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REIKALAUJA TEISMO PAKISTANO VAUy
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PABLOGĖJO IRANO - IRAKO SANTYKIAI

TEHERANAS. — Santykiai tarp Irako ir Irano (Persijos) 
visai pablogėjo ir Irake 86 asmenys žuvo kovose netoli Niereh 
miesto, šiaurinėje Irako dalyje, čia gyvena kurdų gentys, kurios 
laikas nuo laiko sukyla prieš Irako valdžią. Ši kaltina Iraną kurdų 
kurstymu. Neseniai Irakas ištrėmė apie 60,000 žmonių, jų tarpe 
daug kurdų, kurie dabar gyvena pasienyje, Irano įsteigtose pa
bėgėlių stovyklose. Sausio 6 d. Irano šachas aplankė tas pabė
gėlių stovyklas ir pareiškė spaudai, kad Irakas sukelia įtempimą 
prie Irano sienos, nes jis bijo Izraelio ir vengia įsijungti su 
juo į tikrą kovą.

PAKISTANO KAREIVIAI IŠŽUDĖ 
TRIS MILIJONUS BENGALU ŽMONIŲ
DACCA. — Bengalijos premjeras Mujib Rahman pasikalbėji

me su britų televizijos atstovu David Frost pareiškė, kad pakista
niečiai nužudė tris milijonus bengalų, išplėšė ii- sudegino apie 
30,000 pastatų. Premjeras reikalauja Jungtinių Tautų, kad jos 
suorganizuotų tarptautinį teismą buvusiam Pakistano prezidentui 
Yahya Khanui ir jo padėjėjams, panašiai, kaip buvo surengtas 
teismas vokiečių naciams po II-jo Pasaulinio karo. “Jie turi būti 
nubausti”, pasakė Rahmanas.

Dėl įtempimo Irako-Irano pa
sienyje Irano premjeras Amir 
Abbas Hoveida atidėjo savo ke
lionę į Ameriką. Abi valstybės 
sustiprino savo kariuomenės da
linius pasienyje.

Irano gyventojai yra musul
monai, tačiau jie priklauso Shia 
sektai. Irake yra nemažai tos 
sektos narių, kurie skundžiasi, 
kad juos spaudžia ir persekioja 
tikrieji Sunni musulmonai. Blo
giausia, kad visos Shia sektos 
šventos vietos yra Irake. Jas 
lanko iraniečiai, kurių daug ap
sigyveno šventame Shia musul
monams Kerbalos mieste.

Abiejų valstybių santykiai 
pagedo nuo 1969 m., kada Ira
nas atsisakė senos navigacijos 
ir sienų sutarties, kuri aptarė 
tranzitą Shaft al Arab upėje, 
kuri įteka į Persijos įlanką. Ira
kas labai supyko, kai Irano ma
rinai okupavo tris nedideles sa
las įlankoje, iš kurios pasitrau
kė britų kariuomenė, Irąkasl tada 
netraukė diplomatinius s^rrty- 
kįus n^tik sų4Irakų,.bet jr.su j 
Britanija. Libijos prezidentas 
tuov metu, paremdamas arabų 
Iraką, pasiūlė atsiųsti savo pa
rašiutininkus padėti Irakui ka-. 
re su kaimynu. Libija nubaudė 
Britaniją, atsiimdama iš jos ban
kų savo 1 bilijono dol. indėlius.

Irano šachas spaudos konfe
rencijoje pareiškė, jog jis ne
naudos “savo kumščio” prieš 
kaimynini Iraką, tačiau neatsi
sakys savo atsakomybės Persi
jos įlankoje. Irakas per Šveica
riją kreipėsi į Iraką reikalauda
mas, kad ateityje iraniečiai, jei 
jie bus ištremiami, būtų žmoniš
kiau tremiami, leidžiant jiems 
pasiimti drabužius, šiek tiek 
maisto. Irake gyvena apie 250,- 
000 iraniečių. Jei juos visus Ira
kas ištremtų, tas sudarytų ne
mažu sunkumu Iranui.

šeikas Pahlevi pareiškė spau
dai, kad jo valstybė pasieks Va
karų Europos gyvenimo lygį už 
11 metų. *

Poetas Jevtušenko 
vėl Amerikoje

NEW YORKAS. — Rusų po
etas Evgeny. Jevtušenko yra jau 
kelis kart buvęs Amerikoje ir 
skaitęs publikai savo poeziją. 
Sausio 28 d. jis vėl skaitys sa
vo kūrinius, tačiau šį kartą 
pasirodys dideliame Madison
Square Gardens stadijone, kur 
laukiama 10,000 žmonių. Bilie
tai kainuos nuo 10 dol. iki 3 dol. 
jaunimui. Be svečio iš Rusijos 
savo kūrinius skaitys poetai:
James Dickey, Stanley Kunitz 
ir buvęs senatorius Eugene Mc
Carthy.

Vakar ir sausio 20, 25 ir 26 
dienomis Jevtušenko pasirodys 
įvairiose televizijos programo
se.

WASHINGTONAS. — Libe
ralusis demokratų partijos spar
nas reikalauja, kad į šių metų 
rinkimų platformą būtų įrašy
tu valstybinio sveikatos drau
dimo programa.

IŠ VISO PASAULIO

SAIGONAS. — šiaurės Viet- 
namo karo lėktuvas Mig-21 vėl 
bandė pulti virš Laoso Ameri
kos bombonešius, tačiau du ame
rikiečių Phantom jį nuvijo ša
lim Pernai Amerika prarado 
tris lėktuvus, kurie bandė vytis 
komunistų lėktuvą ir pateko į 
didelę priešlėktuvinės artilerijos 
ugnį.

BEIRUTAS. — Į Libaną at
vyko 40 Kinijos diplomatų ir 
prekybos agentūros tarnautojų. 
Neužilgo Libane bus atidaryta 
Kinijos ambasada.

LARISSA. — Graikijoje ke
leivinis traukinys susidūrė su 
prekiniu. Penkiolika asmenų 
buvo užmušta, 60 sužeista.

VARŠUVA. — Trys Ameri
kos astronautai: David Scott, 
Alfred Warden ir James Irwin 
atvyko į Lenkiją, kur jie viešės 
šešiasvdieittK.^- :- .-t--''1*"

DETROITAS. — Automobilių 
darbininkų vadovybė nutarė šiuo 
metu dar nepasiūlyti senatoriaus 
Edmund Muskie demokratų no- 
minavimui Į prezidentus. Visi 
unijos skyriai galės remti bet 
kurį kandidatą.

BELGRADAS. — Jugoslavi
joje iš komunistų partijos buvo 
išmestas Mirko Dragovic, kuris 
buvęs atsakingas už Kroatijos 
nacionalizmo apraiškas.

HANOJUS. — šiaurės Viet
namas įspėjo Tailandiją neįsi
velti dar giliau į Indokinijos ka
rą, nes “liaudis” nubausianti 
Tailandijos vadus už tarnavimą 
Amerikos “imperializmui”.

BELFASTAS. — šiaurinėje 
Airijoje britų kariuomenė ati
darė dar vieną stovyklą įtaria
miems slaptos airių armijos na
riams.

BOLOGNA. —’ šis Italijos 
miestas įsiveda nemokamus au
tobusus savo gyventojams. Kar
tu netrukus bus uždrausta va
žiuoti automobiliais į miesto cen
trą. Neapmokamus autobusus 
išbandė ir Roma.

SANTIAGO. — Papildomuo
se Čilės rinkimuose dviejų at
stovų parlamente neteko kai
rioji vyriausybė. Gyventojai iš
rinko viename rajone krikščionį 
demokratą, kitame konservato
rių.

Ganos vyriausybė
ACCRA. — Naujoji karinė 

Ganos valdžia susitiko su užsie
nio valstybių ambasadoriais ir 
paaiškino jiems apie pervers
mo tikslus. Vyriausybė suda
ryta iš 10 asmenų: septynių ar
mijos karininkų ir po vieną iš 
laivyno, aviacijos ir policijos.

Ganos karinei valdžiai vado
vauja pulkininkas Ignatius Ku
tu Acheapong, 40 m. Jis iki šiol 
buvo pirmosios armijos brigados 
vadas Accroje. Prieš keletą me
tų pulkininkas lankė Amerikoje, 
Forth Leavenworth, generalinio 
štabo kolegiją.
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kistano rytinę dalį, bet draugišką Bengalijos valstybę. Iš visu trijų, gyventoju skaičiumi, mažiau

sias bus Pakistanas.

Sovietų laivai 
Sirijos uoste

BEIRUTAS. — Libano sosti
nės uostas Beirute turi daug 
darbo. Laivai prie uosto laukia 
eilės ir laivų iškrovėjai dirba 
viršvalandžius keliomis pamai
nomis. šitokio laivų susigrūdi
mo priežastis yra ta, kad Siri
jos uostas Latakia nebegali pri
imti laivų, nes uoste jau nuo 
gruodžio mėn. vidurio stovi so
vietų karo laivyno grupė: du 
kreiseriai, du naikintuvai, po
vandeninis laivas ir tiekimo lai
vas. Nedideliame Latakios uos
te nebetelpa laivai ir daug lai
vų savininkų perkėlė savo biznį 
į gretimą Beiruto uostą.

Sirija, panašiai kaip Egiptas, 
duoda sovietų laivams savo uos
tus. Juose sovietų laivai apsirū
pinąs šviežiu maistu ir atlieka 
reikalingus pataisymus. Papras
tai, rusų laivų vizitai tęsdavosi 
nedaugiau penkių dienų, bet šį 
kartą jie užsibuvo ilgiau ir nie
kas nežino, kada jie iš Latakios 
išplauks.

Laivai, atveža prekes Jorda
nui, Saudi Arabijai, Irakui 
ar Persijos įlankos valstybėlėms,
išsikrauna- Beirute, kuris svei
kina tokį biznio pagausėjimą.

Naujų metų eglutės
Kalėdos Lietuvoje viešai ne- 

švenčiamos, gi eglutės vadina
mos naujametinėmis eglutėmis. 
Gruodžio 25 d., pirmąją Kalėdų 
dieną, ‘Tiesoje” skaitytojai te
galėjo kalėdines nuotaikas įžiū
rėti tik gamtos apsaugos inspek
toriaus S. Taleikio straipsnyje 
apie “Eglutės spindesį ir bėdas”.

Taleikis priminė, kad Lietu
vos miškininkai vartotojams 
kasmet paruošia iki 250,000 ir 
daugiau eglučių. Bet jų esą per 
maža. (E)

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦

+ Du amerikiečiai ir 23 pran
cūzai buvo apkaltinti narkotikų 
įvežimo Į Ameriką byloje. De
vyni prancūzai buvo suimti Pran
cūzijoje ir keli New Yorke. Vie
nas amerikietis irgi jau sėdi ka
lėjime.

+ Izraelyje suimta 15 arabų, 
įtariamų dviejų amerikiečių už
puolimu. Viena slaugė žuvo, o 
baptistų kunigas sužeistas.

, ♦ Amerikos gyventojų am' 
žiaus vidurys “pajaunėjo” ir da
bar yra 27.9 metų. Pusė visų 
gyventojų yra senesni ir pusė 
— iki to amžiaus.
♦ Indijos vyriausybė paskel

bė, kad vienas trečdalis bengalų 
pabėgėlių, kurie buvo atvykę 
Indijon, jau sugrįžo namo. Dar 
liko apie 6 milijonai.

+ Libanas sustiprino savo 
kariuomenės patrulius prie Iz
raelio sienos po trijų Izraelio ka
riuomenės puolimų praėjusią sa
vaitę.

+ Indokinijos komunistų gru
pės iš šiaurės Vietnamo, Kam- 
bodijos, Laoso planuoja kitą mė
nesį šaūkti konferenciją, kurio
je dalyvaus ir Viet Congo atsto
vai. Norima sustiprinti komu
nistų frontą prieš prezidento Ni- 
xono kelionę į Kiniją.

♦ Ateinantį sekmadienį Ja
ponijoje savo vizitą pradės so' 
vietų užsienio reikalu ministeris 
Andrei Gromyko, kuris viešės 
Tokijo visą savaitę, šį vizitą 
susirūpinusi stebės Kinija.

WASHINGTONAS. — žydų 
emigracijos paramos draugija 
skelbia, kad iš Sovietų Sąjungos 
laukiama atvykstant apie 1,000 
emigrantų žydų. Amerika pa
lengvinusi imigracijos taisyk
les ir pirma žydų šeima iš Sovie
tų Sąjungos jau atvyko.

Amerikietis gina 
savo laikyseną

LONDONAS. — Iš Sovietų 
Sąjungos ištremtas JAV kon- 
gresmanas James Scheuer pa
reiškė, kad jis vykdamas į Mas
kvą buvo gavęs iš buvusių so
vietų žydų septynių Maskvos 
žydų adresus ir Maskvoje paban
dė su jais susitikti. Jis paneigė 
sovietų tvirtinimą, kad jis atve
žęs literatūros ir knygų sovie
tų žydams. Jis susitikęs su ke
liais Maskvos žydais, kurie bu
vo prašę leidimo išvažiuoti, bet 
jo negavo. Tie susitikimai ne
laužė sovietų įstatymų.

Europoje didėja 
bedarbiu skaičius €
PARYŽIUS. — Vakarų Euro

poj pradėjo didėti bedarbių skai
čius. Tas reiškinys rišamas su 
Amerikos ekonomine padėtimi ir 
Europos prekių importo į Ame
riką sumažėjimu. Europoje, 
ypač Vokietijoje ir Prancūzijo
je, pirmieji darbų netenka už
sieniečiai darbininkai.

Daugiausia bedarbių yra Ai
rijoje — 9%. Paprastai daug 
airių važiuoja darbams į Brita
niją, tačiau šiuo metu ir Brita
nijoje yra apie milijoną bedar
bių, apie 4% visos darbo jėgos. 
Panaši padėtis yra Italijoje. Va
karų Vokietijoje bedarbių yra 
tik 170,000. Vyriausybė žada 
taip tvarkytis, kad bedarbių ne
būtų daugiau kaip 200,000.

— Dramos aktorius L. Norei
ka Aktorių namuose — Vilniu
je gruodžio mėn. buvo surengęs 
V. Mačernio Įpoezįjos vakarą. 
Programą sudarė poeto “Vizi
jos” ir “Sonetai”.

Bengalijos premjeras pridė
jo: “Visi žmonės turi šiek tiek 
gyvuliškumo savyje, tačiau tie 
žmonės (pakistaniečiai) yra blo
gesni už gyvulius. Jie nėra žmo
nės, bet išsigimėliai. Jie sunai
kino, ką tik sus?>ėjo sunaikinti: 
geležeinkelius, pramonę, ryšius. 
Apie 85% Bengalijos gyventojų 
pasmerkti badavimui”.

Mujib Rahman papasakojo, 
kad jis tikėjosi būti nužudytas 
Pakistano kalėjime. Buvęs pre
zidentas Yahya Khan net per
duodamas prezidentūrą dabarti
niam Bhutto, prašė jo leidimo 
“nušauti Rahmaną”, tačiau Bhu
tto jam paaiškinęs, kad Indijos 
kariuomenė Bengalijoj turi tūks
tančius belaisvių pakistaniečių. 
Nė vienas jų nesugrįš, jei Pa
kistanas nužudys šeiką Rahma
ną. Kai kurie Rahmano drau
gai kalėjime buvo žiauriai kan
kinami tardytojų. Vienas iš 
bengalų valdžios numatytų mi
nisteriu buvo kankinamas 24 
dienas. Vieną dieną pakistanie
čiai nupiovė jo. ranką, kitą die
ną — kitą, po to buvo nuplauna
mos kojos, ausys, ašduriamos 
akys, kol žmogus mirė.

Dassoje ir kituose Bengalijos 
miestuose sekmadienis buvo pa
skelbtas gedulo diena.

Naujoji Bengalijos valstybė 
pasirinko savo himnu garsaus, 
rašytojo Rabindranath Tagores 
patriotinę dainą: “Alano auksi
nė Bengalija”. Rašytojas, ga-, 
vęs 1913 metų Nobelio premiją 
už literatūrą, mirė 1941 metais. 
Jis buvo bengalas, tačiau ne mu
sulmonas, kaip dauguma Benga
lijos gyventojų, bet h indų ti
kėjimo. Ir Indija naudoja jo 
vieną dainą savo himno žo
džiams.

Ženevoje Pasaulinės Bažny
čių Tarybos atstovas, grįžęs iš 
Bengalijos, pareiškė, kad Ben
galijoje ypatingą problemą su
daro apie 200,000 moterų, ku
rias Pakistano karei^-' ' • savi
saugos dalinių nariai i:p;: mar
tavo. Pagal musulmonų tradici
ją tos moterys yra atmetamos 
jų vyrų ir jos neturi kur prisi
glausti. Jų pačių namų durys 
joms yra uždarytos, nors ben
galų valdžia daro viską, kad to
kia tradicija būtų pamiršta. 
Valdžia įrodinėja vyrams, kr i 
tos moterys buvo karo aukos ir 
turi būti laikomos tautos didvy
rėmis. Kunigas Kentaro Burna 
pareiškė, kad be tų bengalų, ku
rie nuo persekiojimų buvo pa
bėgę į Indiją, dar apie 20 mi
lijonų, palikę savo namus, slaps
tėsi pačioje Bengalijoje. Jie ir
gi prarado visą turtą. Pakista
niečiai sunaikinę apie 10.000 mo
kyklų. Bengalijai skubiai rei
kia vaistų, vaikams maisto, sto
gams dengti medžiagos, 1,000 
sunkvežimiu, 500 autobusu ir 
mažų laivų vien tik pabėgėliams 
aprūpinti ir juos sugrąžinti į na
mus.

Pakistano prezidentas Bhutto 
pareiškė, kad jis suims dar vie
ną ar du asmenis, kurie nusikal
to bengalų tautai. Keli svar
biausieji bengalų skerdikai jau 

Sadat pakeitė 
valdžios premjerą 
KAIRAS. — Egipto preziden

tas pakeitė ministeriu kabinetą, 
paskirdamas premjeru 51 m. dr. 
Aziz Sidky, buvus? pramonės ir 
naftos minister?. Buvęs prem
jeras Fawzi, 71 metų, paskirtas 
viceprezidentu ir prezidento Sa- 
dato patarėju.

Prezidentas, darydamas šiuos 
pakeitimus, pareiškė, kad naujas 
kabinetas bus “totalinio susi
kirtimo” su Izraeliu kabinetas. 
Kartu buvo pakeista araKu so
cialistų — Egipto vienintelės 
partijos — vadovybė. Pirmasis 
partijos sekretorius paskirtas Į 
ministeriu kabinetą, o jo vietą 
užima buvęs žemės ūkio minis- 
teris Marei, 53 metų. Preziden
tas Sadat, pranešdamas tautai 
apie šiuos pakeitimus, apeliavo 
T visus “suveržti diržus” ir au- 
kotis1 kovai prieš Izraeli. Laik
raštis “Al Bomhuri”- rašo apie 
“pergalę ar mirti”. Visi Egipto 
piliečiai turi susikaupti ir prisi
dėti prie lemiamos kovos.

Nau j asi s Egipto prem j eras 
Sidky yra studijavęs Ameriko
je. Jis gavo diplomą. Oregano 
universitete ir filosofijos dakta
ro laipsni gavo Harvardo uni
versitete.

Čekoslovakijos 
pogrindis veikia

ROMA. — Suėmimai Čekos
lovakijoje lapkričio ir gruodžio 
mėnesiais palietė apie 200 as
menų. Italijos laikraštis “II 
Manifesto”, leidžiamas Kinijos 
komunistų partijos liniją sekan
čios italų grupės, paskelbė Če
koslovakijoje platinamą atsi
šaukimą, kuris ragina čekoslo- 
vakus kovoti prieš rusų oku
pantus ir jų pastatytą Husako 
vadovaujamą režimą.

Čekoslovakijos atsišaukimą 
pasirašė “legaliai išrinkti dar
bininkų ir Čekoslovakijos komu
nistų partijos atstovai”. Jie at
stovauja Dubčeko laikų parti
jos vadovybę, kuri buvo jėga 
pakeista atvykus sovietų armi
jai j Čekoslovakiją. Atsišauki
me Husako režimas kaltinamas 
darbininkų teisių paneigimu ir 
demokratijos pažeidimu. Pramo
nės darbininkai atsišaukimo yra 
raginami sudaryti revoliucinį 
branduolį kovoje prieš sovietų 
pastatytą režimą. Darbininkai 
savo unijų susirinkimuose ragi
nami reikalauti slaptų balsavi
mų, raginami siekti daugiau 
laisvių įmonėse. Visi čekošlo- 
vakai raginami veikti iš partijos 
vidaus, boikotuojant dabartinės 
valdžios susirinkimus ir jos pot- 
tvarkius.

esą suimti. Pakistanas naciona
lizavo dar 11 įmonių, plieno, 
trąšų, žibalo ir elektros pramo
nėje.

jr.su


ANTANAS JONAITISBIČIŲ PIKIS
Bičių pikio kilmė ir rūšys

Bičių pikis, arba bičių klijus, 
medicinoje vadinamas propolius. 
Pagrindinė žaliava, iš kurios bi
tės gamina pikį, yra augalinė 
derva. Ją bitės betarpiškai su- 
reika nuo beržų, drebulių, tuo
pų, kaštanų, guobų pumpurų, 
rečiau nuo eglių, pušų ir kai ku
rių krūmų. Kad medžiai ir krū
mai yra svarbus pikio žaliavos 
šaltinis, matyti iš to, jog arti 
miško esančios bičių šeimos pa
gamina žymiai daugiau pikio. 
Be to, dervinės medžiagos bi
tėms teikia šalavijas, saulėgrąža 
bei įvairių kitų žolinių augalų 
žiedai, lapai, jauni ūgliai, auga
lų žaizdos, taip pat ir žiedadul
kės. Kai minėtų augalų arti bi
tyno nėra, pastebėta, kad tuo
met bitės renka nuo sienų ir len
tų sakus ar net sodo tepalą. Der
vinės medžiagos Į avilį parne- 
šamos tokiu pat būdu, kaip ir 
žiedadulkės. Tik čia dervos ne- 
šulėliai formuojami, bitei ra
miai tupint. NešuKliai dedami 
ne į gurbelį, bet prilipdomi prie 
gurbelio pakraščiuose esančių 
plaukelių. Nešulėlio paviršius 
būna nelygus, blizgantis.

Į surinktą nuo augalų dervą 
bitės vėliau primaišo vaško, 
seilių liaukų sekretų, žiedadulkių 
ir kitų priemaišų. Taip gauna
mas bičių pikis.

Pagal paskirtį skiriamos dvi 
bičių pikio rūšys:

’ 1. Pikis skirtas korių akučių 
lakavimui ir dezinfekavimui. Tai 
gryna dervinė medžiaga — bal- 
zaminis lakas, šiuo pikiu ištep
tas korys įgauna gelsvą spalvą, 
specifinį kvapą, atsparumą aukš
tesnei temperatūrai. Pasižymi 
stipriomis dezenfakuojančiomis 
savybėmis ir aukšta 103—105°

lydymosi temperatūra.
2. Bičių pikis skirtas avilio 

plyšiams praėjimams užlipdyti, 
kad į avilio vidų nepūstų vėjas, 
neprasibrautų pašaliniai gyviai. 
Bitės pikiu aplipdo avilio vidun 
patekusių pelių, varlių ir kitų 
gyvūnų lavonus, kurių nepajė
gia pašalinti laukan. Bičių pi
kis nepraleidžia vandens ir oro.

Bičių pikio cheminė sudėtis 
ne visiškai dar ištirta. Pagrindi
niai pikio sudėties komponentai 
yra šie: 55% įvairios augalinės 
dervos, 30% vaško, 10% eteri
nių aliejų ir 5% kitų priemai
šų: žiedadulkių, augalų ir vabz
džių smulkių liekanų.

Bičių pikis turi daug kalio, 
kalcio, fosforo ir ypač geležies 
druskų. Gausu mikroelementų: 
cinko, vario, kobalto, mangano. 
Vitaminų: A, B, C, PP, P. Bi
čių pikio sudėtyje gausu įvai
rių heterociklinių junginių: fla- 
vono, aptinkamo gamtoje ant au
galų lapų ir kitų augalo dalių, 
flavonolio — geltonos spalvos 
augalų pigmento. Be to, bičių 
pikio sudėtyje rastas galangi- 
nas ir abietininė rūgštis. Šios 
medžiagos pasižymi stipriomis 
dezinfekuojančiomis savybėmis.

Pikio gydomosios savybės
Priešbakterinis veikimas. 

Liaudies medicinoje pikis buvo 
naudojamas dar senovėje ilgai 
negyjančioms žaizdoms ir išvir
šiniams augliams gydyti. Pikio, 
kaip ir kitų bičių produktų, mok
sliniai tyrimai parodė, kad jo 
cheminė sudėtis ir'gydomosios 
savybės dar ne visiškai ištirtos.

Samprotavimai apie pikio an- 
tibakterines savybes išreiškiami 
jau XX a. pradžioje. Eksperi-

Evelyn Keyes, buvusi aktorė, ištekė
jusi už Artie Shaw, tapo rašytoja. Jos 
pirmoji knyga — "I Am a Billboard".

mentais įrodyta, kad pikis pasi
žymi stipriomis antibakterinė- 
mis savybėmis prieš daugelį pa
togeninių mikrobų rūšių. Tyrinė
jant pikiuotų terpių priešbakte- 
rinį veikimą, pastebėtas stip
resnis poveikis prieš gramtei
giamus mikrobus. Labai mažos 
pikio koncentracijos turi bakte
riostatinį veikimą, net prieš

nevienodas, kas siejama su Jo 
kokybiniais skirtingumais.

Naudojant pikio preparatus, 
daugelis tyrinėtojų nurodo, kad 
jis skatina granuliacinio audi
nio susidarymą, spartina epiteli
nio audinio atsistatymą ir geri
na rezorbcijos procesus uždegi
mo vietose, mažina niežėjimą, vei 
kia nuskausminančiai. Tyrinė
tojų duomenimis, pikis turi la
biau išreikštas nuskausminimo 
savybes, negu kokainas ir novo- 
kainas, kad 0,25% pikio spiriti
nis tirpalas veikia 3.5 karto sti
priau už kokainą ir 52 kartus 
stipriau už novokairią. Naudo
jant novokainą kartu su pikiu, 
pikio nuskausminančios savy
bės sustiprėja apie 10 kartų. Pi
kis kaip nuskausminimo priemo
nė vis plačiau imama naudoti 
stomatologinėje praktikoje. Nu
skausminantis veikimas priski
riamas pikyje esantiems eteri
niams aliejams ir balzaminėms 
medžiagoms, nes, juos pašali
nus, pikis netenka šių savybių.

Pikis gydant odos ligas
sponnes bacilų _formas, suge- Dabartiniu metu paskelb_ 
bandas ilgiau išsilaikyti, vei- ta daug kuriuose
kiant jas žalingiems faktoriams. rezultatai> gauti, toi.
Pastebėta jo pnešyrusims ve.- kant ;kį pfiliniams įvairioms 
kimas pries gripo sukėlėjų. . |kitoms ligoms R.

Medicinos instituto mikrobio- kis veiksmingas furunkulams, 
logai 1957 m. nustatė pikio vei- karbunkulams, karpoms, hidro- 
kimą prieš tokius kenksmingus adenitams (pažasties prakaito 
ir atsparius mikrobus, kaip tu- liaukų uždegimams) gydyti, 
berkuliozės, sifilio, difterijos, lep šioms ligoms gydyti bandyta 
tospiroziu-Vasiljevo-Veilio ligos taikyti natūralų pikį, uždedant 
— geltinės leptospirozės ir van- j0 plokšteles pakenktoje vieto-
dens karštligės, kai kurių gry- 
bėlinių susirgimų, taip pat prieš 
kai kuriuos virškinimo trakto in
fekcinių susirgimų sukėlėjus. 
Bakteriocidinis veikimas nusta
tytas daugiau kaip prieš 100 gįmains> negyjančioms infektuo- 
mikroorganizmų kultūrų štamų, toms žaizdoms Iš kli.

nikinių stebėjimo duomenų ma
tyti, kad pikis yra gera priemo
nė mikrosporijoms, trichofiti-

je.
1 Tepalai su pikiu taikyti 
urodei-mitams, grybeliniams 
sirgimams, egzemoms, odos 
berkuliozei, nušalimams, nude-

ne- 
su- 
tu-

Argentinos lietuvių senelių židinys
Jau sukako 8 metai nuo to 

laiko, kai Argentinos lietuvai
tės — birutietės nutarė įkurti 
lietuvių senelių prieglaudą. Jų 
pastangomis tapo nupirktas 
sklypas žemės, su senu mūro 
nameliu, gatvėje Quintana 
1254, Adrogue. Tuometinio 
Avellanedos lietuvių parapijos 
klebono kun. Juozo Margio 
iniciatyva toji nuosavybė buvo 
užrašyta vyskupo vardu. Tai 
reiškė, kad tai jau ne lietuvių 
nuosavybė.

♦

Norint gauti platesnę Argen
tinos lietuvių kolonijos para
mą, nuosavybę teko perrašyti 
lietuvių vardu. Kadangi pati 
“prieglauda” dar neturi Juri
dinio Asmens teisių, tad kreip 
tąsi į jas turinčias draugijas — 
SLA ir ALC. A'. L. Centras pa
skolino Juridinio Asmens tei
sę ir taip toji įstaiga perėjo lie
tuvių nuosavybėn. Globoja Ar
gentinos Lietuvių Organizaci
jų ir Spaudos Taryba.

kurie kainavo apie 700.000 pe- 
zų kiekvienas. Viso suaukota 
ir ton nuosavybėn sudėta apie 
pusantro milijono, bet dabar
tinė jos vertė siekia apie .7 mi
lijonus pezų.

Dabartiniu laiku Argentinos 
Lietuvių Senelių Židinyje gy
vena to darbo iniciatorė Julija 
Skurauskaitė, Marija Gutaus- 
kienė ir Ona Margelytė-Krisiū- 
nienė, įnešusi milijoną pezų. 
Greitu laiku čia apsigyvens dar 
viena moteris ir vienas vyras, 
įeinantieji dabar įneša bent 
pusę milijono pezų ir~ gauna 
butuką, kuriame nemokamai 
gali gyventi iki mirties, o pas
kui butukas lieka židiniui. Pa
tys gyventojai apsirūpina mais 
tu.

Taigi čia ne prieglauda, bet 
židinys, kurio vyriausias tiks
las burti lietuviškon pastogėn 
pavienius senelius ir seneles, 
neturinčius šeimų, bet pajė
giančius išpildyti židinio rei

kalavimus kapitalo įnešimo 
atžvilgiu. Nadas Giedraitis

P. S. šia proga pastebėtina, 
kad pačios birutietės panašių 
židinių nusipirko kaiminystė
ję atskirai ir jau gavo Juridi
nio Asjnens teises. Birutietės 
ruošia kultūrinius parengimus 
ir savo pastogėje jungia ne vien 
vyresnio amžiaus'žmones, bet 
ir jaunimą.

SAKYK PONUI AČIŪ

Tėvas suj^Į^erniuku vaik
ščioja poS^L^To šalį einan
tis žmogus ’duoda berniukui apel
siną.

_Ką reikia ponui pasakyti? 
pastebėjo tėvas sūneliui.

Berniukas grąžino ponui apel
siną ir pasakė “Nulupk!”

•NAUJIiNOb" KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS
OBAUGAr BIČT' «..Js

“Prieglauda” dabar vadina
si Argentinos Lietuvių Senelių 
Židinys (Hogar Lituano de 
Ancianos). Ji turi savo valdy
bą, kurios pirmininku yra Vin
cas Grigaitis.

Apart senojo namelio, pasta
tyti dar 4 mažyčiai butukai,

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRL0ŽA1
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
des šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės Šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suoliu gyvenimu ir ju kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - Šėmo gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija. Chicago, 1962 m. 206 psl., 
kaina 2 dol.

GAUNAMA -NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 

i .vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

1 Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULĮ. Atsiminimai ir
I intymus duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 

Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psL
Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 

Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra- 
darbiautojų ir tiltų statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa 3 doL

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 408 psl., kaina 5 dol. Ap
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na
rių elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rokiene, GRĮŽIMAS Į LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta goriausiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl., kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

Juozas Kapaėinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk-

I lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 doL
J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 

' paskutines nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
įsryškejęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4,00.

ČIKAGIETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 

| kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl., SI,00 Yra taip pat 
išversta i angių kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės | Lietu
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D. Kuraitis, KELIONE Į ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au-
i tonaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 

užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.
V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49

I psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultu- 
nrų gyvenimą. Skurdi tremtis ji nepalenkė bendradarbiavimui

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau ju-e 
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS. 
52 psl. $1,00. 1

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
. čeki ar piniginę perlaida
i . .. _ .---------— — —*

priklausančių 9 patogeninių bak
terijų rūšims. Taip pat yra nu
statyta, kad tuberkuliozės su
kėlėjų atsparis- streptomicinui joms7kandidomikozėms’ gydyti, 
formos yra atparesnės ir pikiui. Tačiau grybelio atskiri štamai

Pikio preparatų poveikis pri- nevienodai jautrūs pikiui, o kai 
klauso nuo jo koncentracijos ir ]<urje štamai atsparūs, 
veikimo trukmės. Pavyzdžiui, 
didelėse pikio koncentacijose iš
tirpsta leptospiros, o mažose 
koncentracijose jos žūva, nesu
keliant jose pastebimų morfolo
ginių pakitimų. Didelėse kon
centracijose mikrobai žūva per 
10-16 min., o mažose — per ke
liolika valandų.

Be to, atskiros mikrobų rū
šys nevienodai jautrios toms 
pačioms pikio koncentracijoms. 
Pavyzdžiui, leptospiros nuo ati
tinkamai paruošto pikio vande
ninio tirpalo 1:20 žūva per 10 
min. 0 tokioje pačioje koncen
tracijoje sifilio sukėlėjai (Tr. 
pallidum II ir Reiter) išsilaiko 
net iki 24 vai. Bakteriocidinis 
pikio poveikis yra skirtingas, 
priklausomai nuo serologinio mi
kroorganizmų tipo.

Stipriausiu priešbakterinio 
veikimo aktyvumu, lyginant su 
kitais bičių produktais, pasižy
mi pikis. Jis taip pat veiksmin
gas prieš toksinus, išskiriamus 
kai kurių mikroorganizmų. Re
miantis šiais duomenimis, da
roma išvada, kad pikis, kaip neu
tralizuojantis toksinų veikimą, 
galėtų turėti esminės reikšmės, 
gydant atitinkamus susirgimus. 
Priešbakterinis veikimas pri
skiriamas pikio sudėtyje esan
tiems eteriniams aliejam, bal
zamas, cinamono rūgščiai. Pa
stebėta, kad įvairiu laiku ir iš 
įvairių vietų paimto pikio prieš
bakterinio veikimo aktyvumas

rodo, kad išskirtos tam tikros 
pikio frakcijos sukelia morfolo
ginius pakitimus Erlicho vėžinė
se ląstelėse. Manoma, kad šiems 
pakitimams sukelti turi įtakos 
frakcijoje esančios bioflavonodi- 
nės medžiagos. Nors nemaža pi
kio gydomųjų savybių yra pa
stebėta ir daug darbų padaryta, 
stebint jo gydomąjį veikimą 
kliniškai, tačiau mediciniškoje 
literatūroje pabrėžiama, kad šie 
klausimai yra tyrimų stadijoje.

(Sekantį kartą apie bičių nuo
dus. A. J.). v

today's FUNNY
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Aw,

Odos tuberkuliozei gydyti at
likti tyrinėjimai, naudojant pi
kio didelių koąpentracijų tepalus. 
Tuberkulioziniai židinėliai griū
va sausos nekrozės pavidalu ir 
būna kartu su infiltrato rezor- 
bacija. Tuberkuliozinių židinių 
griuvimas neskausmingas. Susi-

1 darę randai mažiau pastebimi. 
Gyja greičiau, negu taikant ki- 

i tus medikamentus, įprastus šiai 
ligai gydyti. Laikoma, kad pikis 
yra efektyvus, gydant tuberku
liozinius odos susirgimus.

Gydant pikio tepalais lėtines, 
pasikartojančias egzemas, dau
geliu atvejų gaunamas geras 
efektas. Tačiau nemažam šių 

, ligonių kiekiui pikis sukėlė aler
gijos reiškinius. Atsirado degi- 

; nantis skausmas pakenktoje vie- 
I toje, o aplinkoje išryškėjo iš
bėrimai.

Literatūroje nurodoma, kad 
gydant pikio preparatais odos 

' ligas, negalima kartu naudoti 
jodo, nes gali paūmėti uždegi
minis procesas.

Pikio preparatai pradedami 
naudoti įvairioms ligoms gydy
ti. Nurodoma, kad tai gana 
efektyvi priemonė gimdos kak
lelio erozijoms, endocervicitams, 
kolpitams ir kitiems ginekologi
niams susirgimams gydyti. Gy
dant šiuos susirgimus, gauta ska
tinančių rezultatų ir tais atve
jais, kaį buvo neefektyvios kitos 
taikytos gydymo priemonės.

Aprašomi klinikinių stebėji
mų rezultatai, gydant pikio 
sviestu sergančius užleista plau
čių tuberkuliozę. Pikio sviestu 
buvo gydyti tokie ligoniai, ku- 

. rie buvo nepakantrūs įprastiems 
tuberkuliozei gydyti prepara
tams arba gydant jais, negauta 
rezultatų. Nurodoma, kad jei- 
ku ne visiems gydytiems ligo
niams pavyko gauti ryškių ana
tominių pakitimų efektą, tai be
veik visiems ligoniams sumažė
jo karščiavimas, pagerėjo apeti
tas, pagerėjo miegas, išnyko 
skausmai krūtinėje, pagerėjo 
bendra savijauta, jie lengviau 
atsikosėjo.

Moksliniai tyrimai atskleidžia 
vis naujų žinių apie šio prepara
to savybes ir jo biocheminę su
dėtį. Atlikti eksperimentiniai 
darbai laboratorijos sąlygomis

Dreams 
forsale.

Everybody’s got a dream lurking around 
in the back of his mind. A dream vaca
tion. A dream cottage. A dream car.

Dreams can be a lot more firn if you 
know you’re doing something to make 
them come true.

And that’s what the Payroll Savings 
Plan is all about. When you sign up an 
amount you. specify is set aside from 
each paycheck and used to buy.U.S. 
Savings Bonds.

Now Bonds mature in less than six 
years. That’s the shortest maturity 
period ever, and makes Bonds a practi
cal way to save for dreams you want to 
come true while you’re still young 
enough to enjoy them.

See the folks in the payroll office 
where you work. They’ve got dreams 
for safe.

Noir E Boods pAQT 5*'* intewsd. when held to 
maturity flf 5 yrnm, 10 wxwrthm the first 
yw). Bonds are repiaoed if ked, stolen, or 
dertxnywL When needed they can be caehed 
at yonr bank. Interest is not snbirct to stnto 
or locel tocome taons,<xnd federal tax may. 
be deferred until redemption. .

Take stock in America.
Now Bonds mature in less than six years.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, HL 60608
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J$NĄ$ KAUNASLIETUVYBĖS
šį rudenį pasirodė “Lietuvis 

vargonininkas išeivijoje”. Ilius
tracijų 50. Puslapių 304. Išvaiz
da meniška. Medžiaga tvirta. 
Spausdino Tėvai pranciškonai 
Brooklyne. Redagavo P. Jurkus, 
Alg. Kačanauskas ir V. Mamai- 
tis. Kalba rūpestingai prižiū
rėta.

Knygos leidėjai skaitytojams 
pristato autorių, muzikos pro- 
fėsorių, Juozą. Žilevičių, turis 
sukūrė 400 vienetu — origina
liai skambančių dainų, mišių, 
kantatų ir t. t., rengė pirmąją 
dainų-šventę Kaune 1924 m., bu
vo vienas pirmųjų lietuviškosios 
operos ramsčių. Didžiausias Ži
levičiaus nuopelnas — lietuvių 
muzikos istorinės medžiagos 
kaupimas archyve, kuris mūsų 
visuomenėje populiarėja.

Iš autoriaus žodžio matyti, kad 
jis 1929 m., atvažiavęs į J. A. 
V-bes, pamatė devynių amatų 
žinovą, išeivijos lietuvių vargo- 
ninninką, kuris “atgrojęs pamal
das, šluodavo bažnyčią, gatvę, 
plaudavo žolę, žiemą kasdavo 
sniegą, parengdavo altorius mi
šioms, skambindavo varpu” — 
psl. 9.

Teko vargonininkui ir4vaikus 
mokyti lietuviškai skaityti, ra
šyti, rengti vakarėlius su de
klamacijomis, solo bei choro dai
nomis, komedijomis, operetėmis,

ŠVYTURIAI
nekalbant apie daug dar kitų 
darbelių.

Galime suprasti, kad šitaip 
reikalai stovėti gali tik mažy
tėse parapijose. O mažyčių iš
eivių lietuvių kolonijų su savo
mis klebonijomis buvo ir yra la
bai daug. Tad, senoviškai šne
kant, “Amerikos vargamistra” 
buvo nepaprastas lietuvybės 
švyturys, šio švyturio šiuo mo
mentu nebėra. Tad čia aptaria
mas J. Žilevičiaus veikalas ei
na šio švyturio paminklu.

1909 m. JAV lietuviai minė
jo savo imigracijos 40 metų su
kaktį. Tad jų imigracijos pra
džia buvo apie 1809 m. Beveik 
visi pirmieji imigrantai buvo 
viengungiai vyrai, laisvalaikiu 
daug dainuodavo ir linksminda
vosi butuose ir saliūnuose. Tai 
tokia buvo jų kultūrinė veikla.

1889.XII.3 Plymouth’e, Pa., 
“Dramos vaidilų draugija” su
vaidino A. Turskio 4 veiksmų ko
mediją “Be sumenės”. Tat būta 
pirmojo vaidinimo lietuvių kal
ba. Didžiausia lietuvių bažny
čių ir salių statyba buvo XIX 
šimtm. pabaigoje ir XX š. pra
džioje. Tuomet buvo didžiausia 
ir vargonininkų paklausa. Daug 
jų privažiavo iš tėvynės. Pri-- 
važiavo ir muzikantų, kurie bū-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės Įspūdžiai cku 

puotoje Lietuvoj e, apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasminas, A KISS iN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
150 psl. Kaina $2.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
.piniginę perlaidą.

NAUJIENOS
1739 South Halsted ^treet, Chicago, Hl. 60608

rė’i į orkestrus ligi 40 ir net 
daugiau luiiSu. Net 5 toki or
kestrai buvo vienoje Čikagoje. 
Oskestrai aptarnaudavo pramo
gas. I pas. karas suardė jų vei
klą. Po karo jų vietoje atsira
do šokiam ir radijo reikalams 
džazinio pobūdžio orkestrėliai, 
kurie tęsia savo darbą iki šiol. 
Su orkestrais darbavosi J. či- 
žauskas, A. Pocius ir kiti var
gonininkai.

Vokalinio meno kultūra kilo 
lėčiau, negu instrumentalinio 
meno. Vargonininkai, kaip V. 
Mitkus, susirūpino muzikos li
teratūra ir muzikos studijomis. 
Viešai ir nelavinti balsai pasi
rodydavo solo, kol geresnių ne
buvo. Toliau lietuvių išeivija pra
turtėjo dainos virtuozais, kaip 
P. Stoška. Vargonininkai, nieko 
nelaukdami, kėlė lietuvių muzi
kos kultūrą.

Šalia bažnytinių chorų, kūrė
si pasauliniai chorai, kurių fi
nansinė padėtis būdavo sunki, 
šie greitai irdavo. Jų banga 
reiškėsi apie 1910 m. Buvo pa
saulinių chorų, dainos menui pa
sišventusių, kaip “Milda” ir 
“Lietuvių muzikos ir daininin
kų choras” Čikagoje įsikūrę 
1894 m. Jie kėlė lietuvių savi
garbą ir žadino jų patriotizmą. 
Iš jų ilgiausiai veikė “Birutė” 
ir “Pirmyn” (tebeveikia) Čika
goj, “Gabija” Bostone, “Aušre
lė” Worcestery, Mass., ir “Ope
retė” (tebeveikia) Brooklyne.

Nuo 1900 ligi 1914 m. chorų 
gausa siekė ligi 60 narių. Tai 
buvo chorų auksinis laikotarpis. 
I Pas. karas juos suardė. O to
liau...:

“D. L. K. Vytauto minėjimas 
1930 m. su dainų šventėmis cho
rus atgaivino, parapijų chorai 
padidėjo narių skaičiumi. Bet 
dar daugiau chorus pagyvino 
1939 m. buvusi New Yorko pa
rodoje Lietuvių Diena. Bet tai 
buvo prieš pat antrąjį pasaulinį 
karą, kuris chorų veiklą vėl su
ardė. Dabartiniu laiku ypatin
ga chorų veikla negalėtume pa
sigirti” — psl. 21.

Moterys į vargonininko vietą 
atėjo dėl tam-tikrų sąlygų,' ypač

nausko kantatą “Broliai*'. 1916 
I m. fcaro parodoje Čikagoje ša- 
: lia kitų tautų pasirodė 500 lie-
■ tuvių dainininkų.

Lietuvių diena Philadelphijo- 
je, pa., 1926 m. sutraukė apie 

, 800 dainininkų, daugiausia iš 
i Pennsylvanijos. Tais pat me- 
j tais Palangos parke, Lawrence 
j— Methuen, Mass., pasirodė 11
■ chorų su 500 dainininkų.

New Yorko 1930 m. dainų 
šventėje Vytautui pagerbti da
lyvavo 8 chorai su 500 daininin
kų. J. Žilevičius at’iko didžiu
liais vargonais lietuviškų me
lodijų pynę. Nemenkesni du Įvy-j 
kiai ten pat buvo ir 1932 m. Ten 

‘ pat 1958 m., einant P. L. B. I
retas Amerikos politikoje įvykis seimui, Įvyko tai, ko mes, čika- 

nepamatėme: koncertas 
1 su šauniais solistais ir simfo- 
i niniu orkestru, kur dalyvavo: 

j ., . ., . x- , i Čiurlionio ir Dainavos ansamb-depresijos laikais. Negalint ge- .. .... ... . .,, . . ihai, Pirmvn ir varno chorai,resmu atlyginimu vyrams mo-, ... r ,, * .j . . i Čikagoje Vytautui pagerbtiketi, atsirado moteris vargom-' f. . ....... ... , . , 1930 m. dainavo 1,000 daininin-nmke. Kotryna Vincius buvo vie- . ... . ’ , .. , , . i ku. Čikagos sntvje dainos mena pirmųjų tokių. | • ,, V.. , ‘ \nas suklestėjo 1928 m.. Kiek su- 
Mikas Petrauskas, nuo 1906 vargo U pas. karo metais, o to

liau klesti ligi šios dienos. Stam-

Gan
— Massachusetts gubernatorius En-’ gįškiai 
dicatt Peabody išstatė savo kandida 

tūrą į demokraty viceprezidentus.

m. dirbdamas scenai, populiarin
damas operetes, vargonininkus 
išjudino ir supasauiino. Tatai 
taip toli nuėjo, kad klebonai su
sirūpino. “Tai didelė ir neįver
tinta M. Petrausko veikla šioje 
srityje” — psl. 22.

Organizuotis varginininkai 
pradėjo 1905 m., kai Čikagoje 
įsisteigė lenkų ir lietuvių var
gonininkų sąjunga. Tautinė są
monė tuomet buvo jau tokia gy
va, kad su lenkais lietuviams pa
sidarbuoti teko tik ligi 1909 m.

Pirmasis seimas įvyko 1911 
m. Baltimorėje, Md. Užsimetri- 
kavo:

1) Amerikos Lietuvių Vargo
nininkų Sąjunga (A. L. V. S.) 
iš 1911 mč — psl. 31 ir 259.

2) Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Vargonininkų Sąjun
ga (A. L. R. K. V. S.) iš 1916

| biosioms dainų šventėms J. žile- 
i vičius daug darbavosi kaip or- 
ganizatorius ir dirigentas.

Palaidota parapijų chorų są-' 
; junga vis dėl to krutėjo ligi 1952 
i m., rengdama nors dainų gegu
žines. Toki provincijos masto 
parapijų chorų sąjungos ir kitų 
veiksnių suruošti pasirodymai 
yra užregistruoti:

Kenoshoje, Wise., 1953 m.
New Yorke 1915, 16, 17, 18, 

19, 30, 33, 35 ir 39 metais.
Čikagos srityje: 1935. 36, 37, 

39, 39 ir 40 metais.
New Yorko-New Jersey pro

vincijoje: 1916, 26, 30. 31, 35, 
36, 37, 39, 40, 50, 51 ir 52 me
tais.

Naujojoje Anglijoje: 1930, 32, 
33, 34, 35, 39 ir 41 metais.

Pennsylvanijoje: 1914, 16 m. 
ir kasmet nuo 1930 m., stipriai 
veikiant Dainos draugijai šio-

Žr. pjl 171, atskira pastaba Gi-, 
luotą is A. Ambroses Čikagos) 
Lietuvių Draugijų Istorijos).

Bažnytiniai koncertai lietu
viuose dar nėra taip populiarūs, 
kaip įeitose tautose. Tačiau lie
tuvių chorai šiuose pasirody
muose uoliai dalyvauja, kas ma
tyti iš Čikagoje 1926 m. buvu
sio eucharistinio kongreso, kur 
dalyvavo 3,000 lietuvių giedoto
ju.

Įspūdingiau pasirodė Vytau
tui pagerbti 1930 m. J. Žilevi
čiaus vadovaujamas jungtinis 
choras lietuviška’ —■ lotyniška 
programa New Yorke šv. Patri
ko katedroje 500 giedotojų, šv. 
Kryžiaus katedroje Bostone 400 
giedotojų ir lietuvių bažnyčio
je. Newark, N. J., 6 parapijų 
chorai.

Smulkesni bažnytiniai jung
tinių chorų koncertai Įvyko 1931 
m. Newarke. 1938 m. Elizabethe, 
N. J„ ir Brooklyne. Karaliaus 
Mindaugo 700 metų sukakčiai 
1951 m. šv. Patriko katedroje 
New Yorke Įvyko koncertas, da
lyvaujant 12 parapijų chorų, 
400 giedotojų, vis J. Žilevičiui 
vadovaujant, klausant 4,500 
žmonių. Būta ir “nesusiprati
mo”.

1938 m. 200 lietuvių giedoto
jų, grįždami iš Elizabethoį New 
Yorką laivu per Hudsono upę, 
pradėjo dainuoti. Atsirado ir 
tautiniai šokiai. Tatai buvo di
delė ir žavi staigmena visiems 
keleiviams. Laivui sustojus, 
niekas nenorėjo nė išlipti. Ka
pitonas turėjo nutraukti tą ne
lauktą koncertą.

Nuo 1934 m. L. V. Muzikų 
Sąjunga leidžia1 savo organą 
“Muzikos žinias”, taip pat rūpi
nasi gaidų, plokštelių ir giesmy
nų leidimu, neužmiršta ir muzi- .• 
kos auklėjimo, scenos veiklos ir

radio valandų. ’0 vargonininku 
yra jmsireiškę kompozitoriais.

Čikagoje 1911 m. A. Pocius 
Įsteigė The Beethoven Conser
vatory of Music, kuri veikė ligi 
1931 m. Joje buvo didelis sim
foninis orkestras. Jos moky
tojų sudėtyje buvo ir Rietavo 
kunigaikščio Oginskio orkes
trantų. Buvo ir mažesnių stu
dijų Čikagoje. Clevelande, De
troite ir Brooklyne. .

Mažųjų parapijų chorai, ne
galėdami rodytis su koncertu, 
rengdavo kokį nors vaidinimą. 
Operetės buvo choru mėgiamos 
ligi 1935 m., kol dainininkai tvir
tai vartojo savo gimtąją kalbą. 
Toliau operečių statymai savai
me sustojo.

Knygoje galiausiai matome 
paminėtas ir muzikines vargo
nininku šeimas. Mes, Čikagiš- 
kiai, pažįstame Strolių šeimą.

Mūsų profesorius Žilevičius 
d&bar daug dirbinėja. Nors re
gėjimas ir klausa silpnėja, bet 
sveikatos jam netrūksta. Iš jo 
kompozicijų atrodo, kad humo
ras jam svetimas. Tačiau taip 
nėra. Jo sąmojis aštrus ir hu
morą jis mėgsta. Mūsų muzi
kos pasaulio damos mėgsta su 
juo paplepėti. Viena tokia1 ret
karčiais ateina pas-jį ir,^u juo 
šnekėdama, paleidžia garsiaj uos
te. Toliau poniučių ratelyje to
kių garsiajuosčių klausymas bū
va maloni pramoga. Galima ti
kėtis, kad tokios garsiajuostės 
ateinančioms kartoms bus įdo
mus paminklas.

Po muziko J. Bertulio mir
ties Liet. Muzikologijos Archy
vo aptarnavimas užgulė ant mū
sų profesoriaus Žilevičiaus. Kol 
gali, tol jis veža.

SKAITYK "NAUJIENAS” - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

PER ANNUMPER ANNUM

PER ANNUMPER ANNUM PER ANNUM

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

ON CERTIFICATES 
OF $1000 

ONE YEAR MATURITY

Chicago Savings and Loan Assn.
Mrs. PHIL PAKEL, President 

6245 So. WESTERN AVE. TEL GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8. Sat. 9 to 12:30

Chicago Savings
and Loan Associatiaa TOUR SAVINGS

INSURED
UP TO 

$20,000.

m. — psl. 32 ir 265.
3) Vargonininkų — Muzikų 

Sąjunga, kuri išleido čia .apta
riamą knygą. A ,

Kuris vardas sąjungai tinka, 
tesprendžia muzikai teisininkai. 
Kad sąjunga egzistuoja, abejo
ti netenka.

Kad daina yra geriausias pirš
lys, niekas to, tur būt, griežtai 
nepaneigs. Galėjo piršlio suma
nymų turėti A. Pocius ir kiti 
Veiklieji .vargonininkai, kurie 
1918 m. paruošė statutą para
pijų chorų sąjungai, šį su
manymą rėmė ir kun. J. Simo-

je provincijoje.
Neprastesni “dainos piršliai” 

buvo ir socialistai. 1914 m. Įsi
steigė “Susivienijimas Lietuvių 
Socialistų Dainininkų Ameriko
je”, o sekančiais metais pasida
lino apskritimis.

Jam priklausė 23 chorai, apie 
1,000 narių. Čikagos apskritis 
1916 m. surengė koncertą su 250 
dainininkų ir gegužinę su 300 
dainininkų. Toliau bolševikai 
šią sąjungą suskaldė ir pakrik- 
dė. Išliko jų paminklas — dainų 
rinkinys chorams iš 1922 m. —

j"" 11 ——————
Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALTRO VEIKLOS
i k j - - .--r- f .-.t'-'" < h;-.' ” ' » • - ** >• — 4' ■ '

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau- j
• šia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki

tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių- !
site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Ulinoii 60608

■ m.,. ■ .............  ■■■—

naitis. Viename savo rašte Po
cius samprotavo:

“...Įsteigę šį didžiulį kūną — 
organizuotą sąjungą, sėkmin
giau galėsime spausdinti ir pla
tinti mūsų liaudies dainas ir 
chorų muziką, geriau palaiky
sime lietuvybę ir jaunimo tarpe 
lengviau išplatinsime mūsų žur
nalą. “Muzikos Žinias” ir kartas 
nuo karto surengsime dainų 
šventę”, — psl. 196.

'Pirmasis parapijų chorų są
jungos seimas Įvyko tik 1938 m. 
Ciceroje, III., paskutinis meti
nis, seimas 1941 m. Čikagoje, kur 
nutarta susilieti su vargoninin
kų sąjunga, šitaip parapijų biu
rokratai pastatė kryžių parapi
jų chorų sąjungai. Jaunimo 
iniciatyva sužlugo.

“Didžiausias chorų sąjungos 
darbas buvo jų suorganizuota 
lietuvių dieno — dainų šventė 
pasaulinėje parodoje New Yor
ke 1939.IX.10. Tuo buvo paro
dyta, kad sąjunga gali gražiai 
veikti”, — psl. 204. šitoje šven
tėje dalyvavo 45 parapijų cho
rai su 2,310 dainininkų ir 14 pa
sauliečių chorų su 538 daininin
kais iš lytinių kraštų ir Čikagos.

Kad lietuvių chorai mėgo ir 
tebemėgsta viešai rodytis jung
tiniais vienetais, matyti iš dainų 
švenčių istorijos. Tokie pasiro
dymai vadinasi: dainų šventė, 
dainų diena, lietuvių diena, dai
nų gegužinė ar piknikas ir net 
choru koncertas.

žmonės atsimena, kad Čika
goje apie 1914 m. įvyko didžiu
lė dainų šventė su simfoniniu 
orkestru, kurios niekas neuž

protokolavo. Tada atliko č. Sas-

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos priei 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

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

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

IVERSAL
SAVIN GS & LOANASSOCIATION

1800 So. Halsted St Chicago, ILL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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VAĮKŲ PASIKALBĖJIMAS
Amerikietis: — Mes turime 

daug šokolado!
Sovietinis: — Tai niekis! Už 

tai mes turime Brežnevą!
Amerikietis: — Kas gi

ypatinga? Jei mes užsimanysi
me Brežnevo, tai galėsime įsi 
gyti savo nuosavą!

Sovietinis: — Bet tada 
jau neturėsite šokolado!

čia

— Dešinįjį krantą statė tie, 
kas pasakojo politinius anek
dotus.

— O kairįjį?

— Tie, kas tų anekdotų klau
sėsi.

* — Ne!
RABINŲ PASIKALBĖJIMAS ! . Basie.“e,i’ knisafi P°P*e’ 

pluošė ir sako:
Maskvos rabinas lankosi pas — O mes turime žinių, kad

• tavo brolis gyvena Izraelyje!
— Bet juk tai ne užsienyje!
Jis gyvena savo tėvynėje! 
O štai aš gyvenu užsienyje!
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$3.00

$13.00
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

KOMUNISTINĖ STATYBA
Žurnalistas iš Vakarų apžiū

ri Bielomoro kanalą.
— Kas statė šį kanalą?

KLAUSIMAS KIRTIKUI
— Drauge kritike, ar galėtu

mėte pasakyti, 'kuriame kūri
nyje ryškiausiai atsispindi ko
munistinė statyba?

— Žinoma, galiu! Tai nese
niai mirusio Aleksandro Tvar- 
dovskio poema “Už tolių — 
kiti toliai”.

NAUJIENŲ ofisas atdaru kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL

Vilnius paliktas be pieno
Visi žinome, kad rusai, okupavę nepriklausomą Lie

tuvą, Lietuvos komunistams davė nepaprastai dideles 
teises. Lietuviai komunistai perėmė policijos vadovybę 
savo žinion, perėmė valstybės įstaigas, o vėliau į jų ran
kas pateko ir visas krašto ekonominis gyvenimas. Iš ūki
ninkų atėmė žemę ir visas žemės ūkio produktų atsargas. 
Buvo atimtos ir karvės. Jas atėmė todėl, kad okupantui 
buvo reikalingas pienas ir sviestas.

Pirmais okupacijos metais visas išmelžtas pienas ei
davo partijos nariams, policininkų šeimoms ir sovietų 
karo jėgoms. Vėliau buvo sudaryti apylinkių pieno kom-

tinis aktyvas, komjaunuoliai jų ieško su žiburiu. Sau
gant visuomeninį turtą, aktyviai reiškiasi operaty
vinė grupė, vadovaujama Prano Prielgausko, daug 
laisvalaikio valandų tam atiduoda liaudies kontro
lieriai, draugovininkai, draugiškasis teismas. Per
nai apsvarstyti .48 visuomeninio turto grobstytojai. 
Dvi darbininkes, pakartotinai bandžiusios išnešti 
pieno produktų, teisė liaudies teismas. Praktikuoja
mos įvairios moralinės auklėjimo priemonės. Tačiau 
yla iš maišo vis išlenda. Maža to, pernai ji savo smai-
galiu gerokai pasisuko i pačius visuomeninio turto 

. saugotojus, Į komunistus”. (Tiesa, 1972 m. sausio

Paaiškėjo, kad komunistų suorganizuotame Vilniaus 
pieno kombinate didžiausioji kombinatorė buvo rusė

binatai, kurie surinkdavo išmelžtą pieną, duodavo jį pri- Lastaziia Radionova. Ji specialiai rusų komunistų par- 
vilegijuotiems komunistų partijos nariams, o likusią da- J - _ - ~ -
lj skirdavo krašto gyventojams. Vilniaus mieste taip pat Rusai’suprato,°kad
, , . ’ x u... .. . pieno kombinato pnesakm pastatyti lietuviai komunistai
kydavoir prižiūrėdavo komunistų partijos nariai, Pjeno,^ Vilniun jie atsiuntė pačią geriausią kombi-

vilegijuotiems komunistų partijos nariams, o likusią da-

buvo sudarytas komunistinis pieno kombinatas. Jį tvar-

ūkio specialistai. Jie taip,-viską nukombinavo, kad miesto 
gyventojams pieno veik nebeliko.

Vilniaus pieno kombinatas buvo didele votimi pa
tiems komunistams. Jie aiškiausiai matė, kad į kombi
nato baseinus supildavo daug pieno, bet miesto gyvento
jai to pieno nematydavo. Reikalas pasiekė rusus. Jie at
siuntė Į Vilniaus pieno kombinatą patyrusią komunistę 
Anastaziją Radionova. Ji prižadėjo viską sutvarkyti. 
Dalį netikusių ir pieną gėrusių pareigūnų atleido, apsis
tatę tikrais komunistais ir pradėjo šeimininkauti. Josios 
šeimininkavimas nuvedė prie to, kad Vilniaus gyventojai 
dar mažiau pieno gaudavo, negu prie lietuvių pienininkų. 

. Tada valdžia nutarė iš pagrindų ištirti visą Vilniaus pie
no kombinato biznį. Tuo pačiu metu pasiuntė į pieno kom
binato susirinkimus ir posėdžius Kostą Verslo va, Tiesos 
korespondento vardu prisidengusį sovietų policijos tar
dytoją.

Korespondentas Verslovas, pasitaręs su pieno kom
binate dirbančiais komunistais ir apklausinėjęs pieno 
kombinato atsakomingus pareigūnus, šitaip apie visą 
pieno “paskirstymo” reikalą Tiesoje rašo:

New Yorko rabiną.
— Rebe (tai pagarbus krei

pimasis į mokytoją arba dva
siškį), — sako New Yorko ra
binas, — ar tiesa, kad šiuo 
metu Sovietuose galima nusi
pirkti karvę už dvidešimt rub
lių? z

Rabinas iš Maskvos delsia: 
jei pasakysi, kad galima, 'tai1 
bus netiesa; jei pasakysi, kad 
negalima, tai KGB apie 
anksčiau ar vėliau sužinos, 
rabinas maskvietis randa 
sakymą 1

—Rebe, niu, kam jums rei
kia tos karvės? Pridėkite dar 
dvidešimt rublių ir nusipirksi
te vištą!

PRISITAIKYMAS
bu-

tai

at-

1961 metais Stalingradas 
vo pavadintas Volgogradu 
1925 m. tai buvo Caricynas). 
Tik pakeitęs vardą, Nikita gau
na telegramą iš ano “svieto”: 
Pagirtina kad laiku perkrikš
tijai Stalingradą, nes aš iš Juo 
zo Stalino virtau Juozu Volgi- 
nu!

REžIMO SERVIRAVIMAS
Čia — kitas senas anekdo

tas, bet jis irgi iki šiol aktua
lus.

Anglas, vokietis, prancūzas

tijos centro komiteto buvo atsiųsta į Vilnių, kad sugau-
ar galėtumei 
kaip čia yra:
avis, ožka ėda tą pačią žolę, 
o išmeta ne tą patį? Arklys lyg' 
ir obuolius, karvė lyg ir bly
ną...

— Na, tėvai, — sako komi
saras, — iš kur aš galiu tai ži
noti ?

— Ot, tai ii- yr, — sako senis, 
— jei pats nieko apie š... ne
išmanai, ką gali išmanyti apie

pieno kombinato priešakin pastatyti lietuviai komunistai

FILOSOFINIS BįEI
TEOLOGINIS KLAUSIMAS

Šį anekdatą buvau girdėjęs1 ir sovietų politrukas nagrinė- 
1919 m. dar Rusijoje, bet man j ja gerąsias ir blogąsias įvairių 
atrodo, jis aktualus ir šiuo me-i rėžimų ypatybes.
tu. | — štai, sako anglas, — pas

Komisaras važiuoja į kaimą mus kiekvienas Hyde Parke ga- 
su tam tikra misija: jis daro Ii net ir karalienę išpeikti! O 
antireliginį pranešimą kaimie- žmonės vis dar skundžiasi, kad 
čių sueigoje. Baigęs sušunku:

— Taigi, draugai kaimiečiai, 
jūs dabar įsitikinote, kad jo
kio Dievo nėra! Ar turite dar 
kokių neaiškumų?

Pakyla senis ilga balta barz
da.

— Taigi, drauge komisare, 
man paaiškinti,
arklys, karvė,

mūsų režimas per griežtas...
Anglui pritarė vokietis ir 

prancūzas.
— Pasakykite, kreipiasi an

glas į politruką, kokiu> būdu 
jūs susitvarkote? Jūsų reži
mas nepakenčiamas, o žmonės

natorę, tikėdamiesi turėti ekstra litrą pieno ir pilnas 
puodynes. Radionova nukombinavo nei kiek neblogiau 
už lietuviškus komunistus kombinatorius.

Reikalas Vilniaus pieno kombinate buvo toks blogas, 
kad teko imtis drastiškų priemonių. Vilniaus apylinkės 
kolchozai užleisdavo karvėms geriausias ganyklas, o žie
mai privežė gerokai išdžiūvusio šieno ir šiaudų. Vilniaus 
kolchozų karves melžė pačios geriausios melžėjos. Pats oieVą? 
Vazalinskas pasirašė pažymėjimus kelioms moterims už 
gerą išmelžimą. Išmelžtas pienas, jeigu neskaityti nute
kėjimų ir nulaižymų, eidavo tiesiai į komunistų kontro
liuojamą Vilniaus pieno kombinatą. Vilniun suveždavo 
ežerus pieno, bet Vilniaus gyventojai labai dažnai likdavo 
be pieno lašo. Dažnai pieno neturėdavo Vilniaus ligoni
nės ir įvairūs darželiai.

KELIAS Į KOMUNIZMĄ
Nikita nutarė aplankyti kol

chozą vardu “Kelias į komu
nizmą”.

Privažiavęs kaimą, jis lie
pia šoferiui sustoti prie dirhan-

— Matote, sako politrukas, 
režimas nelyginant valgis ne 
tik turi būti gerai pagamintas, 
bet ir skoningai serviruotas. 
Nagi, pamėginkite priversti 
katiną valgyti muštardą!

Anglas paima kiaušinį, kum
pio, sviesto, užtepa muštardos, 
katinas tik pažiūri ir neėda.

Vokietis ima geros dešros, 
užpila kiek alaus ir prideda 
muštardos. Katinas pauosto, 
suriečia uodegą ir vėl neėda.

— Ponai, ( surinka 
zas, jūsų serviravimas 
tiškas! - 
Ziūrėkiet!

Prancūzas paima 
riekutę gero pyrago,
gražiai sviesto. padeda 
švelnias sardines, o ant vir
šaus— muštardos. Deja, kati
nas tik suprunkščia ir vis dėlto <neėda! t

— Žiūrėkite, draugai! — su 
šunka politrukas ir pagriebęs 
katiną už sprando, pakelia ir, 

užtepęs geroką kiekį muštar
dos jam po uodega, paleidžia 
jį ant grindų. Katinas sukasi, 
kaip vilkelis,, ir kad laižo iki

prancu- 
neeste-

plonytę 
užtepa 

dvi
Kur dingdavo Vilniaus kombinatan atvežtas pienas? čio lauke kolchozininko.

— Drauge kolchozininke, 
kur kelias Į komunizmą?

— O štai ve, tiesiai per ka-

Darban buvo įkinkyti ‘‘liaudies kontrolieriai”, centro ko
miteto skirti tikrintojai ir tardytojai, bet jie nieko neiš
aiškindavo. Jie išaiškindavo, bet nekeldavo kombinato- pines, _ paro(}ė ranka kolcho- 
rių viešumon. Komunistai juk žinodavo, kad jie pirmie- [zininkas.
ji kombinaciniu keliu gaudavo pieno iš pieno kombinato. . ♦

“Prieš tai kalbėjausi su kombinato direktorium Jie taip pat žinojo, kad Vilniaus pieno kombinatan atvež- 
Petru Griciumi, kitais komunistais. Be tiesioginio dar tas pienas kombinaciniais keliais iš jo išeidavo. Jie žino- 
bo, svarbios uždoties — aprūpinti sostinės gyventojus jo, kad tas kombinacijas darė patys komunistai. Tai iš- \ Pr’e, sieno!v soviętll karin^n‘ 
pieno produktais, visuomeninių įsipareigojimu, jie galvojo ir paskelbė ne Chicagoje leidžiamos Naujienos, lio dokumentus, 
turi daug vargo su visuomeninio turto grobstytojais. bet Vilniuje leidžiama komunistų partijos centro komi-;
Sunku pasakyti, kur slypi šios blogybės šaknys. Par- teto Tiesa.

GIMINĖS UŽSIENYJE

Nauji leidiniai
“ELTA PRESS”, nr. 11,1971 

m. lapkričio mėn. šioje, italų 
kalba, Eltos biuletenio laidoje 
skirta nemaža vietos rusų rašy
tojo F. M. Dostojevskio ry
šiams su Lietuva. Plačiai cituo 
jama rašytojo dukros Paryžiu
je, 1926 m. paskelbta Dosto
jevskio biografija. Biuletenio 
numeryje paskelbta nemažai po 
litinio ir religinio turinio žinių.

“LITUANUS”, 1971 m., ,nr. 
3 (17 sąsiuvinis). Šioje laidoje 
paskelbti parinkti buv. Lietu
vos Prezidento A. Stulginskio 
laiškai. Du straipsniai liečia 
latvius: apie latvių liberalus 
1917 m. revoliucijos metu ir 
apie autoritetinį režimą Latvi
joje 1932-34 b., be to, Ignas 
K. Skrupskelis vertina Aleksio 
Rubulis knygą apie Baltų.lite
ra turą. Leidinio adresas: Li- 
tuanus, P. O. Box 9318, Chica
go, Ill., 60690, USA.

— Lietuvos TSR Mokslų Aka 
dėmi jos Darbai, nr. 2 (36), 1971 
Šioje laidoje, kurioje . kaip 
paprastai, kai kurie straips
niai skelbiami lietuvių ir rusų 
kalbomis, kreipia dėmesį šie 
straipsniai: J. Aničo “Lietuvių 
klerikalinių emigrantų veikla 
Europoje 1945 — 1950 m.”, tei
sės skyriuje: O. Ruželytės 
“Bažnyčios atskyrimo nuo val
stybės ir mokyklos nuo bažny
čios principo iškraipyfnas kle
rikalinėje lietuvių emigracijos 
spaudoje”, istorijos skyriuje — 
R. Žepkaitės “Apie Tarybų 
valstybės poziciją Lietuvos ir 
Lenkijos konflikto klausimu”, 
dar V. Kubiliaus “Lietuviškoji 
lyrikos samprata” ir kt. (E.)

— Ekonomistas, doc. Myko
las Ragevičius mirė Vilniuje 
1971 m. lapkričio 16 d. Jis-bu
vo gimęs 1896 m. spalio 31 d. 
Utenos apskr. Ekonomikos 
mokslus baigė Kaune ir dirbo 
Fjnansų Ministerijoje, gyvai 
veikė kooperacijos srity. Nuo 
1947 m. dirbo Vilniaus univer
siteto Ekonomikos fakultete, 
1958 m. jam buvo suteiktas do
cento vardas. Palaidotas lap
kričio 18 d. Antakalnio kapi
nėse Vilniuje. (Elta)

— Birštono kurortas praėj. 
metų gruodžio mėn. paminėjo 
125 m. gyvavimo sukaktį. (E.)

SUSKAITĖ PRAŠYMUS
— Kiek kartų aš prašiau, kad 

netriukšmautum ?
— Septynis kartus, mamyte.

[išlaižo visą inuštardą.
— Ar turi giminių užsieny-! — štai, draugai, jūs matote, 

i je? kaip reikia serviruoti režimą!

— patenkintas išdidžiai baigė 
politrukas.

♦

Surinko Žaliaskrandis

A. VILAINIS ŠIDLAUSKAS

GRIMZTANTI SALA SU 
KYŠANČIAIS BOKŠTAIS
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Taip tada man bylojo dr. Silvestras 

Brenza, Metropolitan banko Brenzų gimi
nės poskutinis prezidentas. Deja, ir pats 
jis mirė 1958 metų gruodžio 5 dieną. As
meninio turto esą buvę likę 1,134,429 dol., 
kurių didžiąją dalį paveldėjo našlė Nelda, 
nes broliai Jonas ir Julius nepaliko tiesio
ginių įpėdinių.

Marijonos Brenzaitės anūkai, gj-venę, 
berods, šiltuose kraštuose, nepanoro tęsti 
Brenzų pradėto banko darbo ir jie susita
rę su akcininkais pardavė akcijas. 1963 
metais banko balansas rodė 27,415, 260 do
lerių turto ir indėlių, šis bankas, perėjęs į 
svetimas rankas, steingėsi savo patarna
vimo rvšiu nenutraukti ir su lietuviais. 
Antanas Valonis išbuvo ten iki pat savo 
mirties. Vėliau banko vadovybė Į direkto
rius ir valdybą pasikvietė viceprezidentu 
žymų mūsų ekonomistą finansininką 
Adolfą Balifiną. Jis ir dabar tebėra šiose 
pareigose. Matosi, jog lietuviai banko pa
tarnavimais tebesinaudoja, nes ir ant durų, 
kur pažymėta, kokiomis kalbomis gali
ma susikalbėti šioje Įstaigoje, lietuvių 
kalba pažymėta net antroje vietoje.

Prasidėjus paskutiniajai emigracijos 
lietuvių bangai Į Ameriką, Westsaides lie
tuviai dar gyvai febesireiškė tautinėje, 
kultūrinėje bei politinėje veikloje. Para

pijos bažnyčioje tebevyravo lietuvių kal
ba. Buvo sakomi ne tik lietuviški pamoks
lai, bet ir pačios pamaldos buvo palydi
mos lietuviškų giesmių garsais. Nors jau 
nebe visos ir nebe taip veikliai reiškėsi dar 
ir organizacijos. Amerikos Lietuvių Tary
ba, kuri taip daug pasidarbavo politinėje 
plotmėje, kad pabaltiečiai nebūtų išduoti 
raudoniesiems (kaip tai atliko su ukrainie
čiais) ir kad jiems būtų plačiai pravertos 
durys į Ameriką, stipriai buvo remiama ir 
šios kolonijos. Kai BALFas, jau tokiam 
įstatymui dėl įvažiavimo praėjus, šoko 
plačiu mastu organizuoti įvažiavimo rei
kalus, sudarant atvykimo dokumentus ir 
apsigyvenimo garantijas bei darbo sutartis, 
tai ir ši lietuvių kolonija tokių kvietimų 
bei sutarčių pasirašė gana apsčiai. Ir pa
gal tuos kvietimus giminių ir negimimų, 
atvykusių nemokamai transportiniais ka
ro laivais ir į šią vietovę buvo gausus bū
rys. Rado, aišku šiltą ir svetingą prieglobs 
tį savųjų tarpe. Įsikurti buvo padedama 
visokeriopai, priglaudžiant savoje pasto
gėje, pavalgydinant ir padedant susirasti 
darbus. Kai vieni iš tų, čia apsistojusių, 
labai greitai kėlėsi į kitas lietuvių koloni
jas. tai nors maža jų dalis rodė ženklų čia 
ilgiau apsigyventi. Ir tuo tikrai džiaugėsi 
čia gyvenantieji lietuviai, kad jų skaičius 
vėl padidės ir bus sustiprinta lietuviška 
veikla. Buvo keletas ir iš tų šeinių, kurios 
ir tame pačiame Drauge pradėjo dirbti. 
Daktarai Prunskiai net savo ofisą buvo ati
darę. Kilio naujieji ateiviai ir į verslus,. 
daugiausia atidarydami ar perimdami už

eigas. Tokių be Anatolijaus Kairio vadina
mųjų tremtinių namų buvo Jurgis ir Tere
sė Pečkiai ir dar keletas kitų. Užeigų biz
nyje čia bandė jau vėliau įsikurti Tadas 
Kazimieraitis, bet jam nepasisekė ilgiau 
šioje kolonijoje išsilaikyti. Ilgiausiai, ro
dos, išsilaikė Barbora ir Adolfas Virkiečiai 
Western gatvėje, net davė pavadinimą 
Tremties Kampas. Jis, berods, su tuo Trem 
ties Kampu išbuvo kelioliką metų ir, ma
tyti, galėję dolerį kitą sutaupyti, nes bene 
prieš ketvertą meti] persikėlė į Bridgepor- 
tą, netoli mero Daley rezidencijos Į nuo
savą kampą (3601 So. Lowe gatvėje) ir ten 
atidarė A B klubą — užeigą. Klubą dera
mai atremontavo, įrengė, išleisdamas ke
letą tūkstančių dolerių.

Buvo keletas iš naujųjų ateivių ir kitose 
verslo sritvse. Vienas iš vėliausiai čia atki
lusių prekybininkų ir, tur būt, paskutinis 
bėglys ir šios kolonijos, berods, bus Vac
lovas Dūkštas. Jis stt savo žmona Vanda 
buvo atpirkęs Gintaro restoraną iš Ročkų 
prieš keletą metų( Atrodė, kad savo su
manumo, energijos ir gero aptarnavimo 
dėka sukosi neblogai. Bet kai aš, rinkda
mas medžiagą apie šią koloniją, norėjau 
ir jį aplankyti kaip seną pažįstamą, radau 
tik restorano sienas, iš lauko liepsnojan
čias degančiomis įvairiaspalvėmis linijo
mis, Net pagalvojau, koks blūdas bus už
ėjęs tam rimtam, susipratusiam verslinin
kui. Bet pravėręs duris Įsitikinau, jog čia 
jau šeimininkauja pietiečiai, dabar gau
siai Įsikurię šioje dalyje ir, žinoma, jau ir 
pats restoranas turi meksikietišką pavadi

nimą. šią vietą jau buvo Vaclovas ir Van
da Dukštai pardavę prieš porą mėnesių 
įsitikinę, kad prie esamų sąlygų jų biznis 
galės tik silpnėti ir teks prakaituoti vien 
tik už paties restorano išlaikymą, nebesi
tikint jau jokio pelno. Vaclovas Dūkštas, 
aukštaitis, biznyje nebe naujokas. Jis 
Town of Lake turėjo įsigijęs kepyklą su na
mu. Neblogai sukosi, rodos, ir uždirbo, 
nes jo kepamos duonos neužteko patenkin
ti visų pareikalavimų rinkoje. Pati kepyk
la buvo per maža, ir su maža talko nepa
jėgdavo pakankamai prikepti ir pristatyti 
į pareikalavimo vietas. Tad, kaip minė
jau, pardavęs kepyklą ir namus kiek vė
liau pirkosi Gintaro restoraną. Savo am
žiumi Vaclovas Dūkštas dar nesenas vyras, 
gabus ir darbštus biznyje ir lietuviškam 
reikalui visada jis randa laiko ir cento. 
Didelis knygų mėgėjas ir skaitytojas. Ra
do, rodos, laiko jas skaityti net ir biznio 
darbais apsikrovęs. Dabar Vaclovas ir 
Vanda Dukštai gyvena Brighton Parke ir 
dairosi pirkti vėl restoraną lietuvių apgy
ventoje apylinkėje.

Prasidėjus tai masinei naujųjų ateivių 
imigracijai į Ameriką, šioje kalanijoje 
tenka laikyti svarbiausiu Įvykiu, padariu
siu didelio įspūdžio, tai Anatolijaus Kairio 
Tremtinių namų atidarymą buvusiuose 
Meldažio namuose. Juose lankydavosi jau
nimas ir seniai taip gausiai, kad savaitga
liais to namo salės būdavo perpildytos. 
Nchclilpdaino namuose, jie pasipildavo į 
gatves ir vaikščiodavo šaligatviais. Judėji
mas tuose namuos buvo gyvas ir paprasto

mis dienomis, nes daugelis organizacijų 
turėdavo čia savo susirinkimus, vykdavo 
repeticijos ir kt. Tie namai naujiesiems 
ateiviams patapo viso kultūrinio veikimo, 
susitikimo ir jaunimo pramogų bei pasi
linksminimų vieta. Buvo noras bendrai 
pergyvenus visas karo ir pokario nelaimes 
susitikti jau pasiekus šio kontinento kran
tus ir pasidalyti įspūdžiais, kaip sekasi 
įsikurti, susirasti darbą ir pradėti naują 
savo gyvenimo etapą. Aišku, buvo svarbių 
reikalų aptarti, užsimezgusią Vokietijoje 
organizacijų tautinę, kultūrinę veiklą at
gaivinti. Nežiūrint nuošalios vietos, sku- 
bėdavo į tuos namus po darbo valandii net 
ir senimas. Apie jaunimą netenka nekalbė
ti. Čia jie galėjo savo tarpe susitikti, pa
bendrauti ir smagiai praleisti laiką šokiuo
se prie muzikos ir daĮnos garsų.

Visai kitaip pažiūrėjo i tai senoji čia be
gyvenanti karta. Su retomis išimtimis jie 
žiūrėjo, net su baimės jausmu, kaip į ko
kią invaziją, sukeliančia tiek triukšmo.
' (Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
“NAUJIENAS"

Jos visad rašo
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OR. ANNA BALIONAS
AKIŲ. AUSŲ. NOSIE!

IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63 rd STREET 
Ofiso t.lafu PRospoc* 8-322$ 
Rezid. t.l.f.: WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto 
ao 7 iki 9 vai vak. Treč. uždaryta

R*z. tol. 239-4683

DR. K. G. BALL’KAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Modical Building). Tel. LU 5 6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

T.l.fu PRospeet 8-1717

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3143 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-b 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiai 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
Teist. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71(t STREET 
Otises: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penKtadien; nuo 1—5. tree, 

ir šeštau. ūktai susitarus.

Rez.: Gi 8-0873

DR. W. EIS1N - E1SINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS' 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, sKa m binti Ml 3-0001.

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 val» 
Tree, ir šeštai uždaryta.

. Ofiso tel.: Portsmouth y-6000 
Rezid, telef.: G Arden 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: Pirmai, antrad^ ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7-vai. popiet; Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vaL ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

• KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai.: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak.

Ofiso telef.: 776-2380
Naujas rez. telef.: 448-5545

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

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

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

uždaryta. >
Rez. tek: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tai.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad 
tr penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie- 
^laie 2-4 vai. po* pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.* HEmlock 4-2123 
Rezid. tele?«« Glbson 8-6195

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

~~~p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

■J Aparatai - Protezai. Med. Bap 
dažai. Speciali pagalba kojomi 

* (Arch Supports) ir L L
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—i. 
I860 West 63rd St., Chicago, Ilk 60629 

Telefu PRosp*ct 6-5084

TAMPA, FLA.
Iš Tampos rytinio pakraščio

Tampos lietuvių klubo vice
pirmininkas Jonas Kalpokas 
man pranešė, kad bus rengiamas 
Lietuvos Nepriklausomybės, mi
nėjimas. Lietuvių Klubas Tam
po j e šį minėjimų surengs šeš
tadienį vasario (Febr.) 5 dienų 
East Point Civic Clubo salėj prie 
92 vieškelio.

Bus pietūs, vaišės ir pasilink
sminimas. Svečiai kviečiami at
silankyti ir kartu su mumis pa
gerbti Lietuvos Nepriklausomy
bę. ‘ .
Tampos lietuviai dar vis gyvuoja

Pietinėje Tampos miesto da
lyje jau keletas metų apsigyve
no iš Kanados atvažiavusi pra
kilni šeimynėlė: Jonas, Dagvilė 
ir dvi dukros, Ramona ir Sylvia 
Kalpokai. Ramona jau apsivedė 
ir savistoviai su šeima gyvena. 
Sylvia dar jaunutė prie tėve
lių gyvena, lanko aukštesnę mo
kyklų. Kalpokai išgyvenę Flo
ridoje vienuolika metų, per tų 
laikotarpį pasiilgo Kanadoje pa
liktųjų artimųjų draugų. Šių 
žiemos švenčių proga, visa Kal
pokų šeima išskrido į Kanadą — 
Torontą, Londoną ir kitas vie
tas, kur aplankė' savuosius arti
muosius ir pasimatė su visais. 
Kalpokai sako, Kanada jau nela
bai juos sužavėjusi, viena, kad 
daug kas pasikeitę, o kita, tai 
šaltasis klimatas ne prie širdies.

GRADFNSKAS
NET 150 DOL.
PIGIAU 

MOKĖSITE DABAR 
IŠPARDAVIMO METU

2512 W. 47 SY. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

» ■— ----------------— —

■/pERKRAUSTYMAI ’

MOVING
Laidiniai — Pilna a pd ra ūda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymai 

iš įvairių atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place
ToL: FRontier 6-1882

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

i Visos prograntes is 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.

ToL: HEmlock 4-2413 
7IJ9 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO. ILL 60629

A FORESTS FUTURE 
IS IN YOUR HANDS

Jiems buvęs malonumas su ro
gutėmis per sniego pusnynus 
pasivažinėti, o ypatingai Sylvi- 
jai, nes sniego ji dar prisimena 
kai jos tėveliai mažutę išsivežė į 
Floridų.

Abudu Kalpokai jaunosios 
kartos išsilavinę žmonės kultū
ringa lietuvių šeima. Kalpokai 
įsijungė į dienraščio “Naujie
nų” skaitlingųjų šeimą.

Linkėtina abiem Kalpokams 
laimingo linksmo gyvenimo 
Floridos šiltame klimate, o 
jaunajai Syl vijai išaugti į 
skaisčią lietuvaitę ir niekados 
nepamiršti savųjų tėvelių ir gra
žiosios lietuvių kalbos. —
Svečiuose pas J. Maskaliūną

Clearwater Beach daug metų 
gyvenęs J. Maskaliūnas, dabar 
persikėlė gyventi į vieną moder
niųjų viešbučių-Hotel: 880 Man
dalay Ave. Apt. 140. Buvo ma
lonu pasikalbėti su senu prie- 
teliu. Jokūbas seniau buvo sti
prios sveikatos vyras, priklau
sė kelioms organizacijoms, bu
vo Tampos Lietuvių Klubo pats 
pirmutinis pirmininkas. Kaip ir 
kitose organizacijose užimdavo 
svarbesnį postą. J. Maskaliūno 
sveikata jau sumenkusi, labiau
siai jo akys sunegalėjo. Nors 
ir susupusiomis akimis, Jokū
bas parodė jo kambarėlyje ant 
stalelio pluoštą Naujienų dien
raščio. Man nespėjus paklaus
ti, ar dar gali skaityti, Jokūbas 
parodė — še, visas šitas išskai
čiau! Tik, sako, Naujienos re
tai ateina į Clearwaterį. Sako, 
kai kada gaunas tik dukart į sa
vaitę, tai pasilgstąs visokių tų 
“Trumpai”. Iš visur, sako, dar 
suranda žinutes apie mano se
nuosius Čikagos draugus. Tai, 
sako, turėsiu dar atsinaujinti 
tas Naujienas.
. Maskaliūnas jau mažai kur 
gali išvažiuoti, tik einąs į pa
jūri pasivaikščioti. Maskaliū
nas labai apsidžiaugė kai mes jį 
aplankėme. Ugiausiij ir sveikų 
dar daug išgyventi metelių!

Lietuvių Kaimelis priaugo 
viena lietuvių šeima

Iš netolimos Tampos apylin
kės, persikėlė į L. Kaimelį pa
stoviai apsigyventi pora senes
nės kartos lietuvių, abudu Ame
rikoj gimę. Vėliau apie juos 
daugiau.

Floridoj oras nepaprastas. Vi- 
durvasaros šiluma. Dar nė vie
nos šalnos neturėjome. Lapkri
tis buvo kiek atšalęs. Su pra
džia gruodžio oras vėl sušilo, 
temperatūra iškilo virš 80 laips
nių ir taip laikosi ligi šiai die
nai. Jei nepasikeis į šaltį, tai 
bus rekordinė žiema. Medžiai, 
kurie buvo apsinuoginę nuo ža
liųjų lapų, šiandien pradėjo nau
jus lapus skleisti. Ryčių mede
liai pasipuošė ruzavais žiedais, 
kaip ir kiti vasariniai medeliai. 
Ir gėlės puikiai sužydo. Miela 
malonu gamtoje. Trūkumas lie
tučio, bet gal ir to gausim. Pa
plūdimiai prisipildė naujais 
žmonėmis — turistais. Tai vis 
Floridai nauji doleriukai iš tu
ristų. Onutė

Praeitas priešmetims susi
rinkimas ir -naujos valdybos 
rinkimas įvyko gruodžio 26 d. 
Hollywood salėje ir buvo pir
mininko Povilo Masilionio tin
kamai pravestas. Visai valdy
bai bei daug eilinių narių da
lyvaujant, raštininko Jos. Ke
turakio protokolas su bendrai 
kitų valdybos narių praneši
mais liko vienbalsiai priimta. 
Valdybos rinkimuose, 1972 me
tams į mirusio vice pirminin
ko Jono Didžgalvio vietą išrink 
ta jo žmona Rožė Didžgalvie- 
nė, kuri buvo kontrolės rašti
ninkė, gi kantrolės raštininke 
išrinkta Josephine Masilionis. 
Kiti pasiliko tie patys.

Dabar šiais metais Žagarės 
Klubo valdybą sudaro pirmi
ninkas Povilas Masilionis, vice 
pirmininkė Rožė Didžgalvienė, 
nutarimų raštininkas Jos Ke
turakis, finansų raštininkas 
Herman Danta, kantrolės raš
tininkė Josephine Masilionis, 
iždininkė Adelė Šankus ir ko- 
resp. A. Jušas,

Sekantis svarbus klubo me
tinis susirinkimas įvyks sekma 
dieni sausio 23 d. Hollywood 
salėje, 2417 W. 43rd St pradžia 
1 vai. po pietų. Klubas kviečia 
narius ir nares gausiai susirin
kime dalyvauti, * nes valdyba 
bus paruošusi savo raportus, 
taipgi revizijos komisija iš
duos apyskaitą, kuri nušvies 
visų praeitų meti] klubo stovį. 
Be to reikės aptarti klubo ge
rovės reikalus bei veiklą, pa
rengimus ir vasaros piknikus. 
Su šių 1972 metų pradžia visi 
nariai prašomi užsimokėti sa
vo mokesčius klubui. A. Jūsas

Mirė prof. V. Ruokis
Prof. Viktoras Ruokis mirė 

Kaune,4971 m. gruodžio 26 d. 
Jis buvo ilgametis Lietuvos Že
mės Ūkio akademijos dirvože
mio katedros vedėjas. “Tiesos’’ 
ar “Kom. Tiesos” nekrologe 
(gruodžio 28) pažymėta, kad 
Lietuvos . mokslas bei žemės 
ūkio darbuotojai ir visuomenė 
netekę “didelės erudicijos 
mokslininko, pasižymėjusio vys 
tant dirvožemio, agrochemijos 
chemijos mokslus, vieno pir
mųjų aukštojo žemės ūkio 
mokslo organizatorių ir pedago
go. .. ”

V. Ruokis gimė 1885 m. kovo 
11 d. Daubariškio viensėdyje, 
Daugėliškio valsčiuje, švenčio 
nių apskr. (dabar — Ignalinos

>a«ry «ce, erery shrub, 
•ad aH ear wildlife depend ea 

yon to help prevent 
forest Era. So pleate foAcx 

Stnofcey*t ABCtr AHrayt 
hold matches fill coU. Be ante 

to deova all camp&m, 
the aches, sad drova 

them agsia. Crash aM 
anokat 4ead ent.

Pleaaat Only yon can 
present forest Eres

Žagariečiy Klubas
Žagarės Draugiško Klubo 

metinis knygų patikrinimo ko 
misijos ir valdybos bendras po
sėdis ivvko sausio 8 d. klubo 
iždininkės ponios Adelės Šan
kus puikiuose namuose. 2520 
\V. 68th Si. Prieš pradedant 
darbų šeimininkė patiekė iš 
daug gardžiij valgių šaunius 
pietus. Turėjome kavutės bei 
kitokių gėrimu. Po pietų revi
zijos komisija susidėjo iš ga
besniųjų narių (moterų), tai 
darbas buvo gan sklandus ir 
ilgai netrukus sąskaitos buvo 
korektiškai suvestos bei pasi
rodė kad praeitais 1971 metais 
padaryta gerokai pelno. Tik 
gaila, keli nariai mirė, bet dar 
narių turima nemažai ir dau
guma jų reiškiasi klubo veik
loje.

Klubo knygos bei visi kiti 
reikalai rasti geroj tvarkoj, pa
dėka priklauso valdybai.

ujciids;. Ruokis 1919 m. atgal 
vino Dotnuvoje žemės ūkio Ir 
miškų mokyklą, iki 1920 m. 
buvo jos direktorium. Dotnu
vos žemės ūkio technikumą pa
vertus i žemės ūkio akademi
ją, Ruokis ėjo agrochemijos ir 
geognozijos katedros vedėjo 
pareigas, nuo 1927 m. buvo do 
centu, nuo 1931 m. — ekstra
ordinariniu profesorium Dot
nuvoje. Jis vadovavo Akade
mijos dirvožemio katedros iki 
1968 m.

V ilniaus spauda nė žodžiu 
nepaminėjo, kad velionis 1914 
— 15 m. yra dirbęs Centrinia
me lietuvių nuo karo nukentė- 
jusiems šelpti komitete Vilniu
je, kad jis ten veikė “Rūtos” 
draugijoje ir buvo “Rūtos” cho 
ro dirigentu. Taip pat neišdrįs 
ta paminėti, kad Ruokis yra 
vedęs žemės ūkio skyrių Lietu
viškoje Enciklopedijoje Kaune 
bei rašęs mokslo žurnalams 
nepr. Lietuvoje.

Ruokis yra daug keliavęs po 
Europos ir Afrikos kraštus. Iš 
visos eilės jo parašytų mokslo 
darbų, minėtina: “Neorgani
nė chemija” (1920), “Dirvože
mio mokslas” (1930 ir antroji 
laida 1959 m.), “Pietų Lietu
vos dirvožemiai” ir kt Jis pri
sidėjo prie pirmojo Lietuvos 
dirvožemių žemėlapio, 1951 
metais, išleidimo.

Prof. Ruokio palaikai buvo 
pašarvoti Lietuvos žemės ūkio 
akademijos Aktų salėje (No
reikiškėse), atsisveikinimas vy 
ko gruodžio 28 ir 29 d., gi lai
dotuvės gruodžio 29 d. Petra
šiūnų kapinėse. (Elta)

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMAI

— Žemaičiy Kultūros Klubo meti
nis narių susirinkimas įvyks trečia
dienį, sausio 19 dieną 7:00 vai. vak. 
Hollywood svetainėje, 2417 W. 43rd 

fSt. Nariai, malonėkite .atsilankyti. 
• Aptarsite klubo reikalus * ir išgirsite 
pranešimus. Laikas užsimokėti klubo 
duokles. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rast

— Humboldt Parko Lietuvių Klubo 
metinis narių susirinkimas įvyks tre
čiadienį, sausio 19 d. 1215 vai. popiet, 
Almera Simons parko svetainėje, 1640 
N. Drake Ave., pirmame aukšte, 103 
kambaryje, šiame susirinkime bus 
pateikta metinė apyskaita, planuosime 
šių metų darbuotę, skirsime komisi
jas. Nariai ir narės prašomi atvykti 
ir kandidatų, norinčių įstoti į mūsų 
klubą, atsivesti. Po susirinkimo bus 
paruoštos visiems dalyviams draugiš
kos vaišės.

W. V, Mankus, rast

ANTANUI GINTNr •IUI
mirus,

Jo broliui Juozui su šeima Lietuvoje, gimi
nėms ir artimiesiems Amerikoje reiškiame 
giliausią užuojautą ir kartu liūdime.

Marquette Parko Lietuvių Namų Savininkų 
Organizacijos Valdyba ir Nariai

PADĖKA
Mano myliniam vyrui ir mūsų brangiam TėvuiANTANUI NOVICKIUI

mirus, 

nuoširdžią padėką reiškiame visiems teikusiems jam ligos 
metu pagalbą: slaugiusiems. vežiojusiems, lankiusiems ir 
raminusiems sunkioje ligoje.

Ačiū už gėles, už užprašytas mišias, už aukas Tautos 
Fondui ir Kultūros Židiniui.

Dėkojame už |>aranią, paguodą ir užuojautą skausmo 
valandose.

Taip pat esame dėkingi visiems atsisveikinusiems ir 
palydėjtįsiems mūsų Brangiausiąjį į amžino poilsio vietą.

žmona Birutė, 
duktė Živilė, 
sūnus Sigitas.

■ui , m

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS !

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

arba, liūdesio valandų** 
gražiausiems gėlės ir vanujoū anxx> 

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R, PETRO (PUTRAMEt!
5525 So. Harkm Av«< — 586-1220

GUŽAUSKŲ
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GtLINYČIA
2443 WEST 63rd STREET >

T«l« fon.i; p R. Ir PR 84X34

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-6

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

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOSI AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

•', Tek: Y Arda 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijoe

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS PIENĄ 
IR NAKTĮ 

★ 
TURIME 

' KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

ANTANAS AL PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArOs 7-3401

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: Y Aras 7-113d-U39

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WKST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Ulinois
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Lietuvių Prekybos Rūmų veikla
Stipri Lietuvių Prekybos Bū kad buvo skiriama daug

j iki.C liepos, buvęs Prekybos
j Kuinų prezidentas banki- 

laiko niūkūs Adolfas Balionas vagi
liui organizacija. Joje yra ap- lietuvių kultūriniams reika-.no visus įvairiomis priemonė- 
'sijunge įvairių profesijų lietu- lams. Ilgamečiu! Prekybos mis kongresų remti ir padėti 
viai: pramonininkai, preky-lRūmų direktoriui Vincui Ka-,jaunimui. Jis ta proga pasakė 
•Liniukai, statybininkai ir kt.’reivai išreikšta nuoširdi padekalbų, kuri kiekvienam paku- 
Prekvbos Rūmų veikla prasi- ka už veiklumą ilgametėje Rūjtcno patriotinius jausmus. Jis 
deda nuo 1933 motų. Pertų lai mų tarnyboje. Susirinkusieji, pasakė, “Nepalaidojo Lietu
kų Rūmai yra nuveikę didelius 
darbus lietuviškos visuomenės 
ir lietuvybės gerovei kelti. Rū
mų veikla nesiriboja vien pro
fesine vekla, bet daug dėme
lio skiria ir aukoja lietuviš
kiems kultūriniams ir visuo
meniniams reikalams.. Svar
besniais Lietuvos ir lietuvių 
gyvenimo įvykiais surengia mi
nėjimus ir pagerbimus su pri
taikinta programa.
* Prekybos Rūmams vadovau
ja jaunas visuomenes veikėjas, 
kelių organizacijų vadovas, 
^bankininkas, gvardijos inži- 
Jnerijos pulkininkas leitenan
tas Kazimieras Oksas. Jam ar
timai talkininkauja: Juozas 
Bacevičius, Petras Vilkelis, Jo
nas Evans ir kiti.
į Šis, 1972 metų sausio 12 d. su 
girinkimas buvo įdomus tuo. 

----------- --------------------------- -------—-----------------------------------

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA i
I

Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kokią i 
Į knygų spintą ar lentyną:

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 pusi. $6.00 '
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai Įrišta, 464 pusi....... ...... $6.00 !
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

įrištas, 431 pusi. --------------------------------------- $730
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 

ISTORIJA, I dalis. 208 pusi. įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; H dalis, 225 pusi., Įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais — ----- ------------------------- $2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p— $5.50
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusi------ ------------------------ $3.00
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pusi., __ ___________________ $1.00
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.

įrišta — S5.00 minkštais viršeliais — ___________ $4.00
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pusi., dabar tik _________________________ $10.00
I

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago 8, III. — Telef. HA 1-6100

1 —.................... s

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kietais 
viršeliais $10.00,' minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija.

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

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

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NORI 311?

Ž608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Did«IIi pasirinkimas Įvalrlę prakly.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
250T W. 69th St., Chicago, HI. 60629. — Tai. WA 5-2737 
3333 So. Halstad St., Chicago, III. 60608. — Tai. 254-3320

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

V. V A L A N T I N A S

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigos ir 8<žininga« patarnavimas. Naujausi kraustymo 

jrankiaL Hgu metu patyrimas.

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

>_____ ■ ------------------ - , ————

J. AUGUSTAITIS

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pust knyga. Kaina $1.50

Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpi, negalės apsieiti be J. Augustaičio pi- 
ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne^ 
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpi paistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gave pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

jam gausiai paplojo. Sekreto
rius Bronius Gramantas per
skaitė paskutinio susirinkimo 
protokolų, o iždininkas Adol
fas Baliūnas pateikė praėjusių 
metu smulkių apyskaitų. Iš 
pranešimo paaiškėjo, kad Pre 
kvbos Rūmai turi kapitalo; 
$13,820.73, kuris laikomas įvai
riuose bankuose.

Kiekvienais metais Prekybos 
Rūmai skiria pora stipendijų, 
kuriomis padeda lietuviams 
jaunuoliams siekti aukštojo 
mokslo. Prekybos Rūmų na
riai giliai atjaučia Norkų skau
džia šeimos nelaime, kuri 
įvyko prieš Kalėdas: gaisre 
sudegė jų du vaikai ir visas tur
tas. Rūmų nariai jiems sudėjo 
125 dolerius.

Ryšium su įvykstančiu Jauni 
mo Kongresu nuo 30 birželio 

vos rusų caras, nepalaidos jos 
nei komunistai, iki mūsų jau
nimas bus gyvas, patriotiniai 
nusiteikęs, jaus savyje tėvų 
žemei meilę ir prisirišimų”. 
Jam buvo sukeltos ovacijos.

Buvo renkami .5 Rūmų di
rektoriai, kuriems pasibaigė ka
dencijos terminas. Keturi di
rektoriai: Juozas Bacevičius, 
B fu no Gramantas, Petras Vil
kelis ir ('.baries Macke buvo 
perrinkti, o penktas jaunas 
stackbrokeris Jonas Petrulis 
naujai išrinktas. Prekybos Rū
mų direktoriai renkami 3-jų 
metų terminui. Po darbingo ir 
sėkmingo susirinkimo visi na
riai ir svečiai buvo pavaišinti 
skaniais lietuviškais valgiais. 
Valgius pagamino prityrusi šei 
mininkė — kulinarė Veronika 
Barškienė.

Antanas St ak ė n as

Bilijonai doleriu 
kitam erdvėlaiviui
Prezidentas Nixon šiomis die

nomis autorizavo skirti pusšešto 
bilijono (milijardo) dolerių pa
statyti tokį erdvėlaivi, kurs ne
būtų vienkartinis kaip ligšioli
niai Apollo, bet galėtų tarnauti 
kaip koks erdvių autobusas žmo
nėms (žinoma, mokslininkams) 
tarp žemės ir stratosferos vežio
ti. Blogiausia, kad tokiam “au
tobusui“ sugedus, jo nebegali
ma Įkeisti nei iškeisti, o pus
šešto bilijono reiškia 5,500,000,- 
000 dolerių...

Kokia iš viso to nauda, aiš
kina kolumnistas Bob Cromie, 
girdi, “malonu bus žiųoti, kad 
50,000 vyrų ir moterų erdvė
laivių industrijoje penkiems ar 
dešimčiai metų turte darbo”, 
bet dar geriau nusakė patys 
mokslininkai, kad esą galima bus 
tikėtis mėnulyje pirmąjį kūdiki 
gimstant!

Respublikonų Tautinių
1 Grupių Tarybos

Rezoliucijų Komisija, 
kurios sudėty yra ir du lietuviai 
iš Illinois: Aleksas Jankūnas. 
Cicero. III., ir I>r. Paul Dargis iš 
Westchester, Ill., gruodžio 3 d. 
priėmė eilę rezoliucijų, viso sep
tyniolika, liečiančių Įvairias sri
tis. Šios rezoliucijos bus per
siųstos Respublikonų Partijos 
Pirmininkui, Respublikonų Tau
tinės konvencijos platformos ko
misijai ir Baltiesiems Rūmams. 
Kelios iš tų rezoliucijų tiesiogi
niai mini lietuvius.

Rezoliucija Nr. 6 remia Ra
dio Free Europe ir Radio Liber
ty veiklą ir reikalauja šių stočių 
transliacijų tęstinumo. Taipogi 
prašoma, ,kad prezidentas ir 
kongresas paskirtų nepriklauso
mą organizaciją, kuriai būtų 
patikėta šių stočių veiklos prie
žiūra. Reikalaujama, kad šių 
stočių personalas būtų peržiūrė
tas ir Radio Free Europe ir Ra
dio Liberty veikla aptvarkyta.

Išreiškiamas protestas prieš 
dvidešimties metų diskriminaci
ją Pabaltijo valstybių atžvilgiu 
ir reikalaujama, kad progra
mos lietuviu, latviu ir estu kal
bomis būtų Įvestos tose stotyse 
galimai greičiau. Rezoliucija 
Nr. 14 remia kongresmano Ed
ward R. Derwinski padarytą 
pareiškimą Jungtinėse Tautose, 
reikalaujant laisvo apsisprendi
mo teisės Pabaltijo valstybėms: 
Lietuvai. Latvijai ir Estipąi. Re
zoliucija sveikina prezidentą 
Nixona su puikaus ambasado
riaus Edward R. Derwinski pa
skyrimu Į Jungtines Tautas ats
tovauti Jungtines Amerikos Val
stybes.

— Simo Kudirkos byla — Ly
gos valdyba pasiuntė laiškus 
prezidentui Noxonui, viceprezi

dentui Agnew ir senatoriui P«r- 
< y. luiinkuose prašoma {traukti 
Simo Kudirkos klausimą .Į pasi
tarimų darijotvųrkę prezidento 
kelionės Į Maskvą proga. Tai
pogi siūloma, kad būtų daromi 
žygiai iškeisti Simą Kudirką i 
kokį anai pusei reikalingą as
menį, kaip kad buvo padaryta 
t-2 piloto atveju. Laiškų pa
siuntimą kcxirdinavo Lygos iž
dininkas Aleksas Jankūnas.

Brighton Parkas
Tarp mūsų gerų lietuvių

Petronėlė ir Kazimieras Va- 
lantinai, kurie sėkmingai įsikūrė 
1500 Tai man Avė., ten jie užlai
ko jaukią pobūvių svetainę bei 
laukiai Įruoštą svečių salioną, 
kur visiems klientams teikiama 
bičiulišką patarnavimą su dau
gybe gėrimų. Be to Valentinai 
žadėjo greit surengti Įkurtuvių 
pokylį. Kazimieras susilaukė 49 
metelių, tai pačiame gyvenimo 
žydėjime vyras. Jo gimtadienis 
bus ši trečiadienį, sausio 19 d. 
Ilgiausių metų ir viso geriausio 
jo gyvenime! Valantinai prenu
meruoja mūsų dienraštį Naujie
nas ir noriai skaito.

— Helenutės Vengeliauskie- 
nės, 4500 So. Talman Avė., pla
čiai Brightonparkieėiams žino
mos lietuviškų organizacijų per 
daugelį metų žymios veikėjos, 
gimtadienis bus trečiadienį, sau
sio 26 d. Helenutė priklauso 
daugeliui vietos Draugijų - klu
bų, kuriuose nuoširdžiai dar
buojasi valdybose, komisijose ir 
atlieka kitus naudingus darbus. 
Mūsų Helenutė taip pat mėgsta 
skaityti laikraščius ir gerai žino 
kas vyksta lietuviškame judėji
me. Beje, Helenutė minėtu ad
resu per daug metų turėjo salės 
ir svečių užeigos biznį, bet vė
liau jos vyrui Petrui mirus, bu
vo neįmanoma dėl susidėjusių 
aplinkybių išlaikyti, tad pardavė 
K. P. Valantinams.

Mes visi vienodai linkime Ile- 
lenutei Vėngeliauskienei ilgiau
sių metų ir pakiliu ūpu, šventiš
ka nuotaika atšvęsti savo reikš
mingąjį gimtadienį. A. Jusas

Kunigas Jesse Jackson 
žada išgelbėti žmoniją, 
Prasidėjusi nesantaika tarp 

dviejų žymių negrų vadų dėl 
“Duonos krepšio” organizaci
jos Chicagoje pradeda darytis 
Įdomesnė. ,v

Negrų apie 6 milijonus na
rių baptistų organizacija SCLC 
(Southern Christian Leader
ship Conference) turi savo ne
turtingiems tautiečiams šelpti 
skyrių “Operation Bread Bas
ket”. To skyriaus direktorius 
Chieagoj buvo kunigas Jesse 
Jackson. kurio vadovybėje 
praeitą rudenį International 
Amphiteatre Chicagoje buvo 
suruošta negrų paroda Black 
Expo, turėjusi gana gerą pasi
sekimą. Pajamų esą buvo -$176, 
141.80.

Dabar SCLC paprašė direkto
riaus kun. Jacksono ataskaitos 
iš tos parodos, kurios iki šiol 
negavo, bet direktorius Jack- 
son užsigavęs pasitraukė iš 
Duonos Krepšio pareigų ir su 
savim išvedęs ko ne visą gau
singą štabą Įsteigė kitą organi
zaciją. pavadintą “Operation 
Push” kas pažodžiui reiškia 
“Žmonių sąjunga žmonijai iš
gelbėti — People United to Sa
ve Humanity.

SCLC prezidentas Dr. Ralph 
Abernathy, atvykęs iš Atlan
tos j Chicagą “Duonos Krep
šio” perorganizuoti suabejojo 
dėl kun. Jesse užsimojimo pa
stebėdamas: “Aš mažai teži
nau apie Jessc naująją orga
nizaciją. bei kiek suprantu, 
jis siekia išgelbėti žmoniją. Aš 
maniau, kad Jėzus prieš 2000 
metų buvo suorganizavęs gru
pę žmonijai išgelbėti”.

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 
DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

HELP WANTED — MALE 
Oarbininky Reikia

FAR SOUTH SIDE
MFG. PLANT

Wants hard working bondable 
porter night watchman, 

if qualified phone 
WILLIAM KNAPP 

7X5-2272

PUNCH PRESS SET-UP
Southwest suburban manufacturer 
needs set up man. 3 shifts available 
Excellent wages, overtime and bene

fits. English speaking preferred.
DI’ PAGE MFG. CO.

2250 CURTIS STREET 
DOWNERS GROWE, ILL. 

968-6900

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

B A R M A I D S 
DAYS OR EVENINGS. 
Ask for Mr. J. Boulo.

HI HAT LOUNGE 
2246 So. CICERO 

652-5115

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

GERAI IŠDIRBTAS senas biznis lie
tuviu rajone. Cicero: geromis sąlygo

mis IŠNUOMOJAMA UŽEIGA.
Teirautis tel. 652-5121.

Paštų Įstaiga rengiasi 
pakelti 3 klasės važmą
Federal, teisėjas Washingto

ne laikinai sustabdė Pašto Įs
taigos kėslą dar šį mėnesį žy
miai pakelti pašto važmos ra
tas trecios klasės siuntiniams.

Pašto įstaiga rengėsi ratas iš 
$42 už 1000 gabalų pakelti iki 
$50 jau praeitą rugsėjo mėnesį, 
tik tą kėslą sutrukdė preziden
to Nixono paskelbtas kainų ir 
algų Įšaldymas. Dėlto įstaiga 
pakėlimą buvo nukėlusi šio 
sausio 24 dienai. Paštų įstaiga 
žada teisėjo sprendimą ape
liuoti.

Lauke be kepurės
— gaiva išgaruoja

Dr. T. R. Van Dellen straips
nyje “Galvą be kepurės išlei
džia kūno šilumą”, perspėja šal
tame ore neiti laukan be ke
purės.

Apsidenk galvą kepure arba 
šaliku kai lauke oras šaltas, 
ypač kai nieko neveiki, rašo 
jis. Prie 25 laipsnių Fahren- 
heito šiltai apsirengęs žmogus 
gali netekti pusės savo kūno 
pagamintos šilumos, jei jo gal 
va neapdengta. Temperatūrai 
nukritus iki 5 laipsnių Fahren
heit© du trečdaliai kūno šilu
mos dingsta. Tatai yra svarbu 
žinoti, kadangi mūsų kūnas 
yra vienintelė šilumos gamini
mo versmė šaltame ore esant.

CTA traukinėlyje rado 
negyvai, nudurtą žmogų
Congress — Milwaukee CTA 

traukinėliui atvažiavus į galu
tine stoti Jefferson Parke kon
duktorius pastebėjo, kad vie
nas jaunas apie\25 metų am
žiaus keleivis paskutinėje va
gono sėdynėje nesijudina. Pri
ėjęs pamatė, kad žmogus ne
begyvas. Jis buvo 4 kartus per 
durtas per krūtinę ir vieną kar 
tą pei' vidurius. Pas jį nerasta 
nei pinigų nei dokumentų...

I TRUMPAI 
fe----------------------------d

— Dalia Tallat - Kelpšaitė, 
buvusi I-jo Jaunimo Kongreso 
nakvynių komisijos pirminin
kė buvo pakviesta į II P.TK tos 
komisijos posėdį ir davė daug 
naudingų patarimų. Daiva Vait
kevičiūtė yra dabartinės komi
sijos pirmininkė.

— Stefanija Dirdienė, gyv. 
Bridgeport© apylinkėje, pava
sarį žada išsikelti į Indianos 
valstiją.

— Angela Katela užsakė Nau 
jienas savo mylimai mamytei 
Julijai Steponaitienei jos gim
tadienio proga. Abi gyvena 
kaimynystėje. Marquette Par
ko apylinkėje.

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINĄ M8 
TR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MENESINLAIS 1SSIM0KEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREEPKITŽC Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą*

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Virginia 7-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
_____________ _------------------ —*

. .............. ................... . ..... ...
Federaliniy ir valstijos pajamy 

mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas

REAL ESTATE 
Parašy paliudijimas

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos < 
INSURANCE
NAUJAS ADRESAS

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

Tel. 436-7878 *

F1———H

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

T E R R A
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

M. A. ŠIMKUS
Real Estate, Notary Public 

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

kitoki blankai.
V ■■■■ i /

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tel.: REpublic 7-1941

— Kan. V. Zakarauskas, Mar
quette parko lietuvių parapi
jos vikaras ir Alto narys, išvy
ko Floridon? atostogų drauge 
su Gary, Ind., klebonu kun. Ur 
bonu. Ten jie pasimatys su 
vysk. Deksniu, kuris dabar 
yra atvykęs iš Vokietijos.

— Lietuvos Dukterų Draugi
ja sausio 23 d. narių susirinki
me išrinks naują valdybą. Or
ganizacija yra veikli vietinės 
šalpos darbuose.

— Tradicinis mažalietuvių, 
visų lietuvių mėgiamas Užga
vėnių ^šiupinys tikrai įvyks, 
užtikrink klaipėdiškis Mikas 
Nagys.

♦ Tradicinis Užgavėnių šiupi
nys įvyks š. m. vasario 5 d., šeš
tadienį, 7 vai. vakaro, Lietuvių 
Tautiniuose Namuose, 6422 So. 
Kedzie Avė. Bus šiupinio vai
šės, įvairi meninė programa ir 
nuotaikingi šokiai.

Stalai rezervuojami iš anksto 
pas Ramūną Buntiną, telefonu 
PR 8-4282. ‘

Nuolankiai kviečia dalyvauti 
Mažosios Lietuvos Lietuvių 

Draugija
(Pr).

Chicagos Medžiotojų - Meš
keriotojų Klubas kviečia visus į 
metinį žvėrienos Balių sausio 22 
dieną, 7:30 vai. vak., Jaunimo 
centre, 5620 So. Claremont Ave. 
Programą išpildys Živilė Num- 
gaudaitė ir Liucija Buivydaitė - 
Ambrosienė. Gros padidintas 
Ramonio orkestras. Įėjimas, šal
ta ir karšta vakarienė tik 6 dol. 
Rezervacijoms tel. 776-8688 arba 
247-1131. (Pr). <

LAIMINGI NAMAI
12 METŲ 2 butų geriausias mūro 

namas, 2 atskiri šildymai, 2 auto ga
ražas, pačiame Marquette Parke. — 
$37,700.

SVTESTJS 2 BUTŲ 11 metų mūras, 
naujas garažas su elektr. durim, ąžuo
lo medis, alum, langai, nauji karpetai, 
2 radiant šildymai, sveiki oro vėsintu
vai, sausas — aukštas beismantas, 
prie pat Marquette Parko. $44,900.

DIDELIS 6 kambarių mūras. Mo
dernus 2 auto garažas, kabinetų vir
tuvė, gazu šildymas. Puikūs namas 
gyventi Marquette Parke. $22,500.

8 KAMBARIŲ mūras, liuksus įreng
ta virtuvė ir vonia, nauji karpetai, 
puošnus beismantas, garažas, arti par
kas. Priims rimtą pasiūlymą.

2 BUTŲ MŪRAS arti bažnyčios ir 
mokyklų. 3 kamb. sausam beismante, 
2 auto garažas. $29,000.

ŽEMES — 30 pėdų su garažu prie 
pat parko. $10,400.

4 BUTŲ gražus mūras ir ^4 auto 
mūro garažas. Naujas gazo šildymas 
Aluminum langai; Prie Maria High 
— $42.700.

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

APYNAŪJIS 2-jų butų gražus mūr^ 
po 3 mieg., alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40,500.

6 KAMB. MŪR., moderni virtuvė ir 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
šild. gazu. Marquette Parke. $21.500.

APYNAŪJIS. 1% aukšto mūr., alum, 
langai, šiluma gazu,. Įrengtas rūsys. 
2-jų autom, garažas. Marquette Par- 
ke $36-500.

GRAŽUS 4 BUTŲ mūr., alum, lan
gai, karštu vandeniu šild. gattl, mo
dernios vonios. Mūr. garažas. Mar
quette Parke. $52.000.

VIRŠ 50 PĖDŲ pločio, gražus kam
pinis sklypas. 2-jų butų namui. Oak
lawn. Teiraukitės.

LABAI GERAS 10 butų mūras. 2 
automobiliu mūro garažas, Marquette 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Ramentas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie 
karnas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & Sheet METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609
' TEL.: VI 7-3447

A. & L. INSURANCE & REALTY 
A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
4645 Se. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775 
(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigu* automobilių draudimai.

HOME INSURANCE

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

GA 4-8654

re in* Casualtv

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

tuna-up* ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

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

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Strut, Chicago, IIL 

TEI____ 776-5888
, Anleataa Garbažiautka*, tav
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