
gos. Molotovas aiškino, kad Lietuva ir anksčiau priklau
siusi rusams, o Dekanozovaes pasakojo, kad rusams rei
kalingos saugios Vakarų Rusijos sienos. Stalinas tvirti
no, kad Lietuva,, prijungta prie Sovietų Sąjungos, bus 
saugi. Visi šie argumentai neteisingi. Lietuvos prijungi
mas nesustiprino Sovietų Sąjungos sienų, nes rusai pra
dėjo bėgti nuo pirmo vokiečių šūvio.

Sovietų agentai tvirtino, kad nepriklausoma ir lais
va tauta savu noru sau užsikorė rusiškus vergijos pančius. 
Jie net surado žmones, kurie važinėjo į Maskvą ir prašė 
paties Stalino, kad tuos pančius lietuviams užkabintų. 
Bet laisvame pasaulyje esantieji lietuviai paneigė duo
menis apie rusų fabrikuotus “rinkimus” ir ne tiktai atsa- 
komingiems vyriausybės pareigūnams, bet ir Amerikos 
kongresui įteikė tikrus duomenis apie rusų pravestus 
“rinkimus”.

Amerikos lietuviai, susijungę į Amerikos Lietuvių 
Tarybą, įtikino tuometinį krašto prezidentą Eisenho- 
werį, kad Lietuvos okupaciją reikia ištirti. Lietuviai liu
dijo kongreso komitetui, surinko labai svarbios medžia
gos, kurią kongresas paskelbė. Tada lietuviai vieningai 
dirbo ir daug pasiekė. Sovietų valdžia ilgus metus nedrįso 
kelti Lietuvos “įsijungimo” į Sovietų Sąjungą, nes žino
jo, kad Amerikos politikai apie tą klausimą daugiau žino.

Nepajėgę suskaldyti lietuvių vienybės, lietuvių tau
tos priešai ėmėsi kitų priemonių. Jie savo darban įsikin
kė kelis studijuoti tinginčius žmones, sugalvojo “vieną

buvo panaudotas lituanistinės mokyklos tėvu komiteto 
vardas, kai tiems patiems tikslams naudojami net ne
vykusiai sulipdyta bendruomenė, kai komunistinių pio
nierių klausimas naudojamas neapykantai ir nepasitikė
jimui skleisti, tai lietuviai sujudo. Jie ne tik apvalė mo
kyklos tėvų komitetą, kuris, tėvų neatsiklausęs, komi
teto vardą pradėjo naudoti svetimųjų įtakai plėsti lietu
vių tarpe.

Apvalius tėvų komitetą, liko dar neaiški Cicero ben
druomenės apylinkė. I ją buvo sulindę keli elementai, ku
riems labiausiai rūpėjo lietuvių vienybės ardymas, nea
pykantos vienų prieš kitus sėjimas ir lietuvių tarpe sėja
ma konfūzija. Malonu konstatuoti, kad šitas reikalas 
jiems nepavyko. Cicero apylinkės susirinkimas parodė, 
kad didelė lietuvių dauguma nenori bendradarbiauti su 
krašto okupantu, kad jiems nepatinka ant tvoros sėdin
tieji žmonės. Bendradarbiautojai bandė primesti susi
rinkimui iš anksto parinktą pirmininką ir susirinkimo 
sekretorių, bet didelė dauguma nesutiko su tokiu apgau
lingu planu. Ji išrinko savo pirmininką ir savo sekretorių.

Cicero apylinkė apsivalė nuo bendradarbiauto jų. Ap
sivalė todėl, kad į susirinkimą atėjo ir pareiškė savo va
lią. Jeigu susirinkimas būtų nedidelis, jeigu ciceriečiai 
būtų nesusidomėję keliamais klausimais, tai reikalas bū
tų galėjęs išslysti, kaip jis buvo išslydęs iš tėvų komiteto. 
Amerikos lietuviai bus plačiau informuoti apie Cicero lie
tuvių nuotaikas, Naujienose bus rašiniai apie praeitą sek
madienį vykusį susirinkimą. Šios dienos numeriu nespė
jome jų įdėti, bet galime pranešti, kad Cicero bendruo- 
menėn įsibrovę bendradarbiautojai pralaimėjo. Didelė 
lietuvių dauguma pasmerkė jų vestą politiką. Nepasiti
kėjimas pareikštas jų parinktam ‘‘pirmininkui” ir išrink
ti žmonės, kurie savo darbais įrodė, kad jie pajėgia at
sispirti svetimųjų įtakai. Susirinkimas parodė, kad dide
lė lietuvių dauguma neleis mažai grupelei vesti daugumos 
lietuviams nenaudingais keliais.

Savo laiku bendradarbiautojai buvo įsibrovę į Kana
doje lietuvių suorganizuotą ir leidžiamą Nepriklausomą 
Lietuvą. Kada skaitytojams ir bendrovės šėrininkams 
buvo išaiškinta, kad laikraštis nukrypo visai kita kryp
timi, negu jo savininkai norėjo, tai jie suvažiavo ir viską 
atstatė į tikras vėžes. Panašiai pasielgė ir Cicero lietu
viai. Kai jie įsitikino, kad keli nesusipratėliai bandė vie
tos skyrių kreipti nelietuvišku keliu, tai suėjo didesnis 
lietuvių skaičius ir atėmė vadeles iš trumparegių.

Kiekvienoje lietuviškoje įstaigoje, kuri pradeda suk
ti nelietuviška kryptimi, reikia susispiesti ir atstatyti 
tvarką. Reikia daugumai pasiryžti ir atkakliai kovoti už 
savo teises. Bendradarbiautųjų skaičius lietuvių tarpe 
labai mažas. Dauguma gali juos lengvai suvaldyti.

Kur S. Neris sukūrė poemą apie Staliną?
1972 m. “Naujienų” 216 nu

meryje radau patalpintą straips 
nį
linijos”. Pabaigoje to straips- 

_ _ nio rašoma: “Maskvoje Salio-
lietuvių partiją ir pradėjo ardyti lietuvių vienybę iš vi- mėja Nėris buvo priversta para 
daus. Jie šmeižė lietuvių politines grupes, niekino Ame- syti Stalinui poemą, o Cicero- 
rikos Lietuvių Tarybą ir ryžosi siųsti savo vaikus į Rum- Je Poetė Tulauskaitė savo no- 
šiškių pionierių stovyklas... “lietuvių kalbos mokytis”. ru ©£* Reil,ne?
Jiems pavyko pasiųsti pirmą grupelę, nes didelė lietuvių 
dauguma reikalo nesuprato ir nekreipė dėmesio į tolimes- 
nę “pionierių stovyklų” reikšmę. į

Bet kai reikalas buvo plačiau išaiškintas ir aiškiai'Kauno III-joje 
nustatyta, kad bendradarbiavimo su okupantu tikslams gimnazijoje. Kai

Naujos Cicero fronto

į už Stalino 
paskelbto melo kartojimą”. Kas 
liečia poemą, tai jos parašy
mo eiga buvo sekanti.

i 1940 m. S. Nėris mokytojavo 
valstybinėje 

bolševikai

okupavo Lietuvą, tai uždrau
dė savavališkai pasitraukti iš 
tarnybų, švietiujo ministeriu 
(be jo atsiklaus'ino ir žinios) 
buvo paskirtas A. Venclova. 
Tai S. Nėris pati pirmoji suši
lusi ir išraudusi nustraksėjo 
pas A. Venclovą. Jį stipriai ap
kabinusi pabučiavo ir prašė 
atleisti iš mokytojos pareigi]. 
Girdi, o kaip mari būtų gera, 
kad nereikėtų galvoti apie ryt
dienos pamokas, sąsiuvinius 
ir jaunimo mokymą. Juk da
bar prasideda naujas laimin-

gus gjveniJWMi, ir ji visas j ė- dėtų poetų jr rašytojų kūrimai, liek apie jį kiek apie savo tau- 
gas norinti skirti tik poetinei Tomis dienomis beveik visi tos istoriją šlovina herojįnį revo 
kūrybai.

S. Nėries poemą apie Staliną 
sukūrė Kaune S. Rusijos pa
siuntinybėje, 1940 m. pirmo
mis okupacijos dienomis. Ji 
toje poemoje išgarbino Stali
ną, pasmerkė nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimą ir apteršė 
garbingą Lietuvos senovę. Ir 
už šį šlamštą komunistų parti
ja jai sumokėjo 25.000 litų ho
norarą. Tuo. laiku tai dar bu
vo dideli pinigai, už tokią su
mą galėjai nusipirkti namą ar 
ūkį. Bet komunistai svetimų 
pinigų nesigailėjo ir tūkstan
čius mokėjo už visokių bleviz- 
gų rašymą.

1940 m. liepos 23 dieną buvo 
išrinkta “delegacija” važiuoti 
į Maskvą ir parvežti Stalino 
“saulę”. Ton delegacijon buvo 
išrinkta ir S. Nėris. Toji dele
gacija, prisikrovusi čemoda
nus lietuviškų dešrų, kumpių 
ir įvairiausių gėrybių, iš Kau
no geležinkelių stoties į Mask
vą išvažiavo liepos 30 d. vaka
re. Rugpiūčio 3 d. 18 vai. Krem
liuje prasidėjo Lietuvos kry
žiavimas bolševikinėse kartu
vėse. S. Nėris, įkopusi į tribū
ną prabilo sekančiai:

“Vadui, mokytojui, draugui, 
ietuvių tautos išlaisvintojui 

didžiajam Stalinui aš skiriu 
savo eiliuotą žodį — poemą 
apie Staliną. Joje reiškiamos 
mintys ir jausmai lietuvių tau
tos dėkingos už savo laimę ir 
išlaisvinimą”. Ir po to perskai
tė visą 12 posmų iš poemos 
apie Staliną. Jos žodžius į ru
sų kalbą vertė Zenkevičius. (V. 
Radiofono juostelių ištrauka.

Vėliau, kai jau delegacija 
sugrįžo į Kauną, tai P. Cvirka 
pasakojo, kad ši S. Nėries po
ema sujaudinusi visus posėdžio 
dalyvius. Posėdžiui pasibai
gus, senas kaukazietis griebė 
bučiuoti autorės ranką ir taip 
žemai nusilenkė, kad Salomė
ja iš to džiaugsmo nęt sveikin
tojo barzdą primynė. O gruzi
nai ir armėnai paprašė poemą 
išversti į jų kalbas. Vėliau ši 
poema buvo išversta į rusų ir 
kitų “broliškų” tautų kalbas.

Tai buvo 1940
Dabar dar tenka priminti, ką 
apie tą poemą rašė vėlesnių 
metų komunistinė spauda.

Okupuotoje Lietuvoje išleis
toje enciklopedijoje be kita ko 
rašoma:

“Poemą apie Staliną (1940) 
turi tuo metu paplitusios pa
negirikos bruožų”. (ML L. T. 
E., II tomas, 687 psl.).

A. Venclova savo atsimini
muose apie poemą rašo sekan
čiai:

svarbiausieji respublikos laik- Ii u ei jos pradą. Šiaip ar taip, 
rašėiai išspausdino Salomėjos
Nėries “Poemą apie Staliną“. Į Stalino vardo kartojimas liau- 

“Stalinas... Su jo vardu ta-j tusi šokiravęs” (A. Venclova, 
da Lietuvos išsivadavimą iš “Jaunystės atradimas”. 
kapitalistinės priespaudos šie- m., 521 psl.) 
jo kiekvienas mūsų revoliucio
nierius, sąmoningesnis dar-} 
bininkas ir darbo valstietis, in-* 
teligentas, kuris džiaugėsi, 
kad griuvo plutokratų valdžia 
ir gimė nauja Lietuva. Stalino 
portretus iškėlę nešė kiekvie
name liaudies mitinge ir eise
noje greta mūsų respublikos 
vadovų ir rašytojų — Žemai
tės, Kudirkos. Ir vis dėlto mū
sų žmonėms toks perdėtas vie
no asmens garbinimas atrodė 
nenatūralus, neįprastas. “Sta
linas, be abejo, didelio proto 
ir valios žmogus, — kartą man! 
tarė Cvirka. — Bet kam laužtis 
į atviras duris? Kam visur 
šaukti, kad jis genijus?” Be 
šio vardo tomis dienomis ne
apsieidavo nė viena vieša kal
ba, nė vienas politinis straips
nis. “Stalinas — tai partija, 
tai geriausia, kas yra Tarybų 
šalyje”, — aiškindava visiems 
partijos nariai. Ir kada skai
tėme Nėries poemą, skirtą Sta
linui, matėme, kad ji kalba ne

reikėjo laiko, kad nuolatinis

atradimas”. 1966

Taip A. Venclova rašė 1966 
jni. pataikaudamas savo duon
daviams. Bet visi gerai žino
me, kad 1940 — 41 m. A. Venc
lova ir P. Cvirka net apsiputo
ję garbino “tėvą” ir “žindytoją” 
Staliną.

1967 m. okupuotoje Lietuvo
je išleista “Lietuvių literatū
ros vadovėlis”, skirtas XI kla
sei. Jame yra patalpinta V. 
Montvilos, S. Nėries, P. Cvir
kos, A. Vienuolio, A. Guzevi- 
čiaus, A. Venclovos, I. Simo- 

įnaitytės, J. Baltušio ir E. Mie
želaičio kūryba. S. Nėries visa 
kūryba yra plačiai aptarta ir 
komunistišku kruopštumu iš- 
blusinėta. Bet, kad ji sukūrė 
poemą apie Staliną, vadovė
lyje visiškai nerašoma. Pasi
rodo, kad tą kadaise taip pla
čiai išgarsintą ir brangiai ap
mokėtą poemą apie Staliną, 
šiandien jau ir patys bolševi
kai išmetė į šiukšlyną.

Suvalkijos Sūnus

ku-

41 metais.

Pastininkai gražiai veikia
Lietuvių Paštininkų S-gos buvo atliktas tradicinis kūčių 

metiniame susirinkime,
ris įvyko praeitų metų gruo
džio 17 d., buvo išrinkta nauja 
valdyba. Naujai išrinktoji val
dyba pasiskirstė pareigomis: 
Jonas Tijūnas — pirmininkas, 
Otonas Kapteinis — vicepirmi
ninkas, Stasė Cecevičienė — 
sekretorė, Julius Pocius — ka
sininkas ir Vincas Kuliešius — 
reikalų vedėjas. Revizijos ko
misiją ^udaro: J. Indriūnas, J. 
Miceika ir R. Nemickas.

*
Susirinkimas aptaręs s-gos 

veiklą ir iškėlęs ateities veiki
mui pageidavimus dar nutarė: 
a. a. Antaną Gintnerį, kaip il
gai dirbusį LPS-gos aktyvų 
narį, įamžinti Lietuvių Fonde 
su $100 dol., paskirti Daužvar- 
džio Fondui $25, “Lietuviai Te
levizijoje” $25, ir Ralfui $25.

Pasveikintas sąjungos gar
bės pirmininkas inž. "Vaclovas 
Birutis ir pareikšta padėka bu
vusia m ilgamečiu! pirminin
kui Jonui Beręišai, vįcepirm. 
Justinui Gečiąuskui ir sekreto
riui Jurgiui Janušaičiui. Jie 
buvo pirmieji LPS-gos organi
zatoriai ir 25 metus ištikimai 
ėjo pareigas. Gi mirusieji giliu 
susikaupimu susirinkusiųjų 
buvo prisiminti ir pagerbti ty-

“... Spaudoje rodėsi nauji los minute ir atsistojimu.
žinomų ir dar beveik negir-1 Ta pačia proga simboliškai

paminėjimus, pradėtas kun. J. 
Juozevičiaus malda, plotkelių 
pasidalinimu linkint nuotai
kingų švenčių ir pasivaišinant. 
Gražu ir prasminga, kai buvę 
bendradarbiai su savo kviesti
niais svečiais pasidalina minti
ms!, praeitimi, o ypatingai šių 
dienų lietuviškos vienybės su
stiprinimu kovai prieš okupan
to užmačias mus suskaldyti.

Nors LPS-ga skaičiumi nėra 
gausi, bet turėdama patrioti
niai lietuvišką pagrindą, be 
jokių kompromisų eina tuo 
keliu, kuris veda į vieningą 
kovą prieš Lietuvos pavergėją. 
Sektinas pavyzdys norintiems 
užsidaryti tik savame ratelyje 
ir tuo pačiu būti “neutraliems”, 
kad nepakenkus organizaci
jos orumui iš kitaip manančių 
asmenų.

Pabuvojęs tokioje kilnių 
minčių sueigoje, pajunti tikrą 
lietuvišką pulsą mūsų išeivijos 
eilinių tarpe, kuriuos sunku 
suvilioti agentams bendradar
biavimui su okupanto kvislin- 
gais. J. šiauliškis

PFACt COSTS MONEY

BUY U.S. SAVINGS BONDS

JUOZAS KARIBUTAS

KELIONE APLINK PASAULĮ
(Tęsinys)

Kai tikrinimų ir blankų pil
dymų ceremonijos buvo baig
tos. kiek pavėluotai lėktuvas 
pakilo skridimui. Sėdžiu vie
nas ir stebiu keleivius, kurių 
tiek mažai. Visi tokie nekal
būs, Keletas iš jų, sužinau, 
skrenda į Maroko. Keisčiausia 
smulkmena — tai lėktuve šal
ta užkanda: atneša labai rie
bios kiaulienos nemažą porci
ją ir karštos kavos, žiūriu 
į viename dideliame gabale 
kiaulienos porciją ir neišma
nau valgyti, ar ne. Skraidžiau 
įvairiausių kraštų lėktuvais, 
bet niekas niekur taip “nepa- 
vaišino". Atrodo, kad iš viso 
šiais laikais niekas tokių už
kandų lėktuve neduoda. Bul
garų keleiviai prie tos šaltos 
kiaulienos dar ištraukia iš 
portfelio ir bonką stipriosios, 
kaip matant visą porciją sudo
rojo. Nesispardyčiau ir aš ki
tur. bet kelionėje labai jau 
sunkus maistas.

Gal apie dešimtą vakaro nu
sileidžia mūsų lėktuvas Alžy
re. Išlipu. Dairausi. Visur 
tuščia. Miglotas oras dar la-

baiu neigiamai veikia ir be 
nuotaikos einu paskui porą ke
leivių į aerodromo patalpas, 
kur randu labai daug unifor
muotų tarnautojų.

Kai prieinu prie pasų kont
rolės, paduoda man sieksni
nius blankus. Pildau ir nervi- 
nuos. Atsakau į visus klausi
mus. net ir kiek aš dolerių ve
žuosi.

Baigęs pildyti blankus, einu 
prie pasų kontrolės ir tarnau
tojui įduodu savo pasą. Jis il
gai vartė, žiūrėjo kiekvieną vi 
zuotą lapą versdamas, o aš 
žiūriu nesuprasdamas ko jis 
taip smulkiai, nepraleisda
mas anei puslapio, žiūrinėja. 
Pagaliau pakėlė galvą ir už
klausė, ką aš manau Alžyre 
veikti.

— Ką veikia turistai, kai vi
zituoja kraštą: lankysiu jūsų 
sostinės gražias vietas, mu
ziejus, — atsakiau.

— Ar kartais jūs nesate 
spaudos žmogius?

— Ne. Matai gi. aiškiai blan
ke atžymėta, kad aš esu “busi- 
nesmen", meluoju nei nemirk- 
sėdamas.

— O kaip ilgai manai Alžy
re būti?

— Nežinau, kaip man atro
dys.. Gal porą trejetą dienų.

— Ar anksčiau Alžyre nesa
te buvęs?

— Ne.
— Kokiame viešbutyje ap

sistosite?
— Nežinau. Kokį gausiu. 

Rezervacijos neturiu.
Ir dar daug daugiau klausi

mų teko atsakyti, tik tada pakš 
telėjo štampą ant mano paso 
ir nedraugišku žvilgsniu paly
dėjo. Sumokėjau dvigubą aero
dromo mokestį negu visose ki
tose valstybėse.

Imu bagažus ir einu prie kon 
trolės, nieko gero nesitikėda
mas. Stovi keletas kontrolie
rių ir neturi ką veikti. Turistų 
nėra. Keleivių taip pat labai 
mažai. Taigi atidarinėjo visus 
mano lagaminus, vertė, žiūrė
jo. Nežinau ko jie faktinai ieš
kojo, bet aš anei kiek nesijau
dinau. Nieko nepaprasto ne
vešu, tik savų drabužių, tad 
neturiu ko baimintis ir nervuo
tis. O laiko taip pat turiu už
tektinai.

Kai baigė ilgokai užtrukusią 
kontrolę, prisistatė anų tar
nautojų pasiųstas vežikas. Pa
sisakė jis esąs valdiškas, turįs

nustatytą kaim, .bet nėra jo 
automašinoje jikių skaitliukų. 
Klausiu kiek jc. tai yra val
džios kaina. Js atsako, kąd 
dešimt dolerių. Kiek nustem
bu dėl neįpras os kainos, kai 
visur kitur, kiek teko toks mo
kestis susi mok ti, i aukščiau
sią kainą mokėjau penketą 
dolerių.

Nieko nepadirysi. Įkritai į 
balą, sausas nekelsi. Tad pa
žadu nustatytą kainą sumokėti 
ir prašau vežti, šoferio valdiš
ka mašina laba apdėvėta, ret
karčiais važiuojama “užsiry- 
ja”. Sėdžiu ir važiuoju. Lau
kai visai tamsūs. Matau, kad 
yra elektros stulpai ir kabo di
delės lempos, bet jos nešvie
čia. Klausiu šo erį kodėl, o jis 
atsako, kad viską jų valstybė 
taupo, tad ir lektrą taupo. 
Žinoma aš jan pritariu, kad 
taupymas geras dalykas, o šir
dyje juokas imu

Ilgai per tumius laukus 
važiuojame. Keyje jokio judė
jimo nėra, kada - nekada pra
važiuoja viena kita mašina. 
Pasidarė net nejauku. Galvo
ju, kur gi jis mane, tas val
džios šoferis, veža? Kai po ke- 
Ictos minučių »asirodė miesto 
žiburiai, pradž ugau, kad vis
kas bus tvarkoj a.

Pradėjome važiuoti ' per 
miestą, kuris man atrodė kiek 
tamsokas, be ypatingų žvalių 
reklamų ir kiek ateistas.

Turistų nėra. Viešbučiai tuš
ti. Be jokio vargo prisiregis
travau tame viešbutyje, kurį 
šoferis rekomendavo. Kai keltu 
nulydi tarnas, randu kambarį 
erdvų, nors apstatytą nekaip.

Kiek apsitvarkęs dar išeinu 
į miestą, nes iš visos aplinkos 
supratau, kad esu miesto cent
re. Einu menkai apšviesta pa
grindine gatve, kur žmonių 
nedaug tevaikšto. Jau po de
šimtos vai. vakaro. Gal jau 
vėloka? Vitrinose, kurios tam
sios. matosi nemažai prekių. 
Gatvėje vieni vyrai. Jie vaikš
to, išgeria arba užkandžiauja 
prie atidarą valgyklėlių. Visa 
publika neturi tokios nuotai
kos. kokią aš mačias ir paju
tau kituose kraštuose. Man 
keista kodėl ? Prieinu ir aš prie 
užkandinės bufeto, paprašau 
apelsinų sunkos. Vyras, kuris 
patarnauja, tuojau čia pat iš
sunkia ir paduoda. Kiti matau 
perkasi ledus ir gatve eidami 
valgo. Visi praradę nuotaiką. 
Nesigirdi juokų ii keisčiausia, 
nei vienos moters gatvėje.

Ten ir atgal perėjęs centrinę 
gatvę sugrįžau į viešbutį. Jcu-

riame irgi kaip po laidotuvių: 
tylu, tuščia, nejauku. Randu 
dar vienas atvykęs įsiregistruo
ja, jis taip pat kalba angliškai, 
bet aš niekam nei žodžio neiš 
taręs pasiimu raktą ir užtren
kiu kambario duris. Tikiu kad 
bus ramus nakties poilsis.

ARČIAU SU ALŽYRU 
SUSIPAŽINUS

Rytą pribudino tarnų balsai. 
Girdžiu ir gatvėje judėjimas. 
Žinau jau laikas pusryčiauti. 
Viešbučio valgykla tuščia. Sė
dų prie pirmo pasitaikiusio 
stalelio. Netrukus įeina dar 
pora turistų. Pusryčiai,, kurie 
įeina į viešbučio sąskaitą, kaip 
ir visur kitur, skirtumas tik 
toks, kad čia labai prasti. Svo
riui numesti, žinoma, gerai. 
Darosi man įspūdi*, kad čia 
turistas labai išnaudojamas: 
iš jo pinigas traukiamas, bet 
jam nieko neduoda, čia už de
šimt dol. gauni jų 43 dinarus, 
bet ką už juos galima gauti?

Viešbutis kainuoja virš60 di
narų. Batai 120 dinarų. Geres
ni pietūs su gerų pirmos kla
sės patarnavimu. 45 dinarai, 
žinoma, prie pietų bus dar pa
duota ir vyno bonka.

Papusryčiavęs išeinu į mies
tą. Pirmasis rūpestis surasti

agentūrą ir pasidaryti rezerva
ciją į Maroko. Buvęs gražus 
miestas, su į didelį kalną par
ku ir terasomis, . dabar labai 
apleistas ir nugyventas. Graži 
statyba ir išplanavimas kaž
kaip dingsta tame priežiūros 
nebuvime. Namai aptrupėję, 
apšepę, šaligatviai ir gatvės 
nešvarios, neplaunamos ir ne
valomos.

Dabar, dienos laiku, mato
si ir moterų. Dauguma jų, ypač 
senyvo amžiaus, suilgais bal
tais rūbais, lyg į paklodę būtų 
įlindusios. Veidus aklinai už
sidengusios, tik akių įr burnos 
vietoje iškirptos skylės. Jos 
visos labai nešvarios, batai su
plyšę. Nežinau koks skirtu
mas tarp moterų, jei kitos vi
sai taip pat apsirengusios, tik 
jų rūbai juodi. Jos visos atro
do lyg šmėklos, pasiruošusios 
praeivius gąsdinti.

(Bus daugiau)

Hjjienas
iMvnu tuęg) perta r parK-*•» 
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIM 
IK GIRKLM LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.: PROSPECT 84229 
Rwid. t»W.; WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki U vU ryto, 
nuo 7 iki 9 vai vak. Tree. uždaryta.

Rerz. toL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
A^U^KRUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKQLOOINK CHIRURGUA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical BuikUng). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepiąs skamninu 374-8012

ToloA: PRospoct 8-1717

DR. S* BUŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kaa dieną po pietą 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Treėiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

Rez. 3241 WEST 66th PLACE 
Phone; Rgguglie 7-7868

ML C K. BOBELIS
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGUA 
Tetef. 6954)533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

’ Rexid.: 388-2233
OFISO VALANDOS;

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

ir šeštai, tiktai susitarus.

Ros.: GI 80873

DR. W. HSW-EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6132 So. Kodzie Ave., W A 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia. skambinti Ml 3-0001.

m Pasaulinio 
karo nebus?

Seoulu mieste, Korėjoje, šio
mis dienomis įvyko tarptautinė 
raganių, astrologų, chiromantų 
ir įvairių spėjikų konferencija 
tikslu suderinti ir patikslinti apie 
dešimtį “pranašysčių”, gautų 
skaičiuojant kavos nuosėdas, ar
batos lapelius puodelių dugne 
skaitant rankų delnų linijas ir 
t- p.

Viena pastebėtina tos konfe
rencijos savybė buvo, kad jos de
legatams griežtai buvo uždraus
ta vartoti alkoholį ir turėti mei
lės santykius, kad nesutaršus 
jausmų švaros, kuri esanti rei
kalinga tokios profesijos na
riams.

Konferencijai pasibaigiu p*- 
! skelbta'10 prąąąiąyinių, kurių 
I tarpe tokie kaip, kad Amerikos 
j1976 metų' rinkimuose respubli
konų partija pralaimės, kad pa
dalintos valstybės, kaip Viet
namo, Ęorėjos, Vokietijos atei
nančių 10 metų bėgyje susivie
nys, kad 1974 metais Azijoje 
įvyks baisios katastrofos, 1984 
metais dideli potvyniai apsems 
keletą miestų Rytų Europoje, 
kur žus tūkstančiai žmonių, kad 
Jungtinių Tautų Organizacija 
artimiausioje ateityje nepasi
taisys, o tik pergyvens vieną 
krizę po kitos, kad 1980 dešimt
mečiui baigiantis materialistinės l 
pažiūros pradės užleisti vietą 
spiritualistinėms, kad apie 2020 
metus Azijoje gims naujas pra
našas, panašus į Kristų, ir tatai 
įvyks greičiausiai Korėjoje, ir 
kad — žinoma — Trečio pasauli
nio karo nebus.

KIRMĖLAITĖS AKYSE VERfiPŲTRĖ

GRADINSKAS
GRUNDIG 
Hi-Fi STEREO

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

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI)

g Eli Kinkas
(PĮJTRĄMENTĄS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kepame gėlės.

ROY R. P^TRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

Amerikos medikų sąjungos 
(AMA) žurnalo pranešimu, žmo
nių akyse rastos juostinės kir
mėlaitės (tapeworms), bet jos 
esančios tokios mikroskopiškai 
mažos, kad iki šiol niekas jų ne
pastebėjo. Pirmuosius du atve
jus atrado Toronto universiteto 
daktarą! dviejų Kanados mote
rų akyse. Daktarai spėja, kad 
tais akįų parazitais jos apsikrė
tė iš gyvulių.

Tos kirmėlaitės labiausiai 
mėgstančios “gyventi” varlių 
akyse. Viena tų dviejų moterų 
labai mėgstanti varlių kojas ir, 
greičiausiai, per jas tie parazitai 
pateko j jos akis, o antroji mo
teris turinti šunį, kurs labai 
mėgsta laižyki jos veidą.

1 litras vandeny 1 litras pie
no, 2-3 saujos Vietinių miltų, 
druskos.

Užvirinti vandenį, palengva 
maišant, dėti miltus, trupučiuką 
pavirinti. Po to supilti ir dar kar
tą pavirinti.

Valgyti su duona.

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMAI

r— Zarasiikig Klubo metinis na
rių susirinkimas šaukiamas šį sek
madienį. sausio mėn. 14 d. 12:30 v. 
popiet, Hollywood salėje. 2417 West 
43rd St. Nariai malonėkite skaitlin
gai atsilankyti, nes bus 1973 metų 
valdybos rinkimai bei svarstomi ak
tualūs klubo reikalai. Po susirinki
mo bus vaišės. Klubo Valdyba
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SVWTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI,

KEKVIENA DIENA BUTINI <11 5D0NIUI
Kaa tova p^arė skirtingu nuo kify? Ir ką turi k« negavai? 1 Kor. 4-J.

Visi Dievui pasišventę žmonės turėtų pripažinti, kad jie neatėjo prie 
dabartinės malonės ir tiesos patys per savo išmintį, ar per išmint) kitų, bet 
atėjo per išmintį ir malonę paties Dievo. Tokias mintis turi turėti visi, ku
rie tarnauja Dievo Bažnyčiąi, kaipo tarnai, kaip kas gali, ir visose vietose, 
kur ^e turi atsakomybę prie Viešpaties dėl savo vietos tikėjime šeimynoje,

DR. NINA KRAIKR- 
kriauceūūnaite 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
61X2 fe. KSDZIE AVĖ. 

Tęlęf. WĄ 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

571-0225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJĄ^ IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ spęc.
2454 WEST 71st STREET - 

VALANDOS: Pirmai, 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 pleckaš 
oPtometrištas 

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
'T “contact lenses”.

VaL pagal susitarimą Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUT1S' 
” INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendre praktika Ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 7lst St. 
' Tel.: 925-8296

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

Tižti a ryta.
Rex tel-: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendre praktike, 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 v.bk. šeštadie
niais'2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarinfą.

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

2454 WEST 7lšt STREET
Qfjso telef.: HEmlock 4-2123 
ftezid. telef.: Gfoson f4195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
SK ORTHOPEDAS-P'ROTEZISTAS

Aparatai • Protezai. Med Ban- 
w dažai. Speciali pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t t
VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicage, III. 60629 

Telef.: PRospect 65084

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE“. — TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNY JI

GUžAUŠKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

PERKRAUSTYMA1 ------ -

MOVING 
Leidimei — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. i E R Ė N A S 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

i..-.gir 47.-e.aA.-. r,

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M.
> T - - 1! t

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma- 
’ dienio iki penktadienio K—12 

vai. ryto. — šeštadienį ir- sek* 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Telef.: HEmĮock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

— ------ ---- .  ....... ............į

PRIE NEŽINOMO 
KAREIVIO KAPO

Rusams 1940 m. okupavus 
Lietuvą, paskutinis Nežinomojo- 
kareivio pagerbimas įvyko 1940 
m. birželio 26 d.

Pagerbimo salininkai buvo 
profesorius Krėvė-Mickevičius, 
inžinierius Galvanauskas ir div. 
gen. Vitkauskas.

Per iškilmes prof. Krėvė-Mic
kevičius pasakė tokią trumpą 
kalbą:

“Pirmieji mūsų žingsniai yra 
pagerbti Nežinomojo Kareivio 
kapą, kuris visai Lietuvai yra 
simbolis Nepriklausomos Lietu
vos. Prie šito kapo, kuris kaip 
ir liudija mums visas kovas dėl 
Lietuvos liaudies gerovės, mes 
pasižadame rūpintis įvykdyti vi
sa tai, dėl ko šis kareivis žuvo 
ir paaukojo savo gyvybę: liau
dies gerovę, visos Lietuvos gy
ventojų gerovę. Tai yra mūsų 
darbo simbolis, ir dėl tų idealų, 
dėl kurių žuvo pirmieji kovotoja.! 
— dėl laimingos, nepriklauso
mos Lietuvos mes kovosime ir 
jos naudai dirbsime”.

____ __ i
GYVYBĖ SATURNO

mėnulyje?
Dpa praneša iš Washington©, 

kad didžiausios planetos Satur
no viename mėnulyje esanti pri- 
mityviškiausios formos gyvybė. 
Cornell universiteto astronomo 
Dr. Cal Sagan vėliausiu praneši
mu moksliniais tyrimais nusta
tyta, kad tas mėnulis turi savo 
atmosferą tokią, kokia buvo že
mės atmosfera prieš du bilijo
nus metų, kai mūsų pačių pla
netoje gyvybė prasidėjo.

KITUS SKAITYTI
N A U T ’ £ K A S

!■■■■■■!■■■■■■■■■■■■
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- H 'H |» IFBrhri i w t, r .. . ....
Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato 

į B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VĖIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kįeti vįršęliai $4,0fy minkšti — $3.00.

įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač trerptiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Y°kiętįją ir jo
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
|739 Sq. LĮalsted Street, Chicago, Illinois 60608

—■ .*■■■■*■■■ . M . iu i ** re*. ..4 . *■ n - ■ I ■■ .611*1 W

HHlf? »N0 l.yUMMil BRUOŽAI
YRA GERIAUSIĄ OP Y 4^*

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti * Dėdę šerną as- 
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražią literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine Veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS ^ySN^AS, Juozo Ado
maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuyjų Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 dol. ’ ” ”

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJĄE

SKAITYK PATS IR PARAGIBG 

KITUS SKAITYTI 

NAuJltU.

— Lietuviu Demokratę Klubo me
tinis susirinkimas įvyks trečiadienį, 
sausio 10 d. 8 vai. vak. Hollywood 
salėje, 2417 W. 43rd St. Po susirin
kimo bus vaišės. '

Benico Žomgulis, rašt.

A. A.

AURELIA MARCINKUS
Gyveno Brighton Parko apylinkėje

Mirė 1973 m. sausio 7 d., 11:20 vai. vakaro, sulaukusi 93 metus. 
Gimė Prancūzijoje.

Paliko nuliūdę: duktė Albena Mielke, jos vyras Albert, 4 anūkai 
— Albert W., jo žmona Becky, Thomas, Robert, jo žmona Pat ir Rich
ard bei kiti giminės, draugai ir pažįstanmi. Velionė buvo žmona miru
sio Frank.

Priklausė Kęstučio ir Žagarės klubams.
Trečiadienį, sausio 10 d., 4:00 vaL popiet kūnas bus pašarvotas 

Eudeikio koplyčioje, 4330 So. California Ave. '

Ketvirtadienį, sausio 11 d. 10:00 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 
į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Aurelia Marcinkus giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Dūkto, anūkai, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Dovydas P. Gaidas ir Geraldas F. Daimid. 
Telefonas 523-0440.

A. I A.

AGNES RAUDIS - MĄTŲTYTE
Jau suėjo vieni metai kai negailestinga mirtis atskyrė iš mūsų 

tarpo mylimą žmoną ir motiną, kurios netekome 1972 m. sausio 10 <L 
Mirė sulaukusi 81 metu amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Šiaulių aps’, Tryš
kių vai., Kairiškių kaime. Amerikoje išgyveno 65 metus. Paliko nuliū
dime: vyras Joseph Raudis, sūnus Stanley Yanas, marti Bernice, 3 
anūkės —• Patricio Traub, Bonnie Brousil ir Georgia Stabosz, 4 pro- 
anfikai — John Traub; Thomas, Timothy ir Tamara Stabosz, sesuo 
Petronėlė Mosgers. Taip pat paliko pusbrolio žmona Barbarą Slemon, 
sesers duktė Stella Gedart, seserų sūnūs — Bruno Balsis ir Thomas 
Mosgers su šeimom Ir kiti giminės, draugai beį pažįstami. Velionė 
buvo motina mirusios Albinos Brousil ir sesuo mirusios Julia Balsis.

Už jos sielą §v. Mišios bus atnašaujamos Švč. P. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje sausio 10 d., 8:30 vai. ryto. Maloniai kviečiame 
visus gimines, draugus ir pažįstamus kartu su mumis pasimelsti už 
a. a. Agnės Raudis sielą.

Mes Tkvęs. Mūsų Brangiausia, niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugriši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka: 
vyras, sūnus, marti, anūkės, proanūkai, kiti giminės.

Jau kuris laikas atspausdinta ir galimą gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga aprašanti paskutinių $0 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuviu gyvenimą ir jų atliktus darbus. 684 psl. Kainu 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Dfaugija. » '

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos; statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugą, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų drganizacijil atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaitybos, batf 
kai ir kL .

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Monar 
Orderį ‘ ; '

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
' vardu Ir paslysti:

1739 S«. HALSTCO ST. CHICAGO. ILL. CO60»

J. A Ų ę U S T A į T 1 b

ANTANAS SMETONĄ (R JO VEIKLA
154 puid. knyga. Kaina >1.50

Net vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos. Si knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpį pažistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

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

NAUJIENOS
1739 So. H AUSTE D STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

. F. ZavHt, 3715 West 66th Street, Chicago, Illinois 60629 

$V. RASTO TYRINĖTOJAI 
■■^■liaBMMMMMMMMMMMMMMNMMMNHMMNMMMMNMNM

SKELBTIS NAUJIENOSE APSIMOKA

PETKUS
Y 5 *

TĖVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Jk Tele!.: GRovehiU 6-2345-S

" 4? * 1410 So. 50th Ave., Cicero
J Telef.: TOwnhall 3-2108-9
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
f AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotavių DirektoriaiMAŽEIKAsEVANS
TRYS MODERNBKOS 

AHkCOKDniONED KOPLYČIOS

EUDEIKIS
SENIAUSIA ir didžiausia laidojimo įstaiga

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArds 7-1741 - 1742 
j ♦ t 4" * r * y

|330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODEKaIŠKOS AIK-UONDITIONED KOPLYČIOS
> *4. ’ C'"? » -• >. • ' }

3 L 
AA4BULANC8 
PATARNAVi 
MASČTENa 
IR NAKTJ

VISOSE MIESTO 
DALYSI 
?>■ *•% **

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArue 7-34U1

■ - ■... ... -

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1 (M)S

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3573

GEORGE F. RUDMINAS
i v a < ♦ ✓ M - v

3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: Y Araa 7-1138-1139

STEPONAS C. LAUK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublie 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667X

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloa Hills, AL 974-4410

P. J. RiDIKkS -
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArda 7-1911

£lŠI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITfiS NAUJIENOSE

f — N4UJ1W96, CHICAGO k U - TUESDAY. JANUABY 9,
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— 50 metų Klaipėdos Karšto 
atvadavimo minėjime sausio 
įnėn. 1 I dieną, 3 vai. Jaunimo 
Centre kalbės geri. Konsolė J, 
Daužvardieni ir Martynas (icl- 
žinis iš New Yorko. 
vien Klaipėda, bet 
žoji Lietuva.

ir visa Ma

Cikut/ieciam* 
žįslama Michalina

plačiai pa-
Ba roniem-

— Vincas Kniura, Bedford, 
Mich., užsisakė Naujienas per 
Antaną Sukauską iš Detroito. 
Visi skaitytojai yra prašomi 
remti Naujienas ii surasti bent 

vieną naują skaitytoją. Vi
si lietuviai kviečiami užsisa-

prieš šventes nuvažiavo j Naujienas. Pasimetimo
shingtoną ir apsistojo pas savo |aik<>larpvjt. jos al|iko ir atlie- 
dukrą Mildą ir josios vyrą, gy-^a gerą darbą užsitarnauda- 
vcnanėius 1229 Ingleside Avė- J1|os visų lietuvių dėmesį ir 
nue. Mclx*an. Va., 22101 Nelai- I JJclI <1 Uiti, 
mei, prieš pačias šventes ji su-' 
sirgo gripu, 
išsivystė- į
Laimė, kad ji atsigriebė ir jau 
pradeda stiprėti, bet Washing-

kuris labai greitai Adolfas Trinka iškel-
plaučių uždegimą. ,as Goss Linotipų ir spaustu

vėms mašinų bei reikmenų 
bendrovės Chicagoje į Rockfor- 

tone ji dar turės pabūti ilgesnįH5#’ HL gamyklas organizuoti 
laiką, kol visiškai atsigaus. ir planuoti darbus naujausiais 

'metodais siekiant darnumo 
Northern t'niversitetą. tarp dirbančiųjų, vartotojų ir 

De Kalb. III., baigė šie studen- savininkų.
lai iš
apylinkės:
Valentinas
Juodvalkis,
Alan Rupelis, 
Susan Shakenis.

Chicagos pietvakarių 
Sandra Laiškutė, 
Genėtus, Aloyzas 
Shirley Nausieda, 

Karen Sadlis ir

— S. Adomonis, Los Ange
les, Calif., užsisakė Naujienas 
ir ta proga rašo: “Esu gavęs 
pasiskaityti Naujienų dienraštį

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 
$20.000.

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly 

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Figos ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

(vairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certlfikatal. 

V. VALANTINAS

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th SL, Chicago, DI. 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

■
Prof. Vaclovo Biržiškos

SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ ISTORIJA

Pirmajame tome yr« 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkituose viršeliuose perduodami už $4.00, o kietuose 

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų keliat. 
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
- - -

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL — TUESDAY, JANUARY 9, 1973

iš savo vieno pažist uno. Mums 
su žmona jis labai patiko. Esa
me įsitikinę, kao jis rašo tei
sybę. Todėl siunčiu vienerių 
metų prenumeratai ir dar pri-.į 
dedu dolerį už krlendorių. Su 
geriausiais linkėjimais Jums ir 
dienraščiui.

— J. Hudzinskas, Cicero, III., 
kartu su prenumeratos mokes
čiu atsiuntė vajui 5 dol. Taip 
pat parėmė Naujienas auko
mis vajaus proga Antanas Ma
tukas, iš (žage Parko, Anna j 
Norvainis ir Joseph Macėnas iš j
Marquette Parko apylinkės.!, ... . ....., .... kviečia prisidėtiVajaus komitetas yra dekin-i 
gas visiems rėmėjams, visusm
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4M8 ARCHER AVENUE 
CHICASO, ILLINOIS N«

PHONE: 2S4447I

Certificate 
(Minimum $5.000)

prie Naujie
nų išlaikymo ir stengiantis su
rasti bent po vienų naujų skai
tytojų.

— Matas Mickus iš Marquette 
Parko apylinkės po ilgesnės 
pertraukos vėl užsisakė Nau
jienas. Jis pareiškė, kad Nau
jienoms nėra pakaitalo.

Kiek kaštuoja metams 
automobilio išlaikymas

Transportacijos departa
mentas Washingtone apskai
čiavo, kad per praeitus metus 
Amerikos automobilių savi
ninkams jų automobiliai kaš
tavo daugiau kaip 20 bilijonų 
dolerių. Apskaičiuota, kad 
savininkui standartinio auto
mobilio išlaikymas per 10 me
tų kaštuoja $13,552 arba 13,55 
centų už kiekvieną nuvažiuotą 
mylią. Mažo automobilio iš
laikymas per 10 metų kaštuoja 
po 10.81 centų už vieną mylią.

Stambiausią išlaidų dalį pa-

Pietų Vietnamo marinas sėdi stipriame bunkeryje, pasislėpęs nuo 
lietaus. Rankose jis laiko Budos statulėlę, kuri jį "saugo" nuo 

__________________________ priešo kulkų.__________________________

ima automobilio ‘Viusidėvėji- 
nias”, vertės mažėjimas. Pra
važiuotų mylių skaičius ne tiek 
nuvertina autouiobilį kiek jo 
senumas. Nusidėvėjimas per 
pirmuosius metus yra toks, 
kad kiekviena nuvažiuota my
lia išeina po 16 centų. Mažiems 
automobiliams tas nuostolis 
yra kiek mažesnis, būtent 11.2 
centų nuo pravažiuotos mylios.

Kas nori tiksliai žinoti, kiek 
jam kaštuoja automobilio tu- 

gali nemokamai gau
ti knygutę rašydamas Federal 
Highway Administration — 
Department of Transporta
tion —100 Seventh Street — N. 
W. Washington, D. C. 20590. 
Knygutė vadinasi “Cost of 
Operating an Automobile”

— Alfonsas Nakas, Detroit, 
Mich., Naujienų bendradarbis, 
savo sūnaus studento Viktoro 
A. Nako prašomas, užsakė jam rėjimas. 
Naujienas. Jis skaito ir daugiau 
lietuviškų laikraščių.

— Dr. Kazys Bobelis, Ame
rikos Lietuvių Tarybos pirmi
ninkas, su ponia gavo kvieti
mą dalyvauti prezidento Nixo- 
no inauguracijoje. Dr. Bobelis, 
sausio 18d. dalyvaus priėmi
me, kurį ruošia vicepreziden
tas Agnew, sausio 19 d. priė
mime Baltuose Rūmuose tau
tybių atstovams (Heritage 
Groups), ir sausio 20 d. prezi
dento inauguracijoje, o po to, 
inauguracijos baliuje.

Kava galinti sukelti vėžį
Ar ir kavos g'rimas gali su

kelti pūslės vėžį pravesti tyri
nėjimai parodė, kad perdide- 
lis kavos gėrimas nėra dar tik
ras jradymas. Harvardo Pub
likos Sveikatos mokyklos moks
lininkai patyrė, kad didelė 
dalis vyrų ir moterų gauna pūs
lės vėžį nuo kavds, tačiau dar 
esą reikia studijuoti norint tik
rai nustatyti įtarimus.

........ .  1 ■ ■ ■ i r ■■

DR. KAZYS GRINIUS
ATSIMINIMAI IR MINTYS

H tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Ksina $5.00.
Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą gslima 
nusipirkti “Naujienose’ už $5.00, užsakant pa tu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių ’ tomą 

(neįrištą) už $2.00.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street — Chicago, ^0608

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

su DIDĖLĖMIS NUOLAIDOMIS:

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik , ......  $3.00
Minkštais viršeliais tik _______________ ______ _ ___  $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONtS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2 00 dabar
tik -------------- ------------ ------—____ _________ $1.50

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekj arba 
money order).

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 60608

HELP WANTED — MALĖ 
Darbininkų Reikia

FLAT FORM
O. I). ('.KINDER

Full Time Steady Job 
Some overtime. All company 

benefits
Hi3-I 1X8

GENERAL FOREMAN
Excellent opportunity. Day shift. 
Southwest side location. Excellent 
salary and benefits for qualified in
dividuals.

376-6767

FOREMAN

Will handle all duties associated 
with manufacturing of sleeping 

pillows. 
376-6767

WARE HOUSE MANAGER 
SUPERVISOR

Good opportunity for 
Supervisor. Southwest 
Excellent salary and 
qualified individual.

376-6767

Ware House 
side location, 
benefits for

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

WOMEN WORK ELOSE TO
YOUR HOME

Light assembly work. Individual bo
nus. Steady work in modem factory. 
Free hospitalization and life insur
ance. No experience necessary. We 
will train.

APPLY IN PERSON
MARVEL ELECTRIC CORP.

3415-25 N. ASHLAND AVE.

HOUSEKEEPER

For photographic studio. Varied du
ties. No heavy work. Good starting 
salary-. Near Clark and Armitage. 
Good C. T. A. transportation. Must 
speak and understand some English.

525-4979 or 528-7711

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapinių sklypai pard.

ACACIA PARK — BLOCK 
OF 4 LOTS. OFF DRIVE NEAR 

ENTRANCE.
$1,200 SINGLE $290

R03 - 7659

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

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

— Lietuvių Dailės Institutas 
rengia dailininko Viktoro Viz
girdos tapybos darbų parodų ir 
maloniai kviečia visus atsilan
kyti į parodos atidarymą sausio 
12 dieną, penktadienį 7:30 vai. 
vakaro, naujoje Čiurlionio ga
lerijoje, Jaunimo Centre, Chi- 
cagoje. Parodos lankymo lai
kas: savaitės dienomis nuo 7 
iki 9 vai. vakaro, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 11 vai. ry
to iki 9 vai. vakaro. Paroda už
daroma sausio 21 dieną 9 vai. 
vakaro. (Pr.)

— Lietuviai Televizijoje, š. 
metų sausio 13 dieną 7:00 vai. 
vakaro, šeštadienį, Balio Pakš
to svetainėje rengia linksmą 
nuotaikingą žiemos banketą. 
Prityrusios šeimininkės paga
mins ir svečius pavaišins šal
tais užkandžiais ir lietuviško 
skonio karšta vakariene. Sve
čių atsigaivinimui ir nuotaikos 
pataisymui, veiks turtingas ge
ros rūšies gėrimų baras, šo
kiams gros visų mėgiamas Ba
lio Pakšto orkestras. Bus meni
nė programa ir visokių įvaire
nybių. Bilietai gaunami: Mar
giniuose, Margutyje,
Brazdžionio prekyboje, T. V. 
raštinėje, 5845 So. Oakley Ave. 
ir pas Valdybos narius, 
kviečiame atsilankyti ir 
mai praleisti šeštadienio 
ra.

Ralio

Visus 
links- 
vaka- 
(Pr.)

— AIDUTfiS kviečia atvykti 
į LINKSMAVAKARĮ, sausio 13 
d. 7 vai. vak. Tautiniuose Na
muose, 6422 So. Kedzie Avė. 
Programoje akt. Vitalis Žu
kauskas su 
mis. Aidučių dainos, vaišės 
šokiai grojant 
orkestrui. Kaina 
po 10 asmenų, 
tel. 376-5446.

scenos aktualijo- 
ir 

Neo-Lithuanų 
6 dol. Stalai 
Rezervacijoms 

(Pr.)

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žarna — Pardavimai

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠS1M0KEJIMAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

PETRAS KAZANAUSKAS, Prexidentaa
2212 W. Cermak Road Chicago, ILL Virginia 7-7747

NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT AS — VERTIMAI 

| VlSV'RtšIV DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

SAVININKAS PARDUODA 9 kam- 71 IRTROY — tuščia 17 m. senu- 
barių mūrinį namą su 4 vaniom kam- mo 3 miegamu baltų plytų rezidenci
bariais, įrengtu pušų lentomis beis- 
mantu, gazo šilima, centriniu vėsini
mu, 2 mašinų garažu netoli 65-tos ir 
Spaulding. Tel. 434-4322.

Call: Frank Zapolis 
3208% W. 95th St.

GA 4-8654

state 'mr. ■ <e are Casuaitv Cotnpa-,

A. & L. INSURANCE & REALTY

__ INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

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

CALIFORNIA.SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI ! LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 

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

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

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

kitoki blankai.

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

nos nebrangios.
3518-24 W. 63 r d Street, Chicago, III. 
______ TEL. — 776-5888 __ ___ 

Anicetas Garbačiauskas, sav.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

♦ 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. 63rd St. Telef. 43G-2112.

Dail. A. Petrikonls

— Humoristo Antano Gus
taičio ir Baltijos Kvinteto, pa
garsėjusio vak. Europoje, kon
certai įvyks sausio 20 ir 21 die
nomis Marijos aukšt. mokyk
los auditorijoje, Chicagoje. Bi- IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 
lietai gaunami Marginiuose, r -- - -
2511 W. 69 St. Tel. PR 8-4585 vamzdžiai.**Tuckpointing — mūro «u- 

zp_ x tvirtinimas ir valymas. Mūrininko, 
' '* staliaus, cemento ir dažytojo darbai

-------------------------------------------------- Veltui ikainavimas. Skambinkite dabar 
PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS | AL BKLEAJKV8. TML. 3BM888

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žeme — Pardavimui

ja. Centrinis oro vėsinimas. Įrengtas 
rūsys, garažas. Tik $29.500.

72 IR CAMPBELL — naujesnis 114 
aukšto 2 butų mūras. Gazo šilima, 
įrengtas rūsys, garažas. Tik 32,500.

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

72 IR MOZART — 1% aukšto mū
rinis. 2 po 4 kambarius, pilnas rūsys, 
garažas. Namas kaip lėlė. $36.500.

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 butų pajamų namas, per 7 metus 
pats išsimoka.

j 42 IR WESTERN — 12 butų, visi 
po 6 kambarius. $15.000 metinių pa- 

ijamų. Išsimoka per 5 metus.
43 IR CALIFORNIA — biznio patal- 

,pa ir 3 butai. — $57.000.
Butu nuomavimas. Įvairūs draudimai.

BALYS BUDRAITIS

! BUD’S REAL ESTATE 
[4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554LAIMINGI NAMAI
ORIGINALUS APARTAMENTINIS 

NAMAS. Alumin, langai, naujas ga- 
zu šildymas ir garažas, aptvertas pla
tus sklypas, pajamų $6.600 metams. 
Prašo $45.000. Priims rimtas dervbas.

ERDVUS 6 KAMBARIU MŪRAS 
20 metu. 1% vonios, alumin. langai, 
gazu šildymas, apsaugotas beismantas, 
2 auto garažas, arti Nabisco, greit ga
lite užimti. _ $22.000.

PUIKUS 2 BUTŲ 19 metų mūras. 
2 atskiri šildymai, keramikos vonios, 
kabinetų virtuvės, alumin. langai, ge
ležinės tvoros, garažas, arti ofiso. — 
$36.000.

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

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

6 KAMBARIU kaip 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. Nauias gazo šildymas, 
parko. Našlė atiduos už 29.000.

m AUKŠTO 2 butu mūras, 
dėmūs 5^ kamb. 1-me aukšte 
kamb. butas 2-me aukšte. Du 
mai. gazu šildvmas. garažas, rami 
gatvė arti Western ir Marquette Rd. 
autobuso $21.000.

PLATUS VERTINGAS T.OTAS Mar
quette Parke. Kaina $9.900.

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

2 AUKŠTU 2 BUTU NAMAS, pla
tus lotas. Garažas. Arti mūsų. — 
$22n«O __ _

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

Arti

Mo
ir 4 
iėii-

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

MŪRINIS BUNGALOW. 6 kamba
riai. Dideli miegami. Moderni vonia 
ir virtuvė. Mūrinis garažas. Platus 
sklypas. Daug priedu. 64-ta ir Cali
fornia. $26.900.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W 63 ST. (Prie Sacramento)

TEL. 436-7878
BUILDERS AND CONTRACTORS 

Namų Statyba Ir Ramenta*

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garant»otaL 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, m. 80809. TeL: VI 7-3447

DtL AUKSfOS XOKYB«S KAINOS

DARBUOSE 
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo




