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KALBAMA APIE ATOMU GINKLUS S. VIETNAM
JĖZUITAS PROFESORIUS: TIK PER
MARKSĄ SUPRATAU KRIKŠIONYBĘ

ROMA. — Didelę audrą Vatikane sukėlė Ispanijos jėzuito, so
ciologijos profesoriaus Pontifikaliniame Gregorijaus Universitete, 
tėvo Jose Maria Diez-Alegria knyga, pavadinta “Yo Creo en la 
Esperanza” (Aš tikiu j viltį). Toje knygoje, kurią tuoj išbraibstė 
Romos kunigai, Karolis Marksas vadinamas “pranašu”, o kunigų 
celibatas pavadintas “pamišėlių fabriku”. Autorius kritikuoja Va
tikano turtus, kurie esą “nemalonūs ir nerimą sukelią”, nes juos 
valdo Apaštalo Petro, žvejo, įpėdinis.

Tėvas Diez-Alegria, ’61 m. am
žiaus, jau anksčiau pasireiškė, 
kaip Vatikano kritikas. Šios jo 
gnygelės niekas prieš spausdini
mą nepatikrino, nei Vatikano įs
taigos, kurių “imprimatur” rei
kalingas, kada kalba apie tikėji
mo ar morales reikalus, nei pa
čių jėzuitų ordino cenzūra. Jau 
ruošiama šios knygos itališka 
laida.

Autorius 1970 metais pasmer
kė kartu su kitais dviem Gre
gorijaus universiteto profeso
riais, jėzuitais, Vatikano opozi
ciją civilinės metrikacijos įsta-

Tėvas iez-Alegria, ’61 m. am- 
svetimos valstybės reikalus.

šioje knygoje jėzuitas profe
sorius sakosi nesąs materialisti
nio Markso mokslo išpažinėju, 
tačiau jis esąs daug Marksui 
skolingas. Marksas jį atvedęs 
į tikrą krikščionybę, jam padė
jęs surasti tikrąjį Jėzų Kristų ir
jo mokymų reikšmę. Katalikų 
bažnyčia, kokia ji buvo per is
torijos šimtmečius, nedaug te
turi krikščionybės. Markso is
torijos analizavimo ir klasiųko- 
vos reikalingumo pripažinimas, 
sutikimas, kad reikia nuversti 
privačią gamybos priemonių 
nuosavybę, nė kiek nesikryžiuo- 
ja su tikėjimu ar su Evangelija, 
rašo tėvas Diez-Alegria.

Jis aiškina, kad krikščiony
bė neturi pasidaryti marksizmo- 
socializmo politiniu instrumen
tu, tačiau krikščionybė, taip pat, 
neturi tapti antikomunizmo po
litiniu instrumentu, kokiu ji iki 
šiol buvo. Paskutiniu metu pa
saulyje vis daugiau krikščionių 
prieina išvados, kad jie privalo 
jungtis su tais, kurie atsidavė 
revoliucinei socializmo kovai. 
Bažnyčios aparatas su savo pik
tu antisocializmu yra ne krikš- 
žioniškas, bet buržuaziškai anti- 
krikščioniškas, rašo jėzuitas 
profesorius.

Kalbėdamas apie Vatikano 
turtus, kurio sąrašo niekas ne
žinąs, jėzuitas sako, kad jei Po
piežius sumažintų savo turtus 
iki 50 milijonų dolerių, tuo jis 
neišduotų nei Kristaus nei šv. 
Petro.

Baigėsi masinių 
žudynių teismas

FAIRFIELD. — Kalifornijo
je pasibaigė Juan Corona teis
mas, kuriame38metų meksikie
tis buvo kaltinamas nužudęs 25 
keliaujančius žemės ūkio dar
bininkus ir užkasęs kūnus Sola
no apskrities vaismedžių soduo
se. Nužudytieji buvo klajokliai, 
dažnai alkoholikai, kurie kar
tais gaudavo darbą soduose, ku
riems darbininkus parūpindavo 
pats Corona, buvęs darbo jėgos 
kontraktorius.

Teismas tęsėsi 4 mėn. Coro- 
nos advokatas nekvietė jokiųų liu 
dininkų, teigdamas, kad proku
rorai neįrodė Coronos nusikal
timų. Teismas neišaiškino jo
kių motyvų, kodėl Corona tu
rėjo žudyti darbininkus. Svar-

1$ VISO PASAULIO
WASHINGTOXAS. — Renk- 

tadienį Kinijos akrobatai, kurie 
gastroliuoja Amerikoje, buvo 
Baltuose Rūmuose, ponios Ni-| 
xonienes priėmime. Washingto-' 
no zoologijos sode jie aplankė 
Kinijos pandas Hsing-hsing ir 
Ling-ling, kurias Kinija padova
nojo Amerikai.

LONDONAS. — Britanijos vy
riausybė trečiadienį paskelbs 
kontrolės priemones infliacijai: 
stabdyti. j•

TOKIJO. — Japonijos užsie-j 
nio reikalų ministeris Ohira pa-' 
reiškė, kad geri santykiai su 
Amerika yra svarbiausias japo-l 
nų politikos tikslas. Saugumo 
sutartis esanti gerų santykių 
simbolis.

Korespondentu gyvenimas nėra toks lengvas, kaip kai kas galvoja.
Čia matomi du korespondentai laukia Paryžiuje prie vilos, kur 

_______________vyksta taikos derybos, žiniy apie taiką.

POMPIDOU TARIASI SU BREŽNEVU
NEW YORKAS. — Turtingas MASKVA. — Prancūzijos prezidentas Pompidou atvyko į So- 

General Motors vieno iš steigė- vietų Sąjungą^ Lėktuvas nusileido aerodrome prie Minsko, Balt- 
jų įpėdinis Stewart Mott paau- gudijoje ir svėčią pasitiko pats komunistų partijos vadas Brež- 
kojo 45,000 dol. kampanijai kon- nevas. Pasitarimai prasidėjo Zaslavi kaimo apylinkėje esančioje 
grėsė, raginant jo narius nu-' modernioje viloįa, apsuptoje beržų ir spygliuoti miško. Lauk- 
traukti vyriausybės lėšas Viet- damas Pompidou, Brežnevas aerodrome kalbėjai su užsienio ko- 
namo karui vesti.

MASKVA. — Prancūzijos prezidentas Pompidou atvyko į So-

VATIKANAS. — Popiežius 
Paulius padėkojo Rytų Vokie
tijos Walteriui Ulbrichtui už nuo 1970 metų rudens susitinka 
sveikinimus Naujųjų Mehj pro- jau trečią sykį, pareiškė kores-

respondentais, kuriems buvo leista atvykti Į Minską. Iš jo pa
stabų paaiškėjo ir jo pasitarimų su Pompidou temos.

Brežnevas, kuris su Pompidou

vėliausios žinios NEATSARGUS PAREIŠKIMAS JAU SUKĖLĖ 
EUROPOJE PRIEŠIŠKĄ REAKCIJĄ

PARYŽIUS. — Slaptos taikos derybos Paryžiuje vakar vėl 
1 tęsėsi 6 valandas. Atskirai posėdžiavo ir sutarties teksto techniš
kieji ekspertai. Pietų Vietname žvalgyba pastebėjo komunistij 
judėjimą netoli Saigono. Pranešama ir apie sunkiųjų artilerijos 

Ji pareiškė kad nedalv- pervežimą. lėktuvai puolė komunistų slėptuves prie
Saigono, buvo sustiprinta Tan Son Nhut aerodromo apsauga.

♦ Socialistų Internacionalas 
vyksta Paryžiuje. Izraelio prem
jerė Goldą Meir labai saugoma 
Paryžiaus policijos, nes buvo 
gauta daug grasinimų ją nužu-

! dyti. .
vaus numatytoje po suvažiavi- . .. . , , -
mo spaudos konferencijoje. I*6“?11 Hos aviacll°s bazes Pnes kellas d,<™s kavinčje sprogo

♦ Egipte baigėsi palestinieji, bomba Lauk,ama dau«lau knistu puolimu.

ga.
SACRAMENTO. — Kaliforni

jos gubernatorius Ronald Rea
gan pranešė, kad valstijos ižde 
liko neišleistų pinigų — 850 mil. 
dol. Jis siūlo pinigus grąžinti 
mokesčių mokėtojams.

PHNOM PENHAS. — Kam
bodžoje du ledų vežimėliai, stu
miami rankomis, buvo pristum
ti prie parlamento rūmų ir iš 
vežimėlių ėmė šaudyti komu
nistų minosvaidžiai. Penki as
menys buvo sužeisti, bet į pa
statą nepataikyta.Suimti keturi 
asmenys.

Izraelis skelbia 
karo nuostolius

TEL AVIVAS. — Izraelio ka
re su arabais, įvairiuose pasie
nio užpuolimuose ir partizani
niam kare pernai žuvo 19 ka
reivių ir 34 civiliai, 59 kareiviai' 
ir 124 civiliai buvo sužeisti, pra-I 
nešė karinė Izraelio vadovybėj 
Šiame skaičiuje įtraukti svečiai 
ir vietiniai žuvusieji Tel Avivo 
aerodrome nuo japonų teroristo 
rankos.

Per 1972 metus įvyko 271 gin
kluoti susikirtimai, daugiausia 
pasieniuose su Sirija. Prie Sue- 
zo kanalo buvo 6 susišaudymai. 
Gazos pakraštyje buvo 60 inci
dentų ir užimtose Jordano žemė
se — 22.

■" ~T—  ------- =
blausias įrodymas buvo sąra-. 
šas pavardžių Coronos namuo
se. Sąraše buvo ir septynių nu
žudytųjų pavardės.

Prisiekusiųjų komisiją suda-: 
ro 10 vyrų ir 2 moterys, am
žiaus vidurkis 50 metų.

pondentams, kad bus kalbama 
apie Europos konferenciją ir pa
siruošimus jėgų sumažinimo 
konferencijai. Brežnevas pabrė- 

,'žė, kad svarbiausias klausimas 
yra saugumo konferencija. Ga

ilimą būsią sumažinti ir karines 
I jėgas Europoje, tačiau tai esąs 
labai jautrus ir komplikuotas 
klausimas’. Sovietų Sąjunga ir 
Prancūzija galvojančios, kad je

igu sumažinimo derybos turėtų 
■ būti vedamos ne karinių paktų 
‘— Nato ir Varšuvos pakto ri
bose, bet tarp atskirų valstybių.

Paklaustas, kada jis važiuos 
į Ameriką, Brežnevas atsakė, 
pakartodamas savo gruodžio 21 
d. kalbą, kurioje jis surišo sa
vo vizitą su Vietnamo konflik
tu. Jis pakartojo, kad ateities 
santykiai su Amerika daug kuo 
priklausys nuo Vietnamo klau
simo. Intencija aplankyti Wa
shington? yra gyva, tačiau nieko 
tikslaus dar nėra nustatyta, pa
reiškė Brežnevas.

Prancūzijos-Sovietų Sąjungos 
pasitarimai prieš pat Prancūzi-

jjos parlamento rinkimus yra 
naudingi prezidentui Pompidou 
ir jo partijai. Diplomatai galvoja, 
kad Maskvos sutikimas turėti 
pasitarimus prieš kovo mėn. 
rinkimus rodo, jog Kremliui pa
togiau palaikyti gerus ryšius su 
konservatyvia Prancūzijos vy
riausybe, kuri draugiška Mask
vai, negu ieškoti bendradarbia
vimo su dar neišbandytais so
cialistais, kurie tikisi laimėti 
rinkimus Prancūzijoje.

Šalia diskusijų apie Europos 
saugumo konferenciją šiuose 
pasitarimuose tikriausiai iškilo 
Viduriniųjų Rytų klausimas. 
Vietnamo taikos reikalai ir abie
jų šalių santykių plėtimas.

Zambija sustabdė
biznį su Rodezija

Lusaka. — Rodezijai užda
rius sieną su Zambija, iš kur juo
dieji nacionalistai puldinėdavo 
Rodezijos ūkius, Zambija atsi
lygino sustabdydama savo trau
kinių transportą per Rodezijos te 
ritoriją. Zambijos varis keliau
davo per Rodezija į Mozambi- 
kos uostą, o iš ten j visą pasaulį.

Zambija bandys daugiau va
rio gabenti vieškeliu į Tanzani
jos uostą Dar es Salaam ir per 
Zaire ir Angolą į Atlanto van
denyno uostus. Tas kelias bus 
ilgesnis ir daugiau kainuos, ta
čiau Zambija pasiryžusi nenu
sileisti baltųjų valdomai Rode
zijai. kuri iš Zambijos vario 
transporto irgi turėdavo gražių 
pajamų.

Zambijos vyriausybė įsakė vi
siems bankams nutraukti trans
akcijas su Rodezija ir Pietų Af
rika. Pastaroji įtraukta, nes ir 
ji, paremdama Rodezija. už
draudė savo traukiniams vežti 
Zambijos prekes.

Stebėtojai galvoja, kad Zam
bija kerta šaką, ant kurios sėdi. 
Jos kasyklų mašinos ateina iš 
P. Afrikos, kuri yra ir antras di
džiausias Zambijos prekių pir
kėjas. Prie jūros neprieinančiai 
Zambijai teks prekes importuo
ti lėktuvais. Zambija pasiskun
dė Jungtinėms Tautoms ir Afri
kos Vienybės organizacijai, kad 
Rodezija neprileidžia jos prie 
uostų.

CARSON City. — Nevarios 
valstija iš azartinių lošimų per
nai uždirbo apie 600 milijonų 
dolerių.

vyriausios atstovybės posėdžiai. 
Tai lyg Palestinos arabų parla
mentas, kuris nutarė toliau ko
voti prieš žydus ir išlaisvinti Pa
lestiną.

♦ Pasaulio Zionistų organiza
cija paskelbė , kad apie 100,000 
žydų pareiškė norą išvažiuoti iš 
Sovietų Sąjungos, kuri žydus už 
tuos pareiškumus persekiojanti

♦ Airijoje suimtas Sinn Fein
partijos vadas Rory O Brady nu
teistas 6 mėn. kalėjimo už ry
šius su uždrausta respublikonų 
armija. <

♦ Sen. McGovern pareiškė 
Bostono Globe laikraščiui, kad 
Kissingeris spalio 26 d. tyčia me
lavo, kad taika esanti arti.

♦ Kalifornijos gubernatorius 
Reaganas reikalauja, kad bū-i 
tų atgaivinta mirties bausmė 
kai kuriems nusikaltimams 
bausti.

♦ Čikagos teisme iškeltos 15 
bylų prieš United Air Lines dėl 
katastrofos prie Midway aero
dromo reikalauja 21.6 milijono 
dol. ieškinio už žuvusius šeimos 
narius.

♦ Čikagos vartotojai nuo bir
želio 1 d. ant visų mėsos, žuvies 
ir pieno produktų pakelių ras 
parašyta, kokio šviežumo tas pro 
dūktas.

♦ New Yorko medikų draugi
ja siūlo įstatymus, kurie leistų 
nepagydomam ligoniui “garbin
gai mirti”; Draugija sako, kad 
pacientas, pasitaręs su gydyto
ju, gali nutarti nebeimti vaistų, 
jei nėra vilties jam pasveikti.

♦ Gubernatorius Walker Įsa
kė atleisti visus tarnautojus, ku
rie buvo nusamdyti po lapkričio 
1 d. Jis įsakė užšaldyti kai ku
rias išlaidas, kas iš viso sutau
pys valstijai apie 10 mil. dol.

♦ Howard Hunt, vienas iš sep
tynių kaltinamųjų Watergate 
demokratų partijos štabo šni
pinėjimo byloje, prisipažino kal
tu. Teisėjas jam nustatė 100,000 
dol. užstatą. Hunt gali gauti 35 
metus kalėjimo už demokratų 
partijos štabo dokumentų foto
grafavimą, telefonų klausymą. 
Advokatai sako, kad Hunt buvo 
sukrėstas žmonos mirties. Ji už
simušė gruodžio 9 d. skrisdama 
į Čikagą, kai lėktuvas nukrito 
netoli Midway aerodromo. Jos 
lagamine rasta 10,000 dol.

Tcitčjat Otto K«m«r, buvę* Illinois 
gubcrnttorius, teisiamo* Čikagoje ui 
pajarng mokesčiu nuslėpimu, kyi'V 
ėmimt ir sąmokslo pasinaudoti ark
liu lenktynių stadijono akcijomis.

Egipto Sadatas 
aplankė Tito

BELGRAAS. — Egipto prezi
dentas Sadatas buvo atskridęs 
į Jugoslaviją pasitartį su prezi
dentu Tito. Manoma, kad Tito 
buvo prašytas padaryti žygių 
Maskvoje, kai Sadatas galėtų pa
simatyti su vienu ar kitu iš “di
džiųjų” Sov. Sąjungos vadų: 
Brežnevu , Kosyginu ar Podgor- 
nu. Po sovietų kariuomenės iš
varymo iš Egipto. Kremliaus 
vadai nenori susitikti su Sadatu.

Egipto padėtis yra sunki. Pre
zidentas Sadatas stovi tarp dvie
jų Egipto opinijos kraštutinu
mų. Viena pusė reikalauja tuoj 
pat pradėti karą prieš Izraeli ir 
atsiimti prarastas žemes. Kita 
žino, kad Egiptas tokiam karui 
nepasirengęs ir kaltina dėl to 
vyriausybę. Be sovietų paramos 
Egiptui neįmanoma pasiekti to
kio apsiginklavimo lygio, ku
ris garantuotų laimėjimą.

Net ir karingasis Libijos^vals- 
tybės galva Muammar Quaddafi 
neseniai pareiškė, kad Libija ne
nori tokio karo, kuris vyktų ara
bų teritorijoje. Jei karas kils, 
jis turi būti vedamas priešo že
mėse. Jei tai neįmanoma, tada 
taika yra geriau už karą.

Iki šiol arabai atsisakydavo 
vesti su Izraeliu derybas, kol iz
raelitai nepasitraukė iš arabų 
žemių. Galimas daiktas, kad 
Egiptas sutiks su derybomis, jei 
nebus patikimų vilčių atsiimti 
žemes karo priemonėmis.

Sovietų sabalai 
atsidūrė pavojuje
MASKVA. — Sovietų vyriau

sybė paskelbė, kad ji pradėjo 
visoje teritorijoje skaičiuoti sa
balus, kurių kailiukai atneša vy
riausybei nemažas pajamas. Jau 
kuris laikas mokslininkai įspė
ja valdžią, kad jei nebus imtasi 
griežtų priemonių, sabalai atsi
durs išnykimo pavojuje. Valdžia 
bandė sumažinti oficialiu kailių 
supirkinėtojų normas, tačiau tas 
nadėties nepataisė. Daugiau kai
liu si pirkdavo jiodosios rinkos 
pirkliai iš brakonierių.

Sabalų kailiai sovietams at
nešdavo per metus 55 milijonus 
doleriu ar kitos užsieninės valiu
tos. Paskutiniu metu daugiau
sia kailių supirkdavo Britanija 
ir V. Vokietija. Patys sovietų 
piliečiai kailių nemato, jie par
duodami tik parduotuvėse, kur 
prekiaujama tik už užsienio va
liutą. čia irgi dažnai užsienietį 
užkalbina juodosios rinkos pirk
lys, slaptai siūlydamas savo pre
kes.

Brakonieriai, spąstų statyto
jai, brangiu kailiukų nelegalūs 
pardavinėtojai Sovietų Sąjungo
je bus dar griežčiau baudžiami, 
negu anksčiau.

♦ Prezidentas Nionas paskyrė 
negrą Stan Scott specialiu sa
vo asistentu. Buvo žurnalistas.

Pasaulyje vėl sukėlė nerimą 
Amerikos valdžios pareigūno 
pareiškimai. Senato komitetas 
apklausinėjo prezidento paskir
tą gynybos pasekretorių Wil
liam Clements, kurį senatas 
turi patvirtinti. Sen. Hughes 
paklausė kandidato į antrą svar
biausią Pentagono vietą, ar ne
numatoma Šiaurės Vietname pa
naudoti atominių bombų. Cle
mens atsakė, kad jis tokios ga
limybės neatmestų. Tas sukėlė 
dar daugiau klausimų apie ato
minius ginklus. Clements paga
liau paaiškino, kad jo atsaky
mas nereiškia, kad jis pritartų 
tokių ginklų panaudojimui.

Žiniai patekus į spaudą, Va
karų Vokietijos Raudonojo Kry
žiaus direktorius jau viešai pa
reiškė savo susirūpinimą, kad 
Amerika, Hanojui derybose ne
nusileidus, tikrai gali griebtis 
atominiij ginklų. Prieš paskiria
mas į Pentagoną Clements bu
vo žibalo pramonės kontrakto
rius.

Vyriausybės stebėtojai Wash
ingtone kalba apie nesutarimus 
prezidento Nixono vyriausybėje. 
Kissingeris nepritaręs Hanojaus 
bombardavimų sustiprinimui, 
tačiau jo pavaduotojas gen. Haig 
buvęs už stipresnį smūgį komu
nistams. Admirolas Moorer, kal
bėdamas kongreso nariams pa
reiškė. kad bombardavimas bu
vo labai naudingas, nes jis su
mažino priešo karinį pajėgumą. 
Naujas gynybos sekretorius Ri- 
chardsonas tam pačiam senatui 
pasakė, kad bombardavimas tu
rėjęs ne vien karinius tikslus. 
Paklaustas, ar jis pritartų bom
bardavimų atnaujinimui, jis at
sakė, kad tą klausimą reikėtų 
statyti ne gynybos sekretoriui, 
bet valstybės sekretoriui. Oro 
puolimai buvę “derybų dalis”, 
diplomatinė priemonė priversti 
Hanojų nusileisti.

Priešingai admirolo Moorerio 
pareiškimas, ČIA direktorius se
natui pareiškė, kad oro puoli
mai nesumažino šiaurės Vietna
mo pajėgumo vesti karą ir ne
pakenkė Hanojaus moralei.

Brazilai išardė 
teroristų grupę

R IO DE JANEIRO. — Brazi
lijos valdžia paskelbė, kad jos 
kariuomenė sėkmingai išardė 
miestų teroristų grupę Populia
rų Revoliucinį Avangardą, ku
rio veikla buvo aprimusi 1971 
m., žuvus gni|>ės vadui Carlos 
Lamam.

šios savaitės pradžioje, susi
šaudyme su kariuomenės patru
liu, žuvo dar šeši teroristai, jų 
tarpe dvi užsienietės moterys. 
Minėta grupė ir kitas revoliuci
nis vienetas — Nacionalinio Iš
laisvinimo akcija — bandė su
organizuoti partizanus ir Brazi
lijos kaimuose, tačiau kariuo
menės jėgos tuos bandymus už
gniaužė. Teroristai buvo 1970 
metais pagrobę Vokietijos am
basadorių. už išlaisvinimą Bra
zilija turėjo prfleisti 10 kalinių.
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STASYS JLŠKĖNAS

i LAISTO UŽTEKTU VISAI ŽMONIJAI
š. m. Naujienų C» nr. sausio 8 

d. M. Šileikis svarsto ii pavyz
džiais įrodo, kad racionaliau 
tvarkantis ir maistą gaminant 
žmonijos išmuitinimui, o ne biz
nio iš maisto ieškojimui, ...“pa
saulio agrikultūros potencialas 
toks didelis, kad užtektų išmai
tinti daug tūkstančių milijonų 
žmonių”. Su mielo šileikio iš
vedžiojimais reikia sulikti ir ti
krai daug dar tūkstančių mili
jonų žmonijos galima būtų iš
maitinti.

Bet iš kitos pusės galėtų būti, 
kad ne tik būsiančių milijonų 
žmonių negalima išmaitinti, bet 
ir dabartinį žmonių skaičių badu 
numarinti.

Įsivaizduokim, kad visą pa
saulį ištiko baisi katastrofa — 
visame pasaulyje tapo įvestas 
pagal rusų bolševikų madą su
kirptas “sočializinas”. Žinome, 
kati Ukrainos derlingi plotai yra 
pajėgus išmaitinti nevien Rusiją, 
bet ir visą Europą. O kur dar 
Volunijos, Dobrudžos didelį der
lių duodą žemės plotai. Ir ką- 

-gi!, tvarkantis pagal rusiškąjį 
1 “socializmą”, duonos trūksta. 
'Žmonės už supenėjimą parše
liui duonos gabalo, į kalėjimus 
-grūdami.
- Mūsų pačių Lietuvoje nepri- 
Zklausomybės laikais įvairių mai- 
'sto gėrybių ūkininkai tiek pri- 
'sigamindavo, kad nebuvo kur 
"dėti. Pusvelčiui buvo į kitas 
‘valstybes eksportuojama. 1949 
-m. rusams okupavus Lietuvą, 
-kas pasidarė. Nagi, po kelių mė- 
-nesių maisto pradėjo trūkti. 
Ižmonės jau nuo vidurnakčio, ne- 
'paisydami nei lietaus, nei žie- 
'mos speigų, prie kooperatyvų

eilėse stovėjo. Buvo net pro
jektuojama maistui ir kitokiems 
reikmenims korteles įvesti. Dėl 
pasaulinės opinijos Dekanozo
vas buvo priešingas kortelių įve
dimui ir tik dėl to jos nebuvo 
įvestos.

Tais pačiais metais Lietuvoje 
ūkininkų pagamintą maistą oku
pantas tempė įvairiomis susisie
kimo priemonėmis į viskuo “per 
tekusią” Rusiją. Rudenioj su 
maistu pasidarė tikrai katastro
fiška. padėtis. Okupantas, paju
tęs dėl maisto trūkumo žmonių 
susirūpinimą, 1940 m. spalio 19 
d. laikraštyje “Tarybų Lietu
va” paskelbė tuo reikalu net ve
damąjį “Tarybų Sąjungos Res
publikų draugiška parama“. Ta
me vedamajame iškeikė “bur
žuazinę” Lietuvą ir nesigėdino 
rašyti: “Tarybų Sąjunga galin
giausioji ir turtingiausieji vals
tybė pasaulyje”. Girdi, jūs nei 
maistu, nei kitkuo nesirūpinki
te, bus visko. “Broliškos respu
blikos” jus aprūpins. Girdi, 
“Gausus arbūzų transportai ati
taisė padėtį. Seniau arbūzų taip 
pat būdavo gastronomijos krau
tuvėse. bet juos valgė tik ponų 
vaikai, nes darbininkas negalėjo 
mokėti 6-8 litų už arbūzo kilo
gramą. O dabar arbūzus iš Ta
rybų Sąjungos buvo galima pirk
ti po pusantro lito kilogramą, 
taigi vitaminų galėjo įsigyti ir 
visų neturtingųjų darbininkų 
vaikai. Argi toks akivaizdus fak
tas ne parama. Bet ryškiausią 
paramą matome dabhr. štai šia
me numeryje skelbiame žinią, 
kad LTSR Komisarų Taryba 
kreipėsi į Tarybų Sąjungą dėl 
javų, o Tarybų Sąjunga sutiko
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ir jau pristatė į mūsų kraštą di
delius kiekius kviečių, rugių ir 
kitokių javų”.

Ir tikrai maistu pertekusioje 
Lietuvoje keletą mėnesių ruse
liams paviešpatavus pritrūko 
maisto. Tiesa, arbūzų, rodos, iš 
Gruzijos kelis vagonus atitem
pė. Bet Lietuvos žmones tų ar
būzų patys prisiaugindavo ir ne
laikė jų tinkamu maistu. O tų 
“atvežtųjų” kviečių, rugių ir ki
tokių javų niekas jų nematė, 
nes į Lietuvą niekas jų ir neat
gabeno.

Keliais atvejais buvo skelbia
ma, kad vagonuose su užrašais1 
“dla golodajuščei Litvy” (ba
daujančiai Lietuvai) neva siun
čiami javai, o tikrumoje buvo 
vežamos spygliuotos vielos Lie
tu vos-Vokieti jos pasieniui ap- 
narplioti. Nagi, ruseliai su sa
vo “socializmu” tvarkosi jau 
daugiau kaip penkios dešimtys 
metų, ir vis maisto trūksta — 
reikia milijonus bušelių iš lais
vojo posaulio importuotis.

IR MANO TRIGRAŠIS

žurnalistas St. Juškėnas pa
pildė mano mintis str. “Maisto 
užtektų visai žmonijai”, faktais 
nušviesdamas negeroves, ir dėl 
kurių žmonės turi nukentėti. Aš, 
rašydamas, turėjau galvoje dau
giau ekonominę sistemą JAV. 
kur pirmauja biznis, o p. Juškė-į 
nas palietė ir politinę sistemą So
vietų Sąjungoje, kuri dar blo
gesnė. Blogesnė todėl, kad So
vietų okupuotuose kraštuose 
žmonės negali savistoviai tvar
kyti žemės ūkio. Yra atsilikusių 
kraštų, turinčių daugiau gyven
tojų negu žemės maistu apsirū
pinti, pvz., Azijoje. Kitur yra 
perdaug nenaudojamos žemės, 
iš kurios būtų galima maisto 
produktų tiek ir tiek parūpinti,' 
bet niekas dėl to galvos nesuka, 
kad milijonai žmonių nedavalgę 
arba badauja.

Man atrodo, kad mitybos rei
kalas yra labai svarbus, todėl 
valdžios turėtų sudaryti tarp
tautinę agrikultūros organiza
ciją. Gamtos katastrofos ištik
tą kraštą būtų galima gelbėti nuo 
bado ir šiaip reguliuoti maisto 
išteklius. Taigi, mielas bičiuli. 
Juškėnai — arsi žemelę, piausi 
duonelę. M. Šileikis

Lietuvos Vyčių 
choro veikla

Lietuvos Vyčių choro naujai 
išleista plokštelė “Vai lėkite dai
nos“. Žodžiai kaip tik ir pildosi. 
Visur Vyčių choro dainos “le
kioja”. Švenčių proga buvo gra
ži dovanėlė giminėms ir drau
gams.

Vyčių choras švenčia savo 52 
metų gyvavimo sukaktį ir tų mc-

tų bėgyje tik antroji plokštelė 
išleista. Gal dėl to, kad išleidi
mui reikalinga daug dalykų — 
gerų rimtų dainininkų, gero va
dovo ir dirigento, ir apsčiai rei
kalinga finansinė parama. Vy
čių choras yra puikiai užsireko
mendavęs mūsų kultūriniame; 
veikime ir jaučiasi laimingas tu-, 
rėdamas jauną, rimtą vedėją 
komp. Faustą Strolią, kuriam 
Dievulis yra davęs nepalaužia
mą energiją ir talentą jis moka 
pritapti prie visokio amžiaus 
dainininkų ir jų tarpe veikti mu
zikos srityje.

Komp. Faustas Strolia ne tik 
jau virš dešimtį metų vadovauja1 
Lietuvos Vyčių chorui, jis šiuo 
metu suorganizavo jaunųjų cho
rą, kuris veikia ir repetuoja Jau
nimo Centre. Strolia yra narys 
Southwest Symphony Orches- 
tro. kuriame groja smuiką. Jo 
žmona Teresė yra Vyčių choro 
narė stiprus altas. Jie augi
na keturis sūnelius, kurie jau 
lanko šeštadienio lietuviškas pa
mokas ir dalyvauja jaunųjų vy
čių šokėjų būrelyje.

Vyčių choras ruošiasi prie me
tinio baliaus ir šokių sausio 20 
d. Pakšto salėje, 38 St. ir Ca
lifornia Ave. ■ Donna K.
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Argentinos medicinos fakulteto stu
dentas protestuoja gatvėje dėl moks
lo programos pekeitimy. Jis prisira- 
kino grandinėmis prie stiprios tvo
ros ir atidavė draugams raktus, kad 
policija ne taip lengvai galėtu jį pa

šalinti.

ŠKOTIŠKA KANTRYBŠ

Vienas škotas, pabuvęs keletą 
savaičių Amerikoje, grįžęs pasa
koja savo draugams savo paty
rimus gyvenant viename New 
Yorko viešbutyje.

“Supratimo neturite, kokie ne
mandagūs pikčiurnos yra žmo
nės tenai”, kalbėjo -„kolas saviš
kiams. “Niekada negali atspėti, 
ką jie gali padaryti kai užpyks
ta. Pusę trečios naktį, jei jūs 
galite tikėti, jie pradeda rėkau
ti, šūkauti, bartis ir į tavo kam
bario .duris mušti. 'Trečia va
landa ryto ir įtikėsite man ar ne 
— dar daugiau keiksmų ir rėka
vimų koridoriuje ir mušimų į 
mano duris.

Vienas iš klausytojų paklau
sė: “O ką darei patsai?”

“Aš nieko nedariau. Aš pu
lčiau kaip pūtęs savo škotiškąją 
bagpaipą, atsakė šis. (Bagpipe 
yra tautinis škotų muzikos in
strumentas).

Nauja knyga apie 
Transatlantinius skridimus ‘ k

Šiomis dienomis rinkoje’ pa
sirodė stamboka knyga “At
lantic Fever”, parašyta Ed
ward Jablonski, išleista Mac 
Millan leidyklos New Y’orke, 
kaina $8.50. Joje autorius ga
na objektyviai psl. 260 — 264 
aprašo Dariaus - Girėno, Vait
kaus, o taip pat vilniečių bro
lių Adomavičių skridimus per 
Atlantą 1933 — 35 metais. Įdė
ta ir “Lituanica II” nuotrauka.

ei
* Viename Paryžiaus restora

ne pianistui skambinant Šopeno 
vaisą, vienas iš svečių pradėjo 
verkti, šalia sėdintis kitas sve
čias teiraujasi:

— Ar tamsta lenkas?
— Ne, aš pianistas, atsiliepė 

verkiantysis.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS
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Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį
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Rinktinis LYRIC OPEROS cho
ras. Bilietai po $8, $7, $6, $4, 
$3 gaunami Vaznelių prekybo
je 2501 West 71st Street, Chi
cago, arba paštu Chicago Opera 
Co. 7121 South Talman Ave
nue, Chicago, Illinois 60629.

TF inh TT PUCCINI OPERA lietuvių kalboje su pilnu
_ H 9 B 9 F"_ I ▼ 9 simfoniniu orkestru įvyksta

* Ji JL4 JL JL JLJ VASARIO 3, 4 ir 11 DIENOMIS

MARIA AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS AUDITORIJOJE
Ringuoja Lyric Operos dirigentas Giulio Favario. Režisuoja Živilė NUMGAUDAITE

DAR TRUPUTIS RYŠIUM SU 
DAUGIABALSE DEKLAMACIJA

Naujienose, pereitų metų 
gruodyje p. J. Jašinskas, Spau
dos pabirų rašinyje, aptaria mū
suose nepraktikuojamą daugia
balsę (choristų) deklamaciją, 
kurią pirmą kartą Nepriklauso
moje Lietuvoje, savo spektakly
je, išnuomotoje Valstybinio Te
atro scenoje, pravedė, anuomet 
pradedąs kurtis Eksperimenti
nis Dramos Teatras išsivystęs iš 
privačios Valstybinio Teatro, ak
toriaus Vlado Fedoto Sipavi
čiaus dramos studijos. Rašinyje 
p. J. Jašinskas aptaria tokios 
daugiabalsės (chorinės) dekla
macijos vertingumą, patiekia re
žisūros pavyzdį panaudodamas 
tą patį eilėraštį — “Pavasaris”, 
kurį įvykdė anuomet Eksperi
mentinis Dramos Teatras.

J. Jašinskas pastebi, kad to 
eilėraščio (“Pavasaris”) auto
rius jam tiksliai nežinomas, bet 
spėja, kad tai esąs V. F. Sipa
vičius, kuris eilėraščio dekla
maciją ir režisavęs.

Ryžtuos atsiliepti ir autentiš
kai patvirtinti, kad jo autorius 
tikrai yra V. F. Sipavičius, nes 
daug kartų man teko su juo ku
rioje nors kavinėje prie kavos 
puoduko praleisti kelias valan
das, kur jis man skaitydavo, ly
gindavo ir svarstėme jo režisūrą 
ir pravedimą. Susitikus, nekar
tą, jis man pakartotinai jį skai
tydavo, supažindindamas su pa
keitimais bei paįvairinimais, kol 
galop jo kūryba buvo baigta ir 
pradėta teatre repetuoti. Turiu

pastebėti, kad galutinai paruoš
tas ir daugiau nekeistas tekstas 
buvo padaugintas mano įstai
gos rotatoriumi ir po egzemp
liorių gavo kiekvienas pastaty
mo dalyvis.

J. Jašinskas savo rašinyje pa
tiekia ir pilnutinį to eilėraščio ____ ____r______ r —
tekstą, bet, deja, šiame tekste tų išnuomotoje Valstybinio Te- 
yra kai kurių nukrypimų bei atro scenoje. Pirmame pasiro- 
praleidimų nuo originalaus jo dyme vaidino inscenizuotą Že- 
teksto, pravesto aname spėk- niaitės Rudens. Vakarą, Šatrijos 
taklyje. Atsitiktinai, dar ir Raganos Irkos Tragediją ir 
šiandien turiu originalų to ei-' daugiabalsės deklamacijos ei
lėraščio V. F. Sipavičiaus rank- lėraštį Pavasarį. Antrame pa- 
raštį ir kai kurią dokumenti- sirodyme Valstybinio Teatro 
nę medžiagą iš to teatro 
los.

Šia proga noriu iškelti 
tą reikalą. Kalbėdamas 
daugiabalsę deklamaciją 
Jašinskas paminėjo ir Ekspe
rimentinį Dramos Teatrą. Tai, 
sakytum, lyg rytmečio kregždė 
tokio prisiminimo pasirodyda
mas mūsų rašliavoje kalbant 
apie nepriklausomybės laiko
tarpio teatro veiklą. Tartum 
raganų užkerėtas reikalas. Vi
sur ir visada, kur tik kalbama 
apie Nepriklausomos Lietuvos 
teatrų veiklą, pro šį besistengu
sį ir vertingai pradėjusį reikš
tis privatinį teatrą buvo praei
nama tylom, nepaminint nė vie
nu žodžiu, prasmunkant net 
ir pro pavadinimą, tartum to
kio visai nebūta, nors kai kada 
labai vertingai ir plačiai būda
vo aptariamas kuris nors mėgė
jiškas vaidinimas. Pamėginkit

žvilgterėti į Lietuvių Enciklo- vybėje ir kartu su V. F. Sipa- 
pediją. Ką jūs rasite joje apie vičium teko užtraukti gana 
Eksperimentinį Dramos Tea- stambias asmeniškas paskolas 
trą? Nieko, nors enciklopedi- komercijos banke teatro kuri
jos teatro skyriaus redaktorius mosi pradžios išlaidoms.
pats labai gerai žino apie jo kū
rimąsi ir veiklą, nes pats pra
džioje dėstė studijoje, o vėliau 
režisavo vieną veikalą, kurio 
pastatymas dėl tam tikrų prie
žasčių neįvyko.

Eksperimentinis Dramos Te
atras yra pasirodęs porą kar-

J. VLKS.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE

veik-

ir ki- 
apie 
p. J.

Visi prašomi iš anksto 
įsigyti bilietus į lietuvių 
statomų G. Puccini 
Operų.

VELTUI 
JŪSŲ NAMŲ 

ĮVERTINIMAS 
ERWIN J.

MICHAELS

scenoje buvo vaidinta Valsty
binio Teatro aktorės Žalenke- 
vičiutės - Petrauskienės insce-^ 
nizuota ir jos režisuota pasa
ka vaikams — Raudonoji Ke
puraitė ir tik po šio Eksperimen
tinio Dramos Teatro pastatys 
mo Valstybinis Teatras į savo 
repertuarą įvedė veikalus vai
kams ir pirmuoju buvo Batuo
tas Katinas. Pastebėtina, kad 
trečiu kartu Eskperimentiniam 
Dramos Teatrui norint išnuo
moti Valstybinį Teatrą, direk
cija išnuomoti atsisakė.

Eksperimentinis Dramos Te
atras be tų minėtų poros spek- 
Teatro scenoje yra gastrolia- 
taklių nuomotoje valstybinio 
vęs provincijos miestuose bei 
miesteliuose. Be to, pagal su
sitarimą, veik porą metų kas 
šeštadienis dalyvaudavo Kau
no radiofone šaulių Sąjungos 
pusvalandyje, atlikdamas 8-10 
minučių radijo vaidinimus, ke
liais atvejais attikęs veik va-

J. Jašinskas rašinyje paste
bi, kad vėliau šį eilėraštį sceno
je deklamavo Rokiškio gimna
zijos ir Tauragės mokytojų se
minarijos moksleivių mišrūs 
chorai. Leidžiu spręsti, kad 
pastatymus režisavo pats p. Ja
šinskas, nes bene abiejose vie
tose jam teko mokytojauti, o 
anksčiau p. Jašinskas yra lan
kęs V. F. Sipavičiaus dramos 
studiją ir aktyviai dalyvavęs pra
dinėje Eksperimentinio Dramos 
Teatro kūrimosi stadijoje ir be
ne dalyvavo kaip aktorius spek
taklyje, kuriame Valstybinio Te
atro nuomotoje scenoje buvo 
pravesta šio eilėraščio chorinė 
deklamacija. Nors vėliau nuo 
šio teatro veiklos jis buvo nuto
lęs, bet juo domėjosi ir artimai 
palaikė ryšius ir bendrai kal
bant yra labai gerai informuo
tas apie to teatro kūrimasį, jo 
veiklą ir paliktų savo veiklos 
pėdsakų vertingumą.

Vertėtų, kad p. J. Jašinskas 
Spaudos pabirose plačiau mūsų 
visuomenei papasakotų apie to 
besisteigusio ir pradėjusio veik
ti teatro veiklą bei paliktus pėd
sakus. » B. J. V.

New Yorko lietuvių visuome
nė: nepamiršta — Klaipėdos 
įsijungimas į Lietuvos valsty
bę. Gi šiais metais jau sueina 
50 metų nuo to istorinio įvy
kio.

JACKUI SONDAI 80 METŲ’
New Yorko Lietuvių Darbi- 

_ . . . ... ninku draugijos nariai, sausiogos kuopą, o taip pat dalyva- -71 - • ■ .... 1 ... ’ ‘7 d. susirinkę savo posedin,vo ir LDD veikloje. į .... ..... .J Į prisiminė, kad kietam zemai-
Povilas Brazaitis prašoko 85 čiui , socialistinės minties su

metus amžiaus. Jis buvo nuo- jūdžio veikėjui, Amerikos lie
sintus, darbštus, pareigingas/tuvių socialdemokratų sąjun- 
paslaugus. Jo lėšomis išleisti

Kasmet tą minėjimą ruošia į Požėlos jaunystės atsiminimai;
Lietuvos kariuomenė, Savano
rių sąjunga, šauliai ir Mažo
sios Lietuvos Bičiulių Draugi
jos sąjungos skyrius. Praneši
mą padarys gen. konsulas A. 
Simutis.

Minėjimas įvyks protestan
tų bažnyčios patalpose. 85 Dri
ve — 91 St. 3 vai. Pamaldas 
laikys kun. Andriekus ir kun. 
P. Dagys.

P. Brazaitis taip pat buvo

gos centro komiteto nariui, sa
vaitraščio Keleivio redaktoriui 
Jackui Sondai, sausio 15 d. su
eina 80 metų.

4637 So. ARCHER AVE. (prie 47-tos)

254-8500
' MES JUS LAIKOME SVARBIU ASMENIU 

Su pagarba ERWIN J. MICHAELS

Chicago Savings
_ and Loan Association

PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

PER ANNUM

SHORT TERM 
3 OR 6 MONTH TERM 

Minimum $1,000

PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

Kaip šaltame ore 
užvesti automobilio 

motorą
Patyrusieji vairuotojai duo

da patarimą, ką reikia daryti, 
kai dideliame šaltyje automo
bilio motoras neužsiveda. Gali 
būti kelios priežastys — tiršta 
alyva, silpna baterija, apsivė- 
lusios (ar apdegusios) žvakės, , Vl * . . IClolVIo lėti čliJUCKUdlUd 1 ZVdKUSlandą ugmagesių <spflrk plugs). Chicago Motor,r kariuomenės svenciy proga CIufc k

nnriTin vm rlimmitc it* T11H TT1O—i * cradijo vaidinimus ir tuo, ma-i 
nau, yra palikęs šio to vertus 
savo veiklos bei egzistencijos 
pėdsakus Nepriklausomybės 
laiko teatro istorijoje.

Eksperimentinio Dramos Te
atro veikloje man teko daly
vauti nuo jo pradinės veiklos 
momento t. y. nuo privatinės 
V. F. Sipavičiaus dramos stu
dijos įsisteigimo, vėliau išsi
vysčiusio E. D. Teatrą ir iki 
jo susilikvidavimo. Visą laiką 
buvau administracinėje vado-

/TąJZSAFETY Of 
<S7 YOU R SAYIM6S

INSURED
UP TO /A 

$20,000.

% PER ANNULS

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO bendrovė dėl bot koldg 
|ūsy namo pagerinimy duoda paskolas nuo $500.00 Ir daugiau tin
kamomis sąlygomis. O gal Jums yra reikalingi pinigai dėl kitokiu 
reikalg? Ar |ei neturite nuosavo namo ir jums nusibodo mokėti 
aukžtas nuomas, Įsigykite nuosavus namus.

1) Pirma negu pasuksi įjun
giamąjį raktuką (ignition key), 
patikrink, kad visur elektra 
būtų išjungta, būtent: šviesos, 
radijas, šildytuvas, “defToste
ris” ir lango švaistyklis.

2) Pasuk raktuką ir nu- 
spausk gazo pedalį iki grindų 
tik vieną kartą, tada atleisk 
iki pusės.

3) Nevaryk “starterio” il
giau kaip 30 sekundžių. Jeigu 
automobilis per 30 sekundžių 
neužsiveda, sustok. Palauk 30- 
45 sekundes ir vėl bandyk.

4) Jeigu užuodi gazolino 
kvapą, tai reiškia, kad bus kar- 
buratorius užlietas. Jšjunk 
elektros srovę, paspausk peda
lį iki grindų ir palaikyk taip 
vieną minutę. Tas padės gazo
lino perviršiui nutekėti į “ma
nifold” vamzdį. Gazolino už
teks užvesti motorą, kurio bus 
likę karburatoriuje.

5) Niekad negazuok šalto 
motoro, nes alyva necirku
liuoja tol, kol šaltas motoras 
ir alyva sutirštėjusi, gali su
braižyti cilinderius.

Galima užkišti kartoną ra
diatoriaus priešaky iš lauko pu
sės, tai greičiau motoras sušils. 
Galima ir važiuoti, tik reikia 
pasaugoti, kad neužkaistų. Pa
tartina prieš einant gulti, už
vesti motorą, jeigu automobilis 
laikomas lauke, kad pemaktį 
alyva nesustingtų. Apšildytą 
motorą reikia užgesinti. M. š.

Sausio? d. įvyko Lietuvių 
Darbininkų draugijos metinis 
apyskaitinis susirinkimas. Pra
eitais metais draugijos nariai 
susirinko septynis kartus įvai
rių savo reikalų svarstyti ir pa
sitarti. Priimti keli nauji na
riai, tarp kurių ir gėlininkė 
Zubkus.

Sekantiems metams perrink
ta ta pati valdyba — pirm. Br. 
Spūdienė, pavad. inž. Mačionis, 
sekretorius šateika, iždininkas 
adv. Briedis, iždo globėja M. 
Vasilka.

Prisiminta mirusieji LDD 
nariai. Pagerbta ir artimie
siems nuoširdi užuojauta pa
reikšta mirus mokytojai, Lie
tuvos socialdemokratijos sąjū
džio dalyvei LDD narei Anta
ninai Liutkevičiūtei Valaitie
nei, kuri palaidota Chicagoje, 
Lietuvių Tautinėse kapinėe.

Bostone mirė Povilas Brazai
tis, Lietuvos socialdemokratų 
partijos dalyvis, buvęs Barz
dų LSDP kuopos vienas iš įkū
rėjų ir 1909 m. dėl žandarų per
sekiojimo atvyko Bostonan ir 
čia tuoj įsijungė į Amerikos lie
tuvių socialdemokratų sąjun-

Susivienijimo Lietuvių Ame- j O Keleivis yra tas laikraštis, 
rikoje narys , uolus jo veikė- kuris socialistų sąjūdžiui ir 
jas, vargu kada nors įvyko Į lietuvių Darbininkų draugijai 
SLA Seimo posėdis jam neda- duoda daug vietos. LDD nariai 
lyvaujant. Socialdemokratus nutarė Keleivio redaktoriui pa- 
jis atstovavo vielos Alte, o taip siųsti čia spausdintą sveikini- 
pat ir Balfe. Nuosaikiu savo aną. 
veikimu jis taip pat reiškėsi 
iki pat mirties LDD. New Yor
ko LDD nariai abudu mirusius 
pagerbė atsistojimu, o P. Bra
zaičio sūnums pasiuntė užuo
jautą dėl jų tėvo mirties.

Jackus Sonda yra kovin- 
'gas žemaitis, bet kuklus vyras 
ir nėra pagerbtas sukaktuvė
mis. O juk jis iš jaunų dienų 
via pamėgęs periodinę spaudą 

jir Keleivis nėra pirmas jo re
daguojamas laikraštis.

CRANE SAVINGS and Loan Association

B. B. PIETKIEWICZ, Pre*.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083 

NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

on 
investment 

account

mokama dviejų 
mėty certifi- 

catams. Mažiau* 
šia $5,000 
ar daugiau

Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį 
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.

Prašome aplankyti nauja mūšy namą,

ZfftX VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vak.; 
JfįĮĮSh Antrad ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; Sešta-
fįuSumJ dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už-

daryta.

<*&***—Ąf* ĄĄk m. m ■

Raginkite savo apylinkę 
outh - tuhpyhite'

•» uur aupoun j ūsų pinigai atlieku <b 
nueinu darbus Pirma, jie padeda Jums pa 

tiekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčiu* nuo mė 

>• pirmos.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY PAID QUARTERLY

But kokiais finansiniais reikalais kreipkitės f:

Chicago Savings and Loan Assn
Philomena D. Pakel, President

TEL.: GR 6-7575

KAIP GALIMA SUPLONfiTI

Vienas juokdarys pasakoja: 
“Mano žmona pradėjo suplonė
jimui vartoti sensacingai vei
kianti vaistą. Apie 10 valandą 
ryto atsikėlusi ji suvalgo dvi 
česnako skilteles. Pavakarėje 
suvalgo dar dvi česnako skiltis 
iir bertainj svaro limburgo sūrio 
— ir iš tolo ji tikrai atrodo su
ltonė jusi...

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

1800 So. Halsted St Chicago, III 60600
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

įsteigta 1923 metai* TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Komunistai nepajėgia duonos pasigaminti

padarė vieną gerą nutarimą: savo bendradarbiais jis pasi
kvietė kiekvienos šakos specialistus. Nežiūrint į visus ne
pasisekimus, lietuviai vis dėlto užaugino daugiau javų ir j Indokinija buvo Prancūzijos 
daržovių, negu kitų rusų pavergtų kraštų žmonės, — i 
Skoropanovas savo patarėjais pasikvietė didoką lietuvių 
skaičių. Pas Skoropanovą dirba “tarybinės” Lietuvos 
žemdirbystės instituto direktorius Antanas Būdvytis, inž. 
J. Dromantas, L Tymukas, A Tindžiulis, B. Poškus, I Kai
riūkštis ir kiti. Jie apvažinėjo visus Gudijos kolchozus, nu
mojo į viską ranka, o kai reikėjo šaukti žemės ūkio dar
buotojų pasitarimą, tai patarė pasirinkti Dotnuvą Sko
ropanovas paklausė ir džiaugėsi Suvažiavusiems specia
listams jis pareiškė, kad tiktai Dotnuvoje jfc rado moks
lo žiniomis pagrįstus tyrinėjimus. 0 kai konferencija pa
sibaigė, tai jis liepė visiems sovietų laikraščiams atspaus
dinti agronomo Antano Būdvyčio specialistams skaitytą 
paskaitą apie svajones greitai padidinti javų derlių Vaka
rų zonoje. Būdvytis užpylė geroką kiekį šalto vandens 
“skubiems javų augintojams”. Jis jiems pasakė, kad prie 
dabartinių administravimo sąlygų toks dalykas neįmano
mas. Būdvytis specialistams nurodė, kad javų derlius kiek
vieną metą didėja, o 1971 metais vidutiniškai iš hektaro 
jau gaudavo 26.6 centnerius grūdų. Tuo tarpu 1972 metais 
iš ha gauta tiktai 20.4 cent. Iki šio meto Maskvoje sėdintie
ji planuotojai reikalavo, kad iš ha būtų gauta 30 cnt javų. 
Tuo reikalu agr. Būdvytis sukviestiems gudams pasakojo, 
o vėliau šitaip parašė:

“Nepatyrusiam gali atrodyti, jog, prikūlus 26.6 
cnt. iš hektaro, nebetoli ir iki 30, iš tikrųjų tai kur kas 
sudėtingiau. Dirvos respublikoje labai nevienodos... 
padidinti javų derlių iki 30 cnt. iš hektaro bus neleng
va. Prireiks daug ko, o ypač — trijų dalykų”. (Tiesa, 
1973 m. saus. 3 d., 2psl.).
0 tie trys trūkstamieji dalykai yra štai koki: 1. dau

giau fosforo ir kalio trąšų; 2. pavasarį sėti anksčiau, nes 
kiekviena pavėluota diena atima vidutiniškai iš hektaro 30 
kilogramų miežių ir 70 kilogramų avižų; ir 3. laiku prino
kusius javus nupiauti. Prinokę javai gali pastovėti iki 7 
dienų, o vėliau jie pradeda byrėti. Tuo tarpu praeitais me
tais kombainininkai vėlavo apie pusantro mėnesio mie 
žiams piautl Kai lietuviai buvo žemės savininkai, jie lai
ku nuplaudavo prinokusius javus. Tuo tarpu dabar piauna 
kombainas, kurį valdo vienas kombainininkas* Jis nespėjo 
prinokusių javų laiku nupiauti, todėl viskas ir nueina nie
kais. Tas pats atsitinka ir su sėja. Anksčiau kiekvienas 
ūkininkas sėjo savo laukus, o dabar viską darė vienas sėji
kas. Jis nespėja laiku darbo atlikti, todėl vasarojus vėluo
ja nokti, Be to, žemės ūkio mašinų skaičius labai mažas.

mano ateitį. Jei to nepadary- 
todėl k°l°nija. Komunistams už vai- čia u, nesijausčiau gerai”.

Caro laikais Rusija ir rusų pavergtos sritys buvo Eu
ropos duonos aruodu. Rusai prisiaugindavo javų ne tiktai 
sau, bet jie labai daug jų išveždavo į Vakarų Europą. Ru
sų imperijos rugiais, kviečiais ir miežiais buvo maitinami 
vokiečiai, prancūzai, britai ir kitos tautos, šiandien padė
tis pasikeitė. Komunistai šiandien valdo tuos pačius, o gal 
dar didesnius plotus, negu caras valdė, bet jie nepajėgia] 
prisiauginti pakankamai javų. Apie rugių ar kviečių išve
žimą šiandien kalbos negali būti. Rusijos plotus valdantie
ji komunistai rugius ir kviečius perka Amerikoje, kad 
galėtų išmaitinti sovietų kariuomenę ir valdžią kulkosvai
džiais palaikančius policijos batalijomis.

Oficialiai kaltinama bloga ir lietinga vasara, šalta žie
ma ir ne ta kryptimi pasukę debesys, bet kiekvienas spe
cialistas žino, kad kalta yra dabartinė sistema. Rusai at
ėmė iš patyrusių ūkininkų žemę, o jų vieton padėjo nepa
tyrusius komunistus. Kolchozų priešakin pastatyti žmo
nės gali būti geri komunistai, bet apie ūkio reikalus jie 
neturėjo ir neturi jokios nuovokos. Kitiems įsakinėti jie 
moka, bet patys prie žemės prisilenkti negali. Partijos 
vadovybė žino, kad žemės ūkio reikalai netvarkoje. Pats 
Chruščiovas važinėjo į Ameriką ir sekė, kaip Amerikos 
ūkininkai išaugina pačius derlingiausius kukurūzus, bet 
ir tas pažiūrėjimas nieko komunistams nepagelbėjo.

Keliolika metų visus žemės ūkio reikalus komunistai 
tvarkė iš Maskvos. Įsakymai ėjo į tolimiausius sovietų im
perijos užkampius, bet rudenį javų kiekis nepadidėjo. 
Vietomis kolchozininkai pajėgdavo užauginti daugiau ja
vų, bet niekad jų neužaugindavo pakankamai. Vienus 
tekdavo supenėti naujai atsiradusioms burnoms, o kiti 
eidavo kaskart vis didėjančiai sovietų armijai, valdžios 
policijai ir augančiam komunistų biurokratų bei jų šeimų 
skaičiui Sovietų valdžia, nepajėgusi visko tvarkyti iš Mas
kvos, visoje imperijoje sudarė 7 žemės ūkio zonas. Lietu- ^amų žemės ūkio mašinų ir nėra žmonių, norinčių piūties 
va priskirta prie Vakarų zonos, šion zonon įeina visi Pa- metu totig būtiniausio darbo. Jis Skoropanpvui aiškiai

- • pasakė, kad Lietuvai nebetinka ir rusų atsiųstos vasaro- 
Šios zonos žemės ūkio centru rusai padarė Minską. jaus sėklų rūšys. Kaukazui jos gali būti labai geros, bet 

Šiame mieste sovietų valdžia suorganizavo didelę įstaigą, jos nebetinka Žemaitijai.

Šiuo atveju įdomu yra tai, kad Minske sėdintis Skoro- 
panovas viešai turėjo pripažinti, kad Dotnuvos akademija, 
nežiūrint į josios vadovams pareikštas kritikas, yra pati 
geriausioji, naudoja patikrintus ir nustatytus duomenis, 
tuo tarpu kiti žemės ūkio ‘"centrai” vadovaujasi tiktai 
propagandine medžiaga. Įdomu ir tai, kad agp Antanas 
Būdvytis turėjo specialistams pasakyti, kad taip lengvai 
derliaus nepakelsi, jeigu neturi reikalingų trąšų, nėra tin-

baltijo kraštai, nuo lenkų atimtos žemės ir Gudija.

kurios priešakiu pastatė S. Skoropanovą. Iki tam tikro __ ... „
laipsnio Skoropanovui davė laisvas rankas ir įsakė imtis ___ ____ _
visų priemonių, kad visoje Vakarų zonoje būtų užauginta: SKELBKITĖS NAUJIENOSE 
galimai daugiau įvairiausių javų. Pats Skoropanovas, ma-. TTFXHQK a txjtkaw A
tyt, nedaug tenusimanė apie šios srities žemės ūkį, bet jis INAUJlEiNUbE APSIMOKA

JUOZAS KARIBUTAS

KELIONĖ APLINK PASAULĮ
(Tęsinys)

Bet. deja, kur bevažiuojame, 
visur buvo tasai pats vaizdas.

Sekmadienis, bet žmonės 
dirba laukuose. Privažiuoja
me pirmą mažą miestelį, var
du Mediouna. Kai autobusas 
sustojimo vietoje sustoja ir 
mes išlipame, apstoja vietiniai 
mūsų pasižiūrėti. Vieni iš jų 
lauke kepa mėsą, kiti siūlo 
parduoti virtus kiaušinius pus
ryčiams. Uors be pusryčių, 
noris valgyti, bet aš tų siūlo
mų valgių bijau. Tad perkuo- 
si vieną virtą kiaušinį ir čia 
pat prie autobuso nusilupęs 
sukišu į bumą. Keli turistai 
sueina į čia pat esančią skur
džią kavinę, bet tuojau apsi
sukę išbėga . Smalsumo pa
gautas einu ir aš pasižiūrėti. 
Prie durų stoviu ir nesiryžtu 
toliau žengti, čia katės guli ant 
bufeto, šunes sukiojasi apie 
pardavėją ir musės spiečiais 
gula ant maisto. Einu atgal ir 
nebenoriu net atsigręžti.

Įsėdo pora vietinių keleivių. 
Sugrįžome visi atgal ir auto
busas ruošėsi palikti sumen
kusį miestelį, kuriame vargas

ir smėlio verpetai negrįstose 
gatvelėse sukinėjasi

Dviejų važiavimų asfaltuo
tas kelias pilnas pėsčių ir raitų. 
Mūsų šoferis sako, kad mies
tely. kuri privažiuosime, sek
madieniais didelis turgus, tad 
visi traukia į turgų su reika
lais. Kelyje susitinkame ir au
tomašinų, kurių nuostabiai 
mažai. Autobusai pilni prisi
kimšę vietinių. Ant viršaus pri
krauta visokių maišų, dėžių, 
ir krepšių. Tai keleivių baga
žai. Laimė, mūsų autobusas 
geresnis, o ir vietinių jame tik 
keletas, vyrauja turistai.

Kai privažiuojame miestą 
Settat. jame didelis judėji
mas: didelė aikštė, joje “tur- 
gavoja“ gyvulius. Aikštė ne
grįsta. Dulkių debesys kyla į 
padanges. Itilna asilų, kupra
nugarių, arklių, karvių, ožkų 
ir galas žino ko ten nėra. Va
žiuojame pagrindine gatve, kur 
matosi gražių namų ir krautu
vių. Gal čia būtų galima ir tin
kamai užvalgyti, bet kai su
stojame, praneša, kad stovė
sime tik dešimt minučių.

Karšta. Autobusas neturi vė

sintuvų. Visi kulvirčiais išvirs
ta , skubėdami gauti šviežio 
oro ir tuo pačiu pamiklinti ko
jas. Prieš sustojimo vietą di
delis parkas. Jame žaliuoja 
medžiai, slankijo ilgais rūbais 
arabai. Kiti sugulę ant pievos, 
kurioje žaidžia vaikų būriai. 
Viskas išminta, apleista. Vis 
dėlto, Afrika negali atsisaky
ti apsileidimo ir tingėjimo, ir 
dar daug laiko praeis, iki ga
lės prilygti Europos kultūrin
goms tautoms.

Važiuojame į aukštumas, 
kur prasideda kalnai ir skur
džios neuerlingos žemės plotai, 
švyluoja laukai kviečių, ku
rie per pėdą nuo vienas kito, 
taip kad čia jau nekerta jų su 
dalgiais, o rauna, tarytumei 
linus. Moterų būrys susilenku
sios. išrautas saujas meta į 
pėdus. Netoli jų ganosi bandos 
įvairių gyvulių, liet įdomiau
sia, kad čia. kur bepamatysi 
kokią tik kaimenę, vis bus asi
lai, kupranugariai su prieaug- 
liais.P Pastarieji man labiau
siai patinka: liekni ilgakak
liai. Visi labai iš lengvo slam
pinėja, rankiodami išdžiūvu
siose dirvose žoleles.

Prie asfaltuoto kelio, lygia
grečiai eina paprastas kelias, 
toks kaip kadaise Lietuvoje

džius Kiniją, kaimyniniame Viet* 
name, kinams ir rusams pade
dant, prasidėjo kovos už išsilais
vinimą nuo prancūzų. Po kai 
kurio laiko prancūzams pasiša
linus, Vietnamas tapo padalin
tas į šiaurinį Vietnamą ir Pie
tinį Vietnamą. Nepriklausomy
bę gavo ir Laos, Kambodija, Tai- 
landija. Apie tų kraštų gyveni
mą daugiau žinome iš Vietna
mo karo, kur ir JAV dalyvauja 
padėdamos Pietų Vietnamu! ap
siginti nuo Šiaurės Vietnamo ko
munistų. šiaurės Vietnamo ko
munistai yra užėmę didelę da
lį Laoso ir Kambodijos ir yra 
įsibrovę į Pietų Vietnamo pa
kraščius, kur kovos ir šiuo lai 
ku tebesitęsia.

Apie tų kraštų gyvenimą pa
saulis stengiasi gauti daugiau 
ir smulkesnių žinių.

New York Times korespon-l 
dentas iš Kambodijos sostinės' 
Phomphenh paduoda šiek tiek 
žinių apie to krašto religinį gy
venimą. štai jos.

Kambodijoje yra apie 70,000 
vienuolių ir kunigų ir tik 400 
daktarų — tai geras įrodymas, 
kokią svarbą turi budizmas su

Nors vakariečiai norėtų pa
sišaipyti iš kambodiečių pąsida- 
viino religinei magijai, bet prak
tika tikrumoje mažai kuo ski
riasi nuo švęsto vandens, šven
tų dalykų — talismanų ir ritua
lų vakariečių religijose.

Kaiubodieėiai eina pas savo 
vienuolius ar kunigus dėl tų pa
čių dalykų, dėl kurių vakarie
čiai eina pas savo kunigus, mi- 
nisterius ar rabinus — dėl už
tikrinimo, paguodos, patarimo 
ar palaiminimo.

“Aš esu kaip daktaras”, sako 
Kucli Duch, 68 m. senumo ku
nigas. “žmonės ateina pas ma
ne, kai jų mintys yra neramios, 
sujauktos, atsitinka nelaimė, 
vargas. Aš jų veidą suvilgau 
šventu vandeniu ir sukalbu tam 
tinkamą maldą. Jų mintys apsi
valo ir jie įgauna ramybę”.

Kuril Duch ir apytikriai 5,000 
kitų budistų kunigų Kambodi
joje priklauso mažesniam ordi
nui, o dauguma — virš 60,000 
yra vienuolių. Tai daugiausia 
dėl to, kad vienuoliai nepraeina 
formalaus apmokinimo ir nėra 
ordinuojami, nereikalaujama iš 

Ijų celibato bei abstinencijos. Sa- 
vimoksliai pasišventėliai, jie per 

ucs spėjimais nei magisxais 
ženklais kasdieniniame vietos 
žmonių gyvenime.

Ypatingai dabar, karo metu, 
kambodiečiai yra labai reikalin-

savo dorybes įgauna senesniųjų 
jiems pasitikėjimą bei pagarbą.

Vienuoliai dėvi tradicinį šaf
raną; kunigai dėvi baltą piža
mos pavidalo kostiumą. Vienuo
liai skuta savo galvas nuogai; 
kaikurie kunigai .skuta galvas, 
bet daugumas jų tik trumpai 
plaukus kerpa,

Kuch Duch — liesas, akiniuo
tas, trumpai apsikirpęs žmogus, 
beveik visai žilas, turi daug auk
sinių dantų ir nešioja Omegos 
auksinį laikrodį, Televizijos apa
ratas, keletas elektrinių vėduo
klių, mažas altorėlis su ritualų 
dalykėliais puošia jo vidutinės 
klasės medinį namelį,

Savu laiku buvęs geras vaiz
būnas — prekybininkas, prieš 
18 metų, kai buvo 50 metų am
žiaus, jis matė regėjimą, kur 
balsas jam liepė eiti ir padėti sa
vo kraštui. Tai buvo tada, kai 
kraštas kovojo dėl nepriklauso
mybės atgavimo nuo Prancūzi
jos. Jis suprato tą šauksmą, 
kaip raginimą tapti kunigu.

Jo kunigiškas darbas buvo 
daugiausia tai maldos dėl ne
sveikų ir negalaujančių, nusa
kymas ateities ir laimės Ran
dant spręsti įvairias problemas, 
ypatingai vedybų reikaluose.

Deja, jam nepasisekė išspręs
ti savo naminės problemos. Jo 
žmona prieš 20 metų nuo jo at
siskyrė ir nuėjo su kitu vyru

pranašysčių, norint išlikti gy
viems. Tai budistų vienuoliai 
ir formaliai mažiau išmokslin
ti jų kolegos kunigai, tampa la
biau garbinami ir gerbiami bei 
labiau apgulti lankytojų.

Prieš bent kokį svarbesnį įvy
kį ar žygį, kombodietis vyksta 
pas vienuolį ar kunigą atsiklaus
ti, ar tam veiksmui yra tinkami 
ženklai. Vedybos, sandėris pra
monėje ar prekyboje persikėli
mą į naują namą ar pagaliau 
naujas darbas ir bendrai bent 
koks svarbesnis uždavinys ne
gali būti .atliktas be pranašo pa
tvirtinimo.

Krašto prezidentas Lon Nol, 
sakoma, prieš bent kokį svarbų 
nutarimą, pasitaria su savo pri
vatiniu orakulu. Tarnybai pa
šaukti kariai neatidėliojant atsi
lanko pas vienuolį ar kunigą, 
gauti švento vandens ar magiš
kų amuletų, paslaptingų galią 
turisčių daiktų. Net ciniški mo
dernistai prisipažįsta prie šar
vo ištikimybės misticizmui. “Aš 
savo protu žinau, kad tai yra 
juokinga”, sako vakarietiškai iš
mokslintas valdžios atstovas, 
“bet kitaip aš negaliu. Aš turiu 
eiti pas vienuolį, kad nusakytų gyventi. Ji norėjo malonumų

kad buvo, šituo keliu važiuo
ja su įvairiais vežimais, joja 
asilais, paskui kuriuos dar se
ka palaidų asilų būriai. Gal 
juos gena į ten esamą jomar- 
ką? Pasitaiko matyti, kad il- 
garūbis arabas eina varydamas 
keletą asiliukų, kurie nuleidę 
galvas, iš lėto lervina lyg mie
godami. Joja tėvas, motina, 
sūnus iš paskos ir kiekvienas 
dar vedasi prie šono kitą asilą, 
kuris apkrautas visokia man
ta. Tai į jomarką. Mano nu
stebimui. priešais pamatau ne
matytą vaizdą: didelių apva
lių pintinių krūvon, ir jos pa
čios be jokių vežimų eina prie
šais mus. Girdžiu keleivių 
bruzdesys “žiū rėkite, žiūrė
kite!

Žiūriu ir negaliu atfetebėti 
kas tai. bet pagaMau vos įžiū
rimai pastebiu apkrautą pin
tais ilgais krepšiais mažą asi
liuką. žinoma, tie pinti “ker- 
bcliai” labai jau lengvi, bet 
sukrauti tiek, kad asiliuko tik 
kojos iš p<> kiųvinio besima
lsiu, irgi sugebėjimas. Kai 
jau pro mlis toks neįprastas 
karavanas eina, stebiu ir ma
tau, kaip tos didelės pintinės 
prie viena kitos suraišiotos.

čia visus lauky darbu* dar 
labai primityviai tebedirba.

Didelis kupranugaris , o prie 
jo šalimais prikinkytas mažas 
asiliukas traukia plūgą. Karš
ta, bet nežiūrint to, ilgais rū
bais dar ir galvą apsisukęs tur
banu, eina basas arabas paskui 
plūgą,, versdamas juodžemio 
vagą. Plūgas su labai ilga kar
timi per vidurį, prie kurios 
abu gyvuliai pririšti. Neiš
manau, kaip jis su viena ran
ka tą plūgą valdo, bet matau: 
jis vienoje rankoje laiko va
džias ir botagą, o su antra, “ke- 
ravoja” plūgą. Jau ir taip aukš
tas tas liesas kupranugaris, dar 
aukštai iškėlęs galvą, atrodo 
kaip žirafa.

Tokių ir kitokių artojų pilni 
lankai, bet dauguma jų mes 
mato metfk iš labai toli. Mišrias 
gyvulių kaimenes gano ilgais 
drabužiais apsivilkę maži ir di
deli piemenys. Juo toliau va
žiuojame, juo randame aukš
tesnes vietoves ir prastesnes 
žemes. Vietomis taip jau iš
džiūvę, kad žiūrėti gaila, kaip 
išbadėjusios gyvulių bandos 
vaikšto po laukus. Daržams 
dirbtino laistymo nėra.

Pravažiuoja poros gerų ark
lių traukiamas mandras veži
mas- Jame arabai su moteriš
komis gerai, švariai apsiren
gę. Spėju, kad tai aukštesnio

rango arabai turtuoliai. Visi 
žvalūs, išprusę. Matau, kaip 
jie atkreipia dėmesį visų pra
važiuojančių. Tokį vežimą tik 
vieną visam kelyje ir tema
čiau.

Mūsų paskutinis sustojimas 
Skhour dės Rehamaa. Aukšti 
kalnai pakelėse, o iš už jų iš
nyra ir miesto panorama. Jau 
laukiu, kad baigtųsi ta kelio
nė, nes pavargau bežiūrėda
mas į “biednu*“ plūktinius na
mukus ir tokį tų žmonių baisų 
gy venimą. Bet gal jie, geriau 
nematę ir nežinodami, yra la
bai laimingi? Bent iš jų nuo
taikų taip atrodo. Per visą ke
lionę tik vieną kitą'namą ma
čiau, kuris pilnai to vardo 
vertas, kitos gi sodybos pasi
baisėtinai primityvios. O jau 
nešvara, didesnės nebegali bū
ti.

Trumpam sustojame minė
tame prancūziško vardo mies
te. čia jau kiek geriau, kaip 
pravažiuojamuose provincijos 
miesteliuose arba skurdžiai at
rodančiuose ūkiuose.

Netoli matau iš motaikos di
delius apvalius vartus, pro 
kuriuos prajoja ant sukūdusio 
asilo žmogysta. Pro vartus ga 
Įima įžiūrėti kampuotą bokš
tą, kuriame įmontuotas laik
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bei linksmybių ko jis jai nega
lėjęs duoti.

Dabartinė valdžia nurodo, kad 
61,514 vienuolių priklauso 3,- 
334 vienuolynams ir aptarnau
ja septynis milijonus Kambo 
dijos žmonių, šiuo laiku vie
nuoliai savo laiką praleidžia daž
niausiai būdami su kariais vie
tose arti kovų ir susidūrimų su 
priešu paguosdami ir laiminda
mi kovojančius karius.

Lietuviai mokslo 
pasaulyje

Judita L. Vaitukaitytė, baigusi 
4960 metais mediciną Bostono 
universitete ir dabar dirbanti 
įstaigoje Reproduction Research 
Branch, National Institute of 
Child Health and Human Deve
lopment, National Institutes of 
Health, Bethesda, Md., paskel
bė kelis straipsnius apie endo
krinologines problemas praeitų 
metų bėgyje, kurių vėliausieji 
pasirodė leidinyje Endocrinolo
gy, tomas 91, nr. 6 1972 m. gruo
džio mėnesį. Ten ji nagrinėja 
estrogeno rolę žiurkių kiaušinė
lių išsivystyme antj-estradiolo 
sesumo pagalba.

Be to yra bendraautorė straip
snio įvertinančio gonadotropi- 
ųio hormono veikimą 1972 An
nual Review of Medicine, Palo 
Alto, California.

E. C. Eimutis ir M. G. Konicek 
iš Monsanto Research Corpora
tion Dayton Laboratory, Dayton, 
Ohio, išvedė besitęsiančias funk
cijas šoniniam ir vertikaliniam 
atmosferos išsisklaidymo koe
ficientams, kas buvo paskelbta 
žurnale Atmospheric Environ
ment, tomas 6, nr. 11 1972 m. 
lapkričio įnėn.

R. Bendorius, A. Šileika ir 
svetimtautis bendraautorius iš 
Lietuvos mokslų akademijos 
puslaidininkų fizikos instituto 
išspausdino straipsnį apie že
miausios perleidimo bangos mi
nimumus A2 B4 C52 tipo puslai
dininkiuose leidinyje iPhysica sta
tus solidi (b), tomas 53, nr, 2, 
1972 m, spalio mėn. 1 d., ku
ris išeina Berlyne.

PETRAS KUKANSKIS iš 
MacDermid, Inc., Waterbury, 
Conn., yra bendraautorius pra
nešimo apie naujus išsivysty
mus atspausdinamų tinklų 
(printed circuits) technologijo
je, kuris bus padarytas konfe
rencijoje Nepcon ’73 West įvyks
tančioje vasario mėn. 20-22 d. 
Anaheim, California.

Saulius šimoliūnas

SKAITYK PATS IR PARAGING
KITUS SKAITYTI
JAUJ’EfiAS

rodis. Tai septyniolikto šimt
mečio išradingumas ir inicia
tyva Moulay Ismail, kurio 
ankstyvesnės paskirties taip 
pat neteko sužinoti.

Skubame, tad mažai teko ir 
apsidairyti, nes iki Maroke* 
dar kelio galas. Vis į aukš
tumas ir aukštumas, kur kal
nagūbriai puošia aplinką, bet 
ji tokia nušiurusi, nurudusi. 
Jei kur ir yra koks medelis, tai 
lyg po badmečio linguoja, mal
daudamas drėgmės. Nebesi
mato derlingų lauky, kaip prie 
Kasablankos.

KUR RUŽAVĄ MIESTĄ

PUOŠIA MĖLYNI ŽIEDAI
Daugelį miestų pervažiavau, 

mačiau įvairiausių išplanavi
mų, architektūrinių pastatų, 
dekoratyvinių apsodinimų, bet 
į šitą miestą, Morokeš, įvažia
vęs vos neriktelėjau iš nuste
bimo: nuo pat pradžios, ir ku
riomis gatvėmis autobusas be
važiuoja, visur matau vieno
dai ružavai dažytu* namus ir 
vienodai mėlynai žydinčiais 
medžiais pasipuošusias gatves,

,(Bus daugiau)

PIRKIT! JAV TAUPYMO BONUS



M. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIŲ 
I* GERKLEI LIGOS

JACKUI SONDAI-80 METU klausimais, Lietuvos Savival
dybių Veikla per pirmąjį Ue-

PRITAIKO AKINIUS
2*5* W. 63rd STRIKT 

Ofito telof.: PROSPECT 8-3229 
RuM. tefof.: WAibrook 5-507*

tam M. 239-4*83

ML R. G. BALUOS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
^9 So. Pulaski Rd. (Crowford 

Medical Buiidii^). ToL LU 5-644* 
Priima ligonius pagal ausiterim^ 

4ei neatsiliepus stambinti 374-W12
' rofot; PRospoct 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WSST *3rd STREET 

VaL: kas diena po pietų 1-3; vok. 7-8 
ūktai antradieniais ir penktadieniais. 
Treėiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

Roa. 3241 WEST *6th PLACE 
Pbone: REpublic 7-78*8

1973 metų sausio 13 dieną 
Bostone, Mass., leidžiamo Ke
leivio redaktoriui Jackui Son- 
dai sukanka 80 metų. Džiau
giamės, kad jis tokio amžiaus 
sulaukė ir dar pajėgia vyku
siai redaguoti įtakingą savait
raštį.

Šia proga bent trumpai ten
ka priminti žinomo kultūri
ninko, visuomenininko, eko
nomisto ir žurnalisto nueitą 
gyvenimo kelią ir atliktus dar
bus.

J. S. yra tikras žemaitis, gi
męs 1893 metais sausio 15 die
ną. šašaičių km., Alsėdižų vlsč. 
Telšių apskr. Gimnaziją jis 
baigė Vilniuje, o 1914 — 1917 
m. studijavo gamtos mokslus 
Petrapilio universitete. 1918 m.

pradžioje, Lietuvai besikūriant, 
grįžo į tėvynę ir visa savo jėga 
įsijungė įvairiose srityse besi
kuriančiai Lietuvai tarnauti. 
Buvo Sėdo* komiteto sekreto
rius, 1919 m. Darbo dept-tose-

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medico! Center 
8*8 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

GBADINSKAS
DR. MUR BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2414 WEST 71st STREET 
Ofisas; HEmlock 4-5849 

Redd.; 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

Ras.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

*132 So. Kadžio Avo, WA 5-2*70 
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia. skambinti Ml 3-0001.

GRUNDIG 
Hi-Fi STEREO 

SU 24 GARSIAKALBIAIS 
2512 W. 47 IT. — FR 4-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVjl

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ava. — 586-1220

OR. NINA KRAUCEL- 
KRIAUCEUUNA1TE

AKUŠERIJA ir moterų ligos 
*132 So. KEDZIE AVĖ.

Telef. WA 5-2*70.
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: Pirmai, antrad., ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

GUŽAUSKŲ
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GELINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 84)834

PERKRAU^YMAI^^^^^^ 

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063 >- - - - - - -

MOVING
Apdraustas parkraustymas 

- iš įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tal.: FRontiar 6-1882

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2*18 W. 71st St. — Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2*5* WEST 63rd STREET 

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

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

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

Ofisas 2750 West 71st St. 
Tel.; 925-829*

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

’?=■•• -- - ■------- ----- .

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

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

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL 60629

V'- ------------ . i _J

kretorius, po to Šiaulių Apy
gardos darbo inspektorius. 
1920 m. išvyko Vokietijon eko
nominių mokslų studijuoti Ha
lės universitete, kurį baigę* 
grįžo į Šiaulius ir buvo sritie* 
vartotojų bendrovių instruk
torius, o 1925 m. buvo išrink
tas Šiaulių miesto burmistru. 
Tas pareigas ėjo šešerius metus
— iki 1931 m. liepos mėn. Tas 
pareigas eidamas išplėtė savi
valdybės veiklą visose srityse
— švietimo ir socialinės plot
mėse, įsteigė amatų mokyklą, 
senelių prieglaudą,, skaityklą, 
ambulatoriją, neturtingų mo
kinių aprūpinimą, varguome
nės šelpimų ir atliko eilę kitų 
darbų.

Baigęs burmistravimo 1931
— 1940 m. terminą buvo Šiau
lių apygardos Ligonių Kasos 
direktoriumi. Atgavus Vilnių, 
buvo komandiruotas sutvarky
ti Vilniaus Ligonių Kasos orga
nizaciją. Nuo 1940 m. lapkri
čio iki 1941 m. buvo Lietuvos 
Komunalinio banko valdytojas. 
Karui prasidėjus ir artėjant 
antrajai bolševikų okupaci
jai, kaip tūkstančiai lietuvių 
pasitraukė į Vokietiją ir gyve
no Augsburgo stovykloje. Ap
linkybėms susidėjus, dėl sku
baus pasitraukimo buvo atskir
tas nuo šeimos. Žmona mirė an
trosios okupacijos metu Lietu
voje.

Augsburgo stovykloje vado
vavo švietimo — kultūros sky
riui. 1950 m. atvyko į JAV. čia 
kaip ir visi ateiviai dirbo fizi
nį darbą ir nuo 1953 m. vasa
rio mėn. redaguoja Lietuvių 
Socialdemokratu Sąjungos sa
vaitraštį Keleivį. Taigi š. m. 
sueina 20 metų, kaip jubiliatas 
yra to žinomo ir mėgiamo laik- 
rašio redaktorius.

Spaudos darbuose J. S. reiš
kiasi nuo 1910 m. Bendradar
biavo: Lietuvos Ūkininke, Auš
rinėje, Lietuvos žiniose, Nau
jojoje Gadynėje (Petrapilyje), 
Sietyne, Socialdemokrate, Šiau
lių Naujienose, Savivaldybėje, 
Savivaldybių Balse, Darbe. 
JAV bendradarbiavo Naujie
nose, Darbe, Keleivyje ir kt.

Mokslus eidamas Vilniuje 
buvo slaptojo moksleivių laik
raštėlio Rytų Aušrelė redakto
rius.

Suredagavo Sodžiaus Kalen
dorių, išvertė M. Liubavskio 
Lietuvos Istoriją, Tugan — Ba- 
ranovskio Visuomeninė ir me
džiaginė kooperacijos prigim
tis, išvertė M. Chelsino Laiš
kai Vartotojams, parašė Ka
me Išganymas, kooperacijos

tuvos dešimtmetį.
Mokslus eidamas Lietuvoje 

ir Petrapilyje buvo įvairių lie
tuvių organised jų kaip moks
leivių, taip ir kitų narys vado
vaujamose vietose. Pastoviai 
apsigyvenęs Šiauliuose buvo 
įvairių Draugijų vadovybėse —
Socialdemokratų Partijos, Kul
tūros — Švietimo d-jos, Kraš
totyros, Lietuvos Vaiko, P. Vi
šinskio Liaudies Universiteto, 
Kovai su džiova, Smulkaus 
Kredito Banko, Sporto Klubo, 
Rotary Klubo ir kt.

JAV yra Bostono Amerikos 
Lietuvių Tarybos narys ir buvo 
skyriaus pir-kas, Lietuvos So
cialdemokratų narys ir centro 
komiteto narys, o 1954 - 56 bu
vo pirmininkas, Lietuvių Dar
bininkų Draugijos Centro Ko
miteto sekretorius.

Toks yra J. Sondos veiklos 
Lietuvai ir lietuvių visuomenei 
trumpas paminėjimas.

Sveikatingų ir ilgų metų lin
ki Jonas Talalas

! A. a. Jeronimas Garolis
1972 m. gruodžio 22 d. Syd- 

nėjuje. Australijoje mirė buv. 
Lietuvos karo aviacijos majo
ras Jeronimas Garelis. į Lie
tuvos karo aviaciją jis įstojo 
1921 m. 1929 m. jis buvo pirma
sis mūsų lakūnas savo gyvybę 
išgelbėjęs iššokdamas parašiu
tu. Buvo skraidymų instruk
torium karo aviacijoje. Po ne
pasisekusio 1934 m. birželio 
mėn. sukilimo' (jis iš Zarasų 
buvo atskraidinęs į Kauną prof. 
A. Voldemarą), iš karo avia
cijos jis buvo atleistas ir tarna
vo Kauno aerodrome Luftansa 
oro linijos dispečeriu. Taip pat 
jis aktyviai priklausė Lietuvos 
Aero Klubui, dalyvaudavo 
aviacijos šventėse, skraidyda
vo tais laikais labai populiariu, 
vieninteliu Pabaltyje “autožy
ru”.

A. a. J. Garolis palaidotas Syd 
nėjuje. Pasiliko jo duktė skulpt 
Jonavičienė ir sūnus Andrius, 
dabartiniu metu išvykęs papil
domoms studijoms į Vokietiją.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIU

dėty, turimo užtarytoje p«, Tave, Jėag Kristy teisingai!- 1 Jono 2:1.

Jeigu randame, kad per stok* tikėjimo ar per silpnumą kūno, esame 
pradėję eiti netikru keliu, priešingų Dievo valiai ir mūsų augščiaosiai ge
rovei, tuojau turime pasistengti ateiti atgal tomis pačiomis pėdomis, ir pa
duoti savo kelius Viešpačiui Dievui. Turime altorių, pašventintą brangiu 
krauju Kristaus, daug augštesnį už aną,.kuri Abraomas pašventino per 
kraują ženklinimą turinčių galvijų; todėl Apaštalas skatina mus: “Priženg-

knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia**. Ja nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: F. Zavtet, 371$ W. 6*th St., Chicago, Illinois 60629.

8V. RAKTO TYRINĖTOJAI

IEVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
•»Z 2533 W. 71st Street
fik Telef.: GRovehiU 6-2345-6

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. AAOTERŲ ligos 
Ofieas: 2*52 WEST 59th STREET 

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71 at STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson 84195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 84195

P. ŠILEIKIS, 0. P.
HCd orthopedas-protezistas 

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

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd $»., Chicago, III. *0*29 

Telef.: PRospoct 6-5084

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato 
J. a 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. Haisted Street, Chicago, Illinois 60608

BIZNIERIAU KURIE GARSINAS 
•NAUJIENOSE". — TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę šerną a» 
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 Jj atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla, t .•

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija. Chicago, 1962 m. 206 psL. kaina 1 <toL

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

SVEIKATA UŽ PINIGUS 
BRANGESNĖ

Daktaras per 3 dienas rūpes
tingai išegzaminavo senyvą vy
rą ir trečiąją dieną, tyrimus bai
gęs, pasakė: “Mano nursė apsir
go slogomis. Sąskaitą tamstai 
išrašysiu aš pats”.

Senis “Ką, ar pasiutai, dak
tare? Penki šimtai dolerių — 
aš tokios sumos negaliu mokė
ti”. “Gerai”, nusileido dakta
ras, “mokėk pusę”. Senis: “Pu
sę? Aš nė pusės negaliu mokė
ti!”

“Na jau, na jau, kokia tad da
lį sąskaitos tamsta gali mokė
ti?” sudejavo daktaras.

“Nė vieno cento! Aš esu be
turtis žmogus”.

Susivaldydamas daktaras 
klausia: “Atleiskite, kodėl tokiu 
atveju tamsta atėjai pas mane, 
pripažintą vienu iš didžiausių 
mūsų gadynės specialistą?”

“Todėl, kad ten, kur reikalas 
liečia mano sveikatą, pinigai 
man nieko nereiškia”, pasigyrė 
pacientas.

■NAUJIENOS" BOLŠEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE

DEMOKRATIŠKAS PROCESAI

Rinkimai yra tok* demokr»*t 
tiekas procesas, kur gali ketvs-i 
riems metams išrinkti asmenik, 7— 
kurie per ateinančius ketverius ’■ 
metus švaistys tavo pinigus, v.

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SUSIRINKIMŲ

PRANEŠIMAI
Xib*

— Zarasiškiy Klubo metinis na
rių susirinkimas šaukiamas ši 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

— Lietuviy Motery Draugijos 
“Apšvieta” metinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, sausio 14 d. 2:00 
vai. popiet Hollywood salėje, 24T7 
W. 43rd St. Narės prašomos atsilan
kyti ir aptarti visus reikalus, kurių 
yra daug. Laikas užsimokėti savo 
duokles. Po susirinkimo bus vaišės.

Rožė Didigalvian*, rašt.

— SLA 2*0 kuopos nariy metinis 
susirinkimas įvyks sekmadienį, sau
sio 14 d. 2:30 vai. popiet. 2549 West 
71st St. Kviečia Valdybe

— Chicagos Liotuviy Suvalklečiy 
Draugijos šokių vakaras įvyks sausio 
13 d., šeštadienį. 7 vai. vakaro Hol- 
lowood salėje, 2417 W. 43rd St. Bus1V.WUVU. H, TVIU OV. JJUŪ

gėrimų, užkandžiu, dovanų. J. Joni-! 
ko orkestras gros šokiams. Kviečiam
visus. Valdyba ir Komisifa

*
Inž. MEČIUI ŠABANUI

mirus,
gilią užuojautą reiškiame jo žmonai Hipati- 
jai, brolienei Alvinai šabanienei ir jos sūnui 

Algiui, dėdei Lee Rogers ir artimiesiems.

LIUDVIKAS IR LAIMA ŠMULKŠČIAI 
TITAS IR ALDONA BRIŠKAIČIAI 
BRONIUS IR PRAURIMfi MURINAI

■» " - —", -■ .——————— 
■■EMMEERBEMMMMMEMEENaEBMRMMMMEM

NATALIJA BALANDA
Gyveno Webb City, Missouri

Mirė 1973 m. sausio 10 d. rytą, sulaukusi 83 metu amžiaus. Gimu
si Lietuvoje, šakių apskr., Griškabūdžio valsč., Bliuviškių kaime.

Amerikoje išgyven:o 63 metus.
Paliko nuliūdę: sūnus Jonas, marti Birutė, duktė Aldona Jaco

ba, 3 anūkai — Brenda, Bonnie Makaiwi ir Barry, sesuo Marijona 
Schmid, švogeris Herman, sesers sūnus Antanas Stelmokas, sesers 
dukterys — Gladys Stelmokas su šeima, Halen Varačinskas su šei
ma, Bernice Klimaitis su šeima, brolienės — Viktoria Balanda ir 
Frances Balanda, giminės — dr. A. K. Rugis. Kačinskų, Girdauskų. 
Alma ir Mel Kav ir S. Aukštinančių šeimos. Dalia ir Vytautas Aukšti- 
naitis. Jonas Aukštinaitis, S. Girdauskių ir S. Gagmer šeimos, taip pat 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

šeštadienį, 6 vai. vakaro kūnas bus pašarvotas S. Lack (Lacka- 
wicz) koplyčioje, 2424 W. 69th St.

Pirmadieni, sausio 15 d. 9:00 vai. ryto bus lydima iš koplyčios į 
šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Natalijos Balanda giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečianti dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini pa
tarnavimą tr atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
sūnys, dūkte, sesuo, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213.

Laidotuvių Direkt(H*iai

MAŽEIKA&EVANS
TRYS MODERNHKOS 

ABMXWDmONKD KOPLYSOS

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

nu TUVIŲ DIREKTORIAI

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

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

.NARIAI:
Chicago*
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAV' 
MAS DIENA 
IR NAKTĮ

TURIME 
XOPLYt’Af 

VISOSE MIESTO 
DALYSI

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Arae 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1448 So. 50th Avė., Cicero, HL Phone: OLympic 2-100%

PETRAS BIELIŪNAS
4848 No. CALIFORNIA AVE Phone: LA fay Mle 3-1571

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITU A NIC A AVĖ. Tat: Y Are* 7-1136-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-8872

11028 SOUTHWEST' HIGHWAY, Palos Hills, TIL 874-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phono: YArtte 7-1911

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI 
GAR8INKITBS NAUJIENOSE
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Cicero lietuviai už Lietuvos laisvę saugos nuo panašių nelainuų.

. (Tęsinys)

Na, o susirinkimui pateikus 
klausimų — sumanymų dar
botvarkės punktų tuojau pat 
visu aštrumu išsišoko praeitos 
vasaros vaikų ekskursijos į 
Lietuvą, į pionierių stovyklą 
reikalas. Suprantama, reikalas 
rimtas, skaudus ir plačiai 
spaudoje nuskambėjęs, daug 
nerimo, nemalonumų, o kai 
kam ir daug moralinio skaus
mo sukėlęs...

Čia, ekskursijos oficiali or
ganizatorė ir jos vadovė, B. Za
latorienė, Cicero gyveną eks
kursijoje dalyvavusių vaikų 
tėvai, ir viena ekskursantė, 
siekė teisintis, aiškintis, bet 
daugumos lietuvių atstovai vi
sus jų pasiteisinimus atmetė, 
kaip nereikšmingus. Visiems 
šio pobūdžio ryšininkams pa
darė priekaištų, kad klaida yra 
padaryta ir kaltę reikia jausti.

Tvirtino, priekaištavo, kad 
tokios ekskursijos rengimas 
stipriai pažeidė išeivijos tauti
nę drausmę ir pasitarnavo tik 
Lietuvos okupantui! ...

Kilo didelis triukšmas, pasi
pylė replikų banga, vieni kitų 
vanojimas. Toks jausmų išpuo
lis truko tik akimirkų, kol su
sirinkimo pirmininkas greitai 
grąžino susirinkimui rimtį. 
Susirinkimas buvo užbaigtas 
Lietuvos himnu, kurį visi jaus
mingai sugiedojo Buvo ir iš
imčių, bet apie jas, paprastai, 
mažiausia kalbama...

Susirinkime dalyvavo išskir
tinai didelis skaičius narių — 
175 asmenys. Susirinkimas įvy
ko Cicero lietuvių arapijos sa
lėje.

Užsklendžiant įvykio apra
šymų, vis dėlto tenka pastebė
ti, kad į susirinkimų buvo ne- 
laiku atvesti nepilnamečiai. 
Jų buvo gražus būrelis, kaip 
niekad ir jie godžiai sekė suau
gusiųjų organizacinio gyveni
mo “meną”...
Tiesą sakant, būsimo apylin
kės susirinkimo nuatoikos bu
vo iš anksto atspėtos, nujau
čiamos... Tad suaugusių bu
vo pareiga jaunimą pro šalį 
prasukti, juo labiau, kad tas 
jaunimas pats nesiveržia į ben
druomeninį, organizacinį su
augusiųjų gyvenimą

Cicero yra gana stiprių, švie
siu žiburėliu, tai Cicero lietu-

vių dauguma; jie nesideda į 
jokį frontų, bet turi, savo kryp
tį — aiškų tautinį nusistatymų 
ir tvirtai jo laikosi, kas tikrai 
ramina ir džiugina visus lietu
vius.

.S' tįsi r inkim o daly vis 
Pabaiga

•F"------------------------------------------------w
| TRUMPAI

— Augusta Sutkus, Moterų 
Sąjungos Centro vicepirminin
kė, cicerietė, yra išvykusi vi
sam mėnesiui atostogų į San 
Francisco ir Los Angeles, Gal. 
pas dukras Dianą ir Patricia.

— Dongo Kumm, Marquette 
Park Senior Social Center pir
mininkė Kalėdų švenčių proga, 
banketo metu Knights 
dovavo programai ir 
vyru Antanu dainavo.

Hali va
šu savo

— lietuvių Tauragės Klubas 
sausio 21 d., sekmadienį, 2:00 
vai. popiet, Hollywood salėje, 
2117 W. 13rd St. šaukia meti
nį narių susirinkimą. Bus pil
ni i 
jos i 
bei valdybos ir komisijų rinki
mai 
tinas. Po susirinkimo kavutė. 
Klubo valdyba.

>■■■ . ■ p „ »■„
HELP WANTfeD — M

Darbininkų Reikia

FACTORY JOBS

— Joseph Pakudaitis iš Brigh
ton Parko apylinkės, Lith. Na
tional Democratic klubo pirmi
ninkas. įteikė ta klubo 10 dol. 
auką Naujienų vajui. Vajaus 
komitetas nuoširdžiai dėkoja 
visų organizacijų valdyboms ir 
nariams už gilų lietuviškų rei
kalų ir bendro darbo suprati
mų, kartu kviečia visus tautie
čius jungtis į lietuviškas orga
nizacijas bendriems darbams 
ir bendriems reikalams bei už
daviniams atlikti.

— Lietuvoje mirė miškinin
kas Stepas Banaitis. Gimė 1909 
m. gruodžio m. 25 d. Jurbarke, 
ten pat baigė “Saulės gimnazi
jų, o 1930 m. Alytaus miškinin
kų mokyklų. Dirbo Mažeikių, 
Kretingos ir Palangos girinin
kijose. 1941 m. buvo paskirtas 
Švenčionių mišku urėdu ir dir
bo iki 1944. IV. 8. Rusams oku
pavus Lietuvų tebedirbo miškų 
žinyboje— Miškų technikume. 
Sveikatai susilpnėjus, persi
kėlė į gimtąjį Jurbarką. Mirė 
širdies liga 1972 m. IX. 28., pa
laidotas Jurbarke.

— Ugnė Karvelytė dirbanti 
Galimard knygų leidykloje, žy
maus veikėjo duktė, praeitais 
metais buvo nuvykusi į Vilnių 
ir skaitėsi “tarybinės” Lietuvos 
rašytojų viešnia. Ji norėtų pa
ruošti M. Čiurlionio darbų re
produkcijas prancūzams ruo
šiamai knygai.

— Andy Tatuška, iždininkas 
šv. Vardo draugijos, Gimimo 
šv. Panelės parapijoje. Kalė
tų dieną išėjęs iš bažnyčios, 
automobilių pastatymo aikštė
je prie bažnyios paslydo ir taip 
susižeidė strėnas ir pečius, kad 
ir po šiai dienai tebėra šv. Kry
žiaus ligoninėje, labai rimtoje 
padėtyje. Apgailėtina, kad ši 
parapijos automobilių pasta
tymo aikštė po apipustymų nė
ra nuvaloma. Dėl to nėra ap-

■— U etų vos Vyčių 
Kalėdų metu Lietuvių Preky
bos Rūmų suruoštame metinia
me bankete. Lietuvių Tauti
niuose Namuose, išpildė visos 
valandos programą. Vakarui 
vadovavo p. Oksas.

Chorus

— Frank Jankauskas, 
cha, Wis., ilgametis Naujienų 
skaitytojas sunkiai susirgo ir 
dabar yra slaugomas senelių 
namuose, nuolat lankomas gi
minaičio J. Kaspučio, taip pat 
gerų draugi!.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraurtym* 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

I

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

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

įvairią prekių pasirinkimas, motociklai. Šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certiflkatai.

V. VALANTINAS

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

>" ■" - '■■■ 11 ' —'
Prof. Vaclovo Biržiškos

SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ ISTORIJA

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4,00, o kietuose 

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ ’ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

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

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, lUinoia
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v.hivlMks reviziios komisi- Due t0 exPansion- *e now are ac- vaiuybos, it vizijos Komis! icepUng applications for the follow
er kitų organų pranešimai'ing jote:

1/Ii-1 u it- L'i tin iwi i n ririL'i^' VVLLDLR

i. Nariams dalvvavimas bū- * NCI1 PRESS Ojieralor
- PAINT SPRAYER

(Pr) • PRESS BRAKE OPERATOR 
 • ASSEMBLER

G Puccini “1 a Boheme” We offer excellent working— u. ruccini La iwnerae tions Union wageg
opera lietuvių kalboje su pilnu'future.
simfoninru orkestru Įvyksta va
sario mėn. 3. 4, 11 d. <L Maria 
H. S. Auditorijoje. Diriguoja 
Lyric Operos dirigentas Giulio 
Favario. Bežisuoja Živilė Num- 
gaudaitė. Apšvietimas: Lucija 
Buivydaitė - Ambrosini. Deko
racijos: Allan Ambrosini. Rin
ktinis Lyric Operos choras. Bi-

APPLY
BEADY METAL MFG.

1510 W. 17th St.

Keno-, lietai po <8, $7, $6. M, $3 gau-
narni Vaznelių prekyboje 
W. 71st Street Chicago, 
paštu Chicago Opera Co. 
So. Talman Ave., Chicago, Illi
nois 60629. (Pr.)

2501 
arba 
7121

condi- 
and a

CO.

JANITOR WANTED 
for medium size printing plant 

and offices. 40 hour week. 
Permanent. 

276-1600

MACHINIST
for a well established Co. in Chica
go. Self-starter. Should be able to 
maintain records and do his own 
purchasing. Salary or wages negoti
able.

CONTACT JOE 
829-3838.

REAL ESTATEt

REAL ESTATE FOR SALI 
Namai, Žema — Perdavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKEJIMAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 1-T1V

NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT A S — VERTIMAI

| VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

— Steve Puidokas, St. Law
rence aukšt. mokyklos senjo
ras, yra vienas iš 3 geriausiu 
krepšinio žaidėjų Chicagos ir 
apylinkių mokyklose. De Paul, 
Northwestern ir Loyolos uni
versitetų treneriai pranašauja 
jam žvaigždėtą ateitį šioje 
sporto šakoje ir kviečia juose 
studijuoti. S. Puidokas yra ga
bus ir moksle. Iš 368 tos mo
kyklos būsimų abiturientų jis 
yra 68-j u. Jo nuotrauka 
rašymu tilpo Chicago 
sporto skyriuje.

— AIDUTeS kviečia atvykti 
į LINKSMA VAKARĮ, sausio 13 
d. 7 vai. vak. Tautiniuose Na
muose, 6422 So. Kedzie Avė. 
Programoje akt. Vitalis Žu
kauskas su scenos aktualijo
mis, Aidučių dainos, vaišės ir 
šokiai grojant Neo-Lithuanų 
orkestrui. Kaina 6 dol. Stalai 
po 10 asmenų. Rezervacijoms 
tel. 376-5446. Bilietai gaunami 
Marginiuose. (Pr.)

REIKALINGAS prityręs auto me
chanikas. California Super Service, 
4824 So. California Ave. Skambinti 
Eringiui VI 7-9327.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

REIKALINGAS NAMŲ 
PARDAVĖJAS. 

Geros ir neribotos sąlygos.
BELL REAL ESTATE 

6455 So. Kedzie Avenue 
778-2233

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

su ap- 
Today

Eliza-— Jūratė 'Veblaitytė, 
beth, N. J., baigusi dainos ir 
muzikos pedagogikos mokslus 
Columbijos universitete, pir
majame koncerte. Lietuvių 
Laisvės salėje maloniai nuste
bino publiką ir dainos meno ži
novus kaip malonaus tembro 
solistė — lyrinis sopranas. Žur- 
tą ir naująją solistę teigiamai 
įvertino.

— Jonas Janulaitis iš Town 
of Lake apylinkės, buvęs Nau
jienų tarnautojas, aplankė 
Naujienas pasikalbėti apie da
bartines lietuviškos spados pro
blemas. Įteikė ponios Anna 
Nenortas 10 dol. vajui, taip pat 
vieno savo pažįstamo auką.

— Juozas Kapačinskas iš Mar
quette Parko apylinkės, LŽS 
Chicagos sk. valdybos narys 
įteikė vajui 8 dol. Jis yraišėjęs 
pensijon ir ruošia atsiminimų 
knygą.

— Pranas Būdvytis iš Gage 
Parko apylinkės lankėsi Nau
jienose, apmokėjo prenume
ratą ir įteikė vajui 10 dol. Lie
tuvoje jis buvo statybos darbi
ninkas, sunkiai dirbo, stebėjo 
gyvenimą, suprato Lietuvos ir 
jos žmonių reikalus. Tie rei
kalai jam buvo ryškesni trem
tyje, nors taip pat sunkiai dir
bo, kol sveikata leido, kol 
atėjo pensijos laikas. Pasirem
damas lazdomis, jis surinko 
Altos peticijai tūkstančius pa
rašų, dar daugiau Jaunimo pe
ticijai, kad žmonės ir pasaulis 
išgirstų Lietuvos ir jos žmonių 
reikalus. Jei Vincas Krėvė kai 
kuriuos senovės lietuvius va
dino milžinais, ne žmonėmis., 
tai P. Būdvytis yra vienas iš 
tokių.

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

' ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
Šeštadienį ir sekmadienį 1 — 5 vai.! DRAUDIMAI. NAMU IR NEKILNO- 
Savininkas parduoda 2 butų po 5 JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 
kambarius mūrinį su pilnu beis 
mantų, karšto vandens šilima gazu, 
2 mašinų garažu. $33,900.

7014 So. Rockwell St.

SKUBIAI PARDUODAMA
2553 W. 81st St.—$26,900

2 miegamųjų galimas praplėsti mū
ras ^u šeip»£ kamb.'^“”*"’"“— 
Cenūrišįąl oro? vėsiai 
garažas; tsa. šoniniu j 
mokyklų ir bažnyčių. 
BOBLAK REALTORS

iwriifti

ante, 
išinų 
arti

636-3033

PARDAVIMAS. 
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

— Rūtos Restoranas, 6812 S. 
Western Ave., perimtas naujų 
savininkų Stasio ir Margaretes 
Briedelių, kurie turi ilgų metų 
praktiką ir patyrimą gaminti 
aukštos kokybės ir skanius lie
tuviškus, europietiškus ir ame
rikoniškus patiekalus. Atidary
ta kasdien nuo .6:30 ryto iki 
7:00 vai. vak. Sekmadieniais ir 
šventadieniais uždaryta. * (Pr.)

IŠNUOMOJAMI 3 kambariai Mar
quette Parko apylinkėje. Suaugu
siems. Skambinti GR 6-5408.

IŠNUOMOJAMA — 4 kambarių bu
tas 2-me aukšte 2 suaugusiems ir 
1-me aukšte miegamas kambarys vie
naip vyrui. Galima naudotis visu bu
tu. 4247 So. Artesian Ave. 

Tel. 927-7079

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

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

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

______ kitokį bląnkai.

k
TONY POWELL

(Povilonis)
REAL ESTATE BROKER 
431-3400 or 735-1968 

2719 West 63rd Street 
CHICAGO. ILL. 60629

NAUJIENAS
ir proga* ei-o birt*

SKAITYK 'NAUJIENAS*

T0S TEIKIA GERIAUSIAS
’^TSTNGT AL<>73S ZTNT4<?

GEROS DOVANOS
UOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE“ 

«u DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:

Dr. A. J. Gusccn —- DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _ __ $3.00
Minkštais viršeliais tik ......     $2.00

Dr. A. J. GusMn — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONOS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2 00 dabar

Galima taip pat užsisakyti paitu, atsiuntus čeki arba 
money or dar j.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. S0608

*- ______

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

BARBER SHOP su 2 kėdėm ir vi
sais įrengimais parduodama 69-je 
gatvėje.

Telefonas 434-7933

BUSS. OPP. — OUT OF TOWN 
Biznio Progos — Už Miesto Ribų

PRIE HOT SPRINGS, ARK., geromis 
sąlygomis parduodama 115 akrų: 
Teirautis vakarais. Tel. 448-1456.

A G. AUTO REBUUDERS
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.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

AL. IR I G N A S 
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 778-9533 — TEXACO 
58-tos ir Western Avanue kampas ________________________  __  ..

LIETUVIS 
DAŽYTOJAS 

4612 S. Paulina St 
(Town of Lake)

Dažo namus iš lauko ir ii vidaus. 
Darbas garantuotas.

Nuo 2 iki 6 vai. po pietų 
skambinti YA 7-9107

STASYS ŠAKINIS

A. ČEPULIS, NOTARY 
PUBLIC 

INCOME TAX SERVICE

3548 SO. EMERALD 
LA 3-1387

Pensijos ir kompensacijos iš Vokie
tijos. pilietybės popieriai, ivairių 
valstybės formų pildymas. Intere
santų reikalais lankosi valdžios ir 
savivaldybės ištaigose. Padeda su
tvarkyti pensijos ir bedarbių pašal
pos reikalus.

PAMATYKITE ŠIANDIENĄ 
Skambinkite 737-5600. 6 kambarių 
mūrinis bungalow 18 metų senumo. 
Netoli 71-mos ir Spaulding. Gražus 
salionas, 1% vonios, nauja virtuvė 
su įrengimais, 40’ sklypas, tuoj ga
lima užimti.
McKAY & POAGUE. INC. REALTORS 

737-5600

LAIMINGI NAMAI
ORIGINALUS APARTAMENTINIS 

NAMAS. Alumin, langai, naujas ga- 
zu šildymas ir garažas, aptvertas pla
tus sklypas, pajamų $6,600 metams. 
Prašo $45.000. Priims rimtas derybas. 

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

j 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.
Našlė pra-

59-ta IR NARRAGANSETT
Paveldėtojai yra padėtyje, kuri ver-\ £17.500 najamų metams.
čia labai greitai parduoti. Jūs turite į šo $84.000.
gerą progą labai geram bargenui. j 6 KAMBARIU gražus apkaltas me- 
Apynaujis 5% kambariu mūrinis: dinis. Nauias gazu šildvmas. Gara- 
bungalow su 3 dvigubo dydžio mie-! žas. Marnuette Parke. Arti Western 
gamais, patogia ir puošnia virtuve buso. $14.400
su valgomuoju joje. Visur ąžuolo, 6 KAMBARIU kaip naujas angliš- 
medis. kabinetai ir durys, alumini-jkos konstrukcijos mūras, gazo šildy- 
jaus vandens nutekėjimo vamzdžiai, Į mas. Gražus beismantas. platus lotas.
2 mašinų muro garažas, saugus nuo j Mūro garažas.
potvynio pilnas beismantas. Dabar
atėjo laikas jūsų bargenui. Skambin
kite stebukladariui. Skambinkite da
bar MICHAELS. Kalbame lietuviškai. 

254-8500.

ST. TURIBIUS — $23.900 
Sunku tikėti, bet taip yra. 6 kamba
rių bungalow su 3 patraukliais mie
gamais. nauja kabinetinė virtuvė, 
nauja vonia, naujais 220 voltų elek
tros laidais. Visas namas yra atnau
jintas — naujos sienos, lubos, nauji 
elektros įrengimai, visas namas yra 
su oro vėsinimo sistema, 1% bloko 
nuo 55-tos gatvės ir visa tai tik už 
stebuklingo bargeno kainą $23.900. 
Skambinkite stebukladariui. Skam
binkite MICHAELS dabar. Kalbame 
lietuviškai. 254-8500.

PARDUODU pajamų namą ir duosiu 
morgičius. Pardavimo priežastis — 
esu senas ir ligotas. Kas nori gero 
pirkinio, prašau skambinti • 

384-7786

____ ___  _ Arti ofiso $28.500.
7 KAMBARIŲ CAPE COD. 4 mie- 

t garni. įrengtas beismantas. Gazo šil
dymas. Garažas. Arti mokyklų. Mar
quette Parke. $26.000.

2 BUTU MŪRAS. 2 auto mūro ga
ražas. Nauias gazo šildvmas. 
Darko. Našlė atiduos už 29.000.

Tūi AUKŠTO 2 butų mūras, 
dėmūs 5^ kamb. 1-me aukšte 
kamb. butas 2-me aukšte. Du 
mai. gazu šHdvmas. garažas, rami 
gatvė arti Western ir Marquette Rd 
autobuso. $21000

PT.ATTIS VERTINGAS TOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9.900.

R KAMBARIU 1V> aukšto 16 metu 
mūras 2 vonios. Tronefac beisman- 
‘as Garažas Arti 83-čios ir Kedzie 
*32.000

2 AUKŠTU 2 PUTU NAMAS pla- 
’ma lotas Garažas. Arti mūsų. — 
*92 non

Valdis Rpal Fs+afp
”051 So Washtenaw Ave RE 7-7200

Arti

Mo
ir 4 
iėii-

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis 
3208’A W. 95th St.

GA 4-8654 Zmi

raim t tie ana Casualty Cocnparv

A. & L. INSURANCE 8 REALTY
A. LAURAITIS
_ INCOME TAX 

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775

(Currency Exchange ištaigoj)
Pigūs automobilių draudimai

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYB6S 
Pardavimas ir Taisymas 

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

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI f LIETUVĄ 

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava.

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

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ *NAUTIENAS"

MŪRINIS 4 MIEGAMI ir 3 vonios. 
Modami virtuvė D’deli kambariai. 
Garažas 32 nėdu sklvna* Tuoj ga
lima užimti Gerai prižiūrėtas. Ne- 
hrar»<m« R4 ir Artesian

\ff-PTNTS BUNGALOW 6 kamba
riai. Dideli miegami. Moderni vonia 
ir virtuvė. Mūrini’ garažas. Platus 
cklvoas. Da«e priedų. 64-ta ir Cali
fornia. $26.900.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W 63 ST. (Prie Sacramento) 

TEL. 436-7878
BUILDERS AND CONTRACTORS 

Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
nerstatau 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. UI. 80809. Tel.: VI 7-3447

HfcL AUKŠTOS KOKYBES. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas Mūrininko, 
daliaus, cemento ir dažvtojo darbai 
Veltui įkainavimas. Skambinkite dabar

41, RRT.EAKTJR TBL WUW

Federalinio ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS 

ŠIMAITIS REALTY 
2951 W. 63 St. (prie Sacramento) 

lai. 436-7878

SKAITYK PATS IR PARAGINO 
KITUS SKAITYTI 
NAUJIENAS




