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IRANAS PERKA DAUG JAV GINKLŲ l
WASHINGTONAS. — Pasiremdamas Pentagono žiniomis, 1 

NYT pranešė iš Washington©, kad Irano šachas užsakė Ame
rikoje ginklų už virš dviejų bilijonų dolerių. Amerikoje Iranas 
perka 202 marinų naudojamo tipo kovos helikopterius ir 234 he
likopterius kariuomenės ar ginklų pervežimui. Be to, Iranas už
sakė 140 F-5E kovos lėktuvus ir nemažą kiekį transporto lėktuvų. 
Britanijoje Iranas, paprastai, perka laivus ir tankus, o lėktuvus ’ 
perka Amerikoje.

Sakoma, kad pats šachas nu
sprendžia, kokių lėktuvų ir kiek 
Iranui reikia. Pentagono ir vals
tybės departamento sluoksniai 
neslepia nuomonės, kad tiek daug 
ginklų Iranui nereikia, tačiau 
Amerikos pareigūnai patenkinti, 
kad, Indokinijos karui baigian
tis, ginklų pramonė gauna nau
jų užsakymų. Iranas visada, tu
rėdamas dideles pajamas iš 
vo žibalo šaltinių, sumoka 
pirkinius grynais pinigais.

Kartu su ginklais Irano
chas pageidavo, kad amerikiečiai 
technikai, apie 300 specialistų, 
vyktų į Iraną ir ten pamokytų 
vietinius karininkus, kaip nau
jais ginklais naudotis. Irano ša
chas pareiškęs savo susidomėji
mą ir visai naujais Amerikos 
ginklais, kaip laserio spindu
liais taikomos bombos ir F-15 
lėktuvas, kurio dar neturi ir 
Amerikos aviacija.

Britams pasitraukus iš Persi
jos įlankos, ten atsiradusią jėgos 
tuštumą siekia užpildyti Iranas. 
Tam tikslui pritarianti ir Ame
rikos vyriausybė, žinodama, kad 
stiprus Iranas garantuos tos 
svarbios žibalo srities pastovu
mą. Irano santykiai su Sovietų 
Sąjunga yra geri, tačiau šachas 
nori pakankamai apsiginkluoti, 
kad ir sovietams nekiltų kokių 
piktų pagundų. Santykiai su kai
myniniu Iraku yra visai blogi, 
tačiau Iranui užtenka karinės 
jėgos atgrasinti kaimyninį Iraką 
nuo bet kokių nuotykių ieškoji
mo.

Amerikos ginklų pramonė už
dirba kraštui nemažai lėšų. Dar 
1970 metais ginklų pardavimas 
atnešė Amerikai 925 mil. dol. 
Po metų ginklų buvo parduota 
už 2.1 bil. dol., o pernai už gin
klus gauta 3.45 bil. dol.

Graikų studentai 
užėmė universitetą 

C

ATĖNAI. — Graikijos univer
sitete nesibaigia studentų nera
mumai, nors valdžia jau virš 100 
jaunų vyrų paėmė į kariuomenę, 
atšaukdama jų atleidimo nuo ka
rinės prievolės privilegijas. Apie 
2,000 teisių fakulteto studentų 
Atėnuose užsidarė savo rūmuose 
ir pagrasino tol neišeiti, kol val
džia nepatenkins jų reikalavimų 
— didesnių akademinių laisvių, 
mažesnio valdžios kišimosi į 
mokslo reikalus.

Graikų policija stebi triukš
maujančius studentus, tačiau 
griežtesnių žygių universiteto ri
bose nesiima. Įvyko susirėmi
mų tarp vyriausybę remiančių 
studentų ir opozicijos.

Atėnų universitete yra apie 
23,000 studentų, iš kurių teisių 
fakultete studijuoja apie 7,500. 
Nerimaujančių skaičius nėra di
delis, tačiau jis gali padidėti. 
Atėnų priemiestyje bombos su
žalojo dviejų amerikiečių auto
mobilius. Antradienį du grai
kai buvo nuteisti 9 ir 7 metams 
kalėjimo už panašius bombų dė
jimus anksčiau. Vienas nuteista
sis buvo atsargos pulkininkas, 
kitas — gydytojas.
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PHNOM PENHAS. — I^oso 
ir Vietnamo karo paliaubų su
tartys sukėlė pasaulyje viltį, kad 
ir Kambodijoje karas bus baig
tas, tačiau komunistų daliniai 
nemažina puolimų ir mūšiai 
vyksta 14 mylių nuo sostinės.

NEW DELHI. — Naujas Ame
rikos ambasadorius indi joje Da
niel Patrick Moynihan atvyko į 
New Delhį.

MASKVA. — čia greitai pra
sidės teismas, kuriame penki vy
rai kaltinami dalinę lapelius, ku
rie ragino darbininkus streikuo
ti, nes dabartiniai Kremliaus va
dai gyveną geriau už caro lor
dus. Lapeliai, pasirašyti “Pilie
čių komiteto”, buvo kišami į gy
ventojų pašto dėžutes Maskvo
je.

HANOJUS. — Britų darbie- 
čių partijos veikėjai, vadovauja-;, 
mi James Callaghan, atvyko į 
Hanojų. I

BEfi’ASTAS. =— Š. Airijoj iš 
pasalų buvo nušautas dar vie
nas britų kareivis, jau — trečias 
per dvi dienas. Protestantų ra- nusivylimo Amerika, kuri Lao- 
jone buvusi žinoma kataliko ta-! 
vema buvo susprogdinta 100 
svarų bombos.

KARACHI. — Indija paleido 
179 pakistaniečius belaisvius, 
sužeistus ar sergančius. Pakis
tanas kaltina indus, kad jie pa
kistaniečius savo stovyklose kan
kina ir bando juos nustatyti prieš 
Pakistano vyriausybe.

NEW YORKAS. — Ameriko- .... ................_
je lankosi keturi žinomi sovietų Tailandijos jėgos, o šiaurės Viet- 
sportininkai, Olimpiados aukso namo kareiviai, kurių yra žymiai 
medalių laimėtojai: Valery Bor- daugjau negu amerikiečių ar

Izraelio tankai kasdien budi Golano aukštumose, Izraelio okupuotoje 
Sirijos žemėje.

KOMUNISTAI LAOSE TUSIA ŽYGIUS
VIENTIANE. — Laoso karo paliaubas paskelbus, komunistai 

pradėjo stiprius puolimus, kuriuose 8-tasis š. Vietnamo pulkas už- 
jėmė svarbų Paksong ir kitą mažesnį miestą. Laoso kariuomenė 
1 paliaubų laikosi, Amerikos aviacija nustojo pulti priešą, o komu- 
i nistai naudojasi proga ir toliau žygiuoja. Amerika, atrodo, susi- 
: rūpinusi tik vienu klausimu, kaip atgauti iš Laoso komunistų savo 
I lakūnus, kurių Laose dingo 307. Hanojaus raibose tėra 9 belais
viai, o Laoso komunistai savo belaisvių nepasw^bia, matyt, tikė
damiesi juos panaudoti kaip ginklą Amerikai iš Laoso išstumti.

Laoso patriotai neslepia savo

są pardavusi komunizmui. Tai
kos sutartis aiškiai palanki ko
munistams. Ji palieka visas Lao
so žemes, kur valdo komunistai, 
jiems toliau valdyti, o dar neuž
imtose žemėse įveda jungtinę ko
munistų ir nekomunistų valdžią. 
Sutartyje kalbama apie “sveti
mų kariuomenių” išvežimą, ta
čiau minimos tik Amerikos ir

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

—-----~namo Kareiviai, Kurių yra zyn
medalių laimėtojai: Valery Bor- daugjau negu amerikiečių 
zov, laimėjęs 100 metrų bėgimą, tailandiečių, visai neminimi.
Liudmila Bragina, 1,500 m. me- 
dalistė, Vladimir Abromov — 
šuolio į aukštį laimėtojas ir Ar- 
žanov — vidutinių nuotolių bė
gikas.

ŽENEVA. — Kai Irano šachas 
lankėsi Ženevoje, Tirieš ji buvo sutartis mini, kad, abiem 
suruoštos demonstracijos ir jį. pusėm susitarus, bus galima į 
stropiai saugojo Ženevos polici- ■ vyriausybę pakviesti du intelek- 
ninkai. Dabar šachas visus po- tusius, demokratiškų, taikių, 
licininkus, apie 500, apdovano- neutralių pažiūrų. Kandidatus 
jo aukso medaliais, penki aukš-jturi išrinkti abi pusės susitaru

sios.
Laoso kariuomenė niekada ne

pasižymėjo drausmingumu. Da
bar, išgirdusi, kad karas pasi
baigė, ji negalvoja apie karia
vimą, kada Komunistų jėgos to
liau žygiuoja pirmyn. Svarbūs 
buvo šiame kare Meo genčių da
liniai, apginkluoti, apmokami 
Amerikos ČIA agentūros. Ne
gaudami Amerikos algų, tie sam
dyti kareiviai išsilakstys į sa
vo gimtinius kalnus ir miškus.

Taikos sutartyje nėra, kaip 
buvo Vietnamo sutartyje, prak
tiškų veiksmų protokolų, kurie 
nustatytų, kas ir ką turi atlik
ti karo paliaubas vykdant. Vi
sos smulkmenos paliktos atei
ties susitarimui. Paliaubų prie
žiūros komisija iš Indijos. Kana
dos ir Lenkijos palikta ta pati, 
kuri nesugebėjo prižiūrėti Žene
vos sutarties vykdymo. Iš vis
ko matosi, kad Laose laimėjo ko-

Kadangi nekomunistinės jėgos 
Laose yra susiskaldžiusios, ne
vieningos, tai pusę vyriausybės 
turėdami, komunistai visada do
minuos vyriausybę. Iš neutralių

tesni policijos vadai gavo priedo 
po persišką kilimą. Tuo šachas 
išreiškė policijai savo dėkingu
mą.

Pirm, kart, moteris užima Atominės
Knergijos komisijos pirmininko vist,, munist*i, įrodydami, kad agre- 
prezidentas paskyrė d r. Dixy Lee Nay iš Tacoma, We*. 81J* ApSimokA.

Komunistai trukdo 
paliaubų priežiūrą Libijos 
SAIGONAS. — Komunistų at

stovai karinėje, paliaubų prie
žiūros komisijoje vilkina laiką 
ir sabotuoja, kai reikia patik- ■ isakymo nusileisti. Libijos lėktuvas, skrisdamas iš Tripolio į 
rinti komunistų daromus paliau- Kair^> blogame ore, ar sugedus kompasui, praskrido Kairą ir įlėkė 
bų laužymus. Amerikai reikalau- ^zraebtų okupuotą Sinajaus pusiasalį. Jį tuoj pasitiko Izraelio 
jant, keturių šalių jungtinė ko- na‘kintuvai ir po kelių įsakymų nusileisti, keleiviniam lėktuvui 
misija nuvyko apžiūrėti vietos, j bandant pasprukti, pašovė jo sparnus.

ARABAI VĖL PRISIEKIA KERŠYTI
TEL AVIVAS. — Visame pasaulyje Izraelis smerkiamas už 

> keleivinio lėktuvo numušimą. Net ir prezidentas Nixonas 
pasiuntė užuojautos telegramą Egipto ir Libijos vyriausybėms. 
Izraelio spauda pripažįsta, kad įvyko tragedija, tačiau kaltina 
Libijos lėktuvo lakūnus, kad tie nepaklausė izraelitų naikintuvų

kur buvo numuštas Amerikos 
helikopteris. Viet Congo ir šiau
rės Vietnamo delegatai nenoro
mis žvilgtelėjo į helikopterio 
griaučius, nieko neklausinėjo ir 
neužsirašinėjo, kai buvo apklau
sinėjami ligoninėje amerikiečiai 
— helikopterio įgulos nariai.

Paliaubos toliau 1
Vieną vietą apžiūrėti pasiūlė pa- šiniyjų pažiūrų veikėjai Policija 

, kad kontroversinio
------- ------- —i su

grąžintas atgal į Yeu salą, kur 
■jis atliko bausmę, kur mirė ir

Surado maršalo
Petaino kūną

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
policija jau surado maršalo Pe- 

(taino kūną, kuris buvo pagrob- 
laužomos. į§ yeu salos. Suimti keli de-

tys komunistai. Jie ragino ko- paskelbė. kad 
misiją skubiai važiuoti į Thach maršalo Petain0 kūnas bus
By miestelį. Kitą dieną jų in
teresas vykti į tolimą vietovę 
praėjo. Pasirodo, kad komunis-' būvo ”palaidot“aš7vieni Prancū- 
tai buvo tą miestelį užėmė ir ko- zijoje laiko Petai tautos did_ 
misua buvo raginama ten vykti vyriu> kiti _ išdav-ku Jis kar0 
ir konstatuoti, jog tas miestas metu vadovavo Vichy vyriausy- 
yra komunistų. Kol komisija su-' bei> kuri kojaboravo su vokie. 
Oirnncč ctama Ir o kauti m .ciais.siruošė, Saigono kareiviai vieto
vę atsiėmė ir komisijos komunis
tų noras važiuoti praėjo.

+ Prezidento patarėjas Kis- 
singeris vakar pareiškė spau
dai, kad netrukus Washingto
ne ir Pekine bus atidarytos įs
taigos, kurios. tvarkys abiejų 
valstybių ryšius. Kinija sutiko 
pakviesti Philadelphijos simfo
ninį orkestrą, medikų, moksli
ninkų ir mokytojų grupes, vė
liau Kiniją lankys krepšininkai, 
plaukikai. Bus kviečiama dau
giau kongreso narių. Kinija su
tiko paleisti du amerikiečius la
kūnus, numuštus 1965 ir 1967 m.

+ Vakar nuo vėžio ligos mirė 
Winthrop Rockefeller, guberna
toriaus brolis.

+ Iš Vietnamo pakraščių Ame 
rikon sugrįžta du lėktuvnešiai 
“Midway” ir “America”.

+ Prancūzijoje maršalo Petai
no kūnas buvo sugrąžintas į ka
pines, iš kur jis buvo pavogtas. 
Kūnas buvo rastas Paryžiaus 
priemiesčio garaže.

+ Illinois gubernatorius Wal
ker atleido iš pareigų valdinin
ką, kuris, paaiškėjo, buvo baus
tas 1960 m. už kyšių ėmimą.

+ Aktorė ir dainininkė Ann 
Margret iškėlė bylą Sahara-Ta
hoe Corp., reikalaudama 5 mil. 
dol. už apsileidimą, dėl kurio ji 
nukrito nuo scenos ir sunkiai su
sižeidė.

+ Dvi stiprios darbininkų uni
jos UAW — automobilių — ir 
IAM (International Association 
of Machinists svarsto susijungi
mo klausimą. Viena turi 1.4 mil. 
narių, kita — 912,000.

+ Europos rinkose biznieriai 
supirkinėja auksą, kurio vertė 
pakilo vakar iki 83 dol. už unci
ją. Spėjama, kad tie patys spe
kuliantai, kurie supirkinėjo mar
kes už dolerius, dabar vėl perka 
pigesnius dolerius ir už juos su
perka auksą. Prancūzijoje žmo
nės perka auksą, bijodami, kad Transporto sekretorių* CUude Brine- 
bus išrinkta komunistų valdžia. į*r*iUc!n* 
Dolerio veria vėl ėmė kristi.

R. Vokietija neturės 
ryšių su Izraeliu

BERLYNAS. — Rytų Vokie
tija paskelbė, kad ji neturės di
plomatinių santykių su Izraeliu 
ir su rasistiniais režimais Pietų 
Afrikoje ir Rodezijoje. Kartu R. 
Vokietijos užsienio reikalų mi
nisterijos sekretorius Gunter 
Kohrt pareiškė, kad R. Vokieti
ja nemokės jokių reparacijų už

Laisvės ir Pažangos sąjungos 
politikas Hubert Massol spaudai 
buvo prisipažinęs, kad Petaino 
kūnas pagrobtas su jo žinia ir 
būsiąs palaidotas Tautinėse Ka
ro kapinėse netoli Verdeno, kurio 
gynybai dar I-mojo Pasaulinio

Paskutinėmis žiniomis, lėktu
ve buvo 112 žmonių. Iš jų tik 
septyni liko gyvi, nors sunkiai 
sužeisti. Nelaimės metu Sina
juje siautė smėlio audra, kuri 
apsunkino gyvųjų ieškojimo dar
bus. Tarp keleivių ir įgulos na
rių buvo 5 prancūzai, du vokie
čiai, kiti — libiečiai, egptiečiai, 
sudaniečiai ir kiti arabai.

Izraelio laikraštis Maariv pa
skelbė pasikalbėjimą su sužeis
tu prancūzų lakūnu, kuris pasa
kė, jog pamatę, jog lėktuvas Įs- 

Į krido į Izraelio valdomą sritį, la
kūnai išsigando ir nutarė ban
dyti pasprukti, neklausydami Iz
raelio pilotų įsakymo nusileisti 
Pilotas net nuleido nusileld’me 
ratus, kad izraelitai pamatytų, 
jog lėktuvas tikrai ruošiasi leis
tis. Keleivinis lėktuvas nusilei
do kiek žemiau ir, proga radęs, 
kai naikintuvai atsitolino, vėl 
pradėjo visu greičiu grįžti į 
Egipto teritoriją, tačiau greiti 
izraelitų naikintuvai jį pavijo 
ir numušė 12 mylių nuo Suezo

Petainas.

Laiškas popiežiui 
iš Sibiro lietuvių

ROMA. — New York Times
nacių karo nusikaltimus, nes tie Paskelbė iš "Vatikano, kad popie- 

atlyginti žius Paulius savo savaitinėje 
audiencijoje vienu metu nukry
po nuo rašyto teksto, kalbėda-

įsipareigojimai yra 
praeityje.

Kaip žinoma, Izraelis reikalau- mas j piligrimus, ir pradėjo kal- 
ja, kad Rytų V okietija irgi pri- gavęs “laiška iš grupės mer- 
sidėtų mokėjimais už žydams gaičiy? kurios gyvena tokjoje 
Hitlerio padarytas skriaudas, J AzijOs dalvje, kur nėra bažnyčiu> 
kaip savo dalį jau atidavusi Va- nėra pamokslų apie 1)iev^ kur 
karų Vokietija. Atrodo, kad ko- nėra jokiu kunigu> nėra nieko 
munistų režimas nė negalvoja jos verčiamos dirbti> tačiau jos 
prisiimti sau Hitlerio kaltės. ! para§ė laišką, kuris vertas poeto

Pareiškimas apie Rodeziją ir K •
P. Afriką įdomus tuo, kad R.
Vokietija sausio mėnesį užmez
gė santykius su Ispanija. Ma-

plunksnos, jos kartu meldžiasi 
tyloje”...

Popiežius nepasakė, iš kurios 
> Azijos dalies tas laiškas atėjo, 

tyt, Franko režimas komunis-> tačiau vėliau Vatikano sluoks- 
tams yra priimtinesnis už baltų- nįaj parej§kė korespondentams, 
jų režimus Afrikoje. kad laiškas atėjo iš lietuvių mo

terų, kurios buvo ištremtos j Si- 
ČIKAGA. — Federalinis teis- birą.

mas nubaudė tris rinkimų pri
žiūrėtojus, du demokratus ir vie
ną respublikoną, už apgavystes 
kalėjimo bausmėmis iki 2 metų.

Arabų spauda smerkia šį “bar
barišką puolimą" ir grasina at
silyginti už Izraelio smurto veik
smą. Kartu smarkiama ir Ame
rika, kuri parūpino Izraeliui ka
ro lėktuvus. Tarp lėktuvo kelei
vių žuvo buvęs Libijos užsienio 
reikalų ministeris Buysir su 
žmona.

Izraelis aiškina, kad jis turi 
nuolat budėti, kad arabai ne
bombarduotų jo miestų. Kelei
vinis lėktuvas skrido virš Sina
juje esančių Izraelio karinių po
zicijų. Į radijo signalus lėktu
vas neatsakė. Pagal tarptauti
nius nuostatus, lėktuvas turėjo 
sekti Izraelio lėktuvus į aerodro
mą. Pakartotini įspėjimai nera
do atgarsio, tada izraelitams la
kūnams nebuvę kito kelio, kaip 
pradėti šaudyti. Izraelio vyriau
sybė apgailestavo žmonių gy
vybių praradimą.

Visą šį klausimą komplikuo
ja tai, kad Sinajus yra tik Iz
raelio okupuota sritis. Arabai 
nepripažįsta, kad Sinajus yra Iz
raelio. Tarptautiniai įstatymai 
nedaug sako, ką daryti su sveti
mu lėktuvu, kuris įsibrauna į 
valstybės teritoriją. Amerika 
neprotestavo, kai sovietai numu
šė U-2 žvalgybos lėktuvą 1960 
m. Visa byla labai nemaloni Iz
raelio vyriausybei, kurios prem
jerė ateinančią savaitę turi lan
kytis Washingtone.

Sen. Me Govern vėl 
keičia nuomonę

WASHINGTONAS. _ Sena
torius McGovern, rinkimų kam
panijoje kelis kart kalbėjo už 
JAV paramą Indokinijai atsi
statyti po karo. Televizijoje pa
sakytoje kalboje McGovernas 
spalio 10 d. pasiūlė septynis 
punktus, kurių penktasis buvo 
siūlymas “pažadėti su kitomis 
šalimis pataisyti karo paliktus 
sugriovimus".

Nelaimėjęs rinkimų ir maty
damas, kad artėja ateinančių me
tų perrinkimas į senatą. McGo
vern radikaliai pakeitė savo nuo
monę. Jis dabar pasisako prieš 
paramą Šiaurės Vietnamui.

McGovern savo kalboje sena
te pareiškė, kad prezidentas ne- 

r, 1 "’?■ gali reikalauti iš mokesčių mo-
kaežlu dali* turi būti skiriama masi* ... , , .. .
n., miaaty transporte sist^ml gerinti, ketojų, kad Jie atlygintų karo

skriaudas. Prezidentas turįs ieš
koti lėšų iš gynybos pramonės, 
kuri karo metu darė pelną.

Kongrese kalbama, kad daug 
senatorių, jų tarpe ir sen. Mc- 
Governas. gauna daug laiškų, ku
riuose piliečiai pasisako prieš pa
ramą Hanojui. Tas ir privertė se
natorių keisti savo pažiūras. Jis 
pridėjo, jog labai nelogiška ne
dovanoti tiems amerikiečiams, 
kurie pabėgo nuo prievolės ka
riauti Vietname, tačiau dovano
ti ir net pinigais remti buvusį 
priešą. Nelogiška duoti Hanojui 
federalinių mokesčių pinigus, 
kada jie mažinami populiarioms 
namų programoms.



ANTANAS JONAITIS

BIČIŲ I
(Tęsinys)

ičių pienelis yra svarbus pro- 
d tea vabzdžiams, gyvuliams ir 
in, rui. Normalioje bičių šeimo
je -15 dienų bitėms (maitin
to; ms) priekinių žandų ir ryk
lės čaukose gaminasi skystis — 
bič'ą pienelis. Tai pusiau skai- 
dr aitroko skonio, balzgana me
di ga. Pienelio sudėtin įeina be- 
ve visos nepakeičiamos amino 
r u štys, įvairūs vitaminai ir dan
ge s kitų retų vertingų medžia
gą

č-u pieneliu, kaip turinčiu 
čU t maisto medžiagų žaliava, 
r: m s as 3 paras maitinami bi- 
t n ai ir traniniai vikšreliai. Mo- 
fn nis vikšrelis pienelio gauna 
v > s 5 savo vystymosi paras 
t k kad jo lieka nesunaudoto, 
r: t nai išėjus iš akelės.

1 enel'o reikšmės bičių gyve- 
n ne labai didelė. Pakanka pa- 
žj mėti tik tai, kad gausiai mai
tindamasis motininis vikšrelis 
per 5-6 savo vystymosi paras 
pasunkėja net iki 3,000 kartų, 
motina, maitindamasi pieneliu, 
per parą padeda 1,500—3,000 
kiaušinėlių. Motina, besimaitin
dama pieneliu, gali gyventi 3-5 
ir daugiau metų.

Prancūzų agronomui — biti- 
n nkui Caillas 1953 m, išleidus 
knygą “Bitė — jaunystės ir ilgo 
amžiaus veiksnys’, daugeliui as
menų ir gydytojų kilo mintis pla
čiau pamėginti pieneliu gydyti 
žmonių negalavimus. Lietuvoje 
iš bičių pienelio gaminamos tab-' 
letės “Apilac”. žinant, kaip ir 
kada iš bičių paimti pienelį, ga

lima kas matai patiems pienelio 
surinkti.

Bičię piene Lie gavimo būdai

šių būdų yra daug. Jie pri
klauso nuo bičių veislės, vietovės, 
avilių sistemos, medunešio ir ki
tų sąlygų. Visais atvejais pra
vartu žinoti tai, kad bitės piene
lį dideliais kiekiais gamina ta
da, kai augina motininius višre- 
liūs, esapt geram medunešiui ir 
stiprioms šeimoms, t. y. turin
čioms daug jaunų avilio bičių. 
Kokiu būdu pienelį begamintu- 
me, reikia sudaryti minėtas są
lygas.

Bičių pienelio gamybos techni
ka yra artimai susijusi su motinų 
auginimo darbais. Todėl plačiau 
apie tai ir nekartosime, tik pri
minsime, kad reikia: parinkti ir 
paruošti šeimą augintoją; pa
ruošti motininių akelių pradus; 
paimti pirmadienius vikšrelius, 
vikšrelius perkelti į paruoštas 
akeles; atiduoti akeles šeimai au
gintojai ; laiku pašalinti iš akelių 
motin inius vikšrelius ir akeles 
paruosti pakartotiniam atidavi
mui.

1. Paprasčiausias ir nereika
laujantis specialaus šeimos pa
ruošimo pienelio gavimo būdas 
— išnaudoti besiruošiančią spies
ti šeimą. Tokioje šeimoje sugau
nama ir laikinai pašalinama mo
tina. Patikrinamas lizdas ir ras
tos spietimo akelės išlaužomos. 
Praėjus trims dienoms, šeima pa
tikrinama. Išlaužomi gelbėjimo
si lopšeliai, iš kurių išimamas 
pienelis, šeima paliekama to
liau. Po trijų dienų operacija

New York o Fairtree Galerijoje išstatyta Carol Anthony grupinė skulp
tūra "Little Leaguers" turi nemažą pasisekimk, ypač jaunyly lanky- 

toįy tarpe.

ST. PETERSBURG, FLA.
Pavykęs Vasario 16-tosios minėjimas

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 55 metų sukakties 
minėjimas St. Petersburge bu
vo surengtas sekmadienį, va
sario 18 d. Lietuvių klubo sa
lėje, Minėjimą rengė jungtinis 
lietuviškų organizacijų komi

.Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608
Pe'fer Kazanauskas, President Phone 847-7747

pakartojama ir po to grąžinama 
motina.

Šiuo būdu pienelio surenkama 
nedaug, nes mūsų vietinės bitės 
daro tik apie 10 gelbėjimosi ake
lių. šiam būdui tikslingiau pa
naudoti pietines bites, kurios 

kartais padaro iki 100 lopšelių. 
Be to, šiuo būdu gaunamas šiek 
tiek menkesnės vertės pienelis, 
nes motinos auginamos iš vyres
nių vikšrelių, kuriems duoda
mas truputį kitoks pienelis.

2. Gulstiniame avilyje iš pat 
pavasario šeima gausiai maiti
nama cukraus — medaus-mielių 
maistu. Kai ši šeima išsivysto

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY

REGULAR
PASSBOOK
ACCOUNT

NOW INSURED TO $20,000.

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
-■ Sek pasaką, mamyte, 
Apie seųu. 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. Butki.ne, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKES, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius- 
truo os. spalvotais viršeliais, kamuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankiene - 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- 
kevic.aus iliustruota, 130 psl., $1.80

4. Stase Vanagaite - Petersoniene, LAUME DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žetneje. 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. Stančikaites iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dol.

7 Juozas Švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams is jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienes 
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 
ciai 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 
suolų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško 
aukiejimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

N A U J 1 E N O S,
173" So. HALSTED ST.. CHICAGO, ILL. 60608 
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iki pilno pajėgumo, t. y. aptupia 
visą lizdą, iš jos atimama mo
tina. Po atėmimo už 3-5 vai. 
tarp dviejų su įvairaus amžiaus 
perais rėmų dedamas rėmas su 
paruoštomis motininėmis akelė
mis ir į jas perkeltais vienadie
niais vikšreliais.

Trečią po atidavimo parą rė
mas išimamas. Iš auginamų ake
lių surenkamas pienelis.

Reikia patikrinti ir gretimus 
rėmus, nes dažnai juose būna 
uždėtos kelios gelbėjimosi ake
lės, iš kurių taip pat išimamas 
pienelis.

Vartotas rėmas vėl naudoja
mas vikšreliams perkelti ir au
ginti. Taip šeimą galima naudo
ti ilgą laiką. Tik toliau ją reikia 
nuolat papildyti 1-2 rėmais su 
jaunais perais iš kitų šeimų, o 
rėmą su motininiais vikšreliais 
dėti tarp atidengtų perų.

3. Dadano (standartiniam) sis
temos aviliui su stipria šeima de
dami du magazinai. Magazinai 
skiriamąja tvorele izoliuojami 
vienas nuo kito ir nuo lizdinės 
avilio dalies, kurioje paliekama 
motina. Pirmasis magazinas už
pildomas pasiūtais ir dirbtiniais 
koriais medui pilti. Antrasis 
(viršutinis) magazinas naudo
jamas pienelio gamybai. Į jį iš 
kraštų dedami rėmai su medumi 
ir duona. Vidun iš kitos šeimos 
perkeliama rėmas su jaunais pe
rais ir ant jo tupinčiomis jauno
mis bitėmis, šalia jo statomas 
rėmas su 30 motininių akelių pra
dų, priklijuotų ant dviejų sije- 
lių. Kas trečia diena rėmas su 
motininėmis akelėmis išimamas, 
surenkamas pienelis, vėl į tas 
pačias akeles perkeliami vikšre
liai, ir rėmas vėl grąžinamas. To
liau nuolat papildoma rėmu su 
jaunais perais.

šiuo būdu pienelį galima imti 
per visą sezoną, šeima nenusilp
ninama ir surenkama daug piene
lio.

( B. d.)

teatre, lydima savo mamytės ir 
draugės, buvo visų minėjimo 
dalyvių šiltai sutikt*. - Pasivai
šinusi lietuviškais užkandžiais. 
Rūta tarė trumpų žodį jauni
mui, kad visur ir visada di
džiuotųsi savo lietuviška kilme 
ir n'ekada jos neišsižadėtų. Ji 
išpildė ir dalį meninės progra
mos, gražiai, jausmingai pa
deklamuodama B. Brazdžionio 
eilėraštį “Lietuva — mano pro
tėvių žemė”.

i ' x •

Meninėje programoje daly
vavo Rūta Jurgėlaitė, padekla
mavusi L. Virbicko eilėraštį 
“Už laisve kritusioms” ir Lin
da Jurgėlaitė, padeklamavusi 
A. Karvelytės eilėraštį “Bro
liams kankiniams”. Klubo cho
ras, vedamas A. Mateikos, su- 
dainavi šešias patriotines dai
nas, užbaigdamas programą 
Šimkaus “Lietuviais esame mes 
gimę”. Rengėjų kardu A. Rai
nienė padėkojo visiems, prisi- 
dėjusiems prie minėjimo pasi
sekimo.

MENO PARODA 
LIETUVIŲ KLUBE

Dalia Juknevičiūtė 
WNIB Radijo teatre

Chicagos VVNIB radijo sto
tis 97.1 FM įkūrė radijo tea
trą, kuris savo laiku (1930-40) 

į buvo populiarus Amerikoje. Re
žisierius Yuri Rasovsky, Chica- 
goje pagarsėjęs savo brandžiais 
naujos dramos pastatymais 
(Elaine May, Murray Schisgal, 
Jean-Paul Sartre, Henry Living, 
Lamuel Beckett ir kt.), pradėjo 
seriją sausio mėn. 11 d. su 1919 
m. vokiečių ekspresionistinio 
filmo adaptacija “Daktaro Kali- 
gari kabinetas”.

Kovo mėn. 8 d. 9:30 vai. vak. 
bus pastatytas Scholcm Asch 
veikalas “Keršto Dievas” — žy
dų dramaturgijoje bene pats po
puliariausias veikalas. Įdomų

Saros vaidmenį atliks Dalia Mac
kus (Juknevičiūtė), kuri yra jau 
anksčiau dalyvavusi Yuri Ra
sovsky pastatymuose scenoje.

Dalia Juknevičiūtė, baigusi 
Chicago Art Institute dailę ir 
Goodman teatro mokyklą, vai
dina amerikiečių teatruose ir lie
tuvių tarpe kelia teatro profe- 
sionališkutną, kaip kad Onos 
Duonutės rolės atlikimas Krė
vės “Skirgailoje”, Kosto Os
trausko “Kvarteto” surežisavi- 
mas, Balio Sruogos istorinių dra
mų ištraukų sudarymas ir sure- 
žisavimas. ‘K-

© Paprastai rašantieji testa
mentus rašo; “mano paskutinė 
valia...”, bet atsirado keistuęlis, 
kuris savo testamente rašo: “ma
no pirmoji valia...”

tetas. Dalyvavo virš 300 vieti
nių ir apylinkės lietuvių ir sve
čių.

Klubo pirmininkas K. Jurgė- 
la, trumpu įžanginiu žodžiu 
priminęs šios dienos reikšmę 
lietuviams, perdavė mikrofo
ną dienos vedėjai A. Rarnienei. 
Po griausmingai nuskambėju
sių Amerikos ir Lietuvos him
nų, sekė pagerbimas žuvusių 
už Lietuvos laisvę. Tautiniais 
drabužiais apsirengusios lietu
vaitės Silvija Kalpokaitė ir
Danutė Markvėnaitė atlydėjo 
savanorį kūrėją P. Rulį, kuris 
ant tani tikslui paruošto staliu
ko uždegė simbolinę žvakutę, 
kad jos liepsna primintų gy
viesiems aukai sudėtas ant 
laisvės aukuro. I prie žvakutės 
mergaitės padėjo dvi rožes, žu
vusiųjų pagerbimą pianu , gro-
damas gedulingą maršą, paly
dėjo A. Mateika.

Dienos vedėja A. Rainienė 
perskaitė Nepriklausomybės 
paskelbimo aktą ir Floridos 
gubernatoriaus R. D. Askew 
proklamaciją, skelbiančią va
sario mėn. 18 ((^Lietuvių Die
na Floridoje. Lietuvius svei
kino latvių bendruomenės at
stovas E. Viksne ir kiekvienais 
metais atsilankąs į Vasario 16- 
tosios minėjimą St. Petersbur
ge čikagiškis V. Šimkus.

Dienos prelegentas dail. A. 
Rukšlelė savo trumpoje, bet 
svarioje kalboje kvietė laiky
tis vienybės lietuviškuose rei
kaluose ir visomis jėgomis bei 
priemonėmis kovoti prieš tau
tų laisvės priešą — komuniz
mą. Dr. A. Miliauskas kreipėsi 
į susirinkusius visiems įtiki
nančiai nušviesdamas aukų 
reikalingumą mūsų veiksniams, 
kurie visą laiką rūpinasi, k&d 
Lietuvos vardas nebūtų pa
mirštas pasaulyje. Jo kalba 
buvo sėkminga — laisvinimo 
reikalams surinkta $1454.75. 
Tai pirmieji metai, kad St. Pe
tersburge tokia suma buvo su
rinkta. C. S. Cheledin, F. ir S. 
Czerwiec. V. Šimkus aukojo 
laisvinimo reikalams po visą 
šimtinę. Džiugu, kad mūsų 
tautiečiuose patriotizmo jaus
mas ne mažėja, bet didėja — 
jie supranta, kad tik stipriai 
paremdami savo laisvinimo 
veiksnius mes galime tikėtis 
sėkmingos veiklos. Visi auko
tojai buvo papuošti tautinėmis 
vėliavėlėmis, kurias pagami
no ir padovanojo O. Jakštienė. 
Prie surinktos sumos pridėjus 
parengimo pelną, pinigai bus 
pasiųsti ALT'ai ar pagal auko
tojų pageidavimą.

Susirinkusieąs nemaža staig
mena buvo aktorės Rūtos Lee- 
Rilmonytės atsilaikymas į mi
nėjimą. Rūta, kuri šiuo metu 
vaidina viename Si. Petesburgo

šeštadiehį, vasario 24 d. 4 
vai. p. p. Lietuvių klubo patal
pose, 4880 — 46 Ave. North, St. 
Petersburge atidaroma dail. 
Antano Rukšlelės kūrinių pa
roda. Paroda bus atidaryta se
kančią dieną vasario 25 d. ir 
sekantį savaitgalį, kovo mčn. 
3 ir 4 dienomis. Visi lietuviai 
kviečiami kartu su amerikie
čiais draugais atsilankyti pir
moje St. Petersburgiškio daili
ninko parodoje savame lietu
viškame klube.

Nau jininkas

• Besiruošiant į pokilį vyras 
įspėja žmoną;

— Tavo dešinšs kojinės siū-
lė kreiva.

Žmona momentaliai ją ištiesi
na ir teiraujasi:

— O kaip kairė ?
— Tvarkoj, ji be siūlės.

G®

SERBS DOVANOS
SIOS KFY^OS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

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

Kietais viršeliais, vietoje $4 00 dabar tik ----------------  $3.00
Minkštais viršeliais tik ------------------------------------------ —- $2.00

Or. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTuRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 
tik ______________________________________________$1-50

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį.

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

..■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
KNYGOS anglu kalba

a Vlbl'l 1U SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagletės Įspūdžiai oku 
juoioje Lietuvoje apsilankius. 101 pxl Kaina $1.OU.

j. Jasmin##, A KISS iN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 
.prašymai, paimu iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
iSU psl. Kama $2.5u.

Kristijoną# Donelaitis, THE SEASONS. Klasines poemos "Metai” poeto 
'iado Kastemo vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Ur. Juozas B. Končius, VYTAUTAI THE GREAT. Istoriniai DLK 
auto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybes ir jos kaimynų istoriją. 

411 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.0(1

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
utaj knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas urna atsiuntus čekį ar 
nmy.nę perlaidą.

NAUJIENOS
1739 Seulh Halsted Street, Chicago. III.

««■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Why 
Americans own 
WOQOOOPOO 

worth of 
US. Savings 

Bonds.
Ona find nssm is the Payral Savinas 
Plan. About three-fourths of all Benda 
are parrhaaad through the Plan. It’s 
helping Americana save more moaay 
than they ever dreamed they could.

That’# because the Payroll Saving’ 
Plan is such an easy way to eave. All 
Sdo ia sign up where you work and 

amount you specify is set aside from 
each paycheck and used to buy UB. 
Savings Bonds. It’s the eagy way to 
bold a nest egg.

Yed*w got your lessons to saw money. 
There's ode mat way to do it painlessly. 
Join ths million# who are buying Bonds 
the Payroll Savings Way.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, III. 60608
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ALFONSAS NAKAS

Nepriklausomybės minėjimas Detroite
Vasario šešioliktoji tik ką pra

ėjo. Nepaprasta ji buvo, o 55-ji. 
Turėjo būti iškilmingiau ir pa
minėta. Ar tikrai iškilmingiau 
negu pernai ar užpernai ją mi
nėjome? Taip ir ne. Kodėl — 
taip ir kodėl — ne, čia kaip tik 
ir pabandysiu papasakoti.
Kontaktai su Altos pirmininku

Nebesileisiu į detales, kas kaip 
ir tiksliai kada buvo atlikta pa
skutinių poros savaičių laike. Tik 
paminėsiu, jog buvo atlikta vis
kas. Važiavo delegacija pas Mi- 
chigano gubernatorių ir gavo 
proklomaciją, skelbiančią, jog 
1973 metų vasario 16 diena yra 
Lietuvos ir lietuvių diena mūsų 
valstijoje. Ėjo pas Detroite me
rą kita delegacija, ir gavo kitą 
panašią proklamaciją (Detroito 
dienraščiai tokių proklomacijų 
niekada nepamini anei žodeliu). 
Prie miesto rotušės iškilo mūsų 
trispalvė. Minėjimai buvo atlik
ti per radijo valandėles, lituanis
tinės mokyklose ir, galbūt, jau
nimo sueigose bei susirinkimuo
se. Bet visa tai — daugelio me
tų rutina ir nieko čia naujo nė
ra.

Pagrindiniu minėjimo kalbė
toju šį kartą buvo Amerikos Lie
tuvių Tarybos pirmininkas dr. 
Kazys Bobelis. Nors Detroite jis 
viešėjo tik apie vieną parą, bet 
ir per tokį trumpą laiką turėjo 
tris svarbius susitikimus: su 
spaudos atstovais, su visuomeni- 
nininkas ir su plačiąja publika.

Jau išėjo iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderi# 
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, Ciheago. ID. 60608

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

vlu gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knveomi® 
priminėta. Vnioac tralims Vąniionoso

iud»* Dovydėnas MES VAI DYSIM PASAULI Atslmmima’
ntymūs duomenv® apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuos* 

Vainuoia po 4 dol tomas Juose yra 517 psl.

Jurgis Gliaudą. SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgima ir io išdavimą rusams. Tragedija ivvko bendrn- 
darhisutoiu ir tiltu statvtnin <m sovietais snkeltu mitu miglose nni* 
hesikeiManti komimivma 158 nsl kaina 3 dol

Jurui* Gliaudą AGONIJA Pnmanas 4Ofl nsl kaina 5 dol Ar> 
-ašoma T.ietuvos vvriansvhės kanitnliaoiia nrie? bolševiktu- ir io» n® 
-1n elgesve tragiškose dienose

Stefanija Rūkieni GRIt'MAS 1 LAISVE Sibiro tremtinės atsi 
minimai narašvti ramiu klasišku stiliumi anie sunkia navergto lietu 
rio dalia Anrašvmo būdas ir stilius prilygsta geriausioms garsiosios 
rašvtoios Pearl Purk kūriniams 526 psl kietais viršeliais kai 
•molą Ū dol

Juozą* Kapaėin*ka« SIAUBINGOS DIENOS Atsiminimai -aplel 
džiaut Lietuva bėgimą nuo bolševiku ir gvvenima tremtiniu stovvk 
lose VoHetitnie ’>73 nsl kietais drobės viršeliais' kaina 4 dol

J Audėną* PASKUTINIS POSĖDIS Mimiėin tikslumu aprašyt, 
oaskutinės nenriHausomos T.ietuvos dienos ir valandos kuriose yra 
išrvškėies nesikeiėias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis 270 nsl *4 00

eiKAGIETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje Trakuose Druskininkuose Kaime. Naudakinose 
Klaipėdoje ir Palangoje Vaizdūs aprašvmai ka ii ten matė kokias 
kalbas girdėto ir ka jai žmonės pasakė 05 psl. *1.00 Yra taip pa* 
išversta i anglu kalba

D. Kuraiti* MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ Kelionės t Lietu 
va Įspūdžiai Iliustruota foto nuotraukomis 331 psl *3.00

O. Kuraiti*. KELIONE I ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS Au
toriaus pastabuma neapgauna Inturisto ir agitprono nmuaganda bei 
užmaskavimai Abi knygos parašvtos lengvu gražiu stiliumi

V. MaelOna* VINCAS KRĖVĖ SAVO LAUKUOSE 1044-54 m 40 
nsl.. $1.00 Didžiojo klasiko mintys ir rūnesčiai anie išeivijos kultū
rini gyvenimą. Skurdi tremtis ji nepalenkė bendradarbiavimui

Komunizmas yra žiaurus Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS 
52 psl.. $1.00

šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST.. CHICAGO ILL 60604 

atailankam darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
ček| ar piniginę perlaidą

Apie paskutinį susitikimą vėliau.
Susitikimas su spauda įvyko 

vasario 17 d. pavakary Continen
tal Inns motelyje, kur jis buvo 
apsistojęs. Jeigu čia tebūtų bu
vęs susitikimas tik su lietuviš
kos spaudos atstovais, didelės* 
reikšmės tam susuitikifnui ne
duočiau. Bet Dloco vadovybė čia 
pakvietė ir Detroit News veda
mųjų departamento vieną iš re
daktorių, David Green. Buvo kal
bėtasi beveik dvi valandas. Da
vid Green pasirodė žinąs visas 
mūsų problemas. Jis tik norėjo 
plačiau išsiaiškinti, gauti dau
giau detalių ir nustatyti, kurie 
dalykai turi pirmumą. Dr. Ka
zys Bobelis buvo jo pagrindinis 
pašnekovas. Kartais šį tą žur
nalistui paaiškindavo Algis Za- 
parackas, Bernardas Brizgys, 
adv. Raimundas Sukauskas-Sa-> 
kis. David Green pažadėjo visą 
eilę straipsnių. Įdomu bus sek
ti Detroit News, tų straipsnių 
belaukiant. Asmeniškai ameri
kiečių spaudos pažadams esu la
bai skeptiškas. Bet šis vyras 
neatrodė, kad meluotų. Jei tik
rai bent poros gerų straipsnių iš 
jo sulauktume, dr. K. Bobelio 
pirmąjį kontaktą Detroite lai
kyčiau pačiu svarbiausiu.

Susitikimas su lietuvių visuo
menininkų atstovais buvo Lie
tuvių namuose vasario 17 d. va
kare, tuoj po spaudos konferen
cijos. Tai tradicinės Dloco va
dovybės rengiamos vaišės, ku
rių metu pagerbiamas pagrindi-

Nešykšti mergytė — užteks abiem. Ledus mėgsta ne tik vaikai, bet 
ir šunelis.

Vaišes trumpu žodžiu prade- j cija.

nis būsimo minėjimo kalbėtojas 
ir kartu pabendrauja visų srovių 
visuomenės veikėjai.

jo Dloco pirmininkas Antanas 
Sukauskas, maldą sukalbėjo šv. 
Antano parapijos klebonas kun. 
Kazimieras Simaitis, programai 
iki galo vadovavo Altos direktorė 
Elzbieta Paurazienė. Garbės 
svečių tarpe, šalia dr. Kazio Bo
belio ir ponios Dalios Bobelienės, 
dalyvavo ir Aidučių ansamblio 
vadovė muzikė Alice Stėphens 
bei visos jos Aidutės.

Po labai gausios ir geros va
karienės (gaila, kad Dloco va
dovybė tokioms karališkoms vai
šėms eikvoja energiją ir ištek
lius, kai galėtų būti viskas daug 
kukliau, tik su šaltais užkan
džiais ar kavute), Altos pirmi
ninkui žodžiu linkėjimus išreiš
kė keleto didesnių organizacijų 
atstovai. Paskutiniuoju kalbė
damas, padėkojęs už sveikinimus 
ir linkėjimus, dr. K. Bobelis la
bai aštriai, bet labai teisingai pa
barė tuos, kurie kišasi į Altos 
veikimo sritį, net užbėgdami už 
akių ir tuo pakenkdami mūsų 
politikai.- -Nevyrtiodamas nieko 
į vatą, jis satb Įžodžius pailius
travo faktais. Vienas visuome
nininkas dr. K. Bobelio priekaiš
tus bandė atremti. Čia Altos 
pirmininkas ir dar kartą ta pa
čia tema prabilo. Kieno pusėje 
buvo susirinkusių visuomeninin
kų simpatijos, galėjai pajusti iš 
plojimų: dr. K. Bobeliui ilgai 
ir karštai plojo šešios dešimtys, 
o jo oponentui nedrąsiai pa
pliaukšėjo tik... keturi žmonės.

Pabaigai buvo leista duoti dr. 
K. Bobeliui klausimus, į kuriuos 
jis sutiko atsakinėti. Gaila, kad 
ir šį kartą kaip praeity, kai ku
rie asmenys vietoj paklausimų 
ėmė pasakoti ilgas, nuobodžias 
savo teorijas. Gerai, kad tokių 
nebuvo daug.
Iškilmingasis aktas ir kalbos
Po pamaldų visose trijose lie-1 

tuviškų parapijų bažnyčiose, kur 
su savo vėliavomis dalyvavo or
ganizuotas jaunimas bei šauliai, 
vasario 18 d. popietį pagrindinis 
minėjimas įvyko Mercy kolegi
jos McAuley auditorijoje. Po tris 
dienas trukusių nepaprastai sti
prių šalčių, diena pasitaikė švel
ni, kuo ne atodrėkis. Per tirps
tantį sniegą auditorijos link žen
giant, malonu buvo matyti prie 
pastato durų plevėsuojančią'mū
sų trispalvę. Lietuvos trispalvė, 
šalia Amerikos žvaigždėtosios, 
puošė ir scenos palubę. Tik jau

rium. Dingell sutiko. Toliau 
kalbėtojas prisiminė savo,"kartu 
su kongresm. William S. Broom- 

. field’u Šių metų vasario 8 d. į 
JAV kongresą įneštą rezoliuci
ją, kad būtų įsteigta kultūrinės 
radijo transliacijos į Estiją, Lat
viją ir Lietuvą prie Radio Free 
Europe. Kongresmanas Broom
field dar priminė, jog jis minimą 
dieną pasakė lietuviams palan
kią kalbą ir įrašė į Congresional 
Record. (Tiek rezoliucija dėl ra
dijo transliacijų, tiek ir jo kalba, i 
minėjimo metu buvo glėbiais 
platinama. Kad jis lietuvių po
litikoj yra dar naujokas, ir tai 
pavojingas naujokas, pasako kad 
ir ši jo kongrese pasakytos kal
bos trumpa ištrauka: “...After' 
a long period of Rusian domina
tion from 1795—1915, indepen
dence was finally proclaimed in 
1918. Unfortunately, this period 
of independence did not last too 
long. The Red Russian Army 
invaded Lithuania in 1919, only 
to be driven out by the Poles 
under Marshal Pilsudski in 1920 
(aš pabraukiau, A. N.)”. Kokia 
ironija, kokia ironiją?*" Lenkai, 
girdėkite, mus išvadavo iš bol
ševikų 1919-20 metais!). Mr. Hu
ber irgi buvo apdovanotas lie
tuviškų dainų plokštele. Per per
trauką susigavau abu kongres- 
manus ir prašiau spaudai po sa
vo kalbos kopiją. Abu atsakė, 
kad neturį, abu kalbėję ex 
promptu (nors abu mačiau pro
tarpiais skaitant). Reiškia, nė 
vienas nenori būti inkriminuotas. 
O praeity esu John D. Dingell 
kalbos tekstą gavęs.

Dr. Kazio Bobelio kalba buvo 
pati rimčiausia. Jis nieko neža
dėjo, nes šiuo laiku ir nėra ko 
žadėti. Jis priminė mūsų gar
bingos praeities didvyrius ir kar
tu sugretino su dabarties didvy
riais bei kankiniais (Simu Ku
dirka, Romu Kalanta). Priminė, 
kad yra okupanto infiltruojamų 
griovėjų, norinčių mūsų darbą 
išsprogdinti, mūsų veiklą parali- 
žuoti. Niekur nesą tokios stip
rios lietuviškos išeivijos, kaip 
Amerikoje. Todėl į Amerikos lie
tuvius ir krypstą okupanto kul
kos. Išskaičiavęs eilį didžiųjų 
pasaulio valstybių nurodė, kad 
jos visos labai užimtos savo in
teresais ir mažųjų pavergtųjų 
nesupranta. Tik JAV esanti mū
sų viltis ir todėl, kad ji didžiau
sia bei galingiausia, ir todėl, kad 
ji, sudaryta iš daugelio tautų, 
jautriausia tautinių mažumų in
teresams ir labiausiai suprantan

man perdėtai sentimentaliai at
rodė scenos dešinėje pastatyta 
Nežinomojo Kareivio kapo imita- 

Iš tikrųjų, modelis buvo 
nepaprastai geras, tikslus, labai 
didelis (gal 1:4 mastelio), bet 
manding, visai nereikalingas. 
Labai jau melodramatiškai at
rodė, kai savanoris kūrėjas ma
joras Kazys Daugvydas turėjo 
prie tos imitacijos ir vainiką pa
dėti... Toks žaidimas tiko litua
nistinei mokyklai, o ne suaugu
siųjų publikai, su svečiais JAV 
kongresmanais.

Iškilmingojo akto programą 
pradėjo Dloco pirm. A. Sukaus
kas. Programos vadove pakvie
tė Ritą Garliauskaitę. Garbės 
prezidiumo kėdėse sėdėjo Altos 
direktorė E. Paurazienė, JAV 
kongresmanas John D. Dingell, 
Altos pirm. dr. K. Bobelis, JAV 
kongresm. Robert J. Huber, Die
vo Apvaizdos parap. vikaras 
kun. Alf. Babonas, LB Detroito 
apyl. v-bos pirm. Jonas Urbonas 
ir sav. kūrėjų atstovas maj. K. 
Daugvydas.

Garbės prezidiumą su publi
ka supažindinus, į sceną buvo 
suneštos vėliavos. Čia vadovavo 
ir skaičiumi vyravo jūrų šauliai, 
bet buvo ir keletas skautų bei 
ateitininkų. JAV himną giedo
jo Pranas Zaranka. Invokacinę 
maldą skaitė kun. A. Babonas. 
Taurai Zarankaitei nepaprastai 
gražiai deklamuojant, K. Daug
vydas prie Nežinomojo Kareivio 
kapo imitacijos padėjo vainiką 
— tai buvo žuvusiųjų už laisvę 
pagerbimas. Čia programos va
dovė dar perskaitė apie tuziną 
pavardžių Lietuvos kariuomenės 
kūrėjo savanorių, Detroite gy
venančių. Nežinau, R. Garliaus- 
kaitei turime dėkoti, ar Dloco va
dovybei už tai, kad laike visų 
čia išvardytų programos iškilmių 
nebereikėjo, kaip praeityje, sto- 
ti-sėsti, stoti-sėsti, bet keletą, gal 
dešimtį minučių iš karto atsto

vėjome ir nebebuvo jokios mai- 
' šaties. Michigano valstijos gu
bernatoriaus proklamaciją per
skaitė Stefa Brizgytė, o Detroi
to mero — Aldona Tautkevičiūtė. 
Buvo pristatyti ir pagerbti lat
vių, lenkų, ukrainiečių ir Pa
vergtų tautų k-to atstovai, gar
bės svečiai.

Trumpai kalbėjo kongresma
nas, tikrai jau senas lietuvių 
draugas ir ne kartą praeity 
mums kalbėjęs John D. Dingell. 
Prisipažinsiu, jo kalbos įdėmiai 
nesekiau, nes maniau gausiąs ra
šytą kopiją. Jis minėjo apie 
kažkokį įnešimą — rezoliuciją 

A

ti pavergtas tautas. Dabar, kai 
SSSR turi tiek sunkumų su Ki
nija, mums reikią progą išnau
doti. keikią budėti ir daryti vis
ką, kad būsimojoj Europos tai
kos konferencijoje ne tik nebū
tų mūsų reikalas palaidotas, bet 
kad Lietuvos laisvės byla ten 
būtų tinkamai iškelta ir teigia
mai išspręsta. Barė Jungtines 
Tautas, kurios iš vienos pusės 
gimdą beraštes valstybes, iš ki
tos pusės esančios nebylios ir 
kurčios Lietuvos bei kitų pa
vergtųjų atžvilgiu. Priminęs J. 
F. Kennedy 1963 metais inaugu
racijoje pasakytus žodžius, pa
tarė ir mums neklausti, ką tau
ta gali duoti, o klausti save, ką 
mes galime tautai nuveikti. Pa
tarė laikytis seniai nusistovėju
sio darbų pasiskirstyme, pagal 
kurį Altą dirba politinėj srity, 
Ralfas — šalpos, o LB — kul
tūrinėje. Esą, kažkas skleidžia 
gandus, jog į Altą ne visiems 
atviros durys. Tai neatitinką tie
sai ; Altoje galį dirbti visi, kas 
tik nori dirbti. Kalbėdamas net 
kelis kartus kvietė vieningai 
dirbti. Vienybės reikalą ypač 
užakcentavo kalbos gale, kvies
damas dirbti bendrai ir sklan
džiai, kad artėtume prie visų mū
sų bendrojo didžiojo tikslo...

Tai nebuvo paskaita, kad pa
skutinius keletą metų jau teko 
po valandą monotoniškai skai
tant klausyti. Tai buvo atviros 
širdies kalba, vietomis gal ir su 
pasikartojimais, nes be užrašų. 
Seniai beturėjome pagrindinį 
Vasario šešioliktosios kalbėtoją, 
kuris savo kalbą pasakytų per 22 
minutes, čia tai ir buvo trečia
sis Altos pirmininko susitikimas, 
trečiasis kontaktas Detroite, šį 
kartą jau su visuomenės mase.

Aidučių koncertas
Po vieną valandą ir penkias 

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 Chięagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos falpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių-vįsgboyo 121, 41 teatro draugja, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai jS 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiški, Socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai. įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
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Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Monar 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu Ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO. ILL. 40608

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

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

Raginkite savo*apylinkę 
augti - taupykite!

minutes teužtrukusios iškilmin
gosios programos, po ketvirčio 
valandos pertraukos, scenoje pra
gydo devynios jaunos, meilios 
Aidutės. Dainavo: Liucija Bui- 
vyda^tė-Ambrosine, Joana Drū
tytė, Rambtė Drūtytė, Julija Jac
kevičiūtė, Marytė Juzėnaitė, Vai- 
galė Kavaliūnaitė, Birutė Nau- 
reckaitė, Laima Naureckaitė ir 
Emilija Pakštaitė. Joms akom
panavo, o atsikvėpti po keleto 
dainelių išėjus ir solo puikiai pia
ninu paskambino, Geraldine 
Niwranski. Dirigavo šio pui
kaus ansambliuko, šio padidinto 
okteto širdis ir galva muzikė 
Alice Stephens. Nebeminėsiu jų 
atliktų dainų pavadinimų nei 
kompozitorių, nes labai jau toli 
reportažą nutąsiau. Tik trumpai 
pasakysiu, kad tokio subtilaus, 
tokio kultūringo, švelnaus dai
navimo jau seniai, seniai neteko 
girdėti. Tai perprato visokia pu
blika — ir muzikali, ir ne taip 
muzikali. Kiti gąl trankių maršų 
laukė, iš karto kiek suglumę, dai
na po dainos ėmė įsijausti ir plo
jimams galo nebuvo.

Epilogas
Kai jau Aidutėms A. Sukaus

kas padėkojo, kai mergytės įtei
kė dirigentei raudonas rožes, kai 
R. Garliauskaitės paraginti visi 
sustojome ir pragydome “Lietu
va, tėvynė mūsų...”, manyje ki
lo prieštaringų jausmų antplū
dis. Džiaugiausi Detroito Lietu
vių Organizacijų Centro vado
vais, savaičių savaites ruošusiais 
šias iškilmes. Prieš 15 metų man 
pačiam teko būti dabartiniuose 
Antano Sukausko batuose ir la
bai gerai žinau, koks milžiniškas 
tai darbas. Ir žvilgsnis slydo 
per daugelį, daugelį tuščių kė
džių. Ne, nenoriu dailinti: šia-

(Pabaiga 5 psl.)
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Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčient čekį ar Money or

deri tokiu adresu:
. NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicasro. TU. 60608

pavergtų tautų naudai. Už tai 
publika jam smarkiai plojo. Jis 
žadėjo savo čia pasakytą kalbą, 
grįžęs į Washtingtoną, įrašyti į 
kongresinius rekordus, čia ir vėl 
jam smarkiai plota. Kai jis bai
gė, R. Garliauskaitė jam įteikė 
lietuviškų dainų plokštelę.

Dar trumpiau kalbėjo kon
gresm. Robert J. Huber, ultra- 
konservatyvus respublikonas, 
šiuo metu jis garsėja kaip pri
verstino vaikų vežiojimo autobu
sais j mokyklas priešas, tad da
rosi popeliams ir lietuviuose. 
Pradėdamas jis paprašė demo
kratą J. D. Dingell leisti jam bū-

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.
Įsteigta 1923 metais. Tel. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
jti minėtos rezoliucijos koauto-j
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Vargai su-celibatu
Kunigas ir parapija 

prieš vyskupą

SAGINAW, Mich. — Kunigas 
Roger J. Duncan, viešai pasisa
kęs, kad žada netrukus vesti 
Central. Michigano universiteto 
22 metų amžiaus studentę Nan
cy Cover, atsisakė klausyti Sa
ginaw diecezijos vyskupo, Fran
cis Reh, kurs įsakė jam — net 
dar neapsivedusiam — apleisti 
Šv. Marijos parapijos klebono 
padėjėjo (kamendoriaus) parei

gas ir kleboniją. Kunigas Dun
can, 33 metų amžiaus, atsakė, 
kad jis iš parapijos pats nesi
trauks, nebent parapijonys to pa
reikalautų.

Parapijonys už kunigą
Mount Pleasant, Mich. — Vė

lesnėmis žiniomis, vyskupas 
Francis Reh po pamaldų praeitą 
sekmadienį, vasario 18 d. įsakė 
uždaryti bažnyčią, bet parapijo
nys nutarė vyskupo įsakymą boi
kotuoti ir pradėjo toje bažnyčio
je dieną — naktį, be pertraukos, 
“vigilijas” (budėjimą). “Nuo

šiol dieną ir naktį per ištisas 24 
valandas ten bus žmonės, kol 
parapija bus legaliai uždaryta”, 
pareiškė parapijos tarybos pir
mininkas Central. Michigan uni
versiteto profesorius Dr. John 
Petras. Parapija ir toliau pri
ims iš kun. Duncano sakramen
tus ir jo sielovadystę.

Kokie bus to konflikto legalūs 
žygiai dar negirdėti. Iš vyskupo 
Reh žygio atrodo, kad Romos 
bažnyčia iš moterystės sakra
mento padarė — “aštuntąjį smer 
teiną grieką”.

Vatikanas nusileidžia?

Pamoka bendradarbiautojams
Niekam ne paslaptis, kad Antrojo Pasaulinio Karo 

pabaigoje Maskvos propagandistų sugalvotas šūkis “ben
dradarbiauti su tarybinėmis tautomis”, “bendradar
biauti pasaulio taikai”, '‘bendradarbiauti kultūrinė
je srityje”, “bendradarbiauti mokslo srityje”, “bendra
darbiauti erdvėje”, literatūroje, poezijoje, muzikoje ir 
visoje eilėje kitų sričių. Pačioje Sovietų Sąjungoje niekas 
apie bendradarbiavimą nekalba, bet “bendradarbiavimo” 
šūkis užsienyje sovietų valdžiai buvo ir yra labai nau
dingas.

Buvęs JAV ambasadorius George F. Kennan bandė 
išsikalbėti su atsakomingais sovietų valdžios paregū- 
nais apie “bendradarbiavimo esmę”, kaip toli rusai yra 
pasiryžę eiti ir ko jie iš “bendradarbiavimo” laukia. At- 
sakomingi valdžios pareigūnai jam aiškiai pasakė, kad 
sovietų valdžia nieko iš “bendradarbiavimo idėjos” nelau
kia ir nieko iš Amerikos valdžios nenori.

Turime pripažinti, kad rusų propagandistų paleista 
“bendradarbiavimo” idėja rusams atliko nepaprastai 
naudingą darbą. Pirmon eilėn, ji apsuko galvas visai eilei 
vadinamų intelektualų. Rusai jokio bendradarbiavimo 
nesiekia, bet sovietų imperializmo nepažįstantieji jiems 
siūlosi bendradarbiauti. Tas bendradarbiavimas, aišku, 
turi būti vienapusiškas, nes besisiūlantieji turi priimti 
rusų sąlygas. Rusai naudojasi “intelektualų” pasiūly
mais ir iš jų verbuoja įvairiausios rūšies šnipus, infor
matorius ir renka rusams naudingas žinias.

Taip pat turime pripažinti, kad bendradarbiavimo 
Idėja suskaldė kiekvieną politinę lietuvių partiją ir dides
nę grupę. Bendradarbiautojų atsiranda jaunų ir senų 
įmonių tarpe. Daugiau šia idėja susižavi jokio patyrimo 
gyvenime neturįs jaunimas, kiek mažiau tais klausimais 
ilomisi vyresnio amžiaus žmonės. Bet ir senių atsiranda 
-vienas kitas, kuris patiki nepatikimu dalyku. Bendradar
biavimo idėjos šalininkų yra aukštoje bažnyčios vadovy
bėje, jų atsiranda ir darbininkų organizacijose. Šilčiau į 
tą idėją pažiūri vienas kitas tautininkas, dar didesnį su
sidomėjimą ji sukėlė liberalų tarpe. Domisi ja miljonie- 
riai, nesvetima ji ir proletarams. Nelaisvi nuo jos yra ir 
socialistai. Lietuvių socialistų tarpe taip pat yra žmonių, 
kurie pataria šį klausimą “persvarstyti”. Jie “įsitikino”, 
kad paskutiniais metais pačioje Rusijoje įvyko pakaitų. 
Anksčiau turėtos koncepcijos jau yra pasenusios, gyve
nimas, girdi, daro įtakos ir į Sovietų Sąjungos valdyto-

jus. Be to, pačioje Rusijoje keičiasi žmonės, o su žmonė
mis keičiasi ir pažiūros.

Šis klausimas ne vieną kartą buvo keliamas ir Socia
listų Internacionale. Internacionalo narių tarpe atsirado 
ir tokių, kurie, naudodami įvairius pretekstus, bando pa
taikauti sovietų imperializmui. Jie pradeda įžiūrėti tokių 
dorybių, kurių ir su padidinamu stiklu Rusijos valdovų 
tarpe negalima rasti. Ypatingai dideles nuolaidas rusams 
yra pasiryžę daryti Skandinavijos socialistai. Sovietų 
užsienio politikai ir bendradarbiavimo idėjai šiltą jaus
mą puoselėjo dabartinis Švedijos premjeras Olof Palme. 
Keliais atvejais jis protestavo prieš JAV intervenciją 
Vietname ir Pietų Azijoje, o kai praeitais metais Austri
joje buvo, suvažiavę Internacionalo atstovai, tai Palmes 
draugai nenorėjo pripažinti Vienon nuvažiavusių Lietu
vių socialdemokratų atstovų. Tada lietuvius socialdemo
kratus labai šiltai užtarė Izraelio premjerė Goldą Meir. 
Skandinavai norėjo, kad Internacionale lietuvius social
demokratus atstovautų pačioje Lietuvoje veikiančios or
ganizacijos atstovai. Skandinavams ir į galvą neatėjo 
mintis, kad ten, kur bolševikas įkelia koją ir kur kraštas 
valdomas čekisto kulkosvaidžio pagalba, jokia kita orga
nizacija negali veikti ir nepajėgia savo atstovų siųsti į 
užsienius. Goldos Meir pozicijai aiškiai pritarė komu
nistus labai gerai pažįstąs Vokietijos kancleris Willy 
Brandt, o skandinavai socialistai nutarė arčiau susipa
žinti, kokias visubmeninio darbo sąlygas pačioje Rusijoje 
turi rusai socialistai, kaip Lietuvoj tenka dirbti lietu
viams socialdemokratams ir kokios darbo sąlygos yra ki-

Vasario 19 dieną Vatikanas pa
skelbė, kad popiežius Paulius VI 
pasiryžo ateinančių 1974 metų 
spalio mėnesį šaukti ketvirtąjį 
vyskupų sinodą, kurio dienotvar
kė būsianti “šių dienų pasaulio 
evangelizaciją”.

Bendroji sinodo tema galin
ti būti persvarstymas galimybės 
pripažinti vedusius kunigus ir 
duoti moterims didesnę rolę baž
nyčioje.

Pirmieji trys sinodai buvo 
1967, 1969 ir 1971 metais.

Paskutiniame sinode svars
tant katalikų kunigų klausimą 
jau tik 17 vyskupai buvo už celi
batą, o jau 87 vyskupai balsavo 
už liberališkesnį pasiūlymą rei
kalui esant leisti šventinti į ku
nigus “subrendusius” vedusius 
vyrus.

J. NAUJALIO GYVENIMAS
J. Naujalis buvo gimęs 1869. 

IV. 9 Raudondvary mažažemio 
valstiečio šeimoje, turinčioje \14 
vaikų. Tėvas buvo zakristijo
nas, o krikštatėvis K. Stankevi
čius — vargonininkas. 1884 m. 
grafas B. Tiškevičius pasiuntė 
J. Naujalį į Varšuvos muzikos 
institutą, kurio vargonų klasę

jis labai gerai baigė 1889*m. Vė
liau studijavo dar kompoziciją. 
Vargonininkavo Vabalninke, Rie 
tave ir nuo 1892 m. — Kauno ka
tedroje. Studijavo bažnytinę 
muziką Regensburge. Grįžęs 
Kaunan, suorganizavo plačiai 
pagarsėjusį berniukų chorą ir 
“Dainos” chorą bei draugiją. 
1908 m. įsteigė šv. Grigaliaus 
vargonininkų draugiją, 1924 m. 
persiformavusią į šv. Cecilijos 
draugiją, ir vargonininkų mo
kyklą, 1920 m. tapusia Kauno 
valstybine konservatorija.

Pirmojo pasaulinio karo pra
džioje buvo išvykęs į Vilnių, kur 
patyrė daug vargo. 1916 m. grį
žęs į Kauną, J. Naujalis atgai
vino mišrų katedros chorą.

1922 m. lankėsi JAV-bėse, kur 
rinko aukas “Meno” draugijai 
ir skaitė paskaitas apie muziką 
Lietuvoje. Buvo Lietuvos 1924, 
1928 ir 1930 m. Dainų švenčių 
organizatorius. Mokytojavo kon
servatorijoj, vargonininkavo ba
zilikoj ir kūrė.

1934.IX.9 Kauno valstybės tea
tre koncerto metu apalpo ir nu
vežtas į ligoninę netrukus mirė.

Gresia CTA streikas
Tos pačios dienos vakare 

CTA autobusų šoferiai ir grei
tojo tranzito darbininkai 5,379 
jalsais prieš 1,980 nutarė strei- 
cuoti, reikalaujant dar pakel- 
i algas po 14.5 nuošimčių va- 
andai, kas padidins CTA iš- 
aidas 35 milijonais dolerių me

tams.
CTA tarnautojai dabar algos 

gauna: autobusų šoferiai po 
$5.29 valandai, traukinėlių mo- 
oristai po $5.256 ir traukinėlių 
konduktoriai po 5.156

$12.6 milijonų dėl CTA
Nors dar per anksti iešmą

drožti, kol dar paukštis medy
je, bet jau pagalba bankrutuo
jančiai CTA pirštu pasiekia
ma. Illinojaus seimas trečia
dienį 104 balsais prieš 60 pri
ėmė bilių, kuriuo iš Illinojaus 
valstybinių fondų masinio 
tranzito sistemai skiriama $18 
milijonų, o iš tų $12,6 milijonų 
skiriama Chicago CTA. Bilius 
persiųstas senatui, bet esama 
vilties, kad per senatą praeis, 
kadangi Chicagos merui Daley 
apsilankius Springfielde pas 
gubernatorių Walkerj įvykęs 
susitarimas tarp abiejų parti
jų vadų.

Mūsų ligoniai
Praeitų metų gruodžio mėn. 

4 d. SLA 134 moterų kuopos 
pirmininkė Čižauskienė nelai
mingai krito ir susilaužė koją. 
Tris savaites pagulėjusi ligoni
nėje, dabar sveiksta namuose 
savo vyro Klemenso geroje prie
žiūroje.

SLA 301 kuopos narys sava
noris - kūrėjas Kazys Dobilas 
jau keturi metai, kai parali- 
žuotas ir reikalingas nuolatinio 
slaugymo. Vasario 16 proga, 
per 134 kp. pirmininkę čižaus- 
kienę po $10 aukojo : SLA 131 
kuopa, E. Jonkaitis ir K. Cižaus- 
kas. Būtų gera, kad ir kitos 
kuopos, bei pavieniai tautie
čiai prisimintų nelaimėn pate
kusį savo brolį, savanorį - kū
rė j r Kazį Dobilą. Jo adresas: 
1820 So. 49th Avė., Cicero, III. 
60650. S. Paulauskas
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tų tautų socialdemokratams. Goldą Meir ištiesė lietuviams 
socialistams ranką ir patarė kreiptis į ją kiekvieną kartą, 
kai bendradarbiautojai, vykdydami Maskvos sugestijas, 
bandys lietuvius skriausti. Lietuviai jai nuoširdžiai pa
dėkojo.

Šių metų sausio pabaigoje Goldą Meir dar gražiau 
nutildė tuos pačius Skandinavijos bendradarbiauto jus. 
Paryžiuje posėdžiavo Socialistų Internacionalo atstovai 
ir svarstė įvairius bėgamuosius reikalus. Tas pats Švedi
jos premjeras suvažiavusiems Internacionalo atstovams 
pasiūlė rezoliuciją, smerkiančią JAV už šiaurės Vietnamo 
bombardavimus. Ta proga jis išrėžė kalbą, smerkiančią 
JAV už tokį “žiaurų darbą”. Jam pabaigus žodžio paprašė 
Goldą Meir. Ji patarė socialistiniam švedų premjerui prie 
Amerikos taip įkyriai nesikabinėti. Susirinkusiems ji ta
rė: — Jeigu ne Jungtinės Amerikos Valstybės, tai mūsų 
čia nebūtų. Be to, aš neprisimenu jokių švedų protestų 
prieš JAV vaidmenį Europoje Antrojo Pasaulinio Karo 
metu”.

Kiekvienam buvo aišku, kad Goldą Meir buvo teisi. 
Niekas daugiau nekalbėjo ir Palmės rezoliucija buvo nu
mesta į gurbą. Niekas net nereikalavo, kad ji būtų bal
suojama. Būtų gera, kad lietuviai pasimokytų logikos iš 
energingos ir drąsios Izraelio premjerės. kažkur atsirado šunelis

M. GUDELIS

POVILAS MILERIS
(Biografijos bruožai)

30
POVILĄ IŠRINKO PIRMININKU

Povilas Mileris buvus veiksmo žmogus. 
Jis negalėjo sėdėti direktorių posėdžiuose 
ir klausyti ką kiti pasakojo. Pradžioje jis 
pasiklausydavo, o vėliau pats siūlydavo 
įvairias priemones reikalingiems pagerini
mams. Povilas ne tik pasiūlydavo, bet im
davosi priemonių tiems pasiūlymams re
alizuoti. Jis nežiūrėdavo, kiek tie projek
tai jam laiko atima, o kartais ir pinigų 
kainuodavo, bet jis padarydavo.

Ne visuomet auditorijoje būdavo pinigų 
rfeikalingiems pagerinimams padaryti. Po
vilas matė, kad su didžiojom durim buvo 
sunkumų. Kiekvieną kartą, kai reikėdavo 
jas uždaryti, tai jos sukliūdavo.. O jeigu 
kas bandydavo jas užtakėli, tai turėdavo 
gerokai pasitempti, kol vieną pusę durų 
nutaikydavo prie antrosios. Durys jau 
buvo išsinešiojusios ir iškirpusios. Jos nuo
lat buvo varstomos, netenka stebė tis, kad ir 
kiečiausias plienas išsitrintų.

Blogų durų Mileris negalėjo pakęsti. 
Jis pats norėjo duris užrakyti be jokio pa
sitempimo. Be to, jis negalėjo pakęsti, 
kad Lietuvių Auditorija neturėtų tinkamą 
ir gerai uždaromų durų. Povilas torfjo 
vieną lietuvį, kuris duris padarydavo ir 

įstatydavo. Povilas pasikvietė tą savo prie- 
telių, parodė duris ir pasakė, ko jis nori 
ir liepė padaryti naujas duris. Už savaitės 
Auditorija turėjo geras duris. Povilas iš 
savo kišenės sumokėjo už durų įdėjimą. 
Povilo įdėtos durys dar ir šiandien tebesto
vi Lietuvių Auditorijoje. Jas lengva atida
ryti ir nesunku uždaryti.

Pasibaigus pirmam terminui, Povilas 
ir vėl trims metams buvo išrinktas į audi
torijos direktorius, o direktoriai išrinko jį 
pirmininku. Nuo 1957 metų iki 1960 metų 
pradžios Mileris buvo Lietuvių Auditoto- 
rijos pirmininkas. Jis ne tik pirmininkas 
direktorių posėdžiuose, bet jis buvo Audi
torijos biznio reikalų vedėjas.

Jam pirmininkaujant sugedo Lietuvių 
Auditorijos pečius. Namas buvo didelis, 
daug erdvės reikėjo šildyti, todėl ir pečius 
turėjo būti didelis. Povilas pasitaręs su di
rektoriais. užsakė auditorijai naują pečių. 
Tais laikais jis kainavo virš $6,000.00. Po
vilui teko prižiūrėti visus pečiaus pastaty
mo ir įjungimo darbus.

Be Povilo Milerio Lietuvių Auditorija 
buvo susidomėjęs dar vienas kruopietis. 
Tai iš Kruopių miestelio kilęs Jonas Malio
rius. Pastarasis pasakojo, kad jis buvęs 
Povilo Milerio giminė, brolio vaikas. Bet 
giminystės ryšys, jeigu ir buvo, turėjo bū
ti labai tolimas. Dan Mileris, Povilo bro
lis. sako, kad Kalnelių Malioriai nesigimi- 
niavo su Kruopių Malioriais. Kalnelių 
Malioriai. nuvažiavę į Kruopius, kartais 
susitikdavo su Kruopiuose gyvenusiu Me

lionu, bet jokios draugystės su juo nepa
laikydavo. Draugais jie pasidarė Chicago- 
je, kai atvažiavusieji pamatė Povilo Mile
rio gerą širdį. Povilas daug padėjo sveti
miems žmonėms, jis noriai padėjo ir iš 
Kruopių atsiradusiam “brolio vaikui”.

Jonas Maliorius, su didele šeima atva
žiavęs į Chicagą, panoro pradėti biznį, bet 
neturėjo pinigų. Jam pagalbon atėjo gera
širdis “dėdė Povilas”. Jonas Maliorius, su
sitaręs su Baliu Pakštu, panoro išnuomo
ti Ličtuvių Auditoriją bizniui. Dėl nuomos 
Maliorius susitarė, bet jis neturėjo reika
lingo užstato. Povilas Mileris padėjo $5,000 
.00 užstatą, kad tiktai atvažiavęs kniopie- 
tis galėtų atsistoti ant kojų. Pirmais me
tais partneriams biznis ėjo labai gerai, bet 
vėliau jis pradėjo šlubiioti. Partneriai ne
sutarė, jiems reikėjo skirtis, su visais to
kiais atvejais kylančiais atributais.

Jonas Maliorius vėliau turėjo datigiau 
bėdų. Vieną kartą mokesčiai rūpesčids kė
lė, kitą kartą pečius sugedo, trecią kartą 
buvo kita bėda. Kiekvieną kartą jam pa
galbon ateidavo “dėdė” Povilas. Pradžio
je Povilas tikėjo savo “pusbroliu”, retkar
čiais pats nueidavo pažiūrėti ir patikrinti, 
bet kai įsitikino, kad jis negaudavo tikrų 
faktų, tai supykdavo ir savo “pusbrolį" 
pradėdavo mokyti pačių paprasčiausių gy- 
gyvtnimo taisyklių, be kurių joks pasitikė
jimas ir bendras darbas negalimas. Dėl 
Jono Malioriaus didele dalimi Povilas Mi
leris išėjo iš Lietuvių Auditorijos vado
vybės.

POVILO GIMIMO SUKAKTYS

Povilas Mileris nemėgo sukakčių. Jis 
sulaukė 65 meų amžiaus. Artimesnieji no
rėjo tą sukaktį paminėti, bet nieko iš t© 
neišėjo. Povilas griežtai atsisakė. Tada jo 
sukaktiš buvo paminėta tiktai straipsniu 
Naujienose. 1955 metų vasario 26 dieną 
Naujienose pasirodė Nanjieniečio pasira
šytas straipsnis. Ryte darban atėjęs Povi
las nustebo, radęs savo paveikslą ir straips
nį,. kuriame buvo gražiai paminėta jo su
kaktis.

Straipsnyje buvo paminėti svarbesnie
ji jo gyvenimo duomenys ir išvardinti at
likti darbai. Niekad savo darbais Povilas 
nesigirdavo, bet jeigu būdavo geroje nuo
taikoje, tai noriai vieną kitą dalyką iš sa
vo gyvenimo pas Prūsijos būrą arba inci
dentus Škotijos anglių kasyklose jis mėg
davo papasakoti. Tais laikais Povilas dau
giausia laiko pašvęsdavo Kazio Steponavi
čiaus vadovaujamam “Pirmyn” chorui. 
Jis buvo choro narys, buvo valdybos nary s 
ir jam dažniausiai tekdavo “Pirmyn” cho
ro finansus tvarkyti. Labai dažnai, aišku, 
jis turėdavo pridėti pinigų neapmokėtoms 
sąskaitoms. Tai buvo ne naujas dalyka.s 
Kiti choro nariai, ir net valdybos nariai, 
prie to jau buvo įpratę, kad bėdos metu 
pagalbon ateis Povilas Mileris ir sumokės 
nesumokėtas sąskaitas. Ne vieną kartą jis 
gana karčiais žodžiais pasikeisdavo su ki
tais valdybos nariais, bet tai nei kiek nesu
mažindavo jo entuziazmo lietuviškai dai

nai ir “Pirmyn” chorui. Mileris žinojo, kad 
“Pirmyn” choras lietuviams buvo reikalin
gas, todėl jis save dažnai ir nuskriausdavo.

“Pirmyn” choras laikėsi, kol Povilas 
buvo prie jo prirėmęs savo pečius. Reika
lai pradėjo krypti blogojon pusėn, kai Po
vilo sveikata susilpnėjo ir jis negalėjo rū
pintis choro reikalais, kaip kad jis ilgus 
metus rūpinosi.

1966 metų pabaigoje Povilas Mileris 
rimtai susirgo. Matyt, kad suhegalėjo jo 
širdis. Paskubomis jis buvo nuvežtas į 
Billings ligoninę, tuo metu Chicagoje pa
čią geriausią, kad gydytojai specialistai 
nustatytų ligą ir imtųsi priemonių pašli
jusiai sveikatai taisyti. Povilas skundėsi 
nepaprastai dideliais galvos skausmais. 
Jam smarkiai skaudėjo vieną koją.

Petronėlė kiekvieną dieną važinėjo į 
ligoninę ir padėjo jam savo šiluma ir geru 
žodžiu. Tuo tarpu ligoninės gydytojai vais
tais ir ramumu ligonį atgavo, pataisė ir 
paleido.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti 
“NAUJIENAS*

Jos visad rašo
T E I Š Y B C
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OR. ANNA BALIONAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIM 
lt GERKLES LIGOS

28W W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą 

tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
akušerija ir moterų ligos
GINEKOLOGINA CHIRURGU A 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Suildine). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal kusi tarimu 

Jei neatsiliepiąs skambinti 374-8012

PRoapact 8-1717

DU S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
aktai antradieniais ir penktadieniais 
Creėiad. ir sekmad. ofisas uždarytas

Ros. 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

ML C K. BOBELIS
INKSTŲ IR SLAPUMO IAKŲ 

CHIRURGIJA
Talei. 6954533

F®x Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

ML PETER BRAZIS 
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Resid.: 388-2233
OFISO VALANDOS;

. ir«ted«sniais ir ketvirtad, 1—7 vaL, 
•ntrad.. penktadieni nuo 1—5, tree. 

ir šestad. Ūktai susitarus.

Rez.: OI 84873

DR. W. EiSiN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

o132 So. Kadžio Ave., WA 5-2670 
"'alandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Ml 34001.

OR. NINA KRAUCEL - 
KRIAUCEUŪNAITE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 fo. KEDZII AVI.

T®l®f. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso fol.: HE 4-1318 arba RE 7-9700 
Raridcncijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
•YDYT0JA8 IR CHIRURGAS laidų skirltėmės...

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmai, antrai, ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 v«L popiet Ketvirtai ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA lietuviškai
2618 W. 71*t St. — Tai. 7374149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact, lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofiso telef.: 776-2880
Nauja* rez. talef.: 448-5545

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tel.; 9254296

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

uždaryta.
________Rex tel.; WA 5-3099_______

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 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie 
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 
 pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71 st STREET 
Ofise telaf.: HEmlock 4-2123 
ResM. telafu Glbson 84195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123 
Jei neatnliepia. tai telef. Gi 8-6195

p. sileikb. o. p.
BS ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Ban 
dažai. Speciali pagalba kojom* 
(Areli Support*) ir t t

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1 
2850 West 63rd S»., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

BXBNIKBIAL KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE". — TURI GERIAUSI? 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

(MINĖJIMAS 
DETROITE

(Atkelta iš 3-čio psl.)
me minėjime jokiu būdu neda
lyvavo daugiau, kaip penki šim
tai žmonių, o gal greičiau pus
penkto, kai pernai ir užpernai su
plaukė po septynius — aštuo- 
nius šimtus. Kodėl? Kur tie du 
trys šimtai man gerai pažįstamų 
veidų? Kur tie priemiesčių ba
jorėliai, pasistatę po didelį namą 
ant smėlio ir galvoją, kad jiems 
Vasario šešioliktoji jau nieko ne
bereiškia? Ar gal jie pristigo 
tradicinės dešimkės? Oras, kaip 
minėjau pradžioje, buvo nepa
prastai malonus ir keliai labai 
geri. Tad kur gi tie privačių nu- 
gėrimų didvyriai ? Mano plunks
nos bičiulis Alfonsas Žiedas, žiū, 
po sunkiausios operacijos . vos 
kiek atsigavęs, minėjime buvo, 
tik nemačiau visos eilės savo 
sveikų draugų...

Atėjusieji suaukojo beveik tris 
tūkstančius dolerių (tiksliai — 
$2,953). Kaip ir visada, kele
tas šimtu dar suplauks vėliau, 
ypač iš organizacijų, kurios au
koja paštu, čekiais, per p. E. 
Paurazienę. Bet tie du — trys 
šimtai minėjime nedalyvusių tik
rai nusinešė tūkstantinę. Ne 
tūkstantinės man gaila, bet mirš
tančių lietuviškų sielų, kurios 
neberanda reikalo kartą metuo
se bendrai tautos himną sugie
doti. Ragindamas, kad surinktų 
kiekvienas bent po dešimtį para
šų Jaunimo peticijai, Bronius 
Nainys teisingai klausė: “Juk 
neprašome perdaug? Juk... ne 
susideginti?” Ir aš čia klausiu 
mūsų pasyviąją visuomenę: Ar
tik tada užpildytumėte 780 Mc
Auley auditorijos kėdžių, kai sce
noje kas nors pažadėtų nusi
šauti ?

Vardan tos Lietuvos... Išėjau 
į atodrėkiu ir drungnu pavasarė
jančiu vėju kvepiantį kiemą. Virš 
durų garsiai plakėsi mūsų tris
palvė. Tautiniai-ženkliukais ant 
atlapų, ramybės kupinais vei
dais, žmonės slinko kas į savo 
automobilį. Juk po tautinių at-

G E t I N i N K A S 
(PUTRAMSNTAS) ' 

.inksmumo arba liūdesio valandos 
gražiausios gėlės ir vainikai antka 

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Mariam Ava. — 586-1220

GUŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GėLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 84833 ir PR 84834

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R.IE R Ė N A S

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

MOVING
Apdraustas perkrausimas 

iš {vairiu atstumu.
ANTANAS VILŪNAS

823 West 34 Piece 
Tel.: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M.

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

Telef.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL 60629

Tas pat* žmogų*, nufotografuota* specialia kamora, sudaro viršuj matomas keistas figūra*.
? ■ . . . .....................   . , ■ ■ . ....------ " ,IWĄ

■■■■■■■f ■■■■■■■■■—■■■■■■■»—
ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI, 

KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI
Kas įstatymui buvo negalima, kadangi ji* buv® kOn® nusilpnintas, 

Di®va* nusiuntęs save Sūnų nuedėming® kūno panašume pražudė nuodė
mę kOn®, kad įstatymo teisingume* būtų Išpildyta* mumyse, kuri® n® 
pagal kūną elgiamės, bet pegal dvasią. Rom. 8:3, 4.

Koks suraminimas ir palinksminimas randasi šiame užtikrinime! Ištik
rinu stebuklingi yra gyvybės žodžiai! Jie pripildė mus tikėjimu. Jeigu 
Dievas priims tobulus širdies troškimus, vietoje tikros kūno tobulybės, v— 
tada ištikrųjų galime pasitikėti atsiekti mums paženklintą taisyklę, — to
bulybė* taisyklę... Mes galime elgtis pagal Dvasią, nors ir žiūrint ant 
mūsų mirtino kūno, mes negalime taip pasielgti, kaip dvasia reikalauįa. 
Tik mūsų minty* tegali pasielgti pagal dvasią, mūsų troškimai ir gali būti 
tobuli t*i to mūsų dangiškasis Tėvas ir įieško mumyse, t y. troškimų tobu- 
vMa.

Kristus pasakė, kad ji* įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. I visu* šiuos svarbius klausimus rasite atsakymu* nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi "Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: F. Žavisi, 3715 W. 66th St., Chicago, Illinois 60629

SV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

/■

AUKSAS
Tai geltonas metalas, kuris 

nuo seniausių laikų žavi žmoni
ją. Auksas nerūdija, nekeičia 
spalvos net didžiausioje tempe
ratūroje, neoksiduojasi nuo kli
matinių aplinkybių nesikeičia 
chemikalų, nei vandens įtakoje. 
Jis yra amžinas ir primena sau
lę.

Nei vienas metalas taip leng
vai nepasiduoda apdirbimui kaip 
auksas. Iš jo galima padaryti 
lakštus iki 1/5000 centimetro plo
numo, arba iš vienos uncijos iš
tempti vielą iki 50 kilometrų il
gio.

Aukso lydymas jau buvo žino
mas žalvario gadynėje, t. y., ke
letą tūkstančių metų prieš mūsų 
erą.

Asirų, eigiptiečių ir'etruskų 
kapuose rasta aukso diademos 
ir žiedai taip meistriškai paga
minti, kad jų nesigėdintų ir šiu- 
dieniniai juvelyrai.

Faraono Tutankhameno sar- 
gofagas iki šiol yra vienintelis 
žinomas pasaulyje didžiausias iš 
gryno aukso gaminys ir sveria 
1,200 kg.

Pirmosios monetos buvo nu
kaldintos Mažojoje Azijoje ka
raliaus Gypes septintame am
žiuje prieš Kristaus gimimą. Tai 
buvo neformingi, primityvūs 
aukso apskritimai įr šjąndien to
kia moneta vertinama apie 1,500 
dolerių.

Vėliau, nekartą monetos jau 
buvo meno kūriniai. Benvenu
to Cellini išgraviravo monetą 
“testone” Florencijos kunigaikš
čiui Aleksandro de Medici.

Iki pirmojo pasaulinio karo 
Įvairiose valstybėse kursavo auk
so monetos ir dabar, nors apy
vartoje aukso monetų jau ne
bėra, bet tų senųjų paklausa yra 
gana didelė, nes jomis domisi nu
mizmatai.

Viduramžių chemikams buvo 
didžiausia svajonė pagaminti 
jaunystės eleksyrą ir atfksti bū
dą bet kurį metalą paversti auk- 

IsU. , > j
Alchemikas Prancesco apga

vo kunigaikštį Ferrary demons
truodamas jam karštą vario ly
dinį, kyrį jis maišė su dviem 
plieno lazdelėm kol varis pasi
keitė į auksą, bet gobšusis ku
nigaikštis nežinojo, kad Frances
co vykdydamas šią apgavystę 
kartu su variu tirpino ir auksą, 
kuris ištirpęs susijungė su va
riu, kurio proporcingai buvo 
daug mažiau negu aukso. Už šį 
“išradimą” kunigaikštis apgavi
kui sumokėjo nemažą sumą.

Šiudieninis mokslas jau yra 
radęs, kad kai kuriuos metalus 
galima pakeisti į auksą, bet tai 
yra taip brangu, kad neapsimo
ka. Lygiai taip pat galima iš
gauti auksą iš jūrų vandens, ta
čiau šios manupuliacijos nieku 
būdu neapsimoka procesus kai
nuoja daug daugiau negu gauto 
aukso vertė.

Amerikos žemyno atradimas 
Europoje, aukso požiūriu, sukėlė 
tikrą perversmą, nes iš jo Euro

pon auksas pradėjo tekėti kaip 
iš versmės.

Kada Cortez su savo ekspedi
cine įgula išlipo Meksikoje, jis 
pamatęs pas čiabuvius apsčiai 
aukso pildavęs savo šalmą parei
kalavo, kad pripildytų auksu, o 
Pizzaro su savo 180 žmonių gau
ja pasiekęs Peru, savo didžiu
liam nustebimui pamatė, kad 
čiabuviai net virtuvinius reik
menis yra pasigaminę iš gryno 
aukso ir todėl ispanai buvo tikri 
pasiekę El Dorado. Jų reikalavi
mai buvo nepasotinami. Auksu 
prikrautos laivų vilsktinės plau
kė iš Pietų. Amerikos Sevilijon 
ir taip veik šimtmečio bėgyje 
Pietų Amerika Ispanijai patie
kė apie 6.5 milijono svarų auk
so, kurio vertė tuomet buvo apie 
160 milijonų dolerių.

Kai ispanai plukdė iš Pietų 
Amerikos prisigrobtą auksą, tai 
jūroje juos, puldinėjo britai, iš 
laivų grobė gabenamą auksą ir 
laivus skandino.

Gintaro Baliui artėjant
Čikagos Lietuvių Moterų 

Klubas rengia pirmą šio Seza
no arbatėlę 1973 metų Gintaro 
Baliaus debiuiantėms ir jų ma
mytėms š. m. sekmadienį, vasa
rio 25-tą dieną Olympia Fields 
Country Klubo patalpose, ši 
arbatėlė duos progos dehiutan- 
tėms susipažinti su viena kita 
prieš pradedant repeticijas dėl 
šių metų Gintaro Baliaus, kuris 
įvyks birželio 24 dieną Marti
nique Grand Ballroom. Debu
tantes, kurios bus pristatytos 
lietuvių visuomenei, yra pa
nelės Juzytė Maria Daužvar- 
dytė, Vilija Kerelytė, Joanne 
Mitchell, Denise Wacker ir 
Sandy Woidat. šių metų Gin
taro Baliaus pirmininkė yra p. 
Christine Austin, vice-pirm. p. 
Genovaitė Krajicek; komiteto 
narės ponios Mary Bulaw. Che
ryl Kaliebe ir Aldona Torok. 
Joan Oksas, Valerija Shaules - 
sveikinimus, p. Genovaitė Gied
raitis — programos knygą, po
nios Sylvia Petroshus ir Adeli
ne Kutchins — dekoracijas, p. 
Genovaitė Maluska ir pan. Ce

A. t A. 
PAULINE STANIS 

Pagal pirmą vyrą Tverijonas 
Pagal tėvus Gudžiūnaitė

Gyv. 3559 So. Emerald Ave.

Mirė 1973 m. vasario mėn. 21 dieną. 5:45 vaL popiet. Gimusi Lie
tuvoje.

Amerikoje išgyveno 50 metų.
Paliko nuliūdę: 2 sūnūs — Antanas Tverijopas ir Alfred Tveri

jonas, mart: Kathryn, 6 anūkai, kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Velionė buvo žmona mirusiųjų William Status ir Antano Tveri- 

jono.
Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje. 3307 So. Lituanica 

Avenue.
Šeštadienį, vasario 24 dieną 10:30 vai. ryto bus lydimą iš koply

čios į Lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a. Pauline SUnis giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 

kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnūs, marti, anūkai ir giminės.

Laidotuvių Direktorius Antanas M. Phillips. Tel. 927-3401.

cilia Matui — šokių mokytojos, 
ponios Aldona D a ūki e n ė, Be
verly Block ir Helen Allen — 
propaganda, ponios Connie 
Hofer ir Angela Wacker — re
zervacijos, p. Donna Aberna
thy — praėjusio baliaus debiu- 
tančių koordinatorė, p. Aldona 
Brazienė — stipendijos.

Čikagos Lietuvių Moterų 
Klubo pirmininkė yra p. Irena 
Žibąs, garbės pirmininkė Lie
tuvos Generalinė Konsule Juzė 
Daužvardienė.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhaU 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

KOMUNISTINĖ TVARKA
Komunistinės santvarkos vals

tybėje. Suskamba durų skam
butis. Buto gyventojas atida
ro duris ir pasitinka jauną vyrą 
apsikarsčiusį įrankiais.

— Esu iš remonto artelės. Ar 
šiame bute yra sprogęs vandens 
vamzdis ?

— Ne.
— Ar čia gyvena Gavrilovas?
— Jo jau nėra. Prieš tris mė

nesius išsikraustė.
— Keisti žmonės. Pakelia 

triukšmą, iššaukia remontą, o 
paskui išsikrausto.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

PasveikinK savo draugus 
per • ienan"

~ SUSIRINKIM į

PRANEŠIMAI
♦

— Brighton Parko Lietuviu Namų 
Savininkų Draugija šaukia metinį na
rių susirinkimą, kuris įvyks vasario 
25 d., sekmadienį, 5 vai. vak. Petronė-( 
lės svetainės salėje, 4500 So. Talman i 
Avenue. Visi nariai ir nenariąi, bet i 
namų savininkai, šiame susirinkime 
prašomi skaitlingai dalyvauti. Bus 
renkama nauja valdybą ir praeitų me
tų gautas pelnas bus paskirstytas lie
tuviškoms institucijoms.
, Klubo Valdybe

— Chicago* Lietuvių Suvalkiečių 
Draugijos susirinkimas įvyks penkta
dienį vasario 23 d. 8 vai. vak. Hol
lywood salėje. 2417 W. 43rd St. Nariai 
ir narės prašomi gausiai dalyvauti, 
nes yra daug svarbių reikalų aptarti. 
Po susirinkimo bus vaišės,

E. Strungys, nut. rašt.

— Lietuvių Žagarės Klubo narių su
sirinkimas įvyks sekmadienį, vasa
rio 25 d. 1:00 vai. popiet Hollywood 
salėje. 4317 W. 43rd St. Visi nariai 
ir narės malonėkite dalyvauti ir ne
pamirškite užsimokėti klubo nario 
mokesčius. Po susirinkimo bus vai- 
gšės. J. Keturakis, rašt

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

T.L; YArds 7-1741 - 1742

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

MODEHivlfiKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
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HE L R. WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

TYPIST - CLERK 
Salary open. Hours 9—-5.

I Ask for Mr. DELAMATER. 
2622 No. PULASKI 

PHONE — 227-5900

WAITRESSES * 
COCKTAIL: 6:30 - 12:30 P. M. 

FOOD AND LIQUOR: 5 P.M. - 2 AM.
Banouet. Weekends.

MARDI GRAS RESTAURANT 
2967 No. HARLEM 

237-5500

WAITRESSES
11:00 to 7:00 P. M. shift. 

Apply in person.
GOLD COAST RĘSTAI RANT 

162 E. OHIO ST. 
CHICAGO, ILL.

REAL ESTATE.
■ . -■■■-■ I ■!■■■■■ I ..I, ■ ■■ I ■■  _,■■ ■ __ ______

REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE
Namai, žarna — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

""pASKOIUS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJ1MAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZA5AUSKAS. PreadeoU#

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

TEISĖJAI PASISAKĖ UŽ
NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ

Allegheny apskrities komisijo- 
nieriai, paveiksle matomi iš 

j kairės j dešinę. Thomas J. 
'Foerster. Leonard C. Staisey, 
Paul P. Dargis ir William R. 
Hunt, M. D., įteikė rezoliuciją 
p. Dargiui. 

t

Rezoliuciją priėmė Povilas 
Dargis, Scott apskrities komi- 
sionierius ir Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje pirmininkas. 
Šia proga P. Dargis pasakė 
kalbą, padėkodamas teisėjams 
ir papasakodamas susirinku
siems kelis svarbesnius iš Lie
tuvos istorijos ir šių dienų lie
tuvių pastangų atgauti gimti
nio savo krašto nepriklauso
mybę. Buvo priminta, kad pats 
Povilas Dargis Pittsburghe jau 
40 metų veda WPIT radijo sto
tyje lietuvišką valandą.

Priimtoje rezoliucijoje kal
bama ne tik apie pavergtą Lie-

Allegheny apskrities teisėjai 
gražiai paminėjo Lietuvos ne
priklausomybės 55 metų su
kaktį ir priėmė rezoliuciją, ku
rioje pasisakė už laisvą ir ne
priklausomą Lietuvą.
Allegheny teismo rūmų Gol
den salėje įvyko teisėjų ir teis
mo tarnautojų susirinkimas, 
kuriame buvo priimta rezoliu
cija, tvirtinanti, kad teisėjai, 
kartu su visais amerikiečiais 
pasisako už tautų nepriklauso
mybės. asmeninės 
žmogaus teisių 
soms tautoms, 
jaučia milijonui 
mės amerikiečių,
šių gimtiniu kraštu, 
su jais reiškia viltį, kad Lietu
va vėl taps nepriklausoma ir 
laisva.

Iškilmingose ceremonijose 
rezoliucija buvo priimta ir

laisvės ir 
principus vi- 
širdingai už- 
lietuvių kil- 
susirūpinu- 

ir kartu

V1OVING Apdraustas perkraustymas 
■'irus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

Įrankiai Ilgų metų patyrimas.

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

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS

SIUNTINIAI į LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 W«t 69th St, Chicago, Hl. 60629. • Tel W4 5-2787 
Didelis pasirinkimas (vairių prekių. 

AUTOMOBILIAI, 8ALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

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:

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ IJETUVIŠKŲ 
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. Hatated Street Chicago 8. Olinota
✓
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tuvą, bet apie tokio paties li
kimo susilaukusias latvių ir 
estų tautas. Rezoliucijoje ra
gina pavergtuosius turėti vil
ties ir tęsti kovą už pavergtų 
Baltijos tautų laisvę ir nepri
klausomą gyveninių.

Dargis priminė susirinku
siems lietuvių tautos kovą už 
laisve paskutiniais dviem šim
tais metų, o susirinkusieji pa
tarė Amerikos lietuviams pa
dėti kovotojams siekti laisvės.

HOUSEKEEPER

Northwest suburb. Good trans
portation. 4 or 5-day week. 
Cleaning and light laundry.

225-2130
HELP WANTED — MALE-FEMALE 

Reikia Darbininkų ir Darbininkių

BOOKKEEPER 
OR

ASSISTANT BOOKKEEPER
Must speak English. Either Woman 

or Man.
108 WEST LAKE STREET. Room 200

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT A S — VERTIMAI 

| VISŲRCšIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. —- PRospect 8-2233
PRIE 66-TOS IR ROCKWELL mūrinis 
12 metu 4Vz kambarių bungalow. Na
mas kaip naujas. Geras švarus ir pi
gus. Mažas imokėjimas. Pardavėjo 

telef. PR 8-6916.

SAVININKAS PARDUODA gerą 
mūrini pajamų namą. 2 po 4. 2 po 
5 ir beismante 2 butai po 2 kamba
rius. 2 mašinų mūrinis garažas. 65-ta 
ir Talman. Tel. 737-5676.

mines, S. Nutautas — Vainos

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

Vienas teisėjas didelis muzikos 
mėgėjas, pagyrė Dargį už ne
paprastai gražią lietuvišką mu
ziką. kurios jis yra didelis mė
gėjas ir kurios noriai klauso 
Dargio vadovaujamo] progra
moj.

Pittsburgho teismo rūmuose 
Povilas Dargis turi daug gerų 
pažįstamų. Tas pažintis Povi
las moka nukreipti visų lietu
viu gerovei. Dalyvis.c o u ,

KRIVULĖNŲ VAKARAS
dama eilėraščių skaniai pasi
juokė.

Grojo Balio Pakšto orkest
ras.. Orkestrą n ti/ tarpe akor
deonu groio maža mergaitė, 
tai Balio Pakšto 10 metu duktė

š. m. vasario 17 d. Balio 
Pakšto svetainėje įvyko buvu
sių Lietuvos policiios pareigū
nų, susibūrusių iį klubą, pava
dintą “Krivūlė”, vakaras — 
subuvimas. Dar vakarui ne
prasidėjus paklausiau šio klu- Rūta Pakštaitė. Pasisakė, kad 

;bo pirmininko Algirdo Reivy- jau neblogiau už ją mokinusį 
čio kada bus išleista prieš ke- tėvelį, grojanti akordeonu. Be 
lis metus žadėta knyga apie to jau gerai grojanti smuiku, 
buvusią Lietuvos policiją? Pir- pianinu, dūdele, kanklėmis 
mininkas atsakė, kad knygos i ir maža gitara. Piano pamokas 
išleidimas eina prie pabaigos, ima pas Kučiūnų.^>0 smuiko —

šios knvgos išleidimas susi- pas Matiukų. Kągi, tėvas mu- 
trukdė dėl redaktoriaus Povi-Įzikas, tai ir dukrelė seks tėvo 

pėdomis. O Imbnus daužė irgi 
jaunas vaikinukas — Klaudijus 
Adomaitis.

Taigi smagiai šiam orkest
rui grojant, publika linksmi
nosi ir šoko iki vėlybos nak
ties., o per pertraukėles traukė 
lietuviškas dainas.

Daugumas atsilankiusiųjų, 
būdami laimingais išsinešė gra
žių dovanų. Stasys Juškėnas

lo Dirkio stųiroko sunegalavi
mo. Dabar knygos medžiagą 
peržiūri ir tvarko pedagogas 
Apolinaras Bagdonas.

Pradedant vakarą pirminin
kas Algirdas Reivytis priminė 
susirinkusiems, kad prieš pa
silinksminimą visi turi prisi
minti, kad vakar diena buvo lt) 
Vasario diena, tai kiekvieno 
lietuvio šventa pareiga reika
lauti mūsų tėvynei 
laisvės, laisvės.

Valerijonas Pocius, 
kinęs atsilankiusius,
visus sotintis ir linksmintis. Po 
to prasidėjo vaišės. Prinešė: 
šaltų, šiltų, keptų, virtų ir kito
kių valgių. ] 
vo pranešta, kad bus vaidini
mas. Pirmiausia Adelė Lato
nienė perskaitė humoristinį Dr. 
Aliūno parašytą eilėraštį. Ei
lėraštis parašytas pamėgdžio
jant “Šalia kelio vieškelėlio gy
veno šaltyšius”, gerokai pa
juokiant mūsų gyvenimo blo-pose-

Lietuvai

pasvei- 
paprašė
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PHONE: 372-8600 
MR. THOMAS

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMU BALDAI 

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

lietuviai
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

vasarvietėje, Miami Beach, Fla., 
E. A. Bartkus — Commodore 
klube, Key Biscayne ir J.
maitaitis — savo vasaros rezi
dencijoje, Paw Paw, Mich.

-i* 1 r j ’ x'rviHr^ mtiu, prieš mar-Ponia M. Copulis, Rockford, quette Parką, statytas mūro luksus
III., ilgametė Naujienų skaityto
ja, mokėdama prenumeratą at
siuntė vajui 5 dol. Vajaus komi-

AUKŠTO MŪRAS. 2 butai — 
5% ir 4% kambarių. Karpetai. Alum.
langai. Moderni virtuvė. Gazo šildy- n—«ioom

Arti
pana

, mas. Garažas. $18.800.
: • 10 BUTU 2 aukštų mūras.

Kedzie ir Parko. Apie $15,000 
imu. Galima gauti už $70,000.

PRIEŠ DEŠIMT metu, prieš Mar- 

pajamų namas, 5 ir 3 kamb. butai, 
karpetai. naujas garažas. Daug prie
dų — $31.500.

MODERNI o KamP. mūro reziden-
sija visiems aukotojams nušir-iętia. puošnūs nauji karpetai, “built- 

. i . i m virtuve. 1% vonios. Du greta no 
dziai dėkoja, visus skaitytojus 30 pėdų lotai. Mūro garažas. $33,500. 
prašo remti Naujienas ir imtis 
iniciatyvos platinimui darant ^MAS^ 
pastangas surasti bent po vieną 
naują skaitytoją. Visi lietuviai 
yra kviečiami užsisakyti Naujie
nas. Jos yra visiems naudingos 
ir reikalingos, net būtinos.

— Justinas Česnaitis, Abbots
ford, BC., Canada, kartu su 

sklvpų savininkai, šiomis die- prenumerata atsiuntė • vajui 8 
nomis bus išsiuntinėti kvieti- dol., kad jos galėtų sėkmingai 
mai į kovo 11 dienos susirinki- lankyti tolimiausias vietas, kur 
mą. Kiekvienas sklvpo savi tik yra lietuvių, 
ninkas turėtų pasiruošti ir šau
kiamame susirinkime daly
vauti. Sklypo savininkas

labai mažas sklypu savininku 
skaičius. Reikia, kad j meti
nius susirinkimus atvyktų kiek
vienas sklypo savininkas ir da
lyvautu susirinkime.

Lietuviu Tautines Kapines 
valdo sklvpu savininkai. Ne 
paskirų duobiu savininkai, bet

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 

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

— St. Xavier Kolegijoje bus 
egzaminai kovo 17 d., balandžio 
1 d. ir gegužės 17 d. norintiems 
įsigyti diplomus nebaigus kole
gijų, bet turintiems to lygio ben
drą ir specialų išsilavinimą. In
formacijas teikia sės. Mary 
Lucia, tel. 779-3300. Ta kolegi
ja yra Chicagos pietvakariuose.

— Donatas Ramanauskas iš 
Marquette Parko ir John Klup- 
shas iš Brighton Parko apylin
kės yra De LaSalle instituto gar
bės studentų sąrašuose.

— Metinė Automobilių Paroda 
prasidės vasario 24 d. McCor
mick Place. Bus atdara nuo 11 

. vai. rvto iki 11 vai. vak. Užda- Meno kuopelė ruo- *

Koncentracijos Stovykla 
Chicagoje

š. m. vasario mėn. 25 dieną 
vai. popiet Jaunimo Centro

salėje Vytauto Didžiojo šaulių
Besivaišinant bu- J\uopos, * i.nvn 1 Hiena

šia vakarą, stato dramą, ku- roma Ko'° 1 d,en?- 
rioje parodys Sibiro koncen
tracijos stovyklų lietuviam kan- Verdi operą “Aidą” iš Metropo- 
kinti. Visus kviečia ateiti pa
matyti mūsų tautiečių išgyven
tus vargus ir kančias Sibiro tai
gose ir koncentracijos stovyk- 

J. Kaunas

WGN Radi ja transliuos

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

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

Brangenybės, Laikrodžiai Dovanos 
visoms progoms.

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

ORIGINALUS APARTAMENTINIS 
Alumin, langai, naujas ga- 

zu šildymas ir garažas, aptvertas pla
tus sklypas, paiamų $6.600 metams. 
Prašo $45.000. Priims rimtas derybas. 

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

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 Kedzie ir parko. $40,000

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

6 KAMBARIU modemus medinis. 
Nauias gazo šildymas. Arti Margučio 
radijo. $15.800.

MODERNUS 6 KAMBARIU 14 metų 
mūras. Cent, oro vėsinimas. Įrengtas 
beismontas, baras. 114 vonios. 40’ lo- 
ta.S Garažas. .$24.000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9.900

8 KAMBARIU 1% aukštu 16 metų 
mūras. 2 vonios. įrengta® boisman- 
tas. Garažas 83 ir Kedzie. $32,000.

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remantas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, m. 60009. Tel.: VI 7-3447

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

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, mv.

DĖL AUKŠTOS KOKYBES. KAINOS 
•R 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 BELEAKUS. Tel. 2384656litan scenos vasario 4 d. 1 vai. 

popiet. Banga 720 KC.

— Agnes Alexander iš Gage 
Parko apylinkės, ilgametė Nau
jienų skaitytoja, kartu su prenu
merata atsiuntė vajui 5 dol.

— Stasys Juškus iš Brighton 
Parko apylinkės kartu su gerais 
linkėjimais ir prenumerata at
siuntė vajui 8 dol.

— Naujienų skaitytojai atos
togauja: Klemas ir Pearl Petro
šiai — Palos Parke pas savo gi-

gesnius reiškinius. Vaidinime-5 
lis. padedant Kaziui Pumpu
čiui, parašytas Prano Beinoro. 
pavadinimu “Sąžiningumas ir 
ištikimybė šeimoje”. 

Vaidino Aldona
Pranas 
noras, 
dino. 
karčiamninką girtuoklį ir įs

imylėjusią į karčiamninką mo
terį. Publika už. gerą suvaidi- 
nimą atsidėkojo gausiomis ka
tutėmis.

Kazys Klinauskas pasakė tris 
humoristinius eilėraščius. Kas
juos parašė, nesiteiravau. Svar- sklypų savininkų skaičių, pra- apylinkė vasario 25 d. 3 vai. i 
bu, kad publika besiklausy- eitame susirinkime dalyvavo p. p. (Pr).

Latonienė, 
Tomkus i’ Pranas Rei- 
Tikrai vykusiai suvai- 

Vaidinimėlis vaizdavo

LIETUVIU TAUTINĖS 
KAPINĖS

Lietuvių Tautinių Kapinių di
rektoriai nutarė šaukti sklypų 
savininkų susirinkimą kovo 11 
dieną, 2 vai. po pietų Dariaus 
Girėno didžiojoje salėje, esan
čioje 1116 S. Western Avenue.

Vadovybė nustatė, kad pra
eitame susirinkime buvo pra
silenkta su keliomis taisyklė- rys pranešimą Lietuvos nepri
ims. todėl nutarė šaukti dar klausomybės sukaktuviniame 
vieną susirinkimą, kad galėtų minėjime. Brighton Parko pa- 
pravesti rinkinius'į kapinių va- rapijos mokyklos salėje. Minė- 
dovybę. Turint galvoje didelį jimą ruošia LB Brighton Parko

♦ Redakt. Br. Kviklys-pąda-

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 

• kttoki blankai

H

.asujiiv Como? »

Call: Prank Zapoli 
320814 W. 95th St 

GA 44654

A“* L.’ INSURANCE 8 RĖALTY 

A. LAURAITIS 
_ INCOME IAX 

4645 So. ASHLAND AVE. 
LA 34775

(Currency Exchange ištaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai

i
Federelinlų h valstijos pajamų 

mokesčių apskaičiavimas 
INCOM! TAX 

Nekilnoiemo turto pirkimą* • 
pardavimas

REAL ESTATE
Painių paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE
NAUJAS ADRESAS 

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

tol. 436-7878

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

PIRKIT! JAV TAUPYMO BONUS




