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Lietuvą
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PROFESIONALAMS, BENDRADARBIAMS

Sen. Edmund Muskie iš Maine valstijos kalba mitinge, o užpakalyje,, 
labai susidomėjęs, senatoriaus žodžius seka Kalifornijos sen. John 
Tunney, kuris jau indorsavo sen. Muskie kaip demokratu partijos 

kandidatą į JAV prezidentus.

HONG KONGAS. — Į Kiniją 
jau atvyko du kinai, kurie ban
dė New Yorke balandžio mėn. 
nušauti Tautinės Kinijos gene
ralisimo sūnų. Vienas kinas tuo 
metu studijavo Kolumbijos uni
versitete.

vo mažiau gimimu, tik 17.3 gi’ 
mimai kiekvienam tūkstančiui 
gyventoju. Pernai jų buvo 18.3. 
Tokio žemo gimimų skaičiaus ne
buvo jau nuo 1930 m.

Šia proga aš norėčiau pasveikinti visus lietuvius visur pa
saulyje. Naujus Metus sutinkame svarbių Įvykių ženkle, nes 
“mainos rūbai margo svieto”. Įvykiai dvelkia susirūpinimu iš
laikyti taiką ir užsitikrinti ekonominę gerovę. Lietuviai susirū
pinę, kad jų teisės ir gerbūvio siekimai nenukentėtų. Jie tame 
vieningi. Jie taip pat vieningi padėkos pareiškime JAV ir kitoms 
Vakarų valstybėms už Lietuvos inkorporacijos į Sovietų Sąjungą 
nepripažinimą. Tai didelė moralinė parama ryžtingai veiklai už 
savarankiškumą bei valstybingumą.

LONDONAS. — Britanijos paskelbimas, kad atitrauks savo 
karines bazes iš Maltos, laikomas istorinės reikšmės sprendimu. 
Maltos ultimatumas tuoj pat sumokėti dar 11 milijonų dolerių už 
salos bazes ir uostus arba iki šių metų galo išsikraustyti, britams 
pasirodė nepriimtinas. Britų pasitraukimas po 170 metų Maltoje 
gali pakeisti ir jėgų balansą Viduržemio jūroje, jei Maltos pa
tarnavimais pasinaudotų Sovietų Sąjungos karo laivynas.

jimo Jordane prieš karaliaus 
Hussein o kariuomenę, partiza
nus daugiau spausti ir kontro
liuoti pradėjo ir Libano bei Si
rijos valdžios. Konserevatyvios 
arabų valstybės pradėjo surink
ti partizanams mažiau lėšų

Geografinė Maltos pozicija 
daro tą salą svarbia strategine 
vieta, nors modernieji strategai 
sako, kad ji nėra verta tiek pi
nigų, kiek Maltos vyriausybė 
reikalauja/ Premjeras Mintoff 
jau išreikalavo iš Britanijos 13 
mil. dol. Atrodė, kad susitarta 
dėl tolimesnio Maltos naudoji
mo, tačiau britų nuomone, Min- 
doff, vėliau pradėjęs šantažuo
ti ir reikalauti dar daugiau, gra
sindamas Maltos uostus atidary
ti sovietų laivams. Britai nuta
rė šantažui nenusileisti.

Bizantijos imperatorius Mal
tą atidavė iš kryžiaus karų grįž
tantiems kryžiuočiams — šv. 
Jono ritieriams. Vėliau Maltoje 
stovėjo Prancūzijos kariai, ku
riuos britai išvarė 1800 metais 
kare prieš Napoleoną. Nuo 1814 
m. Malta buvo Britanijos kolo
nija. II-rojo Pasaulinio karo 
metu Malta buvo svarbi lėktu
vų ir laivų bazė. Vokiečiai ir ita
lai bandė ją sunaikinti. Nacių 
lėktuvai sugriovė 9.000 namų^ir 
užmušė 1,300 Maltos gyvento
ju, tačiau Malta nepasidavė. Už

kar 
dienų intensyvaus bombardavimo 
lėktuvų, padariusių virš 1,000 skridimų 
ir 5 lakūnai laikomi dingę, vieną pavyko išgelbėti. Padaryta ko
munistams daug žalos jų aerodromuose, priešlėktuvinėse bateri
jose, pultos radaro stotys, degalų ir amunicijos sandėliai. Pačios 
giliausios atakos siekė 80 mylių i pietus nuo Hanojaus.

Vytas Gerulaitis pasiekė fi
nalą varžybose, kuriose dalyva
vo 256 geriausi teniso žaidėjai 
iki 18 metų amžiaus. Net 75 
žaidėjai buvo iš užsienio, iš 29 
šalių. Varžybų laimėtojas tapo 
italas Carrado Barazzutti, ku
ris iš anksto buvo laikomas fa
voritu. Vytautas Gerulaitis, ku
ris planuoja studijuoti teisę, ap
gailestavo, kad jis sulošė blo
giau, negu tikėjosi ir pažadėjo: 
“Aš čia būsiu vėl kitais metais”.

Floridoje įvykę finaliniai žai
dimai buvo ilgos atrankos re
zultatas. Iš viso šioje teniso at
rankoje dalyvavo virš 700 žai
dėjų tarp 10 ir 18 metų.

MIAMI. — Amerikos sporto 
pasaulyje iškilo dar vienas lie
tuvis — Vytas Gerulaitis iš Ho
ward Beach, New York. Trečia
dienį jis pralaimėjo lauko teni
so tarptautinėse varžybose, kur 
jis buvo pasiekęs finalą. Dar 
prieš rungtynių pradžią Geru
laitis buvo laikomas 12-tų ge
riausiu pasaulio jaunių lauko 
teniso žaidėju. Vytas yra tik 17 
metų amžiaus ir šiemet lanko 
paskutinius metus vidurinę ar
kivyskupo Molloy vardo mokyk-

ČIKAGA. — Čikagoje federa
linis teisėjas Bernard Decker 
nusprendė, kad rinkimų kandi
datus siūlančios peticijos yra 
vieši dokumentai, kuriuos studi
juoti gali visi. Tuo pačiu demo
kratų partijos priešai gavo teisę 
patikrinti peticijas ir pažiūrėti, 
ar jose parašai yra nesuklastoti. 
“Daily News” jau nusamdė eks
pertą, kuris peržiūrė'"- 100
peticijų lapų, po 25 pa
rašus ant kiekvieno lapo, pareiš
kė, kad, jo nuomone, pusė visų 
parašų yra padirbti.

Daugiausia padirbtų parašų 
esą ant tekšėjo Berg nominavi- 
mo peticijų, nes demokratų par
tijos darbininkams teko para
šus surinkti per 4 valandas. 
Įvairūs precinktų kapitonai su
rinko 20,000 parašų, nors jiems 
reikėjo tik 5,906. Persisteng
dami jie, gal būt, daug paraštj 
suklastojo.

Nepartinių Illinois Balsuotojų 
organizacijos pirmininkas Mi
chael Shakman pareiškė: "Re
gistracijos lapų patikrinimas 
pirmą kartą įtikinančiai paro
dys, kokia nesąžininga yra Da
ley partinė mašina. Pirmą kar
tą demokratų mašina paliko ši
tokius didelius savo nesąžinin
gumo įrodymus raštu".

NEW DELHI. — Premjerė In
dira Gandhi pareiškė kalboje, 
kad Indija nori draugiškai gy
venti su Pakistanu, tačiau kar
tu įspėjo, kad Indija turi būti 
pasirengusi karui.

WASHINGTONAS.—Šį penk
tadienį generolas Robert Cush
man išeina iš ČIA vicedirekto
riaus pareigų ir perima marinų 
komandos vadovybę. Washing
tone kalbama, kad ČIA vicedirek
torium bus paskirtas dabartinis 
karo atašė Paryžiuje generolas 
Vernon Walters. Paprastai CIA 
organ i zaci j oj e, kuri rūpi naši 
žvalgyba ir saugumu, jei direk
toriumi yra kariškis, jo pavaduo
toju skiriamas civilis, ir atvirkš
čiai, jei direktoriumi yra civi
lis, kaip dabartinis Richard 
Helms, jo pavaduotoju skiriamas 
kariškis.

JERUZALĖ. — Amerikos ne
grai, kurie apsigyveno Izraely
je, sakydami, kad jie dar senes
ni izraelitai už pačius žydus, kal
tina Izraelio vyriausybę, kad ji 
Gestapo metodais persekiojanti 
negrus. Izraelyje yra apie 300 
negrų. Jiems vadovauja buvęs 
Čikagos CTA šoferis.

BERLYNAS. — Retai kada 
abiejų Vokietijų spauda sutin
ka, tačiau ir Rytų ir Vakarų Vo
kietijos laikraščiai šiltai pami
nėjo aktorės Marlene Dietrich 
70 metų gimimo dieną.

MASKVA. — Diplomatinių 
sluoksniu žiniomis Sovietu Są
junga pažadėjo arabų palestinie
čių vadams didesnę paramą, ne
gu jie iki šiol iš Maskvos gauda
vo. Partizanai bus vežami į Sov. 
Sąjungą karinio apmokymo, be 
to, sužeisti partizanai bus gy
domi sovietų ligoninėse. Tuos 
pažadus gavęs Yassir Arafat, Al 
Fath organizacijos vadas.

Palestiniečių partizanų kelios 
grupės palaiko glaudžius ryšius 
su Kinija, kuri jiems pristato 
per Siriją ginklų. Partizanų or
ganizacijų tarpe Pekinas turįs 
didesnę įtaką negu Maskva, šią 
padėtį Maskva siekia pakeisti. 
Ji tačiau stato sąlygą — parti
zanų ir, apskritai, arabų vienin
gumą. Maskva spaudžia parti
zanus nekovoti prieš kitus ara
bus, bet sutelkti visas jėgas ko
vai prieš Izraelį.

Izraelio valdžia netiki, kad 
partizanai galėtų pasidaryti jam 
didesnė grėsmė. Izraelio pasie
nio apsauga yra gerai organizuo
ta, o vietiniai arabai buvusio
se Jordano žemėse geriau gyve
ną, negu bet kada anksčiau ir 
nėra linkę susidėti su partiza
nais ir juos daugiau remti. Dau
giausia arabų partizanų šiuo me
tu yra Sirijoje, apie 10,000. Apie 
3,500 gyvena Libane ir apie 300 
Jordane. Po partizanų pralaimė-

Dar viena federalinė jury 
komisija apkaltino Elsbergą ir 
dar kelis jo sėbrus sąmokslu pa
grobti slaptus Pentagono doku
mentus eir juos paskelbti spau
doje.

4- Prezidentas Nixonas pasky
rė lėšų, kad būtų galima pra
tęsti kai kurių -vietovių bedar
bių pašalpų mokėjimą.

Čilėje ugniakalnis sugrio
vė daug namų, žuvo 3 asmenys, 
nugriauti 3 tiltai.

Antradienį sen. Muskie pa
skelbs oficialiai, kad jis siekia 
partijos nominacijos į preziden
to vietą. Laiškuose pusei milijo
no galimų finansinių rėmėjų sen. 
Muskie jau paskelbė savo kan
didatūrą.

♦ Boksininkas Mohammad 
Ali, buvęs Cassius Clay, atvyko 
Į Saudi Arabiją lankyti šventų 
musulmonų vietų.

♦ I Londoną po keturių mė
nesiu nebuvimo atvyko sovietu 
ambasadorius Michail Smirnovs- 
ki. Jis buvo išvykęs, kai britai 
ištrėmė 105 sovietų diplomatus, 
apkaltintus šnipinėjimu.

Praėjusią savaitę Vietų Viet
namo kovose žuvo tik vienas 
amerikietis — mažiausias skai
čius nuo 1965 m. kovo 1 d. Per 
visą Vietnamo karą žuvo 45.627 
amerikiečiai, 302,396 buvo su
žeisti ir 10,023 mirė nuo kitų 
priežasčių, ne kovos lauke.

Gen. Walters gerai moka ne 
vieną kalbą. Jis buvo vertėju, 
kai prezidentas Nixonas kalbėjo
si Azorų salose su Prancūzijos 
prezidentu Pompidou. Anksčiau 
jis būdavo vertėju prezidentui 
Eisenhoweriui. Generolas visą 
savo gyvenimą studijuoja sveti
mas kalbas. Jis laisvai kalba 
prancūzų, vokiečių, ispanų, ita
lų, portugalų, olandų ir rusų 
kalbomis. Susikalba arabų ir 
graikų kalbomis.

WASHINGTONAS. — Buvęs 
Aukščiausiojo Teismo teisėjas 
John Harlan mirė nuo vėžio su
laukęs 72 m. amžiaus. Jo vietą 
užims neseniai senato patvirtin
tas William Rehnquist Jr., ku
rio prisaikdinimas numatytas 
sausio 7 d.

ŽENEVA. — Šveicarijos val
džia atsisakė išduoti Amerikai 
iš kalėjimo pabėgusį marijua- 
nos vartotoją dr. Thimothy Lea
ry. Šveicarija jam neduos ir po
litinės globos, tačiau jis gali pra
šyti leidimo gyventi šveicarijo

tai po karo Britanija apdovano
jo Maltą Karaliaus Jurgio Kry
žiumi ir vadino tą salą “King 
George Island”. Nuo 1964 m. 
Malta tapo nepriklausoma.

Dabartinė nesantaika kilo dėl 
Britanijos ir kitų Nato valsty
bių atlyginimo Maltai už patar
navimus. Rugsėjo mėn. susita
rime su britais Malta turėjo gau
ti per metus 26 mil. dol. Brita
nija sumokėjo pusę tos sumos, 
o kitą pusę turėjo sumokėti ki
tos Nato valstybės. Jos pasiūlė 
18 mil. dol. ekonominę paramą, 
kurios tačiau premjeras Mintoff 
nenori ir reikalauja pinigų. Da
bar jis nutarė rimtai paspausti 
britus ir jų draugus, įteikdamas 
ultimatumą tuoj pat išsikraus
tyti iš salos.

CTA gaus 53 mil. dol.
CHICAGO. — Transporto se

kretorius John Volpe pranešė, 
kad yra paskirta iš federalinių 
fondų beveik $85 milijonai pa
gerinimui transportacijos siste
mos Chicagos srityje. Iš tos 
sumos $53,119,698 atiteks Chi
cagos Transito administracijai 
(CTA) ; $24,226,811 Vakarinių 
priemiesčių masinio tranzito dis_ 
triktui ir $6,890,355 Lake-Por- 
ter apskričio trąnsportacijai.

CTA prašė iš federalinės val
džios $81 milijono, bet užtat gaus 
papildomai $20,433,151 iš Illi- 
nojaus valstybės pagal naujai 
išleistąjį bonų aktą, ir dar $5,- 
891,500 iš vietos CTA kontri
bucijų.

CTA direktoriai iš tų sumų 
visų pirmiausiai žada pirkti 500 
naujų autobusų su reguliuoja
mu oru, 100 naujų “L” traukinė
liams vagonų, su. reguliuoj amu 
oru ir t. t. CTA tarybos pirmi
ninkas Michael Cafferty tikisi 
iki 1976 metų nupirkti 1,000 
naujų autobusų.

Ulinojaus gubernatorius Ogil
vie paskelbė $550 milijonų pro
gramą valstijos vieškeliams 1972 
metams. Į tą sumą įeina ir $40 
milijonų, numatytam greitkeliui 
skersai Chicagos miestą (Cross
town Expressway) statyti — iš 
žmonių nuosavybėms išpirkti.

RAWALPINDI. Pakistano 
prezidentas Bhutto pasiūlęs ben
galų vadui šoikui Rahmanui. kad 
Pakistanas ir nauja Bengalijos 
valstybė. įsteigta buvusiame 
Rytų Pakistane, susirištų ne
tampriais federacijos ryšiais, pa
našiais. kokius dabar turi Egip
tas, Sirija ir Libija. Abi pusės 
turėtų visišką nepriklausomybę, 
tupėtų savo atskiras politines 
ir ekonomines institucijas ir ves
tų savo politiką likusiame pa
saulyje. Matyt, Pakistano pre
zidentas siekia sumažinti ryti
nės provincijos netekimo smūgį 
ir siekia sumažinti Indijos įta
ką Bengalijoje.

Abejojama, ar bengalai tokį 
pasiūlymą priimtų dabar, kai 
jie yra visiškai nepriklausomi 
nuo Pakistano.

COLOMBO. — Ceylono parla
mentas gavo iš specialios komi
sijos naujos konstitucijps^rox 
jektą, kuris numato visiškai at
sipalaiduoti nuo ryšių su Brita
nija ir įsteigti socialistinę res
publiką, kuri tačiau gerbtų ir 
skatintų budizmą.

KALKUTA. — Indijos ka
riuomenė pataisė tiltus ir gele
žinkelį tarp Kalkutos ir Jessore 
miestų. Pirmą kartą po 6 me
tų pertraukas iš Rytų Pakista
no miesto atvažiavo traukinys 
į Kalkutą, Indiją.

Kiek kainuoja 
užauginti vaiką?

WASHINGTONAS. — Vyria- 
sybės komisija gyventojų augi
mo'ir Amerikos ateities svars
tymams paskelbė raportą apie 
tai, kiek kainuoja amerikiečiams 
užauginti vaiką. Skelbiama, kad 
vidutinė amerikiečių šeima, au
gindama du vaikus nuo jų gimi
mo iki universiteto baigimo, iš
leidžia jiems tarp 80,000 ir 150,- 
000 dol.

Apskaičiavime, kiek kainuoja 
vaiko užauginimas, įtraukta ir 
alga, kurią galėtų uždirbti mo
tina, jei jai nereikėtų auginti 
vaikų. Raporto autoriai sako, 
kad neįmanoma prieiti tikrų su
mų, nes sunku apskaičiuoti to
kius dalykus, kaip muzikos pa
mokos, dantų taisymas ir uni
versitetu kainos.

Pasibaigus oro puolimams Š. 
Vietname, karinė vadovybė pra
nešė, kad pirmą kartą buvo pa
naudotos naujos aviacijos bom
bos, lakūnų pavadintos “gudrio
mis” bombomis. Jos lekia į tai
kinį lasserio spindulio vedamos. 
Spindulys parodo taikinį po že
me, “už kampo” ir pan.

Hanojus skelbia, kad ameri
kiečiai neteko 14 lėktuvu ir daug 
lakūnų žuvo arba buvo paimti 
i nelaisve.

(J. Kajecko, Lietuvos atstove 
įregistruotas Amerikos Balse Na 
GARBINGOS TĖVYNĖS MIELIEJI TAUTIEČIAI
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SPINDUILO “SMART” BOMBOS
SAIGONAS. — Karinė vadovybė Vietname paskelbė, kad va- 
buvo’ sustabdyti aviacijos puolimai šiaurės Vietname, po 5 

kuriuose dalyvavo apie 350 
Buvo prarasti 3 lėktuvai

OlilSi

Stalinui ir Hitleriui nutarus 
pasidalinti kaimyninius kraštus 
Lietuva neteko nepriklausomy
bės Antrojo Pasaulinio karo me
tu. Karas senai pasibaigė Euro
poje. Taikos sutartis tebėra ne
pasirašyta. Sovietų Sąjunga da
ro visa, kad būtų pripažintas 
status quo ii- Europa liktų pa
dalinta.

Pasaulinėje politikoje iškilo 
nauji veiksniai. Europoje jun
giasi Vakarų Europa, Vokietija 
sustiprėjo; Azijoje iškilo Raudo
noji Kinija ir sustiprėjo Japoni
ja. Prasidėjo JAV ir Sovietų Są
jungos pasitarimai. Tų jėgų per- 
sirikiavimas yra laukiamų pasi
keitimų ženkle. Tokiomis ap
linkybėmis lietuviams taip pat 
budėtina Įgyvendinti jų pagrin
dinį siekimą — atgauti.,'Lietu
vai laisvę ir nepriklausojnybę.

Alums žinomas tėvynėjegyve
nančiu lietuviu ryžtas likti išti
kimais savai tautai. Toks nu
sistatymas stiprina mus visus 
gyvenančius Vakarų pasaulyje 
visur ir visada kelti Lietuvos 
bylą ir ją gyvinti. Siektina, kad 
Lietuvai būtų grąžintos teisės, 
kurias Sovietų Sąjunga sutrem
pė, nežiūrint savo iškilmingai 
duotų pasižadėjimų.

Naujųjų 1972' metų proga gi
liai nuoširdžiai sveikinu Mielus 
Tautiečius Tėvynėje. Su viltimi 
šviesesnės ateities, linkiu, kad 
Naujieji Metai būtų Jums leng
vesni.
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MILWAUKEE, Wise. — š. 
m. lapkričio mėn. 19, 20 ir 21 
dienomis Įvyko jau 28 kartą 
Holiday Folk Fair — tautų pa
sirodymas. Toks pasirodymas 

įvyksta vieną kartą metuose, 
šiais metais jame dalyvavo 45 
tautos, jų tarpe ir lietuviai. Pa
prastai pasirodomą parodose, 
tautiniuose šokiuose, su valgiais 
ir palinksminimo programose. 
Pats tautų pasirodymas vyko 
Milwaukee arenos ir auditori
jos patalpose. Arenoje vyko tau
tinių. šokių programos, auditori
joje — parodos, o auditorijos 
rūsyje buvo pardavinėjami val
giai. Kai kuriose vietose buvo 
net sunku praeiti. Per tris die
nas praėjo per 55,000 žmonių.

Buvo norėta įtraukti ir Mil
waukee jaunimą, bet kažin ko
dėl nepasisekė. Būtų gerai, kad 
ir Milwaukee jaunimas prisidė
tų. Jeigu gali aukščiau išvar
dintųjų miestų jaunimas daly- 
vauti, atrodytų, kad galėtų da
lyvauti ir Milwaukee.

Šiais metais lietuvių šokėjai 
už meniškai pašoktą lietuvių tau
tinį šokį “Abrūsėlį” laimėjo 500 
dol. premiją. Tai jau lietuvių 
laimėta trečia premija tautų pa
sirodymuose. Kai kurios tau
tos jau dalyvauja virš 20 metų 
tokiuose pasirodymuose, bet dar 
premijos nėra laimėję. Gi lietu
vių šita grupė dalyvauja tik 
penkti metai ir per tuos penkis 
metus jau tris premijas laimėjo. 
Reikia pasakyti, kad kai daly
vauja 45 tautos, tai laimėti pre
miją nėra lengva. Man teko da
lyvauti paskutinėje lietuvių tau
tinių šokių šventėje Čikagoje. 
Turiu pasakyti, kad daugelis Či
kagoje dalyvavusių lietuvių šo
kėjų grupių Mihvaukėj premijos 
nebūtų laimėjusios... Ar nevertė
tu kai kuriem šokiu vadovam at
važiuoti į Milwaukee ir pasižiūrė
ti, kaip kiti šoka. Jeigu ekskur
sijos atvyksta iš Ohio, Minne- 
'sotos, Iowa, Chicagos, ir jeigu 
suvažiuoja per tris dienas virš 
130 autobusu su nelietuviais, tai 

„būtų ne pro šalį ir tautinių šo
kių komiteto keliems nariams 
užsukti Į Milwaukee tautų pasi
rodymą. Dažnai mes raudame, 

- kad lietuviška veikla amerikie-

Arena turi virš 9,000 sėdimų 
vietų. Per kai kurias progra
mas visos vietos buvo užpildy
tos. Tautinių šokių programa 
buvo rodoma lapkričio mėn. 19 
d. vieną kartą, o sekančias dvi 
dienas po du-kartus, kad visi 
galėtų programą matyti. Lap
kričio mėn. 20 d. vyko ir specia
li-p'rogl'aTnaT'kurioje dalyvauja 
tik geriausiai pasirodžiusios šo
kėjų grupės., šiais metais lietu
viai irgi ’buvo pakviesti i spe
cialią programą.‘Tai reiškia, kad 
lietuvių Šokėjų grupė irgi pri- 
skaitoma prie geriausių šokėjų. 
Tai atsiekta pasidarbavimu šo- 
kjų grupės vedėja Stasio Mila
šiaus, ir pačių šokėjų pastango
mis gerai pašokti. Pati šokėjų 
grųpė sudąrj'ta iš Kenosha, Ra
cine ir Waukegano lietuvių jau-, čių spauda ir televizija nesidomi.

I Milwaukee atsilankė pama-

tytų, ar verta domėtis, ir galė
tų vėliau kai kurias klaidas pa
taisyti. žinoma, kad turėtų su
sidomėti ir lietuvių bendruome
nės centro valdyba. Nereikia 
sėdėti vietose ir vėliau per spau
dą kariauti, kiek kas daugiau at
liko.

Po savaitės Milwaukee televi
zijos kanalas 4 net visą pusva
landį rodė vaizdus iš tautų pa
sirodymo. Tenai buvo parodytos 
abi lietuvių grupės (jaunučių 
ir studentų), ir kiekvienas, kuris 
atidžiai sekė, galėjo pasakyti, 
kad abi lietuvių grupės nebuvo 
paskutinėse vietose.

šiais metais vaikų programo
je dalyvavo ir naujai suorgani
zuota vaikų šokėjų grupė iš Ke
nosha ir Racine. Ji pašoko žio
gri}. šokis buvo gražiai pašok
tas ir publika atsidėkojo paplo- 
jimu. Kiek teko nugirsti, tai 
dabar vaikų grupė žymiai padi
dėjo ir intensyviai ruošiasi lie
tuviu tautiniu šokiu šventei Či
kagoje. Jau lapkričio ,mėn. 19 d. 
viena Milwaukee televizijos sto
tis, pranešdama apie tautų pa
sirodymus, parodė ir lietuviškus 
iš šiaudų darytus ornamentus 
(p. Genienės). Kita stotis pa
rodė lietuvių maisto skyrių su 
jos vedėja p. Darbutiene. Taigi, 
reikia pasakyti, kad amerikie
čių televizija domisi lietuviais, 
jeigu tik jiems turime ką nors 
geresnio parodyti. Wisconsin 
gubernatorius Patrick J. Lucey 
išleido tuo reikalu net specialią 
proklamaciją, kviėsdamas vals
tijos gyventojus palaikyti tau
tų pasirodymus ir juos remti.

Į specialią programą atvyko 
ir Dana Daneers iš Dana univer-

%

Filmo "Fiddler on the Roof" žvaigždė Topol ir filmo direktorius 
Norman Jewison filmavimo metu, šis muzikinis filmas turi didelį 

pasisekimą visame pasaulyje. Ypač jį garbiną žydai.
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Tel. GRovehill 6-7575
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Skambant Kalėdų varpams ir besiklausant nuotai
kingų šių švenčių giesmių, Chicagos Taupymo Bendro
vės valdyba, direktoriai ir visi šios Įstaigos tarnautojai 
linki Jums Laimingų Naujų 1972 Metų. Tikimės, kad 
Jūs leisite mums ir ateityje Jums patarnautu
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Chicagos Savings yra puikiausiai išpuošta Kalėdi
niais pagražinimais. Atėję pamatysite gražiai išpuoštą 
eglutę ir kitas Įvairenybes.

PHILOMENA I). PAKEL, 
Prezidentė

nūomenes

siteto, netoli Blair, Nebraska. (sainius. čekai —keptą paršiu- 
Dana universitetas buvo Įkur
tas danų 1884 metais apie 14 
mylių nuo Omaha, ir dar dabar 
žinomas kaip danų universitetas.
šokėjai labai publikai patiko.

Valgiai

Afrikos amerikiečiai pardavi
nėjo viščiukus, iškeptus paršiu
kų šonkaulius, bulvių salotas ir 
specialią duoną. Armėnai — 
shish kebab, salotas, specialų 
sūrį. Bavarai — dešreles, kopūs
tus su padažu, bulvinius blynus 
ir Įvairius sausainius. Kroatai— 
kumpį su ryžiais ir agurkais, 
specialų sūrį ir įvairiausius sau- ’

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

ką su morkomis, agurkais ir ko
pūstais. Danai — Įvairios rū
šies riestainius, kumpj, silkes, 
kepenis, vėžiukus ir kt. Indonė- 
zai — keptus ryžius, indoneziškai 
iškeptus kiaušinius ir kt. Pran
cūzai — žemuogių ir vyšnių tor
tus, keptą kumpi ir sausainius. 
Vokiečiai — Įvairius tortus (ro
mo tortą, apelsinų tortą, riešu
tų tortą, mocha tortą, juodo 
miško tortą) ir kitus Įvairius 
sausainius. Graikai — iškeptus 
oregano viščiukus ir kitus grai
kiškus valgius. Olandai — olan-- 
diškas salotas, kumpį su sūriu

. ir kitais patiekalais. Vengrai — 
I jautienos gulašą, debricinos deš- 
i rą, Įvairios rūšies ragiukus ir 
| tortus. Izraelitai — kugelį, ra- 
’ guotą jautį su ryžiais ir muštar- 
da ir kitos rūšies gaminius. Mū
sų kaimynai latviai — keptą žą
sį su bulvėmis, kopūstais ir duo- 

I na, kiaulienos šonkaulius, tor- 
I tus, su grybais keptą žuvį, na- 
I muose gamintą sūrį ir Įvairios 
I rūšies sausainius. Lietuviai — 

■ I ■ cepelinus, balandėlius,: jiapoleo- 
! na, beržo šakas, grybus, meduo

lius, ežiukus, romo tortą (jo už
valgęs žmogus buvo linkęs dai
nuoti). Reikia pažymėti, kad lie
tuviams labai gerai sekėsi. Ce
pelinams buvo suvartota vie

nas tūkstantis ir šimtas švara 
bulvių. Kartais pareikalavimas 
buvo didesnis, negu spėta buvo 
pagamintu

Vienu žodžiu, čia buvo galima 
rasti viso pasaulio žymesniuo
sius valgius.

Parodos
Kiekviena tauta savo skyriaus 

parodoje stengėsi ką nors cha
rakteringu savo tautą atvaiz
duoti. Arabai savo parodoje tu
rėjo kilimus ir arabiškus rūbus; 
anglai — svečių kambario Įren
gimą su krosnimi; estai — tau
tiškus rūbus; vokiečiai — dar
bo kambarį su laikrodžiais ir 18 
amžiaus muzika. Lietuviai sa
vo parodoje atvaizdavo Kūčias 
su Kalėdų eglute. Eglutė papuoš
ta būvo šiaudiniais lietuviškais 
ornamentais, kuriuos pagamino

• CHICAGO, ILLINOIS 60636

Kviečiame visus būti mūsų svečiais, pradedant 
gruodžio 22 d. iki sausio 10 dienos, 1972 m. Visus atsi
lankiusius vaišinsime skania kava, lietuvišku sūriu ir 
kitais skanumynais. Vaikai atėję su tėvais gaus saldai
nių. Nėra reikalo būti bendrovės nariu, kad pasisvečiuo
tumėte. Visi be skirtumo esate kviečiami.

and LOAN ASSOCIATION

p. Genienė iš Kenosha. Toliau 
ant stalo buvo išdėstyta 12 lie
tuviškų valgių, kurie būdavo pa
duodami Į stalą Lietuvoje, žmo
nės labai domėjosi. Kroatai — 
pynė pintines. Norvegai dirbo 
iš medžio namų apyvokos daik
tus. Turkai vaizdavo kioską. 
Filipiniečiai — parodė gyvena
mą trobelę. Švedai 16 am
žiaus palapinę su krosnimi, meš
kos kailiais ir rūkstančiais dū
mais. Olandai — turgavietę. 
Ukrainiečiai — vartojamus Uk
rainoje muzikos instrumentus. 
Meksikiečiai — savo gamybos 
žaislus. Belgai gamino iš stiklo 
Įvairius reikmenis.

žmogus bevaikščiodamas ir 
bežiūrėdamas pavargsta ir iš- 
trokšta. Šita programa irgi nu
matyta. Auditorijos rūsyje ir 
viršuje dviejose salėse troškulį 
malšina Pabst alaus bravaras. 
O kad žmonės dar greičiau at
sigautų ir dar kitą stiklą išger
tų. griežė vienas po kito Įvairūs 
orkestrai. Jaunesnės poros pasi
suka ir treptelia Į grindis su ko-

ir, gurkšnodami alutį, prisime
na jaunas dienas. Be orkestrų 
tam tikrais laikotarpiais išeina 
įvairių tautybių šokėjai ir pa
linksmina publiką. Šioje progra
moje lietuviai irgi linksmino su 
šokiu nardytiniu.
čiau buvo minėta, viename pa
sirodyme lietuviai už “abrūsėlį” 
laimėjo net premiją, šį šokį šo
ko: Bronė Pluraitė, Neringa 
Vindašiūtė, Kažemėkaitytė, Mį- 
lišauskaitė, Kružikaitė, Bracius,. 
Upeniex ir Kivenas, o akordeo
nu grojo Petras Kivėnas.

šiam tautų pasirodymui* 
daug darbo įdėjo: Darbutiene, 
Darbutas, Gedgaudas, Kamins-.. 
kaitė, Lebeckienė, Šukienė,• ŠUr. 
kys, Budreckas, Federavičienė, 
Federavičius, Ališauskienė, Va- 
deiša, Oberaitienė, Petkūnienė, 
Milašienė, St. Milašius, Rob. Mi
lašius, Marija ir Stefanija Pe- 
lanis, Desmor, Minkauskienė, 
Genienė, Darbutukas, Balčiūnie
nė, dr. Balčiūnas, Moskolauskų . 
šeima, Lauraitienė ir kt.

Kaip anks-
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Passbook Savings 
All accounts com- 
pounok'd daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate :

(Minimum $5.000)

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 
S20.CGO

Frank Zogas. President

i% 
t

SAVINOS
AND LOAN ASSOCIATION

4M8 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS SQ6C2 

PHONE: 254447b

CRANE SAVINGS and Loan Association i

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083 
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

S.WG

on 
investment 

account

Įlillliąi!;]
AH® L0AN.

mokama dvieju 
metu certiti

estam s. Mažiau
sia $5,000 
ar daugiau

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

Prašome aplankyti nauįą mūšy namą. .

IISORED
VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vak.; 
Antrad ir penktadieni 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta. į

—S
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VINCAS ŽEMAITIS

VOKIEČIU POLITIKA LIETUVOJE
okupuota Lietuva ir kitais jų.

(Tęsinys)
Priešingai bent kuriai anek

sijai raštu pasisakė “Nėues Va- 
terland” sąjunga; jos raštas 
Reichskanzleriui gerai pamatuo
tas, taigi, kad iš aneksijos Vo
kietija turėsianti daugiau bėdos 
negu gero. Raštas buvo įteik
tas liepos mėn. 1915 m. Raštą 
paskelbus, jis tuoj buvo uždrau
stas (kaip savo laiku Class raš
tas) viešai platinti. Buvo ir dau
giau priešingų aneksijai žymių 
asmenų pareiškimų, bet jie ma
žai turėjo įtakos didėjant vo
kiečių karo pasisekimams.

Vokiečiai jau karo pradžioje 
buvo pažadėję įsteigti 'Lenkų 
karalystę. Aišku, lenkų užgrob
tų žemių (Poznanės, Silezijos, 
Pomeranijos) jie ne tik negalvo
jo grąžinti, bet dar projektavo^ 
iš rusų valdytų lenkiškų guber
nijų, sienų ištiesinimui, nema
žas sritis Vokietijai prijungti. 
Dėl to daugelis vokiečių skati
no lenkus ieškoti sau žemių Ry
tuose: Gardino, Minsko, Mogi- 
liavo, na, ir Vilniaus gubernijo
se, kad ir su Vilniaus miestu. 
Lenkai turėjo nemažai su aukš
tais titulais, kad ir apvokietėju
siu lenkų,. kaip kunig. Huette- 
Czapski, kunig. Radziwill, gra
fas Šepticki ir kt., kurie dažnai 
lenkų interesus gynė geriau ne
gu vokiečių. Vokiečiai patys 
daug kur pataikavo lenkams, kad 
tik labiau nukreipti jų dėmesį 
į senas ukrainiečių; gudų, lie
tuvių būv. Rzeczpospolitos že
mes. Savaime aišku, tas tik di- vykdė ir vykdo dabar Maskvos 
dino nepasotinamus lenkų sveti-1 komunistiniai imperialistai su

mų žemių apetitus, kas iššaukė 
lenkų-lietuvių santykių suaštrė- 
jimą. Buvo vokiečių, kurie, bi
jodami didelio lenkų įsiviešpa
tavimo, palaikė lietuvių teisėtus 
reikalavimus prieš lenkus, tikė
dami pirma sau iš to naudos.

Dėl vokiečių pataikavimo len
kams, autoriaus nuomone, įspė
jančiai ir pranašingai yra išsi
taręs Dr. Albert Ritter (tiro
lietis) : “Atsteigimas Lenkų Ka
ralystės savo pasekmėmis turės 
begalinių sunkumų Vidurio Eu
ropai, ir gal būt, iš tiesų, 
džiai atkeršys palankiems 
kūrinio tėvams” (27 psL).

Ypač laike paskutinių
karo metų dėl strateginės Lietu
vos žemiu reikšmės Vidurio Eu
ropai, Lietuvos ateities klausi
mas nedavė Vokiečių politikams 
ramybės ir, Lietuvos Brastos 
taikos deryboms su bolševikais 
besiruošiant, verste vertė ieško
ti jų užtušuotiems planams pa
ramos vietos gyventojuose — 
lietuviuose.
išvardintuose skyriuose knygos 
autorius pasiremdamas vokie
čių šaltiniais smulkiai aprašo 
dramatišką lietuvių tautos kovą 
už savos valstybės atsteigimą. 
Kad pridengti aneksijos kėslus, 
buvo leista sudaryti Lietuvos 
Tarybą (Landesrat), kuri aiš
kiai buvo Įspėta, kad “dirbtų įsi
jungimui Į Vokietiją, priešin
gu atveju, su Lietuva bus pasi
elgta pagal vokiečių strategi
nius išrokavimus”. (Tą patį

skau- 
tokio

trijų

mąjį vaidmenį turėjo vokiečių 
militaristai, karo vadovybė (ge-l 
nerolai Ludeadorf, Hindenburg, i 
Hoffmann ir kiti). Dėl jų prie- * 
šinimosi negalėjo okup. Lietu-! 
voje veikti vokiečių civilė vai-į 
džia, ką turėjo lenkai, belgai ir! 
kiti okupuoti kraštai. (Ar ne tas į 
pats? Buvę laisvos Pabaltijo; 
va’stybės, ne tik, kaJ negauna; 

.satelitinių teisių, bet virto Vas-‘ 
kvos imperialistinio kolonializ-' 
mo židiniais).

Autoriaus nuomone. I. Tary- 1 
bos nariai kiek leido aplinkybės 
sumaniai priešinosi vokiečių už- \ 
mačioms ir savo pareigas gar-! 
bingai atliko, parodydami protin
go prieš vis major lankstumo. 
Išrinkimu Lietuvos karalium! 
Uracho (Mindaugo II-jo). (Erz-į 
bergerio kandidato) lietuviai su- į 
maniai užšaehavo vokiečių anek-! 
sionistų planus. Bet 
nuomone, vokiečiams 
mėjus, Lietuva, kaip 
beteisė provincija, būt 
si Saksonijai, Kuršas 
dija, Estliandija ir tiltu per že-

Kituose aukščiau maičius (gal iki Dubysos) būtų

toriaus

paprasta

arine — laiptais žemyn ir aukštyn lipantieji vy- 
uždavinj. Jie apžiūri chemikalu Įmonėsrai, iš ties^r svarbu i______ c __ _______  __ ____

didelį tanką, kuris yra Guayanilloj, Puerto Rico.

mėn. 1917 m., laike lietuvių su-[epochos, kurioje vyravo vienpu- 
ruoštos vakarienės Adlon vieš-jsiška dinastinė galvosena: “cu- 
buty Berlyne, pasakė, kad lie-f jus regio, ėjus natio” (kieno val- 
tuviai atsisako nuo istorinių Į džia, to ir tauta). Tai buvo lai- 
sienų ir reikalauja tik etnogra
finių
sakė: nuo Palangos pa 
su Vokietija, (aišku

tiki j u susitarimu buvo išprie
vartauta (1939), o po to nugala
byta. (1940).

Tenka laukti, kad neužilgo at
siras, kas iš pačių lietuvių ar 
svetimųjų šią jaunos valstybės 
tragediją dokumentuotai ir ob
jektyviai aprašys. Randu, kad 
visai neblogus tain reikalui met
menis davė Dr. B. Jonaitis str.: 
“Paskutinės Nepriklausomos 
Lietuvos dienos”, “Neutralumas, 
partiškumas ir istorija” (žr.: 
“Naujoji Viltis” nr. 1, 1970 ir 
nr. 2, 1971 m. (Čikaga).

Prierašas. Jei Vinco žemaičio 
“Naujienų” gruodžio mėn. 1 d. 
numeryje recenzuotam Gerd 
Linde veikalui: “Die Deutsche 
Politik in Lituen ifn ersten Welt- 
krieg” (1965), laike dviejų sa
vaičių užsiregistruos “N.” adm. 
bent 10 asmenų, norinčių šią 
knygą įsigyti, “N.” adm. patar
naus, išrašydama jas iš leidyk
los (W. Germany). ,

Atskiro egz. (265 psl.j su pri- 
siuntimu į Čikagą kaina apie $10. 
Užsakant didesnį kiekį galima 

nių raudonųjų komunistų slap-1 gauti nuolaidą. (Pabaiga)--

torius Gerd Linde pabaigoje 
trumpai (pora sakinių) išreiškė 
likimą vokiškojo militarizmo ir 
nacionalsocializmo aneksionizmo. 
Rusų carų imperialistiniai biu
rokratinė politika žuvo su pačiu 
caru ir ta pat biurokratija (skai
čiuje apie milijonas žmonių) su
šalusių (besitraukiant) Sibiro 
taigoje, nepasiekus net Baika
lo ežero (1919 m.), kita dalis 
buvo išžudyta tų pačių rusų bol
ševikų. Lenkų šovinistinis mi- 
litarizmas pasibaigė satelitine 
priklausomybe senam nedraugui, 
o patiems militaristams — Ka
ty nu. Įdomu, bet jau galima 
numatyti, kas ištiks sovietiškąjį 
militarizmą, žiauriai pavergusį 
daugelį tautų ir buv. laisvų vals
tybių ir tebesiekiantį užvaldyti 
ir pavergti visą laisvąjį pasaulį.

Jau virš trisdešimtis metų su
kako, kai autoriaus Gerd Linde 
vaizdžiai aprašytoji sunkiose, 
skausmingose sąlygose atgimusi 
sena Lietuvos valstybė, nei 22 
metų nesulaukusi, tų pačių vo
kiečių rudųjų nacių ir maskvi-

kai. kuriuose tautos; kaip gy- 
sienų. kurias jis taip nu- vulių bandos, galėjo būti dalo

mi sieną mos, neatsiklausiant jų nuomo- 
laž. Lietu-Į rėš... Tragiką Rusijos pakraš

čio tautų glūdi tame, kad jos, 
kaip mažos valstybės, su jų įsi
kūrimu tapo anachronizmais. 
Tautos, kaip gyvulių kaimenes, 
galėjo būti dalomos.

Knygoje teko pastebėti, nors 
ir nežymilĮ iš esmės reikalingų 
pataisii ir ją užversti šių min
čių ir apdūmojimų lydimam. Au-

buvę priskirtos Prūsijai. Bava
rijai būtų palikes Elzas-Lotarin- ■
gijos krašta. (Toks buvęs slap-!va turėjo tyl 
tas susitarimas). T ietnvns nrn- i valkus, 
vincijai pietuose
sę Gardinas, Balstogė su Balt- 
vyžio miškynu. Autorius pri
pažįsta, kad Lietuvos valstybės 
atkūrime didelį vaidmenį suvai
dino taip pat lietuviai emigran
tai Amerikoje.

Tenka dar paminėti, kokiose

buvęs
Lietuvos pro-i va^us» Gardina eitų Nemunu, 
būtu prik’au- J° P81, Naugarduką suktų į 

Beržūnės upę, toliau prisilaikant 
dabartinės vokiečių — rusų fron
to linijos (pro Smurgainį, Na
ručio ež., .Pastovį) siektų Dau
guvos upe į rytus nuo Daugpilio, 
pasuktų į vakarus iki Ilukštės, 
t. y. sienos su Kuršu, ir iš ten 

ūra. Toliau dar

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Liėponįl J

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC. . -■

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėlas J. LIEPON1S 1 -

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai.

sienose atkuriamą Lietuvos vals- e,^ll i Baltijos
Tarvba ‘buvo planuota įtraukti prie Lie-tybę skelbė Lietuvos 

Smetona savo paskaitoje lapkr.
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FREE 8-pc. Sit’n Sip
saucer setceramic cup

This wonderful gift is free to you when you open a savings account for 
$500 or more or add $500 or more to your present account. Offer ex- 

. pres January 15th and gifts are not mailable.
♦A recenf Federal ruling requires this statement to be made: 

year mest elapse between gifts to an individual account bolder.*
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th On V Telephone 656-6330 & 242-4395

givings Joseph F. Gribauskas, Executive-Secretary

OPEN MON. 9-8, TUES., THURS., FRI. 9-5; SAT. 9-1; CLOSED WED. 

MEMBER OF F.S.L.I.C., WASHINGTON, D.C.

CERTIFICATES
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MINIMUM SS,000

DIVIDENDS MAILED MONTHLY 
ON CERTIFICATES OF DEPOSIT!

tuvos — sritį iki linijos: Au
gustavas —- Balstogė-Prūžėnai- 
Baranovičiai-Naugardukas. Val
stybės sostinė paminėtas Vil
nius, “kurio mes niekad neišsi
žadėsime”. Smetona nurodė, 
kad lietuvių valstybė statoma 
ne ginklo jėga, bet teisingumo 
paremta. Jis apeliavo ypatingai 
į Vokietiją, kurios interesas yra 
gaivalinga Lietuvos valstybė, 
kaip atspara prieš Lenkiją. Sme
tona paskaitoje puolė lenkų 
aneksJonizmą, ir nurodė, kad 
Lietuvos valstybėje mažumos 
naudosis pilnomis teisėmis.

Knygos pabaigoje mums įdo
mios kaikurios autoriaus išva
dos, pavyzdžiui: “Lietuvos ke
lias į savąją valstybę buvo erš
kėčiuotas... Iš vokiečių pusės lie
tuviams padarytos koncesijos 
mažiau parėjo iš noro pripažinti 
lietuviams autonomiją, bet dau- 

j giau iš reikalo nuslėpti prieš pa
saulio viešumą aiškią aneksiją... 
Tik po taip vadinamos “Curzo- 
no” linijos gr. 8 d. 1919 m. pa
vyko Lietuvai gauti Vilnių, iš 
tiesų, tik iki lenkų-rusų karui, 
kuriame nei viena iš kariaujan
čių pusių į Lietuvos neutralumą 
nekreipė dėmesio. Suvalkų su
tartyje spalio mėn. (klaid. nu
rodyta gi\) 7 d. 1920 m. suta
rė Lietuva su I^enkija “Curzo- 
no” liniją laikyti, kaip laikiną 
demarkacinę liniją. Dieną vė
liau, lenkų generolas Želigovski 
užėmė miestą, kuris paliko len
kų, nežiūrint, kad Lenkija jo 
veiksmų atsisakė, o tuo pat lai
ku jam maršalo lazdą dovanojo. 
Ką Lietuva atsiekė, tai buvo su

I Vokiečių Reicho pagalba, bet 
į Įvykdė tai prieš Vokiečių Rei- 
j cho valią... Vienas iš mėgiamiau
sių lenkų kovos priemonių (prieš 
Lietuvą) buvo Tarybos denunci
acija (kaltinime), kaip vokiečių 
imperializmo įrankio. Dėl to lie
tuviu vyriausybė buvo verčia- 

i ma imtis priešvokiško kurso”...
čia autorius prisimena Gab- 

; ri, kuris Šveicarijoje dirbo Vo- 
I kietijos naudai. Kai jo geras 
! draugas prancūzas jam tai pri- 
I minė, jis ne kiek nesivaržyda- 
i mas atsakęs, kad jis, kaip lietu- 
i vis patriotas, esąs priverstas 
j dirbti tam kraštui, iš kurio jis 
i tikisi turėti Lietuvai daugiau 
| naudos. Jo draugas su tuo suti
ko. ”Dėl to iš tiesų nėra pa- 

I grindo kaltinti lietuvius nedė- 
I kingumu Vokietijai. Lietuvos 
politikams pirmiausia Lietuvos 
gėris turėjo būti arčiau šir- 
j- - dies ...

“Vokiečių planų Lietuvoje žlu- 
Į girnas kartu paryškina pabaigą

PER ANNUM
PASSBOOK
ACCOUNTS

PER ANNUM

$1000 or more 
certificates
1 year min.

HIGH RATES
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RIGHTON
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druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos.
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OF $5,000, OR MORE, 
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Verčiame naują lapą
Šiandien vakare išlydėsime senus 1971 metus, o ry

toj ryte sutiksime naujus 1972-truosius. Beversdami jo
kio pasigailėjimo neturintį laiko lapą, norime prisiminti 
kelis praeitais metais lietuvių atliktus naudingus dar
bus ir rusenančias viltis ateinančiais metais būti dar 
naudingesniais.

Visi Amerikos lietuviai turi pagrindo džiaugtis pra
eitais metais visuomeniniame mūsų gyvenime padarytu 
politiniu persilaužimu. Drąsūs propagandistai buvo pa
siryžę nušluoti visas politines Amerikos lietuvių grupes, 
suniekinti jų vestą darbą ir visus surikiuoti “po viena 
vėliava”, kurią pasišoko nešti platesniems lietuvių sluoks
niams nepažįstami žmonės ir kuriuos dirigavo savo sie
kimų viešai nepaskelbusieji vadai ir vadukai. Didelė 
Amerikos lietuvių dauguma pačioje pradžioje aiškiai pa
sisakė už Amerikos Lietuvių Tarybos vestą darbą. Po
litinis Alto darbas buvo sustiprintas pavasarį ir vasara, 
o rudenį jau pradėjo krikti labai jau skystu moliu sulip
dytas “vienos lietuviškos partijos” visas frontas. Kelis 
metus “naujos partijos” ir “naujo fronto” propagandis
tai puolė Altą ir ją sudarančias politines grupes. Praei
tą rudenį “naujos partijos” šalininkai jau pradėjo rietis
tarp savęs. ‘ ‘ .................... * "

Didžiausią kreditą} už šį visuomeninio gyvenimo po- Lietuvos reikalus. Jie pamato, kad tiktai laisva, 
sūkį tenka priskirti Alto pirmininkui, klausimą gerai pa- kios tarptautinės organizacijos nepriklausanti spauda 
studijavusiam ir pasiryžusiam ginti lietuviams naudingą gali leisti laisvai pasisakyti visiems savo krašto reika- 
politinę kryptį. Jam pritarė visų kitų politinių grupių Jais besirūpinantiems lietuviams. Naujienos leidžia kelti 
atstovai, einantieji atsakingas pareigas Alto vadovybė-Į viešumon ir pačioje Amerikoje lietuviams daromas 
je. Pirmininko užimtą aiškią liniją rėmė ir didieji Ame
rikos lietuvių fratemalūs susivienijimai.

Džiugu, kad ir visos Amerikos lietuvių politinės gru- ti dienraščio priedai, sugedo senos Naujienų spausdini- 
pės, ilgus metus pajėgusios užmiršti skiriančias filoso- mo priemonės. Tai sukėlė visiems prie dienraščio dir
žijąs, pirmon eilėn statė lietuvių vienybei reikalingą kon- bantiems žmonėms ir bendradarbiams didelio susirūpi- 
kretų ir pavergto krašto laisvei ginti reikalingą darbą, nimo. Bet nepajėgimas tarp švenčių išleisti gruodžio 24 

šalininkai įvairiausiais bū- dienos numerio, mums parodė, koks didelis Amerikos 
dais niekino politines lietuvių grupes, siūlydami žings- lietuvių susidomėjimas dienraščiu. Redakcija ir admi- 
niuotį “po viena vėliava” ir klausyti“jaunesnės vadovy- nistracija gavo tiek daug užklausimų dėl vienos dienos 
bės. Mokslo titulais pasidabinę profesoriai, praktiškoje J dienraščio nepąsirodymo, kad dviem tarnautojam teko 
kovoje nieko rimtesnio iki šio meto neatlikę, buvo pasi--telefonu aiškinti, kad čia tik nedidelis mašinos sugedi- 
šokę suniekinti organizuotų lietuvių vestą naudingą dar-Imas ir kad sekantieji dienraščio numeriai eis, kaip ėjo 57 
bą ir “pasiimti” Amerikos lietuvių politinę vadovybę, metus. Amerikos lietuvių visuomenės susidomėjimas pa- 
Jie patys įsitikino, kad Amerikos lietuvių taip jau leng-; vergtos Lietuvos reikalus drąsiai ginančiu dienraščiu' 
vai už nosies vedžioti negalima. Lietuviai jau nekreipia duoda mums visiems drąsos stipriai žengti į Naujuosius 
dėmesio į pažibas, bet juos įtikina konkretūs darbai. Metus.

Vienos “politinės partijos”

trims mėnesiams ------------— $6.00
vienam mėnesiui ..... .... $2.00

Kanadoje:
metams ........ ,...........  $22.00
pusei metų -----------------------$12.00
vienam mėnesiui -------------- $3.00

Užsieniuose:
metams  $23.00 
pusei metų $13.00 
vienam mėnesiui $3 JO

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Ill, 60608. TeleL HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.
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Kartą, Kęstučio gatvėje gy
venant, Jonas švedas pradėjo 
kalbėti, jog jau jam nusibodo 
teatro rūsyje tūnoti ir trūnyti, 
esąs jau laikas išeiti į šviesą. 
Kaip žinia, operos orkestras gro
jo po scena, tą pogrindį jis ir 
vadindavo rūsiu. Iš rūsio j saulę 
išėjęs jis galėsiąs naudingesnių 
darbų atlikti, nevien tik trom
boną pūsti.

Sakėsi turįs projektą — bū
siąs Kauno jaunalietuvių dūdų 
orkestro vedėju, kapelmeisteriu. 
Toks Švedo nuomonės pasikeiti
mas, tie nauji jo projektai bu
vo staigmena bendradarbiams, 
teatro orkestro dalyviams ir ki

Džiugu, kad šiais metais ir Vyriausias Lietuvos Iš- 
Išlaisvinimo Komitetas, pasitampęs su keliais jaunuo
liais, pasigarsinimą aukščiau vertinančiais negu lietuvių 
laisvės kovai dirbamą būtiną darbą, grįžta į normalią ir 
lietuvių daugumai naudingą vagą. Esame tikri, kad 
ateinantieji metai Vlikui bus dar naudingesi, nes 
gyvenimas ^pastatys į šalį tuščiavidurius, o atsakomin- 
gam darbui atlikti parinks rimtus ir žeme vaikščiojan
čius politikus. Vlikas sustiprėjo, bet tokių gerų žinių ne
galima pranešti apie Lietuvos Laisvės Komitetą. Nau
jienų bendradarbio pranešimas telefonu sako, kad šis 
komitetas ateinančiais metais turės sumažinti užsimotus 
darbus.

Mums džiugu, kad ir Naujienos, besibaigiančiais 
metais nugalėjusios visą eilę didelių sunkumų, į ateitį 
žiūri su viltimi. Naujienų prenumeratorių skaičius ne
mažėja, kaip tai darosi su kitais lietuviškais laikraščiais. 
Praeitais metais mirė vienas kitas ilgametis dienraščio 
skaitytojas, bet jo vietą užpildėme naujais skaitytojais, 
kurie Naujienose randa įdomesnių ir teisingesnių žinių. 
Visa eilė žmonių, Naujienų vengę paskutiniais dviem de
šimtmečiais, prenūmeruojasi dienraštį ir reiškia pasi
tenkinimą. Pirmon eilėn, jie įsitikina, kad Naujienos
drąsiau ir atviriau be jokių vyniojimų, gina pavergtos 

, nuo j°-

skriaudas. . < . r
Einant šiems metams į pabaigą, kada teko spausdin-

1 KLAUS

tiems pažįstamiems. Prasidėjo 
kalbos ir kritikos, raginimai pa
galvoti, ar gerai darąs, kai iš 
teatro atsisakysiąs? Jaunalie
tuviai tautininkų partinė orga
nizacija, tad j on perėjęs dirbti 
ir patsai gausi partinį atspalvį. 
Girdėjau, kiti bendradarbiai ir 
ekonominį klausimą kėlė — kiek 
ilgai jaunalietuviai bus pajėgūs 
algas mokėti?

Jonas švedas nenusileido, aiš
kindamasis, jog jis visai nesi
baido užsivilkti jaunalietuvių, 

kitų fašistine vadinamą, unifor
mą, nes jis gausiąs geras sąly
gas muzikos kūrybai ir jos po- 
puliarizacijai. Uniforma — tai 

tik Išorinė priedanga, kilnesnio 
tikslo siekiant. Pajuokauta, pa
sikalbėta — taip ir įvyko. Vie
ną dieną Jonas švedas namo gri
žo nešinas tą ilgą raitytą in
strumentą — tromboną. Sakėsi 
jau visai su teatru atsisveikinęs.

Pasisiūdino jis jaunalietuviu 
uniformą su visais vyresnišku
mo ženklais, su akselbantais. Jis 
jau jaunalietuviu orkestro ka
pelmeisteris. Prasidėjo Jono 
Švedo kūrybos nepaprastas pe
riodas — lyg ekstazė. Dingo kor- 
tavimo pramogos. Rašė maršus, 
ruošė muzikos teorijos pagrindi
nę literatūrą, pradėjo daug lai
ko skirti skudučių muzikai.

Kartą parėjęs į namus pasa
kojosi kavinėje susitikęs vyriau
siąjį kariuomenės orkestrų ka
pelmeisterį Florijoną Valeiką. 
Tasai pasveikinęs švedą kapel
meisterio profesijon perėjusį ir 
klausęs patarimo, kaip naują 
maršą karių orkestrui skirtą u- 
baigti: ar būtų geriau ram-tam- 
tam garsas, ar geriau: tram- 
tam-tam? 'Buvusi paniūniuota 
ir to maršo nata. Linksmai pa
pasakojęs su Valeika buvusį pa
sikalbėjimą, 'pats Jonas Švedas 
vėl kibo į maršus.

Mudviejų su Jonu švedu bū
dai skyrėsi, bet labai gerai su- 
gyvenova. Tada aš jį laikiau, 
kaip sakoma, visa galva už ma
ne pranašesniu, bet neturėjau 
vergiškos pataikaujančios pri
gimties — sutardova, kaip ly
gus su lygiu kambario draugai. 
Kai Švedas metėsi į skudučių 
studijas, tai mudviejų kamba
rys kartais atrodydavo, kaip 
staliaus dirbtuvė — pridrožta 
medžių. Čia jie keli vyrai sku
dučius-pūsdavo, droždavo ir de
rindavo, Kartais Jonas ir Įspė
davo mane, jog nebus man kam
baryje vietos, kad bus daug 
triukšmo, švilpiančios muzikos. 
O kartais, kai pamatydavau, jog 
Jonas labai įtemptai prie pianino 
kuria, pats išsinešdindavau, kad 
jis turėtų užtenkamai-kambary
je laisvės.

Tautinių ar valstybinių šven
čių paraduose Jonas švedas mar
širuodavo jaunalietuvių orkestro 
priekyje. Turėjo jis darbo or
kestrą mokydamas, bet tuo pa
čiu jo kambaryje daugėjo mu
zikos dalykų juodraščiai ir jau 
baigta kūryba: maršai, damos, 
skudučių muzika, čia, Kęstu
čio g. 5?nr., parašė jis ir vado
vėlį “Skudučiuok”.

Kai grįžau karinę prievolę at
likęs, iš Jono švedo kambario pa
siėmiau pas jį paliktus kai ku
riuos mano daiktus ir buvusioji 
kambario draugystė baigėsi.

Pirmoji bolševikų okupacija 
— “Ir sužydo, pražydėjo Lietu
va raudonai”... Tokiai ar tik šiek 
tiek panašiai raudonumo dai
nai Jonas Švedas parašė muziką. 
Tas greitas jo susiorientavimas,

Mūsų spaudoje 

FRONTININKAI
IR FRONTAI

i “Lietuviai Amerikos Vaka
ruose” antrašte “NęriJšiupkim 
lietuviškos visuomenės” be kt. 
rašo:

Los Angeles miestas su jo 
apylinkėmis yra auganti lietu
vių kolonija, kur veikia kelior 
lika įvairių lietuvių organiza
cijų. Yra pajėgių intelektua
linių pajėgų, kur visiems sutar
tinai vieningai dirbant daug 
ką galėtų padaryti.

Kaip prof. J. Kuprionis siū
lo, Lietuvių Bendruomenę pa« 
daryti visuotiniu lietuvių jun
giniu. Bet, deja, paskutiniu 
laiku tos vienybės losapgelie- 
čiams kaip tik trūksta, Pasi? 
reiškė vieno sambūrio žmonės, 
kurie save pavadiną iškilęs? 
niais lietuvių darbuotojais 
(“Darbininkas ”, Nr. 57), vL

reikia manyti, išgelbėjo jį nuo 
Sibiro ir net antrojoje okupaci
joje jam buvo geros sąlygos kū
rybai.

Kai 1941 m. prasidėjo nacių 
ir bolševikų karas, atsitiktinai 
pirmomis karo dienomis iš Kau
no į Vilnių atvykusį sutikau Jo-.- 
na švedą. Jis man pasakė ne
mažą naujieną: jo brolis Stasys 
buvęs bolševikų areštuotas ir 
mano brolis Petras taip pat bu
vęs kalėjime — abu karui kilus 
iš Kauno kalėjimo išlaisvinti. 
Man tai buvo didelis netikėtu
mas, nes visai nežinojau, jog 
brolis buvo kalėjiman paimtas.

Tarp bolševikinių replių besi
stengdamas. išlikti gyvas, Jonas 
švedas nemažai savo kūrybiniais 
gabumais turėjo atsidėkoti oku
pantui. Nemažai tokios jo kū
rybos yra paminėta ir Lietuvių 
enciklopedijoje išspausdintoje 
švedo biografijoje ir kūrybos 
apžvalgoje.

Pomirtiniame straipsny prof. 
J. Žilevičius (Draugas 2&5) ma
žiau bežvelgia į tą švedo kūry
ba, kuri atiduota režimui duok- 
le, bet labiau iškelia bendrąją 
švedo kūrybos vertę, kuri ilgam 
išliks lietuviams naudinga. Ji 
esanti nauja, negirdėta, “Jo'kū- 
ryba tiek plati, siekia šimtus 
gabalų, jog neįmanoma jos čia 
kiek smulkiau aprašyti” — sa
ko J. Žilevičius, — “Sunku su
rasti Lietuvoje išleistą bet kokį 
rinkinį, kur nebūtų jo kūrybos. 
Tenka tik tiek pasakyti, kad apie 
75 nuoš. tenka liaudies dainų 
melodijų harmonizavimui, liau
dies muzikos instrumentų pje
sėms ir t. t.”

Tokiu trumpu J. Žilevičiaus 
parašytu • Jono švedo kūrybos 
vertinimu ir baigiamas šis su
diev mielam draugui.

piępjt por| diktuoti, ku jV J™ 
daroma, tes tik yra gera.

Kalifornijos Lietuvių Bend
ruomenės apylinkių abiejose 
valdybose froptinipfcri sudaro 
daugumą, patys pasįskyrė Jie- 
tųvfŲ reikalams komisiją, kuri 
nori perimti ALTę jau pųę $e- 
po dirbamą darbą- Jię taip 
pat Lietuvių Fondą ipri savo 
žinioje ir savo nuožiūra skirs
to įš Lietuvių Foqdo naudai 
rengtų parengimų pajamas, 
kas neigiamai atsiliepia į Lie
tuvių Fondo augimą, Jie, kitas 
lietuvišką darbą dirbančias pr- 
ganizarijas skaito nereikalin
gom, neremtinom, kaip tai 
yra su Kalifornijos Lietuvių 
Radijo Valandėle, jie jos ne 
tik patys neremia, bet ir kitus 
atkalba ją remti,

Frontininkai prieš Kalifor
nijos Lietuviu Radijo Valan
dėle, jie jos ne tik patys nere
mia, bet ir kitus atkalba ją 
remti.

Frontininkai prieš Kalifor
nijos Lietuvių Radijo Valandė
lę yrą nusistatę, nes tos radijo 
valandėlės vadovybėje nėra jų 
sambūrio iškiliųjų darbuotojų.

ROCKFORD, ILL.
SL.A. 77 KUOPOS SVARBUS 

SUSIRINKIMAS

Naujuosius metus pradėsi
me su SLA 77 kuopos susirin
kimu Lietuvių klubo patalpo
se sausio 2 d, 2 vai, popiet, Tai 
bus tradicinis susirinkimas. 
Bus išduoti raportai, skiriamu 
auka Amerikos Lietuvių Tary
bai, išmokamos algos kuopos 
pareigūnams ir renkama nau
ja valdyba. Numatomos ir vai
šės, kurias parūpins geroji val
dyba. Be užkandžių, bus ir 
daugiau ko kito.

Taupumo sumetimais nutar 
,ta atvirukų pranešant apie 
kuopos susirinkimus, nebe- 
siuntinėti. Vietoję tp apie su
sirinkimus bus pranešama 
Naujienose, kurias visi nariai 
skaito.

Visi SLA 77 kuopos nariai 
raginami dalyvauti susirinki
me. Parodykime, kad organi
zacijos reikalai mums rūpi.

Žvalgas

KirjS SKAITYTI
NAUJIENAS

A. VILAINIS ŠIDLAUSKAS

GRIMZTANTI SALA SU 
KYŠANČIAIS BOKŠTAIS

6
Dvi taupymo ir skolinimo bndrovės: L. L. 
K. Gedimino vėliau pasivadinusi Standard 
Federal bendrovė ir Simono Daukanto 

J 

bendrovė, vėliau pakeitusi šį pavadinimą 
į Mutual Federal vardą. Stiprų ekonomini 
poveikį turėjo ir Justino Mackevičiaus 
Real Estate Įstaiga.

Ekonominis gyvenimas buvo stipriai or
ganizuotas privačių verslininkų iniciaty
va šioje kolonijoje. Dar gerokai prieš pa
rapijos įsisteigiiną jau veikė užeigos, krau
tuvės, plaukų kirpyklos. Kaip ten jau stip
riai buvo privačia iniciatyva susiorganiza
vę verslai, parodo 1909 metais surinkti 
duomenys. Lietuviai tada turėjo šioje ko
lonijoje 15 nžeigų, 6 maisto krautuves, 3 
siuvėjus rūbų valytojos, 3 plaukų kirpyk
las. Buvo t stambesnė rūbų krautuvė. Tu
rėjo kolonija gerą fotografą, baldų per- 
k raustyto ją. batų taisytoją ir graborių. 
Nebuvo pamiršti ir higienos reikalai. Bu
vo ir 5’iena su garais ir voniomis žmogaus 
kūno apšvarinimui gerai veikianti ir gau
siai lankoma pirtis. Ir kas dar Įdomu, kad 
šioje kolonijoje jau buvo dvi spaustuvės. 
Buvo gerai atkutę ir fabrikuose dirbantie
ji, nes jau vien tik dviaukščių, triaukščių 
namų turėta virš keturiasdešimt.

Tarp padorių verslininkų atsirasdavo 
ir Dėtuvių tarpe vienas Kita* žinomų pri- 

gaudinėtojas - apgavikas. Pasitaikydavo ir 
lietuvių tarpe lengvatikių, kuriuos nebuvo 
sunku apgauti. Atsirasdavo aitvarais tikin
čių. Atsirasdavo, žinoma, ir aitvarus žmo
nių laimei už pinigą parduodančių. Vie
nas iš tokių buvo dar ir dabar žmonių tar
pe nepamirštas. Tai Jurgis Papauskas. Be 
abejonės lai gabus buvo žmogus, bet jis 
tuos savo gabumus buvo pakreipęs Į blo
gąją pusę. Būtų galėjęs savo gabumais ir 
doru žmogumi būdamas daug ko atsiekti. 
Bet jis savo gabumus buvo nukreipęs Į 
lengvatikių žvejojimą ir nemažai jų paga
vo Į savo tinklą. Daugiausia žvejoti jis 
mėgo lenkų vandenyse, pasigarsindamas 
net jų spaudoje. Tačiau ne viena žuvelė 
ant jo meškerės užsikabindavo ir iš lietu
vių tarpo. Jis tų gabumų dėka nors jau tu
rėjo bėdų dėl perdirbtų čekių ir teismo-bu- 
vo baustas, vistiek gebėjo 1908 metais Le
avitt gatvėje atidaryti privatų savo vardu 
banką ir jo rūsyje įsteigti spaustuvėlę, ku
rioje spausdino įvairius katalogus ir ap
linkraščius. Garsino nesamus daktarus 
Zubovą, Tvardauską, Faustą ir skelbė to
kius stebuklingus vaistus! kaip apsivaisin
ti, ar jau apvaisintus nuo gimdymo atsi
kratyti,kaip pažinti ar jau mergina yra ly
tiniai santykiavusi. Galėjai sužinoti, 
kaip vaikščioti virš vandens ir neskęsti, 
kaip iššaukti lietų ar išsklaidyti debesis. 
Galima buvo gauti patarimą, kaip išvargti 
velnią ar ji prisišaukti, ar apsisaugoti nuo 
apkerėjimų. Galima buvo gauti žinių, ir 
kaip daryti netikrus pinigus ir juos keisti i 
tikrus bankuose. Žinota jo ir arabų pasa

kų burtai. Tad jis pardavinėjo stebuklin
gus kilimus ir galėjai, plaukti skristi, kur 
tik norėjai. Už tuos gerus vaistus, patari
mus ir receptus reikėdavo mokėti po 8, 5 
ar net kartais jr daugiau dolerių. Jo ste
buklingi daktarąi djrbo išsijuosę. Spaus
tuvėlė turėdavo darbo ir į Jurgio Papaus- 
ko kiešenę Įplaukdavo nemažai pinigų.

Ne vienam, žinoma, kilo klausimas, kaip 
jam visas tas biznis pasibaigė. Ne visai 
jau taip laimingai. Jau ir biznio laikmečiu 
pasitaikydavo jam nemalonumų. Apgauti 
žmonės tais stebuklingais iš pasakų atgi
jusiais gydytojais imdavo ne vienas jų ieš
koti, norėdami savo akimis juos pamatyti 
ir. žinoma, ne su gera intencija. Taip ieš
kodami ir su žiburiu jų neatradę, apkul
davo gerokai po jų kojomis pasipainiojusi 
Jurgį Papauską. Atsitiko dar blogiau, kai 
neatsiradus tikriesiems kaltininkams — 
daktarams Tvardauskui, Faustui, ir Zubo
vui iškėlė bylą pačiam jų sutvėrėjui Jur
giui Papauskui. Pastarasis žadėjo priva
ryti pilną teismo salę piktų šnypščiančių 
gyvačių. Esą pats teisėjas vėjams papūtus, 
togai kaip burėms išsiskleidus, išskrisiąs 
jei ne per kaminą, tai tiesiai pro langą.

Ėjo žmonės į teismo salę galvas kraipy
dami ir ne be baimės pasižiūrėti, kaip Jur
gis Papauskas sušauks iš girių iš savo lan
dynių tas šnypščiančias gyvates. Bet pasi
rodė. jog kxs gyvatės pabūgo teisėjo ir ne
sirinko šaukiamos Į tiesino salę. Nereikėjo 
teisėjui su plakiuku tramdyti piktų gyva
čių šnypštimo. Teisėjas Landis apklausi

nėje liudininkus ir prisiekusiųjų teismas ji 
pripažino kaltu. Teismo metu atrodo ne
norėta veltis i tą nežinomą dvasinį pąsau- 
lį. nes kaltu buvo pripažintas tik už ne
moralų spausdinių siuntinėjimą paštu ir 
už nurodinėjimą vaistų, kaip apsisaugoti 
nuo nėštumo. Teisėjas trijų garsiųjų dak
taru — Tvardausko, Fausto ir Zubovo -^- 
“gimdytoją” Jurgį Papauską nubaudė į 
pataisos namus šešiems mėnesiams. To 
pasėkoje 1915 metais pasibaigė ir visi jo 
bizniai. Garsusis Westsides burtininkas, 
atsėdėjęs tą bausmę menamai gyvenęs pa
doriai. bet neilgai. Tos kalėjimo putros 
pasrėbęs, pradėjo sirguliuoti ir mirė, pa
lyginti, dar jaunas.

Besikalbėdamas jau iki ketvirtos kar- 
tos su čia begy venančiais lietuviais daug 
ką girdėjau apie Justiną Mackevičių. Jis 
labai svarbų vaidmenį suvaidinęs šios ko
lonijos lietuvių gyvenime. Jo dč ir čia 
gimusi ir brendusi D. L. K. Algirdo skolini
mo taupymo bendrovė,^Kąbar žinoma 
Standard Federal Savings ąpd Loan var
du, yra daug pasitarnavusį /kolonijos ger
būviui kelti. Jis turėjo il^ųs metus šioje 
kolonijoje Real Estate įstaigą. Daugiau 
kaip visas trečdalis gyventojų esą nuosa
vybes tada buvo Įsigiję jam tarpininkau
jant ar finansuojant per jo vedamą skoli
nimo — taupymo bendrovę. Vienas sutik
tas net trečios kartos lietuvis pasakojo, 
jog jo tėvo tėvas pirkęs tą dviaukštį mūrą, 
kuriame jis su savo šeima dabar gyvena. 
Kilus pasakojo, jog nieko svarbesnio šioje 
kolonijoje neatsitikdavę be jo dalyvavimo.

Esą kiekviena organizacija čia rengdama 
koki parengimą vis skubėdavusi pirmiau
sia pas Justjną Mackevičių. Vieni prašė tą 
parengimą pagloboti, kiti su aukų lapais, 
nes žinojo, jog iš jo Įstaigos neišeis sausi. 
O tai bus pavyzdys ir kitiems jį pasekti. 
Padėdavęs visiems, bet kreipdavęs dėmesį 
į gabesnius, kad jie galėtų daugiau gyve
nime prasimušti. Ne vienas iš vėliau pra
sigyvenusių verslininkų esą pasinaudoję 
Justino Mackevičiaus geromis pastango
mis pirmuose savo verslo žingsniuose. Bet, 
žinoma, jo veikla nesiribojo vien tik šia 
kolonija, Jis buvo žinomas ne tik visoje 
Čikagoje, bet ir toli už jos ribų. Ir labai 
apgailestaujama, kad jis su Standard Fe
deral bendrove 1938 metai* tada jau pasie
kusia virš dvidešimt milijonų dolerių per
sikėlė į Brighton Parko lietuvių koloniją, 
šioje kolonijoje dirbo nuo pat savp atvyki
mo dienos 1905 m-, tai jam išsikėlus buvo 
pajusta tuštumą, netekus vieno jos stam
biausio ramsčio.

(Bus daugiau)
________

Skaitykite ir platinkite
D i e n r a 5 t į 
“NAUJIENAS”

Jos visad rašo
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, MOSIEt 

IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso telef.: PRospoct 8-322$
Rczid. telef.: WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto. 
cao 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždarytą

Rez. tol. 239-U83

DR. K. G. 8ALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaskj Rd. (Crawford

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telef.: P Respect 8-1717

DR. S. B1EŽIS
; GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71«t STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EiSIN - EIS1NAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą.. Jei neat
siliepia, skambinti MI 3-0001.

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3344 WEST 63rd STREET 
;■ OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai 
Tree, ir .šeštad. uždaryta. '

’ Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000
Rezid. telef.: GArden 3-7278

Ofiso tek: HE"4-1813 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

DR. FRANK PIECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-6149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lense.’’’
Vai. pagal susitarimą, Uždaryta treč

DR. LEONAS SENUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
’ - 2656 WEST 63rd STREET 
Vai.: antrad. nuo 1—4 po pietų, 

ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak 
Ofiso telef.: 776-2380 

-J Naujas rez. telef.: 448-5545 ~

;. DR. F. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendri praktika ir chirurgija 

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

V^ltndos: 2—8 vai. vak. Penktadietr 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 
A’ uždaryta.
\ > Rax. tel.: WA 5-3099

. DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

bendre praktika, spec. MOTERŲ ligo* 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofise telef.- HEmlock 4-2123 
Rezid. tele/,. Gibson 8-6195

ANTANAS JONAITIS

(Tęsinys)
Apie teigiamus rezultatus, 

naudojant žiedadulkes prostatų 
adenomų atvejais, pasisakė ir 
Prancūzijos atstovas XX Jubi
liejiniame Tarptautiniame Bi
tininkystės kongrese. j

Žiedadulkių veiksmingumas 
prostatų adenomoms gydyti sie
jamas su jose esančiais gausiais 
hormonų ir vitaminų kiekiais, 
pajėgiančiais palaikyti ir netgi 
atgaivinti šios liaukos funkci
ją. Žiedadulkės kaikuriose val
stybėse plačiai naudojamos die
tetikoje. Laikoma, kad žiedadul
kės yra veiksminga priemonė su 
mityba susijusių ligų atvejais.

Grupė Rumunijos gydytojų, 
naudojusių žiedadulkes, gydant 
kai kurias uždegimines kepenų 
ligas, nurodo, kad žiedadulkės 
yra vaistas, papildantis šių ligų 
gydymą. Kepenų ligas, dėl ku
rių kraujuje sumažėja albumi
nų, šie gydytojai bandė gydyti 
atitinkamos sudėties žiedadulkių 
ir bičių duonos preparatais.

Įprastiniai vaistai, turintys 
savo sudėtyje 2-3 pagrindines 
amino rūgštis, negali padengti 
jvairių amino rūgščių trūkumo 
organizme. Taikydami žiedadul
kes, turinčias padidintus amino 
rūgščių ir ypač B. grupės vitami
nų kiekius, jie gavo gerus re
zultatus. Jų nuomonė, toks, gy
dymas yra tinkamiausias fizio
loginei organizmo pusiausvyrai 
atstatyti.

Didelę klinikinę patirti, gy
dant kepenų ligas, sukaupė gy
dytojas ir bitininkas Dan Valter 
Stamboliu. Kepenų ligoms gy
dyti, be kitų vaistų, jis taikė bi
čių duoną, žiedadulkes. Remda
masis gydytų ligonių parody
mais ir laboratorinių tyrimų 
duomenimis, jis primygtinai re
komenduoja, be kitų mediką-- 
mentų, naudoti ir žiedadulkes 
arba bičių duona. *

Stebimi rezultatai klinikinėje 
ligoninėje kompleksiškai įjun
giant bičių produktus, gydant 
kai kurias ligas, skatina mus 
dirbti šia linkme ir toliau.

Žiedadulkių ir bičių duonos 
naudojimo perspektyvos

Nesvarbu, kaip seniai bet ku
ris iš bičių produktų pradėjo 
taikyti klinikinėje praktikoje, 
tačiau jų galimybės toli gražu 
neišsemtos, o yra tik praktinio 
pritaikymo pirminėje stadijoje.

Pastaruoju metu labai susi
domėta bičių produktais ir Įvai-

GRADINSKAS
- - Z zs   ■ — '__________________

NET 150 DOL.
PIGIAU i

MOKĖSITE DABAR
IŠPARDAVIMO METU

2512 W. 47 SY. — FR 8-1998
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĄ

*--- ---------------------

i
°ERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — filna a pd ra ūda 

ŽEMA KAINA
R. URANAS

1 047 w. 67th PI. WAIbrook 5-8063
I V _______ _

MOVING
Apdraustas perkraus tymai 

H įvairiu atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Plica 
Tai. t F Row t »a r 6-1882

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

P. ŠILEIKIS, O. P.
yt ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Ap&ratai - Protezai. Med. Ban 
dažai. Sp.ci.li pagalba kojorrv 

' (Arch Support*) ir L L
Vai - g__4 ir 6—8. šeštadieniai* 9—i.
8850 W«»t 63rd St„ Chicago, III. 60629 

Telef.: PRotpacf 6-5084

SOPHIE BARČUS^
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

VLsos programos iš WOPA, į 
1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma Į 
dienio iki penktadienio 11—12 j 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek-į 
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.; 
ryto.

TeL: HEmlock 4-24)3

j So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. «0c>29

riose šalyse imta plačiai tyrinė
ti jų chemine bei biologine su
dėtis, jų veikimo mechanizmai ir 
principai Taikant įvairius bi
čių produktus gydymui, paste
bima vis naujų, įdomių reiški
nių, tiek kalbant apie bičių pro
duktus aplamai, tiek ir apie 
kiekvieną atskirai.

Audringas įvairių terapijos 
sričių vystymasis reikalauja iš 
medicinos sustiprinti dėmesį bio- 
terapijai, kurioje svarbi vieta 
neišvengiamai turi atitekti ir bi
čių produktams. Tuo labiau, kad 
vis tebėra aktualus naujų vais
tinių preparatų paieškų klau
simas. Naujij vaistinių prepa
ratų sintezė yra sudėtingiausia 
sintetinės chemijos sritis, o che
minė laboratorija kol kas nepa
siekė biologinės laboratorijos ly
gio.

Gydytojai, ypač terapistai, vis 
labiau įsitikina, kad vienpusiš
kas sintetinių medžiagų varto
jimas taip pat ne visada duoda 
norimus rezultatus. Priešingai,' 
naudojant kombinuotus sinteti-; 
nius ir augalinės kilmės prepa- J 
ratus, dažnai gaunami geresni 
rezultatai, ir tai suprantama, 
nes augalinės kilmės žaliava turi 
daug organinių junginių kom
pleksų, kurie nors ir mažais kie
kiais organizmui yra būtini ir 
kurių jokios sintetinės medžia
gos pakeisti negali.

Iš šio požiūrio ryškėja žieda
dulkių, o dar labiau bičių duo
nos vaidmuo žmogaus organiz
mui. Tai yra aukštai diferenci
juotos medžiagos — žiedadulkės 
praėjusios tam tikrą, biologinio 
apdorojimo ciklą, kuriuo metu 
į jas patenka bičių liaukų pro
dukuojamų sekretų. Duonoje su
jungtos aukštai organizuotų au
galinių medžiagų (žiedadulkių) 
ir pagamintų gyvame bitės or
ganizme medžiagų savybės.

žiedadulkės, o tuo labiau bi
čių duona, turėdamos daug įvai
rių svarbių, biologinių junginių, 
neišvengiamai ateis Į mediciną 
kaip gydomieji ir profilaktiniai 
preparatai. Juk daugelis vaisti
nių medžiagų ir preparatų išgau
nama iš augalinio pasaulio. Vais
tinei medžiagai gauti dažnai nau
dojami vaistinių augalų žiedai. 
Tačiau gaminant vaistines me-

džiagas, tenka jas atskirti nuo 
balastinių medžiagų, o juk žie
dadulkė yra sukaupusi savyje to 
augalo savybes ir jau biologinių 
procesų eigoje atpalaiduota nuo 
balastinių priemaišų. O jų su
rinkimas ir apdorojimas iki bičių 
duonos biologinėmis sąlygomis 
— dalyvaujant bitei, ne tik ne
pažeidžia gydomųjų savybių, bet 
jas greičiausiai papildo.

Žiedadulkėse, tuo pačiu ir bi
čių duonoje, organizmui vertin
gų medžiagų- bei gydomųjų ele
mentų aspdetas priklauso nuo 
augmenijos charakterio bei jos 
įvairumo. Normaliam organiz
mo funkcionavimui reikalinga 
plati gamtoje esančių medžia
gų, jų organinių ir biologinių 
junginių įvairovė, kuri gauna-

Ekskursijos į Lietuvą 
1972 metais

Walter Rask - Rasčiauskas 
pirmas pradėjęs vežti žmones į 
Lietuvą, tą darbą sėkmingai tę
sia jau 11 metų. Jo tvarkingai 
suorganizuotos ekskursijos vyk
sta sklandžiai. Šią vasarą jo va- 
davaujamas American Travel 
Service Bureau nuvežė 6 ame
rikiečių grupes į Lietuvą. No
rėjo daugiau žmonių nuvažiuo
ti, bet dėl vėlybos registracijos 
negalėjo to padaryti, nebuvo 
vietos.

Ateinančiais metais Rasčiaus- 
ko įstaiga planuoja nuvežti Lie
tuvon net 10 grupių. Vienos 
ekskursijos buvo 17 dienų, kitos 
po 21 dieną. Prie jų bus gali
ma prisijungti Čikagoje, New 
Yorke ar Montrealyje. Kas iš 
anksto užsiregistruos, tai galės 
pasirinkti jam patogiausią ke
lionės laiką. Su vėliau besire
gistruojančiais gali tas pats atsi
tikti, kas atsitiko šiais metais. 
Todėl patariame planuoti iš-an
ksto ir laiku užsiregistruoti. 
Pašykite arba informacijų kreip
kitės tokiu adresu:
American Travel Service Bureau

9727 South Western Avenue
Chicago, Illinois 60643
Tel.: (312) 238-9787

Taip pat paruošiame kvieti
mus giminėms atvykti j Ameri
ką, T(dk'ianirr~jn formacijas ke
lionių reikalais į visus pasaulio 
kraštus. Parūpiname bilietus ir 
reikalingas vizas. (l*r).

V*

ma, įsisavinant patiekiamas or
ganizmui maisto medžiagas, o 
esant reikalui, ir vaistiniais pre
paratais.

Žemės ūkio kultūrinimo pro
ceso eigoje, plečiant naudmenis, 
baigiama išnaikinti krūmus, 
pelkes, miškus, nunuoginti šlai
tus. Ryšium su tuo, mažėja aug
menijos įvairovė, mažėja me
dingųjų ir “vaistingųjų augalų 
plotai, o tai negali neatsiliepti 
ir kūčių produktų, tuo pačiu, ir 
žiedadulkių bei bičių duonos gy
domosioms savybėms. Taigi di
dele dalimi bičių produktų gy
domosios savybės yra mūsų, 
ypač žemės ūkio specialistų, ran
kose.

(Sekantį kartą apie bičių pi
kį ir jo gydomąsias savybes).

f

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

GĖLININKAS
(PUTRAMENTAS)

T arba liūdesio
£ėlės ir vainikai 

piy ir sezoninės
kapams gėlės. —

ROY JL PETRO (PUTRAMEHT/??
5^25 A.a, — 122C

' G U 2 A U S K Ų ' 
arm VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČU 
2443 WEST 63rd STREET 

T*kfoari: PR 8-0833 Ir PR 8-0834 K- m— - - —*

TĖVAS IR SŪNUS

InžinieriuiANTANUI NOVICKIU!
mirus,

Jo žmoną Birutę, dukterį Živilę ir sūnų Sigi
tą širdingai užjaučiame ir drauge liūdime

Juze ir Jonas Daugėlai
' I

___ s

ž

Didžiajam kovotojui už Lietuvių tautos
laisvę, brangiam idėjos draugui

A. A.ANTANUI NOVICKIU!

MARQUETTE FUNERAL HOME 
| v|/z 2533 W. 71st Street
’ K Telef.: GRovehill 6-2345-6

I * 1410 So. 50th Ave., Cicero
j -■ Telef.: TOwnhall 3-2108-9

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

mirus,
Jo žmonai Birutei, dukrai Živilei, sūnui Sigi
tui ir visiėths artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime, netekę taip mums 
visiems brangaus asmens.

Ksaveras ir Jūratė Kaimai 
Grožvydas ir Elena Lazauskai

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽUUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA . 
-TOnmnrtnimmRtUMtiMKiiinutiMunnHiiHiniiiu«s inwttcn»yH>*<Mt»>nwuiuL M iItai 1111 HUmiZ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID

ALBINAS PETRONIS
Gyv. Syracuse, N. Y.

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: Y Ards 7-1741 • 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
Anksčiau gyv. Chicagoje, Roselando apylinkėje.

Mirė 1971 m. gruodžio men. 29 dienos vakare, sulaukęs senatvės. 
Gimęs Lietuvoje, Biržų apskr., Vabalninko par., Svilki kaime.

Paliko nuliūdę: du sūnūs — Albert, marti Shirley ir Emest, marti 
Joan, 5 anūkai ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Lietuvoje liko sesuo ir jos šeima.
Velionis buvo mirusios Frances (Latvėnaitės) vyras.
Priklausė LLD 79 kuopai, Roselando žemaičių klubui, LDS 139 

kuopai, Roselando “Aido” choro rėmėjams, Roselando Lietuvių kul
tūros klubui, Lietuvių Exmainieriu klubui.

šeštadienį, 7 vai. vak. kūnas bus pašarvotas Leonard koplyčioje, 
10821 So. Michigan Avenue.

Pirmadienį, sausio 3 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios i Lietuvių Tautines ka'pines.

Visi a. a. Albino Petronio giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnūs, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Leonardas Bukauskas ir Sūnus. Telef. 
CO 4-222?.

3-jų Metų Mirties Sukaktis

ZUZANA IR LIUDVIKAS 
A N T A N A .V I č I A I

Gyv. 7019 So. California Ave., Chicagoje

Liudvikas mirė 1968 metais gruodžio mėn. 17 dieną, o jo žmona 
Zuzana mirė 1969 metais sausio mėn. 1 dieną, sulaukę senatvės. Abu 
buvo gimę Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno daugiau 50 metų.
Palaidoti Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.
Paliko nuliūdę: brolio sūnus Liudvikas ir jo žmona Johanna An

ton su šeima, sesers sūnus Julius Radišauskas su šeima. Žemgulių šei
mos bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Mūsų brangiausiems Zuzanos ir Liudviko Antanavičių 3-jų metų 
mirties sukakčiai pagerbti, už jų sielas bus laikomos Šv. Mišios Sv. Pa
nelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje, esančioje Marquette Par
ke, 1972 m. sausio mėn. 1 dieną, 1:00 vaL popiet

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyti Į pa
maldas.

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS TIENĄ 
IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTC 
DALYSE

NARIAI:
Chicagos
Lieta v ų
Laidotuvių
Direktorių
Ajssociacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. UTUANICA AVENUE. Phone; YĄrds 7-340)

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMLNAS
XH9 So. L1TUANJCA AVE. TeL: YArne 7-11^-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667£
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 111. 974-4410

Mes Jus, Mūsų Brangiausieji (eta ir dėde, niekuomet neuzmir- 
Šime. Jūs pas mus jau nebesugrįšite, bet mes anksčiau ar vėliau pas 
Jus nueisime. i

M
Tebūna Jums lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:
GIMINĖS, a I

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS : 
10821 So, MICHIGAN AVEL Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South HollaadL niinoii

..... - ■   - ■ - ......................................................................... --■ ■ - —— .   ■
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direktorius Dr. Chamberlain. reiškimui^ pasitraukimų buvęLietuvių, kalbos istorija 
Chicagos universitete

•IJeluvjų kalbos dalykų žie
mos ketvirčio studijos Chica
gos Universitete pradedamos 
pirmadieni sausio 3 dieną. Tą 
dieną 1 valandą popiet klausy
tojai renkasi Į Universiteto 
auditoriją Foster Hall 403 su
sitarti dėl paskaitų laiko.
Į ši ketvirtį prof. P. Jonikas 
skailvs Lietuviu kalbos istori
jos kursą. Paskaitų klausyti 1 pranešė

gali ir ne shtdėnlai susitarė $u 
dėstytoju.

SAULĖS DIENA
Ateinanti pirmadieni, 

šio 3 d., bus Saulės diena, 
vadinama dėl to, kad žemė tą
dienų bus “arčiausiai’’- saulės, 

Adler planetariumą

šau
ta ip

9-to WARD0 LIETUVIŲ DEMOKRATŲ 
KLUBO VALDYBA, '•

Naujų 1972 Metų proga, sveikina savo 
narius ir draugus,

VALDYBA:
Pirm. J. Skeivys, kas. F. Puodžiukas, vic. pirm. B. Sucilla

ir fin. raštininkas K. Rubinas.
L----------------------- ----- ---------------------------------

SIUNTINIAI į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2698 West 69th SU, Chicago, DL 60629. • TeL WA 5-2787 
DId«Hs poslrlflkima* Jvalrly prakly.

į AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

įvairiu prekių pasirirkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai,
maistas, doleriniai CertifikataL A

V. VALANT INAS

T*""'' .......................... .. ——

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
į Pigm ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

*?•-< - įrankiai. Ilgų metų patyrimas.
i, AL NAUJOKAITIS

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

HAPPY NEW YEAR

SKIP’S Self Service
,<****■ -• -- M—£ , ■>*) - —--W- • .5. & -T * 3:

LIQUOR STORES
Specials of the week
SALE ENDS JANUARY 3rd.

Open News Year’s Day 9:00 to 3:00.

POPULAR BRANDf 4

$4.98 fifth
' POPULAR ,BRAND

3 fifths for $5.00. — $18.95 case
SCHLITZ BEER

6 12 oz. cans $1.09. No Limit
POPULAR BRAND

CANADIAN WHISKEY 
3. fifth for 811.00

MEISTER BRAU BEER 
12 12-oz. cans >—< $1.89.

PARTY SPECIAL
1 Cutty Sark Scotch. —- Reg. S

1 Beefeater’s Gin. Reg. $6.49.
1 /Canadian Club. Reg. $5.49

Only $16.49. Save $2.00.

8 16-OZ. /COKE
79 c. plus deposit.

Now with four stores to serve You Better
1) 5515 So. DAMEN AVENUE

AT GARFIELD BLVD. — TEL. 925-8202

2) 5996 So. ARCHER AVENUE
AT MASSASOIT. — TEL. 735-2345 ‘

3) 15211 So. CICERO
OAK FOREST. — TEL. 687-3937.

4) 8501 So. CORK ROAD
(8800 W.) JUSTICE, ILL. — TEL. 594-8030,
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žemė tų dienų bus -‘lik” 913Q7 
mil. mylių nuo saulės. Nors 
tai tplokas kelias, , tačiau jis 
yra 3 milijonais mylių trum
pesnis lyginant-su liepos 5 die
na, kada mūsų planeta bus to
liausiai nuo saulės.

Neapsimoką slėptis po 
lietuviška, pavarde

Prieš'pat Kalėdas du polici
jos patruliai Illinois ir Clark 
gatvių sankryžoj sustabdė rau
donas šviesas pravažiavusj 
automobilį, kuriame 
jaunas vyras ir jauna 
Paklausus vairavimo 
jaunas vyras padavė 
kuriame savininko

važiavo 
moteris, 
leidimo, 
leidimą, 
pavardė

buvo Gintautas C. Venclovas. 
Patruliams, kurių vienas bu
vo lenkų, antras airių kilmės, 
tas Venclovas neatrodė, kad 
būtų panašus į lietuvi ir jie 
pradėjo smulkiau tirti, ir 
rado, kad jaunasis vyras,, ku
rio tikroji pavardė buvo Ches 
ter Halliburton, ■> 19 metų am
žiaus, gyvenantis 4719; W- 19th 
Street, ,nėra savininkas Venc- 
lovo vardu -/-išduoto/leidimo, 
bet ir pas jį"raštas Venclovų 
vardu išrašytas čekis nėra jo. 

! Toliau tirdami, jie rado jo au
tomobilyje narkotikų mariju- 
anos, vaistams po oda leisti 
švirkštą su adatomis ir dau
giau falšyvų čekių ir dirbtinų 
parašų, ;taip' pat rado, kad. jo 
kompanjonė yra Miss Bannie 
Hicks, 22 metų iš fCicero, ir 
yra policijos paieškoma už 
falšyyų čekių, automobilio vo
gimą ir paroles sulaužymą. Su
imtieji buvo pakeliui i banką 
miesto, centre, kur dirbtinais 
pažymėjimais būtų bandę 
kius iškeisti i dolerius.

ce-

ar-

‘ Arkidiocezijoj 
į sumažėjo kunigų

■ Romos katalikų Chicagos 
kidiocezijos kanceliarijos tu
rimomis inforinacijomis per 
praeitus 7 metus kunigų su
mažėjo 12%,* per praeitus 
15-ka metų Įšventintų ku
nigų sumažėję net dvigubai, 
didesniu .i nuošimčiu. Bendrai 
iš' apie :1.300 kunigų pasitrau
kę 161. Seniau per metus pasi
traukdavę tik vidutiniškai po 
vieną ar du. Daily. News su
rinktais duomenimis šiais 1971
metais pasitraukė -’38, o-nuo praeitų 1971 metų klubo veik- 
1968 nietų pasitraukė 134- ku-' los. Taipgi jau bus priimami 
higaiA Arkidiocezijos kancle- iš nariu mokesčiai už 1972 me-

daugiausia tarp 1967 ir I960 
metij, bet 1970 - (71 .metais su
mažėję.

Tarp 1943 ir 1961 melų kuni
gų “pasitraukimų” praktiškai

Suimtas t policininkas A 
apiplėšęs kompaniją

Suimtas Deering distrikto 
policininkas Thomas Chiga- 
ros, 29 metų, apkaltintas api
plėšimu Commercial Delivery 
kompanijos, 333 W. 36th Street. 
Antras policininkas atleistas 
iš tarnybos ir tardomas. Kom
paniją apiplėšę tiedu maskuoti 
vyrai, kurie naktinį sargą už
rakinę, acetilenu išdegino pi
nigų spintą ir pasiėmė -$2,000 
ir priedams dar buvo pavogę 
sunkvežimi su cigaretėmis.

Automobilių vairuotojų 
nusikaltimų kartoteka

Transportacijos departamen 
tas Washingtone dirba drauge 
su federaliriėmis ir valstybinė
mis Įstaigomis tikslu apsaugo
ti žmones nuo blogų ir neatsa
kingų vairuotojų.

Yra Įrengta centrinė Įstaiga 
(Driver Register), kur jau su
registruota apie 3 milijonai 
asmenų, kuriems leidimai vai
ruoti yra atimami ar laikinai 
suspenduoti.

Registracija už sunkius tra- 
fikui nusikaltimus, kaip tai

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir {rengimai

PARDUODAMI
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

10% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokeunai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

linksmos vaišės. Gal atsiras ir 
gimtadienių tai vaišės bus dar 
Įdomesnės.

Eržvilko Draugiško Klubo 
svarbus susirinkimas ir valdy
bos papildomas rinkimas Įvyks 
trečiadieni, sausio 5, Holly
wood salėje, 2117 \V. 43rd St. 
Pradžia 8 vai. vakaro. Narių 
atsilankymas yra būtinas, nes1 
praeitame susirinkime (gruo
džio 8 d.) negalėjome išrinkti 
valdybos. Kai atsisakė pirmi
ninkas, nutarimų raštininkė 
ir iždininkė, nebuvo kam už
imti jų vietas. Taigi šiame su
sirinkime turės būti išrinkta 
visa valdyba bei visi kiti klubo 
reikalai tinkamai sutvarkyti. 
Revizijos komisija pateiks 
apyskaitą iš praeitų 1971 metų 
veiklos. Be to, nariai galės 
užsimokėti savo mokesčius už 
1972 metus. A. JusasCICERO
GERAI, AR BLOGAI...

Kaip žinia, prieš metus lai-
vairavimas girtame stovyje ar ko buvo likviduota Draugystė
trafiko nelaimė su žmogaus su
žeidimu, laikoma 7 metus, už 
lengvesnius trafiko pažeidi
mus — laikoma 5 metus. Da
bar centriniame registeryje 
gaunama po 3 tūkstančius Įre- 
gistravimiĮ kiekvieną dieną.

ir

Brighton Parkas
SVARBAS 

SUSIRINKIMAI 
J ■: ■ z

Joniškiečių Labdarybės
Kultūros Klubo metinis susi
rinkimas įvyks, antradieni sau 
šio 4, Hollywood salėje, 2417 
W. 43rd St. ^Pradžia 8 vai. va
karo. Nariai bei norintieji 
prisirašyti prie klubo prašomi 
■skaitlingai susirinkti, nes su 
metų pradžia turėsime svarbai 
reikalų aptarimui. Revizijos 
komisija pateiks apyskaitą iš

Lietuvos Kareivių, kurios pa
likimas siekė net keturiolika 
tūkstantėlių dolerių. Tai jau 
pusėtina suma pinigų. Kai or
ganizacija likviduojama, tai 
paprastai jai dar priklausą na
riai ir jos turtą pasidalina. 
Taip atsitiko ir šiuo atveju. 
Bet kai turto paveldėtojų yra 
keletas ar net keliolika, tai re
tai kada turto padalinimas ei
na sklandžiai. Nesudaro išim
ties ir Draugystė Lietuvos Ka
reivių. Dėl pravedimo jos lik
vidavimo daroma visokių prie
kaištu ir skleidžiami visokie 
gandai. Kiek jie pagristi, tai' 
sunku pasakyti. Klausimas vis 
dar tebėra: gerai likvidavimas 
buvo padarytas, ar blogai? 
Būtų gerai, kad Į tą klausimą 
būtu tinkamai atsakyta.

Senas Kareivis

nigai.> ■: Arkidiocezijos kariclę- 
no,kun.zJohn - R. Keating pa- tus. Susirinkimą užbaigus bus

SKAITYK PATS IR PARAGINC

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

VISIEMS "NAUJIENŲ" SKAITYTOJAMS LINKIME LAIMINGU NAUJU 1972 METU 
j • * * <- 4- <-

-W,

ir jų sūnus Roy Petro
Telefonai 586-1888 ir 586-1220

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR S* 

Namai, Žemė — Pardav

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMIN. 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKĖJIMAI5

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Frezidenta*

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

"Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-!
GERAS MŪRINIS 5 KAMBARIŲ NA 
MAS prie 70-tos ir Rockwell. Kabi
netinė virtuvė. Nauja ceramic vonia. 
Potvinio apsauga. Naujas garažas.

Pigus. Tel. 778-6916.

SAVI NAMAI NEŠA]

Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai 
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4307 So. KEDZIE, CHICAGO 

TEL. — 254-5551

SPECLALUS INVESTUOTOJAMS 
geroje Chicagos apylinkėje, 
namas su $18,000 metinių 
Visi butai apsimoka šildymo 

ros sąskaitas. 
$10,000 imokėti. 

SVOBODA, 2134 So. 61st Ct„ Cicero. 
Tel. BI 2-2162 arba La 1-7038.

15 butų 
pajamų, 
ir elekt-

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO
Telef. 434-4660

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

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

A. G. AUTO REBU1LDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

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

TEL. — 776-5388 
Anicetas Garbačiauskas, sav

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
3208’Zz W. 95th St.

_GA 4-3654__ IMSVIAJKT 
< V

State Farm Fue and Casualty Company

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

mnillluįŽllfrimiinr
DĖMESIO!

Porčiai — Garažai su durim —- 
Priestatai..

Beismantų įrengimai ir kiti įvairus 
karpenterio darbai. Taip pat naujų 

namų statyba, su lotu ar be loto.
Apskaičiavimai nemokamai.

TEL. — 582-7595

LIETUVIO
BATŲ TAISYMO

4612 So. Paulina St.
(Town of Lake)

Dirba 6 dienas savaitėje nuo 9 ryto 
iki 7 vai. vak. Atvežus iš toliau, gaus 

nuolaidą. Darbas garantuotas.
STASYS ŠAKINIS

TELu YArds 7-9107

DIDELIS TURTAS — $17,( 
mos. į metus iš atskirų butų 
dais. Jaukūs 2 aukštų muro 
arti Archer buso. Automatini 
šiluma. Galima pirkti už $4t

2 BUTŲ GRAŽUS MŪRAS, 
kaip naujas. Aluminum langa 
tas šiltas beismantas. Naujas 
Blokas nuo parko. S38,500.

3 BUTŲ 1% AUKŠTO MŪR 
zu šildymas. Geros pajamos, 
butai. Garažas. Arti ofiso. $

6 KAMBARIŲ MŪRAS. E 
virtuvė. Moderni vonia. Nau; 
šildymas. Garažas. Arti mū 
$19,000.

9 KAMBARIŲ modernus bu 
Liuksusinė vonia, kabinetų 
Pilnai įrengtas beismontas* 
šildymas gazu. Nauji kilimai, 
garažas. Marquette Parke.

4 BUTŲ gražus mūras ir 
mūro garažas. Naujas gazo ši 
Aluminum langai. Prie Mari 
— $42.700.

Valdis Real Estž
f051 So. Washtenaw Ave. RE

2 PO 4 MCRINls, sziepas Ė 
?ė, centrinis šildymas, garažas. 
t«n Parke.

2 PO 5 MEDINIS ir šalia 
sklypas. 41-ma ir Campbell.

PUIKUS BUNGALOW, i

tL 77-ta prie California Ave.
MAISTO KRAUTUVĖ ir 1 

Brighton Parke.
3 BUTAI ir biznio patalp: 

quete Parke.
VALGYKLA su namu ir visa 

Rimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS ? REAL
2951 WEST 63 STRE

436-7878

APYNAUJIS 2-jų būtų gražu: 
do 3 mieg., alumin. langai, karš 
deniu šiluma gazu. 2-jų autom 
žas. Gražioje vietoje prie par 
$40,500.

6 K4MB. ilCR., moderni vir 
vonia, alum, langai, karštu va 
šild. gazu. Marquette Parke. $ 

APYNAUJIS 1% aukšto mūr. 
langai, šiluma gazu, Įrengtas 
2-jų autom, garažas. Marąuett 
ke. $36.500.

GRAŽUS 4 BUTŲ mūr., alui 
gal, karštu vandeniu šild. gaz' 
dėmios vonios. Mūr. garažas, 
ąuette Parke. $52.000.

VIRŠ 50 PĖDŲ pločio, gražu: 
pinis sklypas, 2-jų butų namui, 
lawn. Teiraukitės.

LABAI GERAS 10 butų mC 
automobiliu mūro garažas, Mai 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTj
3009 WEST 63rd STRE:

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACT 
N«mv Statyba Ir Remontą

HEATING CONTRACT! 
įrengiu naujus ir perstatai! ser 
sų rūšių namo apšildymo pe< 
air-conditioning i naujus ir sen 
mus. įrengiu vandens boileri 
stogų rinas (gutters). Darbas 
karnas greit, sąžiningai ir garan 

Apskaičiavimai nemokamai 
Turiu leidimus dirbti mieste 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING k SHEET METJ 
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO, ILL. 60609 
TEE: VI 7-3447

A. & L. INSURANCE & REAI

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange įstaigo
Pigūs automobiliu draudime

P™

NAUJIENAS


