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KREMLIUS UŽSTOJA PRIVAČIA NU

IS VISO PASAULIO

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

New York Times už
Jie

pa-

pritaria, žadama dėti medžiagą 
apie anksčiau buvusius “tabu” 
klausimus.

Ine tiknegloHoja, bet jas-J>erse- ^.ekonominis augimas prįklau- .....
kioia tėvai ias varo is namu sys daugiausia nuo nuo darbo- gas' Fitfsovas,'miesto komiteto

Ohio Kent universiteto studentai Madonna Mouyard, Jim Mathys ir Tanya Wargowski išbando Įvairius prietaisus 
žmonių girdėjimui sustiprinti.
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ČEKOSLOVAKIJA SUVARŽĖ PREKIŲ

Debesuota, 
. Saulė teka

PRAGA. — Nuo šių metų pradžios Rytų Vokietija ir Lenkija 
paskelbė “atviras sienas”, per kurias abiejų valstybių piliečiai 
laisvai gali lankytis kaimyninėje šalyje be didelių trukdymų ar 
formalumų. Naujoji tvarka labai padidino vizitų skaičių. Kada 
1970 metais 81,000 rytų vokiečių lankėsi Lenkijoje, tai šiais 
metais per 6 savaites jų jau buvo 400,000. Iš- Lenkijos į Rytų 
Vokietiją 1970 m. nuvažiavo 33,000 lenkų, o šiais metais jų buvo 
jau 320,000. Tie svečiai paprastai pasitenkina netoli sienos esan
čiomis vietovėmis, kurias aplankę tą pačią dieną gali grįžti na
mo. Vokiečiai iš Lenkijos atsiveža namo šviežių, daržovių, vaisių, 
kurie Lenkijoje pigesni.

Toks laisvas lankydamas su
kėlė daug sunkumų Čekoslova
kijos ir Rytų Vokietijos atveju- 
je. Pirmiausia, čekams pikta, 
kad vokiečiai gali lankytis čeko- 
slavakijoje, tačiau čekoslovakai 
negali nuvažiuoti į Rytų Vokie
tiją. Valdžią žada nuo balandžio 
mėnesio atidaryti ir Čekoslova
kijos sieną su Lenkija. Nuo to 
laiko, išspausdinus reikiamus 
blankus, ir čekoslovakai galės' 
išvažiuoti į Rytų Vokietiją ar 
Lenkiją.

Vokiečiai į Čekoslovakiją pra
dėjo važinėti dar didesniais skai
čiais, negu į Lenkiją, nes pa-, 
aiškėjo, kad daug prekių Čekos
lovakijoje yra pigesnės. Dabar 
Čekoslovakijos valdžia uždėjo 
maisto produktams 100% mui
tus. Visai draudžiama išvežti 
sviestą, kondensuotą pieną, pie
no miltelius, vaikų drabužius, 
kojines, importuotus radijo apa
ratus ir daug kitų prekių. ;

’Kainų skirtumas privedė prie 
to, kad daug Dresden© taxi šofe
rių ar automobilistu iš Karl- 
Marx Stadt atvyksta į- čekoslo- 
vakija vien tik norėdami prisi
pildyti gazolino tankus, nes Če
koslovakijoje gazolinas pigesnis.

Vakarų stebėtojai seka tuos 
laisvus sienų perėjimus, nes gal
vojama, kad gali kilti įvairiau
sių politinių problemų. Iki šiol 
tie sienos perėjimai gyventojų 
tarpe yra labai populiarūs. Nors 
perėjimui reikia vietinės poli
cijos antspaudo ant asmeninių 
dokumentų, nereikia pildyti jo
kių popierių ir už sienos gali
ma pasilikti iki trijų mėnesių.! 
Manoma, kad vasarą tos kelio
nės dar padidės, nes piliečiai, 
kad ir vykdami į panašios poli
tinės sistemos kraštą, vis vien 
gauna įspūdį, kad jie važiuoja į 
užsienį, kur žmonių papročiai 
ir gyvenimo būdas yra kitokie.

ČIKAGA. — čia pasibaigė Ju
nior Achievement paroda, ku
rioje parodos karaliumi buvo iš
rinktas Mike Savickas, 17 metų, 
gyv. 5943 S. Talman.

SAIGONAS. — Pietų Vietna
mo kariuomenė neteko 300 -to
nų amunicijos, kuri susprogo 
laivuose ir-baidokuose upėje, 10 
mylių nuo Saigono. Manoma, kad 
vilkikas užplaukė ant minos. 
Nuskendo trys baidokai, suža
loti kiti laivai, trys kareiviai žu
vo, šeši buvo sužeisti.

NEW YORKAS. — Nuo 1960 
iki 1970 metų New Yorko mieste 
padidėjo negrų ir portarikiečių 
skaičius visu milijonu gyvento
jų. Toks pats skaičius baltųjų 
išsikraustė Į priemiesčius.

OSLO. — Per savaitgalį Nor- 
vegijoje—sniego palaidoti :Buvo 
6 žmonės, jų tarpe trys slidiniu- 

r NEW YORKAS. — Amerikos 
žaislų įmonės padidino kinietiš- 
kų meškėnų — pandų gamybą, 
nes žmonės pradėjo jų daugiau 
pirkti po prezidento kelionės Į 
Kiniją.

ĮSTANBULAS___Uoste užsi
degė ir nuskendo turkų keleivi
nis laivas “Marmara”. Policija 
tiria gaisro priežastį.

PASADENA. — šiandien ra
dijo signalais bus pakeista erd
vėlaivio “Pioneer 10” kryptis. 
Jis skrenda šešių mylių per se
kundę greičiu į Jupiterio plane
tos apylinkes.

SEATTLE. — Dvidešimt ame
rikiečių, kai kurie jų Juodųjų 
Panterių nariai, išvyko į komu
nistinę Kiniją. Kanada nedavė 
leidimo pusei jų važiuoti per 
Kanadą, nes jie atsisakė prie 
sienos atsakyti į imigracijos pa
reigūnų klausimus.

“IZVESTIJA” GINA PRIVAČIUS NAMUS
IR RAGINA PADĖTI SAVININKAMS

MASKVA. — Šalia žemės ūkio labiausiai apleista ir blogiau
siai veikianti yra sovietų butais aprūpinimo sistema. Kaip žemės 

i ūkyje privatūs sklypai buvo pripažinti reikalingais biurokratų 
j nuteriotam ūkiui, taip dabar “Izvestija“ pradėjo įrodinėti, kad 
■ ir privatūs namai yra valstybei labai reikalingi, nes jų savinin
kai sutaupo valdžiai daug lėšų, patys taisydami savo nuosavybes 
ir jas geriau prižiūrėdami už samdytus valstybės namų prižiū- 

į retoj us. ' , .

BELFASTAS. — Bombos sprogimas Belfasto Abercom res
torane sukėlė didžiausią pasipiktinimą ne tik Britanijoje ir šiau
rinėj Airijoj, bet ir visame pasaulyje. Sprogimas užmušė dvi jau
nas moteris ir sužeidė 136 asmenis, iš jų 27 sunkiai. Penki as
menys neteko rankų ar kojų, trys neteko akių. Viena mergina ne
teko dviejų kojų ir vienos rankoje, jos sesuo neteko abiejų kojų. 
Restorane tuo metu buvo daugiausia moterys ir vaikai. ŠĮ aten
tatą piktai pasmerkė visos Airijos katalikų kardinolas Conway. 
Ji pasmerkė ir Airijos premjeras Lynch.

Abi Airijos slaptosios armijos 
šakos viešuose pareiškimuose pa
brėžė, kad katalikai šio restora-: 
no’jhesprbgdmo. 'Armijos pareiš
kime sakoma, kad bombą resto
rane padėjo protestantai, norė
dami sukelti gyventojus prieš 
katalikus. Vietinė protestantų 
unionistų organizacija yra ne
seniai grasinusi šiam restoranui, 
kurio savininkai yra katalikai. 
Restorane susirenka katalikai, 
ypač šeštadieniais priešpiečiams 
po lankymosi krautuvėse, mies
to centre.

vaikų skerdynių
DACCA. — Bengalijos mote

rų globos organizacija, padeda
ma tarptautinių šalpos organi
zacijų, bando išvengti naujagi
mių skerdynių, kurios laukia
mos Bengalijoje. Pradėję te
rorizuoti bengalus, pakistanie
čiai kareiviai pernai išprievarta
vo tūkstančius bengalių mote
rų, kurios dabar yra nėščios. 
Bengalų tradicijos, netekėjusių 
merginų, kurios tapo Nėščiomis,

Gyvento jų augimas 
Varšuvos pakte

BRIUSELIS. — Nato valsty
bių ekonominio komiteto rapor
te apžvelgiama gyventojų prie- 

' auglio padėtis komunistinėse Eu
ropos valstybėse ir Nato vals
tybėse. Išvada — gimimų skai
čius pačioje Sovietų Sąjungoje, 
Vengrijoje, Čekoslovakijoje ir 
Lenkijoje sumažėjo, daugiausia 
dėl lengvai gaunamų abortų. Ru
munijoje gimimų skaičius buvo 
kritęs, bet valdžiai įsikišus, jis 
vėl ėmė kilti.

Raportas sako, kad Varšuvos 
pakto valstybių gyventojų skai
čius 1970 m. buvo 345.9 milijo
nai, o Nato valstybių — 553.8 
mil. Jei padėtis nepasikeis, tai 
po 10 metu Varšuvos pakto vals
tybėse bus 377 mil. gyventojų, 
o Nato valstybėse 596.1 mil.

Apie 1980 metus, gimimų, ir 
mirimų proporcijai liekant tai 
pačiai, komunistinėse valstybė-

“Izvestija” sako, kad nerei
kia maišyti privačios pelno nuo
savybės su asmenine socialisti
nės visuomenės piliečių nuosavy
be. Straipsnyje nurodomi atve
jai, kada biurokratai vengia duo
ti asmeninių nuosavybių savi
ninkams statybos medžiagų, rei
kalingų pataisymams ar pageri
nimams. Jei namų savininkai 
lengviau gautų statybos medžia
gų, tai sumažėtų juodosios -rin
kos prekyba tomis medžiago
mis, sako straipsnis.

Sovietų vyriausybės laikraš
tis nurodo, kad Armėnijos, Gru
zijos, Azarbeidžiano, Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos respublikose 
privačių namų yra daugiau, ne
gu Rusijoje. Nurodytuose pa
vyzdžiuose laikraštis pasakoja 
apie Kamen-šachtinsko atvejį.. 
Tame mieste yra gatvė, kurios 
vienoje pusėje stovi angliaka
sių privatūs namai,o kitoje pu
sėje — valdiškai butai. Kada 
gatvėje buvo tiesiamas vanden
tiekis, vandens vamzdžiai buvo 
įvesti "tik j valdiškus butus. An- 
gliakąshms pasiskundus, drau-

Londone paskelbta, kad vie
nas vyras jau apkaltintas dėl 
sprogimo Aldershoto kareivinė
se, kur žuvo septyni asmenys. 
Iš viso dėl šio sprogdinimo bu
vo suimti jau trys vyrai, 
kaltinami žmogžudyste.

+ Indijoje vakar prasidėjo 
provincijų seimu rinkimai, ku
riuose didelis laimėjimas numa
tomas premjeres Indiros Gan
dhi partijai. Ji labai populiari 
dėl karo prieš Pakistaną laimė
jimo. Rinkimai užtruks iki šeš
tadienio.

Šeikas Rahmanas 
grižo iš Maskvos

MASKVA. — Bengalijos prem
jeras Mujibar Rahman baigė sa
vo vizitą Sovietų Sąjungoje, 
paskutinę dieną praleisdamas 
Taškento mieste. Bengalų prem
jeras susitarė su Kremliaus va
dais plėsti ryšius ir kontaktus 
įvairiose valstybinio gyvenimo 
srityse. Pabrėžiama, kad iš 
Kremliaus pusės derybose daly
vavo ir Boris Ponomarevas, ku
ris vadovauja sovietų komunis
tų partijos komitetui ryšiam su 
kitomis komunistinėmis partijo
mis palaikyti.

Paskelbtame komunikate Ben
galijos premjeras kartu su so
vietais reikalauja, kad Amerika 
priimtų Viet Congo taikos pla
ną, reikalauja, kad Izraelis pa
sitrauktų iš arabų žemių. Už 
tokį Bengalijos nukrypimą nuo 
skelbto neutralumo, sovietai pa
žadėjo šeikui Rahmanui ekono
minę ir techninę pagalbą.

“Pravda” spaudžia 
Bonos parlamentą
MASKVA. — Sovietų Sąjun

gos laikraštis “Pravda” įspėjo 
Vakarų Vokietiją, kad tolimes
ni geri santykiai tarp sovietų 
ir vakarų vokiečių priklausys 
nuo nepuolimo sutarties ratifi
kavimo Bonos parlamente. Su
tarties ratifikavimas yra bazė 
draugiškam bendradarbiavimui 
tarp Vakarų Vokietijos ir socia
listinių šalių, sako “Pravda”.

Brandtas Irane
TEHERANAS. — Vakarų Vo

kietijos kancleris Willy Brandt 
pradėjo Irane keturių dienų vi
zitą. Tapęs kancleriu jis dar 
nebuvo lankęs Viduriniųjų Ry
tų valstybių ir Irano vizitas yra 
pirmas, šia proga bus kalbama 
apie abiejų valstybių ekonomi
nius ryšius ir prekybos praplė
timą.

23 aukštų dangoraižy 
sudegė Algis Stankus

ČIKAGA. — Sekmadienio 
naktį kilus gaisrui 23 aukštų 
apartmentiniame name prie 720 
W. Gordon Terrace, vienas vy
ras ir moteris sudegė, 8 žmonės 
buVo sužeisti ir apie 300 žmo
nių išbėgo laukan, kur šaltis, 
priskaitant vėjo faktorių, sie
kė 11 laipsnių žemiau nulio. 
Gaisre žuvo Algis Stankus, 32 
metų amžiaus, ir Nancy Sue 
Van Huss.

Gaisras prasidėjo 14 aukšte 
Mr. ir Mrs. Alfred Theiss apar- 
mente. Gaisro priežastis — ap
virtusi deganti žvakė.

Gaisrininkai spėja, kad Stan
kus ir Van Huss užtroško atida
rę duris į koridorių, kai dideli 
kiekiai dūmų įsiveržė į jų apart- 
mentus.

Daugumas to namo gyvento
jų buvo dūmų ir ugnies užlup
ti viršutiniuose aukštuose, lauk
dami pagalbos ir kurį laiką per
gyvendami didelį išgąsti.

Vienas tokių, dūmų ir lieps
nų užkluptųjų 15-me aukšte, 
pasakoja:

Gynybos sekretorius Laird 
paskelbė, kad per tris mėnesius: 
balandį, gegužį ir birželį į kari
nę prievolę bus pašaukta 15,000 
vyrų. Per metus numatoma pa
šaukti 50,000.

Karinė vadovybė pranešė 
Saigone, kad iš P. Vietnamo iš
vyko dar 4,500 amerikiečių ka
reivių. Ten liko 119,600. Iki 
gegužės 1 d. amerikiečių Viet
name liks tik 69,000.

♦ Izraelio universitetas Tel 
Avive gali būti uždarytas dėl 
studentų boikoto. Jau 10 dienų 
studentai nelanko paskaitų.

♦ Barcelonoje sprogo dujos 
10 aukštų pastate, kurio griu* 
vėsiuose gali būti apie 50 asme
nų. Dvylika lavonų jau ištrauk
ta.

♦ P. Vietname lankėsi vals
tybės pasekretorius Marshall 
Green, kuris papasakojo prezi
dentui Thieu apie prezidento Ni- 
xono vizitą Kinijoje ir ten ves
tas derybas.

♦ šiandien New Hampshire 
vyksta pirminiai prezidento rin
kimai.

♦ Vakarų Virginijos potvy
nis vasario 26 d. pareikalavo jau 
103 aukų. Dar apie 100 žmonių 
yra dingę, jų kūnų nepavyko 
rasti.

“Užuodęs dūmus aš pradaręs 
duris pažvelgiau j koridorių, bet 
koridorius buvo tirštų dūmų pil
nas ir nebebuvo įmanoma bėgti. 
Pradariau langą, bet lauko pu
sėje iš apačios kilo liepsnos ir 
aš nebegalėjau gauti oro”.

kioja, tėvai jas varo iŠ namų, 
jų išsižada broliai ir seserys.

Masinis jaunų merginų nėš
tumo antplūdis šiuo atveju daug 
baisesnis nelaimingoms, nes jos 
nešioja nekenčiami) pakistanie
čių kūdikius. Kurios iki šiol ne
pasidarė abortų, kaip spėja mo
terų globos organizacijos veikė
jos, tikriausiai bandys naujagi
mius kaip nors nužudyti. Tokių 
merginų esą apie 50,000.

NEW YORKAS. — “New York 
Times” vedamajame “A Senate 
Majority Speaks” pasisako už 
lėšų paskyrimą Radio Free Eu
rope ir Radio Liberty stotims, 
kurios transliuoja programas 
žmonėms už Geležinės uždangos. 
Straipsnyje Senato ir Atstovų 
Rūmų konferencijos dalyviai 
raginami mesti užsispyrimą, ku
riam nesą jokio moralinio pa
grindo.

Laikraštis sako, kad dabarti
nė taktika gali atnešti naudos 
tik kremliui, kurio kartūs puo
limai prieš tuos radijo balsus 
jau seniai pabrėžia jų svarbą, 
užpildant ryšių tuštumą, parū
pinant informacijų, kurios kitais 
būdais būtų negaunamos, rašo 
“New York Times”.

Žada laisvesne 
literatūra 

C

VARŠUVA. — Lenkijoje
sirodė naujas literatūros žur
nalas, kurio redakcinėje kole
gijoje yra konservatyvūs stali- 
nistai ir komi|nistai liberalai, 
kurie Gomulkos valdymo metais 
buvo išstumti iš literatūrinio 
Lenkijos gyvenimo. Įžanginia
me straipsnyje redaktoriai žada 
duoti vietos ir tokioms idėjoms, 
kurioms patys redaktoriai ne-

našumo didėjimo, nes darbo ran
kų mažiau bepriaugs. Praeityje 
darbo jėga didėjo ištraukiant 

jaunus darmininkus iš kaimų į 
miestus, ši darbo jėgų atsarga 
kaimuose bus išsibaigusi.

Raporte nurodoma, kad Sovie
tų Sąjungoje daug greičiau dau
ginasi Azijos tautybių, Kauka
zo ir Sibiro gyventojai, nors jie 
sudaro tik 20% visų sovietų gy
ventojų. “Europiečiai“: rusai, 
gudai, ukrainiečiai ir baltų tau
tos didėjančios daug mažesniais 
tempais.

BELFASTAS. — šio šiauri
nės Airijos miesto restorane 
sprogo airių teroristų nudėta 
bomba. Žuvo du .■ su
žeistų skaičius lj'. ’■ tar
pe penki asmenys neteko rankų 
ar kojų. Restoranas buvo mies
to centre, kur gatvėse buvo daug 
žmonių. Stiklai iš artimesnių 
pastatu daug asmenų supiaustė.

Belfasto policija pavadino šį 
sprogimą vienu žiauriausiu te
roro veiksmų, visi nukentėję bu
vę nekalti civiliai.

Tą pačią dieną kitoje miesto 
dalyje buvo nušautas britų ka
reivis, jau 13-tas šiais metais. 
Šūviai atėjo iš pravažiuojančio 
automobilio, kuris dingo kitiems 
kareiviams nespėjus atsišaudy
ti. Kitas Belfaste nušautas žmo
gus buvo airis teroristas, kurį 
policija užklupo bededant) bom
bą prie vienos įmonės. Trečias 
nušautas rastas netoli London
derry miesto. Jaunas vyras su 
maišu ant galvos rastas nušau
tas dviem šūviais į pakaušį. Ai
rių slapta organizacija paskel
bė', kad tai nubaustas britų agen
tas.

vicepirmininkas, paaiškinęs, kad 
vandens neužtenka valdžios bu-' 
tams, o ką jau bekalbėti apie 
privačius savininkus.

Kazanėje privačių namų savi
ninkai miesto inspektoriams atė
jus tikrinti dujų vamzdžių sis
temos, turi patys iškasti šalia tų 
vamzdžių duobes, nors tikrinant 
valdiškus namus, patys miesto 
darbininkai duobes iškasa ir už
kasa.

“Izvestija” sako, kad telefo
nai, šiluma, šviesa turi būti duo
dami privatiems namams tomis 
pačiomis sąlygomis, kaip ir val
diškiems butams. Asmeninės 
nuosavybės neturi būti laikomos 
“atgyvena iš kapitalistinių lai
kų”. Apie 20% visų sovietų 
miestų namų ir apie ' 75% vi
sų kaimo namų yra privačios 
nuosavybės, kuriose gyvena virš 
100 milijonų sovietų piliečių. Į 
tą skaičių dar neįeina 8% pri
vačiai perkamų kooperatyvinių 
namų. Laikraštis nurodo, kad 
ir ateityje bus daug privačių 
nuosavybių, nes “Stroibank” pa
skolino per praėjusius kelis me
tus 55 milijonus rublių privačių 
namų savininkams. Valdiškos 
įstaigos ir statybos pareigūnai 
turį duoti privatiems nuosavy
bių savininkams visą reikalingą 
paramą.

Atnaujintos 
derybos dėl bazių 
LONDONAS. — Britanijos 

gynybos ministeris lordas Carr
ington po mėnesio pertraukos 
vėl pradėjo derybas su Maltos 
premijeru Mintoffu. dėl karinių 
bazių Maltos saloje. Derybose 
dalyvauja ir Nato sekretorius 
Joseph Luns.

Derybos buvo nutrukusios, 
nes Malta reikalauja už bazes 
per metus 48 mil. dolerių, o Bri
tanija ir Nato organizacija siū
lo tik 37 mil. dol.



sąrą ir beveik penkerius metus

Bernardas Brazdžionis

1924

BERNARDAS BRAZDŽIONIS

ir deklamuoja “Neregio elegiją”. 
Prie ketvirto ar penkto posme
lio, žiūrėk, jau blakstienos ima 
mirksėti... - .

Galvoju sau, pirštus nuo ma
šinėlės klavišų nuėmęs, kas bū
tų buvę, jei Antanas Gustaitis 
būtų Lietuvoje likęs? Jeigu, sa
kysim, ir Sibiro išvengęs, jeigu 
kuriame teatre direktoriauti, ar 
radiofone redaktoriauti likęs ? Ar 
būtų jis Įsiamžinęs, kaip Įsi
amžino politinio emigranto (anot 
LE — tremtinio) kelią pasirin
kęs? Man regis — vargu. Jeigu 
bolševikinis bizūnas privertė per 
virvutę šokinėti tokį, drąsų vy-

B. K-ienė iš Kauno rašo: ‘‘Ma
no vyras pastaruoju metu skau
džiai pergyvena tai, kad jam iš
krito paskutinis protinis dantis. 
Jis bijo, kad tai sudarys jam 
sunkumų ateityje išsilaikyti va
dovaujančiame protiniame dar
be. Kaip ji nuraminti?”

Atsakymas: Pasakykite, kad 
neretai panašiame darbe sėkmin
gai darbuojasi riet ir visiški be
dančiai. (iš šluotos)

Kur tos žvaigždės, kur jos, 
[sidabrinės..”,

metais, o pirmąjį eilėraščių rin
kini, “Baltąsias dienas” išleidęs 
1926 metais. Paskui sekė šimtai, 
o gal ir tūkstančiai eilėraščių ir 
daugelis jų rinkinių. Neužmirš
kime, jog kažkur apie 1930-sius 
metus iš vieno jau buvo du po
etai: Bernardas Brazdžionis — 

kūrėjas; ir Vytė Ne- 
- “vaikiškas” poetas.

burge. šį kraštą pasiekęs įsikūrė 
Bostone ir ten tebegyvena.

Antanas Gustaitis yra vienas 
pirmųjų mūsų lietuviškos radio
foninės dramaturgijos kūrėjų, 
parašęs eilę radijo vaidinimų. 
Pirmajam Lietuvoje, Stasio 
Ušinskio vardo marionečių te
atrui parašė eiliuotą pjesę “Sil
vestras Dūdelė”. Ji 1934 m. bu
vo suvaidinta Kaune. Jo penkių 
veiksmų komedija “Slogučiai”, 
sukurta 1937 metais, buvo pa
statyta Klaipėdos Valstybinia
me teatre. Būdamas išeivijoje 
parašė keletą smulkesnių scenos 
veikalų. Eilėraščius spausdinti 
pradėjo 1924 metais, taigi 17-kos 
metu būdamas.

Bet ne tos gastrolės, ne. Kas 
prie mikrofono kad ir labai aiš
kiai ir juokingai, amžinai gal
voję nepalieka. Tokių spektak
lių metu tik sužadinamas publi
kos apetitas. Tik panorstama 
sūsirašti, turėti, Įpačiam skai
tytis, ką tenai humoristas skai
tė ar deklamavo. Ir, va, Anta
no Gustaičio humoristinė poe
zija skaitytoją pasiekė jau 
dviem knygom: 1956 m, Gabija
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siaia) Algimanto Mackaus kny
gų fondo išleista “Ir atskrido juo
das varnas”. Už pastarąją A.

vėnsburge. Į JAV 1949 metais 
atvykęs, kurį laiką (spėju, apie 
perikerius-šeŠerius metus) gy
veno Bostone, kur dirbo LE li
teratūros skyriaus redaktorium. 
Išsikėlęs gyventi Į Los Angeles, 
iki šių metų pradžios dirbo du 
darbūs: redagavo Lietuvių Die
nų žurnalą ir spaustuvėje rinko 
raides. Prieš pora savaičių spau
doje skaitėme^ jog 1972 m. pra
džioje, matomai, 65-rių metų 

sulaukęs, nuo garbingo, sun
kaus, juodo spaustuvės darbo Į 
pensiją traukiasi.

Toliau LE pasakoja, jog pir
mąjį eilėraštį B. Brazdžionis iš
spausdinęs (Pavasaryje)

ja. Ir ne veltui! Joks kitas mū
sų, humoristinių eilėraščių Jtū- 

■ rėjas neturi tokių išbaigtų, to- 
I kių kiekvienu žodžiu taiklių pos
mų. Niekur nėra tiek koncen
truotos jėgos, tiek parako, tiek 
satyros, kitur sarkazmą, kaip 
Gustaičio posmuose. Vis tiek, 
ar jis plaka ura-patriotą, ar lė
bautoją, ar okupantą bolševiką. 
Jau prieš keletą metų teko ma
tyti pavergtos Lietuvos spaudo
je (ar gal Gimtajame Krašte) 
eilėraštį iš “Juodo varno”. Mat, 
norėta pasijuokti iš “vaduotojų 
menkystės”. Bet jei kurio da
bartinės Lietuvos žurnalo re
daktorius išdrįstų išspausdinti 
vieną iš bolševikus plakančių ei
lėraščių, tai, tur būt, tuojau at
sidurtų Sibire.

Nors pensininko amžiaus su
laukęs, regfs, A. Gustaitis nė 
iš kasdiehinio darbo į pensiją 
dar nesiruošia. Juo labiau, ne
abejoju, jis nesiruošia iš rankų 
paleisti satyros botago. Jo vieš
nagės Čikagoje metu pajutome, 
jog sparčiai auga naujų eilėraš
čių skaičius ir, tikriausiai^ nau
ja knyga nebe už kalnų. Belie
ka tik palinkėti Antanui Gustai
čiui sveikatos ir, atleiskite ba
nalumą, nesilpstančioš kūrybi
nės jėgos.

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga 

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
i 00 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.

I ’ersiufitimūi paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui. 
Ansambliai, chorai, grupės, Užsakiusios 10 ai* dau

žiau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygų galima gauti Naujienose arba pasiunČiaiit 

čekj a>- Mnnpv orderį tokiu adresu:
N AUJIENOS, 

s Halsted St, Chicago, lit 60608

Gimė (naudojuosi Lietuvių 
Enciklopedija) 1907 m. vasario

ALFONSAS NAKAS

PENSININKŲ AMŽIUN ĮŽENGĖ DU POETAI
Nors mūsuose priimta veikiau 112 d. Stebeikėlių kaime, Pumpė- 

mihėti apvalias, nuliu uŽšibai-Į nų valsčiuje, Biržų apskrity. Nuo 
giančias sukaktis, bet kai kalba) 1908 iki 1914 metų gyveno Jung
ei na apie žmogaus amžių, tai 
skaitlinė 65, manding, yra la
bai ir labai reikšminga. Juk di
džiojoje dabartinio civilizuoto 
pasaulio dalyje šešiasdešimt pen- 
kerių meti] sulaukę vyrai yra 
leidžiaihi į pensiją. O į pensiją 
leidžiaihi jie ne būtinai todėl, 
kad jdu darbūi nebetiktų, kad 
jau jų jjrodūktingumas būtų

Take stock in America.
Now Bonds pay a bonus at maturity

rą ir labai talentingą humoris
tą, kuntaplininką Teofilį Tilvy
tį, jeigu iki neatpažįstamumo 
perauklėjo Antaną Miškinį, tai 
būtų mokėjęs sutvarkyti ir An
taną Gurtaitį. Manding, A. Gus
taičio pasitraukimas arba sava
noriška tremtis išėjo į naudą k 
jam ir mums visiems. Antano 
Gustaičio žvaigždė šviesiai su
žibo pokario Vokietijoje, kai jis, 
kartu su tik ką prisimintu Ber
nardu Brazdžioniu, Stasiu San
tvarų ir Pulgiu Andriušiū išsi
rengė j D. P. stovyklas savųjų 
linksminti. Argi tįk linksmin
ti, kaikas pasakys? Juk Santva
ras tose kelionėse, regis, su rim
ta poezija užsiimdavo, o Braz
džionis, bešaukdamas tautą, be
siilgėdamas tėvynės, bedekla- 
muedamas apie Ravensburgo ro
žes, neretam ir ašarą išspaus
davo. vis dėlto, abu linksmieji 
broliai — Gustaitis ir Andriušis 
— šu savo linksmybėin taip stip
riai pasireikšdavo, kad jų beklau
sydami, jeigu ašarodavo kas, tai 
ne iš skausiho... Vėliau, Ame
rikoje, čia jau su B. Brazdžioniu 
ir Henriku Kačinsku jis vėl gas
troliavo. figai hepainirštami 
liks man du A. Gustaičio vieši 
pasirodymai, kuriuos savo akim 
ir ausim išgyvenau: vienas De
troite 1968 m. rugsėjo 28 d., 
kartu su Brazdžioniu, vienintelį 
kartą ir, deja, paskutinį, su at
vykusiu iš Australijos P. And- 
riušiu ir su Santvarų; antras 
buvo 1972 m. vasario 5 d. Čika
goje, LŽS č. v-bos surengtame 
spaudos baliuje, kur jis dalyvavo 
kaip solistas.

and discontentment. A time whe 
you can look back and think of 
a. million ways that you could 
have saved, but didn^t.

Wellj there’s ho better time 
to think about retirement than, 
now, while you’re working.

One easy yay to save On a. 
regular basis is by purchasing 
U.S. Savings Bonds through the 
Payroll Savings Plan where

“rimtas 
munėlis 
Kaip Bernardo Brazdžionio “rim
toji” poezija buvo skaitoma, de
klamuojama kiekviename Lie
tuvos mieste, kiek vienoje pro
vincijos gimnazijoje, kiekviena
me bažnytkamiy ir vienkiemyje, 
taip Vytės Nemunėlio grakščiai 
"vaikiški” eilėraštukai buvo de
klamuojami kiekvienos Kalėdų 
eglutės proga ir dažnai vaikų lo
velėse, vietoj arba šalia rytinės 
ir vakarinės maldos.

Dar pasiskaitęs, jog Jono Bra
zaičio slapyvardžiu B. Brazdžio
nis rašė kritikos straipsnius Į ži
dinį, Raująją Romuvą, Vairą, 
XX Amžių, Aidus ir Gabiją, LE 
tomą užverčiu. Mūsų kartai B. 
Brazdžionio smulkios biografi
jos skaityti dar nereikia, nes 
ji su Brazdžioniu tebegyvena, 
Brazdžionį tebedeklamuoja, Braz 
džionį tebegieda ir tebedainuoja.

Man tik baisiai knieti dar pa
sakyti keletą nė oficialių, ėnci- 
klopediškų žodžių. Rokiškėnuo
se Į 1940-sius artėjant, atsime
nu, populiariausi buvo Bernar
das Brazdžionis ir Antanas Miš
kinis. Kodėl? Spėju, kad todėl, 
jog abu Rokiškio kaimynai, nes 
pirmasis biržietis, o antrasis — 
uteniškis. Po jų jau sekė Kos- 
su - Aleksandravičius, Maironis, 
Putinas ir eilė tuomet bekylan
čių jaunųjų (Eugenijus Matuze- 
vičius, Leonardas Žitkevičius, 
vietiniai, rokiškėnai — Pranas 
Kozulis ir, užmiršau vardą, Se- 
rėvičius). Aš pats mintinai mo
kėjau gal ne keliolika, o grei
čiau kelias dešimtis B. Brazdžio
nio eilėraščių ir, ištisai visą kny
gą, A*. Miškinio “Keturius mies
tus”. B. Brazdžionio 1939 m. 
išėjo rinkinys “Kunigaikščių 
miestas” buvo, mums visų poe
zijų viršūnė. Ne tik gimnazijos 
moksleiviams, bet ir mokyto
jams. Iš trijų literatūros mo
kytojų, vienas buvo labai žemai
čiuojąs žemaitis,’'Apolinaras Ba
džius. Jis ypatingai buvo pamė
gęs eilėraštį “Tikiu” ir kiekvie
nas jo mokinys turėjo ŠĮ eilė
raštį gerai išmokti, gražiai de- 
kiaihuoti. Mėgo jis ir “Per pa
saulį keliauja žmogus”, čia mes 
jį'išprovokuodavom, o išprovo
kavę juoku nesitverdavom. Vie
nam ar kitam šį eilėraštį, daž
nai tyčia, labai blogai deklamuo
jant, paprašydavom, kad jis, po
nas mokytojas duotų pavyzdį. 
Tai jis, būdavo, ir pradeda:
“Baltas, baltas, kaip vyšnios

Įvir-šūūū-nie, 
Žydro veido, kaip žydras dangus. 
Kaip vie-lie, kaip vie-lie ne-ma-rūū-nie 
Per pasauli keliauja žmogus”.

Nuo žemaičių devynių miškų 
ir devynių upių atskirti, pagal 
šnektos tarmę beveik visi gry
niausi puntininkai, tuos “vir- 
šūūūnie” ir “vielie nemarūūū- 
n5e” žemaitiškai kartojant, 
kartojant girdėdami, girdami, 
pfunkšdavom kas sau į ranko
vę, o mokytojas niekaip nesu
prasdavo, ko gi čia mes taip juo
kiamės, kai juoko visiškai nėra.

B. Brazdžionio “Epitafijų” ar 
kurių kitų filosofinių eilių fra- 
gentus rašėme savo numylėtom 
mergelėm į albumėlius, žinoma, 
poeto vardą nutylėdami, tartum 
tai būtų mūsų pačių sukurta.

Jau vėliau, Vokietijoje, užsi
merkia, būdavo, jautri studentė

ir balselis nutyla. Prasiveržia 
didelė, kaip pupa, ašara ir mer
gelė nurausta dėl savo jautrumo. 
Dėl savo? Gal tiksliau — dėl 
poeto jautrumo...

Ai, kalbant nuosekliai, reiktų 
bristi ir bristi per Brazdžionio 
poeziją. Per jo futuristinius ban
dymus, per skaidrią, kaip Aukš
taitijos pievų rasą lyriką, per 
bibliškai religinius, posmus, per 
rūstaus tautinio ir tarptautinio 
pranašo grūmojimus, per trem
ties keleivio kronikas. Bet ne 
dabar ir man kalbėti apie visą 
jo turtą. Apie Bernardą Braz- 
džionį bus kam kalbėti ir po ke
lių šimtmečių. Tuo tarpu jis dar 
“perkarštas”, pergyvas, ne visa 
pasakęs. Dar,- atrodo, nė.mūsų 
tėvynės okupantas-, niekaip ne
gali sau iš akių išsikrapštyti 
smėlio, iš burnos išspjauti dumb
lo ir paaiškinti, kodėl poetą jis 
iš tėvynės išgujo, kodėl jo kū
rybos vis dar bijo kaip maro...

Imu auksinę Brazdžionio Poee 
zbijos Pilnatį-į'rankas ir su pa
garba sklaidau,, jos lapus. Prisipa 
žinsiu, dar nė karto per dvejus 
metus neperskaičiau jos ištisai. 
Bet užtat daugelį, daugelį kar
tų buvau ją paėmęs-į rankas ir 
daugelį kartų daugelį eilėraščių 
sau tyliai rėčitavaiist

’ ■' '.f f

Kai skaitau spaudoje parduo
damų knygų sąrašus, kai kur 
dar matau ir Poezijos Pilnatį 
reklamuojant. Po dvejų metų!? 
Kiek gi tūkstančių egzemplio
rių jos išleista 5Č>, 100? Kiek 
gi mūsų vadinamų “gyvųjų lie
tuvių” dar čia egzistuoja? Kny
ga, kuri pinigu neįvertinamą, 
ir kuri atiduodamą už konjako 
butelio kainą, nesuranda pakan
kamai pirkėjų ? Gaila, gaila, gai
la. Ne poeto, o minios. Poeto 
garbės valanda dar neišmušė. 
Poetas, anksčiau ar vėliau, grįš 
Į tautą ir tauta suras daug bū
dų jį pagerbti.

O dabar — šešiasdešimt pen- 
keri. Pensijos amžius. Jeigu to
kio amžiaus kūrėjas naujų pa
saulių ir nebeatrastų, jeigu naū- 
jų aukštumų ir nebepasiektų, tai 
linkėtina bent ėilę iftėtų laiky
tis ten, kur dabar ėsama.

Antanas Gustaitis
Gimė 1907 m. kovo mėn. 12 

d. Gustaičių kaime, Kvietiškio 
valsčiuje, Marijampolės apskri
ty. Baigęs (1927 m.) mokytojų 
seminariją, vienlerius metuh 
pradžios mokykloje pamokyto- 
javęs, 1928-32 metais Vytauto 
Didžiojo un-te studijavo lietu
vių literatūrą, gertnariistiką, pe
dagogiką. Be to, Balio Srtiogos 
vadovautame seminare Studija
vo teatro meną ir dramaturgiją 
Kurį laiką dėstęs vokiečių kal
bą, nuo 1936 m. pradėjo vadovau
ti Klaipėdos radiofonui, o nuo 
1939 m. — Kaund. Po toėtų jab 
tapo Vilniaus Valstybinio dra
mos teatro direktorium, o vė
liau, iki pasitraukimo į Vakarus 
— Kauno radiofono redaktorium. 
Nuo 1944 metų vasaros apsigy
veno Vokietijoje, kur nuo karo 
pabaigos iki emigracijos Ameri
kon 1949 metais pastoviai laikė
si, kaip ir B. Brazdionis, Ravens-

tinėse Amerikos Valstijose. Bir
žuose baigė gimnaziją, o Vytatr- 
to Didžiojo universitete — hu
manitarinius mokslus, literatūrą. 
Literatūrą ir lietuvių kalbą dės
tė įvairiuose kursuose, mokyk
lose, iki 1937 metais išėjo į Sa
kalo knygų leidyklą. Nuo 1940 
m. buVo MairoUio vardo litera
tūros muziejaus vedėjas. Į Va- 

labai sumažėjęs. Ne todėl. Į pen- karus pasitraukė 1944 metų va
ši ją jie leidžiami todėl, kad, dau 
gelį metų išdirbę duoną pelny-| išgyveno Vokietijoje, švabų Ra 
darbi, jie dar likusius kelerius 
ar keliolika metų galėtų pasi
džiaugti gyvenimu, kad galėtų 
pagyventi 'be rūpesčio, kitaip, 
negu iki tol buvo gyvenę. Tai
gi, didėlės įžangos nedarydamas, 
čia noriu pakalbėti apie du mū
šų poetus, kurie kaip tik šių me
tų pradžioje pensijos amžių pa
sitinka. Nors nei su vienu iš jų 
interview neturėjau, nei vieno 
jų leidimo rašyti neprašiau, vi- 
liuosiį jog jie ant manęs nesu
pyks.

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

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

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSiM PASAULJ. Atsiminimai ir 
intymūs duomenys apie bolševikmetį. Lietuvoje dviejuose tbmuosė. 
Kairiubja pb 4 dol. tomas. Juose yra 517 ‘j®L

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus litėratūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija Įvyko bendra- 
darbiautojų ir tiltu statytojų su sovietais sukeltu mitų miglose apie 
besikeičianti komunizmą. 158 psU.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 Rokienė, GRĮŽIMAS J LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi- 
nuniiriai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius^ prilygsta geriausioms garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl., kietais viršeliais, kai
nuoja 6. dol.

Juozas Kapačinskaš, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai apie! 
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų if gyvenimą trėmtihių stovyk
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 
išryškėjęs riesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4,00.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ^ LIETUVOJ. 
Autnrė 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., $1,00. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIAU | VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. ^.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bė! 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu; gražiu stiliumL

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
pšL, $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rini gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau 
klngi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Plepėrio 77 ANEKDOTUS. 
52 psl., $1,00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1737 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant

• čekį ar piniginę perlaidą.



Kūno, prote ir jausmy darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

 JONAS ADOMAVIČIUS. M. D. 

STIKLIUKĄ GERI - SAVUS RAUMENIS SILPNINI
Stikliukas su menku maistu kerta žmogų nuo kojų.

Emanuel Rubin, M. D.

New Yorko miesto patologas ištyrimui (muscle biopsy). Mi- 
— gydytojas, skrodžiąs lavonus nėtas dienos alkoholio davinys 
ir nustatąs mirties priežastis, tiriamiems vyrams prilygo 
profesorius Emanuel Rubin su 
kitų profesorių talka susekė, kad 
stipriai svaiginantis per 28 die
nas pakenkiama visiems žmo
gaus raumenims, nežiūrint, kad 
tuo metu žmogus apturėtų mai
stingą valgį. Užtai tas gydyto
jas įsako kitiems gydytojams 
nevynioti tiesos į vatą, o tiesiai 
geriantiems pasakyti: — “Stop 
drinking, period!” Visiems ser
gantiems raumenų nusilpimu dėl 
alkoholizmo tas gydytojas pata
ria liautįs toliau niekais užsiė
mus. — “Nepatarkime gerian
čiajam silpnuoliui mažiau išlenk
ti martinis ir daugiau baltymų 
(proteins) valgyti; tokiam sta
čiai pasakykim: liaukis gėręs — 
tai ir viskas’”. Mat, vienas al
koholis gali ardomąjį darbą at
likti į žmogaus raumenis įsisu
kęs.. štai šios tiesos nesugriau
namas įrodymas.

Nors ir nenusigeri, vis vien 
saviems raumenims kenki

Tiesa, kad alkoholis gali pa
kenkti sveikam raumeniui, Įrodė 
minėtas patologas su savais pa
dėjėjais. Tiriami buvo trys sa
vanoriai — jauni nealkoholikai 
vyrai. Jie bandymo metu išger
davo po 225 gramus degtinės 
t ethanol) per keturias savai
tes. Po to tokiems vyrams būda
vo išimamas gabalėlis raumens

a 
fifth of 86-proof liquor”. Tai kiek 
mažiau degtinės, negu jos kas
dien sunaudoja “skid-row alco
holics”, ir šiek tiek daugiau deg
tinės, kiek jos išgeriama “prie 
kompanijos” geriantysis.

Tiriamieji gavo atlyginimą už 
tai, kad jie nedirbo. Jiems bu
vo atlyginama už maistą ir iš
laikymą. Jie niekada nuo minė
to alkoholio kiekio nebuvo gir
ti, tik smagūs jie jautėsi. Jie vi
si buvo iš baltųjų vyrai. Jiems 
buvo leista bet kuriuo laiku atsi
sakyti nuo nuodugnių tyrinėji
mų, bet nė vienas jų neatsisakė. 
Tyrimai buvo pravesti NIMH’s 
National Institute of Alcohol 
Abuse and Alcoholism žinioje. 
New Yorko Mount Sinai medi
cinos mokykla ir ligoninnė pri
tarė tokiems tyrimams.

Tiriamieji vyrai gėrė minėtą 
degtinės kiekį sumaišytą su vai
sių sunka. Jie ją gėrė kas trys 
valandos per dieną ir naktį. Kar
tais jiems miegant, gailestingos 
sesers juos prabudindavo. Mi
nėtas paroje degtinės kiekis su
darė 42% jų dienos maisto da
vinio — 3900 kalorijų. Likusis 
maistas susidarė iš 15% balty
mų,-32% riebalų ir 11% anglia
vandžių. Priedui jie gaudavo 
didelius kiekius vitaminų, mi
neralų ir folic acid.

Lietuviu Fondo vadovai su Kontrolės komisijos nariais bei teisiniu patarėju vieno posėdžio metu. Iš kairės 
i dešinę sėdi: dr. J. Valaitis, vald. pirm., dr. K. Ambrozaitis, Tarybos pirm, ir P. Kilius, kon. komisijos narys. 
Stovi iš kairės į dešinę: V. Orentas, kon. kom. narys, adv. P. Žumbakis, teisinis patarėjas ir K. Grina, kon. 

kom. narys. Šiais metais sueina 10 metu nuo LF įsteigimo. Mūšy tikslas: Užbaikime milijoną!
, Nuotrauka dr. K. A.

iš 
dar

Jis galvoja, kad pagausėjęs gli
kogeno kiekis raumenyse gali nu
rodyti Į angliavandžių apykaitos 
sutrikimą raumenyse bei kepeny
se.

STENKIMĖS TEISINGU 
\TSAKYMU PASINAUDOTI

Perdaug švarumo

Nemazgota oda atsparesnė 
vėžiui, sako daktaras

HOUSTON, Texas. — Iš 
Reuterio pranešimo vasario 29 
d. tenka daryti išvadą, kad kūt
vėlos gyvena sveikiausiai!

Dr. John M. Knox, Bayloro me
dicinos kolegijos dermatologijos 
departamento pirmininkas, sa
vo vėliausioje paskaitoje išpei
kė amerikiečių maniją perdaug 
ir perdažnai švarintis. Ameri
kiečių manija vonioms, kosme
tikai ir deodorantams sukelia

daugiau odos ligų nešvara ir ge
mai. nuo kurių jie saugosi maz- 
godamiesi, švirksštais ir mos- 
timis gindamies, — pasakė Dr. 
Knox.

“Nešvarūs seni žmonės, kurie 
retai plauna savo rankas, daug 
mažiau turi pavojų Įsigyti odos 
ligas negu eilinė amerikietė šei
mininkė, l>esistengianti laikytis 
kuo švariausiai”.

DEBS ŠERNO gyvenimo bruože
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino^skaifė jo straipsnius, knygas ir ki?tįsėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės 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
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

Tyrimai buvo moksliškai 
teisingai atlikti — jais 

pasitikėkim
Raumenų gabalėliai buvo 

kiekvieno tiriamojo paimti
prieš jiems pradedant mėnesinį 
girtavimą. Naudodamas vietinį 
apmarinimą, chirurgas paimda
vo gabalėlį raumens iš peties ar 
blauzdos raumenų. Pirm var
tojant degtinę paimti ir ištirti 
raumens gabalėliai tarnavo pa
lyginimui su paimtais gabalėliais 
po degtinės minėto kiekio per 
mėnesį suvartojimo. Po minėto 
mėnesinio girtavimo ir už pusės 
metų po to buvo irgi tiriami sa
kytu būdu paimti raumens ga
balėliai. Ir štai kas gavosi.

Visiems minėtai girtavusiems 
pakilo jų krauju j e taip vadina 
ma “creatinine phosphokinase” 
— tai ženklas, medicinoje gerai 
žinomas, kūno pakenkimo. O iš
tirti raumenys kaip tik ir paro
dė tą pakenkimą. Elektroniniu 
mikroskopu tiriant po girtavi
mo raumenis, matėsi šitokie ne
gerumai.
pluoštelių 
prikimšti 
pakitusių 
nuotrupų.
(mitochondria) padidėjimas ma
tėsi — jie tapo nereguliarūs. Gli
kogeno irgi pagausėjo tarp ak- 
tininių siūlelių. Protoplazmos 
tinklelis išsiplėtė ir jame atsi
rado taip vadinamų eosinofilinių 
celių.

Dr. Rubin tvirtina, kad čia ap
rašyti pakitimai atsiranda ne tik 
raumenyse, bet ir kepenyse po 
didesnio kiekio alkoholio suvar
tojimo. Tik jis dar nežino, ką 
tokie pakitimai reiškia, ir kaip 
jie atsiranda alkoholį vartojant.

Sutino raumeninių 
tarpai' — jie buvo 
glikogeno, riebalų ir 
sarkoplazmos siūlelių 
Raumeninių siūlelių

Įdomu, kad nė vieno virš mi
nėtų raumenyse pakitimų nesi
matė paprastu mikroskopu rau
menį tiriant, kaip buvo daroma, 
kol elektroninio mikroskopo dar 
neturėta. Taip pat po mėnesio 
girtavimo tiriamieji vyrai dar 
nepradėjo skųstis kai kuriais 
blogumais, kaip alkoholinės kil
mės raumenų negerovė (alcaha- 
lic myopatry), neatsirado bal
tymo šlapime (myoglobinuria), 
nesigavo raumenų gėlos, juose 
skausmų bei patinimų. Minėtas 
tyrinėtojas tvirtina, kad elektro
niniu mikroskopu susekti dėl 
girtavimo apturėti raumenyse 
pakenkimai buvo tik pradiniai 
ženklai — visi čia suminėti rau
menų negerumai dar nebuvo pa
sirodę po vieno mėnesio tiria
mųjų girtavimo.

Niekas dar nežino, kaip sunkiai 
alkoholis kenkia raumenims

Chicago Savings
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CHICAGOS TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖ dėl bet kokių jūsų namo pa
gerinimų duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. O gal Jums 
yra reikalingi pinigai dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nu
sibodo mokėti aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus.

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. ‘ PAID QUARTERLY
BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į:

Dr. Rubin susekė, kad minė
ti enzymų pakitimai susitvarkė 
po mėnesio nustojus tiriamie
siems girtauti. Gi po pusės metų 
raumenys buvo susitvarkę iki 
normos. Išeina, kad minėtiems 
tiriamiesiems alkoholio sukelti 
raumenų pakitimai buvo dar ati
taisomi — laikini. Dar nežino
ma (moksliškais tyrimais dar 
nesusekta) kaip daug ir kaip il
gai reikia gerti svaigalus, kad 
apturėtum neatitaisomus raume
nų pakitimus.

Nežiūrint tokio žinių trūkumo, 
patologas Rubin tvirtina, kad 
stiprūs gėrėjai stato save pa- 
vojun tiek dėl raumenų, tiek dėl 
kepenų sužalojimo. Jie neturė
tų jaustis saugūs girtaudami 
vien dėl to, kad jie nepasigeria 
ir kad jie valgo girtaudami. Taip 
tas pats patologas tvirtina, kad 
besisvaiginantieji gali sužaloti 
savo širdies raumenis. Taip gali 
atsitikti nebūtinai kitus kūno 
raumenis kartu sužalojant. šie 
tyrimai patvirtino dar vieną fak
tą: geras maistas turi Įtakos i 
gerą sveikatą. Jei šie tiriamieji 
būtų gerai nesimaitinę, tai jų 
raumenų pakenkimas būtų dar 
didesnis buvęs.

Išvada. Dr. Rubino atlikti 
tyrimai sugriauna daugelį mūsų 
turėtų visuomeninių prietarų. 
Kaip mes dabar griauname dau
gelį religinių niekų — visokio 
ten be kūrybinės — žmoniškos 
veiklos gėrybių tikėjimosi, taip 
mes turime griauti niekais pasi
tikėję ir savo kasdieniniam gy
venime. Liaukimės tvirtinę, kad 
nepasigerdami, “su saiku” ger
dami ir gerai valgydami, mes 
nesužalojame savo kūno. Pasiro
do, kai taip nėra, šie atlikti ty
rimai sugriauna tokius mūsų 
prietarus. Visi žinom, kaip ge
riantieji, kad ir gerai besimai
tindami, apturi širdies negeru
mus. Taip pat ir dėl kepenų pa
krikimo girtuokliai pačiam pa
jėgume kaip rudens lapai krinta.

Pasiskaityti. Medical World 
News, February 18, 1972.

Faktai tik galvą 
turinčiam tarnauja

Klasimas. Tamsta, Gerb. Dak
tare, dažnai peiki mūsų taip pa
mėgtą rūkymą. Kur yra fak
tai tokiam to rūkymo pasmerki
mui? Įpratęs rūkyti negali mes
ti malonumą šalin vien dėl ko
kių ten pasakėlių. Mums reikia 
faktų — kur jie — parodyk!

Atsakymas. Britų gydytojai 
(Doll ir Hill); devynių valsty
bių studija šiame krašte (Ham
mond ir Horn); US Veteranų 
studija (Dorn); Californijoje 
devynių užsiėmimų žmonių ty
rimai (Dun, Linden, Breslow); 
tų pačių autorių darbai su Ca
lifornia American Legion nariais 
ir jų žmonomis; Canadiečių ve
teranų tyrimai (Best, Josie, Wal
ker) ; virš milijono amerikiečių 
iš 25 valstybių tyrimai (Ham
mond) — žiūr. Dorsey Forum on 
Smoking Control, 1971. Tai 
Tamstai tik. trupinėlis šaltinių. 
Nori iš jų tiesos pasisemti.
ji-

Minėti šaltiniai tvirtina, 
“kaip tėvas elgiasi, taip ir
kas”. Užtai mes dabar kenčia
me blogiausią pasaulyje vergiją 
— baudžiavą... ir tvirtiname, 
kad mes malonumą apturime per 
tabaką.

Nurodyti tyrimai tvirtina, kad 
rūkorius turi galimybės gauti 
plaučių vėžį dešimt kartų daž
niau, palyginus su nerūkančiuo
ju, nors ir automobilių užterštu 
tuo pačiu oru kvėpuojančiuoju. 
Rūkoriui mirtis nuo bronchito 
ir plaučių išsiplėtimo ateina še
šis kartus greičiau, negu nerū
kančiajam. Gerklės vėžys—ke
turis kart greičiau; stemplės — 
3.5 karto, šlapimo pūslės vė
žys — 2 kartus greičiau. Širdies 
kraujagyslių liga rūkantysis tu
ri progos net septyniasdešimt 
kartų dažniau susirgti už nerū
kantieji. Išmintingam jau ir ši
to gana, nors-faktų dabar tiek 
daug yra, kad nesurašytum ant 
visų Chicagos stokjarduose bu
vusių jaučių skūrų.

Motinos turėtų mažiau rūpin
tis. kad jų vaikai nesusipurvin- 
tų. “šiek tiek nešvarumų mažam 
berniukui nepakenks. Neverski
te, kad jis kiekvieną kartą eitų 
į vonią”...

Reta moteris teturėtų vartoti 
veido kremą iki 30 metų am
žiaus, nors daugumas nėra jo 
reikalingos iki 40 metų, ir nė
ra jokių slaptų vaistų, kurie pa
šalintų ar išvengtų veido raukš
lių. Joks kremas nėra tiek ge
ras odai, kaip nuosavi natūralūs 
aliejai.

Nuolatinis pirštų nagų valy
mas taip pat yra rizikingas, ka
dangi sužaloja sąsają tarp pirš
tų odos ir panagių, kur gemalai 
randa sau tikrą rojų...

Plaukams taip pat gali kenkti 
nuolatinis plovimas, šukavimas, 
permanentinis garbinavimas ar
ba dažymas. Plaukams tvar
kingiems ir švariems palaikyti 
reikit kuo mažiausiai daryti, 
kalbėjo dermatologijos profeso
rius Knix.

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” jra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuvišku knygų kelias. 
Kietais viršeliais Įrištos knygos kaina yra tik S3.00, minkyt. $2.50

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois

štai

kad 
vai-

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

puotoje Lietuvoje 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 Rastėnio vertimas. Gražus leidinys, 127 *psl. Kaina $£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 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba 
piniginę perlaidą.

progomis. Jas ir 
atsiuntus čeki ar

1739 South Halsted Street, Chicago, UI. 60608

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

----------

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prie* 
10 mėnesio diena, 
nėšio pirmos.

neša nuošimčius nun mA

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

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Vasario Šešioliktosios minėjimas
Kaip ir kasmet, ir šįmet Lie

tuvos nepriklausomybės dieną, 
Vasario 16, losangeliečiai pami
nėjo įvairia programa. Sukakties 

j dieną, Los Angeles miesto tary
bos atstovams, Lietuvos genera
liniam konsului Dr. J. Bielskui 
ir būriui lietuvių dalyvaujant, 
prie miesto rotušės buvo iškel
ta neprikl. Lietuvos trispalvė vė
liava. Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktuves paminėjo kai ku
rie amerikiečių laikraščiai. Ypa
tingo dėmesio parodė Herald- 
Examiner dienraštis, įdėdamas 
korespondenciją apie vėliavos 
pakėlimą, spausdindamas skai
tytojų laiškų skyriuj palankių 
Lietuvos laisvei laiškų ir vasa
rio 20 d. skirdamas vieną edi- 
torialą Lietuvai.

Vasario 20 d. Lietuvos šven-

vo pakelta Lietuvos vėliava. Ra
gino lietuvius stengtis ko dau
giau įeiti svetimųjų spaudon ir 
ją panaudoti tautinei reklamai.

Svečiais buvo Latvijos kon
sulas, Estijos vicekonsulas, San
ta Monica miesto burmistras, pa
vergtųjų tautų bendrinės orga- 

Įnizacijos pirmininkas, latvių ir

Užsispyrusio senatoriaus sauvalė
Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas Dr. Kazvsltė buvo 11111111113 Sėtuvių koloni- 

būdų sustabdyti senatoriaus J. Williams Fullbright
Bobelis keliais atvejais važinėjo i Washington ieškojo — ?azimiero parapijos 
būdų sustabdyti senatoriaus J. Williams Fullbright sau vFešėjX°kmi dr° r d°S’ ^1 v ----------------
valę. šis Arkansas valstijos demokratas XintkZ I - " Z m°’ 16 b“’
labai galingam senato užsienio komitetui Jis paruošia ' ’ "
įstatų projektus ir veda apklausinėjimus įvairiais JAV miIU°nų dolerių, o iš antros pusės jis yra pasiryžęs likvi- 
užsienio politikos klausimais. Jis turi teisę posėdin pasi- 
kviesti atsakingus valstybės pareigūnus ir reikalauti pa
siaiškinimų. ... ,

Visi atsimename, kad Antrojo Pasaulinio Karo pa
baigoje sovietų policija ir karo jėgos atskyrė laisvąjį va
karų pasauli nuo sovietų karo jėgų okupuotos rytų Eu
ropos vadinama geležine uždanga. Pradžioje Maskva 
visame pasienyje laikė gerai ginkluotus karius, kurie 
šaudydavo j bėgančius žmones, imdavo juos nelaisvėn, . ------------- ^eimowens Ken
sudalydavo jiems karo teismus ir labai žiauriai bausdavo, nedy ar Johnsonas nepaskelbė karo rytu Euronos tau 
Vėliau j pasieų rusai atsiuntė specialiai sienai saugoti toms. Lietuva, Latvija, Estija, Gruzija Ej^ Vokieti’ 
treniruotus pasienio sargus,' davė jiems piktus šunis ir ■ ” ■ ■ J*’ J4, J U vokieti-
plačiame ruože iškirto miškus bei krūmus. Rusai sustab
dė bet kokį susisiekimą su sovietų karo jėgų užimtomis 
sritimis. Ten jie neįsileidžia laikraščių, žurnalų, o be 
ruso_cenzoriaus neįleidžiamas joks laiškas. Rusų įvesta 
cenzūra veikia iki šios dienos.

Laisvasis pasaulis, negalėdamas susitarti su rusais 
dėl taikos rytų Europoje ir negalėdamas susisiekti su 
rusų izoliuotais žmonėmis, pradėjo siųsti į rytų Europą 
žinias radijo bangomis. Sovietų valdžia leido milijonines 
sumas šių žinių persiuntimui trukdyti. Jie statė galingas 
radijo stotis ir leido tų^ pačių bangų ilgiu trukdančius 
signalus, bet visiškai žinių sustabdyti jie nepajėgė. Lais
vojo pasaulio siunčiamas žinias pavergtos tautos dar ir 
šiandien gauna.. Tie radijo pranešimai jiems yra vienin
telis šaltinis žinioms patirti, kas dedasi laisvame pasau- 
yje. Labai dažnai tie radijo pranešimai informuoja pa
vergtas tautas ir apie tai, kas darosi visoje sovietų impe
rijoje. . Komunistai slepia nuo krašto gyventojų pačių 
komunistų tarpe vykstančias kovas, tarpusaves žudynes 
ii labai žiaurų darbo žmonių išnaudojimą, šios stotys 
pranešė Rusijos gyventojams Nikitos Chruščiovo tiktai 
parinktiems komunistams sakytą kalbą, smerkiančia 
Stalino pravestas įtakingų komunistų žudynes, šios ži
nios dar ir šiandien yra vienintelis tikslios ir teisingos 
informacijos šaltinis milijonams pavergtų žmonių.

Dabar sen. Fullbright yra pasiryžęs šias žinias su- 
stamdyti. Jis nori užkirsti pinigus radijo stotims, siun
čiančioms tikslias žinias rusų pavergtos tautoms. Iš vie- 
nos pusės, jis sako, kad jam gaila į metus išleidžiamų 35’

j sakė patriotine tema pamokslą.
Po vidurdienio tą pačią dieną 

Marchall mokyklos didžiojoje sa
lėje buvo lietuvių ir svečių su
sirinkimas — minėjimas. Pu-lestų tautinių organizacijų atsto- 
blikos susirinko nemažai, galima vai. Visi jie tarė sveikinimo žo- 
sakyti, kad gan erdvi šv. Kazi- 
mięro parapijos salė tiek žmo
nių nebūtų sutalpinusi.

Programa standartinė, kaip 
jau įprasta tokiose šventėse: 
įneštos vėliavos; Amerikos him
ną giedojo solistas A. Dabšys; 
invokaciją skaitė šv. Kazimiero i____ _____ _  ^aia-
parapijos klebonas monsinjoras syta apie lietuvių 'tautos ir iš- 
J. Kučingis. ; eivių reikalus. Invokacijoje bu-

Minejimą rengė Amerikos Lie- vo ir toks maldos posmas — pra- 
tuvių Tarybos Los Angeles sky- šymas, kad Dievas padėtų ..„„L 
nūs, programai vadovavo pir- daryti širdis banko knygelės ir 
minmkas V. Čekanauskas. Prie 
kalbėtojo stalo iškvietė jis Lie
tuvos generalinį konsulą dr. J. 
Bielskį. Pasveikinęs susirinku
sius, konsulas papasakojo apie 
iškilmes prie miesto valdybos na-

zo-

Patriotinė klebono
J. Kučingio invokacija

Šv. Kazimiero parapijos kle
bonas monsinjoras J. Kučingis 
skaitė visai naują maldą — in- 
vokaciją. Ji buvo įdomiai para-

, . — — _  ■
eivių reikalus. Invokacijoje bu-

i posmas — pra- 
i neuž-v

MONSINJORAS JONAS A. KUČINGIS, 
Los Angeles šv. Kazimiero, parapijos klebonas

L. VAIČIŪNIENĖ
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Galimas 
būris būtu 
dalyvavęs, 
nelyginant lyg su pirmąja pagalba, ir tai 
būtų pateisinama. Po tiek koncertų namie, 
po kelionių, vizitų — lankymų priėmimų, 
įtemptų nervų scenoje veikti ir nugalėti 
tokias minias... galėjo būti apilsęs... 
Ipač turint galvoje buvusį sunegalavusį 
širdimi vadovą, taip reikalingą poilsio, 
neeikvoti pajėgų, kur ir be jo išsiverčia
mą. Tuo labiau, kad Čiurlionio sambūris, 
prieš 32-jus metus gimęs tarp audrų Vil
niuje, iš savo kelio jokių audrų neišvers
tas, iki dabar būdamas toks čia vienintelis, 
žaliuojanti oazė, savo pasiuntinybę, kokią 
jis vienas tegalėjo atlikti, atliko su kaupu, 
■ ir į tos pačios tautos aruodą tenai, kaip 
čia atliko dainų šventė.

Kad Čiurlionio sambūris dainų šventė
je nedalyvaus, rengėjai iš anksto žinojo. 
Žinojo ir Klivclando lietuviškoji visuome
nė, nes tenai susikūrė naujas choras, va
dovaujamas muziko Prano Ambrozaičio, 
čia, šventėje, dainininkų skaičiui papil- |

daiktas, jog Čiurlionio sam
dantį šventės programoje ne- 
nors ir būtų suskubęs grįžti,

duoti “šaltojo karo” liekanas. Jis tvirtina, kad ' “nega
lima pateisinti žinių siuntimo į tas sritis, su kuriomis 
jūs žinote, prezidentas siekia taikos.”

Prezidentas siekia bendros kalbos ir taikos su Mas
kva. .Su.rusų pavergtomis tautomis prezidentui nereikia 
siekti taikos, nes joms jis niekad nebuvo paskelbęs karo. 
Rusų pavergtoms tautoms neskelbė karo prezidentas 
Niksonas, jo neskelbė joks kitas JAV prezidentas. Nei 
prezidentai Rooseveltas, Trumanas, Eisenhoweris, * Ken-

ją, Vengriją, Bulgariją, o neseniai ir Čekoslovakiją oku
pavo sovietų karo jėgos ir primetė toms tautoms Maskvai 
ištikimas komunistines” valdžias. Prezidentas Nikso- 
nas visai nesirengia tartis su komunistų primestomis vai- 
Gižiomis. Prezidentas bando tartis su sovietų valdžia, kad 
ji atšauktų savo karo jėgas iš Rytų Europos ir leistų vie
tos gyventojams laisvai tvarkyti savo reikalus. Lietuviai, 
latviai, lenkai, čekai ir vengrai turi būti informuoti, kas 
pasaulyje darosi, jeigu norima, kad jie pajėgtų savo rei
kalus tvarkyti.

Sovietų valdžia propagandai leidžia ‘-bilijonines su
mas; o senf-Fulbright nori nukirpti kelis milijonus dolerių. 
Sovietų pareigūnai keliais atvejais pasitarimų metu prašė 
sustabdyti žinių siuntimą rusų pavergtoms tautoms. Ga
limas daiktas, kad atsakomingi Užsienio politikos pareigū- 
■nai sutiktų žinių siuntimą sustabdyti, bet jie nori, kad pa
našiai pasielgtų ir rusai. Jie reikalauja, kad rusai pasi- 
trauktų Į senas savo sienas ir leistų Rytų Europos žmo
nėms laisvai tvarkyti savo reikalus, kaip jie tvarkė prieš 
sovietinę vergiją. Sen Fulbright nori duoti rusams di
džiausią dovaną, nieko iš jų negaudamas. Jis nori sustab
dyti žinių siuntimą dar prieš taikos derybas. Jis nori nu
ginkluoti atsakomingus JAV pareigūnus, kad pasitarimų 
metu jie. būtų bejėgiai. Sen Fulbright užsimojimą pas
merkė didelė senato dauguma. Jam nepritaria visi užsie
nio komiteto nariai. J am nepritaria dabartinė administra
cija. Gerai daro Altas, ragindamas lietuvius siųsti sen. 
Fulbright .ir kitiems senatoriams protestus dėl nelemto 
sen. Fulbright užsimojimo sustabdyti žinių siuntimą rusų 
okupuotoms ir komunistų pavergtoms tautoms.

1 namų reikaluose, kad neužmirš
tume tautos reikalų.

Šia proga reikia paminėti, jog 
klebonas Kučingis visada remia 
lietuvių patriotinę veiklą ne tik 
žodžiais, bet ir savo darbu. Jo 

Į rūpesčiu parapijos pradžios mo
kykloje veikia mokykla su kas-, 
dieninėmis lietuvių kalbos pa-j 
mokomis; jis remia daugybę or-j 
ganizacijų, leisdamas dažniausiai 
nemokamai naudotis parapijos 
salėmis-susirinkimams ar pramo
goms; kasmet jis pats Amerikos 
Lietuvių Tarybai aukoja nemen
kas sumas. Dar neteko šių me
tų aukotojų sąrašo matyti, bet 
žinoma, ir šįmet klebonas Ku
čingis esąs aukotojų sąraše su I 
nemaža auka. Be to, jis remia 
lietuvių spaudą kasmet šimtines I 
išmokėdamas tai prenumerato- j 
mis, tai specialiomis laikraš
čių paramos aukomis.

Skaitome laikraščiuose, jog 
kai kur lietuviai turi kovoti su 
savo klebonais, kurie lietuvybę 
krausto iš parapijos, iš mokyk
lų ir iš bažnyčios. Los Angelėj 
yra priešingai: klebonas Kučin
gis ragina savo parapijos na
rius ir visus lietuvius i lietuviš
kąją veiklą. Ragina ne tuščiu 
žodžiu, bet ir savo darbais bei 
lietuviškajam reikalui išlaidų 
pavyzdžiais. ♦

Pats meras skaitė y 
miesto valdybos proklamaciją
Vasario 16 minėjiman atvyko 

Santa Monica miesto burmistras. 
Iškviestas prie kalbėtojo stale
lio jis pasveikino į Lietuvos šven
tę suvažiavusius jo miesto lie
tuvius ir losangeliečius. Džiau
gėsi publikoje matąs ir jaunų 
žmonių.

Burmistras perskaitė Santa 
Monica miesto proklamaciją, pa
darytą ryšium Vasario 16 minė
jimu ir linkint Lietuvai atgau
ti laisvę.

Proklamaciją perskaitęs, bur
mistras iš publikos pasikvietė 
Aleną Devenienę. Ji, be kitos 
gausios visuomeninės veiklos, 
abai aktyviai veikia Santa Mo

nica Lietuvių Klube, yra pirmi
ninkė. Taigi, pasikviesdamas

savo miesto gyventoją, merąs ir 
proklamacijos tekstą įteikė Ale
nai Devenienei, klubo pirminin
kei.

šalia burmistro stovėdama 
Alena Devenienė kalbėjo. Be 
abejo, dėkojo burmistrui už at
silankymą, už lietuviams ir Lie
tuvos laisvei palankią prokla
maciją, tačiau kalbėtoja buvo 
atstokai nuo mikrofono ir to
liau negu vidury salės jos žodžiai 

(buvo negirdimi.
Pagrindiniu kalbėtoju buvo 

Valdas Adamkus. Jis į Los An
geles atskrido iš San Francisco. 
Anksčiau laikraščiuose buvo ra
šyta, jog vasario 19 d. jis ten 
dalyvaus viename respublikonų 
susirinkime. Taip, matyt, ir bu
vo. Nuolat V. Adamkus gyvena 
Čikagoje arba ir toliau — bu
vusioje J. Bachuno Tabor f ap
moję.

Alto skyriaus pirmininkas inž. 
V. Čekanauskas pristatydamas 
kalbėtoją (taip pat inžinierių) 
Valdą Adamkų, papasakojo šiek 
tiek iš biografijos. Tačiau čia 
ties tuo nesustojama, nes, ma
nau, kad V. Adamkus lietuvių 
visuomenei savo amerikoniškojo 
gyvenimo politine ir lietuvių tau
tine veikla žinomas.

Kai kas iš V. Adamkaus 
prakalbos

Prabildamas į losangeliečių 
publiką, V. Adamkus priminė 
paskutinių pusantrų metų įvy
kius: Bražinskų nelaimingą bė
gimą iš okupuotos Lietuvos, o 
taip pat nelaimingus Kudirkos 
ir Simokaičių mėginimus iš so
vietų okupacijos išsilaisvinti. Tie 
visi įvykiai, kad ir nelaimingi, 
puikiausiai įrodą 1918 metų va- 
saro 16 akto reikšmę.

Lietuva sulauksianti ir kitos 
vasario 16, su naujomis proble
momis, nauju džiaugsmu ir pra
sidėsiąs naujas istorijos lapas, 
.ačiau pasiaukojimo ir .laisvės 
supratimas liksiąs tas pats.

žvelgdamas tarptautinėn pla- 
cumon, V. Adamkus kalbėjo, jog 
moralinės vertybės šiandien kei
čiamos pagal reikalą. Didieji ga
liūnai ir laisvės supratimą var
toja kiekvieną kartą taip, kaip 
jiems atrodo naudinga bei ver
tinga. Mažų tautų problemos 
dažnai pamirštamos, tad mums 
kiekvieno svetimtaučio talka rei
kalinga. Turime kiek galima' su 
svetimaisiais bendrauti, su jais 
kalbėti, parodyti tautinį pajė-

(Nukelta į 5 psl.)

VALDAS ADAMKUS

dyti ir Klivelandui atstovauti. Jeigu šis 
naujas choras didės, tai Čiurlionio ansam
blio nedalyvavimo “blogybė” bus išėjusi į 
gerą: turėsime dar vieną chorą — ir ne 
bet kokį, o taip greitai atsiliepusį į tokį 
lietuvišką reikalą...

Dainų šventė įvyko ir be Čiurlionio 
sambūrio. Tačiau be jo nebūtų galėję 
įvykti tai, kas įvyko Pietų Amerikoje. ,

Vis dėlto Čiurlionio sambūrio šventėje 
nedalyvavimas buvo jaučiamas. Nors vai
kų choro programoje buvo tik viena liau
dies daina, vis dėlto apskritai pasigesta 
vaikų chorui lydėti kanklių orkestro. Nors 
jį šventės rengėjai galėjo parūpinti vien iš 
Čikagoje esančių kanklininkų, bet, kaip 
buvo girdėta, kanklių orkestras vaikų cho
ro palydai buvo nepriimtinas dėl nepakan
kamai garsaus skambesio. Tai vaikų cho
rui grojo 11-kos akordeonistų orkestras, 
pastiprintas dar garsintuvais, užrėkiantis 
ir gadinantis natūralų dainų skambesį.

Tuo pačiu laiku čia pasigesto Čiurlionio 
sambūrio kanklių orkestras tenai pakan
kamai garsiai skambėjo apie 30,000-čių ki
tataučių miniai. Už šokius ir dainas . pa- 
. n 11 ų, “minioje nuūžė audringi 

plojimai, kurie aidėjo kalnų atšlaitėse. 
'Tokia nuotaika lydėjo iki galo”, _  rašo
apie Čiurlionio ansamblio koncertą Drau
ge 1971. VIII.23. Ne kitaip ir kiti kituose 
laikraščiuose rašė.

D -ji Dainų šventė buvo ir tebėra pir
moji be Čiurlionio sambūrio.

XII. PAŽIŪRA Į IV-SIOS DAINŲ 
ŠVENTĖS DAINAVIMĄ

a. Is lemties taško

Dainų švenčių pačios dainos svarbusis 
veiksnys, be to kas dainuojama, yra kaip 
dainuojama. Kaip daug ką, taip ir daina
vimą vertinant, reikia atsižvelgti į mūsų 
dainos nuo senesnių laikų iki dabar ateitą 
kelią ir į tai, kas dainuoja.

Lietuvių tauta, amžiais sukūrusi dau
gybę dainų ir ilgoje Rusijos carų vergijoje, 
stumiama į mirtį, gynėsi nuo jos savo dai
nomis. Kiek sunkios, kietos aplinkybės 
leido, sava kalba, daina ir tamsoje iš jos 
sveiko kamieno lapojo. O žydinti dainų 
mėgėjų chorais, pirmiau draudžiamais, 
vėliau leistais, bet tikrinamais, atsilygino 
tautai, daugiausia prisidėjusi prie tautos 
iš tautinio miego prikėlimo. Prikėlusi iš 
tautinio miego, aštrino ginklus kovotojų 
dėl nepriklausomybės. “Kai sykį kirto, 
kraujas tekėjo, kai antrą kirto, žemė dre
bėjo . Arba “Guli guli kareivėlis lankelėj 
nukautas, stovi stovi jo žirgelis, kama
nom pamautas”... jr toliau “Pabuskim iš 
miego... plasnokim rytojun saulėtais ba
rais”.

Bet dainai, kanklėms ir kardui alka-
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riavus nepriklausomybę, visaip ilgos ver
gijos nusiaubtoje Lietuvoje, iš 
vėsių atsikuriančioje, buvo lyg 
ar negalėta, nesusi gaudy ta 
mastu pirmiausia kiek reikiant 
dainai. Esamus organizacijų, 
bažnytinius chorus ir naujus susikūrusius 
sukviesti i visuotinę dainų šventę buvo 
lemta tik 1924. VIII. 23. Iš viso per nepri
klausomybės laikotarpį visuotinės dainų 
Šventės surengtos trys; vidurkis kas 7-neri 
metai.

Po Trečiosios Dainų šventės (1930) 
verstasi atskirų chorų koncertais ir suren
gimu sritinių vietovinių dainų švenčių, ne
skaitant vėliau mokyklų programinių cho
rų. Dirigentų sudarytas planas dažnes
nėms. aukštesnio lygio visuotinėms dainų 
šventėms rengti dėl kylančios grėsmės, bol
ševikų okupacijos liko neįvykdytas. 1921 
m. surengtoji visuotinė dainų šventė buvo 
ir pasiliko dainų švenčių kelyje pirmoji. 
O visuotinių dainų švenčių tradicija, pra
dėta kurti nepr. Lietuvoje, liko nebaigta, 
nutraukta, kaip nutraukta ar sustabdyta 
nepriklausomybės eiga.

Neprikl. Lietuvoje nebaigtą kurti dainų 
švenčių tradiciją turėjo sumegzti ir sumez
gė pabėgusioji į laisvę tautos dalis su pas
kutine 1930 m. Dainų švente, pradėta “Die
vas mūsų Gelbėtojas” ir tautos himnu. 
Pabaigta Vytauto Didžiojo giesme. Kaip

pamiršta 
visuotiniu 
atsilyginti 

sąjungų,

šiandien girdžiu “O Vytautas Didis, gar
susis lietuvi, tu Nemuno gentims vainiką 
nupynei”... plečiama ir nešama pučiamų
jų orkestro...

Pirmoji Dainų šventė okup. Lietuvoje 
1946 m. turėjo būti pradėta TSRS himnu, 
o po jo “Kantata apie Staliną“, kompo
nuota S. Aleksandrovo (ruso). Pabaigta 
priešpaskutine “Daina apie Tėvynę”, kom
ponuota Donajevskio ( ruso), žinoma, apie 
visasąjunginę. Paskutinė daina “Pirmyn 
Laisvoji Lietuva”, žinoma “sava valia” 
įsiprašiusi būti įjungta į Sovietų Sąjungą.

Nepriklausomoje Lietuvoje, net niekur 
laikradžio nepasukus, buvo lemta valsty
binį operos teatrą atidaryti ir Naujus Me
tus (1921) sutikti svetimos parsineštinės 
operos pastatymu laikinoje sostinėje, Kau
ne. Ir toliau kas savaitę ne po vieną sykį 
iki okupacijos rodomos, mažyte išimtimi, 
svetimos operos. Ir... dar svetimesni ba
letai. Dabar vienas kitas į tuos laikus žvelg 
damas, mato, kad čia būta ne taip, kaip, 
rodos, turėjo būti...

GRus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
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Valandos pagal susitarimą. Jei neat
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DR. J. MEŠKAUSKAS
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2454 WEST 71st STREET

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

3r. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st Sf. — Tel. 737-5149 
ilkrina akis Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SE1BUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

jaunimas. Sėdi J. Earner.

asiitoM*-
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Vasario 16 d. proga Cicero I Motušienė. Ji pasakė reikšmių- 
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GRADINSKAS
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i

TRYS MODiRNlSKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

LENGVIAUSIAI 
NUSTATOMA

2512 Vi. 47 ST. — FR S-199S
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĄ

gą kalbą (lietuviškai ir angliš
kai), savo žodyje iškeldama ir 
pabrėždama iškilmių reikšmę, o 
taip pat, padėkodama dalyvavu-

2533 W. 71st Street
Tėlef.: GRovehill 6-23454

W, d’ Vt'iCV"S Pįlė*yno Cicer° miest° Skitai* l^ntaienė, kun. Vilkaitis, B. Motušienė, J. Kimbark, 0. ZailikieTė 
dalyviai, stovi is kaires K Deveikis, J. Breivė, J. Švedas, G. Va- P. Zailskas ir lit. mok.

miesto rotušėje buvo pakelta 
Lietuvos vėliava. Nors išpuolė 
darbo diena, tačiau susirinko 
būrelis lietuvių, suaugusių ir 
jaunimo. Vėliavos pakėlimo iš
kilmėms vadovavo dr. Bronė

PERK KAUSTYMAI

Leidimai — Pilns spdrsuds 
2EMA KAINA

R. Ž E R Ė NA S
2047 W. 67th Pl. WAIbrook 5-8063

Apdraustas perkraustymai 
ii įvairi y atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

PI r. K I T ': JAV TAUPYMO BONUS

(PUTRAMENT4H)
Unksmnmo arba liūdesio valando* 
gražiauMoa gėlės ir vainikai sotu 

piy papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės

«OY R. PETRO (PUTRAMENT/f J
5525 So. Hartom A»», _ 586-1220

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYCIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai; pr 44)833 ir pR 44x34

TfVAS IR SŪNUS

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

ketvirtai nuo 5—1 vai. vak.
Ofiso telef.: 776-2880

Naujas rez. telef.i 448-5545 
--- . - --.r . - --

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

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

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

uždaryta.
Rai, teL- WA 5-3099

• ~ • • --

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeM PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą. 
—..................- 1 ■ ----------------------

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

2454 WEST Hit STREET 
Ofise telef.- HEmiock 4-2123 
Rėtid. tilow^ Gibson 8 - 6195

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

P. ŠILEIKIS. 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Bap 
dažai. Speciali pagalba kojonK 
(Arch Supports) ir t. t.

2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 
Telef.: PRospect 6-5084

help your | 
HEART FUND 
help your HEART

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,
1490 kil A. M.

1 f
Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma r 

............ 2 _ ! 
vai. ryto. — Šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vii.
dienio iki penktadienio 11—12

Tel.: HEmiock 4-2413 
7’j’9 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ELL. 60629

A FORESTS FUTURE 
IS EK YOUR HANDS

nėr ir J. Kimbarku priešakyje, 
už lietuvių dienos paskelbimą 
Ciceroje. Kun. Stankevičius at
kalbėjo maldą už pavergtą Lie
tuvą. Buvo sugiedoti Amerikos 
ii- Lietuvos himnai. Iškilmėse 
dalyvavo Cicero organizacijų 
atstovai-, lituanistinės mokyklos 
mokiniai. Po iškilmių dalvva- 
vusiejo stebėjo prez. J. Earner 
proklamacijos pasirašymą.

Vasario 19 d. 7 vai. vak. šv. 
Antano parapijos salėje. Lietu
vos Nepriklausomybės atkūrimo 
minėjimas vėl buvo tęsiamas 
toliau. Žmonių susirinko pilna 
salė. V. Zalatorius pradėjo mi
nėjimą, pasveikindamas sve
čius ir savanorius kūrėjus. Vi- 
cipermininkas Ė. Šumanas nu- 

j švietė-proklamacijos turinį, o 
pačią proklamaciją perskaitė J. 
Kimbarkas. Toliau H. Collier, 
kuris yra 10 Districto kongreso 
narys, kalbėdamas pabrėžė, kad 
Lietuvos Valstybės gyvavimas 
siekia daugiau 700 metų ir atsi
kūrusi prieš 54 metus vėl buvo 
pavergta diktatūrinio komuniz
mo. Pagrindiniu kalbėtoju bu
vo P. Gaučys. Savo ilgesnėje kal
boje jis ragina džiaugtis, kad 
atsiranda žmonių, kurie sutinka 
dirbti Lietuvos laisvinimo darbą 
ir iškėlė reikalą būti vieningais, 
susiklausančiais.

Medinėje dalyje visus pasigė
rėtinai nuteikė jungtinis Brigh
ton Parko ir Cicero lituanistinių 
mokyklų choras ir inscenizuotas 
Simo Kudirkos teismas, rež. Ju
liaus Balučio, kuriame gerai sa
vo rolę atliko jaunasis P. Kisie
lius.

Aukų buvo surinkta 1001 dol. 
ir salėje taip pat vyko balsavi
mai už kandidatus į Jaunimo 
kongresą.

Genė Valantinienė

SLA 301 kuopos narių susirin
kimas. Nariai užsimokėjo duok
les ir rinko organizacijos parei
gūnus. Balsų daugumą gavo 
dabartiniai SLA pareigūnai.

Penktadienį įvyko Raudonos 
Rožės klubo narių susirinkiams. 
Lžsimokėjo duokles ir paskyrė 
$5 Amerikos Lietuvių Tarybos 
darbams. K P. Deveikis

LOS ANGELES, CALIF.
(Atkelta iš 4 psl.) 

gumą. Viena tikra atrama — 
mes patys. Kiek kovosim, tiek 
laimėsim.

Išeivijoje tautybei išlaikyti 
— pirmoj vietoj šeimos, ir var
tojimas lietuvių kalbos. Esąs 
savęs apgaudinėjimas, kai tei
sinamasi, jog mokyklos vaikus 
nutautina. Ir tam savo teigimui 
paremti prakalbininkas paklau
sė: "O kokias mokyklas buvo bai
gę Vasario 16 akto signatarai?” 
(Publika šį kalbėtojo klausimą 
palydėjo smarkiu plojimu).

Žvelgęs į'tjaunąją kartą, V. 
Adamkus jai pripažino ateitį. 
Savo darbu, pasiaukojimu ir pa- 
vyždžiars vyresnieji turį pa
traukti jaunus žmones prie tau
tinio darbo, ypač tuos, kurie nuo 
jo jau tolsta.

Turinčios būti sudarytos są
lygos rašytojams ir dailinin
kams. Turime didžiuotis iš jau
nosios kartos išaugusiais profe
soriais. Juos turime gerbti, jiems 
yra lengva išeiti į svetimtaučių 
visuomenę su lietuvių tautos 
reikalais.

Jaunimo ieškojimas naujų ke
lių ir naujų metodų lietuviška
jam darbui neturi būti atstum
tas. Jaunimas visada linkęs į re
voliucinę veiklą. Jaunimo maiš
tas, jei jis reiškiasi dėl naujų 
kelių, dėl naujų metodų lietuviš
kajam darbui, neturįs susilauk
ti nei griežto pasipriešinimo nei 
mėtymo iš bendruomenės.

Baigdamas Valdas Adamkus 
linkėjo išlikti tvirtiems lietu
vybe, jaunatviška drąsa ir nesi
traukti iš lietuviškojo darbo.

(Bus daugiau — apie meninę 
programą, keletas pastabų dėl 
pagrindinio kalbėtojo patarimų 
ii* dar kai kas). J. Klauseikis

laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDmONED KOPLYČIOS
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DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMAI

— SLA 226 kuopos susirinkimas 
nyks ketvirtadienį, kovo • 9 dieną 
3600 W. North Ave. svetaihės antrame 
aukšte. Įėjimas iš šorio nuo N. Cent
ral Park Ave. • Pradžia 8:00 vai. vak. 
Visi nariai ir narės kviečiami būtinai 
dalyvauti, nes bus rinkimas Pildomo
sios Tarybos bei rinkimas degelatu Į 
seimą, kuris įvyks Miami, Floridoje 
birželio mėn.

W. Mankos, rast.

— Bridgeport© Liėtuvių Namu Sa
vininkų Draugijos mėnesinis dariu su
sirinkimas Įvyks antradienį, kovo 7 
d., Chieagos Lietuvių Auditorijoj 
3133 So. Halsted Si., 7:30 vai. vak’ 
Viši nariai ir narės kviečiami i susi- 
nnkiirią. Parehginias įvyks kovo 12 
d. Lietuviu Auditorijoj, tai rfeikės iš
rinkti darbininkus dėl Bunko žai
dimų. A. kaiitakis; fašt.

— joniškiečių Labdarybės ir Kultū
ros Klubo eilinis nariu susirinkimas 
įvyks antradieni, kovo 7 diena 8 v 
vak. Hollywood salėje, 2417 W.’ 43rd 
St. Visus narihs ir nares kviečiame 
atsilankyti į susirinkimą, nes turim 
svarbių pasitarimų ateities reikalais. 
So susirinkimo bus vaišės

A. Kalys

-■Mii i irjĮft

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:
\ •

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tek: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIRCONblTIONED KOPLYČIOS

DT

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių
Asociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENA 

IR NAkti

turime 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LiTUANICA AVENUE. Phone: YArOs 7-3401

pre’T’cac

Smolcey*i ABCr Ahrrw 
hold atehes tffl cold. Be net

Ciceriečižli sirginėja

Paspaudus žiemos šalčiams, 
ciceriečiai pbadėjo sirginėti.

Praeitą savaitę darbe širdies 
priepuolis ištiko gerai žinomą 
cicerierį Kay Kleinauską. Tai 
vienas linksmiausių ir tvarkin
giausių, viengungių. Jis visuo
met buvo gerai nusiteikęs. Jo 
sunegalavimas visus sukrėtė.

Jis tuojau buvo nugabentas į 
ligoninę, kur iintasi geru prie
monių, užtat jis jau taisosi. Dar 
diena kita ir Kazys vėl bus mū
sų taq)c.

Jis mėgsta pasakyti: — Būkim 
geruoju.

Daugelio žmonių tarpe jis ži
nomas “Būkim geruoju” vardu. 
Jis pasiginčija, bet su nieku ne- 
susipyksla. Supykęs taria “Bū
kim geruoju” 
užmiršta.

Trečiadienį,

ir visus ginčus

kovo 1 d. jvyko

Teisininkui
JUOZUI STANIONIUI, 

kolegai ir bendraminčiui okupuotoje Lietu
voje mirus, jo broliui Frank Staiiioniui ir ar
timiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Jonas Talalas

1446 So. 50th Avė., Cicero, UL Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. L1TUANICA AVE. Tel.: YA ras 7-113d-1139

Teisininkui
JUOZUI STANIONIUI

Lietuvoje mirus, visuomenės veikėją, įvairių 
komitetų veiklų narį ir gerą naujienieti nuo
širdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Martynas Gudelis

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 West 6»th street REpubik 7-121.3
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671

- 11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, I1L 974-4410 
—----------................. _ ...

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
645 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, HHnoh
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English Speaking Union direktorius Paul Manning, Balzeko muziejaus draugai, praeitą savaitę pagerbė 
Kanados konsulą John C. Timmerman su ponia. Be lietuviams plačiai pažįstamo Stanley Balzeko, iš kai

rės i dešinę stovi ponai Tim n.erman ir ponia Manning.
Foto Kasakaičio

HELP WANTED — MALĖ HELP WANTED 4- MALĘ
Darbininku Reikia Darbininkę Reikia

SPAUSTUVEI REIKALINGAS
D A R B I NI.V K AS' • ?I ’ •

Spaustuvėje įdirbęs gali tuojau pradėti darbą, o spaudos 
darbus pramokti norintis sveikas vyras bus pamokytas vartoti 
mašinas. Lengvas darbas, geras atlyginimas. Darbas nuolati- 

Į uis, maloni darbo aplinka.
Darbo dienomis prašome kreiptis j administraciją nuo 9 vai. 

' ryto iki 1 vai. po pietų. Telefonuoti prašome HA 1-6100, o rašy
ti lokiu adresu:

NAUJIENOS, 1739 S. IIALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

Į vokiečių įstaigų pažymėjimai, 
Į Raudonojo Kryžiaus, kariuome
nės ir kitų įstaigų pažymėji
mai.

Už vokiečių pagrobtą ir iš
vežtą turtą reikia taip pat suda
ryti liudijimus. Jų turi būti dvi

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

VAIKAS IŠ ANAPUS dų vaiko Bogdano, palikdami kos mokyklą, kurią baigė su 
GELEŽINĖS UŽDANGOS jį močiutės globoje. Pasiekę^ diplomu iš elektronikos sri- 

iAmeriką ir apsigj’venę Chica-lties. 
jie tuojau pradėjo dary

lius, siuntinėdami prašy- 
Lenkijos komunistų val- 
imigracijos Įstaigoms ir 

kongresmanams. Tačiau

Truko 3 metai tėvams 
atgautu savo vaiką

Didžiajame Chicagos aero-'mus 
drome praeitą savaitę Įvyko tižiai 
jaudinanti scena, kai po trijų Uct
metų pastangų lenkų pabėgę- visos pastangos įbuvo nesek- 
lių pora iš Vroclavo (Breslau) jmingos, kol pagaliau tėvai at- 
susilaukė ten pasilikusio 8 me--sišaukė i Raudonąjį Kryžių, 
tų amžiaus vaiko, kurs paga-Į 
liau atskrido, bet vienui vie-Į 
nas ir ne tuo lėktuvu ir ne( tuo 
laiku.

BUSINESS FOR SALE — 
CHILDREN’S CLOTHING STORE 

Specialty shop vicinity of 63rd & 
Western Ave. Good store for couple 
or 2 women. Selling because of 

illness.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIM0KEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
' *. PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezidentai

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

BUTŲ NUO M AVI MA S
NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT  AS — VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDLMO AGENTŪRA J

;; J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
kopijos, geriausiai notarizuo- 
tos.

Prašymus gali rašyti Ameri
kos piliečiai, pilietybę gavusieji 
ir Amerikoje gyvenantieji, bet 
ir JAV pilietybės dar neturin- 

Žmonos turi teisę reika- 
kompensacijos, jeigu jų 
vokiečių buvo išvežti ir

Call Mrs. KLATT 
636-3344

nereguliarų “laukinį” mušimą 
kurs dažnai baigiasi mirtimi.

Dr. Bleecker turi išdirbęs 
metodą pacientus išmokyti su 
kontroliuoti dali savo nervų 
sistemos. Ta pati technika ki
tų tyrinėtojų taikoma anginos 
skausmams ir aukštam kraujo 
spaudimui kontroliuoti. Kai 
kurie pacientai labai greitai iš
moksta sulėtinti savo širdies 
mušimą, o kitiems toks kur
sas. nusitęsia iki 15 treniruo
tės sesijų.

LAIMINGI NAMAI
2 BUTŲ MŪRAS — 6 ir 5 kamba

riai. Medžiu iškaltas beismantas. 
Naujas gazu šildymas. Modernios vo
nios ir virtuvės. Naujas mūro gara
žas, elektros durys. Arti mūsų. — 
$36,500.

TIKRAI 1% AUKŠTO 2 butų mūras 
20 metų. 2 auto garažas. Gazo base
board šildymas. Gražus, sausas įreng
tas beismantas. Marquette Parke. — 
$35,000.

10 BUTŲ MŪRAS, apie $14.500 
nuomos, Marquette Parke. Kaina 
$74,700. Investuokite pelningai ir 
saugiai.

ŠVIESUS 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. $44,000.

DIDELIS 6 kambarių mūras. Mo
dernus 2 auto garažas, kabinetų vir
tuvė, gazu šildymas. Puikus namas 
gyventi Marquette Parke. $22.500.

2 BUTŲ MŪRAS arti bažnvcios ir 
mokyklų. 3 kamb. sausam beismante, 
2 auto garažas. $29.000.

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

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

65-TOS IR S. TALMAN apylinkėje 
parduodamas gerą pelną nešantis dvie
jų butų namas. Galima apžiūrėti su- 

‘ si t arus telefonu 423-3233.

Pakeltas į prievaizdos pozi
ciją Panek vėl buvo paragin
tas stoti į kompartiją, ir vėl at
sisakė. Žmona Teresa, mate
matikos mokytoja, nors žino
jo, kad gyvenimas bus nebeį
manomas, vyro nusistatymui 
pritarė ir abudu ryžosi rizikuo 
ti pabėgti į laisvę.

Tokia proga jiedviem pasi
taikė atostogaujant Italijoje. 
Italija jiedviem suteikė politi
nių pabėgėlių globą ir dar po 4

Casey Panek, 40, pats užau
go karo nuniokotoje Varšuvo
je, kur nacių okupacijos metu 
žuvo jo tėvas. Kadangi jis ven
gė stoti į komunistų partiją, !mėnesių išsipildė 
Casey nebuvo leista lankyti' 

tačiau dirbda-

Jo tėvai, Mr. ir Mrs. Panek 
gyv. 3552 \V. Belmont Ave., Chi- 
cagoje, prieš trejus metus pa-'universitetą, 
bėgdami per Geležinę Uždan- mas elektros techniku jis vaka 
gą negalėjo pasiimti savo 5 me rais lankė Vroclavo politechni

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St., Chicago, DI. 60629. • Tel. WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas įvairiu prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

| SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESSCORP.

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

įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai C erti f i kata i.

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigau Ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas. 

AL NAUJOKAITIS
2022 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-92Of

I
 J. A U G U S T A I T I S

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA :
154 pust knysja. Kaina S 1.50

Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano y 
Smetonos valdymo laikotarpi, negalės apsieiti be J. Augustaičio pi ]( 
ruoštos studijos. Si knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne- į 
tolimą Lietuvos praeit}. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 1 
laikotaijri pažistantieji žmonės tvirtina, kad j. Augustaitis teisingiau- j j 

šiai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.

J. Augustaičio knygą galima gauti •'Naujienose” darbo valandomis. *l' 
Kas negali užeiti Į “Naujienas”, tai prašomas persiusti $1.50 čeki 
arba Money Orderi, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu: j

NAUJIENOS

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 !
Gave pinigus, tuojau knygą pasiusime.

jį NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, — TUESDAY, MARCH 7, 1»72

tieji.
lauti
vyrai 
žuvo.

Platesnių informacijų gali su
teikti A. Čepulis (Telef.. LA 
3-1387), kuris labai atidžiai se
ka visa kompensacijų klausima.

(Pr). ‘

M. A. š IM K U S
Real Estate, Notary Public 

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

kitokį blankai.

— 1969 m. sausio mėnesį imi
gravo Į JAV-bes. Chicagoje 
draugai juodu priglaudė, su
rado darbą ir gyventi patalpas 
ir pradėjo žygius vaikui iš Len
kijos atgauti, juo labiau, kad 
jo sena močiutė apsirgo ir bu
vo baimės, kad komunistai Į stambiausių Chicagos statybi- 
vaiką pąims ir perduos į rau
donų “komsonjolų” prieglau
da. C 

Panekų ketvirtąjį prašymą 
Varšuvos valdžia atmetė pra
eitų metų spalio mėnesį, bet 
Amerikos Raudonasis Kryžius 
vaikui išlaisvinti žygius darė jau 
ištisi metai. Pagaliau specialus 
prašymas buvo nusiųstas Len
kti Raudonajam Kryžiui ir ilgai 
netrukus berniukui viza buvo 
duota.

Vaikas Lenkijoje buvo nu
gabentas i transatlantinį lėk
tuvą ir pagaliau atsidūrė Chi

Lietuviai milijoninių 
statybininkų eilėse

Chicago Tribune paskelbė 103

ninku - kontraktorių, kurie, pa
čiame mieste ir priemiesčiuose 
per vienus metus pastatė ir par
davė namų už arti 400 milijo
nų dolerių, kiekvienas po dau
giau kaip milijoną. Visiems 
jiems suteikti Chicagos Tribu
ne - Today “milijono dolerių sta
tybininkų atžymėjimai” (Mil
lion Dollar Builder Award).

Tų milijonierių statybininkų 
du yra lietuviai: Bruno Joni
kas, Jonikas Builders, 153rd St., 
Oak Park Ave., Oak Forest, ir 
Kostas Staponkus, 3-L Builders, 
8555 W. Fir Orland Park.

TRUMPAI

cagoje, bet čia niekas jo nepa
sitiko. Siratingai išsėdėjęs pus 
antros valandos ant suolo 0" 
Hare aerodrome Bogdanas, ne
mokėdamas nė žodžio angliš
kai, nepaprastai susijaudino 
ir išsigando.

Tuo pačiu metu kitoje di
džiulio aerodromo pusėje jau
dinosi tėvai ir būrelis jų drau
gų, kai visiems keleiviams iš 
TWA linijos lėktuvo išlipus jų 
vaiko nebuvo. Buvo baimė, 
kad vaikas, atskridęs į New 
Yorka, ten kur nors klaidžio
ja paklydęs Kennedy aerodro
me.

Pagaliau kitame ilgojo ko
ridoriaus gale pasigirdo bal
sas: “Skubėkite čia! Pan Ame
rican linijos lėktuvas vaiką at
gabeno — jis yra kitoje aero
dromo salėje!”

Nukentėjusieji gali 
prašyti atlginimo

Sen. Jacob Javits vadovauja 
komitetui, kuris išrūpina kom
pensacijas Antrojo Pasaulinio 
karo metu nuo nacių nukentė- 
jusiems žmonėms.

Senatorius tvirtina, kad labai 
svarbu užpildyti komiteto pa
ruoštus lakštus, kurie turi tiks
liai nusakyti karo melu padary
ta skriauda. Prie atsiustu for
muliarų reikia pridėti dvi foto
grafines kopijas, kad sen. Javtso 
komitetas dokumentus galėtų 
įteikti kitoms kongreso komisi
joms, svarstančioms vokiečių 
karių padarytas skriaudas. Ko
mitetas ruošia įstatymo projek
tą, kuris įpareigos JAV vyriau
sybę išrūpinti reikalingas kom
pensacijas.

Nedarbas JAV ir 
Illinojuj

Nedarbas Illinojuj per vasa
rio mėnesį pasiekė beveik tokio 
pat laipsnio, koks buvo 1962 me
tais; tuomet bedarbių buvo 5.2 
nuošimčiai, dabar yra 5 nuošim
čiai . Per vieną vasario mėnesį 
Illiinojųj bedarbių skaičius pa
didėjo 25 tūkstančiais.

Nors bendrai Amerikoj be
darbių nuošimtis yra aukštesnis 
negu Illinojuj, tačiau jis krinta, 
o Illinojuj kyla.

Bendrai Amerikoje tas nuci- 
šimtis iš 5.9 per praeitą mėnesį 
sumažėjo iki 5.7 nuošimčių.

Galima kontroliuoti 
savo širdies mušima

širdžių specialistas Dr. Eu
gene Bleecker iš Baltimore, 
Md„ savo pranešime Conrad 
Hilton viešbutyje, iChicago-je, 
vyksiančiai Amerikos kardio
logų metinei konferencijai pa
reiškė, kad pacientai, kurie 
moka patys kontroliuoti savo 
šrdies mušimą, tai yra savo 
minties galia įstengia sulėtinti 
per greit mušančia širdį, turi 
daugiau galimybės išvengti 
staigios mirties.

Padaręs tyrimus su šešiais 
pacientais Dr. Bleecker nusta
tė, kad susikoncentravus i sa
vo širdį yra galima sukontro
liuoti širdies mušimą reguliuo 
jančius nervus. Tie 6 pacien
tai įsipratino sulėtinti savo šir
džių mušimą dviem dešimtim 
dūžių per minutę, kas iki šiol 
tik vaisių pagalba tebuvo gali
ma padaryti. Sugebėjimas su-

Prie formuliarų reikia pridėti lėtinti savo širdies mušimą yra 
įrodymus apie padarytą skriau- labai svarbu, kadangi greitai 
dą. Įrodymai gali būti įvairių mušanti širdis gali pereiti į.

— Dviejų gydytojų drobėje 
iliustruoti pranešimai ir Alvu- 
do užpirktų seneliams namų 
reikalai šį šeštadienį, kovo 11 
d., 6 vai. vak. Jaunimo Centre. 
Senelių reikalais tarsimės nuo 
5 vai. p. ]p Gydytojai Jučas 
Kastytis ir J. Adomavičius pra 
neš apie odos negerumus ir 
kvapo trūkumą bei kitas nege
roves taip dabar mus visus 
kankinančias. Nuo 6 v. v. už
kanda. Visi kviečiami puiky
bę pamesti ir yien.,tik gerą šir
dį rodyti savais-darbais.

— Kazimieras Oksas, Lietu
vių Prekybos Rūmų pirminin
kas, 2212 W. Cermak Rd., Chi
cago, III. 60608 išduoda tos or
ganizacijos stipendijų pareiš
kimų blankus Chicagoje ir 
apylinkėse gyvenantiems stu
dentams. Juos reikia grąžinti 
iki balandžio 30 d. Stipendijų 
komisiją sudaro Vito Shukis, 
Bruno Gramont, Charles Mac 
ke — Mačiukas ir Stanlev Bal- 
zekas Jr. Paskirtos stipendijos 
bus Įteiktos laike Lietuvių Pre
kybos Rūmų metinio banketo 
gegužės 21 d.

— Saulius Mikaliukas, Jau
nimo Kongreso iždininkas — 
kontrolierius, išrinktas Brigh
ton Parko apylinkės atstovu į 
Jaunimo Kongresą. Jis studi
juoja finansų mokslus ir jau 
tarnauja atsakomingose parei
gose vienoje prekybos Įstaigo
je. Finansinėse Jaunimo Kon
greso problemose jam padeda 
Vacys Garbonkus ir Pijus Ston 
čius, abu finansinių sričių spe
cialistai. Pinigu organizavi
mas įvykdyti numatytus Jauni
mo Kongreso planus ir darbus 
sudaro didžiausią problemą.

— Laima Plechavičiūtė iš 
Marquette Parko apylinkės, 
Illinois universiteto Urbanoje 
socialinių mokslų studentė, iš
rinkta Korp! Cappa Delta po
skyrio pirmininke. Ji taip pat 
dalyvauja studentų tarporgani 
zacinėje taryboje.

— Atstovas Morgan F. Mur
phy (D-3) pasakė kalbą Illi 
nois valstijos kongrese Vasa
rio 16 proga.

— Brighton Parko ir Cicero 
Lituanistinių mokyklų jungti
nis choras atliks muz. Fausto 
Strolios sukurtą kantatą pagal 
Sibiro lietuvaičių maldakny
gės tekstą Nepriklausomybės 
šventės minėjime, kurs Įvyks 
kovo 12 d. 2 vai. p. p. Brighton

d TERRA
Brangenybėj, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

A. & U INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA. 34775
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobiliu draudimai.

Federalinių Ir valstijos pajamv 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas * 
pardavimas

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

N O TA R Y PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE
NAUJAS ADRESAS

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

Tel. 436-7878

| A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tel.: REpubllc 7-1941

Parko parapijos salėje. Minė
jimą ruošia LB apylinkės val
dyba.

— Chicago Parkų Distriktas 
ruošia nemokamus rankdar
bių kursus Archer parke, 4901 
So. Kilbourn Avė. Jie prasi
dės šį trečiadienį. Kviečiami 
Įvairaus amžiaus asmenys. In
formacijas teikia kursų ins
truktorius Richard Mishėikis, 
tel. RE 5 - 5080.

— Irena Jokūbynienė — Gy- 
vataro vaikų grupės mokytoja ir 
Mindaugas Leknickas — Čiur
lionio ansamblio tautinių šokių 
vadovas, bus vyriausi pagalbi
ninkai Genovaitei Breichmanie- 
nei, meninės dalies vadovei, 
IV-toje Tautinių šokių šventėje.

APYNAUJTS 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
8 KAMB. MŪR.. moderni virtuvė Ir 

vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
šild. gazu. Marcraette Parke. $21.500

APYNAUJIS 1% aukšto mūr., alum 
langai, šiluma gazu, -įrengtas rūsys. 
2-jų autom, garažas. .Marquette Par
ke.. $36.500.

GRAŽUS 4 BŪTŲ mūr.. alum, lan
gai. karštu"'vandeniu šild. gazu. mo
dernios vonios. Mūr. garažas. Mar
quette Parke. $52.000.

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

LABAI GERAS 10 butų mūras. 2 
automobiliu mūro garažas. Marquett*

i Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
„ 3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321-

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
Įrengiu naujus ir perstatau senus ri
šu rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas 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

TRUMPAI DRŪTAI

Trylikametė mokinė Karin 
Larson, švedė, gavo pirmąja 
premiją už trumpiausią origina
liausią rašto darbą mokykloje. 
Ji parašė:

“Sokratas buvo graikų filo
sofas. Vaikščiojo po žmones 
davinėdamas jiems gerus pata
rimus. Už tai jį.nunuodijo”.

MĮSLfiS
Važiuoja žaliu važiu, 

bėga šuo ežia, 
kur nuvažiuoja važiu, nepažinti 
vėžių, kur nubėgta šanies, nepa
žinti pėdų. (Irstosi valtimi)

• Ir katė glostoma uodegą rie
čia.

HOME INSURANCE

K. E R 1 N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Titeomi luto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t.
4S24 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 Street, Chicago, HI. 

TEI_____776.5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.




