
Saulėta, dieną 40“, naktį 25. 
Saulė teka 7:16, leidžiasi 4:41. THE LITHUANIAN DAILY NEWS

The f n and Gtenet Lethuanast >tt AatfriN

MAUJIKHOS 
TW Lnfcaaai** l>*Uy N«w»

The Lithuania* N«*-« cub!alani< Co- Im
1739 9b. Habted Street. Chicago. Dl. 80006

HA y market 1 * 6108
Over One Million Lithuanian In 7 he United Statei

VOL. LV Chicago, Bl. — Pirmadienis, Sausio-January 15 d., 1973 m. Kaina 15c 12

PARYŽIAUS DERYBOSE KILO NAUJOS VILTYS
, *,n3tCn ^‘cti 

°- C.

IZRAELIO POLITINIS AKTYVUMAS 
AFRIKOJ DAVĖ MAŽUS REZULTATUS k
TEL AVIVAS. — Praėjusieji metai Izraeliui atnešė nemažai 

pralaimėjimų Afrikos kontinente, šiuo metu Izraelis palaiko di
plomatinius ryšius su 27 Afrikos valstybėm, bet prieš metus pa
laikė su 32 valstybėm. Santykius su Izraeliu nutraukė Uganda, 
Chadas, Kongo Respublika, Nigeris ir Mali. Diplomatai bijo, kad 
ir daugiau Afrikos valstybių pasiduos Libijos ir Saudi Arabijos 
spaudimui ir viliojimui paskolomis ir kreditais. Libija, turėdama 
turtingus žibalo šaltinius, lengva ranka dalina vargingoms Afri
kos šalims paskolas. Panašiai daro ir Saudi Arabija.

Daug Afrikos valstybių turi 
nemažas musulmonų mažumas, 
jos yra įtakingos ir linkusios 
remti arabų šalis konflikte su 
Izraeliui. Geras pavyzdys yra 
Chadas. Jo prezidentas Tom- 
balaye buvo laikomas Izraelio 
draugu. Pernai jis kelis kartus 
lankėsi Izraelyje, kur jo žmo
na gydėsi Tel Avivo Hadassah 
ligoninėje. Jis tačiau nutrau- limo pasiūlymas atėjo iš Pakis- 
kė santykius su Izraeliu tuoj 
po to, kai Libija davė Chadui 
91 mil. dol. paskolą, kurios jam 
nepavyko išsiderėti Izraelyje ir 
Prancūzijoje.

Nigeris nutraukė santykius 
su Izraeliu tuoj po Saudi Ara
bijos karaliaus Faisalo apsilan
kymo. Karalius pažadėjo Ni
geriui 10 mil. dol.

Nuostolingiausias santykių 
nutraukimas Izraeliui buvo su 
Uganda, kur izraelitai turėjo 
investavę apie 30 mil. dol. Iz
raelio kariniai ekspertai treni
ravo Ugandos kariuomenę. 
Prezidentas Aminas lankėsi Jz-

1$ VISO PASAULIO

DACCA. — Bengalija repat
rijuos apie 10,000 pakistanie
čių, gyvenusių Rytiniame Pa
kistane už 10,000 bengalų, li
kusių vakarinėje valstybės da
lyje. Repatrijavimo ir apsikei-

tano prezidento Bhutto, nors 
Pakistanas dar nepripažino 
naujos Bengalijos valstybės.

TOKIJO. — Zaires, buvusio 
Belgijos Kongo, prezidentas

Atlanta, Georgia turi policijoj panelę Lots Hawes, kuri čia demonstruoja, kaip uždėti piktada
riui apyrankes. Nors pavojingas, policijos darbas jai patinka.

DR. KISSINGERIS SUGRĮŽO NAMO SU 
RAPORTU PREZIDENTUI R. NIXONUI

PARYŽIUS. — šeštadienio vakare prezidento Nixono patarė
jas Kissingeris, tik pabaigęs septynių valandų susitikimą su Ha
nojaus atstovu, sėdo į lėktuvą ir išskrido į Ameriką. Jis greit 
buvo nuskraidintas į Floridą, kur yra prezidentas Nixonas. Jo 
lėktuvas nusileido naktį 12:58 vai., tačiau prezidentas Nixonas 
jo laukė ir visą valandą kalbėjosi apie taikos derybas Paryžiuje. 
Apie derybų rezultatus nieko neskelbiama, tačiau Paryžiuje kal
bama, kad taika netoli, šiaurės Vietnamo pareiškimas Paryžiuje 
sako: “pasitarimai pažengė pirmyn”.

PRIEVARTA KIŠA RUSŲ KALBĄ
Belgijos Kongo, prezidentas Vilniuje du kartu per savaitę komunistiniu organizacijų lei- 
Mobutu lankėsi Kinijoje. Jį pri- džiautas “Tarybinis Mokytojas” nuolatos duoda patarimus mo-1 
ėmė pats Mao Tse Tungas, “at- kytojams, kokias temas reikia pasirinkti mokinių darbams. Tačiau 
virai ir draugiškai” pasikalbę- koks bebūtų tų temų pavadinimas, jos visos sukasi apie “Inter-!
jęs su Mobutu.

NEW ORLEANS. — Jaunas 
negras, kurį policija nušovė 
New Oreans viešbutyje po to, 
kai jis apšaudė policininkus ir 
ugniagesius, atvykusius gesin- dovybė, pagal Kremliaus nu- 
ti viešbučio gaisro, gyveno var- rodymus, sudaro mokymosi ir 
gingame bute, negrų rajone, auklėjimo planus bei nustato

nacionalinį auklėjimą”, jo gilesnį supratimą, apie rusų kalbos 
svarbą internacionaliniame bendravime, tėvynės (suprask Sovietų 

? Sąjungos) pažinimą, komunistų partijos visokeriopą pagalbią liau- 
, džiai ir t. t. Lietuvos, Lietuvos istorijos temų sunku aptikti.

Riaušės Paryžiuje 
prieš Goldą Meir

PARKŽIUS. -— Gatvės riau
šėse Paryžiuje policija suėmė 
nemažai asmenų, protestavu
si ų dėl Izraelio premjerės Gol- 
dos Meir vizito. Ji atvyko į So
cialistų Internacionalą, kurio 
vicepirmininkė ji yra. Demon
stracijas surengė arabų ir ko
munistų organizacijos. Poli
cija turėjo panaudoti jėgą 
demonstrantams numalšinti.

Premjerė Meir buvo stipriai 
ėse. bet ir 

ambasadoje, kur ji 
Arabai grasino

Negana to, kad švietimo va-

1 rezidentas Aminas lankėsi fz- jo JtamKario sienos buvo išra- gaires, kaip tie planai wkdv 
raelyje tris kartus ir kalbėjo šinėtos ivairiais prieš baltuo_ tini
apie Izraelio valdymo sistemos 
įgyvendinimą Ugandoje. Libi
jos prezidentas Quaddafi pa
skolino Ugandai 30 mil. dol. su 
sąlyga, kad ji nutrauktų san
tykius su Izraeliu. Santykiai 
buvo nutraukti pernai balan
džio mėn.

Izraelio įtaka sumažėjo ir ki
tose Afrikos valstybėse. Izrae
lio spauda svarsto ar iš viso ap
simokėjo Izraeliui leisti lėšas ir 
eikvoti pastangas Afrikos vals
tybėse. Diplomatinis Izraelio 
aktyvumas prasidėjo tuo metu, 
kada užsienio reikalų ministe- 
rė buvo dabartinė premjerė 
Goldą Meir. Ji iki šiol neat
sisakė savo įsitikinimo, kad Iz
raelio (Afrikos politika buvo 
verta. Izraelitai pastatė daug 
užtvankų, įrengė mokyklų, li
goninių, padėjo suorganizuoti 
kariuomenes ir įstaigas. Už sa
vo pastangas Izraelis mažai lai
mėjo. Konflikte su arabais, 
Afrikos valstybės dažniausiai 
palaiko arabus.

į mokyklos reikalus akty- 
sius nukreiptais šūkiais. Tarp viai kišasi ir vietos profesinės 
jų buvo ir Mao Tse Tungo šū- sąjungos, o ypač “Mokyklos 

ateina iš partinė organizacija”, kuri 
j vykdydama TSKP XXIV suva- 

Šiaurinėje žiavimo nutarimus “pagrindi- 
tavernoje, niu komjaunimo organizacijos • -• ___ iri* • i

Tikisi atgauti 
pavogtas karūnas

Žemkalnio Raštai”
Vilniškė “Vaga” išleido Gab

rieliaus Landbeigio — Žem- saugoma ne tik gptvė 
kalnio “Raštus”. I tomą sūdė- Izrael>° 
ta visa išlikusieji orginalioji aPsi-?yvcno.
Žemkalnio dramaturgija: “Blin bombomis ir vietiniams socia- 
da”, “Birutė”, “Jurgis Durnelis 
“Pagavo”, “Tarnaitė pamokė 
“Blaivininkų pirmininkas”. _

 <E) .Elta prancūzų kalba
NEW YORKAS. — Buvęs de- ~

hstams, kurie Goldą Meir pa
kvietė.

Spaudos sekretorius Ziegle- 
ris, pažadinęs reporterius iš 
miego, pareiškė, kad derybos 
Paryžiuje nenutrauktos, tačiau 
Kissingeris sugrįžo namo. Jis 
palaikys glaudžius kontaktus 
su Hanojaus atstovu Le Due 
Tho, kuris pasilieka Paryžiuje.

Pats Kissingeris, išvykda
mas iš Paryžiaus, pareiškė re
porteriams, kad praėjusios sa
vaitės derybos buvo daug api
mančios ir naudingos. Prezi
dentas Nixonas dabar turės nu
spręsti, kokie ėjimai turi būti 
padaryti siekiant pagreitinti 
teisingą taika ir susita:V:nimą.

Kartu su Kissingeriu iš An
drews aviacijos bazės, prie Wa- 
shingtono, į Florida nuskrido 
ir gen. Haig, buvęs Kissingerio 
pavaduotojas, neseniai tapęs 
armijos štabo viršininko pava
duotoju. Gen. Haig anksčiau 
buvo svarbiausias ryšininkas 
tarp Washingtono ir Saigono 
vyriausybių. Galimas daiktas,

aE\\ i ORKAS. Buvęs de-, Prancūzų kalba Eltos biule-kad. jam vėl teks skristi į Sai- 
mokratų vyriausybėje vylsty- t.enio_iMv. 19, spalio auėn. -luri-gtMuy painformuoti Thieu vv-

Maroke sušaudė 
11 karininkų

RABATAS. — Maroke buvo 
sušaudyti aviacijos karininkai, 
dalyvavę pasikėsinime prieš 
karalių Hassaną. Sušaudytų 
vienuolikos tarpe buvo pulk. 
Amokrane, karinės aviacijos 
viršininkas. Iš tos bazės Maro
ko aviacijos karininkai pasi
kėlė su kovos lėktuvais, ir ap
šaudė karaliaus keleivinį lėk
tuvą, skridusį virš Viduržemio 
jūros. Vyriausias šio sąmokslo 
vadas nusižudė tuoj po nevy
kusio pasikėsinimo.

♦ žemės ūkio departamento 
ekonomistai pranašauja, kad 
šiais metais maisto produktai 
pabrangs 4.5%. Jautiena ir kiau
liena kainuos iki 30 centą dau
giau, negu pernai.

kis: “Politinė jėga 
šautuvo vamzdžio”.

BELFASTAS. —
Airijoje, katalikių
sprogo bomba. Sužeisti 25 as-'uždaviniu laiko politinį moks- 
menys. kai kurie — sunkiai..leivių auklėjimą, ypatingą dė- 
Kita bomba Cookstowme su-.mesį skiriant patriotiniam in- 
griovė viešbutį. Žmonių aukų ternacionaliniam auklėjimui“ 
nebuvo, nes teroristai viešbutį (T. M. 1972 m. lapkr. 23 d.), 
įspėjo, kad bomba sprogs.

LONDONAS. —
šo apie šaltą sovietų spaudos ir munistai savo susirinkime gvil- 
pareigūnų elgesį su buvusiu deno komunistinio auklėjimo 
pasaulio šachmatų čempionu klausimą, (toks susirūpinimas 
Boris Spasskiu. “Pravda” at-(eina per visas mokyklas). Pa
virai kritikavo Spasskį, pralai-. aiškėjo, kad nežiūrint visų pa
mojusį čempiono titulą ameri- stangų, “Tuo pačiu susirinki- 
kiečiui Fischeriui. 'me buvo pažymėta, jog kom-

WASHINGTONAS. — Ponia jaunimo eilės kai kuriose kla- 
Nixoniene paskyrė savo nuo- sese lėtai auga”, kai mokiniai 
latinę plaukų šukuotoją Ritą tik per prievartą domisi komu- 
DeSantis savo asmenine sekre- nizmu. Ruvo kreipiamas dė- 
tore. Ji lydėjo ponią Nixonie- mesys ir į pačius mokytojus ir 
nę, kai ji važiavo su preziden-, diskutuotos tokios temos: “Ar 
tų į Maskvą ir Pekiną. Sekre- neserga m piktąja liga” ir “Kas 
tore Rita ir toliau šukuos prezi- tu, mokytojau?” Tokios disku- 
dentienės ir jos dukterų plan- sijos esą turėjusios gerą povei- 
kus. kį į mokytojus komjaunuolių

SAIGONAS. — P. Vietnamas moralei ugdyti. (E.)
buvo paskleidęs gandus, kadi --------------
nuo bombos Hanojuje žuvo ko- Ifnlkn _ “tfimdvfftlQ” 
munistų gynybos ministeris glIilU) LUJd
Nguyen Giap. Pasirodė, kad j Sovietų Sąjungos paskelbi- 
tai netiesa. Jis kalbėjo ceremo- mo penkiasdešimtmečiui, ok. 
nijose. kuriose buvo pagerbti Lietuvos spaudoje vis dažnė- 
Hanojaus priešlėktuvinės ko- ja ir garsėja rusų kultūros ir 
mandos nariai. Jie gavo meda- kalbos liaupsinimas.
liūs už amerikiečiams padary- gas pavyzdys Antano Jonyno, 
tus nuostolius.

ANCHORAGE. — Aliaskoje bintojo, odė rusų kalbai: 
kovo 6 d. įvyks papildomi rin- ni misija čia atiteko didžiajai 
kimai į Atstovų Rūmus. Bus rusų kalbai... Rusų kalba yra 
išrinktas atstovas į lėktuvo ne- didžioji dėl to, kad tai socialis- 
laimėje žuvusio Niek Begich tinę revoliuciją pagimdžiusios 
vietą. ' Tarp kandidatų yra ir tautos kalba... J rusų kalbą 
žuvusio atstovo našlė Pegge išverstą savo kūrinį pamatyti 
Begich. Į— ypatinga laimė”.

ŽENEVA. — Per praėjusius skelbia.
metus pasaulio turistai išleido mums turėti periodinį litera- 
apie 25 bilijonus dol. Į šią su- tūrinį leidinį rusų kalba” (“Li
mą neįeina kelionių, tamspor- teratūra ir Menas”, 1972 XI. 18.) 
tacijos išlaidos. i (Elta)

j Naujosios Akmenės viduri- 
Times” ra- nės mokyklos mokytojai ko-

ok.

Būdin-

kadaise aistringo Stalino gar-
Kil-

Jonynas 
kad “atėjo laikas ir

;bės prokuroras Ramsey Clark 
BROOKLYN AS. šv. Roza-rcnka aukas Hanojaus Bach 

atstatymui. Ji 
sugriauta amerikiečių 
Jau surinkta virš ket- 

ivirčio milijono dol. Hanojaus 
žiniomis, ligoninėje nuo bombų kvon). ____............... nmciiRwa u avija

jzuvo 23 daktarai ir gailestin- ginant. Kauno sukilimas — liti--derybas laiko sėkimitiLmis.
---  Su- dininkų pasakojimai. Įvykiai tNekartą Hanojus buvo kaltina- 

kvortų kraujo Lietuvoje ir..................
■ reagavimas į juos, 
astuonių
Nauji tikinčiųjų ir kunigų pro
testai, “Sovietskaja Litva” įspė
ja okup. Lietuvos pareigūnus 
dėl ju storžieviškos taktikos 
persekiojant tikvbą. Kardino
lo Doepfner, Mūncheno Arki
vyskupo žodis 
tikybos persekiojimo Lietuvoje 
ir jo įspėjimas Vokietijos ti
kintiesiems nesusivilioti teori
jomis, kurios gali privesti 
prie padėties, panašios kaip 
Lietuvoje. Krikščionių Demo
kratų Pasaulio Unijos ragini
mas. kad laisvi kraštai reika
lautų Lietuvai laisvo apsi
sprendimo teisės vykdymo ir 
iškeltų šį klausimą ateinančio] 
Jungtinių Tautų sesijoj, Gro
myko vizitas Belgijoje: jam 
lankantis Bruges, manifestan
tai, kurie priklauso flamandų 
partijos 
“Laisvės 
Lietuvai'

lijos — Taikos karalienės kata-.j ligoninės 
likų parapijos nariai turi vilčių, buvusi 
kad vagys sugrąžins dvi dei- bombų, 
mantais prisagstytas, auksines 
karūnas, kurios buvo pavogtos 
nežinomų piktadarių praėjusį 
trečiadienį. Detektyvai nuspren-!gosios seservs, du vaikai 
dė, kad vagys įėjo į bažnyčią per;naikinta 
duris ir mano> kad jie toje baž-! 
nyčioje yra ne kartą buvę, gal, 
net priklauso parapijai.

Tos virš 300.000 dol. vertės 
karūnos kartą jau buvo pavog
tos 1952 metais, tačiau po 8 die
nų jos buvo prisiųstos parapi
jos klebonui. Tada buvo kal
bama, kad vagys niekam nega
lėjo tų brangenybių parduoti. 
Paslaptis tokia — parapija yra 
grynai itališka. Tuometinis Ma
fijos vadas Joseph Profaci per 
savo leitenantus paskleidė po 
visą New Yorką žinią, kad ka
rūnos būtų tuoj grąžintos, o jei 
ne — jo organizacija pradės ieš
koti piktadarių. Ir dabar para
pijos veikėjai reiškia viltį, kad 
joks vogtų daiktų supirkinėto
jas nei su pirštinėmis nelies ita
lų bažnyčios brangenybių, nes 
iki šiol įtakingi Mafijos šulai 
priklauso tai parapijai.

nys: Jungtinės Amerikos Vals
tybės ir Baltų Kraštai (State 
Departamento laiškas, V. Si
dzikauskas j Baltic States Fre
edom Council laišką JAV Pre-įrvbas, pavartojo žodį 
zidentui prieš jo vizitą Mas- derybos.

Nusižudvdami suside-

riausvbės apie Paryžiaus taikos 
dervbu susitarimus.

Baltųjų Rūmu spaudos sek
retorius. kalbėdamas apie de- 

rimtos” 
Žodis “rimtos” paro

do, kad Amerikos delegacija 
i laiko sėkmingomis.

plazmos.

BALTIMORE. — Garsus Bal- 
timorės “Colts” futbolo žaidė
jas, lietuvių kilmės Johnny 
Unitas, sulaukęs 36 metų, jau 
nebelošia savo klube. Vadovy
bė rengiasi jį perleisti kitam 
klubui, nes jis vis dar pori ak
tyviai lošti. Per 17 metų Uni
tas buvo vienas geriausių “quar
terback ų” visoje lygoje. ’

LONDONAS. — Teismas pi
nigine bauda nubaudė sunkve
žimio vairuotoją Thompson už 
tai, kad jis metė miltų maišą į 
buv. užsienio reikalų ’minis
ter} Lordą George - Brown. 
Thompson protestavo prieš 
Britanijos įstojimą į Europos 
rinką. Jis mylįs savo tėvynę ir 
nenorįs, kad ją dominuotų eu
ropiečiai.

A Movų Rūmu demokratę vadai. Kairėj# Thomas O'Neill ii Massa
chusetts, išrinktas daugumos vadu, ir Carl Albert iš Oklahomos, 

perrinktas Atstovų Rūmų pirmininku.

laisvųjų lietuvių mas, kad jis nenorįs “rimtai 
Vilniaus, derėtis.

U jaunuolių procesas/ Lėktuvų puolimai
i--- ~_____ .

i šiaurės 
Vietname toliau tęsiami, tik 
apribojami 20-ta paralele, že
miau jos didieji bombonešiai 
toliau puola karinius taikinius. 
Hanojaus radijas šeštadienį 
skundėsi, kad Amerika “kloja

per radiją dėlįbombų kilimus” keturiose pro
vincijose. Vienas B - 52 bom
bonešis virš šiaurės Vietnamo 
buvo sužalotas ir nusileido Da 
Nango aerodrome. nebegalė
damas pasiekti savo bazės Gu- 
ame ar Tailandijoje.

“Volksnnie”, šaukė 
Lietuvai”, “Laisvės 
ir pan.

WASHINGTON AS. 
ėjusių prezidento rinkimų bal
sų perskaičiavimas parodė, 

.kad Amerikos Partijos kandi- 
jdatas John Schmitz gavo 1,095. 
266 balsus 36-se valsti jose. Ko
munistų partijos kandidatas 
Gus Hali surinko tik 21.891 bal
sus.

TOKIJO. — Japonų kairiųjų 
teroristų vadas Tsuneo Mori, 28 

'metų, pasikorė kalėjime, lauk
damas teismo už žmogžudybes. 

Į LONDONAS. — Britanijos gy-

Pra-

Čilei trūksta 
maisto produktų

SANTIAGO. — Čilės vyriau
sybė įvedė maisto produktų 
normas. Kiekvienai šeimai bus 
išduotos kortelės, su kuriomis 
bus galima pirkti 30 pagrindi
nių maisto produktų, jų tarpe 
alyvą, cukrų, ryžius, mėsą, kavą.

Finansų ministeris. paskelb
damas apie maisto korteles, 
kaltino politinę opoziciją Čilė
je,' kuri norinti nuversti dabar
tinę socialisto Allendes vyriau
sybę. Stebėtojai sako, kad mais
to produktų trūksta ne dėl 
opozicijos, bet dėl to, kad 
sumažėjo vietinių ūkių gamy
ba, o pirkti maistą iš užsienių 
nėra valiutos.

BELFASTAS. — Susišaudy
me tarp teroristų ir britų ka
reivių buvo peršauta 76 metų 

,ventojų surašymas parodė, kad moteris, ėjusi j įstaigą pasiiin- 
“ ' ' jų buvo ti pensijos čekio. Ji nuo žaizdos

mirė.
j1970 metų viduryje 
58.655,100.
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BALTIJOS KVINTETO, PAGARSfiJČSlO VAKARŲ EUBOPOJE, IR RAŠYTOJO ANTANO GUSTAIČIO

KONCERTAI
MARIA HIGH SCHOOL AUDITORIUM, 6700 S. California Avenue, Lithuanian Plaza, Chicago, Illinois.

SAUSIO 20 D., šeštadienį, 8 vai vakaro SAUSIO 21 D. sekmadienį 3 vai popiet, punkt.

KONCERTUS RENGIA

-GRANDIES ŠOKIŲ IŠVYKAI į 

PIETŲ AMERIKĄ GLOBOTI 

KOMITETAS.

BILIETAI: |5, M ir 12.
GAUNAMI marginiuose, 

2511 West 69th Street
CHICAGO, ILLINOIS 60629
Telefonas PROSPECT 8-4585

LINKSMA PROGRAMA

llžįlėdų dovanos Chicagos lietuviams
1 k praėjusiame švenčių lai- 

-kotarpyje lietuviškos eglutės, 
-Kalėdų papročiai ir patiekalai 
-sus lackė nepaprastai plataus at
garsio Čikagos spaudoje, televi
zijos ir radijo programose.
- Mokslo ir Pramonės muzieju- 
-5 e l’stuvišką eglę (20 pėdų aukš
lio) , kaip ir kiekvienais metais, j 
pa puošė būrelis savanorių mo- 
ter»i ’r merginų — “Eglyno Snie
guolės”, savo lėšomis ir talen- 
Jtincais pirštais pagaminusios 
"-virš 400 šiaudinių papuošalų. 
-Eglės puošimui talkino jų vyrai, 
broliai ir sūnūs. Eglė, papuošta 
v eu meniškais šiaudinukais, iš- 
Vskyrė jš visų kitų blizgučiais 
ir šviesomis papuoštų eglių. Eg
lės nuotraukos ir papuošalų de
talės pasirodę didžioje ir rajoni
nėje Čikagos spaudoje.

Televizijos kronikoje buvo 
dažnai rodoma. 9 kanale. Muzie
jaus vicepirmininkas išskirtinai 
auibudino tik vokiečių ir lietu
vių egles, paaiškindamas, kaip

Ekskursinės

ypatingasai šiaudinukų menas 
buvo atgaivintas Čikagoje.

26 tautų eglių parodą visą 
gruodžio mėnesį aplankė arti 
200,000 žmonių,
grupės autobusais atvyko iš to
limų JAV vietovių pasigrožėt 
paroda ir programomis.

“Kalėdos Visame Pasaulyje” 
į Muziejuje buvo oficialiai atida
rytos lapkričio 30 d. iškilmingais 
priešpiečiais ir specialia progra
ma Čikagos Konsularinio Kor
puso nariams, ir parodoje daly
vaujantiems komitetams bei na
riams. Auditorijoje programą 
atliko 2 tautų atstovai: japonė 
paskambino senoviškomis 
nų 
tuviai — jaunieji Vyčiai 
ko ketvirtainį ir dzūkų 
Puikiai dainavo Kelly Aukšt. 
Ąlokjklos choras, kuriame da
lyvauja nemaža lietuvių.

Lietuvių Dieną Muziejuje, 
gruodžio 7, restoranuose buvo 
patiekiami lietuviški valgiai. Vi- 

> są dieną ir vakarą per ruporus,

kanklėmis” — koto,
japo- 
o lie- 
pašo- 
šokį.

I

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

,ių gerbūvis, private susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis 
>. ihusįuk «aus»Mi uzsisakytj iXAujienos*-

uiudas Dovydėnai, MES VALGYSIM PASAULI Atsiminimai ir 
. . -nu iMUsevikmen Lietuvoje dviejuose tomuose

p-- 4 d«it lomas Juose yra 517 psi

Jurgis Ghsuda SIMAS. Pla*us iiterafūnnis aprašymas apie Simo 
įmirkus pabosimą tr jo isdavuna rusams Tragedija įvyko bendra- 
4MWea«H«*ju n 'litu statytoją su sovietais sukeltų mitų miglose apie 

■mcmiant) Ko'nu.mznią
Jurgis Ghfuda. AGONIJA. ___ ,, . . .. .. ..................

asosaa Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na- 
«• *ig»-sys tragiškose dienose

5*ef>ni|a Rlikienė, GRĮŽIMAS I LAISVE. Sibiro tremtines atsi- 
tuni.ipai nurašyti r?m’u. klasišku stiliumi apie įsunkia pavergto lietų 
•o dalia Aprašymo bfidas Ir stilius prilygsta genausiems garsiosios 
ąšyu>ia» Pear: R net -trūrmunns 52F osl. kietais viršeliais kai

,158 psl.. kaipa 3 d oi
Romanas +<» <«i Kawin fi idol Ap- 

asosaa Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieS bolševikus ir jos na

Kap4Cinsi>«» SIAUBINGAS DIENOS Atstmipunai aplei 
iriam iJviuM besima nuu bolševiku ir gyvenimą trempimų stnvv* 

tUM«e -?73 uiti kietais dnobės veršeliais, kaina 4 do i 
, Audąr.*» PASKUTINIS POSĖDIS Minuėių Ukshisftą apraSria 

paskujines nepriklausomo- Lietuvos diejins ir valandos kurios^ yra 
•srvškeie- nesiVeirias komunizme klastingumas na vergia m tšutas ir 
isnwgr 2711. psL. $ė 00 

eivAGl«T>S ĮSPŪDŽIAI K0MUHH5TU PAVEUGTOJ LIETUVOJ. 
Kumrr buto Vilniuje. Trakuose Druskipinktiose. Ka.une Naudakijiose 

KI a'tw'oie n Palangoje Vaizdūs aprašymai ka ii ten matė, kokias 
xalhas ”rdėi£> ir ka įmonės pasakė 05 osl $1 00 V ra taip pa» 
š.-..r«ta ' -nglu kalbą

0 Kurtins magiškuoju KILIMU i VILNIŲ Kelionės I Metų 
a iMiHdrisi Iliustruota toto nuotraukomis 331 psl 53 00

O Kuraitis. KELIONĘ I ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS 
uriaus pastahvma neapgauna futuristo ir agitprepo propaganda 
j?>»>ąskn*.unai Ibi knygos parašvtpa lengvų gražiu stiliumi

v. Maciteas VINCAS KRSVS SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m
,>si $1 00 didžiojo klasiko mintys .ir rūpesčiai apie .kšejyjioa kųltų- 
Hni gvwni-na Skurdi ’remtis ii nepalenkė bendradarbiavimui

Komunizmas vra žiaurus Bet jis ir io vadai yra ne mažiau įu-, 
kingi Pasi juokt me visi skaitydami Krizo plenenn TF AN€KOOTU$

Au-
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173* So HAL5TED ST CHICAGO ILL MM0*

.r.«>lankam darbo Landomis arba užsakant paštu Ir pridedant 
čekį ar piniginę perlaida

Kas tik turi gerq skonį,
Viską perka pas Lieponį

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
VadeiM J. LIEPOMIS 

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
įsa g ixi 21 ©nu st»nxatpeui*»s X8* I®* 9 W 6

tolimiausiuose milžiniško mu
ziejaus kampuose girdėjosi lie
tuviškos muzikos garsai.

Vakare, muziejaus auditorijo
je talpinančioje virš 1,900 žiū
rovų, jaunieji Lietuvos Vyčiai, 
vadovaujami Pr. Zapolio, Elenos 
Pius ir Cecilijos Matulytės, su
vaidino L. Gen. Konsulės J. ( 
Daužvardienės montažėlį, at
vaizduojantį lietuvių Kūčių ir 
Kalėdų tradicijas ir papročius. 
Kalėdų nuotaikai perduoti, jau- ; 
nuoliai gyvai atliko šokių, dainų , 
ir giesmių pynę, įjungiant solis
tes, ateitininkių kanklininkes, B. 
Pakštą su rageliu, ir baleto šo
kėją Juditą Bruškytę.

■Milijoninio tiražo Chicago Tri
bune sekmadienio priede, 5 pus
lapiuose pasirodė vaizdus, pui
kiai iliustruotas Br. Stravins
kienės ir jos dukrelių Kūčių pa
siruošimas. Buvo pailiustruoti 
6 patiekalai ir duoti jų receptai, 
vartojant lietuvišką ortografiją 
— tinkamus ženklelius visuose 
lietuviškuose pavadinimuose. Ki
tose Chicagos Tribune laidose 
buvo iliustruotos šiaudinukų de
talės.

Gruodžio 20 d. populiarusis 
Chicago Sun-Times atspausdino 
pusantro puslapio gausiai ilius
truotų straipsnį ‘The Younger; 
Generation Builds up Old] 
Ways”; pasiklabėjimai su Liet. 
Generalinė Konsule J. Daužvar- 
diene, kun. A. Keziu, Kernavės 
Skaučių Kūčių dalyvėmis, ir k. 
Atskirai valgių skyriuje, redak
torė Camille Jilke apibudino 12 
patiekalų lietuviškų Kūčių va
karienę, ir iš “Popular Lithua
nian Recipes” persispausdino 
preskučių (šližikų) ir aguonių 
pieno receptus.

Rajoninė spauda South
town Economist, Southwest 
News-Herald, Homewood-Floss
moor Star, Calumet News ir k. 
po keletą sykių minėjo lietuviš
kus šiaudinukus, papročius, re
ceptus. Hilton viešbučių žurna
las “Promenade” ir Čikagos tu
rizmo biuro leidžiamas ‘This 

i Week in Chicago” išskirtinai mi- 
į nėjo lietuviškų Muziejaus eglutę 

ir talpino jos nuotrauką.
Vietos radijo stotys ir Ameri

kos Balsas įrašė pokalbius su 
“Eglyno Snieguolėmis” ir Lie
tuvos Generaline Konsule.

Balzjeko Muziejaus ir Pr. Za
polio organizuotas šiaudinukų 
pamokas lankė šimtai. Pastaro
jo klasės vyko didžiuliame Ford 
City Shopping Center. Ten bu
vo išstatyta ir liet, eglutė.

Alice Stephens vadovaujamos 
“Aidutės" atliko lietuvičkų gies
mių ir dainų programą miesto 
Civic center prieš pat Kalėdas. 

I Deja, kažkodėl apie šią progra
mą nesimatė nei vieno žodžio 
lietuviškoje bei angliškoje spau
doje.

Sumanios lietuviškų parodė
lių rengėjos Marytė Kraučiunie- 
nė ir I)r. P. Vaitaitienė užsipel
nė daug komplimentų^jų įreng
tomis 2 lietuviškų eksponatų pa
rodomis Čikagos viešųjų knygy
nų skyriuose — Belmont ir Nar- 
ragansett. Jų ir jų talkininkų

ANTANAS JONAITIS

ŽIEDADULKIŲ IR BIČIŲ DUONOS 
GYDOMOSIOS SAVYBE

(Tęsinys)
Bičių duona yra medaus ir žie

dadulkių mišinys, turintis daug 
bičių organizmo liaukų gamina
mų sekretų. Jų dėka duonoje 
vyksta fermentaciniai procesai, 
kurių išdavoje kinta joje esan
čių komponentų santykiai. Su
sidaro naujos medžiagos. Pa
vyzdžiui, žiedadulkėse vitami
no K nerasta, o duonoje jis pa
sigamina.

Bičių duona yra pagrindinis 
bičių baltyminių medžiagų šal
tinis. Daugelį įsisavintų iš duo
nos baltyminių medžiagų krau
jas nuneša į įvairias bitės liau
kas. čia jos naudojamos liaukų 
sekrecijos produktams (bičių 
pieneliui, nuodams ir kitoms su
dėtingoms biologinėms medžia
goms) gaminti. Bičių duona yra 
ne tik baltyminių medžiagų re
zervinis šaltinis liaukų apara
to gaminamiems produktams, 
bet ir pačių bičių liaukų veiktos 
stimuliatorius.

Žiedadulkės ir bičių duona 
biologiniu požiūriu

Žiedadulkė yra darinys, su
kaupęs savyje augalo vystymo
si pradmenis, turįs jo genetinę 
informaciją ir gyvybinę potenci
ją. Tai rodo, kad jos biochemi
nėje sudėtyje turi būti daug tiek 
cheminių elementų, tiek ir jų 

j biocheminių junginių. Žiedą-: 
dulkių protoplazmos sudėtyje 
randama angliavandenių, riebių
jų medžiagų, baltymų, fermen
tų, vitaminų, hormonų, mikro
elementų. Jt

Profesorius Battalini ir 
daktaras D. Bosi, tyrė ąžuolo žie
dadulkių ’ riebiąsias rūgštis, tu
rinčias tik nedidelį anglies ato
mų skaičių, ir nustatė dvylika 
šių rūgščių rūšių.

Dvi iš nustatytų riebiųjų rūg
ščių yra gana gausios, būtent: 
linolininė — 27% ir linolinė — 
12%. Jos turi didelę biologinę 
reikšmę žindulių organizmui. 
Be to, buvo rasta ir diaugiau 
įvairių riebiųjų rūgščių, tačiau 
ne visas iš jų pavyko atpažinti.

Įvairių augalų rūšių žiedadul
kėse organinių rūgščių, fermen
tų. mikroelementų, vitaminų 
bed kitų medžiagų, įeinančių į 
jų sud:tį( ne tik kiekiai nevie
nodi, bet ir jų kokybinė sudėtis 
yra skirtinga. Medžiagų įvai
rovė ir vienos rūšies žiedadul
kėse yra didelė, tačiau ji skir
tinga netgi tarp labai giminin
gų augalų ir, žinoma, dar labiau 
skiriasi tarp skirtingų augalų 
rūšių. Cheminės sudėties skir-

dulkėse, būtent: nuo 1249 iki 
145000 mikromolių.

Žiedadulkėse randamoms mi
neralinėms medžiagoms, jų jun
giniams ir mikroelementams 
tenka svarbus vaidmuo žmogaus 
organizme. Mikroelementai da
lyvauja svarbiuose procesuose, 
kurie vyksta organizme: balty
mų, fermentų, hormonų apykai
toje ir daugelyje kitų gyvybiš
kai svarbių procesų. O juk ži
noma, kad mikroelementai or
ganiniuose jų junginiuose, šiuo 
atveja, žiedadulkės sudėtyje, or
ganizmo įsisavinami tūkstan
čius ir šimtus tūkstančių kartų 
geriau. Pavyzdžiui, kobaltas 
žmogaus organizme stimuliuoja 
kraujo forminių elementų (re- 
tikuliocitų) gamybą. Įvedant 
kobaltą neorganinių junginių 

fosforo, angliavandenių apykai- pavidalu, pavyzdžiui, jo chloro 
toje, skrandžio — žarnyno se- druską, reikia jos sunaudoti j 
kreeijos, kraujo gamybos, lak- tiek, kad susidarytų apie 20 mg 
tacijos, jungiamojo audinio su
sidaryme ir kituose procesuose.

Tiriant medaus, nektaro, žie-' 
dadulkių bei pačių bičių kūne 
esančios rūgštinės fosfatazės ak-, 
tyvumą, nustatyta, kad įvairio-’ 
se medaus rūšyse jis svyruoja: 
nuo 20,.4 iki 30.8, nektare nuo į 
15 iki 2750 mikromolių. Bitės; 
kūne konstatuotas tik nežymus; 
rūgštinės fosfatazės aktyvumas.' 
Aukščiausias rūgštinęs fosfatą-' 
zės aktyvumas nustatytas žiedą- .

tingumai neabejotinai skirtingai 
veikia orgagizmą.

Žiedadulkėse nustatyta daug 
fermentų rūšių. Be fermentų 
nėra gyvybės. Gyvybė priklau
so nuo sudėtingos visumos che
minių reakcijų, kurios vyksta 
dėl specifinės fermentų veiklos. 
Fermentai yra baltyminės me
džiagos, katalizuojančios įvai
rias reakcijas organizme.

Žiedadulkėse, be kitų fermen
tų, nustatyta ir fosfatazė. Fos- 
fatazėms tenka labai svarbus 
vaidmuo organizme, jos daly
vauja riebalų, baltymų, fosfoli- 
pidų, nukleoproteidų, kalcio,

k

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS
I<Ni didelio formato p*l„ daug paveiksią. Kaina

i?«-i Mutilimui paštų reikia pridėti 25 c. egzemplioriui
liHtaHibliRi. chorai, grupės, užsakiusios ar daugiau egzempliorių 

pašto persiuntimo išlaidų.
auyną nnhiHM tfMoh Naujienose arba paodinčiant ček| ai- Money or-

pastangomis antri metai Šv. 
Kryžiaus ligoninės foję nušvie
tė reto grožio šiaudinukais pa
puošta lietuviška eglutė.

Taigi, šiuo nevisai pilnu re
portažu tenka džiaugtis Ka
lėdų sezono suteiktomis Lietu
vai ir lietuviams gražiomis pu
blicistinėmis dovanomis.

Liet. Ger. Kons.

FORESTS CATT

FIGHT FIRES

kobalto, norint pasiekti paste
bimų retikuliacitų padaugėjimų. 
O naudojant kobalto organinį 
junginį ~~ vitaminų B12, tai pa
siekti tani pačiam efektui pa
kanka tik 0,9004 mg kobalto. 
Taigi, mikroelemento, šiuo at
veju kobalto, aktyvumas jo or
ganiniuose junginiuose padidė
ja 50,000 kartų.

Žiedadulkė, o juo labiau bičių 
duona turi daug biologinių jun
ginių kompleksų, sukaupusių 
gausių žmogaus organizmui rei
kalingų medžiagų įvairovę.

Neatsitiktinai kai k.urie tyri
nėtojui nurodo, kad šiandienų 
sunku pasakyti, kokios perspek
tyvos išryškės, takant šias me
džiagas atskiroms ligoms gydyti.

Sekantį kartą apie žiedadul
kes i*’ bičių duonų kaip vaistą.

l.EMKIiE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

DR. KAZYS GRINIUS
ATSIMINIMAI IR MINTYS

H temas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.
Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose5 už $5,00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių’ tomą 

(neįrištą) už $2.00.

NAUJIENOS
173S Se. Halsted Street — Chicago, 6060f

Great 
American 

Dream 
Machine

America b the place that is made 
out of dreams. Aad, UJS. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy (beams come true for years.

Now, Bonds mature in less than 
six years. That means your dreams

You can hny shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Saving* Plan where you work, or the 
Beade-Month yflan where you bank.

Now E Bonds pay Vrt, interact wh«i held to

’am will be a reality.

1739 So. Halsted StreetI72U Halstod St. Chicago, 111 60608 Chicago, lit 60608

? — NAUJIENOS. CMtCAAO I, hX. — MONDAY, JAJEVAW 1», 19TJ

Take stock in America
Now Bonds mature in less than six years.
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Klaipėdos krašto atvadavima minint
Mūsų švenčių ir sukakčių mi- nebeturėjo apie ką burtis, ir di- 

nėjimai duoda mums progos sta- dėjančios bedarbės bei kraštu- 
btelėti ties tų paminėjimų reikš- tinės propagandos įtakoje, krat
inėmis ir apsvarstyti mūsų di-Jui pradėjo grėsti komunistinė 
dėsnius ar mažesnius laimėji- anarchija.
mus. Juk, ištikrųjų, jei politi- vaizdoje, kaip rašoma, vokiečių 
niai pasaulio įvykiai būtų vys-į pramonės didžiūnai, pelno ir ki- 
tęsi bent kiek normalesne ir tai-Į tokiais sumetimais, padėjo dik- 
kingesne raida, tai mūsų Klai-'tatoriui Hitleriui į valdžią atei- 
pėdos krašto 50-ties metų atva- 
davihio šventė būtų šiandien ti
krai graži. Klaipėda gal būtų tu
rėjusi apie 200,000 gyventojų, 
būtų turėjusi nemažą uostą, ati
tinkamą lietuvišką prekybos lai
vyną ir įvairaus pobūdžio mo
kyklų. Anot prof. Pakšto žodžių, 
“jūra yra lietuviams duota pe 
kojoms pamirkyti, bet savais lai
vais bei savais jūrininkais ja 
plaukioti ir jos neišmatuojamas 
galimybes išnaudoti”.

Kai 1933 metais Maž. Lietuvos 
lietuvių studentų draugija su
ruošė V. D. Universitete Kaune1_ iletJ nei sesis sartus nuzuuyu.dešimties metų Klaipėdos kras- ,, , .. , _ ....* . ... Bet žiauraus atsargumo delei,

Šios padėties aki-

ti ir Vokietiją iš komunistinės 
grėsmės išvesti. Pridedant ke
lis žodžius prie Hitlerio charak
teristikos, generolas Jodl Nūrn- 
bergo teisme 1945 m. charakte
rizavo Hitler., kaip: “cine in- 
fernale Grosse” (pragariška di
dybė, manija), nes visos eilės 
kitų dalykų tarpe, ką vokiečių 
armija 1918 metais per 4 metus 
Prancūzijoje kariaudama nepa
siekė ir kapituliavo, tą Hitlerio 
divizijos 1940 metais padarė per 
4 su viršum savaičių. Tačiau ka
rui įgrisus, dalis jaunųjų vokie
čių armijos generolų bandė Hit
lerį net šešis kartus nužudyti.

SVEIKINAME JACKŲ SONDĄ,
SULAUKUSI 80 METU

v C*

Lietuvių Darbininkų Draugijos nariai, 1973 m. sausio 7 dieną Wood- 
havene, N. Y., susirinkę j posėdį, nutarė pasveikinti JACKŲ SONDĄ, Ke
leivio redaktorių, sulaukusį 80 metų amžiaus. .

to atvadavimo paminėjimą, pro
fesorius Pakštas pasirinko savo 
paskaitai temą: “Klaipėda — 
Lietuvos sostinė”, kur apžvelgęs 
kaimyn inių tautų jūrinę padėtį, 
jis entuziastiškai teigė, kad Klai
pėda, turėdama didelį natūralų 
užnugarį, galės nustelbti su lai
ku ir Rygos bei Karaliaučiaus 
uostus.

Didėjančios propagandos įta
koje, 1934 metais buvo pradėta 
ruošti vadinamos “Jūros die
nos”, kur rašoma, kad įvairio
mis susisiekimo priemonėmis į 
Klaipėdą buvo atvežama iki 50,- 
000 žmonių. Pagreitintu tempu 
buvo pradėta įsigyti nuosavų 
prekybos laivų, įsteigtas Preky
bos Institutas, siųsta jaunuolių 
į užsienio jūrininkų mokyklas 
ir t. t. Klaipėda žengė sparčiais 
žingsniais šviesios ateities link, 
ir tur būt likimas nebuvo sutei
kęs jokiam kitam Lietuvos mie
stui tokių palankių perspektyvų, 
kokias turėjo Klaipėda. Bet, de
ja, neilgai trukus, šio entuziaz
mo metuose Vakaruose pradėjo 
kilti staigūs audrų debesys, ir-ri
ša tai lyg aiškiau nujausdąirtas, 
pradėjo susirūpinti ir minėtas 
optimistiškasis prof. Pakštas. 
Lankydamasis po valdžios įstai
gas, jis patarė iš Lietuvos išga
benti bent svarbiąsias lietuvių 
kultūros vertybes ir kitus bran
gius dalykus, nes anksčiau ar 
vėliau rudųjų bei raudonųjų kai
mynų susidūrimas jam atrodė 
neišvengiamas.

Bendra politinė padėtis
Vokietijai pirmąjį pasaulinį 

karą pralaimėjus ir Kaizerį nu
šalinus, o buvusiam 1915 metų 
Tannenbergo didvyriui feldmar
šalui Hindenburgui pasenus, vo- 
kie.čiai, pripratę prie autoritetų,

nebuvo tai lengva padaryti: tai 
nesprogo padėta bomba, tai pa
skutiniu momentu neveikė nuo
dingųjų dujų įtaisas, tai Hitle
ris išėjo per anksti iš salės ir pa
našią!.

Kai 1941 m. bomba ir sprogo, 
tai Hitleriui esant tuo momentu 
ant stipraus žemėlapių stalo už
silenkus, nedidelė bomba jį tik 
kiek apdegino (buvo užmuštas 
kitas kariškis), ir po vidurnak
čio tos pačios dienos, jis per ra
diją pasakyto j kalboj dar įsak
miau pabrėžė, kad jis esąs Ap
vaizdos siųstas Vokietijai gelbė
ti. Po to įvairiose Vokietijos sri
tyse buvo arti 5,000 aukštų ka
riškių bei civilių sušaudyta.

Nuo Hitlerio kentėjo ir jo 
draugas Italijos diktatorius Mus- 
solinis. Savo galutinius planus 
bei numatymus Hitleris jam ne 
visada atidengdavo. Italijos pa- 
šony esančios Austrijos prijun
gimas, Čekoslovakijos galutinis 
likvidavimas, ar Prancūzijos už
puolimas Mussolinį sukrėsdavo. 
Mussolinio žentas bei užsienio 
reikalų ministeris grafas Ciano 
savo dienraščiuose rašė, kad 
Mussolinis, Hitlerio viliojamas, 
dažnai įpuldavo į depresiją, ir tik 
kai Hitleris jį į savo Alpių rezi
denciją arba į iškilmingus Rei
cho konceliarijos pokylius pa
sikviesdavo ir jam su visomis 
įstaigų priemonėmis bei kari
nių skaičių dariniais apie vo
kiečių bei italų valdomą nau
jąją Europą kalbėti pradėdavo, 
Mussolinis vėl lyg atsileisdavo 
ir grįždavo namo su optimistiš
ka nuotaika. Iš kitos pusės, žaip 
rAšoma (Polit. Urkunden), Hit
leris Anglijos rilmtai bijojo, ir 
kai jis 1940 metais, Prancūziją 
kapituliuoti privertęs, anglams

NERI

taiką pasiūlė, tai prie valstybės 
vairo atsistojęs Churchilis net 
atsakymo nedavė, ir Hitleriui 
nenorint nusileisti, kelio atgal 
beveik nebebuvo, ir jis turėjo 
ar Vakarų ar Rytų linkme karą 
vesti toliau, kur jam, šalia Japo
nijos, galėjo ir silpna Italija kiek 
naudinga būti.

Tad šių žiaurių Europos val
stybių karų metais ir Klaipėdos 
krašto bei visos Lietuvos padėtis 
negalėjo išlikti nepaliesta. Kai 
ankstesniais laikais tarp dides
nių Europos karų pabūdavo kar
tais, vienokia ar kitokia forma, 
apie pusšimtis ramaus gyveni
mo metų, tai šį sykį nuo pirmo 
pasaulinio karo pabaigos iki Hit
lerio sukelto antrojo karo tepra
ėjo vos apie 20 metų. Tad, jei 
likimas būtų davęs, pagal senes
nį politinio gyvenimo stilių, Klai
pėdos kraštui ir visai Lietuvai 
bent 50 metų nepriklausomai gy
venti, tai mes būtume labiau su
stiprėję ir būtume sugebėję ir 
šiai' paskutinei rusų okupacijai 
labiau pasipriešinti ir išsilaikyti.

Ūkinė krizė

N G A

dindamas savo New Deal pro
gramą, kaip rašoma, turėjo iš
leisti tiek visokios rūšies įstaty
mų, kiek Amerika veik per 150 
metų nebuvo išleidusi kol padė
tį ]>amažu atitaisė. Tad ir gu
bernatoriaus Navako padėtis 
Klaipėdoje buvo labai sunki, nes 
reikėjo rungtis su stiprėjančiu 
nacių judėjimu ir su sunkia ūki
ne padėtimi, kuri, kaip matome, 
kitur buvo dar blogesnė.

Svetimi Maž. Liet u vos gyventojai

Linkime Tau būti sveiku, nepalūžti ir ilgai vairuoti 68-tus metus ei
nantį savaitraštį KELEIVĮ, skirtą darbo žmonių reikalams ginti, teisin
gesnei žmonių santvarkai įgyvendinti ir neatidėliotinai remti Lietuvos 
žmonių kovą dėl savo ir savo krašto laisvės.

Būk sveikas ir drūtas, žemaiti!
l

Lietuvių Darbininkų Draugija

Bronė Spūdienė, pirmininkė 
A. šateika, sekretorius

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kaina 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

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

Norintieji Hą knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Monar 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu Ir paslysti:

1739 So. HALSTED ST.. CHICAGO. ILL. MMOS

Kita slegianti nelemtis, kuri 
jauną Lietuvos gyvenimą užpuo
lė, buvo pasaul inė ūkio krizė 
(depresija), kuri tokioj aštrioj 
formoj valstybių gyvenime re
tai tepasitaiko. Ypač sunkiai pa
lietė ji Klaipėdos krašto ūki, ku
ris buvo prekybiniais ryšiais 
ankštai su Vokietija surištas. Vo
kiečiai, reikalaudami visiškos 
laisvės Hitlerio įsteigtam natįo- 
nalsocialistų judėjimui Klaipė
dos krašte, pradėjo tuos preky
binius ryšius trukdyti, o kartais 
ir visai nutraukti. To pasekmė
je, negalint krizės metais leng
vai kur rinkų surasti, Klaipėdos 
krašte, o dalinai ir visoje Lietu
voje atsirado didelis ūkio gami
nių perteklius ir kainų nukriti
mas. Dar atsiminama, kaip tar
nautojai turėjo priverstinai, pvz. 
tam tikrą skaičių žąsų už atitin
kamus algos išskaitymus nu
pirkti ir t. t.

Amerikoj, kaip žinome, ši kri
zė pasiekė 1933 m. aukščiausią 
laipsnį, ir kaip dr. Gusenas ra
šo: “Nesant atitinkamų įstaty
mų, daugelis bankų užsidarinė- 
jo, nusinešdami darbininkų sun
kiai uždirbtas santaupas... ir ne 
vienas į nusiminimą puolęs... 
sau gyvybę atėmė”. Bet praeitą 
vasarą, vienas buvusių Klaipė
dos krašto gubernatūros valdi
ninkų, rašydamas savo atsimi
nimus “Naujienose” apie 1933 
metų gubernatoriaus dr. Nava
ko veiklą Klaipėdos krašte, apie 
šią beveik visas valstybes palie
tusią ūkio krizę visai neužsime
na, ir kiek galint save keldamas, 
o kitus menkindamas, sudarė 
nuomonę, kad Klaipėdos krašto 
ūkiui būk pasidarę blogai todėl, 
kad tas kraštas buvo prie Lie
tuvos prijungtas.

1933 m. Amerikoje preziden
tu išrinktas Rooseveltas, įgyven-

Tad atsiminimai, mūsų pajū
rio sukaktį minint, nėra entu
ziastiški. Po šio karo buvo ra
šoma, kad vietinių gyventojų 
Maž. Lietuvoje beveik nebebuvo 
likę. Juos išnaikino visokie ka
ro žiaurumai, išsikėlimai ir pa
našiai. M. Brakas, rašydamas 
Rytprūsių gyventojų likimo 
klausimu, mini, kad 1955 metais 
iš Karaliaučiaus į Berlyną atsi
krausčiusi moteris paliudijusi, 
kad jai Karaliaučių apleidus, ten 
likę apie 13 vietinių žmonių — 
dešimt moterų ir trys vyrai. 
Kiek šiandien ten rusų ir mon
golų kolonistų gyvena, sunku 
spręsti. Gal bus pasiektas, o gal 
jau ir pralenktas senasis gyven
tojų skaičius, kuris be Karaliau
čiaus miesto, ten sudarydavo virš 
vieno milijono žmonių. Tad ru
sai išnaikinę ten viską iš pagrin
dų, užveisė tą seną Maž. Lie
tuvos kraštą savo žmonėmis, 
daugiausia mongolais. Juk ei
nant žmoniškumo ir istorijos tie
sa, jie turėjo tą kraštą prijung
ti prie Lietuvos. Dabar jie pasi
elgė žiauriau už Kryžiuočius. 
Juk jie niekados šiame krašte 
negyveno, ir buvo tik įvairių ka
rų progomis (1762, 1813 ir t. t.) 
per šias sritis peržygiavę.

Čia prisimena kolumnisto Ja
mes Reston parašyti žodžiai, kad 
rusai, šalia kitų priemonių, la
bai daug laimi ir savo kantry
bės bei užsispyrimo politika, ir 
rusas galįs derėtis tuo pačiu klau
simu ištisus metus, tuo tarpu 
kai kultyvuotam vakariečiui di
plomatui tai įgrista ir jis paga
liau nusileidžia. Tą taktiką nau
dodami, rusai palaipsniui iš Ry
tų okupacinės zonos padarė Ry
tų Vokietijos valstybę... iš Rytų 
Prūsijos krašto padarė rusų gu
berniją, ir pagaliau, laisvu bal
savimu, vokiečiai išrenka tokią 
Vakarų Vokietijos vyriausybę, 
kuri, pagal rusų norą, pripažįs
ta Oderio-Neisses liniją, sulig 
kuria, vokiečiai didelius plotus 
lenkams užleisdami, padidina 
tuo pačiu ir rusų įtakos teritori
ją... ir rusai savo taktikos dėka 
didesnės sėkmės Europoje ne
galintys ir benorėti. O ir patrio
tizmo atžvilgiu, šių dienų vo
kietis, kaltindamas amerikie
čius, kad jie po karo viską rusų 
įtakai užleido, nelabai norėtų vėl 
kraują lieti ir rusams labai prie
šintis, nes, anot naujos filosofi
jos, “ir kukliausias gyvenimas

yra vis tik geresnis ir už gar
bingiausią mirtį”.

Kalbant toliau apie Mažąją 
Lietuvą ir jos senuosius gyven
tojus, įvairių tyrinėtojų tarpe, 
galima paminėti gal vieną karš
čiausių ano krašto lietuvių tei
sių gynėją, Povilą Pakarklį, su 
savo pokariniu darbu “Kryžiuo
čių valstybės santvarkos bruo
žai”.

(Bus daugiau)

IR RYKLIAI TURI
MIRTINGĄ PRIEŠĄ

Ryklys, tai vienas iš vandeny
nų pabaisų, šis vandenų plėši
kas atakuoja ne tik dideles žu
vis, bet ir vandenynų milžinus 
— banginius, o žmogui susitiki
mas su juo tain pa: neteikia ma
lonumo.

Tačiau ir ši vandenynų pa
baisa turi savo mirtinų priešų, 
o tai labai mažos žuvytės, ku
rios lotyniškai vadinamos Dio- 
don maculatus.

Jei ryklys šias mažas žuvytes 
kartu su daugeliu kitų žuvų pra
rija, tai ir prasideda jo nelaimė, 
nes ši žuvytė atsidūrusi ryklio 
viduriuose tuč tuojau ima griauž
to ir prasigriaužia sau skylę iš 
ryklio vidurių laukan į jūrų, o 
ryklys dėl tos skylės žūva.

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte, 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus...

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl„ telpa 6 pasakos ir DVY
NUKES, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos. spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psL, gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psl., $1,80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUME DAUME. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai daiL J. Kiburo iliustruota, 64 
psl., kaina 5 dol.

5. Maironis JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl.. $1.00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dol.

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00,

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psL, $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalan
suotų vaikams perkamas dovanas — puse knygų, pusė žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

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

Raginkite savo apylinkę 
augti • taupykite!

VELTU
JŪSŲ NAMŲ

ĮVERTINIMAS
ERWIN J.

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

254-8500
MES JUS LAIKOME SVARBIU ASMENIU

Su pagarba ERWIN J. MICHAELS

1. A C G C S T J I T I S

>

0*^

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Nei vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvoa ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpį pažįstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis 
Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti $150 čekį 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiusime.

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
164 post knyga. Kaina 11.50

Paa amą taupomi jūsų pinigai atlieka d> 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmenilkus jūsų užsimojimus. Antra, 
lie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti

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

nirmoa.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 meteli TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

<
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Subscription Ratos;
In Chicago $22.00 per year. $12,00 per 
six month. $7.50 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months. Canada $22.00 per year; 
sther countries $23.00 per year.

15 cents per copy. 15 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams ________________$22.00
pusei metų $12.00 
trims mėnesiams$7.00 
vienam mėnesiui  $3.00

Kitose JAV vietose: 
metams$20.00 
pusei metų$11.00

trims mėnesiams$8.00 
vienam mėnesiui$2.90

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

Įif sieniuose:
metams-------------------------------$23.00
pusei metų$13.00 
vienam mėnesiui--------------- $3.50

Naujienos eina kasdien, ižskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
m. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniai* — iki 12 vai

mus. Dabar jis jau gyvena Vilniuje ir nuolat rašinėja Tie
sai. šiomis dienomis jis parašė straipsnį apie “tautų su
gyvenimą” ir komunistų siekiamus tikslus. Be kitų daly
kų, jis rašo:

“Pusė šimtmečio — iš tiesų trumpas laikotarpis 
susiformuoti naujos visuomeninės santvarkos žmogui, 
nes šiame laikotarpyje į tą baltąjį lapą buvo įrašomi 
ne vien tik švarūs ir šventi žodžiai, bet ir tokios są
vokos, kurios atėjo iš vakarykščios dienos. (Tiesa, 
1973 m. sausio 1 d., 2 psl.).
Požėra prie naujai gimusio žmogaus padėdavo baltą 

lapą ir į jį įrašydavo aplinkos ir visuomeninio gyvenimo 
įtakas. Jis žino, kad žmogų visą laiką jaudino įvairios 
idėjos ir idealai. Per 50 metų sovietų valdžia taip per
tvarkė auklėjimo sistemą, kad jaunimas į baltąjį lapą ga
lėdavo įrašyti tiktai’ tokius idealus, kuriuos komunistinė 
valdžia leisdavo. Joki kitoki idealai negalėjo naujagimių

Komunistai bijo laisvų diskusijų
Šio šimtmečio pradžioje komunistai skelbė, kad jie, 

paėmę valdžią į savo rankas, įves “rojų ant žemės”. Pir
momis dienomis tas “rojus” bus įvestas proletarams, kiek 
vėliau į jį bus įleisti darbo žmonės, dar vėliau vartai bus 
atidaryti valstiečiams, bežemiams ir mažažemiams. Ru
sijoje komunistai, vokiečių generalinio štabo pagalba, pa
grobė valdžią prieš 50 metų, bet iki šios dienos to “rojaus” 
jiems nepavyko įvesti. Teisybė, vartus į rojų jie pradėjo 
atidarinėti viršuje minėta eile, bet kas bus įleistas į tą 
“rojų” — srendė kelių Rusijos turtuolių vaikai — Leni
nas, čičerinas, Tuchačevskis ir kt.

Praėjus 50-čiai metų, patys komunistai bando aiš
kinti, kodėl jiems nepasisekė pasiekti tikslo. Jie turėjo vi
sas priemones žmonių gyvenimo sąlygoms pagerinti. Jų 
žinioje buvo valdžia ir policija, jie kontroliavo teismus, 
ruošė ir kaitaliojo įstatymus; tvarkė finansus ir visą pra
monę. Savo žinioje jie turėjo visas jaunesnės kartos auk
lėjimo priemones, o vis dėlto jie nepajėgė svajoto “ro
jaus” pasiekti.

Juozas Požėra, buvęs Kauno baleto šokėjas, tapo 
“tarybinės” Lietuvos “socialinis filosofas”. Iš viso, šo
kėjai, jeigu jie yra pakankamai lankstūs, rusų okupuo
toje Lietuvoje daro gerą karjerą. J. Lingys tapo “tary
binių” šokių arbitru. Jis nustato ne tiktai ką, bet ir kaip 
jaunimas turi šokti. Jo žinioje yra didelės sumos pinigų, 
kurias jis gali naudoti pačioje “tarybinėje” Lietuvoje 
arba leisti užsieniuose. Rusai davė jam tokį užsienio pa
są, kuriuo jis bet kada gali išvažiuoti į bet kurią šalį ir 
“rinkti žinias” apie... šokius. Lingys apdovanotas viso
kiomis rusų premijomis ir apkaišytas sovietiniais me
daliais

Šokėjas Požėra pokariniais metais metėsi į Kaune 
komunistų leidžiamus laikraščius, iš baleto perėjo į “Kau
no Tiesos” redakciją ir gavo visas perbėgėliams teikia
mas privilegijas. Pradžioje jis rašinėjo apie įvykius pa
čiame Kaune, o kai įstojo į partiją ir baigė reikalingą 
įvairių kursų skaičių, tai gavo teisę, kaip jo bendradar
bis Lingys, visur važinėti. Požėra 'galėjo važinėti tiktai 
po Rusijos plotus. Rusai užsienin jo neišleido. Gal nepa
sitikėjo, o gal jis dar nebuvo išėjęs geram komunistui rei
kalingo stažo.. Požėra važinėjo po taigas, buvo Azijos duotis, 
šiaurėje, aprašinėjo žvejus ir galvijų prižiūrėtojus. Jis j Savo veikla baigė visa eilė 
rašė apie šiaurės šaltį, apie sunkų šiaurės gyventojų gy- kitų chieagos lietuviškų klubu 
vėnimą, kartais paliesdavo atitrauktus filosofijos klausi- ir darugijų, bet jų darbo pa-

ir suaugusių veikti. 0 vis dėlto “komunistinio’' žmogaus 
sovietų valdžia nepajėgė išauklėti “Filosofas” Požėra 
tvirtina, kad tam sovietiniam auklėjimui kenkė ir tebe- 
kenkia “vakarykščios dienos sąvokos”.

Kokios gi yra tos “vakarykščios dienos” sąvokos, ku
rios daro tokią didelę žalą komunistams? Kokiu būdu tos 
“senos sąvokos” gali turėti tokią didelę galią, kad per 50 
metų komunistai, turėdami visą valstybinę ir policinę ga
lią, negalėjo užslopinti? Kodėl “sena vakarykštė sąvo
ka” negalėjo būti nustumta į šalį naujos, modernios, 
tikslesnės sąvokos?

Yra kelios “vakarykščios dienos sąvokos”, kurių ko-
imunistai visą laiką labai bijo ir kurios juos persekioja 
* ištisą pusę šimto metų. Svarbiausioji yra žodžio, spau
dos ir sąžinės laisvė. Komunistai bijo laisvų diskusijų. 
Jie neturi argumentų žodžio, spaudos ir sąžinės laisvei 
neigti, bet per 50 metų jie varžė ir šiandien tebevaržo pa
čią svarbiausią kiekvieno žmogaus laisvę. Jie uždraudė 
kitaip galvojantiems žmonėms spausdinti bet kokį žodį ar 
mintį. Jie neleidžia žmonėms susirinkti ir svarstyti būdus, 
kaip gyvenimą pagerinti. Jie šaukia mitingus tiktai tuo 
atveju, jeigu kalbėti galės tiktai jų parinkti žmonės. Ru
sijoje ir rusų pavergtuose kraštuose jie suvaržė šią pa
grindinę kiekvieno žmogaus teisę, bet ji prasiveržia ir 
kenkia. Pačioje Rusijoje inteligentija jau reikalauja 
laisvės.

Rusai labai norėjo sušaukti Europos saugumo konfe
renciją. Bet kai Amerikos atstovas Helsinkyje pareika
lavo įdėti laisvą idėjų ir žmonių pasikeitimo principą į 
saugumo konferencijos dienotvarkę, tai sovietų atstovas 
pasipriešino. Rusai nori, kad jų sąvokos būtų priimtos 
be jokių diskusijų. Jie diskusijų bijo, todėl iš anksto jų 
vengia.

Senovėje buvo sunku valdyti žmones priespaudos 
priemonėmis, bet moderniais laikais yra dar sunkiau. 
Pavergtieji reikalauja žodžio, spaudos ir sąžinės laisvės.

KRAKIŠKIŲ KLUBAS LIKVIDAVOSI
Trisdešimt tris metus veikęs.baiga buvo kitokia. Kitos Chi- 

Amerikos lietuviu Krakiškių Įcagos lietuvių draugijos, nia- 
Draugiškas Klubas nutarė baig-„„ 
ti savo darbą ir likvidavosi. 
Klubo nariai diibo naudingą 
lietuviškos kultūros ir apšvie- 
tos darbą. kol turėjo j ėgli. Pas
kutiniais metais jėgos pradėjo 
išsekti, todėl ir nutarė likvi-

JUOZAS KARIBUTAS

KELIONĖ APLINK PASAULĮ
(Tęsinys)

Ir kaip bežiūrėjau, nemačiau 
nei vieno kitokio medžio nei 
vienoje gatvėje. Tik parkuose, 
kurių čia labai daug, įvairia
spalviai medžiai išsirikiavę, 
kaip kokie arabai turgavietė
je, šnera tau arabišką legendą, 
kurią paukščių ulbėjinias dar 
papildo. Gražu ir savotiškai 
patraukliai įdomų.

Dairausi į pravažiuojamas 
vietas: Plačios gatvės švarios. 
Pravažiuojame didelius , trijų 
pravažiavimų vartus, kurie 
skiria senąjį miestą nuo naujo
jo. Judėjimas didelis. Tarp 
mašinų matosi ir gražūs širmi 
arkliai, poriniai įkinkyti trau
kia išgražintas karietas, kur 
sėdi turistai, norėdami neįpras
ta susisiekimo priemone pa
pramogauti. žinoma, tai nereiš- 

■ kia. kad šiame žiedų mieste 
jau nebėra arabams labai mie
lų asilų? O ne. jų taip pat ne
mažiau kaip ir kituose jau man 
matytuose miestuose. Gal tik 
pagrindinėse gatvėse čia jų kur 
kas mažiau. Prie ružavų na
mų melsvų žiedų fonas taip 
derinasi, kad nenoromis visi

turistai ima garsiai gėrėtis ir 
džiūgauti, lyg vaikai naują 
žaisliuką gavę. Ir pilnai aš 
jiems pritariu, jausdamas, kad 
ir mano nuotaika gerėja mėly
nų žiedų mieste. Kiek man jau 
anksčiau teko girdėti, arabams 
mėlyna spalva nešanti laimę.

Tada taip jau išeitų, kad aš 
randuosi laimės mieste. Pra
dedu galvoti, kad aš esu lai
mės mieste, esu tikrai laimės 
vaikas. Jei jau aš tiek pasau
lio apkeliavau laimingai., tai 
argi aš ne laimės vaikas?

Lyg ir tokia fantazija pati
kėdamas, aš iššoku iš autobu
so su labai gera nuotaika. Re
zervuotą viešbutį jau turiu ir 
pradedu švilpauti visiems lie
tuviams gerai žinomą melodiją:
Lietuva brangi, mano tėvyne, 
šalis kur miega kapuos 

didvyriai. 
Graži tu savo dangaus mėlyne. 
Brangi nes daugel vargų 

patyrei. ..
Žengiu nurodyta siaura gat

vele link viešbučio. Nieko ne 
padarysi, turiu jau tokią silp
nybę, kad kai lik gera nuotai

Krakiškių Draugiško Klubo valdybos dalagacija įtaikia 
NaujiaRoms aukų. Iš kairės į dažiau stovi Bromus Bart
kus, Janina Bartkienė, Motiejus Strumskis ir Juzė Gul

bi manė.

darbą, tai jie nutarė kultūrin
gai ir savo darbą baigti. Lietu
viškos kultūros reikalas juos 
sujungė, kultūringai jie nuta- 

. rė ir atsisveikinti. Paskutinis 
jų nutarimas sakė, kad ižde 

, esančius pinigus ne pasida
lyti, bet paskirti lietuviškiems 
laikraščiams ir naudingą darbą 
dirbančioms organizacijoms.

Į Naujienas atėjo Krakiškių 
klubo vadovybė. Delegacijoje 
buvo Krakiškių klubo irmihin- 
kas Motiejus Strumskis, vice
pirmininkė Janina Bartkienė 
ir iždininkas Bronius Bartkus. 
Kartu su jais į Naujienas atva
žiavo Juzė Gulbinienė, Kra
kiškių klubo steigėja ir nuola
tinė jo veikėja.

— Atnešėm Naujienoms Kra
kiškių Draugiško klubo auką, 
— tarė Motiejus Strumskis, 
klubo pirmininkas. — Klubas 
nutarė likviduotis. Mes žino
me, kad lietuviškoji spauda 
turi sunkumų, tai nutarėm 
jums duoti $361.70 auką. Pra
šome juos priimti ir duoti man 
pakvitavimą...

— Tai kodėl nutarėte likvi
duotis? — jo paklausėm.

— Dirbom kiek pajėgėm, o 
dabar mūsų jėgos baigia išsek
ti, metai mus pradeda vis stip
riau spausti, tai nutarėm lik
viduoti klubą...

— Gaila, kad priėjote tokio 
nutarimo...

— Mes žinome, kad Naujie- 
nos klubui visą laiką padėda
vo. Garsinote mūsų veiklą, da
vėte vietos klubo veiklos apra
šymams, tai paskutiniame po
sėdyje nutarėm paskirti jums 
ši4 sumą, — pareiškė vicepir
mininkė Bartkienė.

— Mes būtumėm galėję pa
daryti tą patį, ką padarė kiti 
lietuviški klubai, bet mums 
atrodo geriau pinigus duoti, 
tiems, kurie tęsia lietuviams 
naudingą darbą, — pridėjo klu
bo iždininkas Bronius Bartkus.

— Kiekvieną dieną skaito
me Naujienas ir žinome, kaip

tydamos, kad užgulę metai ne
leidžia joms būti tokiomis ak
tyviomis, kokios jos buvo per 
kelis dešimtmečius, nutarė lik
viduotis ir esamą turtą pasi
dalyti.

Krakiškiečiai pasielgė kitaip.
Jie taip pat būtų galėję pasi
dalyti ižde esančius pinigus bet 
jie taip nepadarė. Krakiškie
čiai visą laiką dirbo kultūrinį jums sunku verstis, — tarė Ju-

ka, ir jei negaliu uždainuoti, 
tai bent švilpauju. Kas kam 
galvoj kokią melodiją aš. per 
vieną iš Afrikos miestų ženg
damas, švilpauju.
Viešbučiuose visur ta pati ru
tina. Jiems svarbiausia iš tu
risto gauti pinigų. Dėlei to pi
nigo jie plačiai atveria duris ir 
bumą šypsenai. Dažnai jie da
rosi kuone draugai, tarytum 
jie būtų ilgai tavęs laukę ir 
pagaliau sulaukę. Kai jau tas 
visagalis raktas mano rankose 
ir galiu išsitiesti laikinai savoj 
lovoj, aš drimbų į ją trumpam 
l>oilsiui. Nuovargis lyg nepra
šytas svečias atkeliavo: anksti 
kėliausi, o be to autobusas ke
letą valandų važiuodamas ne
gailestingai tabalavo, kratė.
TURGAVIETĖJE GYVATES 

ŠOKA ŽYNIAI ATEITI
PASAKO

Atgavęs jėgas ir persirengęs 
išeinu į miestą. Stebiu mieste 
mėlynų medžių žydėjimą ir 
niekaip negaliu atspėti jų var
do. Žinau, kad lokių medžių 
Los Angeles yra lal>ai daug ir 
amno darže jų savo laiku bu
vo. bet aš juos vadindavau 
rnėlymnedžiais. Tada nemėg
davau aš jų nes kai nustoda
vo žydėti ir imdavo mesti smul

kius lapus ir žiedus, daug knygų prisidšėję juodų pailgų
laiko užtrukdavau valydamas. 
U žtai mane stebina, kad prie 
tokių medžių gausos čia taip 
švarios gatvės.

Iš tolo matau labai didelę 
aikštę, kuri taip pilna žmonių, 
kad net juoda. Artinuos! su di
deliu smalsumu ir gerai neži
nau kas ten dabar darosi? Pri-

tarytum pupų, kurias įduoda 
klijentams į rankas. Man nesu
prantama kalba jie liepia vi
siems iškelti akis į dangų ir 
taip stovėti lyg stabo ištiktiems 
iki jis atkalba kokias tai išpra- 
našavimo suktas istorijas. Tie
sa, prieš tai visi jam turi su
mesti į čia pat padėtą molinį

siartinau ir jau galiu drąsiai 
pasakyti, kad tai turgavietė. 
Sužinau ir jos vardą: Balai 
Harroch plaza. Joje vyksta dar 
man niekur nematyti turgai. 
Reikia turėti nemažai drąsos į 
turgavietę pradėti per žmonių 
minią brautis, kad ją visą ga
lėtumei apžiūrėti.

Bet ką tai reiškia man, to
kiam “buivolui"^ Braunuosi 
užmiršęs visus atsiprašymus ir 
aiškiai matau, kad čia lokių 
dalykų turgaus žmonės nežino. 
Kartais reikia peržergti paklo
tas marškas, ant kurių žyniai 
pavieniai ar visiems urmu atei
tį nusako. Jie pasikloję dide
les marškas, kurių viduryje 
dažniausiai ir patys atsisėdę. 
Jų kojos lyg japonų sulenktos 
po sėdyne. Kad rimčiau ir tik
riau atrodytų, jie prisidėję 
nuo potvynio laikų pageltusių 
knygos lapų arba apipMnsių 
storų lyg mišiolas knygų. Ant

b Ii ūdą pinigus. Kitaip negali
ma toje grupėje dalyvauti. Sto 
viu ir aš užpakalyje tos “vari- 
jotų” tamsios grupės ir seku 
visą tą procedūrą. Būrėjas pa
keltu balsu, vedžiodamas pur
vinus pirštus po suplyšusius 
pageltusius knygos puslapius 
taip šaukia, lyg būtų pasau
lio galas visai jau netoli. Pas
kui kiekvienam atskirai pra
našavimus baigdamas išima iš 
delno juodas sėklas ir taip jau 
rimtai grasindamas jiems pa
sako.

Einu toliau ir matau, kaip 
gyvatės, pagal užsakymą, ant 
marškos kaklus iŠtiesusios šoka. 
Fotografuoju. Prie jų visai 
nėra žiūrovų. O gal tik ką baig
tas seansas? Nežinau. Netoli 
šoka mažos bezdžtoaikėB. Ta
liai! užėmę didelį ratą akroba
tiškai šoka jauni vikrūs arabai. 
Muzika jau tokia triukšminga, 
kad negalima ilga: stovėti ir aš
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remti. Nutarta pinigus jUrikli 
šioms organizacijoms: Nau
jienoms, Draugui, Sandarai, 
Alvudui, Jaunimo Centrui ir 
Dariaus - Girėno Amerikos 
Legiono Veteranams.

Krakiškių narių atsisveiki
nimas įvyks 1973 m. sausio 21 
d. 2 vai. po pietų p. p. P. Bart
kų rūsyje, esančiame 6919 S. 
Artesian Avenue.
Motiejus Strumski, pirmininkas 
Janina Bartkienė, vicepir-kė 
Bronius Bartkus, iždininkas 
R. Platkauskas, finansų sekr. 
E. Strungys, sekretorius

zė Gulbinienė, ilgametė Nau
jienų skaitytoja ir lietuviškos 
spaudos rėmėja. Ji pati ne 
vieną kartą yra padėjusi Nau
jienoms parengimus ruošti, o 
sunkesniais laikais padėjo ir 
pinigais. Ne vieną kartą ji yra 
vaidinusi Naujienų parengi
muose ir skaičiusi eilėraščius. 
Kartu su -Krakiškių delegacy 
ja ji taip pat buvo atvažiavusi 
į Naujienas.

— Nuoširdžiai Jums dėkoju 
už nutarimą paskirti auką 
Naujienoms, — tarė redakto
rius M. Gudelis.

— šiandien mums gana sun
ku verstis. Mes negauname jo
kios aramos iš jokios tarptau
tinės organizacijos, turime pa
tys verstis iš prenumeratos ir 
teikiamų patarnavimų.

Krakiškių Draugiško klubo 
pirmininkas Motiejus Strums- 
kis, gavęs pakvitavimą už įteik
tą krakiškiečių auką, paprašė, 
kad atspausdintume čia pride
damas žinias apie klubą. Mie
lu noru tai darome.

KRAKIŠKIŲ DRAUGIŠKAS 
KLUBAS

Krakiškių Draugiškas Klubas 
buvo įsteigtas 1940 metų rug
pjūčio 30 d. Jo steigėjais buvo 
F. Platkauskas, M. Titiškis, J. ir 
B. Gulbinai, J. ir A. Bložiai, O. 
Putrimas, Motiejus Strumskis 
ir kiti.

Klubo tikslas buvo suburti 
visus krakiškiečius ir Krakiš
kių apylinkės gyventojus į kul
tūros ir apšvietos ratelį, drau
giškai ir kultūringai bendrauti, 
visokeriopai vieni kitiems pa
dėti ir remti kultūrines lietu
vių organizacijas.

Krakiškių klubas, veikęs 32 
metus, 1972 metais gruodžio 17 
dienos visuotiname fusirinki- 
qje nutarė likviduotis. Nebu
vo pajėgių narių užsibrėžtam 
darbui tęsti, veik visi nariai 
susenę. Klubo turėtus pinigus 
visuotinas narių susirinkimas 
nutarė paskirti spaudai ir kul
tūrinėms organizacijoms pa-

Europiečiai moka 
aukštus mokesčius
Nepaisant, kad amerikiečių 

mokesčiai metai iš metų kyla 
aukštyn, pasirodo, kad Europos 
kraštai moka daug didesnisu 
mokesčius.

Pakėlus Social Security mo
kesčius, nuo šių metų pradžios 
amerikietis, uždirbantis per me
tus $10,800 turės mokėti socia
linio draudimo (Social Security 
mokesčių $632, tai yra 35 nuo
šimčius daugiau; praeitais me
tais nuo $9,000 pajamų mokėjo 
mokesčių $468. Tai, anot Har
ry B. Ellis, yra aiškiai regresy
vus mokestis, kadangi juo už
darbis mažesnis, juo mokestis 
didesn is, pavyzdžiui, kad $100,- 
000 metinių pajamų gaunantis 
moka socialinės apdraudos mo
kesčių tik tiek, kiek moka per 
metus turintis $10,800 pajamų.

Ir tačiau, amerikiečiai mokes
čių moka mažiau kaip skandi
navai, britonai (anglai), pran
cūzai, Vakarų Vokietijos gyven
tojai ar kanadiečiai. Pavyz-t 
džiui, JAV-bėse visų rūšių mo
kesčiai (pajamų, korporacijų, 
socialinės apdraudos, pirkimo ir 
patarnavimo mokesčiai) paima 
27.9 nuošimčius visos produkci
jos (GNP), o Švedijoje 43 nuo
šimčius, Olandijoje 39.7%, Da
nijoj 33.7%, tiek pat Norvegijo
je, Didž. Britanijoje 36.6%.

Jungtinės Valstybės savo mo
kesčių didumu stovi šešioliktoje 
vietoje.

žmonės bėga iš Los Angeles
UPI praneša, kad iš Los An

geles apskričio dabar išsikelia į 
kitas vietas kasmet apie 64,000 
gyventojų. Bėgimą skatinąs 
ekonominis atoslūgis, žemės 
drebėjimo baimė ir “smogas”, 
kurs labai kenkia sveikatai. 
Kalifornijos ekonomisto Con
rad C. Jamison apskaičiavi
mu 1970 metais Los Angeles 
apskritis turėjo 7 milijonus gy
ventojų, o 1972 metų gale tu
rėjo tik 6,93 milijono.

braunuosi per turgavietę: tolyn. 
Nuo šokėjų įvairios muzikos ir 
reklamiško riksmo verda visa 
aikštė. Prieinu — dar gražiau: 
toks pat burtininkas, suklupdęs 
apie porą tuzinų įvairiausio 
amžiaus ir lybes asmenų, pri
sirišęs skambalą ant virvės ir 
jį sukdamas ratu, tyliu pa
slaptingu balsu skaito kokias
tai nesuprantamas meditaci
jas. Ty liais žingsniais prieinu, 
lyg kokių iškilmingų pamaldų 
laiku, nenorėdamas tos rimties 
sudrumsti ir stebiu man kvai
lai atrodančias išdaigas. Ma
tau kaip jie į tai šventai tikė
dami. ilgai klūpo per “visaži
nančio” burtininko ilgą “lita
niją”. Nelaukęs pabaigos einu 
toliau. Matau žmogus ryja ug
nį. Liepsnos laksto jam į bur
ną ir iš burnos. Prie jo smal 
šuolių gal daugiausia. Tas ma
nęs nestebina Paėjęs kiek to
liau, žiūriu ir matau daug to
kių fokusninkų, burtininkų ir 
akrobatiškų šokėjų, žodžiu, 
jom ark as virte verda, apgavi
kai “šarlatanai” sukasi ir iš 
kvailų, dar labiau primityvių 
žmonių, naudojasi, kad ga
lėtų lengvai duoną valgyti.

šitame visame jomarko cha
ose aš suglumau. Gaila tų tam
sių žmonių. Bet ar gi jie kuo

kalti, kad svetimieji Moroką 
laikė okupavę, pasidalinę? Nie
kas nesirūpino, o ir dabar la
bai mažai karalius rūpinasi 
krašto švietimu ar socialiniu 
aprūpinimu. Aiškiai mačiau, 
kad kraštas visu šimtmečiu at
silikęs, bet ką dabar čia ma
tau, niekad nebūčiau įsivaiz
davęs; jei kas kitas pasakotų 
— netikėčiau.

Su tokiomis ir panamomis 
mintimis dar vis braunuosi per 
jomarko aikštę ir matau, kaip 
vienas senas arabas ryja gyva
tę, kitas pasistatęs papūgą, ku
ri išpranašauja žmonėms atei
tį. Visi taip apstoti, kad priei
ti tikrai nebūtų galima, žen
giu toliau ir matau kaip išsiri
kiavę visa eile elgetos. Jie ran 
koše turi po indelį ir sutartinai 
unisono trankia įvairias me
lodijas. Ar jų ten giesmė, ar 
dainos, nežinau. Suskaičiuoju 
kiek jų yra: penkiolika. Jie 
visi apsivilkę ilgomis rudinė
mis, kurios gerokai aplopy
tos. vieni basi, "kiti apsiavę ko
kius kiaurus batus arba sanda
rius. Praeiviai retas kuris įme
ta jiems po kokį grašį. Turistų 
turgaus aikštėje nedaug susi
tiksi

(Bus daugiau)



DR. AMU BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES

PRITAIKO AKINIUS

GRIPO EPIDEMIJA
Jungtinių Tautų pasaulinė 

sveikatos organizacija Gene- 
voje pranešu apie gripo pliti
mų, kur* vietom** įgauna epi-

SUSUUNfcšMV S VINTO RASTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENA DIENA BUTINI saoMui

— Humheidt Parito Lietuviu Klu- •ilMMMr

WHIG. BMUKAS
GINEMOLOGiN* CHIRURGUI

Medical Building). Tat. LU 5-6446

Mi neatsilieptas skambinti 374-MO12

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3141 WEST 63<d STREET

tiktai antradieniais ir penktadieniais.

Ras. 3241 WEST 66th PLACE 
PImoo; RRpuMic 7-7168

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA

Talof. 6954533

16* SUMMIT ST 
ROUTE H, ELGIN, ILLINOIS

PHYSICIAN AND SURGEON 
MM WEST 71ąt STREET 

OftoMK HEmlock 46849 
Rezid.: 388-2233

PEISU VALANOQ&
Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Sovietų imperijos bakterio
logijos institutas Maskvoje 
kasdien skelbia po daugiau 
kaip 70 tūkstanių gripu apsir- 
gimų-Maskvoje ir po 30 tūks
tančių Leningrad^. Kitur, Eu
ropoje, epidemija dar nedaug 
tepaplitusi. Lyons mieste, Pran
cūzijoje, po Kalėdų ir Naujų 
Metų švenčiu į ligonines atga
benta apie tūkstantis gripu ser 
gancių, Grenoble mieste apie 
trys šimtai

Amerikoje ši sloga palaips
niui plinta, bet epideminį po
būdį įgavo tik keliose srityse. 
JAV-bių medikai sprendžia, 
kad to gripo sukėlėjas yra va
dinamasis Londono virusas, 
nauja Hong — Kongo viruso 
rūšis, kuri Londone buvo izo
liuota ir ištirta.

Nuo Hong Kongo viruso 1968 
1969 melais Jungtinėse Valsty
bėse mirė apie 28,000 žmonių.

Chieagos ligoninės šventėm 
praėjus tiek prisipildė pacien
tų, kad nebėra rietu, bet tie 
pacientai ne visi gripu serga, 
nors kvėpavimo takų ligomis 
yra daug sergančių.

tvarkėje: pnpf. J, Kupriouio p*» 
skaitą — Motoji Lietuva praei
ty ir dabar; buvęs paskutinis

Hitlerio žygį 1939 m,; po to tram-

parodėlė.
Klaipėdos kraštas ir Karaliau

čiaus sritis ir dabar yra ypatin
goje padėtyje. Dėl to ir šis mi-

tuojau po pamaldų, Lietuvių 
parapijos salėje, 3855 Evans st.

R«l: Gi 84873

<*š W. HSiN-EISMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGIŲ* CHIRURGIJA

GRADINSKAS
Vi

DR. NINA KRAIKEI 
KRIAUČEUŪNA1TE

GRUNDIG
Hi-Fi STEREO 

BU 24 GARSIAKALBIAIS 
2512 W. 47 ST. — EB 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVji

AKUŠERIJA Ht MOTERŲ UGOS 
6192 Go. KEDZ1E AVĖ. 

Tetef. WA 5-2678. 
Ne»tsįŲppųB — skambinti 

471-0225. 
VatendM pagal susiiajšHią.

Ofiso tai.: HE 4-JIJg arba RE 7-9700 
RoaidMcijos: PR 4-9801

Grįžusių iš atostogų Florido
je pranešimu, tuojau po Nau
jų Metų įvyko Miami Lietuvių 
Amerika* Piliečių klubu direk
torių posėdi*, kuriame Direk
torių Taryba prezidentų išrink 
tas žinomas lietuvis veikėjas A. 
D. Kaulakis, gyv. 4763 S. W. 
82nd Street, Miami Fla.

A. D. Kaulakis yra vienas iš' 
pačių pirmųjų to klubo steigė-' 
jų, per eilę metų tam klubui 
atidavęs daug savo geriausių 
pastangų ir padėjęs jį išeugintiį 
į kultūringų ir pavyzdingų lie
tuvių židinį.

Trumpą laiką klubą buvo 
uzurpavusį ir jame nesantaikas 
sukėlusi maža, b.et atkakli sa
vanaudžiu grupelė, kuri buvo 
sauvališkai pašalinusi keletą 
veikliausių narių, jų tarpe ir’ 
patį Kaulakį ir buvo pradėjusi 
klubą nutautinti, bet nariai sa
vo visuotiname susirinkime 
klubo ardytojus pašalino ir va- 
dovybėn išsirinko gerus lietu* 
vius.

Išrinkus A. D. Kaulakį vy
riausiu klubo vadovu, klubas 
grįžo į savo garbingą tradiciją 
— būti lietuvių centru ir vie
ny toj u.

certą.
Koncertų atliks solistė Klimai- 

tė-Pautienieuė ir buvęs Lietuvos 
operos solistas Vidmantas Va
latka, kuri* padainuos naujau
sias dar negirdėtas dainas.

Po koncerto svečiai bus pa
vaišinti.

Visi lietuviai maloniai esate 
kviečiami atsilankyti įvertinti 
mūsų daina*, talentus ir meni
ninkų darbų. Kuopos Valdyba

Chieagos mokytojai gauna

Civic Federation apskaičia
vimu. Chieagos mokytojai gau
na algas geriausias iš kitų de
šimties didmiesčių.

Pavyzdžiui, 1972 metais mo
kytojai Chicagoj e turintieji 
bakalauro laipsnį gavo algos 
nuo $9,571 iki $15,254; turin
tieji magistro laipsnį gavo nuo 
$10,224 iki $16,238.

Bostone
$8,459 iki $15,859, magistrai 
nuo $9,159 iki $16,759. i 
Houstone, Texas — nuo 7,100 
iki $10,300 ir nuo $7,200 iki 
$11,700.

bakalaurai nuo

CTA pagalbos negauna
Susirinkusi pirmajai šiemet 

sesijai, Illinojaus 78-ji general, 
asamblėja (seimas) turi pilnas

pirmame aukšte 103 kambaryje. Na
riai ir narės prašomi skaitlingai da
lyvauti. nes turėtone išrinkti klubo 
valdybą 1973 metams, reikalingas 
komisijas ir kt. P« susirinkimo bus 
vaišės. W. Menkus, rašt.

nis susirinkimas įvyks trečiadieni, 
sausio 17 d. 7:00 vai. vakaro Holly
wood salėje. 2417 W. 43rd St Na
riai kviečiami atsilankyti ir aptarti 
klubo reikalus, kuriu yra daug 
Taip pat laikas užsimokėti nario 
mokesčius. Pe susirinkimo bus vai-

Raža Di4t*alvianė, rašt.šės.

rankas darbo — gelbėti amži
nai bankrutuojančią Chieagos 
CTA ir rasti lėšų mokytojų 
streikui baigti.

Nuotaikas Springfielde ži
nantieji tvirtina, kad ir vienu 
ir kitu reikalu, o CTA reikalu 
ypatingai, legislatūra mažai ką 
tegali padary ti.

Naujasis gubernatorius Da
niel Walker per savo valdinin
ką pranešė, kad Ulinojau* vals
tybė jokios subsidijos dėl CTA 
neduos, kol pats Chieagos jnies- 
tas. “neatkosės" tam reikalui 
lėšų iš savo šaltinių. Walker 
pataria (merui Daley), kad 
miestas gali "atkosėti” iš gau
namų mokesčių pajamų už mo
torų kurą,

u

• Atvykus pozuotojai, daili
ninkas, prieš pradėdamas tapyti 
pavaišino ją puoduku kavos. 
Staiga suskambėjo durų skam
butis.

— Kuo greičiausiai nusirenk,
nes tai tikriausiai mano žmoną, 
sušuko jis.

C1 T A SUSIVIENIJIMAS M I . LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Kiekvienas gabs pripažinti, kad tie reikalavimai yra labai tinkami 
Kad mažiau už juos negalima reikalauti iš tų, kuriuos jis lavina dėl ateiu^ 
Mti pammMo teisėjais: o vienok visos trys iš tų ypatybių, kurias yra mint 
njjm, yi* sutrauktos į vieną žodį, o tas žodis yra Meilė, ji reikalauja, kad 
ąaes teisingai apsieitume su savo artimais, su broliais, su šeimynomis, a«

parašysite tokiu adresu;

užsiginti, arba klta-

ji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
im klausimus rasite atsakymus nedidelėje

tv. RASTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS R SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

GYDYTOJAS » CHIRURGAS 
VIDAUS LIGŲ SPEC.

24M WEST 71st STREET -
VALANDOS: Pirmad., antrad., ket

virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet Ketvirtad. ir šešta
dieniais duo 9 iki 11 vai ryto tik 
susitarus.
Trečiatfieniais uždaryta.

DR. RANK HICKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Vai, pagal susitarimą. Uždaryta treč.

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka* 

pių papuošimui ir sezoninės 
kepam g gėlės

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 Se. Harlem Ave. — 566-1220

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

žema Kaina 
R. i E R Ė N A S 

2047 W, 67tfa PI. WAibrook 5-8063

Iš automobilių tikėtų 
miestas gavo $18780

Vienas teisėjas per vieną die
ną iš nubaustų automobilių 
draudžiamose vietose pasta
tymą surinko 18,780. Scofflaw 
teismo teisėjas Richard Durham 
specialiai tokioms byloms skir
tame posėdyje 62 asmenis nu
baudė bendra suma 11,360 ir 
likusius 28 asmenis už 832 ti
kėtų neapmokėj mą laiku nu
baudė $7,420 sumai.

i

DR. 1E0NAS SEBUTK 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET -

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

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

Apdraustas perkraustymas

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tai.; FRontior 6-1882

— Įvairiems parengimams ir 
programs prityrusi šeimininkė 
gamina maistų. Visokie užsaky
mai yra priimami ir bus gardžiai 
ir skoningai pagaminti. Kreiptis: 
RUMŠOS krautuvė, 4359 So. 
Maplewood Aye. Tel. VI 7-2149.

(Pr.)

SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdrsud* ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijone doleriy kapitol*, 
tad ;o apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
Sut įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $16040 

L $1040040.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą - Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1400.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškp KLUBŲ ir draugi jy na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės i kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysi!:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y, 10001

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

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

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

uždaryta.
Rez. tpl.: WA 5-3099

f
SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1400 kiti A. M.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Often: 2662 WEST 591h STREET 
Tol.; PU 8-1223

OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir pėnkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niai* 24 vai. po pieta ir kita laiku 

pagal s\i,si

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

Telef.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. *0629

CHIRURGAS 
2454 WEST Hat STREET 

Ofiso tekt: HEmlock 4-2123

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123.

p. suskis, o. p.
QRTHOPEDA5-PROTEZ1STAS

Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Gpecieti popriba kojoms 
(Arch luppertel ir t t

2B5O West 63rd SL, Chicago, IU. 60629 
Talof.: PRaspact 6-5084

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE". — TORI GERIAUSIA

— Baltijos Kvinteto, pagarsė
jusio vakarų Europoje ir rašy
tojo Antano Gustaičio satyrinės 
kūrybos VAKARAI - KONCER
TAI įvyks Marijos aukšt. mo
kyklos auditorijoje, Chicagoje, 
sausio 20 d., šeštadienį, 8 vai. va
karo ir 21 d., sekmadienį, 3 vai. 
po pietų, 
gintuose,

Bilietai gaunami Mar- 
2511 West 69th St., 
W., telef.; (312) PR 
Jautomui ir studen- 
2 dol. Koncertus-va-

8-4585.
tams tik
karus rengia Grandies šokių iš
vykai į Pietų Ameriką globoti 
komitetas. (Pr.)

DĖDES ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GSRUUSIA DOVANĄ

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę šerną ae

Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Seno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo 2megau« dyvanimą — DMfr 
fierna gyvenam* bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną. Ras ji atJMnene 
Ir pažinojo, p naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antane 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literaterąae forma pasakojimas duos

JU kieta, ideologine veikla.

Antenas RGkoa, VIGM6O ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 del.

GAUNAMA "NAUJIENŲ ADMIW7 BALDOJE

*
Ilgamečio BALFO pirmininko, prelate

J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS

Kieti viršeliai $4,06, minkšti — $3.00.
jdomj knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

Laidotuvių Direktoriai

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

1410 So. 50th Ave^ Cicero 
T«tef.; TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
A1KSB AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TUVIŲ DIREKTORIAI

GERALDAS F. DAIMIDDOVYDAS P. GAIDAS

TRYS MODERNHKOB 
AI**CQNDiTIONED KOPLYCKNI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

46*547 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: Y A rds 7-1741 - 1742

Telefonas; LAfayette 3-0440

NARIAI: AMBULANCE 
PATARNAVl 
MAS DIENA 

IR NAKTĮLietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių

TURIME 
KOPLYČIA' 

VH5O6E MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LfTUANICA AVENUE. Phone: YArao 7-844H

MUDEKM1SKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicere, UL Phone: OLympie 2-ltWk

1739 So. Hoisted Street, Chicago, Iliiaoi* 60606
PETRAS BIELIŪNAS

4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3672

GEORGE F. RLDMINAS
3319 So. LITUANiCA AVĖ. Tek: Y Aro* 7-113o-1139

STEPONAS C. LACK IR SCNOS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubhc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
11UZ8 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DI. 974-4416

P. J. RIDIKAS
3354 80. HALHTRD STREET Phene: Y Ard* -Mill

vkT UETUVIAI BIZNIERIAI



GRANDIES IŠVYKAI ARTĖJANT
Lietuviškoji visuomene jaut ir 21 d. d. Kvintetą dalinai, sa- 

buvo trumpai painformuota,;kau tik dalinai, girdėjome,
kad vasario mėn. 20 d. j PietojTšš proga suruoštame koucer- 
Ameriką išskrenda Chicagosje. Tai šaunus penketukas.
tautinių šokių grupės “(irau- gražiai užsirekomendavęs kuo
dis” dvidešimt rinktinių šoke- ceriais Vokietijoje, Belgijoje, 
jų ir Brazilijos sostinėje duos;Šveicarijoje ir Prancūzijoje.
lietuviams ir kitataučiams kon- Atvyksta j šį koncertų su visai 
cerius. Proga gera. Kaip tik nauja programa. Tokio žanro 
tuo metu ten vyksta l*ietų Ame- koncertų Chicaga labai retai 
likos lietuvių kongresas. !tesutinka, 'l ai gera proga pasi

stebėjome Pietų Amerikos 
jaunimų, atvykusį Į Laisvojo 
pasaulio lietuvių IV tautinių 
šokių šventę ir Jaunimo Kon
gresų. Dauguma labai sunkiai 
kalba lietuviškai, bet jie su di
deliu dėmesiu stebėjos ir gėrė
josi laisvojo pasaulio jaunimo 
darbais ir patys į juos aktyviai 
jungėsi. Pietų Amerikos jauni
mas pageidavo, kad užmegzti 
jaunimo ryšiai glaudėtų, ne
nutoltų. O tai galima pasiekti' 
besilankant tuose kraštuose,

klausyti gražiai dainuojančio 
penketuko.

Taip pat ne eilinė atrakcija 
ir rašytojas Antanas Gustaitis. 
Jį nesenai sutikome Chicago je 
skaitant labai įdomių paskaitų 
apie Balį Sruogų. Dabar jis 
sugrįžta sausio mėn. 20 ir 21 d. 
d. Chieagon ir koncerto metu 
skaitys savo naujųjų kūrybą, 
kuri persunkta humoru, šių 
dienų aktualijomis ir pilkojo 
gyvenimo nuotaikomis. {šį ra
šytojų pažįstame, jį žmonės

Čikagietė filmu artistė Kim Novak kairėje nau jame filme "Tales That Witness Madness", ku
ris gaminamas Londone. Dešinėje Kim Novak savo karjeros pradžioje, prieš 17 mėty.'

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALK REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

* PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1M0KEJ1MAJS.

DEL VISU INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
beviešint vieniems pas kitus.

Dietų Amerikos lietuvių kvie
timą “Grandies” vadovybė pri
ėmė ir jau stipriai ruošiasi 
kelionei.

Ir ši kelionė, savaime aišku, 
yra su didesnėmis išlaidomis, 
kurių nei pati tautinių šokių 
grupė Grandis, nei pavieniai 
šokėjai pakelti negalėtų. Rei
kalinga nuoširdi visuomenės 
talka.

Planuojant šį žygį, retų ir 
ne eilinį, buvo sudarytas tal
kos komitetas: dr. A. Razma, 
L. Dargienė, J. Evans Jr„ A. 
Modestas ir St. Džiugas. Gi ko
miteto vairas atiteko energin
gajam pirmininkui dr. Leonui 
Kriaučelifinui. Su nemažesniu 
entuziazmu ir daibais šiam ko
mitetui talkon atskuba ir “Gran 
dies” globos komitetas, vado
vaujamas Irenos Kriaučeliū- 
nienės.

“Grandies” ilgametė vadovė, 
entuziastė Irena Smeliauskienė 
su savo šokėjais Pietų Ameri
koje tikrai šauniai reprezen
tuos mūsų tautinius šokius, 
gražiuosius tautinius drabu
žius, pristatys mūsų pačius gra
žiuosius kultūrinius bruožus. 
Tad p. Irenai Sinieliauskienei 
ir jos grupei sėkmės.

O kuo mes galėtume prisi
dėti? štai komitetas planuoja 
gražų “Baltijos” kvinteto, iš 
Vokietijos, koncertą Marijos 
aukšt. Mokyklos salėje. Kon
certas įvyksta sausio mėn. 20

mėgsta ir jo kūryba lieka ilgam 
laikui žmonių atmintyse.

Išvykos planuotojai bus dė
kingi, jei lietuvių visuomenė 
parodys reikiamo dėmesio šiam 
kultūriniam įvykiui.

Sausio 27 d. Jaunimo centre 
ruošiama speciali vakarienė iš-

Vakarienės 
ir tie šaunūs

vykai paremti, 
metu pasirodys 
reprezentantai — “Grandies” šo
kėjai, atlikdami meninę pro
gramų.

Pažymėtina, kad šį kartą 
vakarienės .kaina neaukšta, 
kiekvienam prieinama, o atsi
lankydami į vakarienę, savai
me aišku, nuoširdžiai prisidė
sime prie didžiųjų “Grandies” 
išvykos rūpesčių sumažinimo.

O betkokį, gerai paruoštą, 
reprezentantų pasirodymą ki
tuose kraštuose tenka nuošir
džiai sveikinti ir “Grandžiai” 
palinkėti gero vėjo.

TRUMPAI

— Pedagoginis Lituanistikos 
Institutas ruošia linksmavaka- 
rį, kuris bus šių metų vasario 
17 d. Jaunimo Centre.

— Matas Rysokas gyv. Cice
ro gatvėje praeitą antradienį 
ankstyvą rytą laukiant prie 
Cicero ir Cermak Rd. gatvių 
kampo buvo užpultas stambaus 
kūno sudėjimo juoduko su di
deliu peiliu. Atėmęs piniginę, 
kurioje buvę apie $20. šalę sto
vėjusios moters nelietė, bet 
baimės ir ji turėjo nemažai.

— Dzūkų Draugijos susirin
kimas įvyks sausio mėn. 21 d. 
12 vai. 30 min. Jaunimo Centre. 
Jame bus paminėtas V. Krėvės;

i- ^ .96-lasis gimtadienis. Visi dzū
kai ir jų draugai kviečiami da
lyvauti. Su V. Krėve ir jo kū
ryba supažindins 1. Serapinas 
ir 1’. Serapinienė. Antanas Ma
linauskas yra draugijos valdy
bos narys parengimų reika
lams. >

— šv. Kryžiaus Ligoninė sau
sio 22 d. pradeda 2 savaičių 
slaugių kursus, norinčioms ir 
galinčioms dirbti moterims) 
slaugymo bei senelių priežiū
ros institucijose bei globoti 
namuose esančius chroniš-kus 
ligonius. Registruoja ir teikia 
informacijas Mrs. Lucille Mey
er, tel. 434 — 6700.

mokyklą. Abiejų tėvai — Apa- 
uavičiai ir Miciūnai gyvenų 
kaimynystėje, ruošiasi iškelti 
vestuves sueinant į pageidau
jamą giminystę bei gentystę.

— Valė Lapaitis iš Tinley 
Parko apylinkės išvyko ilges
niam laikui į Floridos valstiją.

— Vytautas Ripskis iš Ever
green Parko apylinkės kartu 
su prenumerata ir linkėjimu 
— tvirtai laikytis lietuviškų 
reikalų sargyboje — atsiuntė 
vajui 10 dol.

CUSTOM BUILT RANCH — 
Vicinity 84th & California.

7 large rooms. 2% baths. 2 fireplaces. 
Large finished basement. In-law apart
ment attached. Far too many extras 
to list S54

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

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

PARDAVTMAS.
BALYS BUDRAITIS 

BUD’S ĖEAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

— Al. Apanavičius, Illinois 
u-to Circle Campus studentas 
iš Brighton Parko apylinkės 
susižiedavo su Patricia.Miciū- 
naile, baigusių Marijos aukšt.

— Malvina ir Petras Zdana
vičiai iš Marquette Parko apy
linkės atsiuntė Naujienų vajui 
5 dol. Apol. Skopas iš Cicero, 
Ilk, atsiuntė 3 dol.

4612 S. Pauliha St
(Town of Lake)

Dažo namus iš lauko ir iš vidaus; 
Darbas garantuotas.

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

STASYS ŠAKINIS

GREITAS SUMETIMAS
Tulso mieste. Oklahomoje i 

supermarketą įėjo didžiulę skry
bėlę užsimaukšlinęs teksietis 
(Texas valst. pilietis) ir priėjęs 
prie produktus tvarkančio ber
niuko paprašė jam parduoti pu
sę saloėių galvos. Vaikas nubė
go prie krautuvės vedėjo ir pra
dėjo: “Kažkoks idiotas teksie
tis prašo jam parduoti pusę Sa
ločių galvos...” ir skersa akimi 
pastebėjęs, kad tas teksietis čia 
pat, pridūrė: “o šis džentelme
nas nori antrosios pusės”.

_ SAVE AT

Mutual Federal 
Savings and loan

— B. Poškaitis iš Bridgepor- 
to apylinkės kartu su prenu
meratos mokėjimu atsiuntė 
Naujienų vajui 10 dol. Vajaus 
komitetas dėkoja visiems rė
mėjams ir prašo visus skaity
tojus prisidėti prie Naujienų 
išlaikymo, taip pat daryti žy
gių suradimui bent po vieną 
naują skaitytoją. Visi lietu
viai kviečiami užsisakyti Nau
jienas. Jos 

• reikalingos,
dabar yra visiems 
net būtinos.

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608

Pe*er Kazanauskas, President Phone 847-7747

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

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE

2 YEAR MATURITYMOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigas ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.
REGULAR 

PASSBOOK 
p . ACCOUNT rer Annum

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, HI. 60608. — Tai. 2544320

{vairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai 
maistas, doleriniai Certifikatai.

Per Annum

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

NOW INSURED TO $20,000

— Ponia
Waukegano 
poniai .B. Grass, Orlando, Fla 
Naujienos yra geriausia ir pras 
mingiausia dovana bet kam ir 
bet kuriomis progomis, taip 
pat gerus būdas prisidėti prie 
geros vajaus sėkmės.

— Julius Wit k o - Vitkauskas 
gyv. Naujienų kaimynystėje, 
sveikindamas naujieniečius su 
vajaus paskelbimu, užsisakė 
Naujienas. M. Juozaitis iš Brigh
ton Parko apylinkės taip pat 
užsisakė Naujienas.

B. Stevenson iš 
užsakė Naujienas

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

*
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th SL, Chicago, m. 60629. • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas (valrly prekių. 
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

LIETUVOS VARDO KILME
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten mirimas ir Lietuvos 
vardas.

JANITOR WANTED 
for medium size printing plant 

and offices. 40 hour week. 
Permanent. 

276-1600

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

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

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

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SU Chicago. HL 60608

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.

HELP WANTGD — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

REIKALINGAS NAMŲ 
PARDAVĖJAS. 

Geros ir neribotos salvgos.
BELL REAL ESTATE 

6455 So. Kedzie Avenue 
778-2233

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

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, minkšt $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
_____—... i., ■■ i i——.

~ NAUJIENO6,~CHICAM I, ILL.— MONDAY,”JANUARY*”15, IfiH”

GEROS DOVANOS
ŽIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

su DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS;

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik *__

Minkštais viršeliais tik .......... ................ .........
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2 00 dabar

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

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 66668

$3.00
$2.00

$1.50

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

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

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

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660
dr

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

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, III.
_____ _ TEL. — 776-5888

Anicetas Garbačiauskas, sav.

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.

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolu —y 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654 mmSt

itale Farm Lie and Casualty Comoany

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

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

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.

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

AL. IR I G N A S

VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 778-9533 — TEXACO
58-tos Ir Western Avenue kampas

I

LAIMINGI NAMAI
ORIGINAI US APARTAMENTINIS 

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

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

j PUIKUS 2 BUTŲ 19 metų mūras. 
’; 2 atskiri šildymai, keramikos vonios, 

kabinetu virtuvės, alumin. langai, ge
ležinės tvoros, garažas, arti ofiso. — 
$36.000.

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

įšo *84.000
6% KAMBARIU didelis Georgian. 

, V/z VONIOS. įrengtas sausas beismon- 
, tas. 2 auto garažas. Apie 20 metų, 
kaip nauias. $23.000.

4 BUTU po 5 kambarius mūras. 4 
auto mūro garažas. Naujas gazo šil
dymas. Platus lotas. Arti Tėviškės 
bažnyčios — Marouette Parke. $49,500.

2 BUTU 6 metu luksus mūras. 2 auto 
mūro garažas. Viengungiui įrengtas 
beismon*as. Arti ofiso. $48.800.

9 KAMBARIU 9 metu mūro reziden- 
eiia. 2 modernios vonios. 2 atskiri šil- 
dvmat Cent, oro vėsinimas. Garažas. 
Arti Kedzie ir narko. $40.000

2 BUTU gražus mūras arti vienuo
lyno. Nauias gazn šildymas. 2 auto mū
ro garažas *28 500.

6 KAMBARIU modernus medinis. 
Nauias gazo šildymas. Arti Margučio 
radžio S15ROO

MODERNUS 6 KAMBARIU 14 metų 
mūras. Cent oro vėsinimas. Įrengtas 
heismnntas ba^as. vonios. 40’ lo- 
ta.s Garažas. $24.000.

PLATUS VERTINGAS T OTAS Mar- 
nuette Parke. Kaina $9.900.

8 KAMBARIU 1% aukšto 16 metų 
»nflra« 2 VO”’OS. Tr*>-ngtj»e hAisman- 
tas. Garažas 83 ir Kedzie. $32.000.

2 AUKŠTU 2 BUTŲ NAMAS, pla
kus Jotas. Garažas. Arti mūsų. — 
*22.000.

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

MŪRINIS 4 MIEGAMI ir 3 vonios. 
Moderni virtuvė. Dideli kambariai. 
Garažas 32 pėdų sklvnas. Tuoj sa
lima užimti. Gerai prižiūrėtas. Ne
brangus. 64 ir Artesian

MŪRINIS BUNGALOW. 6 kamba
riai. Dideli miegami. Moderni vonia 
ir virtuvė. Mūrinis garažas. Platus 
sklypas. Daug priedų. 64-ta ir Cali
fornia. 826,900.

SIMAITIS REALTY
2951 W 63 ST. (Prie Sacramento)

TEL. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. DI. 60909. Tel.: VI 7-3447

DtL AUKŠTOS KOKYBES. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

Al. RWTlFAirnS TW.

Federailnlu Ir vafttlloa pa|amy 
mokėsiu aotkaišiavimat

Nekilnojamo turto pirkimas 
pardavimas

Pat ašy paliudl|ima«

Draudimo lnformocl|ot
INSURANCB
NAUJAS ADRESAS

ŠIMAITIS REALTY
29S1 W. 63 St. (prie Sacramento)

Tel. 436-7878




