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TRECIAS KOVOS PRIES INFLIACIJA ETAPASI

KAIP NEW YORKO DAKTARAI VARĖ 
BIZNI SU MEDICAID PACIENTAIS

NEW YORKAS. — Šio miesto sveikatos departamento kont
rolės komisija, patikrino 35 medicinos laboratorijas ir rado, kad 
iš jų 30 buvo susitarusios su gydytojais ir varė biznį miesto Me
dicaid agentūros sąskaitom laboratorijos mokėdavo kyšius to
kiems daktarams kurie, reikia ar nereikia, prirašydavo savo pa
cientams visokiausius laboratorijų tyrimus, “testus”. Medicaid 
įstaigai tokie nereikalingi patikrinimai kainavo virš 4 milijonų 
dolerių. Sveikatos departamentas uždraudė keturiems gydyto
jams priiminėti Medicaid pacientus ir nubaudė šešias laboratori
jas, išreikalaudamas iš jų 350,000 dol.

NEW Yorko sveikatos depar
tamentas toliau aiškina šį nešva
rų biznį ir painformavo apie jį 
teisingumo įstaigas.

Daktarų ir laboratorijų biz
nis būdavo įvairus. Pasitaikė, 
kad daktarai prirašydavo “Sic
kle cell” mažakraujystės patik
rinimus baltiems Medicaid pa
cientams, nors ir žinodami, kad 
ši liga labai retai paliečia baltus 
asmenis. Vienas buvo toks at
vejis: daktaras pasiuntė į labo
ratoriją vyrą daryti nėštumo pa
tikrinimo. Dažnai daktarai vie
nam pacientui prirašydavo vi
sus įmanomus tyrimus be jokios 
logikos. Už tokius pacientus la
boratorijos daktarams atsilygin
davo mėnesiniais mokėjimais.

Kitas būdas atsilyginti dak
tarams būdavo išnuomoti dakta
rų įstaigoje laboratorijai kam
barius. Viena laboratorija mo
kėjo daktarui 3,000 doL per mė
nesį už mažų sandėliuką, kur 
laboratorija buvo padėjusi- ke
lias dėžes. Paprastai mėnesi
niai laboratorijų mokėjimai bū
davo tarp 500 ir 1,000 dol. per 
mėn. už “nenaudojamas patal
pas”. Daktarai už tuos pinigus 
siųsdavo savo pacientus tyri
mams į tas dosnias laboratori
jas.

Miesto taryboje yra pasiūlytas 
naujas įstatymas, kuris turėtų 
užbaigti daktarų kyšininkavimą 
už prirašymą nereikalingų me
dicinos patikrinimų. Sveikatos 
departamentas pabrėžė, kad ty
rinėjimai buvo pravesti tik 35 
laboratorijose, o New Yorke jų 
yra virš 100.

MASKVA. — Garsus Ameri
kos chirurgas dr. Michael De 
Bakey, pagarsėjęs savo širdies 
perkėlimo operacijom, iškvies
tas į Maskvą daryti operacijos 
Matislavui Keldyšiui, Mokslų 
Akademijos pirmininkui.

TEL AVIVAS. — Vokiečių^ 
mokslininkas Helmut Berged pa
reiškė, kad Viduržemio jūros 
žuvys už 20 metų bus nesaugu 
valgyti, jei vandens teršimas' 
tęsis, kaip dabar.

BANGKOKAS.
je įvyko Pasaulio Bažnyčių Ta-! 
rybos ruoštas simpoziumas “Iš
ganymas šiandien”. Dalyvavo 
300 dvasiškių iš 90 valstybių. 
Priimtos rezoliucijos ragina vi
sas Amerikos bažnyčias daryti 
viskų, kad vyktų protestai prieš

1$ VISO PASAULIO

Senato demokratę vadas Mike Mansfield (de. Montana) patenkin
tas, kad jis liko daugumos vadu senate, nežiūrint didelio preziden

to Ntxono laimėjimo rinkimuose. 

Sunkumai Kubos
Amerikos dervbose

VYRIAUSYBĖ PASKELBĖ NAUJUS 
KAINU K ALGŲ PRIEŽIŪROS BŪDUS

WASHINGTONAS. — Kubos 
ir Amerikos derybos dėl oro pi
ratų išdavimo ar nubaudimo pri
ėjo sunkią problemą. Per švei- Herbert Stein ir pragyvenimo kainų tarybos direktorius Donald 
carijos diplomatus buvo pasikei- Rumsfeld. Ateityje vyriausybė sieks kainų kilimą sustabdyti 
sta paskutiniais pasiūlymais.1 prekių tiekimo padidinimo keliu. Tvirtesnė priežiūra bus tai- 
Amerika siekia sutartį apriboti koma maisto produktams, sveikatos patarnavimams ir statybos 
tik lėktuvų pagrobėjais. Kubai pramonei. Bus pradėta trečioji kainų priežiūros dalis, kuri sieks 
reikalaujant, Amerika sutiko' infliaciją sulaikyti 2.5 nuošimčių* ribose. Visi biznieriai, darbi- 
Įtraukti į sutartį ir laivų pagro- ninkai, ūkininkai raginami savanoriškai prisidėti prie kainų pa
būnu, jei jie pagrobiami panau- stovumo išlaikymo. Bus išardyta nemaža kainų kontrolės biu- 
dojant smurtą. Irokratija, sudarant naują. 10 žmonių komitetą, kuris tvarkys ir

Kuba vis reikalauja, kad su-Į Prižiūrės kovą su infliacija.

WASHINGTONAS. — Prezidento Nixono kainu ir atlyginimų 
kontrolės baigiamos, pareiškė spaudos konferencijoje iždo sekre
torius George Schulta, ekonominių patarėjų tarybos pirmininkas

/o padėjusi- ke-

B-52 LAKŪNAS ATSISAKĖ SKRISTI
— Tailandijo-j BOMBARDUOTI HANOJAUS TAIKINIŲ

PARYŽIUS. — Vakar dr. Kissinger ir Hanojaus Le Due Tho 
posėdžiavo ketvirtą kartą ir tai buvo ilgiausia sesija. Į derybas 
buvo pakviestos ir techniškųjų ekspertų delegacijos. Kartu vakar 
įvyko ir oficialios, pusiau viešos, keturių delegacijų: Amerikos, 
Šiaurės Vietnamo, Pietų Vietnamo ir Viet Congo derybos. Slap
tosios derybos vyko jau virš 20 vai. Po derybų pirm kartą abiejų 
delegacijų nariai, išėjo šypsodamiesi. Iš to darana išvada, kad 
padaryta šiokia tokia pažanga.mą. Vykdomasis Pasaulio Baž

nyčių Tarybos komitetas paža-j Pasaulio viltis, kad bus taika, 
dėjo remti protestus prieš karą, susjprino Brežnevo pareiškimas

Minske. Jis pasakęs, kad Viet
namo taika, nors pamažu, — 
ateina, nes abi pusės nori šį kon
fliktą išspręsti taikos derybose.

Viet Congas išsiuntinėjo laiš
kus vadinamoms, neutralioms 
šalims, kurios kviečiamos susi- 

I rinkti į specialią konferenciją 
padėti užbaigti karą Vietname. |

remti dezertyrus ir studentų de
monstracijas. Kita rezoliucija Į 
ragina prezidentų Nixoną išvež
ti iš Vietnamo visus kareivius. 
Smurtas Vietname tiesioginiai 
surištas su imperialistinės galy
bės arogancija. Jau ne kartų tų 
bažnyčių organizacija pasireiškė 
kaip komunistų ruporas.

SANTIAGO. — Čilė paskelbė, 
kad ji turės diplomatinius ryšius 
su nuverstu Kambodijos princu 
Sihanouku. Jis atidarys amba
sadų Čilėje.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

tartis apimtų visus tuos, kurie 
pabėga iš krašto “nelegaliai”, 
nežiūrint ar jie pagrobia lėktu
vą ar laivą, nežiūrint ar buvo 
smurtas panaudotas ar ne.

Amerika nenori bausti ar iš
duoti grynai politinių pabėgėlių, 
kurie atvyksta iš Kubos į . 
riką pavogtais žvejų laivais ar 
pa pirkę tokių laivų kapitonus. 
Kuba siekia visai sustabdyti si- 
vo piliečių pabėgimus ir spau
džia Ameriką priimti jos pasiū
lymus.

Mokytojų streikas
ČIKAGA. — Nežiūrint derybų 

tarp Čikagos Mokytojų unijos 
ir Švietimo tarybos, streikas mo- 

Ame 'kykiose tebesitęsia. Tai jau tre- 
• ricic mnLvfnin streilatc nor na

Algų ir kainų kontrolės ant
ra dalis turi pasibaigti balan
džio 30 d. Vyriausybei reikia 
gauti iš kongreso kontrolės ga
lių pratęsimą. Ateityje nebebus 
kontroliuojamos butų nuomos 
ir unijos galės derėtis dėl naujii

Jčias mokytojų streikas per pa- aU»V pakėlimų. Nutarta nekon- 
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Kenija ištremia 
savo azijiečius

skutinius 4 metus. Mokytojai. traliuoti ūkininkų gaminių kai- 
reikalauja dviejų su puse nuo-inų.
šimčių algos pakėlimo ir moks
lo metų sumažinimo iš 40 sa- sukėlė kritikos balsų. Daug kas 
vaičių iki 38, nesumažinant at- galvoja, kad neteisinga yra žiū- 
lyginimų. ! rėti, kad darbininkų algos ne-

Švietimo taryba nurodo, kad kiltų, kada maisto, sveikatos pa- 
ji jau dabar, be jokių naujų iš- tarnavimų, butų kainos kyla, 
laidų, turi 73 milijonų dol. dc- Šiemet naujas darbo sutartis iš

siderės kelios labai svarbios uni-

Seni kainų kontrolės planai jau

ficitą. Priėmusi reikalavimus, 
taryba turės dar didesnį defici- jos: automobilių, gumos, staty-

Neturtingus žydus 
perkels Į Izraelį

NEW YORKAS. — Amerikos 
žydai ne visi yra turtingi. Yra 
daug vargšų, kuriais rūpinasi 
šalpos agentūros. New Yorko 
kovos prieš skurdų žydų organi
zacija planuoja perkelti kai ku
riuos neturtingus, senyvo am
žiaus, žydus į Izraelį. Dėl to ve
damos derybos su Izraelio vy
riausybe.

Organizacijos vadai, aplankę 
Izraelio skurdžių rajonus, pama
tė, kad Izraelio skurdžiai dar 
blogiau gyvena už New Yorko. 
Problema yra ne ta, kad New 
Yorko žydai neturėtų ką val
gyti, bet ta, kad jie savo senuo
se rajonuose tapo apsupti negrų 
ir portorikiečių. Seni žydai, ne
turį giminių, dažnai bijo išeiti į 
gatves. Jie gyvena izoliuoti, ne
beturi specialių košer krautu
vių, nebeturi sinagogų ir klubų.

Todėl planuojama Izraelyje 
statyti senų žydų kolonijas kur 
gyventų iš Amerikos atvežti žy
dai. Planuojama gauti paramų 
iš vyriausybės bei šalpos orga
nizacijų. Pensininkai, gaudami 
Amerikos socialinio draudimo 
čekius galėtų Izraelyje geriau 
verstis negu New Yorko getuo-

♦ Viesulas Argentinoj apgrio
vė San Justo miestą, žuvo 45 as
menys, sužeistu 300.

♦ Belfaste du vyrai su kaukė
mis puolė 17 metų merginą ir 
peiliais supiaustė jos veidą. Jai 
atkeršyta už draugavimą su pro
testantu.

♦ General Motors paskelbė, 
kad 1975 ir 1976 metų automo
bilių modeliai kainuos 275 dol. 
daugiau, nes tiek kainuos įreng
ti juose dūmų valymo aparatus.

♦ Čikagos negrų veikėjas 
Jackson susirgo plaučių uždegi
mu ir gulf Los Angeles ligoni
nėje.

♦ Brooklyn© Parko katalikų 
koplyčioje vagys pavogė dvi auk
sines karūnas ir kitas brangeny
bes, kurios vertinamos 350,000 
dol.

♦ New Orleans viešbutyje nu
šauto jauno negro motina pa
reiškė, kad visuomenė kalta dėl 
jos sūnaus mirties. Amerikos 
baltieji turi susirūpinti ir ką 
nors daryti, pareiškė motina, 
kurios sūnus nušovė 7 žmones.

♦ Izraelio, Švedijos ir Danijos 
premjerai pareiškė vyk šią į so
cialistų suvažiavimą, nežiūrėda
mi į prezidento Pompidou kri
tiką.

♦ Tailandija išlaikė du jaunus 
amerikiečius 6 mėn. kalėjime ir 
paskui ištrėmė juos už Budos 
įžeidimą. Vienas amerikietis at
sisėdo Budos statulai ant gai
vos, o kitas pagodoje jį fotogra
favo.

♦ Laoso kariuomenė pasitrau
kė iš Saravane miesto, kuri puo
lė pulkas komunistų kareivių.

♦ Bellefonte. Ohio buvo užge
sintas aukuras ant veteranų pa
minklo. Taip padaryta taupant

tas ir Libijos el Quaddafi buvo lydėję bombonešių. Komandos'dujas, kurių aukuras sunaudo
simi tikę svarstyti abiejų šalių ,vadovybė ėmusis nereikalingos!davo tiek, kiek užtenka dviejų 
vienybės ir naujų įtempimų prie rizikos, rašo aviacijos kapitonas namų apšildymui per visus me- 
Sirijos-Izraelio pasienio. (savo sen. Charles Mathias. 'tua.

’i Strateginės Oro Komandos šta
bas paskelbė, kad pilotas, kapi
tonas Michael Heck yra paša

lintas iš pilotų tarpo ir paskir
tas Tailandijoje įstaigos darbui. 

MASKVA. — Pernai Sovietų Galimas daiktas, kad jį teis ka- 
Sa jungoj e cenzūra buvo švelnes-’riuomenės teismas, nes jis ne- 
nė. Sovietai neištrėmė nė vieno paklausė įsakymo ir atsisakė 
amerikiečio korespondento. Bu
vo ištremti tik vienas britas ir 
■sienas japonas. Daugiausia so
vietai cenzūruoja fotografijas, 
siaučiamas iš Sov. Sąjungos.

skristi bombarduoti š. Vietna
mo.

Kapitonas Heck jau seniai ne
pritaręs Vietnamo karui ir pa
skutinieji masiniai bombardavi-

PARYŽIUS. — Sprogimas su- mai jį įtikinę, kad jis netinka 
naikino Žydų Agentūros įstai- piloto misijai. Po Kalėdų pa- 
gą Paryžiuje ir sužalojo ten pat liaubų jis nuėjo pas savo eska- 
stovinčius 11 automobilių. Po- drilės vadą ir jį painformavo, 
licija įtaria arabus. |kad jis daugiau negalįs skristi

ROMA. — Padegama bomba su R-52 ir žudyti nekaltų žmo- 
buvo rasta Romoje prie Readers nių. Jo viršininkas pataręs jam, 
Digest įstaigos, kita sprogo prie nusisamdyti advokatą. Jei įvyk- 
Amerikiečių Akademijos, išdau- tų teismas, kapitonas gali gauti 
žydama langus.

NEW YORKAS. — Lėktuvų 
piratas, kuris bandė teisme vai
dinti pamišėlį, neatsakingą už 
savo darbus, prisipažino teisme, 
kad jis praeityje vadindavosi 10 j Kitas B-52 lakūnas parašė laiš- 
pavardžių. Tuo prokuroras su- ką Marylando, iš kur jis kilęs, 
griovė jo teigimą, kad “kitas —-senatoriui. Lakūnas tvirtina, 

i kad nemaži B-52 lėktuvų nuo
stoliai įvyko dėl Strateginės Oro 
komandos apsileidimo ar tingėji
mo kaitalioti skridimų kryptis. 
Jo lėktuvas tris kart turėjęs skri

eti ir grįžti tais pačiais takais, 
į kuriuose lėktuvu laukusi priešo

TRIPOLIS; — Egipto Sada- gynyba. Dažnai naikintuvai ne-j

iki dviejų metų karinio kalėji
mo. Kapitonas yra dalyvavęs 
virš 300 bombardavimo skridi
mų Pietų ir šiaurės Vietnamuo- 
se. ' į

aš” vertė jį grobti lėktuvą. i 
MANAGVA.

vyriausybė paskelbė, kad, atsta
tant žemės drebėjimo sugriautų 
miestų, jo centras bus A mylios 
nuo buvusio centro.

Nikaragvos

NAIROBI. — Kenijos vyriau
sybė paskelbė, kad ji ištremia 
418 azijiečių biznierių, kurie tu
rės išvažiuoti iki birželio 1 d. 
Kenija azijiečius tremti pradėjo 
daug anksčiau už kaimyninę 
Ugandą, kuri pernai išvarė be
veik visus savo valstybės indus 
ar bengalus. Kenija tremia juos 
dalimis. Pernai turėjo išvažiuo
ti 302 asmenys.

Kaip ir Ugandoje, vietiniai pi
liečiai nemėgsta gerai gyvenan
čių svetimšalių ypatingai kitų 
spalvotų rasių. Spaudimas vy
riausybei vis didėja, vis garsiau 
šaukiami “Afrika — afrikie
čiams” šūkiai. Indų padėtį ap
sunkina ir tai, kad jie per eilę 
metų nepriėmė Kenijos piliety
bės. bet toliau liko britų pilie
čiais.

Streiką paskelbė 
britų valdininkai 

LONDONAS. — Pirmą kartą 
Britanijoje streiką paskelbė val
dininkai, dirbę įvairiose valdžios 
įstaigose. Net ir paties premje
ro Heath tarnautojai ir sekreto
riai išėjo į gatves demonstruoti, 
aiškindami, kad premjero pa
skelbtas algų užšaldymas juos 
skaudžiai palietė.

Valdžios tarnautojai tikėjosi 
algų pakėlimo sausio 1 d. Val
dininkų algos, paprastai, yra per
žiūrimos kas dveji meai. Šiais 
metais jie pakėlimų negavo; nors 
maisto, ypatingai, mėsos kai
nos pakilo iki 50%. Ncvaldiškų 
įstaigų tarnautojų algos per dve- 
jis metus buvo pakeltos 27%, o 
valdžios tarnautojų — ne. Tas 
privertė valdininkus išėiti į strei
ką.

CHATTANOOGO. — Ameri
kos didžiausioje sprogmenų įmo
nėje prasidėjo streikas, nes ben
drovės direkcija nutarė- suma
žinti gamybą ir atleisti dalį dar
bininkų. Sakoma, kad Volun
teer Army Ammunition Plant 
pagamina ketvirtadalį viso Va
karuose pagaminamo TNT.

TOKIJO. — Pirmasis Japoni
jos diplomatinis pasiuntinys Ki
nijai jau atvyko į Pekiną.

tą. Mokytojai reikalauja ir ma
žesnių klasių, su mažesniu skai
čiumi mokinių. Taryba planuo
ja mokytojų skaičių sumažinti 
1,200, kas klasių mokinių skai
čių dar padidintų*

Mokytojų reikalavimų priė
mimas kainuotų švietimo tary
bai dar 53 milijonus dolerių.

P. Korėjoj suimti 
opozicijos nariai

SEDULAS. —. Pietų Korėjoje 
buvo suimti trys žymūs politi
kai. visi opozicijos partijos na
riai, prezidento Parko kritikai. 
Jie kaltinami ėmę kyšius iš biz
nierių. Opozicijos nariai priva
čiai kalba, kad tai politinis val
džios manevras, siekiąs izoliuo
ti opozicijos žmones prieš atei
nančius rinkimus.

Prezidentas Park neseniai 
pravedė referendumą, pakeitė 
konstituciją ir gavo teisę likti 
valdžioje neribotą laiką. Dabar 
jis mėgina nusikratyti jam ne
pritariančiais politikais.

Sirija padidino 
savo nuostolius

DAMASKAS. — Sirijos val
džia kažkodėl pakeitė savo tak
tiką. Po pirmadienio Izraelio 
lėktuvų puolimo Sirija dvi die
nas skelbė, kad lėktuvai pada
rė mažai nuostolių: užmušti bu
vę du, o sužeisti aštuoni.

Ketvirtadienį Sirija staiga nuo
stolius labai padidino. Dail kai
mas, netoli Jordano sienos, bu
vęs visai sugriautas, visi gyven
tojai žuvę. Civilių žuvusių skai
čius esąs virš 500.

Izraelis šį išpūstą Sirijos nuo
stolių paskelbimą vadina melu.

I WASHINGTONAS. — Jūrų 
laivyno vadovybė paskyrė pir
mą moterį, Įeit. Judith Ann Neu- 
ffer į laivyno aviacijos skraidy
mo mokyklą. įstatymai nelei
džia siųsti moterų lakūnių į ko
vos uždavin ius. tai lakūnei Neu- 
ffer teks skraidyti transporto 
lėktuvais ar helikopteriais.

bos ir elektros pramonėje. Uni
jų vadai neslepia, kad jie nesi
varžys reikalauti nemažų algų 
pakėlimų, nes darbininkų per
kamoji galia dėl kainų kilimo 
smarkiai nukrito.

Prezidentas jau sumažino su
varžymus mėsos importavimui 
iš užsienių. Amerikos ūkinin
kams leidžiama apsėti apie 15 
milijonų akrų daugiau laukų. 
Leista atidaryti daugiau ganyk
lų, už kurių nenaudojimą ūki
ninkai gaudavo valdžios subsi
dijas. šios valdžios priemonės 
padidins maisto tiekimą, tačiau 
tas pradės vaisius rodyti tik vė
liau. šiais metais tos ilgalaikės 
priemonės dar neatsilieps į mais
to produktų kainas. Todėl dar
bininkams. kurie nepriklauso 
galingoms unijoms ir kitiems, 
kurie turi pastovias pajamas, 
1973 metais bus gan sunkūs.

Bandys sutrukdyti 
inauguraciją

WASHINGTONAS. — Sausio 
20 d. — Inauguracijos dieną Wa
shingtone rengiamos kelios de
monstracijos. šalia SDS (Stu
dents for a Democratic Society) 
demonstracijoms leidimus gavo 
Nacionalinė Taikos Akcijos Ko
alicija ir Liaudies Koalicija už 
Taiką ir Teisingumą, šiais kil
niais vardais prisidengusios ko
munistų fronto grupės planuo
ja žygį “Prieš Mirtį ir už Tai
ką Vietname”. Charakteringa, 
kad grupės pasirinko d:eną, ka
da prezidentas Nixonas duos 
priesaiką ir žygio vietą netoli 
inauguracijos iškilmių vietos.

Washingtono policija pa
sirengusi prižiūrėti demonstran
tus, kad jų žygis nesutrukdytų 
i na ugu ra ei j os progra m os.

PORTLAND. — Gaisras kilo 
Oregono javų sandėlyje ir pada
rė apie milijoną dol. nuostolių. 
HELSINKIS. — Septynių pa

grindinių politinių partijų pra
šomas. Suomijos prezidentas 
Urho Kekkonen sutiko pasilik
ti prezidentu dar I metams, pa
sibaigus 1971 m. kovo mėn. jo 
dabartiniam terminui.



Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

«-____  JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

MIGRENINIAI GALVOS SKAUSMAI IR JŲ TVARKYMAS
B vitaminai talkina migreninių negerovių prašalinimul.

Mediciniška tiesa

\ isi žinom, kaip sunku kovo- kai prasideda svaiguliai — įlie
ti su migreniniais galvos skaus- niere liga.
m; f. Itainai jokie gydytojai) G mokdiSkimi
žto^u! nepadeda. .0 v.ta.ntoas m*reniniIlkims
B-3 dažnai pagelbsti. Susipazm-I
kii.ie nuodugniau su šita nege- Pasenęs gydytojų patarimas
rove ir jos sėkmingesnių tvar- migrena dr svaiguliais hegaluo- 
kymu. Nors gydytojai dažnai jantiems, girdi, jūs turite pri- 
migreną turinčiam pacientui prasti gyventi su tomis ligomis, 
tvirtina, kad migrena dar nė vie-'tai didelis apsileidimas iš tokių 
no žmogaus nenumarino. O m i- gydytojų pusės. Čia nieko daug 
grėna sergantysis tvirtina prie- nepadės gydytojų prirašyti phc- 
šihgai: kai jam užeina tokie gal-! ndbarbitaliai ar “traukvilaize- 
vos skausmai, jis velija negy-'nai”. Tartp pat nieko gero ne- 
venti, negu tokius negerumus: duoda ligoniui gydytojo nura- 
turėti. Apie tuzinas milijonų j minimas — “to take it easy’’, 
amerikiečių negaluoja migrena. Migrenos ir gaivos sukimosi 
Daug garsių žmonių sirgo ta Ii- priežastis yra organinė, nejaus
ta — Napoleonas, čaikowskw>, sininė. Tai pradinis galvos 
Cimpinąs. Freudas... žinoma, ta,kraujagyslių (arterijų) susitrau- 
žinia nepalengvina migreniniu- kimas ir po to sekąs tų krauja- 
kui kančios — tik gali suteikti gyslių perdidelis išsiplėtimas, 
ja.n geresnės nuotaikos, nes jis Nuo čia atsiranda pulsuojantis 
žinos, jog ne jis vienas kenčia.1 jausmas galvoje ir mirgėjimai 
bet šiandien jau geriau tokiam akyse. Tas pats gaunasi pas ki- 
ligoniui, nes yra palengvinanti tus žmones ausyse v— lygsvaros 
priemonė jo kančioms. kanaluose. Dėl galvos sukimo

si žmonės staiga ima virsti iš ko-
Kaip gilios yra migrenos šaknys jU- Priežastis ta pati, tik vie- 

j ną kartą daugiau pasireiškia gal- 
Laiks nuo laiko užeiną, be ži-Įvos skausmu migrenoje, o svai- 

nomos priežasties, pulsuoją gal- girnų Meniere ligoje. Susekta, 
vos skausmai rišasi net su ke- kad abi šios negerovės gaunasi 
tveriopomis priežastimis: 1. jau- esant didesniam vitamino B tru- 
trumas kai kuriam maistui, kva- kuinui. Jo gausiai yra mielėse.
pui i ar įkvėpuojamom, dulkėms;
2. jausminis (emocinis) psitein- . . , .. J v, . ! vaistas nuo migrenospunas; 3. kraujuje cukraus kie-i
kib sumažėjimas; 4. vitamino B Kaip mes galime išvengti krau- 
trūkumas. Prieš dešimtį metų jagyslių susitraukimo — to pra- 
— 1962 m. ausų ligų žinovas dinio migrenos ir svaigulio ne- 
Miles Atkinson, New Yorke, me-! gerumo? Jau seniai yra žino-
diciiiiškoj literatūroj paskelbė ina, kad vitaminas B-3. kitaip 
savo patyrimus gydant migreną dar nikotinine rūgštimi (nicoti- 
vitaminais B. Kartu su migre- nič acid) vadinamas (nieko ben- 
niniais galvos skausmais tu- dro neturi su tabake esamu ni- 
liem žmonėm užeina galvosūkis, kotinu) išplečia kraujagysles, 
skambesiai ausyse, kartais net Po jo paėmimo žmogus jaučia 
laikinas apkurtilnas. Šitą -mi- paraudimą odoš ir lyg skruzlė- 
gtehai artimą negerovę aprašė lių bėgiojimą po oda. N’eišsigąs- 
savo laiku gyd. Meniere. Nuo to kinie — taip tas vaistas veikia, 
laiko užeiną svaiguliai — galvos Tai visi visada atsiminkime — 
pajudinti negalėjimas, vėmimas išvengsime nereikalingo bainu- 
vaditiami Meniero liga (Menie- niniosi.
re’s Disease). Kartais migrem-į Tuojau visi ims klausti: — 
niai galvos skausmai liaunasi, “Kaip gali būti vitamino B trū-

LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti, iš kūr yra kilęs Lietuvos vaidas, bet 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yrti parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuv<« 
vaidas.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios Studijos 20 metų, peržiūrėjo 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvieno 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečiančiaš knygas. 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, kaina $2. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

NAUJIENOS. 1739 So. Halsted St., Chicago. Ill. 60608 
I ■■■■■! I I ■■■ . . ■

kurnąs ’r’yje 
rika, kur maište kalnai, pieno 
jūros... Reikia š am kraštui dar 
daugiau ko — jam reikia p&ėio 
svarbiausio; žmonių jausminio 
subrendimo. Tik jausmais svei
kas žmogus pajėgia t \ ar tingai 
naudoti kalnus maisto, jūras 
pieno... O dabar mes čia esam 
liudininkai didžiausios nesvei
katos gaunamos prie stalo. Juk 
čia vieni rėkia, kad jie badau
ja, o kiti — į šiukšlių dėžes me
ta geriausią maistą. Turtingieji 
čia perdaug valgo riebalų, varg
šai — permažai baltymų, o vi
dutiniokai — perdaug miltinių

krakmolinių valgių - (anglia
vandenių — carbohydrates). 
Vieni jausminiai pasilpusieji 
valgo perdaug, nes nepajėgia prie 
stalo susilaikyti. Kiti — tokie 
pat jausmais pasilpusieji — val
go permažai, nes nori savo “fi
gūras” pagerinti. Taip ir turim 
viskuo pertekusiame krašte 
daug ko truksiančius žmones.

Prie vitamino B stokos maiste 
čia prisideda dar žmonių paiku
mas palaikyti pelnagaudžius per- 
kraut mums netikusį maistą, 
pvz., tokią vatinę duoną, pepsi- 
kolus. Žmonių tamsumui medi
ciniškuose reikaluose galo nesi
mato. Ne vien maisto burnon 
įdėjimas turi reikšmės. Svarbu, 
kas darosi su maistu mums jį 
nurijus. Kartais jis esti nesu
geriamas į kraują. Tas nutinka 
dėl nesveikos absorbacijos iš žar
nų į kraują. Čia kai kurios ligos 
bei kai kurie imami vaistai ga
li būti minėto maisto nesugė- 
rimo į kraują kaltininkai. Pla
čiai vartojami antibiotikai da
bar daug kam atneša virškini
mo sutrikimus. L'ž tai su anti
biotikais reikia daug gerti vai
sių sunkos imti mielių, ir bend
rai vaisių — daržovių gausiai 
valgyti. O mes elgiamės priešin
gai. Pepsikolus, alų, svaigalus 
— gorčiais maukiame ir taria
mės Dievuli tarnaują, tėvynę va
duoją, šalpą remia... Ir dar pyk
stame ant tvarkingųjų — juos 
dažnai koliojame, kam pastarieji 
mums primena tvarkymosi vi
same kame reikalą.

Čia mums reikia grįžti prie 
pagrindinių gyvenime tiesų: 
žmoniško, lietuviškai tikro gy
venimo. Bėgusio pieno gausus 
vartojimas yra mums išgany
mas žarnose priveisiant gerų 
bakterijų, kurias panaikino an
tibiotikai. Tada geros bakteri
jos talkina vitamino B gamybo
je. Tos bakterijos yra nežinomi 
mums geradariai. Neužmirški
me, kad ir bakterijos nėra vi
sos blogos. Vienos jų yra mūsų 
geriausios talkininkės. Iš čia ryš
kėja tiesa, kad tūlas su rūgusiu 
pienu gali sėkmingai šalinti pats 
sau migrenos ir -Meniere ligo
se. Todėl visi pradėkime save 
turtinti rūgusiu pienu, išsuko
mis ar yougurtu. Išmokime pie
ną patys raugintis — ir visi iki 
vienam taip elkimės. Gana mū
sų tarpe snaudaliams veistis. 
Gana mūsiškiuose to nerangu
mo. Pradėkime žmoniškai 
lietuviškai tvarkytis. Tik tada

Three World Nonstop Records

NeU Long Range Jet Links Continents

Civiline aviacija ima naudėti vis didesnio*, toliau skrendan&u*, lėArtuvu*, kurie sumažina 
nuotolius tarp pasaulio kontinentu. McDonnell Douglas jau išbandė savo DC-10 lėktuve, kuris 
per viena savaite sumušė tris ilgo nuotolio skridimo rekordu*, ii* tri|p motorp lėktuvas nuskri
do ii Los Angeles į Hdng Ko-oa — 7,677 mylia* per 14 vai. 44 min. Po trijp dienu lėktuvas 
nuskrido 7,800 myliu iš Honolulu į Bueno* Aires, Argentinoje per 14 vai. 18 min. Savaitės pa- 
ba’gojė naujasis DC-10 per 12 vai. padarė 6,300 mylig kelia iš Rio de Janeiro į Leng Beach, 
Kalifotnijoj. Lėktuvas gali paimti tarp 250 Ir .’C kelalvIŲ. '

Naujame filme "Oklahoma Crude" 
aktorė Faye Dunaway vaidina pio
nierę, radusi* savd laukuose nedi
delį žibalo šaltinj. Jai teko ji gin

ti nuo nesąžiningų biznierių.

ROCKFORD, ILL.
Sulaukėme Naujų Metų

Seniau būdavo lietuviai kur 
nors salėse susirinkdavo atsisvei
kinti su senaisiais metais ir su
laukti naujųjų metų su muzika, 
dainomis ir vaišėmis.

štai, sulaukėme ir naujųjų 
1973 metų, bet mūsų tautiečių 
pasikeitė būdas ir psichologija, 
štai Lietuvių Klubas surengė 
Naujų Metų sutikimą. Svečių 
prisirinko pilna didžioji klubo 
salė, bet lietuvių buvo jau ma
žiau negu kitataučių ir lietuviš
kų dainų nė nebfesigirdėjo... Tur
būt lietuviai .savo skiepuose 
Naujus Metus sutiko senas tra
dicijas prsimindami.

Nuvykau su žmona į klubą 
sulaukti naujųjų metų ateinant. 
Klubo mažojoje salėje lietuvių 
buvo nedaug. Klubo pirminin
kas J. L'znis užsakė visiems gė
rimus, bet savo nariams nei ke
purių, nei dūdų, nei barškučių 
neturi. Nė užkabdžių nėra. Tai 
pirmą kartą įvyko, kad nariai 
buvo užmiršti. Vienok širdin- 

galėsime tikėtis susilauksią svei
kesnių dienų.

Kiekvienas esame kitoks
Ne kiekvienam ir rūgusis pie

nas pilnai padės minėtose nege
rovėse. Mat, mes kiekvienas esa
me skirtingi —vis kitokį kūno 
ir dvasios (jaifimų) Stovį tu
rintieji. Vieni turim dar prie
dui tulžies negeroves, kepenų 
pasilpimus. Tokie nepagamina 
vitaminų pakankamai. Už tai 
kiekvienas iš musų visą savo am
žių reikiamai tvarkykimės. Kiti 
žmonės apsileidžia kituose rei
kalavimuose: Jie valgo juos 
įjautrinančius maiši.) gaminius, 
lodei turi vengti tokio maisto, 
kuriam pats esi jautrus. Dar ki
ti save žudo ervlniu įtempimu 
dėl nieko. Treti sau migretią 
prišaukia tabaku, svaigalais, kū
no bei jausmų pertempimu. Vi
sose šiose srityse mes turime 
save suimti n įgan.

1 š v a d r«. Pridėkime tikra 
šviesa save turtinti šiais metais, 
lai vienas svirblausių kiekvie
nam šiais indais darbų. Antra 
mūsų pareiga: - gerais darbais 
artimui imkime žmoginti savus 
jausmus (emocijas). Tik tada 
pajėgsime čia paduodamas me
diciniškas tiesas Savo gyvenimo 
dalim paversti. Sėkmės pildant šį 
prasmingiausią Naujiems Me
tams linkėjimą.

Pasiskaityti Archives Of OthO- 
laryngologv, Vdl. 75. p. 2’20. 
1962. ’

-r.’ 's, huJTivcmčs,
linkėdami vieni kitiems laimin
gų naujųjų metų, ir norėdami 
Išvengti gatvėse didelio Busigrū- 
d:mo, išvažiavome namo...

♦

Vasario šešioliktosios minėji
mas įvyks sekmadienį, vasario 
11 dieną Lietuvių Klubo salėje, 
l’agtindinis kalbėtojas bus Dr. 
Važys llobclis. Programai išpil
dyti atvyksta ii Chicagos ir Ci
cero jaunuoliai su savo vado- I 
vais; jie sugiedos himnus ir su-1 
da’riucs gražių lietuviškų dainų ' 
r oateiks lietuviškų šokių.. At

vyksta ir Jūrų šauliai, kurie pri
vedės prie iškilmingo Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės pami
nėjimo.

♦

Dabar dar yra iš praeitų me
tų užsilikęs darbas tai garbin
gam Naujienų dienraščiui jo 
naudai pietų surengimas, kurs 
įvyks ateinančio kovo mėnesio 
11 dieną Lietuvių Klubo didžio
joje salėje. Į pietų rengimo ko
misiją įeina darbštūs vyrai — 
Justinas Bubelis, Augustas Po
cius, Petras šernas, p. Kaspa
raitis ir 3. Bacevičius, kurie sa
vo tarpe pasiskirstė pareigomis. 
Žinome, kad mūsų šeimininkės 
lietuvaitės pagamins skanius pie
tus. Bus ir programa išpildyta: 
Augustinas Kapačinskas turi iš 
Vokietijos gavęs naujų lietuviš
kų dainų plokštelių.

Tai bu? nepaprasti pietūs. 
Svarbu, kad tą sekmadienį visi 
atžymėtų savo kalendoriuose. 
Kaip būtų gražu, kad į Naujie
nų pietus N iujieiiu administra
cija atvažiuotų pilnu autobusu! 
Kengėjai maloniai laukia, kad ir 
iš kitų aplinkinių miestų daug 
lietuvių atvyktų. žvalgas

BALTIJOS gražusis studentų penketukas: Vilius Lemkiš, 
Helmutas Bertulaitis, Erikas Rotkis, Juozas Jasulaitis ir Stasys 
Jasulaitis. Jų koncertai įvyks sausio 20 ir 21 dienomis Marijos 
aukšt. mok. Auditorijoje.

Kvintetas su didžiausiu pasisekimu yra koncertavęs Vokie
tijoje, Belgijoje, Šveicarijoje, Prancūzijoje ir kitur.

. Koncertus rengia Grandies šokių. išvykai į Pietų Ameriką 
Globoti Komitetas. Bilietai gaunami Marginiuose.

GARŠINKITĖS NAUJIENOSE
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Help us hem
* People depend upon the maifc* 

j Each time you use a Zip Code you help everybody’s mail 
move faster. So use Zip Code on every letter ybu mail.

L n you don’t know a local Zip Code, check the Zip Code 
į Section of your phone book.

> 2.-For out-of-town Zip Codes, call us. Our number is in 
Zip Code Section too. ■

3. For next-day delivery crosstown, Zip Code and mail by^> 
l the last pickup before 5:00 p.m.
I 4. For next-day'delivery to cities within 600 miles, Zip Code 
\ and .mail before 4.00 p.m. from any specialty marked
a \ Air Mail Box.
■k Always $ut ybiir Zip Cbde

So people can Copy it down.

Naujienos
1739 So. Halsted Street Chicago, III 60608
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VILNIUJE MIRĖ ED. LAUCEVIČIUS
Parašė puikių knygę apie mū$v tautos 

senuosius kultūrinius laimėjimus
Patirta, kad šių 1973 metų 

sausio 7 d. Vilniuje mirė Edmun
das Laucevičius.

E. Laucevičius (g. 1906.VIL31 
d. Šiauliuose, mirė 1973.1.7 d. 
Vilniuje) buvo nuostabus žmo
gus. 1925 m. baigė Šiaulių gim
nazijų. 1929 m. baigė Vytauto 
D. un-to Teisių Fakulteto Eko
nomijos Įkyrių, berods, tuomet 
visai negalvodamas raustis se
nuose dokumentuose, knygose, 
bylose ieškant lietuviams neži
nomų duomenų apie tautos se
nuosius kultūrinius laimėjimus.

1925—1935 m. dirbo Lietuvos 
Finansų ministerijoje, o 1938— 
1940 m. buvo Lietuvos atstovy
bės Londone sekretoriumi.

Europoje. Jo nuostabus darbas 
eina lietuvių tautos skalėn. Bet 
kuri Europos valstybė, norinti 
plačiau susipažinti su XV — 
XVIII a. popieriaus gamyba ir 
kt. Europoje,, turės naudotis 
šiais E. Laucevičiaus moksli
niais veikalais.

E. Laucevičius aplankė mane 
Los Angeles, Calif.

Labai nustebau 1969 m. pa
baigoje gavęs laiškų iš vieno lie
tuvio JA V-se, kad su manimi no
rėtų susipažinti Edmundas IMin
cevičius, kuris netrukus atvyks 
į Imis Angeles. Jam atvykus į 
Los Angeles, pasikalbėjome te
lefonu, o 1970 sausio 15 d. jis 
jau sėdėjo mūsų namuose. Ta

Čikagoj* ir apylinkėse veiki* vadinama "Squirt Lyga" — mažųjų hokey — ledo ritulio — varžy
bos. Kaip matyti iš atsarginių žaidėju (viršuje) veidu, l®do ritulio rungtynės yra svarbus per
gyvenimas visiems dalyviams. Apačioje vaikai aikštėje vejasi ritulį. Galimas daiktas, kad anks

ti pradėję, vaikai išauga į gerus profesionalus žaidėjus.

i “Pirmyn” choras 
švenčių nuotaikoj 
Prašvito puiki ir graži gruo

džio mėn. 17 d. Ne darbo, bet po
ilsio diena. Lietuviškoji Chica
na jau ruošias švenčių nuotai
kai. Kalėdų eglutės languose ir 
lauke net akį veria savo puoš
niu grožiu, šventiškai nuotaikai 
prisiminti Pirmyn choras jau ei
lę metu tęsė kalėdinę tradicijų 
— Kūčias choro šeimos tarpe, 
kurios ir įvyko gruodžio mėn. 
17 d. B. Pakšto salėje. Po Jo
hann Strausso ‘‘čigonų barono” 
repeticijos vyrai sukruto tvar
kyti salę, o moterys puošti ir vi
sokiais valgiais bei skanumynais 
krauti stalus. O tų valgių įvai
rumas, skanumas buvo tikrai ža
vėtinas. Choro nariai su savo 
svečiais, okupavo beveik visą B. 
Pakšto salę. Pats salės šeimi-

; visus choristus nepavargti dar
be ir puikiai pastatyti 1973 me
tų sezonui Johann Strausso “či
gonų Baroną“, šis jo kūrinys 
yra žinomas gražiomis, spalvin
gomis savo melodijomis ir dra- 

. matiškai komišku turiniu, “či
gonų Baroną” pamatysime kovo 
mėn. 24, 25 ir bal. 1 dienomis 
Marijos aukštesniosios mokyk
los salėje. Toliau padėkojo vi
soms ponioms ir panelėms už 
parengtų puikų, skoningą ir tur
tingą Kūčių stalą, o ypač p. A. 
Jankauskienei ir 0. Steponavi
čienei. Primindamas su dideliu 
pasisekimu praėjusį “čigonų 
Barono” balių, kuris negalėjo su
talpinti visų save svečių, už tai 
valdybos vardu atsiprašo. Taip 
pat pareiškė didelę padėką choro 
mecenatams p. Rudžiams ir p. 
Janušaičiams, kurie “Čigonų Ba
rono” išlaidoms sumažinti pa
klojo po šimtinę.

Lietuvą okupavus rusams, 
kaip daugumas lietuvių, turėjo 
visai pakeisti darbą ir 1940 m. 
mokytojavo, vėliau studijavo 
Vilniaus un-te anglų kalbą ir li
teratūrą, kurią iki 1963 m. dėstė 
Vilniaus un-te.

Po daugelio jo darbo, triūso 
metų, 1967 m. “Minties” leidy
kla Vilniuje išleido dvi didžiu
les E. Laucevičiaus parengtas 
mokslines knygas. Pirmoji “Po
pierius Lietuvoje XV—XVIII a.” 
Knygos pirmoji dalis (tomas) 
turi 288 psl., iliustruota. Antroji 
turi 577 psl. Joje yra 4276 van
dens ženklai, vartoti Lietuvoje 
buvusių popieriaus gamyklų XV 
-—XVIII amžiais.

Knygos labai kruopščiai, at
sargiai paruoštos. Didelis ir nuo
stabus džiaugsmas lietuvių mo
kslui, lietuvių senosios kultūros 
geresniam pažinimui, kurio 
mums taip trūksta. Italijoje įvy
kusioje mokslinių knygų paro
doje šis E. Laucevičiaus dviejų 
tomų veikalas apdovanotas auk
so medaliu.

Tos knygos ne tik būtinos 
kiekvienam lietuviui, studijuo
jančiam anų laikų lietuvių kul
tūrą, pramonę, spaudą, lietuvių 
švietimą, išsilavinimą, bet ne
pamainomai svarbios ii kitoms 
Europos tautoms. E. Laucevi- 
vičiaus garbei pasakytina, kad 
tolygios mokslinės vertės kny
gų apie popieriaus gamybą ir 
vandens ženklus popieriuje ka
žin ar turi kuri kita valstybė

proga pakviečiau ir daugiau lie
tuvių, besidominčių lietuvių kul
tūriniais darbais, ir mokslinin
kais.

E. Laucevičius buvo labai kri
tiškas mūsų istorikų adresu. 
Man atrodo, net per griežtas ir 
per daug kritiškas. Aš gyniau 
kai kuriuos mūsų istorikus, jų 
paskelbtus darbus, bet jis sakė 
juose nematąs dalykiško isto
riškumo, arba jo esą per maža. 
O kai vis laikiausi savo ir teisi
nau, jis man tiesiai atkirto, pa
klausdamas, kodėl aš juos taip 
ginu? Jis skaitęs mano straips
nių, puolančių kai kurias mūsų 
istorikų skleidžiamas mintis, tai 
kodėl dabar juos ginu? Atsa
kiau, yra kritikuotimi ir nedo
vanotinų mūsų istorikų klaidų, 
tikrų nusikaltimų istorinei tie
sai, begėdiškai pataikaujančių 
svetimiesiems ir kenkiančių lie
tuvių tautai, bet kituose jų dar
buose yra naudingų ir mums 
reikalingų, svarbių duomenų.

Kai kuriais atvejais mudu ne
sutikome. Jis nei kiek nesivar
žydamas teigė savo. Nenorėda
mas per daug įtempti pokalbio, 
temą pakreipiau kita linkme. 
Jis greitomis apžiūrėjo kai ku
riuos mano turimus senus Lie
tuvos žemėlapius, domėdama
sis ne žemėlapiais, bet jų popie
riumi. Viename net ieškojo 
vandens ženklų. Ilgiau sustojo 
prie sidabrinių šaukštelių rin
kinėlio. Buvo vos keletas se
nesnių, kiti naujadarai, įsigyti

ninkas grožėjosi didelė choro šei
ma ir linksmas, patenkintas sve
čiavosi jų tarpe.

Choro pirm. sol. Algis Brazis 
pradėjęs šventės puotą sveikin
damas visus choro šeimos na
rius ir dėkojo už sklandžiai dir
bamą darbą. Pristatė Vyčių cho
ro išleistą puikią ir gražią lietu
viškų dainų plokštelę “Vai, lėki
te dainos”, kviesdamas tą plokš
telę visiems įsigyti.

Tolimesnę eigą pavedė dr. Jo
nui Gliaudeliui, kuris pasveiki
no visus choro narius, mecena
tus, rėmėjus švenčių proga pa
linkėdamas laimingų ir prasmin
gų Kalėdų bei N. Metų. Kvietė

Tolimesnėje vaišių eigoje sekr. 
A. Jankauskienė dėkojo visoms 
ponioms, panelėms, kurios prisi
dėjo prie baliaus. Primindama, 
kad Pirmyn chorui 1972 metai 
buvo darbštūs ir sėkmingi. Kvie
tė visus choro brolius, ir seses 
su savo artimaisiais tęsti choro 
Kūčias puikioje ir gražioje šven
čių nuotaikoje. J. G.
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Pietų Amerikoje ir Vakarų Eu
ropoje. Jis ieškojo lietuvių auk
sakalių darbo. Deja, nieko ne
turėjau .

Pirmas susitikimas praėjo su
sipažinimo nuotaikoje. Politi
nėmis temomis vengėme kalbė
ti. Žinojome padėtį.

Antrą kartą susitikęs su E. 
Laucevičium, ypač man jį ve
žant savo automobiliu namo, 
kur nebuvo jokių liudininkų, pa
sikalbėjome atviriau. Jis buvo 
tikras lietuvis.

Prašiausiai galėtų parengti 
knygą apie popieriaus gamybą 
Prūsijoje XV—XIII m. Atsakė, 
tai būtų gerokai naujas plotas. 
Pripažino, kad tokia knyga pa
remtų lietuvių kultūros Prūsijo
je senumą. Pasisakė dirbąs prie 
dviejų kitų knygų: knygrišyk
los Lietuvoje, ir auksakalyba 
Lietuvoje. Abi knygos lies XV 
—XVIII amžius. Kodėl tuos am
žius? — “Jie įdomūs, mažai lie
tuvių tyrinėti, mūsų tautai svar
būs”. Paklausiau, ar kiti am
žiai mažiau svarbūs ir daugiau 
tyrinėti ? Atsakė — mūsų istori
kai, kultūros istorikai dar nie
ko reikalingai neištyrinėjo. 
“Mes neturime savo istorikų!”,
— jis vėl kartojo. Aš vėl ban
džiau švelninti. “Jie jokie isto
rikai, jei bijosi teisingos istori
nės tiesos”, — atsakė. Maždaug 
fhip pat, kaip ir pirmo pasikal
bėjimo metu.
- Apie savo rengiamus veika
lus nenorėjo kalbėti. “Krapštau
si apie Lietuvos knygrišyklas ir 
auksakalius. Man patinka dide
lės knygos. Kai išeis, galėsite 
patys spręsti, ko jos vertos”.

JAV-se jis lankėsi iškviestas 
savo artimų giminių. Jam mūsų 
rašytojai, kultūrininkai dovano
jo jų parašytų knygų, veikalų.

I Daugelio prašė jas dedikuoti, 
nes tokiu būdu lengviau pravež
ti... Dovanos.

Po atostogų ir poilsio sugrįžo 
Lietuvon. Aplinkiniais keliais 
gavau žinią, kad ne visas knygas 
galėjo atsivežti...

“Kiekvienas gali taip padaryti”

Panašia antrašte (Kiekvienas 
taip gali) “Gimtasis Kraštas” nr. 
48, 1972.XI.30 d. paskelbė pa
sikalbėjimą su E. Laucevičium, 
parengtą Rimanto Žilevičiaus. 
Skaitome:

“Lietuvoje neliko didesnės bi
bliotekos, kur nebūtų apsilankęs

Keturi kambariai apstatyti su 
didėliu skoniu. Malachitas per
sipina su krištolu, sidabro žva
kidės, empiro stiliaus bronzi
niai laikrodžiai, garsių vilniečių 
medalionai”.

“Kiekvienas gali taip gyventi. 
Išties juk galim. Tik reikia no
ro”.

Grįžtant prie savų žodžių, E. 
Laucevičius buvo nuostabus 
žmogus. Nepaprastai atkaklus, 
užsispyręs, begaliniai darbštus. 
Laisvalaikius sunaudodavo ne

šis žmogus. B$ to, muziejai, bi- . tuščiai, bevertei pramogai, bet 
bliotekos Maskvoje, Leningra- pasirinktų senieniškų temų stu- 
de, Rygoje, Lvove, Radvilų ar- dijavimui. Sutaupąs investuoda-

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčient čekį ar Money or
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chyvas Minske, Varšuvos vals
tybinis archyvas, Krokuvos Čar- 
toryskių biblioteka...” “O sugrį
žęs į namus, atsiversdavo tris 
storus aplankus. Metai po me
tų pilnėjo šie aplankai su skir
tingais pavadinimais — “Lietu
vos popierius”, “Knygrišyba Lie
tuvoje”, “Auksakalystė”.

Edmundas Laucevičius bran
džiausius savo gyvenimo metus 
atidavė šiam darbui.

— Visai nedaug, juokauja jis. 
— Tik trisdešimt metų.

Per šį laiką surinktos išsa
mios žinios apie Lietuvos ekono
miką, prekybą, kultūrą, heral
diką. Lašelis po lašelio nešė pa
žinimo enedų apie mažai tyrinė
ta mūsuose amatininkystę. Ir 
štai šiemet, rudeniop. įteikė 
“Minčiai” 60 lankų knygą “Kny
gų įrišimas Lietuvoje XV — 
XVIHa.”

Liko paskutinė — “Auksaka
lyba Lietuvoje”, turėsianti ne 
mažiau šimto lankų, gausiai 
iliustruota nuotraukomis, pieši
niais”. i

Rašinyje užsimenama, kad 
“karo metu” (kada? A. G.) len
kai sunaikino dalį io sunrinktų 
vertybių, itin retam E. Tiškevi
čiaus portretui iššaudė akis, o 
ii patį nuo nužudymo išgelbėjo 
tik geras lenkų kalbos mokėji
mas.

.To butas Vilniuje, kaip iš to 
straipsnio atrodo, buvo tikras 
muziejus:

“Siena priešais langa nukabi
nėta miniatūromis. Tai XVII— 
XIX a. nuostabiai kruopštūs už
rašų dvdžio portretai, daugiau
siai Vilniaus meistrų. Jų tarpe 
šeimininko pasididžiavimas — 
XIX a. dailininko E. Žukausko 
miniatiūros. |

E. Laucevičius rodo prancū
zų meistrų vėduokles. Perlamu
tras. auksas, burgundiški mez
giniai. Ant trečios sienos išsiu
vinėti paveikslėliai.

vo į senienas. Jų turėjo tiek 
daug, kad ilgainiui būtų paren
gęs dar ne vieną, lietuvių tautai 
labai svarbų ir naudingą moks
linį veikalą.

Tikėtina ir prašytina, kad

“Mintis” Vilniuje išleistų jo il
gų metų triūsą apie auksakaly- 
bą Lietuvoje XV—XVIII a. Kad 
ir neužbaigtą knygą.

Kiek E. Laucevičiui panašių 
yra JAV-se, Europoje bei kitur? 
Lietuvių kultūrai, raštijai, mu
zikologijai bei kt. renkančiųjų, 
laimei, keletas yra, bet galėtų 
būti šimtai ir tūkstančiai. Dau
gybė lietuvių, vietoje vartę ban
kų knygutes ir taupę senatvei 
daugelio kambarių rezidencijas 
galėtų daugiau atsidėti naudin
gesnių dalykų rinkimui, kad pa
simirus neliktų tuščia vieta ir 
visas gyvenimas nepasibaigtų 
su klebono ar organizacijos at
stovų kalbomis.

Lietuvių namus dalykime ma
žučiais muziejais.

Algirdas Gustaitis, 
Los Angeles, Cal. 
1973 sausio 7 d.

A FOREST’S FUTURE 
B IN YOUR. HANDS

Smokey's ABCs: Ahrsy*

a* draw* all campfires, 
adr the aahe*. tad drew*

Raginkite savo apylinkę
’ augti • taupykite!

Pa* mus taupomi jūsų pinigai atlieka di 
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 prie! 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė- 

pirmo*.
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Veža bulves, siunčia beverčius popierius
Amerikos lietuviai labai atidžiai seka “tarybinės” 

Lietuvos gyvenimą. Ten yra likę jų broliai ir seserys, ten 
tebegyvena artimiausieji giminės, o daugelio dar gyvi tė
vai. Daugiausia apie tą gyvenimą patiriame laiškais ir 
grįžusių žmonių pasakojimais. Laiškus atidarinėja, cen
zūruoja, o kai kuriuos net naikina, bet vis dėlto laiškai 
yra didelis informacijų šaltinis. Cenzoriai visko nepajė
gia peržiūrėti ir iškarpyti.

Susidomėjimas gyvenimu Lietuvoje yra toks didelis, 
kad jis gana dažnai atsispindi ir Amerikos lietuvių visuo
meniniame gyvenime. Vieniems atrodo, kad “tarybinėje” 
Lietuvoje klesti kultūra, o kiti mano, kad kalbos apie 
“tarybinę” kultūrą yra gryniausia propaganda. Vieniems 
atrodo, kad verta važiuoti į “tarybinę” Lietuvą pasimo
kyti, bet sugrjžusieji nepasako, ką jie ten pramoko. Pa
leckis pasakoja apie pasiektą didelį gerbūvį, bet Palec
kio draugai vis dėlto nedrįsta Amerikos lietuviams to 
“gerbūvio” parodyti. Ne tik Lietuvoje gimusiems, bet ir 
Lietuvon nuvažiavusiems jaunuoliams komunistai leidžia 
eiti tiktai nustatytais ir saugomais takais. Jeigu kuris, 
Lietuvon parvažiavęs, bando tos kultūros žymių paieš
koti, tai jis baudžiamas už “sovietinių įstatymų” laužy
mą, iškrypimą iš plane nurodyto kelio.

Tuo tarpu aiškus yra vienas dalykas: “tarybinės” 
Lietuvos valdžia, komunistų partija, policija ir įvairiau
si kontrolieriai visą metą ragino lietuvius lenktyniauti ir 
daugiau gaminti visokių gėrybių. O kai tos gėrybės buvo 
pagamintos, tai lietuviai turėjo skubėti viską išvežti į 
Sovietų Sąjungą. Lietuviai Rusijon išvežė rugius ir kvie
čius, miežius ir avižas, linus ir šiaudus, bulves ir runke
lius, pieną ir taukus, šieną ir medžius. Lietuviai bulvių 
būtų galėję dar daugiau išvežti, jeigu Maskva būtų leidusi 
bent tris savaites joms dar paūgėti, bet įsakymas liepė 
kasti bulves be jokio atidėliojimo. Rusai uždarė aukštes
nes Lietuvos mokslo įstaigas ir varė studentus ir studen
tes bulvių kasti, kad viskas dar prieš pirmąjį pašalą bū
tų išvežta į Maskvą.

Pasirodo kad aukščiausias Maskvos sovietas labai 
aukštai įvertino visų lietuvių pastangas. Aukščiausiai bu
vo vertinami komunistai ir “tarybinė” valdžia. Juo aukš
tesnis komunistas, tuo didesnis jo įvertinimas. Komunis
tą Sniečkų net darbo didvyriu, kaip jau žinome, paskel
bė, nors jis nė vienos dienos bulvių nekasė. Lietuviai ati-

davė rusams Višką, ką jie, net lenktyhiuodami, praeitais 
metais pagamino. O ką gi rusai davė lietuviams? Lietu
viams jie pradėjo dalinėti beverčius ir tuščius pagyrimo 
lakštus. Jie pagyrė Lietuvos komunistų partijos centro 
komitetą, “tarybinę” Lietuvos vyriausybę ir aukščiausią 
“tarybą”. Jeigu Maskva lietuviams būtų paskyrusi bent 
keliasdešimt milijonų už visos tautos pastangas, lietu
viai būtų galėję naudingesnių vertybių įsigyti, bet davė 
bevertį ir ekonominiame gyvenime visai bereikšmį pagy
rimo lapą.

Maskva Lietuvos derlių pagriebusi ir nieko lietuviams 
nedavusi, bent galėjo tylėti Bet dabartiniai sovietų val
dovai įsakė Sniečkui įtikinti lietuvius, kad tie beverčiai 
pagyrų lakštai turi “didelę vertę”. Maskva įsakė Lietu
vos komunistams sušaukti didelį mitingą Vilniuje ir aiš
kinti suvarytiems darbininkams, komunistams duotus 
Podgorno pasirašytus lakštus. Paskutinį praeitų metų 
šeštadienį, gruodžio 30 d., Vilniuje, Lenino aikštėje, bu
vo suvaryti visi paties Vilniaus ir jo apylinkių darbinin
kai. Susirinko, žinoma, visa “tarybinės” Lietuvos val
džia ir įvairių tarybų nariai. Specialiai paruoštoje estra
doje buvo veik visi politbiuro nariai Be Charazovo, Fe- 
renso, Maniušio ir Sniečkaus ten buvo Vildžiūnas, Vaza- 
linskas, Morkūnas ir kiti didelę galią turintieji vyrai

Antanas Sniečkus suvarytiems darbininkams per
skaitė “aukščiausio sovieto” nutarimą “apdovanoti Lie
tuvos respubliką tautų draugystės ordinu”. Ilgą savo 
kalbą 70 metų sulaukęs komunistas šitaip pradėjo:

“Šiandien respublikos miestus ir kaimus apskrie
jo džiugi žinia. Už didelius nuopelnus Lietuvos tary
bų socialistinė respublika apdovanota tautų drau
gystės ordinu. Mes su dideliu pasitenkinimu sutiko
me šią žinią. Šis garbingas apdovanojimas yra ne
paprastai didelis pasiaukojamo darbo įvertinimas, 
mūsų ištikimybės proletarinio internacionalizmo, 
tautų draugystės idealams pripažinimas. Leiskite 
Lietuvos komunistų partijos ir respublikos vyriau
sybės vardu pasveikinti mitingo dalyvius, visus Ta
rybų Lietuvos darbo žmones su šiuo garbingu apdo
vanojimu”. (Tiesa, 1972 m. gr. 31 d., 1 psl.).
Sniečkus džiaugiasi, kad Maskva įvertino didelį 

Lietuvos darbo žmonių pasiaukojimą, bet Sniečkus turi 
žinoti, kad darbo žmonės vien įvertinimu negali būti pa
tenkinti. Lietuvos darbo žmonėms reikia duoti ką nors 
daugiau, negu tuščią ir bevertį ordiną. Pirmon eilėn, 
darbo žmonėms reikia duoti žmonišką atlyginimą, kad 
jie galėtų sočiai pavalgyti ir žmoniškai apsirengti. Snieč
kus žino daug ’geriau, negu bet kuris kitas žmogus, kiek 
lietuviai pasiaukojo “proletariniam internacionalizmui”. į 
Visi, jų tarpe ir Sniečkus, žino, kad Lietuvoje niekad 
proletarų nebuvo. Jam gerai, pažįstamas komunistų par- . . .
tijos susirinkimuos ėjęs ginčas dėl “proletaro” ir “darbo'^ei Poemos mint^'s ,uv0 Ju" 
žmogaus sąvokų. Pats Sniečkus buvo darbo žmogaus V 
o ne “proletaro” sąvokos šalininkas, nes Lietuvoje, kol 
“raudonoji armija” jos neokupavo, proletarų nebuvo. 
Visus Lietuvos gyventojus, įskaitant ir darbo žmones, su
proletarino komunistai.

Sniečkus pripažįsta, kad suproletarinti lietuviai iki 
šio meto rodė ištikimybę. Tą ir Maskva, skirdama be
vertį ordiną, pripažįsa. Bet tegu Maskva ir Sniečkus 
neužmiršta, visą laiką suproletarintos tautos negalimą 
išnaudoti. Negalima jos maitinti beverčiais Maskvos 
lakštais. Už tokį didelį pasiaukojimą reikia- skirti pasi
aukojimo vertą atlyginimą, o nepasakoti niekų apie be
verčius lakštus.

Maironis ir Salomėja Nėris
Prieš paskutinę senųjų me

tų dieną “Draugo” kultūrinio 
priedo redaktorius lietuviška
jai išeivijos visuomenei iškrė
tė labai nemalonų pokštą. 
Skaudžiai užgavo jos patrioti
nius jausmus. Mūsų Tautos At
gimimo dainiaus Maironio gar
bingąjį vardą sugretino su mū
sų Tautos išdavikės Salomėjos 
Nėries vardu.

Tai buvo padaryta, neva, na
grinėjant judviejų eilėraščius 
vokiškame vertime, kurie pa
skelbti. vienos knygų leidyklos 
Vak. Vokietijoje. Sunku su
prasti, kokiam galui “Draugo” 
redaktorius rado reikalą at
spausdinti tokį Rimvydo šlia- 
žo straipsnį: “Maironis ir Sa
lomėja Nėris vokiškai”. Toks 
Maironio, mūsų Tautos Žadin
tojo, sugretinimas su mūsų 
Tautos išdavike yra ne tik įžei
dimas, bet ir jo išniekinimas. 
Tat, nereikia stebėtis, kad 
kiekvieno lietuvio patrioto šir
dyje tai sukėlė didžiausią pasi
piktinimą ir griežtą protestą 
prieš “Draugo” redaktorių K. 
Bradūną.

Be reikalo Maironis mums 
lietuviams reklamuojamas vo
kiškai, mes jo poeziją turime 
lietuviškai. Musų nedžiugina 
ir mūsų Tautos išdavikės eilė
raščių vertimas padarytas Liu
cijos Baldauf. O greičiausiai, 
ko gero, vertėja bus paskelbu
si ir jos biografines apybrai
žas, kuriose vokiškajai visuo
menei ją pristatė, kaip gryną 
stalininę komunistę.

Lietuvių Tauta Salomėją Nė
rį pasmerkė, tat, ar yra reika
lo jos vardą cituoti kartu su 
Maironiu ir dar katalikiško 
“Draugo” puslapiuose? Lie
tuviai Salomėją Nėrį gerai pri
simena, kai ji džiūgavo Stali
no hordoms pavergus Lietuvą. 
Ir džiaugsmo srauto pagauta 
savo parašytoje poemoje Sta
lino garbei jį liaupsino: Juk 
Stalinas išlaužė plačiai duris 
į saulę... Mums vardas Stali
nas šviesus — kaip tikro tėvo ir 
draugo”... Ir šios Stalino gar-

rodę tarybinėje spaudoje, ma
ne artimai surišo su Komunis
tų partija ir Tarybų valdžia. 
Savo kūriniuose išreikšdama! 
liaudies interesus, įgijau Le-j 
niuo Stalino partijos pasitikę-Į 
Jlfną — mane išrinko TSRS 
Aukščiausios Tarybos deputa
tu. Visu savo tolimesniu kūry
biniu darbu aš tarnausiu liau
džiai ir Lenino — Stalino par
tijai, siekdama pateisinti jų 
pasitikėjimą” (Salomėja Nė
ris. Raštai III t.). Arba vėl ki
toje vietoje ji rašo: “Darbo 
žmonių pasitikėjimui pateisin
ti bus skirta ir tolimesnė mano 
veikla, ji pilnutinai skirta Ta
rybinei 
Stalino partijai”.
vardas “Drauge” yra sugretin
tas su mūsų Tautos patriarchu 
Maironiu! Tat, ar gali tylėti ir 
būti nebyli mūsų patriotiškoji 
lietuvių visuomenė, prieš tokį 
Tautos Žadintojo išniekinimą?

Gal toks straipsnis, kuria
me Maironio vardas yra sugre
tinamas su išdavikės vardu 
buvo “Draugo” priede at
spausdintas per K. Bradūno 
neapsižiūrėjimą? Ar nebūt jis! 
geriau padaręs jei iš viso tokio*

liaudžiai ir Lenino — 
Ir štai, jos

priedo būtų nesiuntinėjęs, o 
sudeginęs, kaip dar nesenais 
laikais yra pasielgęs kun. A. 
Spurgis. Antanas Sailonis

žiema šiaurės Amerikoj
Po kelių dienų atodrėkio 

Naujų Metų savaitgalyje, į Chi 
cagą grįžo sausos šaltos žiemos 
dienos su temperatūromis ke
liais laipsniais aukščiau ar že
miau nulio. Kanados pasie
niais ir pačioje Kanadoje šaltis 
siekia kartais 30 ir 40 laipsnių 
žemiau nulio; ypač šalta Ma- 
nitoboj. Bet žiema vis toliau 
siekia ir į pietus. AP sausio 10 
pranešimais “Nevadoj sniegas, 
Georgijoj ledas, ir šalnų bai
mė apėmė Kalifornijos citrini
nių vaisių augintojus”.

Atlanta turėjo pikčiausią le
dų audrą, kokios nepamena 
per dešimtmečius. Apie 150,000 
miesto gyventojų liko be elekt
ros ir kol bus sutaisyta, praeis 
kelios dienos.

Sniegas pasiekė net Las Ve
gas, ir daugiau kaip 5 inčus 
pasnigo Reno mieste. Sniegas 
ir ledai apklojo New Mexiko ir 
Oklahoma, kur keliai liko už-

JUOZAS KARIBUTAS

___KELIONĖ APLINK PASAULĮ
(Tęsinys)

Vakarieniauju, užkandžiau
ju ir stebiu kas dedasi netoli 
manęs. Linksmos turistų kom
panijos klega, dalinasi dienos 
įspūdžiais. Nenustembu čia 
matydamas švedus, norvegus 
ir tolimesnius suomius. Visur 
kur žmonės gyvena, turi tuos 
pačius troškimus: pamatyti 
pasaulį. O aš iš savo patirties 
visiems tai padaryti rekomen
duočiau. Man nebedaug kraš
tų beliko aplankyti, kad galė
čiau drąsiai pasakyti, jog visą 
pasaulį apkeliavau. Planuose 
ir tas dar viltingai rusena: pa
matyti Pietų Ameriką. Austra
liją ir Naująją Zelandiją. Ta
da galėsiu statyti tašką ir se
natvės dienas poilsingai pra
misti... Bet gi juokinga, kalbė
ti apie senatvę, kai ji dar taip 
toli, tik išėjus į pensiją... Gy
venimo pats gražumas! Nors 
žinoma jau galiu užtraukti 
posmą:
Prabėgo jaunystės dienelės. 
Kurios jau negrįš atgalios... 
Prabėgo ir meilės naktelės. 
O Dieve, kas gi bus toliau?

Bet argi verta dėl to nertis j

pesimizmo bangas, kai gyve
nimas visa širdimi tebesijuo
kia viliodamas naudotis jo ma
lonumais? Taigi, ruošiuosi pa
sidalinti pavėluotais šviesos 
šešėliais ir pramuštgalviškai 
pralenkti paukščių takus. Tad 
valio gražiajam gyvenimui, 
kuris man toks geras ir palan
kus!

Vėsokas rytas ir nuo vande
nyno atklydęs rūkas čia man 
primena Los Angeles. Bet už
tat nuo vidurdienio saulė plačia 
burna ima šypsotis ir ore nors 
maudykis. Pusryčiaudamas ste
biu pro langus kas darosi gat
vėje. į kurią išeiti rengiuosi ir 
aš. Naujos dienos planai dar 
nėra žinomi, bet kai jau baig
siu pusryčius ir gausiu infor
macijas, savaime susidarys.

Visų pirma einu aplankyti 
Kasablankos garsųjį uostą ir 
pamatyti balzganą Atlantą. 
Per kurį taip audringai plau
kiau į Ameriką,, kuris savo ar
tumu buvo ir yra visada toks 
mielas. O jis nuo viešbučio la
bai netoli. Einu per labai pla
čią gatvę, kuri iš abiejų pusių 
turi eiles palmių lyg sargyboje

darniai išsidėsčiusių, o po jo
mis sustatyti melsvai dažyti 
suolai, kad pavargę galėtų ras
ti vietą poilsiui.

Iš tolo girdžiu kaukia laivų 
sirenos ir jau matosi jų dažyti 
stiebai. Sargybos visur pilna, 
bet jie man nieko nesako, o ir 
aš jų nieko neklausiu. Neži
nau, galima ar negalima, bet 
aš drąsiai einu lyg būčiau koks 
laivo kapitonas, tik uniformą 
pamiršęs apsivilkti. Tvirtos 
geležies laivai snaudžia uoste. 
Jie neužilgo išplauks į Moroko 
sostinę Rabatą. Klausinėju kai
nos ir kiek dienų jų didžiųjų 
laivų kelionė užtruka. Galvo
ju, gal pabandyti tokią kelio
nę ir man, juk laivu plaukti 
labai patiko. Pasuku po de
šinei, kur randu raštinių įvai
rų patarnavimą. Uoste judėji
mas dabar mažas, bet laivų 
kaip vidutiniame miestelyje 
įvairių namų. Jie turi įvairių 
kraštų išdidžiai plevėsuojan
čias vėliavas ir užrašus. Tarp 
tokių užrašų aiškiai išskaitau 
ir Irano karišką. Vokietijos 
turistinį, amerikietišką. Aš gro
žiuosi jais, jų spalvingumu, 
struktūra, o kai kurie dar ir 
savo dydžiu stebina.

Vėsoka. Nuklystu iš uosto į 
paplūdimį. Jis tuščias, gal dėl

Lietuviai Amerikos 
Aviacijoj

Šitokia antrašte 
pintas

yra patal- 
Arg. liet, laikraštyje 

I “Laikas (1972 m. spalio 14 d.) 
, straipsnis, parašytas P. Gu- 
Į delevičiaus, kuriame aprašo
ma praeitų metų spalio 29 d. 
Palermo, Buenos Aires, įvyku
si aviacinė paroda. Joje buvo 
išstatyta JAV erdvės kapsulė, 
pirmieji Atlantą ir Pietų Aši
galį nugalėję lėktuvai, ir kt 
Straipsnyje pažymėta, kad tarp 
šių didingųjų lėktuvų buvo ir 
lietuvio Adolfo Jakšto iš San 
Fernando statytas lėktuvas — 
originalas. Gaila, kad straips
nyje apie A. Jakštą daugiau 
nieko nepažymėta.

Paminėtas ir Domininkas 
Butkus, pats pirmasis pastatęs 
sklandytuvą Argentinoje, o 
taip pat ir Kazimieras Šlapelis, 
75 metų amžiaus, seniausias 
lakūnas Argentinoje, dar ir 
dabar tebeskraidąs savu lėk
tuvu. Straipsnyje suminėti J. 
Povilavičaus, Karolis Žukaus
kas ir Daukšaitė de Marini, e j

Orinis susisiekimas 
Lietuvoje

esant Laisvai Lietuvai, tai aiš
kėja iš jos pačios padarytų pa
reiškimų, kaip ji buvo savo 
gyvenimą pašventusi Lenino 
— Stalino partijai.

štai ką ji pati apie save ra
šo: “Dar prieš Lietuvos prisi
jungimą prie Tarybų Sąjungos, 
aš pasukau drauge su Komu
nistų partija ir Tarybų valdžia. 
1931 metais paskelbiau pareiš
kimą apie ryšių nutraukimą 
su buržuazine literatūra. 1940 
metais išleistoji “Poema apie
Staliną” ir kiti kūriniai, pasi- darni elektriniais šildytuvais. V. Peseckas.

Toje pat Pyragiaus redaguo
toje knygoje “Mūsų Sparnai”, 
psl. 53 rašoma:

“1922 m. Nuo gegužės m. pra
džios pro Kauną pradėjo skrai
dyti vokiečių — rusų oro su
sisiekimo bendrovės “Derluft” 
lėktuvai, palaikydami tiesio
ginį keleivių ir pašto gabeni
mą tarp Karaliaučiaus ir Mask- 
voc. Tuo būdu kalbama ben
drovė aptarnavo ir Lietuvą. 
Bendrovei buvo leista naudotis 
mūsų aerodromu; jos lėktu
vus ir keleivius kontroliuoti 
buvo pavesta aviacijai.

Vietinio oro susisiekimo klau
simas buvo kilęs dar 1921 me
tais. Buvo sumanyta įsteigti 
Lietuvoje keletą linijų ir pasta
tyti dirbtuves. Išgauti koncesi
ją varžėsi tarp savęs Amerikos 
lietuvių prekybos b-vė ir Yčo, 
Prūso, Frenkelio ir Soloveiči- 
ko kompanija, atstovavusios 
“Junkers” ir “Sablatning” fir
mas. Bet 1922 m. pavasarį šis 
klausimas buvo išspręstas nei
giamai. ej

Plieno Sparnai Nr. 4
Čikagoje veikiantis Amerikos

pustyti ir kai kurios mok}klos 'Lietuvių Aero Klubas jau vra
uždarytos.

Pietinėje ir centrinėje Kali- metraščio 
fornijoje temperatūrai nukri- Nr. 4. Jame ir 5^1 žada būti šu
tus žemiau šalimo laipsnio, cit-!kaupta daug Lietuvos aviaci- 
rininių vaisių augintojai savo jos istorijai svarbios medžia- 
sodus bando gelbėti juos šildy- gos. Redaguoja E. Jasiūnas ir

parengęs spaudai
“Plieno Sparnai

aviacinio

nepalankaus oro. Basas pa- 
braidžioju po melsvą vahdenį, 
matau kaip žuvėdros , būriais 
klykdamos, skraido ir ieško 
ko nors alkiui numalšinti. Su
tinku poreles, glaudžiai apsi
kabinusias vaikštinėjant To
liau su gitara, aiškiai užsienio 
turistai, bando traukti sudar
kytą melodiją. Visur tnoka 
žmonės dainuoti ir mylėti.

Daug vaikščiojau. Pajutau 
nuovargį ir pasukau viešbučio 
kryptimi. Kita gatvė, bet orien
tacijos nepametU. Siūlosi if 
taksis, bet mano nusistatymas 
vaikščioti, kad galėčiau daug 
pergalvoti, pastebėti ką nors 
naujo naujoje aplinkoje.

Kiek jau girdėjau, Kasablan
koje nėra nei įdomių, turistą 
imponuojančių vietų, nei su
kauptų meno vertybių muzie
juose. šiaip miestas daugiau 
eilinis, su ką tik pražydusia 
nauja daugiaukšte modernia 
statyba. Kai kur ištisos gatvės 
senų namų aiškiai liudija esant 
senamiesčio kvartalą. Viena
me tokiame rajone stūkso di
delis fontanas. Apie jį ratu ap
sėdę vietiniai: seni, maži, jau
nuoliai, turbanuoti, moterys 
veidus prisidengusios. Matau 
aiškiai, kad jie ko tai laukia. 
Stoviu ir aš, žinodamas, kad

tiek daug smal- Jie būtinai vėlČia ne veltui 
šuolių. Staiga švirkščia, muša 
viso jėga fontanas, o spalvin
gos juostos sprogsta kažkur pa
dangėse. Kartu paleido ir mu
ziką, kuri mano ausis nemalo
niai rėžia ir aš suprantu, kad 
tai Moroko tautiniais motyvais 
melodijų garsai. Nelaukiau kas 
ten toliau žada būti. O gal tik 
tuo viskas ir baigsis? Iš susi
rinkusių galima spręsti, kad 
tai žemos klasės iš provincijos 
tamsi minia. Reikia manyti, 
kad jie šituo ir pasitenkina.

Vakaras. Jei visur kitur, kur 
tik bevažiavau, visur matyda
vau amerikoniškus filmus, tai 
Čia jau jų vietas užima pran
cūziški. Nesakyčiau, kad jie 
prastesni, bet gi prancūzų 
kalba neįkandama, tad pasi
tenkinu tik vieną vakarą susi
pažinimui. Kino patalpa mo
derni ir amerikietiškai erdvi. 
Norėdami amerikiečius pa
mėgdžioti, jie įrengė net ir 
“papkornams” kali tinti maši
nas. kuriuos iš popierinių mai
šiukų kino lankytojai pila sau 
į burną ir valgo, valgo.

Antra diena kaip sukiojuos 
po Kasablanką, aplankiau pa
žįstamus iš lėktuvo, kurie pri
ėmė, sakyčiau, ne tik draugiš
kai bet ir labai jau pagarbiai.

mane ragina 
pamatyti jų miestą Marokeš ir 
išgirsti pirmaujantį Folklorinį 
ansamblį, kuris ten koncer
tuoja. Jie dar priduria, kad 
poryt paskutinis koncertas.

MOROKEš
Iš vakaro perkuos! kelionės 

bilietą ir skambinu į koncertų 
kasą, kad į koncertą rezervuo
tų bilietą. Iš Kasablankos į 
Morookeš 237 kilometrai. Tai
gi nušausiu du zuikiu: pama
tysiu Moroko kraštą ir išgirsiu 
šaunų koncertą. Rytas dar tik 
pasidabino skaisčiais saulės 
spinduliais, aš, palikęs bagažą, 
su rankiniu lagaminėliu einu 
į autobusų stotį išvažiavimui.

Dairausi atklydęs vienas iš 
pirmųjų, nes niekada nemėgau 
vėluotis. Kai jau keleiviai su
sirinko, nustatyta laiku auto
busas mus veža per Kasablan
kos miestą, kuris tik pradeda 
naujos dienos naują gyveni
mą.

Kai mūsų autobusas pasie
ki priemiestį, jau 8 vai. ryto. 
Nustebau pamatęs visai kitokį 
užmiesčio gyvenimą. Į “trafi- 
ką” įsivelia kupranugariai, 
asilai, rečiau arkliai ir jaučiai. 
Nuo šitokio susisiekimo gyvu
liais gatvės užterštas nors su

grėbliu stumki mėšlą ir vežki į 
lauką patręšimui. Priemies
čių gyventojai sėdi ant šaligat
vių, basi, apiplyšę. Moterys 
pasigailėtinai suvargusios. Jų 
apranga susidėvėjusi, bet ne
žiūrint to, jos apsikarsčiusios 
visokiais papuošalais, grandi
nėlėmis, pigiomis apyrankė
mis ir karoliais.

Paliekame baisiai atrodan
tį priemiestį ir išvažiuojame į 
laukus. Derlingi kviečiai bręs
ta pakelėse ir tolumoje matosi 
plūktiniai namukai. Kelyje 
susitinkame įvairiausių veži
mų, kuriuos traukia asiliukai, 
arkliai, kupranugariai. Visi 
vežimai ilgi ir prisėdę tiek, kiek 
jame telpa. Daugiausia vyrai, 
kurie važiuoja į miestą. Priva
žiuojame lyg tai sodybą. Bet 
kai visai priartėjame, nusi
gąstu: supluktas iš molio ap
valus pastatas, kurio langus 
kumščiu galima užkišti, sto
gas neaiškiai ko apkraigliotas. 
Aplink tokį namą slankioja 
asiliukai vištos, katės, šunys, 
karvės, būriai vaikų, ir paga
liau ko ten nėra? O jau apleis
ta aplinka. Stūkso vienas kitas 
žalias medelis, bet jokių gėlių, 
nei aptvarų. Na, manau sau, 
tai čia labai apsileidęs arabas 
ūkininkas, kitur bus geriau.
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ML ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIŲ 

IR MRKL1S LIGOS 
PRITAIKO akinius 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso tetef.; PROSPECT 8-3229 
R«zid. telef.: WAibrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
ano 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždaryta.

Ran. M. 289-4*83

DR. K. G. DALUKAS 
ARUSERIJA IR MOTERŲ LIGOS
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
*449 So. Puleski Rd. (Crawford 

Medical Building). T et LU 54446 

Priima ligoniu# pagal susitarimą.
Jeineatsiliepias sųamnuu 374-8812

CTA pakėlė važmą 
penkiais centais

rel6f.: PRospoct 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ūktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

Rex. 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpvbiic 7-7868

DR. C K. BOBELIS
INKŠTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Tolei. 6950533 

Fo* Yotfty Medical Cantor 
160 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

ML PETER BRAZIS 
physician and surgeon 

2434 WiST risk STREET 
Ofitts: NEihlocfc 4-5849

Rexid.; 388-2233
OFISO VALANDOS: 

/irmadiemais ir ketvirtad. 1—7 vai, 
antradL. penktadienį nuo 1—5. tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 84873

ML W. ĖEM-ESINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

•112 SO. Kedzte Avė, WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei, neat- 

atliepia, skambinti Ml 3-0001. .

DR. NINA KRAUCEL ■ 
KRIAUCEUUNAITĖ 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
•132 So. KBDZIB AVĖ. 

Tolei. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tol.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71si STREET, ' 

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

GALININKAS 
(PUTRAMĖNTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROT R. PETRO (PUTRAMĖNTAS)
5525 $0. Hertėm Avė. - 586-1220

GUŽAUSKŲ 
GĖLES VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GėLINYčIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 84833 ir PR 84834

atSauksią, jtl iki vasarib 1 dil
bos ptalšėktų iŠ kiir nors gauti 
bent 3 ar 4 molijonus dol. mė
nesiui paramos.

Chicagos Tranzito Adminis
tracijos (CTA) direktorių ta
ryba praeitą antradienį nutarė 
važmos kainą miesto traukinė
liais ir autobusais pakelti dar 
5 centais. Nutarimas pradės 
galioti nuo vasario 1 dienos. 
Važiavimas autobusu ar trau
kinėliu be persėdimo kaštuos 
50 centų, o su persėdimu 60 
centų.

Pakėlimas reikalingas pagel
bėti CTA išsiversti per ateinan
tį pusmetį.

Direktoriai savo t nutarimą

Nepiliečių registracija Į
Imigracijos ir Naturalizaci-I 

jos įstaigos direktorius Aiva L. 
Pilliod pakartotinai primena, 
kad per šį sausio mėnesį visi; 
kas nėra JAV-bių pilietis, pri
valo valdžiai pranešti savo ad
resus.

Tam tikslui reikia nueiti į 
pašto įstaigą, paprašyti rėpor- 
to kortelės, joje įrašyti atsaky
mus į keletą klausimų ir korte
lę grąžinti pašto Valdihiiikūi į 
Tankas. Norint kokių informa
cijų imigracijos arba pilietybės 
klausimais, patartina nuvykti 
| įstaigą Immigration and Na
turalization Service, kuri yra 
federalinės valdžios name mies 
to centre. Įstaigos valdininkai 
mifelai sutelkia visokias itifbt- 
inacijas.

Direktorius Pilliod skatina 
visus nepiliečius tą pareigą at
likti šio sausib mėnesio bėgyje. 
Tos pareigos neatlikę bus bau
džiami.

VAKARYKŠTIS CTA TIKĖTAS
Viena senyva moterėlė belauk

dama autobuso pastebėjo pames
tą autobuso persėdimo tikėtą 
(transfer}), kurs pasirodė va
karykštis ir jau rengėsi mesti 
Šalin, bet pagunda paėmė pa
bandyti juo pasinaudoti. Įlipusi 
į sustojusį autobusą padavė kon
duktoriui. “Man gaila, laide, bet 
šis tikėtas yra iš vakar dienos”; 
pastebėjo konduktorius.

“Tai dabar pats pamatei, kiek 
ilgai žmogus turi autobuso lauk
ti!” atsakė ji.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — Tol. 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

VaL: antrad. huo i—4 po pietų, 
ketvirtad. huo 5—7 vai. vak.

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

DR. I*. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kii. A. ii

Lietuvių kalta: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nbb 8:30 Iki 9:36 vai. 
ryto.

Telef.: HEmlock 44413
7159 Šo. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629
—J

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tol.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 88 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

.2454 WEST 71 st. STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. felef.: Gltaon 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą Dėl 
valandos Stambinti tfelH. HE 4-2123. 
Jąj neatsiliepia, tai telef. GI 84195

P. ŠILEIKIS, 0. P.
MS ORTHOPEOAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
* dažai. Speciali pagelta kojoms 

(Arch Supports) ir t t
VU: 9—4 Ir 6—8. šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd St, Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospoct 6-5084
T n — ......

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
•NAU-HENOSr’. - TURI GERIAUSIA 

pasisekimą biznyje

SUSIRINKIMŲ

PRANEŠIMAI

— Zarasiškip Klubo metinis na
rių susirinkimas šaukiamas šį sek
madienį. . sąusio mėn„ 14 d. 12:30 V. 
popiet, Hollywood salėje. 2417 Wes1 
43rd SL Nariai malonėkite skaitliu 
gąi atsilankyti, nes bus 1973 metų 

svarstomi ak 
Po susirinki- 

Klubo Valdytamo bus vaišės.
J Į

- Llttuvi? MWbrp braūgijta 
“Apšvieta” metinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, sausio 14 d. 2:0C 
vai) popiet Hollywood salėje, 2417 
W. 43rd St. Narės prašomos atsilan 
kyti ir aptarti visus reikalus, kurių 
yra daug. Laikas užsimokėti save 
duokles. Pd stisirinkimd bus vaišės.

Rožė Didžgalvienė, f-alf.

— SLA 2bū kuopos nąrjp metinh 
sdsirinkiinas įvyks sekmadičtii, sau
sio, 14.d. 2:30 vai. popiet,..2549 .WęM 
71st St. Kviečia Valdyta

— ChkbfM LiėfU vi p Suveik 
Draugijos šokių vakaras įvyks s; 
13 d.. Šeštadienį, 7 vai. vakaro 
lywood salėje. 2317 W. 43rd St. 
gėrimų, užkandžių, dovanų. J Joni
ko orkestiras gros šokiams. Kviečiau 
visuš. VJfdyta ir Komisiįi

tol

REMKT1E fUOS BIZNIERIUS, 

KURIE GARSINASI

"NAUJIENOSE”

Ilgamečio BALFO pirifiinmko, jirtfetb
J. B. KONČIAUS Itnyga

ATSIMINIMAI I§ BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4*00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui; ypač trėtntiftiui. Geriau
sia dovArta glbbėjtii, šitihhišiftni sitintiiiitiš Į Vdktetiją ir kt 
tas tremties vjėtas. knygą pašiąsinlfe ddrėšflttii; jei brišilj- 

site čekį arba Money OfderĮ įtikiu k drėko:
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
■ i ......... .. ii *1 4 h ............

.-■.ca /L-.apnM,:.',:....... . .............................. ........... .

DĖDĖS ŠERNO GYWMM0 BRUOŽAI
YRA 8KRIAUŠIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adėnudtį - Dėdę Šerhą ar 
meniškai pažino, skaitė jo straipsnids. knygas ir klausėsi j<j paskaitą 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus teikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų Žiemai kt vasaros Jjteiskaityiiaihi nu
pirkti Antano Rūko parašytą VtenHd žmogiUt ByfHhfthą — DNfti 
šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvienį kaš jį atsihlėflli 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literktūrise forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu it 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO žMDtiAlHl GYtlNlMlS, Jdozo Aite- 

maičio ■ šerno gyvenimo bruožai. iktetdb Adtertkbš Ltemritj Utori: I 
Jos Draugija, Chicago. 1962 m. 206 pšt. kaina S ddi

GAUNAMA -NAUJIENŲ ADMI^isTMAeUtDfc
- - - - • ‘ - ‘ 1 - - — —- -

STANLEY AUGUSTAS
Gyvūne 6840 South Artesian Avenue

Mirė 1973 m, sausio W i. 1:00 vai. popiet, sulaukęs 75 metus am
žiaus. Gimęs Lietuvoje, Mažeikių apskr., Ylakių parapijoj.

.Amerikoje ilgyveno 60 metų.

Paliko nuliūdę: žmona Veronika (pagal tėvus Lubertaitė), sesers 
tarnf5 ^autey Mohs, jo žmona Stella ir įriti giminės, draugai ir pažįs-

Kūtias pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 W. «9th St.

šeštadieni, sausio 12 d. 9:00 vaL ryto bus lydimas iš koplyčios 
Lšv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 

us laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.
Visi a. a. Stanley Augustas giminės, draugai ir pažįsta m{ nuo

širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą

Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnėnas, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1218.

AL ZALEY ZALATORIS, 
nmra Seth Whlt»lk n., Chlew, llIMoti

Staigiai mirė 1973 m. sausio 10 d., 6:45 vaL vakaro, snlankęs 60 
metų amžiaus. Gimęs Chicagoje, Illinois.

Paliko nuliūdę; mylima žmona Sue Guziec Žalęy, sesuo Mildred if 
josios vyras Mięhel Palermo, ir daugelis kitų giminių, drangų bei pa
žįstamų. Vėlioms buvo John ir Grabe Zalatorių sūnus.

Velionis buvo Antrojo Pasaulinio Karo veteranas.

Kūnas pašarvotas Ridge Funeral Home, 6620-28 West Archer 
Avenue (Kampas Natoma gatvės).

Šeštadieni, sausio 13 d., 9:15 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios į 
St. Thomas. More parapijos bažnyčią, kur 10:00 v. ryto Bu$ pamaldos* 
o po gedulingi) pamaldų buš laidojamas Lietuvių Tautinėse kapinėse.

w. Visi a. a. Al Žaley Zalatoriaus giminės, draugai -ir pažįstami nuo
širdžiai. kviečiami dalyvauti laidotuvėse it suteikti jain paskutini pa
tarnavimą it atsisvteikinimą.

Nubudę lieka:

tH»ria, sesuo ir gimihiė.

Telefonas: 586-7900.

r.-r. •». į; t —

+

Aj V A. -
NATALIJA BALANDA

Gyveno Wėbb City, Missouri

Mirė 1973 m, sausio 10 d. rytą, sulaukusi 83 metų amžiaus. Gimu
si Lietuvoje, Sakių apskr, Griškabūdžio valsč, Blluviškių kaline.

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

ba. 3 anūkai — Brenda, Bonnie Makaiwi ir Barry, sesuo. Marijona 
Schmid, svogetfc Herman, sesers sūnūs Antahas Stelmokas; sesers 
dukterys — Gladys Stelmokas su šeima, Hėleri Vdračihškas su šei
ma, Bernice Klimaitis su šeima, brolienės — Viktoria Balanda, ir 
Frances Balanda, įminės. — dr. A. K. Augis. Bačihsktį, Girdauskų, 
Aliha ir ftel Kay ir S. Aiikštinaičiiį šeimos, Dalia ir Vytautas Aukšti- 
nąįtis, Jonas Aukštinaitis, S, Girdauskių ir S. Gagmer šeimos, taip pat 
kiti gimides, draugai ir pažįstami.

, šeštadieni, 6 vai. vakard kūnas bus pašarvotas S. Lack (Lacka- 
koplyčioje, 2424 W. 69th Si.

Pirmadieni, sausio 15 d, 9:00 vai. ryto bus lydiind iš koplyčios Į 
Šv. P. Mafijos Gimimo parapijos bažnyčią, p, po gedulingų pamaldų 
bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapitiėšė.

Visi a. a. Natalijos Balanda giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paškutihį pa- 
tarhaviihą ir atsiskėikihimą.

Nuliūdę lieka: 
sūnus, duktė, sesuo, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lafek ir Sūnūs. Tei. 737-1213.

j_z____~ r — • ■_______ ___ ••• • - •••■.......... ..................... -•?_______ • ■ ’ jį

A. A.

JOhN kAVALAUSKAS
Sfvbho 1581 So. 5$+h Ct„ Cicero, III.

Mirė 1973 m. sausio 10 dieną, 5:00 vai. ryto, sulaukęs 78 metus 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 59 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Bernice (Chapas), sūnus Algirdas, marti 

Joanne, anūkas Tomtny ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Lietuvoje liko du broliai.

Priklausė Cicero Eaglės kltlbui.
Kūnšs pa šatvotas J. Vance koplyčioje. 1424 So. SO Ave., Cicero.

šfeštadicni sausio 13 dieną 11:00 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 
į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. John favžiiausko giminės, draugai ir pažįstami nuo- 
šitdžiti kvfečiaim dkiytattti teiddWf&fe ir Sutelkti jam pasflitinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą

Nuliūdę lieka:
žmona, sūnus, marti, giminės.

Laidotuvių Direktorė Jean Vance. Tel. 652-524$. .

nmąi|mmniiiagaaaa8aaaaaaaii88i8ii 
ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI,

KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI
Broliai, jei žmogus kokiame nusteėjime bOte atrsstss, |ūs kurte esate 

dvasiški, pamokinkite tekį dvasteio ramumo, dabodami patys savo, kad 
Ir |Ds noMtumėt gundyti. Gal. 6:1.

Išmokinkime gerai Mtą pamoką: pabarti kitus labai mandagiai, labai 
atsargiai, meilingai: geriau tik nedaug paminėdami, negu išduodami tiesiog 
visą jų prasikąltinų rokundk: geriaus pasiteiraudami kokiame padėjime da
bar rJndasi širdis nusidėjusio, negu kad atsimindami kokia ji buvo prr- 
mesnimne padėjime, kuriame klaida buvo padaryta. Turime mažiau rūpintis 
apie nubaudimą UŽ jo prasikaltimus, e daugiau rūpintis apie sugrąžinimą 
pasiklydusio, kursai eina netikru keliu. Neturime bandyti teisti ir bausti 
vienas kitą už jų klaidas, bet geriau atsiminti, kad viskas yra rankose Die
vo; nė jokiu būdu neturime bandyti keršyti kits kitam arba išduoti bausme 
sab ar kitam atiduodami užmokestį už piktą.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet na 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: F. Zavist, 3715 W. 66*h Stv Chicago, Illinois 60629.

8V. RAITO TYRINrrOJAI

TĖVAS IR SONUS
Marquette funeral home

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AlKdl'fi automobiliams pastatyti

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI 
GARSlNKltftS NAUJIENOSE
t — Mujilikjš, efiicAGe i. h.l . frtt>a^, JaMjaHV ii.



Cicero lietuviai už Lietuvos laisvę
(Tęsinys)

• 2.

Juškevičius perėmęs susi
rinkimo vadovavimą, padėko
jo už pasitikėjimą ir kariškio 
drausmės, tvarkos įgūdžiu va
lingai vadovavo audringai!) 
susirinkimui, nuolat tramdy
damas ir gesindamas įkaitusius 
jausmus...

Balsavimo — rinkimo keliu 
buvo sudarytas ir sekretoria
tas. Buvo išrinktos ir sekreto
riavo: V. Markauskienė ir I)u- 
bauskienė, abi mokytojos. J no
minacijų komisiją išrinkta: 
dr. Br. Motušienė M. Griauzdė, 
J. švedas, Jul. Norkus. J balsų 
skaičiavimo komisiją: Berna
tonis. pirm. N. Baronienė, L. 
Griauzdienė, Pupelienė, Vait
kevičienė ir Pr. Zailskas.

Metinį protokolą perskaitė 
mok. Ant. Kliorienė. Protoko
las buvo gerai parašytas, sklan
džiai perskaitytas ir su neesmi
ne Ingaunio pataisa priimtas. 
Žodinius pranešimus padarė 
Novickis — iždo J. Arštikys— 
kontrolės komisijos. Piniginiai 
dokumentai ir kasa rasti tvar
koje. Valdybos pirmininko pra
nešimą V. Zalatorius pateikė 
raštu, jau anksčiau išleisto biu
letenio forma. (L. B. Cicero 
apylinkės valdybos biuletenis 
nr." 14).

Sudarius reikiamas komisi
jas, išklausius pranešimų, pirm. 
A. Juškevičius paleido džiaugs
mo skersvėjį: šiltais žadžiais 
pasveikino rašytoją laureatą 
A. Baroną pakartotiną ir šie
metinį Draugo romano konkur
so laimėtoją? Visi susirinkimo 
dalyviai laureatui sukėlė triukš 
mingas, širdingas ovacijas!...

CICERO APYLINKĖS 
RINKIMAI

Rinkimai į aylinkės valdybą 
ir kontrolės komisiją buvo pra
vesti L. B. statuto pagrindu — 
slautu balsavimu. Į valdybą iš
rinkti: A. Juškevičius, jis gavo 
109 balsus. A. Tauginas — 104, 
J. švedas — 92, A. Miliūnas — 
84, J. Arštikys — 81, Al. Valei- 
šaitė - Brusokienė — 80. Kan
didatais St. Ingaunis, Prancke- 
vičius, dr. Br. Motušienė. Į 
kontrolės komisiją: Pr. Kašu
bą — 109. Kleiva — 102 ir dr. 
Br. Motušienė — 90.

Atstovai į apygardos suva
žiavimą rinkti pusiau slaptu 
balsavimu, rankų pakėlimu. 
Kadangi apylinkė turi 600 na
rių, tai atatinkamą atstovų 
skaičių ir išrinko, būtent: Al. 
Baroną, M. Griauzdę, dr. P. Ki
sielių, J. Švedą, Pr. Kašubą, St. 
Ingauni, S. Kuprj. A. Juškevi
čių, J. Šiaučiūną, K- Dočkų, 
Merkelį. Stakienę, Z. Juškevi
čienę, Jul. Norkų dr. Br. Motu- 
šienę. Visi rinkimai su maža 
išimtimi praėjo gana tvarkin
gai.

Susirinkimo dalyvis
(B. d.)

TRUMPAI

—Sekmadienį, sausio 21 d., 
lygiai 1 vai. po pietų, Dariaus 
Girėno didžiojoje salėje, esan
čioje S. Western Ave., įvyks 
Lietuvių Tautinių Kapinių skly
pų savininkų metinis susirin
kimas. Visi, kurie tą sekmo- 
dienį yra laisvi, turėtų ateiti. 
Be valdybos pranešimų, susi
rinkimas turės išrinkti kelis 
direktorius.

— Chicagos Lietuvių Opera 
praneša, kad balandžio mėne
sio pradžioje stato Bizet 4 veik
smų operą “Carmen”. Bus 4 
spektakliai ir su labai įvairiu 
dainininkų sąstatu, kuris bus 
paskelbtas vėliau. Neužilgo 
bus pradėti pardavinėti bilie
tai Marginiuose.

— B ALF'o Chicagos apskr. 
rudeninio vajaus užbaigimas 
įvyks sausio 14 d. 3 vai. Chica- 
ga Savings and Loan Assn, sa
lėje, 6245 So. Western Ave. 
Programoje numatyta apskri
ties ir skyrių valdybų praneši
mai, garbės svečių pasisaky
mai ir kuklios vaišės.

— Aleksas Pipiras š. m. sau
sio mėn. 6 d. prie Archer ir Ca- 
lifornijos gatvių pravažiuojan
čio sunkvežimio buvo sunkiai 
sužalotas. Jis buvo nuvežtas į 
Šv. Antano ligoninę. Jo svei
katos stovis yra kritiškas. A. 
Pipiras yra Vytauto Didžiojo 
šaulių kuopas narys.

— Julija Sačiauskas serga ir 
guli Christ Community ligoni
nėje. Ji yra šaulė ir priklauso 
Vytauto D. šaulių kuopai. Šau-

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kr&ustym* 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tet WA 5-920*

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

(vairių prekių pasirinkimas, motociklai. Šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai, 

V. VALANTINAS

SIUNTINIAI I LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 6»th St, Chicago, BL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairią prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuos# viršeliuos# parduodami ui $4-00, o kietuose 

v i rišliuose ui $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

liai yra prašomi ja lankyti.
Kun. Jonas Dėdinas, Va

sario 16 gimnazijos kapelionas 
Hr lietuvių kalbos mokytojas, 
i lankosi Chicagoję susipažinti 
įsu švietimo institucijomis ir 
i naujausiais mokymo metodais, 
taip pat propaguoti lilituania- 

• tinį švietimą išeivijoje, nau
dojantis tos gimnazijos patar
navimais. Jis aplankys ir ki
tas Amerikos lietuvių apylin
kes.

— Dorothy Linckus yra iš
rinkta Murray Parko Piliečių 
Sąjungos sekretorė. Ta arti
ma Marquette Pk. apylinkė 
nesenai atšventė 160 m. sukak
tį. Organizacija rūpinasi gy
ventojų ir aplinkos gerove, taip 
pat organizuotai veikia prieš 
žalingas įtakas.

— Muz. Albertas Mateika, St. 
Petersburg, Fla., buvęs šv. Ka 
zimiero parap. vargonininkas 
Worcesteryje, dabar vadovau
ja pensininkų chorui, kuris jau 
turi puikų repertuarą ir gražų 
vienetą išlavintų dainininkų

— Jonas Šulcą, ilgametis 
Naujienų skaitytojas, įteikė 
Naujienų vajui 10 dol. kartu 
su linkėjimais visiems lietu
viams, kad jie siektų mokslo, 
taptų turtingais ir išliktų gerais 
žmonėmis, (naudingais Lietu
vai ir Amerikai.

— Sakių klubas įteikė per 
Kasperą Krikščiūną Naujienų 
vajui 20 dol. Įvairios lietuvių 
organizacijos ir klubai atlieka 
didelius darbus telkdami jėgas 
ir lėšas bendriesiems uždavi
niams atlikti ir bendromis jė
gomis išlikti Lietuvos, jos žmo
nių ir išeivijos gerovei. Visi 
tautiečiai turėtų jungtis į lietu
viškas organizacijas, kad nu
galėtume visus dabarties sun
kumus ir užtikrintume ateitį 
būsimai lietuvių kartai.

— Ponia Jrena Žibąs, Oak
lawn, Ill., Chicagos Lietuvių 
Moterį] klubo pirmininkė at
siuntė Naujienų vajui to klubo 
25 dol. auką. Be kitų gerų dar
bų klubas kasmet ruošia Ginta
ro pobūvius su puikiomis pro
gramomis išeinančioms iš mo
kyklų į gyvenimą debiutan- 
tėms, tikslu palaikvti, kelti ir 
propaguoti lietuvišką kultūrą, 
taip pat stiprinti tarpusavio 
ryšius, kad ateinančios kartos 
nenutoltų nuo lietuvybės, šie
met Gintaro balius įvyks bir
želio 24 d. Valdyba ir komisi
ja jau registruoja debiutantes. 
Balių progomis Chicagos spau
da, skaitoma visoje Ameriko
je, talpina nuotraukas įvykio 
aprašymus ir žinias apie Lie
tuvą bei jos žmones.

— Euphrosine Mikuziiitė. Su
sivienijimo Lietuvių Ameriko
je (SLA) sekretorė, įteikė va
jui 25 dol. savo asmenišką au
ką. Taip pat ji atsiuntė tos or
ganizacijos Filantropijos fon
do 25 dol. kartu su sveikinimais 
ir gerais linkėjimais nuo SLA 
vadovybės visiems Naujienų 
bendradarbiams ir skaityto
jams.

— Mikas Petraitis iš Brighton 
Parko apylinkės, švenčių ir 
vajaus proga užsakė Naujie
nas Minai Naujokas. Palo Alto. 
Calif.

SKAITYK ’NAUJIENAS" - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGI.ATA7TNTA9 
PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

— Rūtos Restoranai, 6812 S. 
Western Ave., (icrimtas naujų 
savininkų Stasio ir Margaretos 
Briedelių, kurie turi ilgų melų 
praktiką ir patyrimą gaminti 

'aukštos kokybės ir skanius lie
tuviškus, europietiškus ir ame
rikoniškus patiekalus. Atidary
ta kasdien nuo 6:30 ryto iki 
7:00 vai. vak. Sekmadieniais ir 
šventadieniais uždaryta. (Pr.)

— Įvairiems parengimams 
ir progoms prityrusi šeiminin
kė gamina maistą. Visokie už
sakymai yra priimam! ir bus 
gardžiai ir skoningai pagamin
ti ir į namus pristatyti. Kreip-
tis: RUMSOS krautuvė, 4359 S. 
Maplewood Ave. Tel. VI 7-2149.

(Pr.)

— Brighton Parko Lietuvių 
Namų Savininkų Draugija 
kviečia visus atsilankyti į drau
gijos rengiamą Linksmą Ba
lių 1973 m. sausio 20 d. 7 vai. 
vak. Hollywood lun salėje, 
2417 W. 43rd St. Svečiai bus 
vaišinami šalta ir karšta vaka
riene. Veiks baras. Bus links
ma programa, veiks turtingas 
laimės šulinys ir šokiai. Įėji- 
jinias ir vakarienė 5.00 dol. Dėl 
informacijų skambinti telefo
nu VI 7-2149. Draugijos Val
dyba. (Pr.)

— Kviečiame visus į linksmą 
pobūvį, sausio 27 d., šeštadienį, 
6:30 vai. vakaro, Jaunimo Cen
tre. Įvyksta linksmas pobūvis, 
kurį rengia Grandies šokių iš
vykai į Pietų Ameriką globos 
komitetas. Bus trumpa progra
ma. šokiams gros Neo Lituania 
orkestras. Rezervaciją ir infor
macijos reikalu skambinti Ire
nai Kriaučeliūnienei GI 8-2323 
arba Leonardai Dargienei 
865-1456. (Pr.)

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

— Lietuvių Fondas, š. m. 
gegužės 12 d. Čikagoje kviečia
mas Lietuvių Fondo narių me
tinis visuotinis suvažiavimas. 
Balandžio pradžioje bus iš
siųsti LF nariams pakvietimai 
dalyvauti suvažiavime. Daug 
narių metų bėgyje savo adre
sus pakeičia nepranešdami sa
vo naujo adreso LF valdybai.
Jiems siunčiami laiškai grįžta 
atgal. LF valdyba prašo visus 
LF narius, kurie yra pakeitę 
savo adresus ir apie tai nėra 
pranešę LF vaidybai, tą pada
ryti galimai greičiau t. y. pra
nešti savo naują adresą šiuo 
adresu; Lietuviu Fondas 2422 
W. Marquette ltd,, Chicago, II. 
60629. Kartu pranešti, kas ži
no, ir apie mirusius LF narius. 
Juos reikia įrašyti į mirusiųjų 
LF narių albumą—Jcnygą.

Lietuvių Fondo Valdyba (Pr)

HELP WANTED — MALE 
Darbininku R*iki#

JANITOR WANTK!) 
for medium size printing plant 

and offices. 40 hour week. 
Permanent. 

276-1600

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

CONTACT JOE 
829-3838.

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

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapiniu sklypai pard.

ACACIA PARK — BLOCK . 
OF 4 LOTS. OFF DRIVE NEAR 

ENTRANCE.
$1,200 SINGLE $290

RO3-7659

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

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

Tel. 927-7079

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

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

Telefonas 434-7933

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir (rengimai

PARDUODAMI
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

30% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
dalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

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

— Baltijos Kvinteto, pagar
sėjusio vakarų Europoje ir ra
šytojo Antano Gustaičio saty
rinės kūrybos VAKARAI-KON- 
CERTAI Įvyks Marijos aukšt. 
mokyklos auditorijoje. Chica- 
goje, sausio 20 d., šeštadienį, 8 
vai. vakaro ir 21 d., sekmadie
nį, 3 vai. po pietų. Bilietai gau
nami Marginiuose. 2511 West 
69th St., Chicago, Ill., telef.: 
(312) PR 8-4585. Jaunimui ir 
studentams tik 2 dol. Koncer
tus - vakarus rengia Grandies 
šokių išvykai į Pietų Ameriką 
globoti komitetas. (Pr.)

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

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

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

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Illinois 
___ __________ —--------------- ------- ---------------------------- —
i — MAUJIINM, GHICAGG 8, ILL, — FRIDAY, JANUARY 12, 1973

GEROS DOVANOS
8IOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

su DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _ ______ 13.00
Minkštais viršeliais tik .................................. $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKiTA KULTuRA — ŽIAURŪS ŽMONES.
Keliones po Europą įspūdžiai. Vietoje $2 00 dabar
fck .........  —..........-.....................7...... ....................... $130

Galima taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus čeki arba 
money orderį.

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

— G. Puccini “La Boheme” 
opera lietuvių kalboje su pilnu 
simfoniniu orkestru Įvyksta va
sario mėn. 3, 4, 11 d. d. Maria 
H. S. Auditorijoje. Diriguoja 
Lyric Operos dirigentas Giulio 
Favario. Režisuoja Živilė Num- 
gaudaitė. Apšvietimas: Lucija 
Buivydaitė - Ambrosini. Deko
racijos: Allan Ambrosini. Rin
ktinis Lyric Operos choras. Bi
lietai po $8, $7, $6. M. $3 gau
nami Vaznelių prekyboje 2501 
W. 71 st Street Chicago, arba 
paštu Chicago Opera Co. 7121 
So. Talman Ave., Chicago, Illi
nois 60629. (Pr.)

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALI REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žarna — Pardavimui Namai, Žarna — Pardavimui

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

DŽL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

rvisy rožių Draudimo agentcra~|
J. BACEVIČIUS — BELL REALTY

INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI 

šeštadienį ir sekmadienį 1 — 5 vai. 
Savininkas parduoda 2 butų po 5 
kambarius mūrinį su pilnu beis 
mantų, karšto vandens šilima gazu, 
2 mašinų garažu. $33,000 

7014 So. Rockwell St.

BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMU IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

SAVININKAS PARDUODA 9 kam
barių mūrinį namą su 4 vaniom kam
bariais, įrengtu pušų lentomis beis- 
mantu, gazo šilima, centriniu vėsini
mu, 2 mašinų garažu netoli 65-tos ir 
Spaulding. Tel. 434-4322.

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

____ INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. '

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

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYB6S 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

T#L: REpubiic 7-1941

K. E RINGI S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava. 

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

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

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

kitoki blankai.

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

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

___TEL. — 776-5888 ____  
Anicetas Garbačiauskas, sa*.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660
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SKAITYK PATS IR PARAGINO 
KITUS SKAITYTI 
NAUJI

LAIMINGI NAMAI
ORIGINALUS APARTAMENTINIS 

NAMAS. Alumin, langai, naujas ga
zu šildymas ir garažas, aptvertas pla
tus sklypas, pajamų $6,600 metams. 
Prašo $45,000. Priims rimtas derybas. 

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

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

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

6 KAMBARIU gražus apkaltas me
dinis. Naujas gazu šildymas. Gara
žas. Marcraette Parke. Arti Western 

fbuso. $14.400.
6 KAMBARIU kaip naujas angliš

kos konstrukcijos mūras, gazo šildy
mas. Gražus beismantas. platus lotas. 
Mūro garažas. Arti ofiso. $28.500.

7 KAMBARIŲ CAPE COD. 4 mie
gami. Įrengtas beismantas. Gazo šil
dymas. Garažas. Arti mokyklų, Mar
quette Parke. $26,000.

2 BUTU MŪRAS. 2 auto mūro ga- 
••ažas. Naujas gazo šildymas. Arti 
oarko. Našlė atiduos už 29.000.

114 AUKŠTO 2 butų mūras. Mo
dernūs 514 Jęamb. 1-me aukšte ir 4 
kamb. butas 2-me aukšte. Du Įėji
mai. gazu šildymas, garažas, rami 
gatvė arti Western ir Marquette Rd. 
autobuso. $21 000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9.900.

9 KAMBARIU U4 aukšto 16 mrtu 
nūras 2 vonios. Trongtac be»sman- 

Garažas Arti R3-čios ir Kedzie 
$32.000.

2 AUKŠTU 2 BUTŲ NAMAS, pla- 
ms lotas. Garažas. Arti mūsų. — 
V22r'r*> _ _

Valdis Peal Estate
”051 So. Washtenaw Ave RE 7-7200

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

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

JSTMATTTS REALTY 
2951 W 63 ST. (Prie Sacramento)

TEL. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namu Statyba Ir Ramentas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
oerstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning, van
dens boilerius ir stogu rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

OOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

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

DHL AUKŠTOS KOKYBES. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro re 
tvirtinimas ir valymas Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai. 
Veltui įkainavimas Skambinkite dabar

Al. RPILKAKTrS TH 23A4MM

Federalinio Ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
perdavimas

REAL I $ T ATI 
Paralp paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE
NAUJAS ADRESAS 

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

lel. 436-7878

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS




