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VLIKO TARYBOS POSĖDIS
Š. m. sausio 26 Nejv Yorke įvyko Vyriausio Lietuvos Išlaisvi

nimo Komiteto Tarybos posėdis. Buvo peržvelgti paskutiniai 
protokolai, išklausyta Vliko Valdybos veiklos apžvalga, svarstytas 
Vliko Seimo Tarybai pavedimas ir kt.

Vicepirmininkas Juozaš Au
dėnas Tarybą painformavo 
apie paskutinių dviejų mėne
sių Valdybos veiklą. Pranešė
jas pirmiausia priminė apie 
okup. Lietuvoje nesiliaujantį 
Bažnyčios persekiojimą, dėl 
kurios laisvės tauta atkakliai 
kovojanti. Tos kovos padari
niai yra nuolatiniai kunigų 
teisinai, žmonių, ypač moks
leivių, persekiojimai ir pan.

K VISO PASAULIO
ČIKAGA. — Policijos virši

ninkas Conlisk paskelbė planą 
kovai prieš kyšius imančius 
policininkus. Įsakyta suimti 
automobilistus, kurie sustab
dyti gatvėje, pasiūlo policinin
kams pinigų. Policininkai, ku
rie priims kyšį, bus pašalinti 
iš darbo. Policininkai, kurie

Gyventojai daug rizikuoją ra- žinodami nutylės kitų imamus
šydami pareiškimus, peticijas, kvšius,

-------- a, BuS apklausinėti visų tavernų
Paskuti- savininkai, ką jie žino apie ky-

skundus — ir viskas atsimuša 
kaip žirniai į sienų. P 
niu metu buvo surinkta daug 
tos kovos dokumentų. Jau iš-

bus pašalinti iš darbo.

šius imančius policininkus.
WASHINGTONAS. —

leisti du dokumentų leidiniai, darbas Amerikoje sausio mėn.
pavadinti Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika. Jie skel
biami Eltoje ir numatoma iš
leisti atskiru leidiniu anglų 
kalba.

Valdyboje yra susikaupę 
daug reikalų, ir ji posėdžiauja 
kas savaitę Kalėdų — Naujų
jų Metų šventėms buvo išleis
tas visiems lietuviams sveiki
nimo žodis. Vasario šešiolik
tosios minėjimas paruoštas nu
tarimų projektas — pavyzdys, 
kurio paklausa esanti didelė.

BUS SVARSTOMA VIETNAMO TAIKA
WASHINGTONAS. — Washingtone ir Pekine Vienu metu 

buvo paskelbta, kad vasario 15 d. į Pekiną atvyks prezidento pa
tarėjas Henry Kissinger ir tarsis su Kinijos vadais iki vasario 19 
d. Kaip jau paskelbta, Kissingeris prieš šią kelionę vasario 10 d. 
vyks į Hanojų. Trumpame pareiškime sakoma, kad Kissingerio 
kelionės tikslas yra konkrečiai pasitarti su Kinijos vadais apie 
santykių tarp Kinijos ir Amerikos tolimesnį vystymą normaliza
vimo kryptimi ir pasikeisti nuomonėmis apie' abiems pusėms rū
pimus klausimus.

siekė 5%, kas yra žemiausias
nuošimtis per dvejis su puse
metu. Čikagos ir apylinkių be- žiemos fotografija daryta Suomijos šiaurėje, netoli Pattikakoski kaimo. Čia žiemos naktis tęsiasi du mene- Vib 
darbių nuošimtis buvo 3.8%. | ”“s' "“««"* »*•» r™ -

FORT BENNING. — Nese- ..................................t

zidento žentas Edward Finchj RUSAI PADEDA SEKTI LĖTUMUS
Cox įstojo į karininkų mokyk- i 
lą Fort Benning, Georgia. Jis ... 
studentu būdamas priklausė .
ROTC korpusui ir išsitarnavo J
leitenanlo laipsnį. i

MIAMI BEACH. — Policija, 
jau suėmė Charles Reardon,

Kissingeris Kinijoje jau vra 
buvęs penkis karius, paskuti
nį kartą birželio 1!) — 23. Ame
rikos vyriausybė supranta, kad 
Indokinijos taikos ar karo klau
simas didele dalimi priklausys 
nuo Kinijos ir Sov. Sąjungos 
laikysenos. Jei šiaurės Viet
namas negaus ginklų, jis nega
lės pradėti naujų invazijų į 
kaimynines šalis.

Vienas iš svarbių klausimų, 
kurį Kissingeris Pekine svars
tys, bus numatoma tarptauti
nė, 12 valstybių konferencija,

Nixonas nominuotas 
Nobelio premijai

OSLO. — Paprastai Nbbelio 
Fondas niekada neskelbia, kas 
ir kodėl yra nuominuoti gauti 
Nobelio premijas. Penktadienį 
fondo pirmininkas padarė iš
imtį, paskelbdamas, kad tarp 
40 kandidatų gauti Nobelio Tai
kos premiją yra prezidentas 
Nixonas. Jis nominuotas ne už 
Vietnamo taiką, bet už tai, kad 
jis važiavo į Pekiną ir į Mask-lkuri turėtų garantuoti Vietna

mo taikos susitarimą. Konfe
rencija turėtų prasidėti vasa
rio 26 d.

Cituodamas “Ėlta-Pressedienst”, vokiečių kalba laikraštis 
. “Neu Bildpost” p. m. gruodžio 17 laidoje patalpino straipsnį “Ver- 

folgt und Verleumdet” “Persekiojami ir Niekinami”. Paminėda
mas Sovietų okupuotos Lietuvos tikinčiųjų vargus, laikraštis sako, 
kad labiausiai nuo saugumo policijos kenčia mažmiesčių gyven
tojai, nes juos lengviausia sekti. Juos šnipinėti ir policijai pra- 

VeMd„. ’. .. . . . .. nešinėti padeda ir “Lietuvon atgabentieji rusai intelektualai, ūki-Valdybą smulkia. pęrznirejus. kuris jungęs l zmomų p.lną • LietOTOS katalikai, aktyviŽ'Kmiartiaji’aavo
kavinę, papylė ant žemes ga- kunigų veiklą, yra sekami ir įvairiais būdais bauginami ir grasi- 
zolino ir jį padege. Kavinėje nami. 
buvo 200 žmonių, 52 buvo su-j 
žeisti kilusioj panikoj ar pri
sikvėpavę dūmų.

EAGLE » GROVE. — lowoj čiančias jų charakterį, moralę 
dujų sprogimas sugriovė ręsto- ir politinius nusistatymus. Po- 
raną, kelias krautuves ir iš-licijai ypač esą svarbios žinios,- 
daužė langus plačioje apylin- kurios gali padėti kunigą iš jo, 
kėje. Žuvo 13 žmonių. j užimamos vietos iškelti, kaip

SAN DIEGO. — Jūrų laivyno tai: Girtuokliavimas, narkoti- 
vadovybė įsakė laivų kapito- kai, moterys... Sekimų re- 
nams tyliai atsikratyti tokių jū- zultatai skelbiami per spaudą 
reivių, kurie kelia neramumus ir radiją. Pagaliau partija nu- 
ir neįsijungia į drausmės palai- taria, kokių priemonių reikia 
kymą. Tokie vadinami “netin-! imtis “žmonėms apsaugoti” 
kamais tarnybos pratęsimui”, nuo kunigo.. Viena dažniausiai 
Praėjusiais metais keliuose lai- vartojamų priemonių yra “gero 
vuose įvyko rasinių neramumų, vardo nužudymas”. Tokiais at

vejais pagalbon šaukiami ir 
psichiatrai ir pedagogai ir ra
šytojai, kurių pranešimai nau
dojami “suklaidintai visuome
nei į gerą kelią atvesti.” 

Nagrinėjami ir kunigų 
mokslai ir, jei jie režimai 
patinka, kunigai šaukiami 
siaiškinti. Jeigu dvasiškiai 
paklusta valdžios ar saugumo 
nurodymams, jiems atimamas 
“darbo leidimas” vieniems, 
dviem ar trejiems metams, ši
ta bausmė dažnai taikoma kaip 

i tik tokiems kunigams, kurie 
žmonių yra labiausiai mėgia
mi. Prieš kunigus, prie kurių 
nežiūrint geriausio noro neran
dama jokio priekabio, varto
jami kitokie metodai: kaip 
jpav. kun. Kunevičius ir Valki
ninkų klebonas Algimantas 

^|Keina buvo apkaltinti, kad 
“ą “nedisciplinuoti” ir pa
šaukti kariuomenėn. Pastara- 
jsis jau anksčiau buvęs nubaus
tas 50 rublių, tariamai už tai, 

grinėtų galimybes Vliką suda- kad jis pavedė mergaitei pa- 
rančioms grupėms jungtis j ruošti prie komunijos 3 vaikus, 
stipresnius vienetus”, dėl užsi-j Jis buvo taip pat apkaltintas 
tęsusių ilgų diskusijų atidėjo tuo, kad laikąs mišias jauni- 
kitam kartui. įmui ir, kad leidęs

Posėdžiui pirmininkavo Ri- riaus patarnauti nepilname- 
ma čerkeliūnienė, socialde-Jčiams. Panašiai buvo nubausti 
mokratų atstovė, sekretoria- kiti kunigai, kurių nusikalti- 
vo Juozas Pažemėnas., Vieny- mai buvo dar nekaltesni: kw 
bės Sąjūdžio atstovas. (Elta) |kurie leido vaikams, tėvams

Seimo nutarimus ir ieškojo bū
dų jų įvykdymui. Vienas jų tai 
paruošimas etnografinių Lie
tuvos sienų studijos, o antras 
išsiaiškinimas su Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Sąjunga dėl jos 
dalyvavimo Vlike. Pranešėjas 
parodė autentišką laišką apie 
Simo Kudirkos gyvenimą sun
kiųjų darbų vergų stovykloje 
Sibire. Kudirkos dienos darbo 
norma, esanti kibiru - išnešioti 
dvi tonas cemento, karučiu 
vežioti žvyrą ir smėlį. Visą die
ną jis esąs maitinamas ta pačia 
sriuba, kurion įdedama 10 
gramų aliejinių riebalų. Per 
‘mėnesį gaunąs 750 gramų cuk
raus. Kol Kudirka neiškalė
siąs penkerių metų, tol jam 
nebūsią leista priimti riebalų 
iš šalies. Valdyba numato tuo 
reikalu kreiptis j JAV Prezi
dentą.

Artinantis metinei sukakčiai 
(gegužės 14 d.), kai Romas Ka
lanta Kaune paaukojo savo gy
vybę dėl Lietuvos laisvės. Val
dyba yra nutarusi išleisti jo ge
rai paruoštą paveikslą, kuris 
turėtų būti matomas kiekvie
nos lietuvių šeimos namuose.

J. Audėną papildė vicepir
mininkas Jurgis Valaitis apie 
Baltų Santalką, kuriai dabar 
vadovauja lietuviai dr. J. Va
liūnas, J. Valaitis, ir A. Raz- 
gaitis. Pirmame Santalkos po
sėdyje, įvykusiame sausio 22 
d. buvo apsvarstyta, (a) Eu
ropos Saugumo Konferencija, 
kurios paruošiamieji darbai 
vyksta Helsinkyje; Vlikas savo 
memorandumą jau pasiuntė, 
estai ir latviai ruošiasi pasiųs
ti; (b) Baltų Informacijos 
Centro organizavimas; (c) 

• Studijuoti Sovietų S-gos užsi
mojimą “respublikų" sienų 
numatomus keitimus ir kaip 
jie gali paliesti okupuotąsias 
Baltijos valstybes.

Visus iškeltuosius klausimus 
Tarybos nariai išsamiai disku
tavo. Seimą pavedimą Tary
bai sudaryti komisiją, kuri n»

Apie kunigus policija renka 
įvairių įvairiausias žinias, lie-

Neleidžia kalbėti 
su korespondentais 
MASKVA. — Sovietų milici-Į 

ja Maskvoje suėmė du jaunus 
žydus, kurie bandė susitikti 
su vakariečiais koresponden
tais. Viename atvejuje Alek
sei Tumerman buvo civiliai 
apsirengusių sovietų žvalgybos 
valdininkų permuštas ant že
mės ir suspardytas po jo susiti
kimo su V. Vokietijos kores
pondentu Maskvos gatvėje. 
Korespondentas matė, kaip apie 
20 vyrų išlipo iš kelių automo
bilių. sekusių vokiečio auto
mobilį. ir pradėjo Tumerma- 
ną tampyti ir mušti.

Antras žydas Aleksander. 
Levich buvo suimtas, kai jis1 
bandė įlipti su dviem britų ko- 
respondentais į jų automobilį.

pa- 
ne- 
pa- 
ne-

prie alto-

kad susitarė apriboti ato
minius ginklus.

i
Tarp kandidatų Taikos pre

mijai yra Jugoslavijos prezi
dentas Tito. Prezidentą Nixo- 

■ ną nominavo grupė respubli- 
’ ų ir amerkiečiai 

Kadangi Ameri- 
WASHINGTONAS. — Ame- kos ir prezidento Nixono var- 

rikos miestų merų organizacija das Skandinavijoje dėl Viet- 
paskelbė raportą, kuriame namo karo nėra labai gerbia- 
kritikuoja prezidento Nixono nias’ 
planus sumažinti lėšas, vieti- premija bus paskirta.

Miestų vadovai 
kritikuoja biudžetą 'įjzri

nėms problemoms. Jo pasiry
žimas leisti miestų savivaldy
bėms spręsti daugiau proble
mų yra sveikinamas, tačiau jo 
nutarimas mažinti išlaidas yra' 
puolamas.

abejojama, ar jam ta

prieš abortus
ČIKAGA. — šeštadienį čika- 

Raporte sakoma, kad nuirau- 8OS miesto centre įvyko katali- 
kimas daugelio “didžiosios vi- kų organizuota demonstracija 
suomenės programų dalies kai prieš Aukščiausiojo Teismo 
kuriuose miestuose paliečia tų sprendimą palengvinti abortų 
miestų gyvybę. Federalinių operacijas, panaikinant atski- 
mokesčių netekimas privers rų valstijų įstatymus, tokias 
kai kuriuos miestus pakelti vie- operacijas draudžiančius. Da

lyvavo apie 8,000 žmonių, la
bai daug moterų. Mes nestovė
sime nuošaliai ir nežiūrėsime, 
kaip žudomi milijonai nekaltų

miestų lūšnynai dar kūdikių, pareiškė Mary Tow
ne, Illinois Citizens Concer
ned for Life pirmininkė.

1 Kunigas William Cogan pa
reiškė savo kalboje: Daktarai 
visoje Amerikoje stovi pasi
ruošę su sa\Y> iščiulpimo pom
pomis žudyti vaikus už 125 dol. 
kiekvieną. Tokie daktarai, ku
rie daro abortus yra medicinos 
prostitutės, pasakė Cogan.

Connally neturįs

Tarptautinė paliaubų prie
žiūros komisija, sudaryta iš 
Vengrijos, Lenkijos, Kanados 
ir Indonezijos karininkų, šią 
savaitę įsteigs stebėjimo punk
tus septyniuose Pietų Vietna
mo miestuose. Tos komisijos 
kanadietis naiys Mochel Gau
vin pareiškė, kad šią savaitę 
laukiama pirmųjų amerikie
čių karo belaisvių paleidimo.

— Per budistų Naujuosius 
Metus karo paliaubų laužymas 
suretėjo.

Žydai savinasi 
lietuvių darbus

FORT MYERS. — Floridos 
laikraštyje “Fort Mvers News- 
Press” gruodžio 17 d. kaž koks 
Joe Plattner pareiškė, kad Lie
tuvos laisvės demonstracijose 
suimtu asmenų daugumas bu
vę žydai. Į tai sausio 24 d. stip
riai atsiliepė žurnalistas Vilius 
Bražėnas, minėto laikraščio 
skaitytojas.

Jis rašo, kad šis Plattnerio 
pareiškimas ne tik yra visiškai 

'klaidingas, bet ir įžeidžiąs drą
sius, prispaustus lietuvius, ku
rie nuo pat savo valstybės jstei-

jgimo prieš aštuonius šimtme
čius nuolat kovoja už savo lais
vę. Nors jie visada dėkingai 
priėmė kitų paramą ir pagal
bą. tačiau jie niekad neprašė 
kitų už juos kovoti.

Toliau Bražėnas rašo: Žino
dami žvdų intelektualu drąsos 
pavyzdžius ir jų pasisakymą už 
žmonių teises ir visų sovietų 
valdomų tautų apsisprendimą, 
nenustebtume, kad kartu su 
lietuviais katalikais praėjusių 
metų gegužės mėn. demonstra
vo ir keli žydai, tačiau tvirti
nimas, kad daugumas demons
trantų buvo žydai yra priešin
gas liudininkų pasakojimams 
ir Vakarų Europos spaudos ap
rašymams.

čia pat esant, dalyvauti pro
cesijose; kitas, būtent Eišiš
kių klebonas, buvo apkaltin
tas sabotažu, nes jis per pa
mokslą paraginęs savo para
pijos moteris ateiti kitą sekma
dienį patvarkyti bažnyčią, ir 
jos — taip buvo argumentuoja
ma — per tai buvo atitrauktos 
nuo laukų darbų bendruome
nės nenaudai. (Elta)

— Vakarų stebė- 
laukė, ką Krem- 
pasirinks atpirki- 
nepasisekimus že- 
Dabar paskelbta.tinius mokesčius. Nutraukus 

kai kurias miestų išvystymo 
programas, atsiras daugiau be
darbių. bus mažiau statoma 
namų ir
daugiau didės.

Atskiros valstijos pritruku
sios lėšų savo reikalams, vis 
dažniau žiūri į valstijų loteri
ją. kaip į vienintelį užtikrintą 
pajamų šaltinį. New Yorkas iš 
loterijos pernai turėjo apie 52 
milijonus dolerių gryno pelno. 
New Jersey pelnas — 33 mil.. 
Massachusetts — 22 mil., Penn-

sylvanijos — 16 mil.
Pernai loteriją įsivedė Michi- 

gano valstija ir parduoda apie 
5 milijonus bilietų kas savaitę. 
Gryno pelne valstijai lieka po( 
milijoną į savaitę.

Prašo medžiagos
Studiją apie Sovietų Sąjun

gos apimtyje esančių tautų da
lyvavimą Sąjungos apimtyje 
esančių tautų dalyvavimą Są
jungos kariuomenėje ruošia 
JAV kariuomenės majoras John 
H. Lobingier. Jam ypač reikia 
medžiagos apie sovietų kari
nės vadovybės politiką ne ru
sų tautų atžvilgiu, jų rekrutą-Į 
vimą, pasiskirstymą, 
lavinimą, patirti karo metu, 
politinį patikimumą ir jų dis
kriminaciją. Rašyti šiuo ad
resu 1524 Oakhurst Ave. Nor
man, Oklahoma. 73069.

politinių planų
WASHINGTONAS. — Buvęs 

iždo sekretorius John Connally 
pareiškė spaudai, kad jis neturi 
jokių politinių planų ir šiuo me
tu negalvoja apie kandidatavi
mą į kurią politinę vietą. Ko
respondentams paklausus apie 
prezidento Nixono pareiškimą, 
kad Connally tiktų bet kuriai 
pozicijai, įskaitant prezidentū
rą. Connally pasakė, kad jis pre
zidentui dėkingas už tokį 
tikėjimą, tačiau jis neturįs 
siekti politinės vietos.

Washingtone kalbama,

Kremlius išvarė 
žemės minister!

MASKVA, 
tojai seniai 
liaus vadai 
mo ožiu už 
mės ūkyje,
kad iš pareigų pašalintas so
vietų žemės ūkio ministeris 
Vladimir Mackevič, kuris per
nai kelis kart lankėsi Ameri
koje. Jo vieton paskirtas galin
gojo politbiuro narys, žemės 
ūkio reikalų specialistas. Di
mitry Stepanovič Polijansky.

Polijanskis iki šiol buvo 
premjero Kosygino vienas pa
vaduotojų. Jis iš tų pareigų at
leistas.

Vakarų stebėtojai, matyda
mi šios žiemos sąlygas Sovietų 
Sąjungoje, tvirtina, kad ir 1973 
metai gali būti blogo derliaus 
metai. Daugelyje Sovietų Są
jungos vietovių buvo labai ma
žai sniego ir daug kur pasėlius 
išnaikino šaltis.

pasi-
noro

kad 
karinį prezidentas mieliau norėtų ma

tyti Connally sekančiu respu
blikonų kandidatu į prezidentus, 
negu viceprezidentą Agnew. 
Abejotina ar ilgametis demo
kratas Connally gautų respubli- 

(E) *konų nominaciją.

Rusams pavojingų 
mitų žlugimas

Maskvos žurnale “Voprosy 
Literatury” (1972. Nr. 7). par
tinis kritikas Leonidas Terako- 
pianas labai palankiai įvertina 
J. Avyžiaus romaną “Sodybų 
tuštėjimo metas”. neseniai 
pasirodžiusį rusų kalba pava
dintą “Paprasta pastogė”. Te- 
rakopiano. žurnalo “Družba 
Narodov” vyr. redaktoriaus 
pavaduotojo, susižavėjimo pa
grindas politinis. Avyžiaus ro
manas geras, nes jis “įrodo” 
nacionalistinių “mitų” Augi
mą. teigia sovietinius idealus.

(Elta)
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REPORTAŽAS IŠ WECONSIN0
Lietuviai kultūrinėje veikloje

Praeitais metais Wisconsin’ 
o lietuviai nesnaudė: piknika- 
vo, žuvavo, atostogavo, iški- 
lavo, stovyklavo ir įvairiomis 
p’o minis tarp kitų tautų lie
tuvius atstovavo. Vieni jau bu
vo periodinėje spaudoje apra
šyt', bet kiti, kuriuos aš skai
tau svarbesniais, net nebuvo 
paminėti. Taigi sustosime dau
giau prie jų: lietuvių pasiro- 
dvnias Fon Du Lac tautų šven
tėje, lietuvių atstovavimas 
Sommer Fest Milwaukee’je ir 
lietuvių pasirodymas lapkri
čio mėn. 17 — 19 d. Folks Fair 
festivalyje Milwaukee’je.

FON'DU LAC 
TAUTŲ ŠVENTĖ

įvyko praeitų metų birželio 
3 — 1 dienomis. Pats miestas 
įsikūręs prie didelio ežero 
apie 60 mylių į šiaurę nuo Mil
waukee. Gyventojai yra įvai
rių tautų. Naujai atvykusių 
daugiau yra latvių. Apylinkė
je gyvena ir keliolika lietuvių. 
Kiek toliau nuo Fon du Lac yra 
Seboygan miestas, 
vi a i turi net savo 
Anksčiau ši lietuvių 
buvo labai gyva, 
daro savo: senieji miršta, o ne 
visi jaunesnieji nori jungtis į 
lietuvišką veiklą, taigi veiki
mas mažėja. Fon Du Lac lie
tuvius atstovavo Kenošos lie
tuviai, vadovaujami p. Balčiū
nienės ir dr. Balčiūno. Kadan
gi tai buvo atostogų metas, 
jaunimas buvo išvažinėjęs, ne
pajėgta tenai lietuviškus šokius 
pademonstruoti, bet buvo su
organizuota lietuviška paroda 
ir pa i davinėjami lietuviški
valgiai^

Dabar reikia pasakyti, kad 
Kenosha vietoj vienos šokėjų 
grupės jau turi tris. Viena šo
kėjų grupė — “Bijūnas” jau 
seniai kaip šoka. Prieš maž
daug pusantrų metų susidarė 
jaunių, tai yra jaunesnių kaip 
16 metų šokėjų grupė, kuri jau 
gerai užsirekomendavo. Da
bartiniu metu organzuojasi 
dar trečioji grupė iš Šv. Petro 
parapijos mokyklos. Taigi, 
kai kitur šokėjų grupės griūva, 
chorai nyksta, Kenosho’je au
ga. Visų šokių grup.ių vedėju 
yra Stasys Milašius. Reikia pa
žymėti, kad jam atlyginimo 
niekas nemoka. Reikia galvo
ti, kad viena iš tų grupių se
kančiais metais jau lietuvius 
atstovaus Fon Du Lac su šo
ki ai.s

Su šokiais reiškėsi daugiau
sia lenkai. Pažymėtinas jų 
jaunas akordeonistas, gal ko
kios dvylikos ar keturiolikos 
metų, bet akordeoną valdė 
meistriškai, o šokėjai šoko vie
ną šoki po kito, pradėdami 
mazūru. o publika po kiekvie
no šokio atsilygino ilgais plo
jimais. Vėliau pasirodė vokie
čių jaunių grupė, o vėliau se
kė kitos. Reikia pasakyti, kad

kur lietu- 
parapiją.
kolonija

bet laikas

salė šokiams nepritaikyta, pa
naši į Lietuvos ūkininko kloji
mą,, grindys tiktai cementu iš-i 
lietos. Bet nei vienas šokėjas 
nesuklupo ir savo partijas at
liko gerai.

Lietuviai pardavinėjo cepe
linus, balandėlius, napolevną, 
rožytes, morkų tortą ir įvai
rių rūšių sausainius. Parodo
je buvo išstatyta aliejiniais da
nais dažytas paveikslas “Vytau
tas prie Juodųjų Jūrų” ir dide
lė dalis keramikos išdirbinių. 
Dalis keramikos buvo parda
vinėjama. Taip pat buvo par-i 
davinėjami : žvakės, zuikučiai 
ir kiti žaislai vaikams. Atsilan
kė vietinės radijo stoties atsto-i 
vai, kurie turėjo “interview” 

i su lietuviais ir kitų tautų atsto
vais. Matėsi olandai pardavė: 
nėjo malūnus, vokiečiai — deš
ras, rusai — medžio išdirbi
nius. čia dalyvavo ir vienas 
moterų vienuolynas su savo 
išdirbiniais. Iš lietuvių labai 
daug darbo įdėjo: Darbutai^ 
Marija ir Stefanija Pelanis^ 
Genienė, Federavičięnė, S. 
Gedgaudas, Desmore ir kt.

, SOMMER FEST
, MILWAUKEEJE

Prieplauka (Tapyba)M. ŠILEIKIS

darytos iš Kenoshos, Racine ir sies riestainius. Italai — pizzą 
Waukegano šokėjų, taigi yra ir sausainius, ir . t.
nelengva problema su repetici
jomis, bet vis tiek visos kliūtys 
nugalimos, jeigu tiktai yra no
ro. O jaunimui noro netrūksta.

po dešimt metų bus pasiekta kienė, Genienė, Veh 
n e toli to» sumos. ..

PASILINKSMINIMŲ
SKYRIUS

Jau dabar tradicija virto, kad 
Mflwaukes * mieste vadovybė 
kiekvienais metais ruošia va-į 
saros festivalį, kuris vyksta 
10 dienų ir sutraukia netoli- 
milijono dalyvių. Festivaliu 
renkasi jauni ir maži, seni ir 
liekni. Festivalio vadovybei, 
sudaro daug galvosūkio, kaip 
visų norus patenkinti, kad se
kančiais metais vėl atsilanky
tų. Tam tikslui kviečiami žy
mūs dainininkai, sportininkai, 
klaunai, cirko dalyviai ir įvai
rių rūšių menininkai. Mažieji 
stovi, kur meškos šokinėja ir 
ant rutulių vaikščioja. Senieji 
spiečiasi prie bravorų ir siurb- 
čioja alutį, tuo pat metų ste
bėdami įvairias programas, o 
didesnė dalis jaunimo trepsi 
kojomis orkestro garsams pri
tariant. Ir taip sukasi viena 
po kitos poros: kai kurių vei
dai įraudę ir prakaitas liejasi.

Tokioms programoms išpil
dyti kviečiami ir įvairių tautų 
šokėjai. Lietuvius atstovavo 
“Bijūno" šokėjų grupė, šo
kama specialioje įvairiom švie
som apšviestoje scenoje. Lie
tuviai labai gerai pasirodė. Be 
lietuvių šoko: latviai, vengrai, 
vokiečiai, serbai, lenkai ir ki
tos tautos. Prie pat tos pačios 
vietovės, kur vyksta “Sommer- 
fest” paprastai yra įsikurdinęs 
ir cirkas su vissomis savo pro
gramomis. Čia vaikai jodinė
ja ant arkliukų, važinėja auto
mobiliais, o kitur vyresni žmo
nės išbando laimę mesdami 
žiedus ar pinigus ant lėkščių, 
o tretieli landžioja po stiklinio 
namo labirintus, kur sunkiai 
suranda išėjimus. Vienu žo
džiu milwaukieciai turi progą

’■‘v* •

AMmOie^al 
Savings and loan

tinkamai praleisti laiką ir iš
leisti nemažai pinigų.

Trečioje vietoje Sommer- 
fest rajono ribose pastatytos 
įvairios palapinės, kur vienur 
malšinamas alkis, kitur parda
vinėjami įvairūs suvenyrai: 
juostos, diržai, žvakės, paveiks
lai ir kt.

Lietuviai šiais metais savo 
“paviljono” neturėjo. Kai pa
sižiūri į Pasaulio Lietuvių Ži
nyną, tai Milwaukeeje matai, 
daug lietuvių veikėjų. Ar ne
vertėtų paskubėti, kad kiti 
neužimtų vietų!

MILWAUKEE TAUTYBIŲ 
FESTIVALIS

Jau yra sena tradicija, kad 
International institutas kiek
vienais metais lapkričio mėn. 
pabaigoje ruošia tautų festivalį 
Milwaukee’s arenos ir audito
rijos patalpose. Arenos patal
pose, kurios buvo atidarytos 
apie 1950 m., turi apie devynis 
tūkstančius sėdimų vietų. Ši pa
talpa jau darosi per ankšta. Čia 
vyksta visi didieji Milwaukee’s 
pasirodymai. Dabartiniu metu 
jau yra statomos naujos patal
pos, kurios gal bus baigtos sta
tyti sekančiais metais. Mat no
rima Milwaukee padaryti kon
vencijų centru, šitokiuose fes
tivaliuose pasirodo su šokiais, 
parodomis ir valgiais. Papras
tai dalyvauja virš 40 tautų. Kiek
vienais metais naujos prisideda.

Lietuvius čia atstovavo Keno
shos lietuviai,.gyvenantieji virš 
40 mylių nuo Milwaukee, šv. 
Petro lietuvių mokykla, “Bijū
no” ir jaunųjų šokių grupės. 
Reikia pasakyti, kad “Bijūno“ 
šokėjai laimėjo nei 500 dol. pre
miją. O premiją laimėti nėra 
taip lengva, kur varžosi 25 šo
kėjų grupės. Patys šokiai vyks
ta arenos patalpose. Per visas 
tris dienas vyksta šeši pasiro
dymai. Penktadienį vienas, šeš
tadienį trys ir sekmadienį du. 
Mažieji su tautiniais šokiais pa
sirodo paprastai šeštadienį apie 
antrą valandą, o visas kitas pro
gramas atlieka vyresnieji šokė
jai. Paprastai sekmadienį yra 
ir speciali programa, kur šoka 
atsižymėjusios grupės. Lietu
viai Šiais metais ir dar anksčiau 
šoko specialioje programoje. 
Kadangi abi šokėjų grupės su- nu ir keptą. Dagai įvairios rū-

PARDAVIMO SKYRIAI

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608

Pe*er Kazlauskas, President Phone 847-7747

REGULAR 
PASSBOOK 

. . ACCOUNT rer Annum

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10.000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY
nnvm

Paid and 
Compound ed 
QUARTERLY

NOW INSURED TO $20,000.

deravičiai, Vadeiša, Ališaus
kienė, R. Milašius, M. ir S. Fe- 
lanis, Desmor, Mastauskai, Šv. 
Petro bažnyčios nariai su mo
kytoja Laura Lauraitiene. 
šuniskaitė, Milašienė, Balčifi 

linti sutalpinti apie penkis tūks-!n,en^» ^r- Balčiūnas, Petkūnie- 
tančius žmonių, išpuošta įvai- nė ir kt. Z.
rių miestų paveikslais. Muzi
kantai griežia vieną šokį po, 
kito, o jaunimas ir dalis seni
mo trepsi koja į grindis. Grin- Bų^išradimas? J uos galima ras- 
dys storos, nelinksta, šitaip sjeQų piešiniuose senajame 
bešokdami sušyla ir ištrokšta.jEgipte Jau 800-400 metų prieš 
Reikalinga numalšinti trošku- niūsų erą primytyvias protezas 
lį ir atvėsti, šia proga kaip tik mokėjo pagaminti etruskai ir 
pasitarnauja Pabst alaus bra- fenikie&ai. Tokių protezų gali- 
varas. Šaltas alutis atvėsina ir nie pamatyti Luvre. Kiniečių li- 
nuramina troškulį. Vėliau išei- leratūroje kalbama apie dantis 
na įvairių tautybių šokėjai pa--jg bambuko medienos, o romė- 
linksminti pailsusius, o kada teisėje buvo nuostatas, lei- 
publika atsilsi vėl prasideda džiąs perdirbinėti auksą iš mi- 
šokiai ir visa tai už vieną dol. Į 
ir 50 centų (įėjimo bilieto kai
na). Reiškia žmogus už tą kai
ną gali gerai pasilinksminti, 
pažiūrėti įvairių parodų ir įvai
rių rūšių programų.

Visa tai suruošti reikia įdėti 
daug darbo. Čia pasidarbavo 
St. Milašius su Bijūno” ir jau
nių šokių grupėmis. Visa Dar
butų šeima, Budreckas, Ka
minskaitė, Gedgaudas, Labec-

šiais metais buvo auditorijos 
patalpose. Patalpa didelė ga-

DIRBTINIAI DANTYS

Dirbtiniai dantys nėra šių die-

J rusių jų žmonių dantų. Vidur
amžiais dirbtinius dantis gami
no arabai ir persai ir dažniau
siai juos gamino iš žvėrių kau
lių ar drambliakaulio. Pirmieji 
porceląno (emalio), dantys pa
sirodė tik XVIII amžiuje.

šiais metais buvo tarp audi
torijos ir arenos. Lietuvių 

TU.- • • j- . skvrius buvo pirmas einant iš)Labai gerai pasirodė mazes-1 - .. .... .. „
nieji šokėjai Su laiku iš jų iš.|aud.tOrijos ka.reje pusųe. Par
auk tikri šokėjai. Jau gerai j?’™”0

", ... . . v p. .. Petro mokvla, p. Petkumenemankštinasi ir Sv. Petro lietu- . *. . f ,. .— jaunesniųjų šokėjų grupei 
-i j ir p. Bąlčiūnienė — Balfui.

Prekyba ėjo labai gerai. Buvo 
j pardavinėjama žvakės, kera- 

. mika ir kiti rankų darbo gami
niai. Kitos tautos pardavinėjo 
kristalinius indus, švilpukus 
vaikams, skareles, įvairius žais 
lūs ir kt.

šioje šokių grupėje rasite įvai
rių tautų kilmės atstovus, bet 
visi šoka už savo mokyklą. Kiek 
atrodo, pirmąjį viešesnį pasi
rodymą šiais metais turės vasa
rio mėn. 25 d. Kenoshos Eagle i 
klube. Taigi jiems linkime ge
riausio pasisekimo.- šokiuose 
premijas laimėjo: Bulgarai, kro
atai. vokiečiai, italai, korėjie
čiai. negrai amerikiečia square 
- dancers, rumunai, serbai, is
panai ir ukrainiečiai. Lietu
viai šokėjai pusę premijos ati
davė International institutui ir 
likusius 250 dol. prašė persiųs
ti

Suomiai šiais metais parda
vė prekių už šešis tūkstančius 
dolerių. Žinoma lietuviams to
li iki tos sumos, bet prekyba 
kiekvienais metais auga ir gal

Balfui.

TAUTŲ .PARODOS

Parodos vyKB dviejose salėse 
prie auditorijos. Lietuviai šiais 
metais parodė lietuvišką na
melį. kuriame iš plastikinių 
šiaudų buvo dirbami įvairūs 
kalėdų eglutei papuošalai. Čia 
darbavosi mokyklinio amžiaus 
vaikai su šv. Petro mokyklos 
mokiniais.: buvo gaminamos 
įvairios žvaigždės, liktoriai ir 
kiti puošmenys.' Ypatingai ma
žieji buvo apstoję ■ lietuvių pa
rodos vietą, kur tokio pat am
žiaus jaunuoliai darbavosi. 
Parodos premijas laimėjo če
kai,, graikai, vengrai, izraelitai 
japonai ir norvegai.

Maisto skyriai: šiais metais 
kaip ir kiekvienais metais bu
vo auditorijos rūsyje. Čia mi
nios banguoja nuo vieno stalo 
prie kito. Prie kai kurių tautų 
stalų susidarė net eilės. Lietu
viai šiais metais pardavinėjo 
cepelinus, napoledną, lašinie- 
čius, beržo šakas, dešras ir 
įvairius sausainius. Kaip pre
kyba ėjo su cepelinais, galima 
spręsti iš to. kad buvo suvar
tota 11 maišų bulvių <po 100 
svarų maiše). Latviai parda
vinėjo žąsį, žinoma, be plunks-

KIMI \ KNYGA - GERIaLS’.a DOVANA
Nauj.t-rivM: jįauiua gauti O^ k. knygų. l’UHOb pspuot bet kokia 

•tfiygų spinta ar*fen<yna

k Sielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai (risią. puti
R. Bielinis, OlENOJANT, gražiai įrišta. 464 pusi. ....r..„__
Prof. Vad. Birtisk*, ALEKSANDRYNAS, 1 tomas, graliai 

įrištas. 431 pusi. . ....._............................
Prof. Vacį. Biržiika, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 

ISTORIJA, 1 dalis, 208 pusi. įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliai# — $2.00; II dalis, 225 pusi., įrišta >3.00. 
minkštais viršeliais — _______ ___ ___

Dr. R. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 1 tomas.ljOO fr
Prof S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 418 p__
Juozas Ltudžius, RASTAI, 250 pusi. . ....... ................
P Liūdžiu viena, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LlCDtlŲ, 

88 pusi., ..    ................... ;
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, VH P

įrišta — 55.00 minkštais viršeliais — ...... .. i...
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai iriMA 968 

puri dabar tik  . 510.00

46.00 
>6.00

>750

>2.00

>540 
M.oo

SI .00

N A t J 1 E N O S,
I73t So Halsted SU Chicago 8. III. — Telef. HA 1-6100

NETIKĘS FILMAS
— Kaip tau patiko filmai ?
— Nelabai. Išsėdėjau tik du 

seansus.

MIEŽELAIČIO ŽVAIGŽDĖS

Mieželaitis gieda:
, ė-.s ’ Į, ’. _ c. . , <

— Mano mintys
primena lakius paukščius.

Jų sparnai gražiau kas dieną auga 
.Pakelia žvaigždžių trauka jas į aukščius.
Nugali jos seną žemės trauką...-

Reiškia, pono Mieželaičio mintys nugalėjo žemės trauką ir 
pakilo į aukščius, prie žvaigždžių... prie tikrų žvaigždžių:

— Ir papildė dangų žvaigždėmis žmogus —
Rubino žvaigždėm
Nuo Kremliaus bokštų...

žinote, nemėginkite nieko daugiau pridėti — poezija...
A. Baltušis

f
I bought my 
firstBond.

to

Vfall, I’m a senior now and looking 
to graduation. Ur* ‘

vm poor, 
nonghfood

Chicago, lit 606081739 So. Halsted Street
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Most of us were tacky if we , ____
to eat or dothes t» wear. So like most kids wa 
spent a lot of time talking about the things 
we wanted, out of life. Tbrngs like owning a 
big car, wearing fine dothes and going to all 
of the beat places. Boy, we could hardly wait 

tS other kids I had littfe odd jobs in

Savings Plan and I said yes. A month later I 
got my fint bond.

When my friends found out they realty bad 
• gr~ii Irroįfr Imagine buying U.S. Savings 
Bonds when ttare ware ao many other *re«t 
things to buy. Welk they kept laughing and I

Take stock in America.
Buy U.S. Savings Bonds.



aIfonsas Nakas

METU PABAIGOS ŽURNALAI
Tik ką perskaičiau Į Laisvę 

56 (93) numerį, datuotą 1972-jų 
gruodžio ir Aidų 8 numerį, pa
puoštą dar ir 25-1 - 268 skaitlinė
mis bei 1972 m. lapkričio data. 
Abu žurnalai mane pasiekė ant
roje gruodžio pusėje, kartu su 
kalėdinio pašto lava. Apie vieną 
ir apie kitą verta pasakyti po ke
letą žodžių poskyriui.

joms pasiūlytą prozos bei poezi
jos derlių pavergtoj- Lietuvoj, 
nepretenduoja į vispusišką- tų 
kūrinių kritiką, bet eiliniam 
eventualiam skaitytojui ganėti
nai išaiškina, kieno ir kaip tie 
kūriniai parašyti.

Vienas iš svarbiųjų IMI m. 
sukilimo vadų, velionis 1 .eonas 
Prapuolenis prisimenamas kele
riopai: Mykolo Naujokaičio at
siminimų pluoštu (“Su Levu 

keturių vyrų (KazioČia pats pirmasis straipsnis 113”);
yra ir pats įdomiausias. Tai Kęs- Škirpos, dr. Adolfo Damušio, 
tučio Kazimiero Girniaus “Išei- Vytauto Vaitiekūno ir Igno Kaz- 
vijos ateitis jaunimo perspekty lausko) žodžiais, pasakytais lai- 
voje”. Autorius, kaip iš vėles- dotuvių metu; paties L. Prapuo- 
nių užuominų tame pačiame lenio laišku K. Škirpai, iš Berno 
žurnale paaiškėja, yra doktora
tą beruošiąs jaunas vyras. Jo 
įdomų straipsnį skaitėme Aiduo
se 1972-jų pradžioje. Tuomet 
jis siūlė II PLJ kongresui kai 
kuriuos receptus. Dabar irgi 
liečia jau praėjusį kongresą ir 
daro išvadas apie lietuviško jau
nimo, tad ir lietuviškos išeivijos 
ateitį. Pesimizmo jo straipsny
je apstu, bet tas pesimizmas nė
ra iš piršto išlaužtas, neigi per
dėtas. Iliustracijai cituoju: 
“...jei jaunimas tik šoks ir dai
nuos (turima galvoj tautiniai šo
kiai ir dainavimas taut, šokių 
ir dainų šventėms, A. N.), bet 
neskaitys ir nerašys, tai po kiek 
laiko nusibos ir lietuviškos dai
nos ir šokiai ir lėtai jie bus pa
keičiami kitų tautų šokiais ir 
dainomis. Jei kas domisi tik dai
nomis, tam visos dainos lygiai 
artimos”. Vėlgi, štai, kaip au
torius aptaria tremtinio sąvoką, 
tremtinį atskyręs nuo išeivio: 
“Tikri tremtiniai tai tie, kurie 
pasitraukę iš savo krašto, ne be
gėdiškai palikdami gimtuosius 
namus pačią sunkiausią valan
dą, bet pasirinkdami tremtį to
lesnei kovai už tautą ir laisvę. 
Tik tie būsime buvę tikri tremti
niai, apie kuriuos galės pasaky
ti: jie paliko namus, bet nepali
ko nei kovos, nei tautos”. Bara 
atlaidžią, anot jo, grafomanišką, 
lietuviškai rašyti bandančių jau
nuolių kritiką, bara nepakanka
mą lituanistinį švietimą, skati
na santykiavimą su kraštu, lie
tuvių kalbos ir literatūros studi
javimą tenajos.

Aloyzo Barono pažvalga į 
1971 m. literatūrinėms premi-

į Paryžių rašytu 1945 m. pava
sarį.

“Poetas publicistikoje”—Juo
zo Kojelio, Į Laisvę redakto
riaus, straipsnis apie Bernardo 

■ Brazdžionio politinę-visuomeni- 
inę liniją septyniolika metų re
daguotose Lietuvių Dienose. Ei
lę B. Brazdžionio raštų citatų 
perpynęs savo išvedžiojimais ■ 
bei paaiškinimais. J. Ko-; 
jelis labai vykusiai nušvietė di
džiojo poeto politines pažiūras.

mų kniLfrMtP hnrhhfn irpsetaje*-, 
nimais ppf£dei)gų<ū<* j t dažnai 
yra patys drąsiausi. Tatai žur
nalo prestižui gerokai kenkia.

Buvau manęs, kad Liudviko 
Simučio malonės prašymas 
Aukščiausiojo sovieto prezidiu
mui šiame žurnalo numery 
spausdinamas be reikalo, nes 
prieš keletą mėnesių jis perėjo, 
su visokiais komentarais, per vi
są mūsų periodinę spaudą. Bet 
skaitydamas vedamąjį “Išįiki- 

1 mųjų įsipareigojimas” perpra
tau, jog redaktorius Simučio li
kimu sirgte sirgo, šis vedama
sis (“Ištikimųjų įsipareigoji- 
mas”) yra gyvas gero vedamojo 
pavyzdys. Ir žodžiais neperkrau
ta, ir daug (ai, daug tiesos!) pa
sakyta. Kad gi čia redaktorius 
ir būtų tašką pastatęs! Bet ne.

Antrasis vedamasis, “Laisvi
nimo veikjos finansavimas”, yra 
toks, atsiprašant, kontroversiš
kas, kad skaitydamas jį galvą 
kraipai ir šnabždi — “ne, ne, ne!” 
Anksčiau tautininkų, o dabar 
frontininkų, akiratininkų ir dar 
bala žino kokio plauko žmonių 

j kėsinimasis į Vasario 16-sios me- 
; tu renkamas aukas, yra pats ne- 
lemčiausias žaidimas, šių eilu
čių autorius esu daugiau bend-

THE JOHNSON YEARS (5)

In 1956, southern Democrats launched a drive 
to get Johnson, "Can-Do" man of the Senate, 
the presidential nomination. It got nowhere. In 
1957, Johnson guided the first civil rights bill 
in 80 years into law. In 1960, he made a deter
mined bid for the nomination, but the well- 
planned campaign waged by Massachusetts 
Sen. John F. Kennedy was irresistible. Then, to 
the surprise of everyone, Johnson accepted 
Kennedy's offer of the vice presidential spot.

After the election, Johnson toured the world exten
sively os roving personal representative of President 
Kennedy. Then suddenly on Nov. 23, 1963, with the 
brutal finality of an assassin's bullet, Lyndon B. 
Johnson found himself President of the United States. 
His first words to the American people as President 
were: "i will do my best. That is all I can do. I ask 
for your help and God's."

by Don Oakley and John Lane ]

President Johnson's 

best was impressive by 

any measure. Numer

ous New Frontier
I 

proposals hanging fire 

in Congress were < 

written into law, the 

most important being 

the Civil Rights Act < 

of 1964. America rode 

the crest of rising . 

prosperity, helped along 

by a tax cut, and 

seldom had a president 

been so popular. z

įsitikinimus. Nesiaiškinsiu ko- ruomenininkas, negu altmmkas. 
dėl, bet esu vienas iš tų, kurie Bet kai viena ar kita ima
L. Dienų neprenumeravo. Pas 
mane užklysdavo tik paskiri žur
nalo numeriai, gal du ar trys per 
metus. Išties, B. Brazdžionio ve
damųjų nepažinojau. J. Kojelis 
man B. Brozdžionį — publicistą 
bei visuomenininką atskleidė 
kaip ant delno.

Netikiu, kad būtų tik sutapi
mas, talpinti du straipsnius Lie
tuvos vyčių (Knights of Lithu
ania) tema. Juoba, kad apie 
vyčius šiame žurnale labai re
tai tebuvo rašoma, o jeigu ir bu
vo, tai tik kalbant apie kurio 
visuomenininko (pav. kun. J. C. 
Jutkevičiaus) veiklą. Abiejuo
se straipsniuose apie vyčius kal
bama labai pesimistiškai, kaip 
apie narių amžium nusenusią, iš- 
tautusią, ateities neturinčią or
ganizaciją. Su abiem straips
nių autoriais sutinku, kad atei
ties vilčių vyčiai turi daug ma
žiau, negu eilė naujųjų ateivių 
organizacijų, tik nesutinku, kad 
vienas kritikos straipsnis pasi
rašytas pseudonimu, o antras— 
inicialais. Aplamai, kiekviena
me Į Laisvę numeryje pseudoni

0 T A SUSIVIENIJIMAS
I . LIETUVIŲ 

AMERIKOJE
SLA — jau 80 wty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams,

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudę 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 milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti {vairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00.

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

. SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudę: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

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

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysite

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

tiesti nagus į Altos renkamas 
aukas, tai esu gatavas tuos na
gus nudaužyti. Kodėl Altai, ir 
tik Altai Vasario 16-sios dienos 
proga? Todėl, kad Altą yra šio 
krašto lietuvių politinė viršūnė. 
O Vasario 16-ji, tai mūsų tautos 
politinio triumfo — nepriklau
somybės atstatymo diena. Lė
šoms savo veiklai telkti Altą pa
sirinko pačią geriausią datą. 
Liaudis tatai per daugiau kaip 
ketvirtį šimtmečio įsisąmonino. 
Išskyrus vieną kitą aukotoją, 
didžiausia dauguma nenori nė 
girdėti, kad Vasario 16-sios mi
nėjimuose renkamos aukos bū
tų skiriamos kultūrinėms, kari- 
tatyvinėms, ar dar kitokioms 
organizacijoms. Žinoma, kad 
LB laisvinimo veikloje jau da
rosi aktyvesnė. Deja, dažnai tas 
aktyvumas yra ne kas kita, kaip 
tik užbėgimas už akių tą patį 
darantiems Altos vadovams. Bet 

i gana apie tai, nes ta tema jau 
milijonai žodžių yra paleista. 
Tik pasakysiu, kad tariamieji L. 
B. finansavimo patarėjai veltui 
gaišina laiką. Jau prieš keletą 
metų vienam iš LB vadų Tabor 
Farmoje siūliau nustatyti aukų 
telkimo vajui datą ir jos atkak
liai laikytis. Gal dveji, treji ar 
ketveri pirmieji metai nebūtų 
sėkmingi, bet juo toliau, juo 
aukos didėtų. Na, sakysime, rin
kite, kad ir Motinos dienos pro
ga. Juk visur rengiami minėji
mai, o aukų ta proga niekas ne
prašo. Tik užveskite propagan
dą, tik įsąmonininkite publiką 
ir eis, kaip sviestu patepta. Ga
lima ir visų gegužę tam reikalui 
.skirti, kaip jau skiriame spalį 
Balfui. O ar žinote, kad tokiam, 
pavyzdžiui, Detroite, kur Vasa
rio 16-sios proga yra surenkama 
Altai tarp 4 ir 5 tūkstančių do
lerių, spalyje Balfui irgi suren- 
gama po keturius tūkstančius. 
Gi Balfo vadai, su šūkiu “Spalis- 
Balfui”, atėjo vos prieš keletą 
metų.

Man jau labai patinka pasta
rųjų poros (tad ir paskutiniojo) 
Į Laisvę numerių “Skaitytojų 
žodžio” skyrius. Jau čia randi 
ne tik saldžialiežuviavimų, kok
čių panegirikų ir visokios, bet 
net aštresnės, žurnalo kritikos.

Teatleidžia redaktorius, kad 
vieną iš ten dedamų mano pa
sisakymų pridurmais paryškin
siu. “Kas ką nurungė?”, klau
sia red., sugretinęs “diametrališ- 
kai priešingas” Pranio Alšėno ir 
mano išvadas apie dr. C. M. pa
sikalbėjimą su buvusiu jaunys
tės draugu, Lietuvoje likusiu, 
Amerikoje viešėjusiu (žiūr. Į 
Laisvę Nr. 54 (91), str. “Sovie- 
tinamas Lietuvos žmogus”). Aš 
tą straipsnį pavadinau besaikiu 
dypy plepėjimu, neleidžiant so
vietui plačiau atidaryti burnos. 
Aš priekaištą padariau todėl, kad 
dr. C. M. interview su buvusiu 
vaikystės draugu atliktas labai 
keista, aštriau kalbant neman
dagia forma. Kai spaudoje “kal
bamės”, tai norime pateikti to 
pašnekovo poziciją, nes tik jo, 
o ne paklausėjo mintys skaityto
ją domina. Ką gi padarė dr. C. 
M.? Va, suskaičiavau, kad ša
lia 113 žodžių įžangos, jo paklau
simuose buvo panaudota 713 
žodžių, kai sovietui tebuvo leis
ta pasakyti 588 žodžiai (gailė
damas laiko, perskaičiavau tik 
vieną kartą, tad galėjau vienur 
ir kitur ant poros žodžių apsi
rikti). Tokį interview man teko 
skaityti pirmąjį kartą. Kolegos 
P. Alšėno mintys nebuvo “dia- 
metrališkai priešingos”, nes jį 
pykdė sovietinio žmogaus pro
paganda, kuri man, prisipažin
siu, kažkokio įspūdžio nepadarė.

Aidai
Pirmieji 16 puslapių, taigi, 

trečdalis viso žurnalo, paskirta
pereitą vasarą mirusiam vienam 
iš didžiausių mūsų kalbininkų, 
prof. dr. Antanui Saliui paminė
ti. Po red. įžangos (“Atsisveiki
nant prof. Antaną Salį”), spaus
dinama Pensilvanijos Valstybi
nio universiteto profesoriaus, 
irgi lituanisto, William R. 
Schmalstiego trumpa memua
rinė apybraiža (“A. Salys — pro
fesorius Amerikoje”) ir ilges
nė dr. Petro Joniko apžvalga 
(“Antano Salio mokslinė veik
la”). Paskutinis žodis duoda
mas pačiam velioniui. Tai pole
mika kalbos klausimais su Leo
nardu Dambriūnu, pavadinta 
“Ir vis dėlto ne taip”. Nors prieš 
Aidus A. Salio netekimą stip
riai prisiminė Laiškai Lietu
viams ir Pasaulio Lietuvis, bet 
Aiduose pateiktoji medžiaga 
nauja, šviežia, nepaprastai įdo-

mi. Straipsniam iliustruoti tal
pinamos ir septynios fotografi
jos.

Penki Kotrynos Grigaitytės 
eilėraščiai, parašyti grakščia, 
tradicine forma, žurnalo orumui 
gėdos tikrai nepadaro. Dr. Min
daugas Nasvytis aptaria Vikto
ro Vizgirdos kūrybą (“Kultūri
nė laisvė ir ištikimyb*”), o kar
tu su straipsniu ir kitur, žurna
lo puslapius puošia pustuzinis 
V. Vizgirdos kūrinių reproduk
cijų- A

Žurnalo skaitytojui didžiai pa
sitarnauja (dr. prof.) Birutė Ci- 
plijauskūitė, aptardama Gabriel 
Garcia Marquez romaną “Šim
tas metų vienatvės”, kartu pa
liesdama ir visą Marquez’o kū
rybą bei rašytojo biografiją. Ne- 
sigėdinu prisipažinti, kad apie 
tą garsų kolumbietį, kurio vei
das ir ūsai man primena Ma
riaus Katiliškio veidą ir ūsus, 
iki šiol nieko negirdėjau. Da
bar tikrai pasistengsiu su juo 
susipažinti. Maža pastabėlė re
daktoriui: B. Ciplijauskaitė pa
kartotinai rašo filmą moteriš
koj giminėj ir tatai skaitytojui 
bado akis.

Negaliu nepacituoti Alaušiaus, 
taigi paties redaktoriaus, veda
mojo, pavadinto “’Neeilinė’ tam- 
suomenė” kelių eilučių. Prašo
me:

“Daug yra psichiškai palūžu
sių, kurie niekur nemato pras
mės ir užsiskleidžia karčioj vie
natvėj ar ieško prasmės tik tur
to krovime, šalindamiesi tik nuo

lietuviškojo gyvenimo, jie lyg1 
bėga nuo juos ištikusio likimo. 
IŠ tiesų, tuose kartėlio ar godu
lio narvuose jie patys save gy
vus laidoja. Yra tarp jų ir pa
prastų ‘eilinių’, ir buvusių ‘švy
turių’. Tikrai graudu, kai ne 
kartą rašai nekrologą tų, kurie 
dvasiškai buvo seniai išblėsę”.

Baisūs, baisūs, baisūs žodžiai. 
Baisūs, nes teisingi. Mirusios 
sielos, apsišarvavę Lietuvoj, Vo
kietijoj ir jau čia, Amerikoj, 
gautais universitetų diplomais, 
dominuoja mūsų “politinę” iš
eiviją. Daugiau čia nieko nebe
sinori ir nebeverta pridėti.

Plačiame Juozo B. Laučkos

stiego ir Ant. Klimo veikalo an
glų kalba recenzija. Ir V. Skrup- 
skelytės parašyta M. J. Saulai- 
tytės poezijos knygos “Viena 
saulė danguje” recenzija.

Nepaisant vienos kitos nela
bai reikalingos smulkmenos, Ai
dai turinio atžvilgiu tebestovi 

I aukštumoje ir tikrai turi teisę 
vadintis kultūros žurnalu. Kaip 
Aidams sekasi su skaitytojų pre
numeratomis, tuo tarpu galima 
tik nujausti iš karčių redakto
riaus žodžių. Kai gausime se
kantį numerį, tai, iš išpažinties 
paštų valdybai, galėsime apytik-

1 sliai ir skaičius suvokti.
straipsnyje nušviečiama Leonar
do šimučio biografija ir jo kul
tūrinė bei politinė veikla, šiuo 
straipsniu paminima L. Šimučio 
80-ties metų sukaktis. Izidorius 
Vasyliūnas aptaria pereitą vasa
rą mirusio kompozitoriaus ir 
dirigento Balio Dvariono gyve
nimą ir kūrybą, o J. G. inicia
lais pasirašęs — mirusius litu
anistą lenką Jan Otrębki ir Mi
lašiaus tyrinėtoją, prancūzą Jac
ques Buge. Duodamos ilgesnės 
Juozo Masilionio mokytojų stu
dijų savaitės Dainavoje ir J. 
Gimbuto inžinierių — architek
tų suvažiavimo Washingtone 
korespondencijos. Labai gaila, 
kad apie tuos įvykius jau buvo
me prisiskaitę periodinėje spau
doje daug anksčiau.

Sąsiuvinio gale telpa Pr. Skar
džiaus “Kalbotyrinių terminų 
žodynėlis”. Tai W. R. Schmal

Be sure
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all fires.
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Įkvėpimo šaltiniai džiūsta
Antanas Barkauskas, artėjantis prie 60 metų įtakin

gas komunistų partijos narys, studijavo ekonomiją, visą 
laiką paskendęs į politiką, kartas nuo karto prasitaria ir 
literatūriniais “tarybinės” Lietuvos rašytojų reikalais. 
Prieš kelis metus jis instruktavo “kritikus”, kaip jie turi 
vertinti naujai pasirodžiusius veikalus ir kokiu būdu jie 
turėtų į gerą kelią pakreipti pradedančius plunksną ve
džioti jaunus vyrus ir moteris.

Barkauskas yra Sniečkaus dešinioji ranka. Sniečkus 
yra pirmas komunistų partijos sekretorius, o Barkaus
kas yra pirmas po pirmojo. Kada reikia rašytojams ir 
menininkams išdrožti pamokinančią kalbą, tai Sniečkus 
siunčia Barkauską. Jeigu Barkauskas jaučia, kad reika
lingas stipresnis autoritetas, tai jis pataria pačiam Snieč
kui stoti prie mikrofono. Sniečkus ne rašytojas, jis yra 
čekistas. Sovietų armijai įsiveržus į Lietuvą, jis pirmas 
atsirado vidaus reikalų ministerijoje ir pradėjo dėti pa
grindus “komunizmui”. Barkauskas Sniečkui paruošė 
rašytojus liečiančius klausimus, kad jis galėtų išdrožti 
partijai tuo metu reikalingą pamokymą ir paskelbti ins
trukcijas.

Praeitų metų pabaigoje rusai šventė sovietų imperi
jos įsteigimo penkiasdešimt metų sukaktį. Minėjimo dar
ban jie įkinkė kiekvieną komunistą rusą, bet nepaliko 
ramybėje ir kitų tautų komunistų. Sniečkus leido Papar
čiuose gimusiam Barkauskui rašyti apie “tarybinės” Lie- 

: tuvos rašytojus. Barkauskas parašė Maskvoje išeinan
čiame rusiškame žurnale Sovietskaja kultūra straipsnį, 
kurį pavadino ‘"Įkvėpimo šaltiniai”. Straipsnį rusai pa- 

2 komentavo, o vėliau Vilniuje dirbantieji “rusai” tą straips 
nį vėl išvertė lietuviškai ir paskelbė šių metų Literatūros 
ir meno numeryje.

Barkauskas tame straipsnyje kalba apie “tarybinės” 
; Lietuvos rašytojus ir poetus, apie skulptorius ir tapy
tojus, apie V. Noreiką ir E. Čiudakovą. Jis aiškina, kaip 
“kiekvienos srities ir kiekvieno cecho darbininkai dirba 
; savo amatą. Jis priminė rusams, kad lietuvių dramatur- 
;gų veikalai statomi Maskvos ir Leningrado teatruose, 
: bet tuo pačiu metu jis rusams ir pasiskundė. Skundo sun- 
: kiausi paragrafai buvo nukreipti į “mūsų priešų” pačius 
biauriausius elementus — propagandistus. Jeigu ne tie 
•lietuviškos buržuazijos propagandistai, tai “tarybinių 

- menininkų įkvėpimo šaltiniams” nebūtų galo. Lietuviai

rusams aiškina:
“Mūsų ideologinių priešų viltys, sudėtos į “trans

formaciją” ir “eroziją”, neva griaunančias tarybinę 
meninę inteligentiją. Tačiau buržuaziniai propagan
distai toli gražu nesudėjo ginklų. Organizuojamos 
vis naujos atakos kuriomis siekiama, pakirsti mūsų 
meno veikėjų vienybę, idėjinius įsitikinimus. Nau
dojamos tokios priemonės, kaip spekuliavimas tau 
tos kultūrinio palikimo “šventumu”, (visiškai nekrei
piant dėmesio į klasinę, ideologinę praeities kūrinių 
esmę, atsisakant bet kokios politinės analizės), kaip 
koketavimas su religija, žaidimas prisirišimo prie 
“mielosios senovės” jausmais, šiaudinių pastogių 
ilgesys, “Vakarų standarto” brukimas madoms, bui
čiai, kūrybai. Ypatingas viltis antitarybiškumo ide
ologai deda į nacionalistinių atgyvenų skatinimą ir 
išpūtimą”. (Literatūra ir menas, 1973 m. sausio 27 
d., 2 psl.).
Barkauskas rusams jau išsiplepėjo. Jis jiems pripa

sakojo tokių dalykų, kurių nėra. Jis užmii-šo rusams pa
sakyti, kad “tarybinė” Lietuva yra atitverta dviguba 
geležine siena. Rusai labai atidžiai saugo visą vakarų sie
ną. Be rusų žinios niekas negali pereiti rytų Vokietijos 
arba Čekoslovakijos sienos. Rusai kontroliuoja rytų Vo
kietiją. Jie gauna labai tikslius pranešimus apie kiekvie
ną Lenkijon įžengusį svetimšalį, atėjusį laikraštį arba 
net svarbesnį laišką. Tarp rytų Vokietijos-ir “tarybinės” 
Lietuvos dar yra plati “Leningrado provincija”, kuri dar 
kartą atskiria “komunistinę” Lietuvą nuo Vakarų. „ 
Berlyno į “tarybinę” Lietuvą galėjo įvažiuoti tiktai Vy
tautas Alseika, seniai dirbęs sovietų imperializmui. Nie
kas kitas neįgauna leidimo tos sienos peržengti. Kiekvie
nas lietuvis, norįs patekti okupuoton Lietuvon, pirma 
turi patekti į Maskvą ar Leningradą, o tiktai vėliau į 
Lietuvą.

Barkaukas, savo žinioje turėdamas didoką būrį ge
rai apmokamų propagandistų, sprendžia pagal save. Jis 
įsivaizduoja, kad vakaruose yra propagandistų ‘tarybi
nių” rašytojų vienybei ardyti. Čia jis skelbia naują me
lą. Jokios “tarybinių” rašytojų vienybės nėra. Ten yra 
tiktai okupanto primesta prievarta. Kaip nėra vienybės 
kalėjime arba koncentracijos stovykloje. S’ą “vienybę” 
primeta kalėjimo sargas. Jeigu priespauda labai didelė, 
tai prispausti ji susivienija prieš prispaudėją. Nacių sto
vyklose ir čekos prievartos darbo lageriuose visi suimtie 
ji buvo vieningi prieš nacius Ir čekistus. Iš Barkausko 
skundo susidaro įspūdis, kad rusų, Sniečkaus ir Bar
kausko priespauda gali suvienyti lietuvius rašytojus.

Tai yra tik svajonė, galima ateityje, tuo tarpu šian
dien vienas dalykas jau aiškus: “tarybinės”, Lietuvos ra
šytojų “įkvėpimo” šaltiniai pradeda išsekti, jeigu Bar- 

jkauskas šitaip rusams skundžiasi ir jeigu nesami propa
gandistai jau pradeda ardyti “tarybinių” :rašytojų vie
nybę.

ANTANAS JONAITIS

kad 1965 m. XX Jubiliejiniame 
i Tarptautiniame Bitininkystės 
kongrese apie žiedadulkių ir bi
čių duonos panaudojimą gydy
mui buvo tik trys pranešimai.

Bičių duona žinoma tik liau
dies medicinoje. Tačiau nuro
doma, jog pastebėtas žiedadul
kių teigiamas poveikis organiz
mui: gerina apetitą, normali
zuoja virškinimo trakto funkci
ją, veikia kraujo gamybos or
ganus, didina hemoglobino ir 
eritrocitų kiekį kraujuje. Žie
dadulkės taikytinos sergant ma
žakraujyste. Sovietų Sąjungoje 
ambulatoriškai bandyta gydyti 
žiedadulkėmis hipertoninę ligą. 
Tyrinėjimų duomenys parodė, 
kad žiedadulkės gali būti panau
dotos gydyti ir kitas, ypač ner
vų ir endokrininės sistemos li
gas.

Švedų mokslininkų ir klini- 
cistų duomenimis, žiedadulkės 
yra veiksmingas preparatas, gy
dant prostatų adenomas ir užde
giminės kilmės susirgimus. To
kie susirgimai ypač vargina vy
resniojo amžiaus vyrus, o jiems 
išvengti kaip profilaktinė prie
monė gali būti bičių duona. Šve-

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

žiedadulkių ir bičių duonos 
naudojimo perspektyvos

Nesvarbu, kaip seniai bet ku
ris iš bičių produktų pradėti tai
kyti klinikinėje praktikoje, ta
čiau jų galimybės toli gražu ne
išsemtos, o yra tik praktinio pri
taikymo pirminėje stadijoje.

Pastaruoju metu labai susi
domėta bičių produktais, ir įvai
riose šalyse imta plačiai tyrinė
ti jų cheminė bei biologinė su
dėtis, jų veikimo mechanizmai 
ir principai.

Taikant įvairius bičių produk
tus gydymui, pastebima vis nau
jų, įdomių reiškinių, tiek kal
bant apie bičių produktus apla
mai, bėk ir apie kiekvieną atski
rai.

Audringas įvairių • terapijos 
sričių vystymasis reikalauja iš 
medicinos sustiprinti dėmesį bio- 
terapijai, kurioje svarbi vieta ne
išvengiamai turi atitekti ir bičių 
produktams. Tuo labiau, kad vis 
tebėra aktualus naujų vaistinių 
preparatų paieškų klausimas. 
Naujų vaistinių preparatų sin
tezė yra sudėtingiausia sinteti
nės chemij os sritis, o cheminė 
aboratorija kol kas nepasiekė 

“biologinės laboratorijos” ly
gio.

Gydytojai, ypač terapistai, vis 
abiaų įsitikina, kad vienpusiš
kas sintetinių medžiagų vartoji
mas taip pat ne visada duoda 
norimus rezultatus. Priešingai, 
naudojant kombinuotus sinteti
nius ir augalinės kilmės prepa
ratus, dažnai gaunami geri re
zultatai. Ir tai suprantama, nes 
augalinės kilmės žaliava turi 
daug organinių junginių kom
pleksų, kurie nors ir mažais ,

j dijoje prostatų adenomoms ir 
kitoms urologinėms ligoms gy
dyti jau nuo 1959 m. naudojama 
žiedadulkės ir iš jų preparatai.

Apie teigiamus rezultatus, 
naudojant žiedadulkes prostatų 
adenomų atvejais, pasisakė ir 
Prancūzijos atstovas XX Jubi
liejiniame Tarptautiniame Biti
ninkystės kongresae.

Žiedadulkių veiksmingumas 
prostatų adenomoms gydyti sie
jamas su jose esančiais gausiais 
hormonų ir vitaminą kiekiais, 
pajėgiančiais palaikyti ir netgi 
atgaivinti šios liaukos funkciją. 
Žiedadulkės kai kuriose valsty
bėse plačiai naudojamos (beti
ko j e. Laikoma, kad žiedadulkės 
yra veiksminga priemonė su mi
tyba susijusią ligų atvejais.

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

Įprastiniai vaistai, turintys 
savo sudėtyje 2-3 pagrindines 
amino rūgštis, negali padengti

^•11 ii. • i »v» j i • • i ^įvairių amino rūgščių trūkumoŽiedadulkes ir bičių duona kaip vaistas >1^. Taikydami «eda-

Vietinėje bei užsienio litera
tūroje sukaupta gausi medžia
ga apie bičių nuodų, medaus, 
pikio, bičių pienelio naudojimų 
gydymo tikslams ir gaunamą 
terapinį efektą. Kol kas mažiau-

dulkes, turinčias padidintus ami
no rūgščių ir ypač B grupės vi-

ir kurių jokios sintetinės medžią-

Iš šio požiūrio ryškėja žieda
dulkių, o dar labiau bičių duo
nos vaidmuo žmogaus organiz
mui. Tai yra aukštai diferenci
juotos medžiagos — žiedadul
kės, praėjusios tam tikrą biolo
ginio apdorojimo ciklą, kurio 
metu į jas patenka bičių liaukų 
produkuojamų sekretą. Duono
je sujungtos aukštai organizuo
tų augalinių medžiagų (žieda
dulkių) ir medžiagų, pagamin
tų gyvame įritės organizme, sa-

(Tęsinyš)

šiai prieinamos literatūros šu- taminų kiekius, jie gavo gerus 
tinkama apie bičių duonos pa- rezultatus. Jų nūomone, toks 
naudojimą gydymo tikslams, gydymas yra tinkamiausias fi- 
Nors duona savo sudėtimi be- ziologinei organizmo pusiausvy- 
ne geriausias bičių produktas, rai atstatyti.
tačiau medicinos darbuotojų su- Didelę klinikinę patirtį, gy- rių svarbių biologinių junginių,

Žiedadulkės, o tuo labiau bi
čių dūona, turėdamos daug įvai-

M. GUDELIS

POVILAS MILERIS
(Biografijos bruožai)

14
— Noriu ženytis, — atsakė jam Povilas.
— Tai čia ne bėda, — nusišypsojo Man

kos.
Palaukęs kelias akimirkas, Mankus pa

klausė Milerio:
— Tai, kuri gi tąu galvą apsuko?
— Niekas man galvos neapsuko, bet 

man atrodo, kad man atrodo, kad jau me
tas. .., — atsakė jam Povilas, nebaigda
mas sakinio. Mankus, negavęs atsakymo, 
tylėjo ir laukė. Povilas neiškentė ir pri
dėjo:

— Kas gi? Petravičiūtė... Petronėlė...
— Tai labai gerai, — atsakė Mankos.
— Ji puiki moteris, sudarysite gražią 

lietuivšką porą...
— Gerai, tai gerai, — toliau garsiai sam

protavo Povilas. — Koks čia gerumas, kad 
ji labai griežta...

— Tu esi griežtas, ir ji. sakai, griežta, 
lai abu surasite aukso vidurį, — jam aiški
no Mankus.

— Jeigu tik vienas būtų griežtas, lai 
jau būtų blogai. Tada nebūtų harmonijos. 
Griežtasis skriaustų ne tokį griežtą... Bet 
kai abu griežti, tai pašūkausite, parėkau
site, klausimą persvarstysite ir rasite ben
drą kalbą.

— Gal teisybę sakai, — pagalvojo Povi

las ir ten pat nutarė šiuo klausimu neabe
joti ir ateitiės nebijoti. Jis nutarė vesti 
Petravičiūtę.

POVILAS RŪPINASI SPAUDA
Tarp nutarimo vesti ir pačių vedybų 

praeina didokas laiko tarpas. Povilas jau 
buvo įsivėlęs į visą eilę įvairių reikalų, ku
rie atimdavo jam daug laiko vykti į pasi
tarimus, išklausyti kitų nuomonių, o vė
liau, kai jau buvo socialistų rajono vado
vybėje, reikėjo nutarimus vykdyti. Kartais 
dėl jų reikėjo važinėti, tartis su žmonėmis 
ir nugalėti visą eilę kliūčių.

Vienas didžiausių jo rūpesčių buvo lie
tuviškos spaudos klausimas. Kol Lietuvos 
priešakyje buvo Adomaitis šernas, tai Chi- 
cagoje veikusieji socialistai neturėjo jokios 
bėdos, šernas mielu noru dėdavo žinias 
apie socialistų veiklą. Bet kai laikraščio 
priešakin atsistojo vadinamieji liberalai, 
kurie kitaip galvojančių neapkęsdavo, tai 
socialistai liko be spaudos. Nauji redak
toriai pradžioje neįdėdavo koresponden
cijų apie susirinkimų eigą ir padarytus 
svarbesnius nutarimus, o vėliau jie atsisa
kė dėti net pranešimus apie artėjančius 
susirinkimus. Povilas kartu su kitais at
stovais buvo nuėjęs pas patį šerną ir pa
klausė,' kodėl nededanti jų pranešimai, 
šernas aiškiai pasakė, kad ne nuo jo pri
klauso. Ką dėti, ar nedėti, naujai pasta
tyti žmonės spręsdavo.

Reikalas atrodė beviltiškas. To meto 
liberalai pasirodė toki fanatiški, kaip di

džiausi atsilikėliai. Buvo nutarta įsteigti 
savo laikraštį. Reikėjo pradžiai reikalingą 
pinigų, reikėjo suorganizuoti bendrovę ir 
paruošti reikalingus nuostatus. Dauginu
sia tais reikalais rūpinosi adv. Kazimieras 
Gugis, žodyno autorius Antanas Lalis, Juo
zas šmotelis ir kiti. Į šį darbą įtraukė ir 
Povilą Milerį. Jis turėjo sudėti pradžiai 
reikalingų pinigų ir nusipirkti šėrų. Pir
mame naujieniečių posėdyje, įvykusiame 
1914 metų sausio 26 dieną, Povilas ntiši- 
pirko 6 Naujienų šėrus. Už tris šėrus tėti 
pat sumokėjo reikalingus pinigus, o už ki
tus tris pasižadėjo sumokėti pirma pasitai
kiusia proga.

Povilas Mileris buvo išrinktas Naujie
nų direktorium ir dalyvavo pirmuose po
sėdžiuose. Pirmuoju bendrovės pirminin
ku buvo išrinktas adv. Kazys Gugis, o sek
retorium buvo išrinktas kalbininkas An
tanas Lalis.

Didžiausio rūpesčio sukėlė pirmas laik
raščio numeris, išėjęs 1914 metu vasario 
19 dieną Chicagos lietuviai norėjo pama
tyti, kriip tas naujas lietuvių laikraštis at
rodys, bet dar didesnio susidomėjimo su
kėlė pirmas numeris tų žmonių tarpe, ku
rie jau prieš trejus metus pradėjo planuo
ti. kaip sudaryti reikalingų pinigų, gauti 
tinkamus redaktorius ir pasiekti kiekvieną 
atmuštą laikraščio egzempliorių. Mileriui 
buvo pavesta prižiūrėti laikraščio platini
mą šiaurės vakarų Chicagoje. Vasario 18 
dienos vakarą pačiose Naujienose ir gre
timose S. Halsted ir 19-toje gatvėse žmonių
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buvo pilni. Visi laukė savo eilės. Pirmo nu
merio buvo atmušta 25,000 egzempliorių. 
Norėta pasiekti kiekvieną lietuvišką šeimą. 
Laikraštis neturėjo sunkvežimio, o jo di
rektoriai neturėjo automobilių. Viską 
reikėjo išvežioti gatvėkariais, kuriuos tuo 
metu Chicagoje vilko arkliais. Povilas ga
vęs savo skaičių, sėdo į gatvėkarį ir išva
žiavo į šiaurės vakarų Chicagą. Tuo metu 
jis gyveno 2746 LeMoyne Avenue. Dalį 
parsivežtą laikraščių jis išnešiojo pažįsta- 
taitiiems iŠ vakaro, o likusią dalį išnešio
jo sekatičią dieną. Panašiai Naujieną pir
mo numerio egzemplioriai buvo didžiau
siais ryšuliais išvežioti po visas Chicagos 
lietiivin kolonijas. Vincas Pilypas išssivežė 
didelį ryšulį į Roselandą.

Pradžioje Povilas nusipirko 6 šėrus. 
Sekančiais metais jis įsigijo dar vieną, 
1921 metais jis pajėgė nusipirkti net 71 se
rą. 1923 metais jis atpirko 39 šėrus iš G. 
Kemėžos, 1926 metais kai Dr. Grigaičiui 
susidarė ekonominių sunkumų, tai jis iš 
paties Grigaičio atpirko kelis šėrus.

1914 metų rugpiūčio 1 dieną Naujienos 
pradėjo eiti dienraščiu. Bendrovės vado
vybė turėjo dar labiau pasitempti, kai iš 
savaitraščio reikėjo pereiti į dienraštį. Su
sirūpinimas buvo didesnis, bet tas perėji
mas jau buvo lengvesnis. Per pirmuosius 
1914 metų mėnesius jau buvo nutiestas ke
lias laikraščiui eiti pas skaitytojus. Jau 
buvo nustatyti kioskai, kuriuose žmonės 
laikraščio laukė. Taip pat buvo sudarytas 
ir skaitytojų skaičius, kuriems laikraštis

4 _ NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL - MONDAY, FEBRUARY 5, 1973

kaip gydomieji ir proflaktiniai 
preparątąi. Juk daugelis vaisti
nių medžiagų ir preparatų išgau
nama iš augalinio pasaulio. Vai
stinei medžiagai gauti dažnai 
naudojami vaistinių augalų žie
dai. Tačiau gaminant vaistines 
medžiagas, tenka jas atskirti nuo 
balastinių medžiagų, o juk žie
dadulkė yra sukaupusi savyje (o 
augalo savybes ir jau biologinių 
procesų eigoje atpalaiduota nuo 
balastinių priemaišų. O jų su
rinkimas ir apdorojimas iki bi
čių duonos biologinėmis sąlygo
mis — dalyvaujant bitei, ne tik 
nepažeidžia gydomųjų savybių, 
bet jas greičiausiai papildo.

Žiedadulkėse, tuo pačiu ir bi
čių duonoje, organizmui vertin
gų medžiagų bei gydomųjų ele
mentų spektras priklauso nuo 
augmenijos charakterio bei jos 
įvairumo. Normaliam organiz
mo funkcionavimui reikalinga 
plati gamtoje esančių medžiagų, 
jų organinių ir biologinių jungi
nių įvairovė, kuri gaunama, įsi
savinant patiekiamas organiz
mui maisto medžiagas, o esant 
reikalui, ir vaistiniais prepara
tais.

Žemės ūkio kultūrinimo pro
ceso eigoje, plečiant naudme- 
nis, naikinami krūmai, pelkės, 
miškai, nunuoginami šlaitai. 
Ryšium su tuo, mažėja augme
nijos įvairovė, mažėja medingų
jų augalų plotai, o tai negali ne
atsiliepti ir bičių produktų, tuo 
pačiu, ir žiedadulkių bei bičių 
duonos gydomosioms savybėms. 
Taigi didele dalimi bičių pro
duktų gydomosios savybės yra 
mūšų, ir ypač žemės ūkio špe- 
cialistu, rankose.

Sekantį kartą apie bičių pie
nelį.

Pensininkai Lenkijoje
Būdama labai reikalinga 

amerikoniškų dolerių komu
nistinė Lenkijos valdžia pra
dėjo vylioti Amerikos lenkus 
pensininkus keltis amžių baig
ti Lenkijoje ir šiandien tokių 
jau esą per 5,000. Amerikos 
piliečiams pensijos persiunčia
mos į Lenkiją.

Tie pensininkai ten greit da
rosi savotiška privilegijuota kla 
sė, pradedanti sukelti vietinių 
pavydą. Ir esama ko pavydėti, 
kai Lenkijoje didžiausios dau
gumos vidutinis mėnesinis už
darbis tėra 2,500 zlotų arba 
|120. 
vieno 
$150 ar $200, o jei vyras turi 
žmoną, kuri irgi gauna pensi
ją, tai už $300 per abudu Len
kijoje gauna 16,000 zlotų. Ofi
cialiai už vieną dolerį moka 22 
zlotus, bet amerikiečiams pen
sininkams pati valdžia moka 
juodosios rinkos kainas — po 
66 zlotus už dolerį.

Vidutine amerikoniška 
žmogaus pensija yra

buvo išnešiojamas. Savaitinėms Naujie
noms tapti dienraščiu daug padėjo karo 
pradžia. Susirėmus rusų ir vokiečių ka
riuomenėms, lietuviai labai atydžiai sekė 
karo žinias. Visi žinojo, kad galinga caro 
armija buvo sutraukta į Lietuvą. Kitoje 
sienos pusėje buvo daug karių sutraukęs 
vokiečių kaizeris.

Lietuviai gyveno abiejose sienos pusė
se. Rusų pusėje buvo Suvalkija ir žemaiti- 
tija, o vokiečių pusėje fiuvo Rytprūsiai. 
Chicagoje buvo daug lietuvių iš abiejų pū
siu. Riekviėham rūpėjo, kas dedasi gim
tiniame jų kaime. Naujienos dėjo abiejų 
pusių žinias. Iš vienos pusės buvo spaus
dinami caro generolų paruolti karo veiks
mų pranešimai, o iš kitos pusės buvo spaus
dinamos ir vokiečių kariuomenės štabo skel
biamos žinios. Pradžioje, kaip rusai įsi
veržė į vokiečių laikytas sritis. Vokiečiai 
turėjo trauktis nuo sienos. Rusai užėmė 
Gumbinę, Tilžę ir visą pajūrį. Kai rusų ge
nerolai sutraukė didesnius kiekius karių Į 
Žalgirio apylinke^ tai vokiečiai apsupo 
gen. Samsonovo armiją ir ją sunaikino.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti 
“NAUJIENA^ 

Jos visad rašo 
TEISYBĘ
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- ’ irtestad. tiktai susitarus.

“Thank you, Mr. Truman!" 
Laiške rašoma: /

šimtai tūkstančių ukrainie
čių, lietuvių ir kitų Rytų euro
piečių visuomet atsimins Harry 
Trumaną kaip prezidentą, kurs 
atidarė jiems Amerikos vartus 
jų tamsiausioje valandoje.

Tai buvo visiškai priešinga 
pusė FDR’so (Roosevelto) 
“Operation Keelhaul” politikai, 
kuri leido KGB (Sovietų poli
cijai) per jėgą transportuoti 
tūkstančius nekaltų žmonių į 
Sovietų koncentracijos lage
rius.

KGB žmonių medžioklės 
amerikiečių, prancūzų ir bri
tų okupacinėse zonose pokari
nėje Vokietijoje ir Austrijoje 
buvo sustabdytos tik po to, kai 
prasidėjo medžiojamųjų ma
sinės savižudybės ir šauksmas, 
kadangi jie mieliau norėjo mir
ti negu būti išgabenti atgal į 
KGB šalį (SSSR).

Iki šiai dienai “Operation 
Keelhaul” tebėra klasifikuo
ta kaip griežtai slapta, nepai
sant prof. Juliaus Epsteino, 
Bertramo Wolpės ir kitų, ku
rie norėjo tuos dokumentus 
viešai paskelbti. ,

Amerikos Raudonasis Kry
žius praneša, kad nuo antra
dienio vasario 13 d. per ketu
rias sekančias savaites antra-Los Angeles Tautinių Namu 

v . , »CR«UL1<W savaites a 11 nasal ė j e, s. m. sausio mėn. 21 d. 2 y- • - . . . .
...i ; ..u. n • ai i X*. dieniais bus nemokamai duo-

nės rastus $25 ir išėjo, stoties 
registerin net nepažiūrėjusi. 
Rogers nuvežtas į Billings ligo
ninę.

Kokios spalvos plėšikės bu
vo, nepranešta.

iimiimHmmmuRini ■■■■■■■■■■■> 
ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI, 

SOONIUt

Rizu Gi. 84873 &

AKUSERMA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

6132 So. Kodzio Ava^ WA 5-2670
V&UaAbs pagal susitarimą. Jei neat-

GRAOINSKAS

ML NINA KRAUCR- 
KRIAUCEUUNAiTE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
M12 Se. KEDZIE AVĖ.

_ Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

8 TAKŲ
GRUNDIG * 

MAGNETOFONAS
2512 W. 47 ST. — FR 6-1996

LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮI J

Ofise tek: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VIDAUS LIGŲ SPEC.

: 2454 WEST 71st STREET
VALANDOS: Pinnad., antrad., ket

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

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

pių papuošimui ir sezoninės 
kapa m gė(ėft, 

RQY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
SUOS So Hartom Am. ■ — 586-1220

vai. p. >. įvyko Klaipėdos kraite 
prisijungimo prie Lietuvos 60 
metų sukakties minėjimas, ku
rį savo įžanginiu žodžiu atida
rė Maž. Liet. D-jos pirm. Algir
das Glažė. Po to buvo įnešta 
org-cįjy vėliavos ir sustojus rim
ties minute pagerbti žuvusieji

Paskaitą “Mažoji Lietuva 
Praeityje ir dabar” laikė prof, 
jonas Kuprionis, o Klaipėdos 
paskutinysis komendantas pulk. 
Jonas Andrašiūnas ir buvęs JAV 
pasiuntinys Lietuvai dr. Norem 
papasakojo praeityje patirtus 
ryškesnius įspūdžius bei nuoty-

damos pamokos kaip teikti 
greitąją pagalbą nelaimingais 
atsitikimais (kitiems ir sau). 
Pamokos — kursai įvyks Ame
rikoj Raud. Kryžiaus patalpo
se adresu 43 E. Ohio St, kam
barys 231, Pirmoji pamoka 
bus antradienį, vasario 13 d. 10 
vai. ryto. Į pamokas — kursus 
priimami nuo 14 metų amžiaus.

— Ar tamstos žmona taupi?
— O, taip. Savo 35-tam gim

tadieniui uždegė tik 29 žvaku
tes.

KIEKVIENA MENA BUTINI

kas mums reikalinga ir naudinga, ir nori, kad mes būtume užganėdinti 
su jo parūpinimais, nebūtume be darbo, bet darbštūs; nebūtume nerū-

DR. FRANK PLECKAS
- , OPTOMETRISTAS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SE1BUTIS
„ INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofiso telef.: 776^880
Naujas rez. telef.: 448-5545 -

— 11 1 ■■ ....

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

Ofisas 2750 West 71st St. 
Tol.: 9254296

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

uždaryta.

GUŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLiNYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 841833 ir PR 84)834

PERKRAUSTYMAl

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

j ŽEMA KAINA
R. Š E R Ė A S

2047 W. 67th PL-WAibroNc. 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairi y atstūmę.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: FRentiar 6-1882

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad. trečiad. 
hr penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 va!, po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET
Ofise telef.: HEmlock 62123
RezM. telef.: GMrten 84195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
- i -t -b—bii.fi telef. HE 42123 
Jei neatsiliepta. tai telef. Gi 8-6195

ORTHOFEDAS-PROTEZISTAS

. (Arėk Sepperta) ir t t

2850 Wtaf Mrd St., Chicago, III. 60629 
Telef.: PRe^ect 6-5084

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI

Moterų lygybė su plėšikais
Trijų jaunų moterų plėši

kių gauja praeito ketvirtadie
nio vakarą peršovė gazolino 
stoties tarnautoją ir iš jo atė- 

kius kiekvienam anuomet einant mė $25. Moterys buvusios apie 
savos paskirties pareigas. 24, 20 ir 17 metų amžiaus.

Į Dviem pasilikus prie gazoli- 
. ¥.“ln!,<“» ‘°?’ s?l,stė Sta-1 no stoties, 6358 S. Stony Island 

se Kl.ma.te, padainuodama por, Aven su revolveriu
šio minėjimo dvasia, pntaikyty ,4i„ vidlln nerinvA 
dainų, ištrauką iš operos “Lohen
grin” ir linksmai pabaigai — 
Pasisėjau žalią rūtą- 

ši solistė sugeba publiką pa-: 
vergti ne vien tik savo balso 
švelnumu, bet ir improvizacijos 
bei išraiškos priemonėmis, ku
rias ji sugeba tinkamai panau-f 
doti.

Minėjimą baigiant, sklidina 
auditorija darniai sugiedojo Lie
tuviais esame mes gimę' (I-jį 
posmą) ir Tautos himną. Po to, 
buvo išneštos vėliavos ir minė
jimas baigtas.

Minėjimo dalyviai dar apžiū- 
įrinėjo čia pat esančią Mažosios 
i Lietuvos aušros laikų spaudos 
parodėlę, stebėdamiesi taip 
kruopščiai surinktais, tautos is
torijai vertingais, eksponatais. 

Tai pirmas Los Angelėj taip 
gausus ir darniai praėjęs minė
jimas. Beje, gauta daug sveiki
nimų. Adonis

Moterys už policiją geresnės
Atsitiko San Jose, Calif., o 

ne Chicagoje. vagys apiplė
šė dviejų moterų — Dorothy 
Kalkbrėhner ' iF Lee Lawrence
butą, išnešdami jų papuošalus, 
stereo, pinigų kolekciją, $123 i, j* 
pinigais ir kt

Policija rado vagių pirštų 
nuospaudas ir moterims liepė 
palaukti. Savaitę palaukusios 
jos ėmėsi pačios veikti. ■Įtaru
sios vieną 18-metį jos prikal
bėjo savo artimą jauniklį pa
klausti to aštuoniolikinio, ar jis 
neturi parduoti stereo. Tas pa
sisakė turįs. Moterys 'kreipėsi 
į policiją, kad padarytų kratą, 
bet policiją atsakė, kad įtari
mas nepakankamas. Tuomet 
Miss Lawrence šautuvu nešina 
nuėjo.į to vaikino butą, davė 
jam “ultimatumą” per pusę 
valandos surinkti visus vogtus 
daiktus. Iki termino buvo vis
kas grąžinta.

gali nuvesti mus prie išpildyme jo maloningų tikslų.

įėjo vidun, peršovė tarnauto
ją Ronald Rogers, 19 , per kai- 

. rę ranką, ^pasiėmė iš jo pini#

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI

Nuliūdę lieka: žmona, sūnus, giminės, 

laidotuvių direktorius Jean Vance. Tel. 652-5245.

Mirė 1973 m. vasario 2 d., sulaukęs senatvės.
Gimęs Lietuvoj, Žagarės vis.. Saulių aps.

Amerikoje išgyveno 68 metus.

Paliko nuliūdę: žmona Marijona, sūnus Frank, marti Olga, brolio 
duktė Sophie Kelderhouse, gyv. Mantine, UI., pusseserė Emily Gabalas 
ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Vance koplyčioje, 1424 So. 50th Avė., Cicero, UI.

Antradienį vasario 6 dieną 10 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 
į Lietuvių Tautines kapines.

Via a. a. Alexander Yokubaičio giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį

. ALEXANDER YOKUBATHS
Gyv. New Buffalo, Michigan. Anksčiau gyv. Chicagoje.

TUVIŲ DIREKTORIAI

Telefonas: LAfayette 3-0440

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

liūdesio valandoje užuojautą reiškia 
gyv. Lietuvoje broliui JUOZUI, seserų ir brolių vaikams 

ir Amerikoje esantiems giminėms, draugams bei 
pažįstamiems ir drauge liūdi

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

BALFO CHICAGOS APSKRITIES 
IR SKYRIŲ VALDYBOS

TEISININKUI

KAZĮ

— Joniški^ Ubctorybės ir Kul
tūros Klubo susirinkimas įvyks ant
radienį. vasario 6 d. Hollywood sa
lėje. 2417 West 43rd St. Pradžia 8 
vai. vakaro. Nariai ir narės prašomi 
dalyvauti, nes su pradžia metų turė
sime daug svarbių reikalų aptarti. 
Taip pat js 
mokesčiai už 
norintieji į 
šomi ateiti į 
kimo bus va

— Bridgeport© Liatuvip hfaunę 
Savininkų Draugijos susirinkimą* 
įvyks antradienį, vasario 6 d., ponies 
Balandienės name, 3153 So. Halsted 
St.. 7:00 vaL vak. Visi nariai 
nėkite skaitlingai atsilankyti, 
yra daug dalykų aptarti. Taip 
atsiveskite ir naujų narių. Kvi

Staiga mirus 1-30-73 m. Balfo darbuotojui,

SOPHIE BARČUS
RADIJO AEIAAOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: kaadieR nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Telef.: 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ELL. 60629

Brangus pragyvenimas
Naujai paskelbtos valdiškos 

skaitlinės rodo*, kad maistas 
praėjusiais metais buvo 5 nuo
šimčiais brangesnis negu buvo 
užpernai. Keturių narių šei
ma. valgydama namie, per 
praeitus 1972 metus maistui 
išleido vidutiniškai $1.338 
(1971 metais $1,271) Iš tos su
mos įvairus tarpininkai” mid
dlemen) pasiėmė praeitais me
tais $787, užpraeitais $782...

žmoni STEFANIJĄ nuoširdžiai
Džjaūčianie

J. ir D. KĄUNAITĖS
P. ir E, LEONAI
O. ir BR. SERGAUCIAI
O. ir P. ŠILAI

u, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris- 
visus žinos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 

tokiu adresu: F. Zaviat, 3715 W. 66H> St, Chicago, Illinois 60629
•V. RASTO TYRINITOJAI

TĖVAS IR SŪNUS

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID 

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

MODEKinIŠKOS AlK-CONDlTlONED KOPLYČIOS

yra Geriausia GoVana
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Šerną as

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klapsėsi jo paskaitų 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno 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 Žmogaus Gyvenimą -r- Dėdta . 
Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytoje Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu fr 
jų kieta, ideologine veikla.

LIETUVOS VARDO KILME
Daugelis Į8Q|j patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bd 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvį 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai mimnį 
lenuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuvą 
vardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiūrėt 
febai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvieni 

ir surašė Lietuvos praeitį liečiančias knygai
Jis perskaitė Šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadinu 
LIETUVOS VARDO KlLMft. Minkšti viršeliai, kaina $2 Knygelį 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SL, Chicago, RL 60608

metrik

maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago. 1062 m. 206 pat, kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE
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Hollywood korespondentu žiniomis, aktorius Bjrt Reynolds jau seniai draugauja su dininin- 
ke Dinah Shore, kuri šioje fotografijoje jį aplankė Little Rock, Ark., kur gaminamas naujas 

jo filmas "Whi e Lightning".

TRUMPAI

Pagerbtas naujas b"'° AukS‘ad™rio žemės 
prelatas

1973 m. sausio 26 d. Ameri
kos R. Kat. Kunigų Vienybės pa
stangomis buvo suruoštas Gol
den Age restorane, 4545 W. 95 
St., Oak Lawn, Ill. Popiežiaus 
Pauliaus VI naujai paskirto pre
lato kun. P. Celiešiaus pagerbi
mas. Prelatas dabar reziduoja 
Vakarų Vokietijoje, prie vysku
po A. Deksnio, bet ilgus metus 
dirbo pastoracinį darbą JAV.

Pakeliui į Australiją, į Eucha
ristinį kongresą, buvo sustojęs 
Chicagoje ir ta proga jam su
rengtas pagerbimas. Dalyvavo 
70 asmenų. Pagerbimo iškilmes 
pradėjo kun. P. Cinikas, MIC, 
perdavęs tolimesnį vedimą Gary, 
Ind., klebonui kun. Ign. Urbo
nui.

'Kalbas pasakė abu vyskupai
— V. Brizgys ir A. Deksnys. Kai- Amerikos pilietybę, 
bėjo inž. A. Rimas, prelato moks
lo draugas; inž. Antanas J. Ru
dis, kun. J. Borevičius, kun. A.
Kirielius, o humoristinį eilėraštį 
paskaitė poetas kun. Jonas Plan- 
kis ir dar kiti. Visiems padėlio
jo prel. Celiešius.

Meninę dalį atliko solistė Pr. 
Bičkienė ir F. Strolios vadovau
jamas oktetas.

Prel. P. Celiešių teko asmeniš
kai pažinti ir bendrauti nuo 1935 kano garbės studentų sąrašuo- 
m., kada jis, dar jaunas kuni- se.

•gas, buvo Aukštadvario Žemės — William Mikaitis iš Chi- 
lūkio mokyklos kapelionas, o aš cagos baigė elektros inžineri- 
buvau teismo tardytojas. Bolše- jos mokslus bakalauro ,laips- 
vikams okupavus Lietuvą, teko niu Purdue u-te, Lafayette, Ind. 
pergyventi įvairių sunkumų, 
tad po daugelio metų susitikti ir 
praleisti keletą valandų pagerbi
mo pobūvyje buvo malonu.

Jonas Talalas

— Barbara Smolelis iš Mar
quette Parko apylinkės išvyko 
ilgesniam laikui į Floridą. Pir
miausiai aplankys poniąlvins- 
kienę, gyv. Ft. Richey apylin
kėje. Kelionę atliks savo au
tomobiliu, kad neskubėdama 
galėtų pamatyti įdomesnes vie
tas. -

| — Ponia Stella Špokas, Rock
ford, III., kartu su prenume
rata ir gerais linkėjimais vi
siems Naujienų bendradar
biams už jų įdomius ir nau
dingus straipsnius bei tikslią ir 
teisingą informaciją, atsiuntė 
vajui 10 dol. Didžiausias nuo
šimtis tos apylinkės lietuvių 
skaito Naujienas. Visos ten 
esančios organizacijos pasižy
mi darnia veikla demokratiš
kai sprendžiant visus klausi
mus, aptariant reikalus ir vyk
dant savų organizacijų bei 
bendrus darbus.

— Angelė Poškaitienė iš Mar
quette Parko apylinkės gavo

— Anthony Chapas išrinktas 
Chicagoje veikiančio Lithua
nian Craftsmen klubo pirmi
ninku. Tas klubas veikia Ro
tary arba masonų organizaci
jos pagrindais.

— Laura Lapinskaitė iš Gage 
Parko ir Matytė Strasevičiūtė 
iš Marquette Parko apylinkės 
yra Southern Illinois u-to de-

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai Ilgą metų patyrimas.

J022 W 69 ST. CHICAGO. ILL. 60636. TeL WA 5-9209

SIUNTINIAI I LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

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

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

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

Didelis pasirinkimas įvairi y prekly. 
AUTOMOBILIAI, 8ALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

>' 111 ......... ....................... ..
Prof. Vaclovo Biržiškos

SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ
KNYGŲ ISTORIJA

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

viršeliuose už $6.00.
Abi knygos gausite, jei pinigus pasilsite tokiu adresu:

NAUJIENOS
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, minkšL $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus kino adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, HUnoto
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HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia
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HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

BENCH MECHANICS 
MODEL MAKER 

MILL DRILL PRESS OPERATORS 
MILLING MACHINE OPERATORS 

DAY OR NIGHT

Mechanical training or some experience needed for openings in near 
Loop manufacturing plant. Knowledge of blueprints and microme
ters helpful. -Set-up skills desirable. Some knowledge of English 
necessary.

see

Good starting wage with periodic merit reviews.
• • •

Liberal employe benefits including company paid pension plan — * 
production and year end bonuses, paid insurance — free employe 
parking. Liberal Night shift premium. We now are working consi
derable overtime hours. Ability to work either shift desirable.

• • •

Call 644-6920 or write
Mr. R. D. Leonard

UNION SPECIAL MACHINE COMPANY
416 North Franklin St. Chicago, Ill. 60610

(An Equal Opportunity Employer)

— Hoos Bakery, 2645 West 
63rd St., sav. Antanas Kazilio
nis pavadino A-K Bakery var
du. Prie jos yra kepyklos ga
minių ir delikatesų krautuvė. 
Ketvirtadienį, vasario 1 d. A-K 
kepyklos tokia krautuvė atida
roma 2458 W. 69 St. (Pr.)

- — Stanley Žakas, Washing
ton, Pa., specialiu laišku pri
siuntė vajui 10 dol., linkėda
mas. kad jos plistų Pennsyl- 
vanijos slėniuose, kur kadai
se daug lietuvių pradėjo savo 
pirmuosius išeivijos gyvenimo 
žingsnius, kur dabar reikalin
ga atgimstančios lietuvybės pa- 
gelba rusenančiai lietuvybei 
žmonių širdyse.

— Jonas Dalbokas, West 
Los Angeles Calif., atsiuntė va
jui 5 dol. pažadėdamas ir atei
tyje remti Naujienas. Jis da
bar yra pensininkas, anksčiau 
dirbo Chicagoje ir gyweno 
Bridgeporto apylinkėje. Da
lyvavo buv. Krakiškių klube, 
garbingai baigusiam savo veik
lą parėmus sutelktu kapitalu 
lietuvišką spaudą ir kitas ins
titucijas, jungiantis nariams į 
kitas organizacijas tolimes
niems darbams.

— Jonas Katra, Port Hue- 
me„ Calif., kartu su prenume
rata pakartotinai atsiuntė va
jui 5 dol. Gyvendamas Chica
goje, J. Kutra sėkmingai pa
naudojo teisininko profesiją ir 
patyrimą, vienas iš pirmųjų 
įgyvendindamas Nekilnoja
mo turto brokerio teises, at
kreipdamas naujai atvykusių 
tautiečių dėmesį į ekonomijos 
pagrindus perkant namus.

— Sen, Frank D. Savickas, 
D — 27, paskirtas į svarbią 
Illinois valstijos įstatymų ty
rimo komisiją tiria nenorma
lumus įvairiose gyvenimo sri
tyse tikslu saugoti nuo apga
vysčių ir išnaudojimo gyven
tojus.

— .4. Varnelis. Dowagiac, 
Mich., kartu su prenumerata 
atsiuntė vajui 5 dol. Vajaus 
komisija visiems aukotojams 
dėkoja, visus skaitytojus pra
šo remti Naujienas ir stengtis 
surasti bent po vieną naują 
skaitytoją. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakyti Naujie
nas. Pasimeiimb laikotarpy- 
jej jos visiems yra naudingos, 
reikalingos, net būtinos. Jos 
užsitarnavo visų dėmesį ir pa
ramą.

HELP WANTED — MALE 
Darbininką Reikia

MEN — Good jobs with future in 
our photo department. Learn A trade 
we will teach you. Must be depend
able. You will like working for us.

The reproduction people — 
largest in the midwest.

ALFRED MOSSNER COMPANY 
108 West Lake St.

Phone: 372-8608 Room 200
MR. THOMAS.

Šaudo ir šaudosi
Policija ieško nuomininko 

apartmento, esančio 404 W. 
Evvergreen namo 5 aukšte, Chi- 
cagos šiaurinėje dalyje. Tame 
bute rasti trys jauni juodukai 
— 19, 21 ir 25 metų amžiaus 
nužudyti egzekucijos metodu, 
pasisavintu iš sovietų enkave
distų ’— visiems trims rankos 
buvo užpakalyje surištos ir nu
žudyti šūviu į pakaušį...

Nušautieji buvo atpažinti iš 
jų pirštų nuospaudų, kadangi 
visi anksčiau jau turėję “ma
žesnių” nusikaltimų ir buvę 
areštuoti. Kambaryje ant grin
dų rastas švirkštas narkoti
kams po oda leisti.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkią Reikia

WAITRESSES
Basic salary. $40 per week plus very 
good tips. All shifts available. Fast 
turnover, experience preferred. Uni
form size 30-36. Apply in person only 
9 a. m. —11 a. m. and 2 p. m.— 
4 p. m.

WIMPY GRILLS, INC.
22 W. Monroe 

Room 1200
CLERK

Steamship company needs young 
lady for clerical duties.

Near C & NW and Union Stations.
Salary Open.

Mr. Condition 236-5800

FOR WORKING WOMAN
Dependable woman. General house 

work, one day. per week.
Some English necessary. Niles.

967-6474
Evenings & Weekends

SECRETARY
Director of store operations Nat’l. 
Restaurant Chain, who travels 2-3 
days a wk. needs experienced secre
tary with good shorthand and typing 
skills, capable of handling a variety 
of work. Company benefits, public 
transportation to door, salary open.

Contact Mr. Elmer Watson. 
227-8900 — PM

REIKALINGA AUKLĖ. Gyventi 2 
dirbančių šeimoje su naujagimiu. 
Labai gera alga, apmokamos atosto
gos. 5 dienos savaitėje. Privatus 
kambarys su TV ir vonia.. Reikalin
gos rekomendacijos. Susikalbėti 
angliškai. Tel. 528-4705 vakarais ir 
savaitgaliais.

REIKALINGA BUHALTERĖ. Paty
rusi bendrose Ledger apyskaitose, 
šiek-tiek rašymo mašinėle ir kiti 
darbai. Labai geri priedai.

HOFFMANN - STANFFORD - 
TANNING

1001 West Division St 
Tel. 664-1907

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI Iš RALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

Įdomi 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:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

*

DR. KAZYS GRINIUS 

ATSIMINIMAI IR MINTYS
II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose’ 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
1739 So. Halsted Street — Chicago, 60608

L----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------—

REIKALINGA PATIKIMA MOTERIS 
bendriems namu ruošos darbams 
malonioje aplinkoje Chicaens šiauri
nėje daly. Labai geras susisiekimas. 
5 dienos savaitėje. Reikalingos re
komendacijos. susitarsime dėl atly
ginimo Tel. CO 7-4H5 arba 549-4769 
vakarais ir savaitgaliais.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku *r Darbininkių

COUPLE WANTED 
as custodians near Northside for 

Synagogue. Free living 
Quarters

CALL 787-0450

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių butas 
Gage Parko aovhnkėje. 

Tel. 434 1478

SKAITYK PATS IR PAPIGINO

KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS.

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS. Prezidentą.

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

rVTSv'RtšiŲ Draudimo agentūra]

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

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

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

PAŽVELK
PRIEŠ DEŠIMT metų, prieš Mar

quette Parką, statytas mūro luksus 
pajamų namas, 5 ir 3 kamb. butai, 
karpetai, naujas garažas. Daug prie
dų — $31.500.

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 

kitoM blankai.—
HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolir 
3208Vi W. 95th St.

GA 4-8654
sutr 'o'1’ rite ano Casualty Comoa-.

A. 6. AUTO REBUU.DERS
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

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

TEL._ 776-5888 J MODERNI o kamo. mūro reziden-
Anicetas Garbačiauskas,^?. puošnūs nauji karpetai, “built- 

in” virtuve. 1% vonios. Du greta do 
30 pėdų lotai. Mūro garažas. $33,500.

■ ORIGINALUS APARTAMENTINIS 
NAMAS. Alumin, langai, naujas ga- 
zu šildymas ir garažas, aptvertas pla
tus sklypas, pajamų $6.600 metams. 
Prašo $45.000. Priims rimtas derybas.

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

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

6% KAMBARIU didelis Georgian. 
1% VONIOS. Įrengtas sausas beismon- 
tas. 2 auto garažas. Apie 20 metų, 
kaip naujas. $23.000.

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

9 KAMBARIU 9 metų mūro reziden
cija. 2 modernios vonios. 2 atskiri šil
dymai. Cent, oro vėsinimas. Garažas. 
Arti KėdžieJr Darko. $40,000

2 BUTU gražus mūras arti vienuo
lyno. Naujas gazo šildymas. 2 auto mū
ro garažas. $28 500.

6 KAMBARIU modernus medinis. 
Naujas gazo šildymas. Arti Margučio 
radijo. $15 800.

MODERNUS 6 KAMBARIŲ 14 metų 
mūras. Cent oro vėsinimas. Įrengtas 
beismontas. baras. vonios. 40’ lo- 
ta.s Garažas. $24.000.

PLATUS VERTINGAS IOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9.900

8 KAMBARIU 1% aukštu 16 metų 
mūras. 2 vonios. Trenctar Tw>i am an
tas Garažas 83 ir Kedzie. $32.000.

2 AUKŠTU 2 BŪTŲ NAMAS, pla
kus lotas. Garažas. Arti mūsų. — 
$22.000.

Valdis Real Estate
7031 So. Washtenaw Ave. RE 7-7290

A. & L. INSURANCE A REALTY 
A. LAURAITIS 

___ INCOME TAX _ 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775 
(Currency Exchange ištaigoj) 
Pigūs automobiliy draudimai

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
- Tel.: 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 LIETUVA 
ir kitus kraštus

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

Every year 
to educate thousand! 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

And we're supposed to 
be so smart.
Do something. A free booklet 
will tell you bow you can help.

——a— 1

WnMncton, O. C. 30301.
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BUILDERS AND CONTRACTORS . 
Namą Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. DI. 80809. TeL: VI 7-3447

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
Tl SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

AL BVLWU8OB 7WL 3B8J6M

Federalinly lt valstijos pajamų 
mokesčlp apskaičiavimas 

/INCOME TAX 
Nekilnojamo turte pirkimas • 

S pardavimas
REAL ESTATE 

Parašu paliudijimas
NOTARY PUBLIC 

Draudimo Informacijos 
INSURANCE
NAUJAS ADRESAS 

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

lai. 436-7878

NAUJIENAS
W41

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS . PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS




