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♦ Italijos senato komitetas 
patvirtino civilinės metrikacijos 
Įstatymo projektą, kuris leis ita
lams skirtis. Lapkričio mėnesį 
tas projektas praėjo žemuosius 
rūmus, dabar ji dar turi patvir
tinti senatas.

Bedarbių skaičių* Amarikoįa par gruodžio m»no*į siekė 3.4%. Wa
shingtone kalbama, kad vyriausybė leis bedarbiy skaičiui kilti iki 5.4%

tarpio nesutarimus ir laikytis 
bendrai prieš Ameriką, reikalau
jant bilijonų dolerių paramos. Iš
kyla ir kapitalo investavimo 
klausimas. Pietų Amerikos vals- į numatyti kelius. Tam ir dabar- 
tybės siekia paramos doleriais,! tiniame biudžete numatytos lė- 
tačiau kreivai žiūri Į privataus šos.

į Už penkių metų Kinija gali tu- 
vadinamas rėti tarp 15 ir 40 tarpkontinenti- < 

nių raketų. Sovietai didina savo j

amerikiečių kapitalo investavi-l 
mą, kuris dažnai - " 
“naujuoju kolonializmu”.

LONDONAS. — Komunistai 
iškėlė ir Britanijos kareivių 
skerdynes, kurios įvykusios Ma
lajuose prieš 22' metus. Čia bri
tų kareiviai nužudę 25 civilius. 
Gynybos ministerija pareiškė, 
kad žinia bus tiriama.

SAIGON AS. — Per dvi die
nas komunistai Vietname puolė 
114 kariniu stovyklų ir miestu.

180 dienų prieš baigdamas savo 
Vietnamo tarnybą. Jis turi už
pildyti apie tuziną įvairių for
mų. Kadangi amerikiečiai bū
na Vietname tik metus, prak
tiškai kareivis turi surasti mer
giną ir įsimylėti į ją per pirmus 
šešis savo tarnybos mėnesius.

Be šito varžymo kareivis turi 
turėti 170 dol. merginos vizai, 
45 dol. vestuvėms ir apie 500 
dol. kelionei apmokėti. Visos tos 
išlaidos sutrukdo nemažai vedy
bų Vietnamietes veda balti ir 
juodi amerikiečiai, tuo pratur
tindami rasinį Amerikos gyven
tojų mišinį.

vietų , Sąjungoje/ praėjusią sa
vaitę. Jei Amerika duos Izrae
liui dar 50 Phantom lėktuvų, 
tai Egiptas prašys daugiau lėk
tuvų iš Sovietų Sąjungos, —pa
reiškė Nasseris.

Izraelio gynybos ministeris 
Moshe Dayan pareiškė spaudai, 
kad Izraelis padėjo patobulinti 
Britanijos tankus “Chieftain” 
ir Prancūzijos 'Mirage” lėktu
vus. Dabar tie ginklai parduo
dami arabų Libijai. Arabai tu
ri būti dėkingi Izraeliui už to- 
bulesnius ginklus, — ironiškai 
kalbėjo generolas Dayanas. Už
sienio reikalų ministeris Abba 
Eban pareiškė Britanijos amba
sadoriui John Barnes protestą 
dėl britų tankų pardavimo Libi-

savo 
žmoną. Paskutiniu 

maitinosi tik skystu 
Įskaitant po septynis 

stikliukus škotiškos

WASHINGTONAS. — Sena
to teisingumo komitete užkliu
vo teisėjo Carswell patvirtinimo 
klausimas, nes vienas senatorius 
už savo balsą reikalauja jo pa
siūlymų elektorių kolegijos re
formų klausimu priėmimo.
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Vyriausybė yra numačiusi 
naujas ABM raketų bazes netoli 
Bostono, Washingtono apylin
kėse, šiaurinėje Floridoje, Mi-I 
chigane, Missouri, Texas, Wyo- 
minge ir dvi bazes Kalifornijo
je. Pradiniai darbai reikalauja 
žemės tyrimo darbų iš oro, ieš
kant tinkamų bazių, reikia iš-

Pasirodo, britų technikai ilgą 
laiką bandė “Chieftain” tankus 
Izraelyje kartu su Izraelio tech
nikais. Buvę padaryta visa ei
lė pakeitimii ir pagerinimų. Vė
liau britai atsisakė tankus par
duoti Izraeliui. Panašiai buvę 
ir su prancūzų lėktuvais, ku
riuos izraelitai išbandė kovos są
lygose ir rekomendavo Įvairių 
pakeitimų, kuriuos padarius da
bar Izraelis tų lėktuvų negau
na, bet Libija — gauna.

Per Cent of Cnrihcn Labor Force,
Seasonally Adjosted

SS-9 raketų lizdų skaičių ir jau 
turi jų apie J300. Nusiginklavi
mo derybos vėl prasidės Vieno
je balandžio 16 d. Iki to laiko 
prezidentas Nixonas nori pra
dėti reikalingus darbus, nors 
dėl to jį ir kritikuoja kai kurie 
senatoriai.

KAIRAS. — Egiptas pripažino, kad Izraelio lėktuvų puolime 
praėjusį pirmadienį prie Kairo žuvo 41 kareivis ir civilis. Egipto 
bombonešiai vakar du kartu puolė Izraelio pozicijas prie Suezo. 
Baltieji Rūmai antradienį patvirtino, kad Sovietų Sąjunga at
siuntė asmeninį premjero Kosygino raštą prezidentui Nixonui tą 
pačią dięną, kada sovietų ambasadoriai kreipėsi į Prancūziją ir 
Britaniją. Sovietai reikalauja, 
Izraelį nepulti Egipto.

Izraelio premjerė Goldą Meir 
Jeruzalės radijo bangomis pa
skelbė, jog nuo to momento, ka
da arabai pripažins, kad karo pa
liaubas riša abi puses, Izraelis 
nebepuls arabų. Nors arabų 
valstybės ir nesiekia taikos, ta
čiau nuo to laiko, kada sustos 
puolimai, šaudymai prie paliau
bų linijos, iš mūsų pusės nebus 
jokių puolimų, — pabrėžė Meir, 
sakydama, kad turi sustoti bet 
koks paliaubų pažeidinėjimas.

Paliaubos šiame kare buvo pa
skelbtos 1967 lapkričio 22 d. Jas 
prižiūri Jungtinės Tautos. Da
bar, jau sunku būtų ir nustaty
ti, kas ir kada pradėjo tas pa
liaubas laužyti. *

Egipto prezidentas Nasseris 
davė, pasikalbę  j imą dviem ame
rikiečiams korespondentams: 
Los Angeles Times ir Chicago 
Sun Times atstovams. Prezi
dentas nurodė, kad jis vėl va
žiuos į Maskvą reikalauti dau
giau ginklų gynybai nuo agre
sorių ir užpuolikų — Izraelio. 
Nasseris atsisakė, patvirtinti ar

"Tiros" oro stebėjimu satelitas yra sudėtingu instrumentu rinkinys. 
Irėmuotas satelito viduryje matosi Abraham Schnapf, siu satelitu 

programos direktorius.

turi “karo nuotakų”
SAIGON AS. — Kiekvienas ka

ras Amerikai atneša, vadinamų, 
“karo nuotakų”. Kareiviai sve
timuose kraštuose įsimyli ir ve
da vietines merginas. Taip bu
vo Vokietijoje ir Korėjoje, taip 
yra ir Vietname. Karinė vado
vybė neskatina tokių vedybų, 
neskatina ir labai artimų drau
gysčių su vietinėm merginom, 
daugiausia, saugumo sumeti
mais. Vadovybė apsunkina ka
reivių vedybas su vietnamietė
mis. Per 1966 metus vietnamie
tes vedė 246 amerikiečiai, 1967 
tokių vedybų buvo 452, 1968 m. 
— 768, o pernai virš tūkstanties.

Karinė vadovybė neatmetė nei 
vieno prašymo tokioms vedy
boms, tačiau yra nuostatas, kad 
kareivis turi paduoti prašymą

♦ Valstybės departamentas 
paskelbė, kad Amerikos ir Ki
nijos diplomatai vėl susitiks Var
šuvoje vasario 20 d. Tai bus jau 
136 susitikimas, įvyksiąs JAV 
ambasadoje.

♦ Prancūzijoje prasidėjo me
tinė komunistų konferencija, 
kurioje puolamas Izraelis, kalti
nama degolininkų vyriausybė* 
Europos Bendra Rinka ir Ame
rika.

Venecuela ragina, kad Pie
tų Amerikos valstybės užmegz
tų prekybos ryšius su komunis
tine Kuba. Ekonominių reika
lų konferencijoje Amerikos de
legatas pareiškė, kad jo vyriau
sybė nesipriešins Kubos priėmi
mui, jei Kuba atsisakys ekspor
tuoti i kitas šalis savo revoliu-

Pragos teatruose 
būna provokacijų
PRAGA. — Čekoslovakijos 

valdžia uždraudė teatruose vai
dinti tris vaidinimus, nors jie 
anksčiau cenzūros buvo leisti, 
todėl, kad žiūrovai, visai neti
kėtai reaguoja į atskiras vaidi
nimo vietas, plodami arba švilp
dami, kas sukelia “provokaci
jas”. Čekoslovakijoje žiūrovai 
dažnai ploja tokiems charakte- 
riamč ir scenoms, kaip menkes
nio aktoriaus stiprus pasiprieši
nimas stipresniam, kada tyčio
jasi iš nekviestų svečių ir pan. 
nors patys vaidinimai nieko ne
turi bendro su rusų invazija ar 
su okupacija.

Kinuose per žinių kronikas, 
kada ekrane pasirodo koks ru
sų pareigūnas ar žinomas ko
munistų vadas, staiga visoje sa
lėje atsiranda žiūrovams noras 
čiaudėti ar garsiai kosėti.

Neseniai buvo sustabdytas 
lenkų vaidinimas, kuris seniai 
rodomas Lenkijoje, čekų žiūro
vai įžiūrėjo savotiškų nuotaikų, 
davė kitokią prasmę atskiroms 
scenoms ir tas sukėlė valdžios 
reakciją.

Sen. Charles Goodell iš New 
Yorko reikalauja, kad JAV vy
riausybė priverstų Saigono vy
riausybę derėtis ir eiti koalicijon 
su komunistais. Tam geriausias 
kelias esąs: paskelbti, kad Ame
rika iki gruodžio 1 d. išveža ka
riuomenę. Tas priverstų Saigo- 
ną būti nuolaidesnių.

Pats sen. Fulbrightas šį kar
tą yra nuosaikesnis už kitus, va
dinamus, liberalus. Jis net pa
reiškė, kad Amerikos šių dienų 
politika Vietname esanti gėrės-- 
nė už prezidento Johnsono laiky
seną. Jis paskelbė, kad jo vado
vaujamo komiteto apklausinėji
mai skirti padėti prezidentui 
greičiau užbaigti karą, kuris 
skaldė ir erzino Amerikos gyven
tojus per penkeris metus. Sen. 
Fulbrightas ragino komiteto na
rius elgtis ne pagal partijos.pri
klausomumą, bet būti amerikie
čiais, o ne demokratais ar res
publikonais.

Daug ginčų sukėlė tai, kad vy
riausybė gynybos biudžete ne
nurodė, kiek numatoma išleisti 

VYetnąme. Prezidentas 
Johnšonas savo paskutiniame 
biudžete buvo skyręs Vietnamo 
karui 23.2 bil. dolerių. Biudžeto 
ekspertai kongrese spėlioja, kad 
ateinančių metų birželio mėn., 
karu'ų skirta 16 ar 17 bil. dol. 
Prezidentas Nixonas, atsisaky
damas duoti aiškią sumą, nu
rodė, kad ji gali išduoti priešui 
Amerikos kariuomenės išveži
mo apimtį ir laiką. Priešas ga
li savo planus derinti prie numa
tyto Amerikos kareivių mažini
mo.

Senatoriai, matydami, kad di
delė Amerikos visuomenės dalis 
pritaria prezidento planui Viet
name, ieško kaltininkų, kodėl su
mažėjo spaudos kritika, demons
tracijos ir protestai prieš tą ka
rą. Kaltininku, kaip pareiškė 
sen. Harold Hughes iš lowos, 
esąs viceprezidentas Agnew, ku
ris savo puolimais privertęs 
spaudą tylėti.

♦ Prezidentas Nixonas Įsakė 
visoms federalinės valdžios įmo
nėms sutvarkyti įrengimus taip, 
kad nebūtų teršiamas oras ar 
vanduo.

Valstybės dep. paskelbė, 
kad derybos su sovietais dėl 
naujos kultūrinio bendravimo 
sutarties vykstančios sklandžiai 
ir ateinančią savaitę būsiąs pasi
rašytas naujas susitarimas.

o šiandien Varšuvoje prasi
deda Lenkijos-Vakarų Vokieti
jos derybos dėl ateities santykių 
ir dėl sienų pripažinimo.

Kaip žinoma, pernai senatas 
ilgai diskutavo ABM gynybos 
raketų reikalingumą. Buvo nu
tarta ir tik labai maža balsų dau
guma leisti vyriausybei steig
ti dvi ABM bazes: Malmstrom, 
Montanoj ir Grand Forks, šiau
rės Dakotoje. Senatoriai, balsa
vę prieš gynybos raketas, tada 
tvirtino, kad jos provokuos so
vietus, apsunkins derybas su 
jais ir prisidės prie ginklų lenk
tynių.

Vyriausybė, reikalaudama dau
giau gynybos raketų bazių, pa
grindžia savo argumentus atei
ties grėsme iš Kinijos pusės, ta
čiau stebėtojai mano, kad tikra
sis pavojus kyla iš sovietų, tik 
nenorima, prasidėjus SALT 
(strateginio ginklavimosi apribo
jimo) derybos, sukelti Kremliu
je nepasitikėjimą. Be to, kai 
kuriems Amerikos gyventojams 
lengviau paremti gynybą nuo 
Kinijos, negu tikėti, kad “gerie
ji rusai” gali kada pulti Ameri-

SENATORIAI ŽADA ATNAUJINTI 
KOVA PRIES GYNYBOS RAKETŲ BAZES

WASHINGTONAS. — Prezidentas Nixonas penktadienio 
spaudos konferencijoje pareiškė, kad vyriausybė nutarė išplėsti 
gyuyūus raKėtų "oazių statybą/ Be dabartinių dviejų gynybos ba
zių Amerikoje bus dar 10, kurioms parengiamieji darbai bus at
liekami iš anksto, šį nutarimą padarė Nacionalinė Saugumo ta
ryba. Biudžete numatyta 600 milijonų dolerių naujoms bazėms 
paruošti. Prezidentas pareiškė, kad komunistinė Kinija su laiku 
gali tapti grėsmė Amerikai ir reikia pasiruošti gintis nuo kinų 
raketų, šis pareiškimas vėl sukėlė senate triukšmą. Užsienio rei
kalų komiteto nariai sen. Albert Gore ir sen. Clifford Case pa
skelbė, kad pakomitetis pradės apklausinėjimą apie gynybos ra
ketų reikalingumą.

Pietų Amerikos 
konferencija

CARACAS. — (Pietų Ameri
kos valstybės pradėjo Venecue- 
loje savo ekonominių ir socia
linių reikalų konferencija, ku
rioje dalyvauja 23 valstybių 
ministerial ar kiti aukšti parei
gūnai. JAV delegacijai vadovau
ja Charles Meyers, valstybės de
partamento asistentas sekreto
rius.

Tarp svarstomų klausimų yra 
ir paramos užsienio valstybėms 
klausimas. Pagrindinis rėmėjas 
yra JAV, todėl kitos Pietų Ame
rikos šalys bando nugalėti savi-

WASHINGTONAS. — Po 100 
dienų streiko apie 130,000 Ge
neral Electric darbininkų nutarė 
priimti darbdavių pasiūlymus ir 
streiką baigti.

LAGOS. — Nigerija ištrėmė 
32 baltus katalikų misionierius 
ir vienuoles, kurie padėjo Biaf- 
rai gintis nuo bado. Valdžia pa
skelbė, kad ištrėmimas yra “pa
sigailėjimo aktas”. Baltiesiems 
grėsęs kalėjimas už “nelegalų 
įvažiavimą”. Ištremtieji jau at
vyko į Šveicariją.

LORIENT. — Prancūzijos ka
rinis lėktuvas sudužo, 12 karei
vių užsimušė.

SAIGONAS. — Du Pietų 
Vietnamo parlamento nariai bus 
teisiami už komunistinę veiklą. 
DAMASKAS. — Sirija, Irakas 
ir Egiptas sudarė nuolatinį ko
mitetą ekonominių klausimų ko
ordinavimui.

Ti'EBINGINAS. — Vekife 
tijoje apie 80% opinijos tyrimo 
Įstaigos apklausinėtų gyventojų 
pasisakė remia kanclerio Brand- 
to pirmų 100 dienu darbus.

WASHINGTONAS. — Aviaci
jos pulk. Daniel James, negras, 
pakeltas Į generolus, paskirtas 
dirbti Pentagone, sekretoriaus 
asistentu viešiesiems reikalams.

SALISBURY. — Rodezijos ka
reiviai šiais metais nušovė jau 12 
teroristų. Zambijos vyriausybė 
pareiškė neatsakanti už parti
zanų veiklą Rodezijoje.

MEKSIKA. — Stiprus žemės 
drebėjimas buvo jaučiamas Mek
sikos mieste ir Acapulco kurorte. 
Nuostolių nepadaryta.

CORTE. — Korsikos sala 
pagarsėjusi savo sukčiavimais 
rinkimuose. Savivaldybės rin
kimuose, kaip paskelbta, daly
vavo 4,303 Corte miesto gyven
tojai, tačiau balsų suskaityta 
9,647.

LEBANON, Ohio. — Našlys, 
70 metų, vedė savo' mirusio bro
lio žmoną, 71 metų. Jie turės 
dabar 23 vaikus ir 55 anūkus. 
Juos sutuokė našlės sūnus — 
kunigas.

FORT ORD. — Iš kariuome
nės išmestas 24 m. leitenantas, 
nes jis atsisakė važiuoti į Viet
namą.

LONDONAS. — šiandien pri
vačiose ceremonijose sudegini
mas Bertrand Russell. Jis buvo 
97 metų, paliko našlę 
ketvirtąją 
metu jis 
maistu, 
dvigubus 
degtinės.

MAUJISHOS
b v Th* LritkuaiitiM J C*** I

1739 So. Halsted Street, Chicago, UI 60608 
HAymarket 1-6100

NAUJI PUOLIMAI SENATO KOMITETE 
DĖL PREZ. NIXONO PLANŲ VIETNAME

WASHINGTONAS. — Per šventes ir svarstant naują biudže
tą JAV kongrese nurimę kritikos balsai dėl Vietnamo karo ir 
vyriausybės politikos Vietname, tačiau šią savaitę jie vėl pakilo 
senato užsienio reikalų komitete, kuriam vadovauja sen. Ful
brightas, atidaręs naujus apklausinėjimus dėl Vietnamo karo. 
Seni to karo kritikai kartoja savo pasiūlymus. Sen. McGovern 
reikalauja, kad vyriausybė paskelbtų iki 1971 metų ištrauksianti 
visą kariuomenę, nes dabartinis vyriausybės planas gali palikti 
kareivius Vietname 15 ar 20 metu.

jaunimo sąjunga
ČIKAGA. — šį šeštadienį Či

kagoje turi prasidėti komunis
tų partijos organizuojama kon
ferencija, kuri truks tris dienas 
ir kurios tikslas yra įsteigti 
naują revoliucinę jaunimo gru
pę. Komunistų partijos jaunimo i 
sekretorius Michael Zagarelli ti- i 
kiši sutraukti apie 350 atstovų, į 
iš kurių apie 30G būsią negrų, 
portarikiečių, meksikiečių ir 
Amerikos indėnų delegatai.

Amerikos komunistų jaunimo 
lyga buvo uždaryta 1940 metais. 
Nauja organizacija,••— sako Za
garelli, — turės tęsti jos tradi
cijas.

Amerikos komunistai pamatė, 
kad jų eilėse labai mažai jau
nimo, kai, tuo tarpu, pilna atsi
rado įvairių “revoliucinių” gru
pių, kovojančių prieš sistemą. 
Komunistai panoro tas grupes 
paimti pe savo sparnu. Yy-<č ^-^2 
munistams skaudu, kad jų nere
mia Amerikos darbininkai. Jiems 
lengviau rasti šalininkų univer
sitetų studentų ar metodistų 
kunigų tarpe, negu darbininki
joje.

Todėl nauja jaunimo grupė 
bus sudaryta iš jaunų darbinin
kų, nesenesnių, kaip 29 metų. 
Organizacijai neparinktas nei 
pavadinimas. Bus priimami ir 
studentai bei viduriniųjų mo
kyklų mokiniai. Organizacijos 
tikslas būsiąs sunaikinti kapi
talistinę sistemą ir įvesti dar
bininkų klasės valdžią. Specia
lus dėmesys skiriamas negrų 
jaunimui. Specialūs biuleteniai 
jau seniai platinami Čikagos ne
grų rajonuose. “Atsišaukimai 
į negrų jaunimą” ragina jungtis 
Į naujai steigiamą organizaciją.

ši komunistų šaukiama kon
vencija turėjo įvykti jau sau
sio mėnesį, bet rengėjai negavo 
salės. Sakoma, kad dar šią sa
vaitę rengėjai turėjo sunkumų 
su sale.
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kompozitorių kūrinių Į plokšte- turis Miklas.
1?, pavadintą .Ar žinai tą salį . ■ K. Naikias (Miklase 

; Ta plokštelė jau seniai yra iki 36-to tomo žir.iomis,
’ niškis, pagal profesiją inžinie-
į rius, 47 metų amžiaus. Kaip kiek pats girdėjau,

l turinčią Į visuomenininkas reiškiasi nuo j buvo labai gyvos, bet gana kul- 
I Chicago L yric Opera, konkur- 1962 metų ir per vienerius me-! turingos, be vienas kito užgau- 

posėdis prieš rengiamą LF ba-’das Vasaitis. Apie A. Vasaitį'80 keUu< ji buvo Pykusi 1954 tus yra pasakę, apie 100 kalbų j dinėjimų (prieš keletą metų pa-

Roma Mastienė dainuos LF baliuje paskutinės išpardnota
Lietuvių Fondo Detroito va- Koncertinę programos dalį iš-į^* 

jaus komitetas vėl posėdaavo pildys dainininkė Roma Mastie-i \
vasario 1 d. Tai buvo paskutinis nė ir jos akompanatorius Alvy-j ...

lių, kurio data, kaip ne kartą mano žinios labai ribotos. Tik 
iau rašiau, yra vasario 22-roji. jog jis jau nebe kartą yra pa- 
šiame posėdyje komitetas išna-'dėjęs paruošti Čikagos Lietuvių 
grinėjo rengiamo baliaus pro-. Operos chorą prieš operinius 
.gramą bei jos pravedimo reika-' spektaklius ir kad tokiose parei- 
lus. Dar kartą trumpai prime- j gose jis ir šį kartą yra ten, te
nant, viską galima susumuoti. ^siruošiant Verdi “Likimo ga- 
sekančiai: jlios” pastatymui. Taipgi jis ne

Vasario 22 d., sekmadienį, i kartą jau yra akompanavęs ėi- 
Lietuvių namuose rengiamas, lei žymių dainininkų, nors dar 
pobūvis yra pavadintas “Lietu- ■ yra amžiumi.labai jaunas ir pia- 
vių Fondo Detroito apylinkės nisto karjerą neseniai pradėjęs, 
narių pagerbimo pietūs-koneer- j 
tas’ 
dudienį. Vaišėms bus patiekti prie solistės.
skanūs, lietuvių šeimininkių ga-Į Roma Vilčinskaitė-Mastienė yra more, Washingtonas, Clevelan- 
minti, karšti pietūs, kava su’naujoji ateivė, gimusi Vilkaviš- ' - - - - —
saldumynais, likeriai ir vaisvan- Į kyje. Lietuvą apleido paauglės 
deniai. Abiejose didžiosiose (an-{mergaitės amžiuje ir 17-kos me
tro aukšto) salėse publika, bus tų būdama baigė lietuvių gimna- 

. susodinta po dešimtį žmonių Iziją Eichstaette, Vokietijoje.
prie kiekvieno stalo. Į Nuo 1947 iki 1949 metų daina-

Oficialių kalbų bus tik dvi ir vimą studijavo Haendelio kon- 
abi labai trumpos po keletą mi- > servatorijoje Muenchene. Į Ame- 
nučių. Vienas iš kalbėtojų busj riką 1949-siais atvažiavusi, tuo-! 
dr. Gediminas ‘ 
v:ų Fondo tarybos pirmininkas, "dianapolyje ir 1951 metais čia 
•Jis special1’ai atvažiuos iš či-igavo B A diplomą iš dainavimo, 
kagos. Antrasis, baliui baigian-! ”ekančius kelerius metus balsą 
tis, kalbės LF Detroito vajaus lavino Niujorke pas- Vincę Ja- 
pirmininkas ir LF tarybos na-. nuškaitę ir Čikagoje pas A. Di- 
rys Vytautas Kutkus. Progra-; čiutę-Trečiokienę, Vladą Jaku- 
mą praves dr. Vytautas Ma^ 
jauskas.

Šio mano rašinio tikslas yra 
Pradžia — 12:30 vaL vi-’ keletu žodžių daugiau apsistoti

yje

metais, čia ne tik dainavo ope- lietuvių kolonijose. Taipgi 1962. našiam susirinkime buvau pri- 
ros chore, bet ir gaudavo ma
žesnes solo roles. Vėliau dai-

1 navo; kaip solistė, amerikiečių 
i bei liefuvių operose Čikagoje ir
Clevelande. Faust, Carmen, Ca- 
valeria Rusticana, Traviata, Da
na tai operos, kuriose, ji turėjo 
po žymų vaidmenį, šį pavasarį 
vėl yra pakviesta Chicagos Lie
tuvių Operos statomoj “Likimo

Yrą koncertavusi visoje eilėje 
JAV; ir Kanados didmiesčių, kaip 
Niujorkas, Philadelphia, Balti-

m. apie Lietuvos padėtį yra liu- Į trenktas kaikurių kalbėtojų ne- 
dijx^s JAV kongrese. Lietuvių į siekaitymo su žodžiais, tad ir 
jaunimo antikolonialinės lygos pasidžiaugiu, kad čia nieko bai- 
sumanytojas, vienas iš steigėjų, saus negirdėjau). Dr. V. Mile

rio sumanymas pakelti nario 
mokestį nuo 3 iki 10 dolerių tuo 
tarpu nepraėjo ir, po ilgokų 
diskusijų, buvo atidėtas kitam 
kartui.

Valdyba 1970-tiems metams

Weiss orkestras

HKimu ir Kainus nuver- 
les sumas sutelkia, tik 

rinkti: pu suskas;!keliolika aukų rinkėjų pagelbon
vicepirmin Rožė Ražaus-1 pasiprašydami kiekvieną rudenį, 
kienė, Kazys Sragauskas, ir Al- į Šitai Ralfo 76-to skyriaus val- 
fonsas Elepys; sekret. Vladas! dybai reikia ypatingą pagarbą 
Staškus, fin. sekret. Cėsys ša- i reikšti ir jų darbus remti, remti, 
deika, ižd. Petras Dalinis ir kar-! doleriu bei kitokia auka, kada 
totekos vedėja Kazė Viskantie- ] tik jie paprašo, 
nė.

J revizijos k-ją: pirm. Petras 
Pagojus ir nariai Vacius Lelis 
bei Antanas Petrauskas.

das, Rockfordas, Kenosha, Los 
Angeles, Montrealis, Torontas, 
Hamiltonas. Detroite mes ją gir
dėjome vieninteli kartą — per
nai, su Čiurlionio ansambliu. Jos 
pasirinktas lietuviu kompozito
rių dainų ir tarptautinių arijų 
rečitalis čia bus pirmas.

pirmininkas nuo 1965 metų ir 
atstovas Batune. Jo vadovau
jama lyga kaip tik ir buvo vie
na iš Batuno (Baltic Apeal to 
United Nations — latvių, lietu
vių ir estų jaunimo organizaci
ja, baltieaų bylai Jungtinėse 
Tautose judinti) steigėjų. K. 
Miklas dabar yra Batuno vyk- pirm. Stasys Petrauskas, sek- 
domosios tarybos vicepirminin- retorius Alfonsas Vėlavičius 
kas. Jis taip pat yra Vilko na-i (perrinktas), iždininkas 
rys. Kaip matome, turėsime iš 
Niujorko antrą pagrindinį kal
bėtoją pamečiui (pernai buvo 
dr. Algirdas Budreckis), ir, at
rodo, ne bet kokį.

K. Miklo garbei vaišės, kaip 
jau minėta pereitą kartą, įvyks

Turėčiau, šios valdybos sąsta
tą skelbdamas, irgi pridėti, kas 
išrinktas naujai, kas perrink
tas. Deja, kiek mano atmintis 
dirba (neturiu laiko “dėl nie- 

_________ ____ kų” dabar po archyvus knistis), 
buvoTšri^"sd^ti.“pSmrdr’ Į*'’6*?™!103 v^°s 
V. Mileris (perrinktas), vice- tie patys iš pereitų metų, kiti 

tie patys per dvejus, trejus, 
penkerius, dešimtį ir daugiau 
metų. Tai tipinga altruistų gru
pelė. Tai generolai, na, maždaug 
lietuviškos “Salvation” armijos. 
Tiesa, narių jų organizacija tu
ri keletą šimtų, bet tie nariai 
“naryste” pasitenkina įmokėda
mi nario mokestį ir — atsika- 
binkit... Jie (valdyba) yra susi-

s Kalbėtojų bus.'riKą 194y-sia]s atvažiavusi, tuo-1 Lietuvių Encilklopedija ponia 
Dalukas, Lietu- jau stojo į Marian kolegiją in-jRomą Mastienę pristato kaip

ėną ir Aleksandrą Kučiūnų.
Jau 19':2 m. g;

plačios apimties, išlygintos te- 
sitūros mezzosopraną. Taipgi 
sako, jog ji “jautriai muzikali 
ir sugeba jautriai reikšti muzi
kinius įvairumus”. Po Čiurlio
nio koncerto, apie jos balsą už
klaustas, maestrų Alfonsas Mi-

ale ji Įdainavo Šulskis pernai irgi man atsilie-
pė labai šiltai. Reikia manyti, 
kad ponia Roma Mastienė (tarp 
kitko, Dievo apdovanota ir mo- 

! terišku grožiu) Detroito publi- 
>, ką, atsilankiusią Į LF vaišes, ir-
1♦ gi sužavės.

arba čekį lokiu adresu.
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Certifikaty sąskaitos

Certifikatai išduodami t ūks 
(antinėmis Mažiausiai turi 

*z ūti SI,000. Pelnas mokamas 
kas trys mėnesiai

Ant visy knygeliu 
saskaity

Nuošimčiai priskaitomi 
kas dieną, išmokami kas 
trys mėnesiai.

hipiai, yra fotografijų. minkšti viršeliai. Kaina $2.00.
Tinusioji sodrių pasiskaitymų knyga.

v«*ą galima gauti Naujienų Administracijoje arba 
iant Money Orderį

1

ilini i įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

1739 So. HALSTED

M X X/ U,

ST.. CHICAGO. ILL. S060S

Chicago Savings
□nd loan Association

&
3

V ŠTAI NARIAMS

♦ V«*c4fton Club
♦ College Bonus Savings
• Home Mortgage Loans
♦ Hone improvement Loa ns
• Christmas Club
* 1 nsurnd Family Savings

TEIKIAMAS MUSŲ PILNAS PATARNAVIMAS;

• Notary Public Service
♦ Free community rooms 

your organiz'd meetings 
pay ali family bills with 
our spec'! money order 
checks.

Kalbės LF vajaus reikalu
Prieš vasario 22 dienos Lietu

vių Fondo balių-koncertą, du va
jaus komiteto nariai dar kalbės 
per lietuviškas radijo translia- 
sijas LF vajaus reikalais. Bū
tent: sekmadienį, vasario 8 d.,

stoties (banga 105.1) — k-to 
pirmininkas Vytautas Kutkus; 
antradienį, vasario 10 d., tarp 8 
ir 9 vai. vakaro, iš WMZK-FM 
stoties, (banga 98) — vicepirm. 
dr. Vytautas Majauskas.

Visi tautiečiai,' kuriems rūpi 
Lietuvių Fondo reikalai, yra pra
šomi abiejų kalbėtojų pasiklau-

REMKITC TUOS BIZNIERIUS
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

K. Miklas — Vasario 
16-sios kalbėtojas

Prieš pora savaičių čia smul
kiai išaiškinau Nepriklausomy
bės Šventės minėjimo programą. 
Tuomet tiktai nežinojau, kas bus 
pagrindinis kalbėtojas vasario 
15 d. Mercy kolegijos McAuley 
auditorijoje, per iškilmingąjį 
minėjimo aktą. Dabar jau visiš
kai aišku, kad minėjime kalbą

<VZ SAFETY OF
YOUR SAYINGS

UP to
S20,000.

• Sell A redet -n U, S< Bonds

• Save-bty-Mail Kit,
• T-aveUrs Chocks
• Safe Deposit Boxes

•ahi. Pakel, Sr., President and Chairman of the Boaru

6245 SO WESTERN AVE. TEL GR 6 - 7575
hours Mon 12 P M to 8 p. M.. Tues. 9 to 4, Tburs. and Fri. 9 to 8, Saturday 9 to 12:30

Ana- 
I tolijus Viskantas, fin. sekret.
i Jonas šostakas, ūkio vadovas 
Valius Mikas ir tvarkdarys Edu
ardas Rėklys (perrinktas).

Revizijos komisija: Alfonsas 
Juška, Antanas Petrauskas ir 
Viktoras Perminąs. Kainų ko-

vasario 14 d. 7:30 vai. vakare: misija: Vladas Kazlauskas, Sta- 
Lietųvių namuose. Dioco va- sys Račiukaitis ir Antanas šim- 
dovybė prašo kuo daugiau vi
suomenininkų iš anksto užsire
gistruoti pas Vacių Lėlį arba 
Antaną Sukauską.

Prie anksčiau aprašytos pro
gramos esu prašomas papildyti, 
jog Lietuvos trispalvė bus iškel
ta ne tik prie Detroito miesto ro
tušės, bet ir prie Mercy kole
gijos pagrinčfmių vartų, W. Ou
ter Drive, priešais St. Scholasti- 
cos bažnyčią, čia apeigas atliks 
skautai, kai prie rotušės — šau
liai.

kus.

Nauja ir Balio valdyba
Balto 76-tas skyrius visuotinį 

narių susirinkimą irgi buvo su
šaukęs Lietuviu namuose va

i, «a/inin2a> natarnavimas. Naujausi kraustymo 
trankiau Ūku metu patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
J0Z2 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tek WA 5-92(19

Nepraleiskime vienos 
TV programos

ŠĮ šeštadienį, vasario 7 d. 1 
vai. TV 4-tas kanalas duos ge
rai žinoma “High School Bowl” 
programą, kurioje matysime ir 
vieną mūsų jaunuolį. High 
School Bowl programose visa
da rungiasi dviejų vidurinių mo
kyklų “smegenų komandos”. 
Joms yra statomi klausimai iš 
mokslo, meno, literatūros ir kt. 
pasaulių ir, už teisingus atsaky 
mus, yra duodami taškai, šeš
tadienio programoje rungsis 
Fraser, Mich., ir Saline, Mich., 
vidurinių mokyklų gabieji jau
nuoliai. Fras^r komandoje yra 
žurnalisto Vlado Selenio sūnus 
Robertas Selenis (tarp kitko, 
jau išėjęs Į korespondentus ir 
redaktorius: apie tai kada nors 
vėliau reikės atskirai pakalbėti). 
R. Selenis, paskutinės klasės mo
kinys (senior) programoje bus 
ne eilinis, o savo (Fraser) gru
pės vadovas.

Naujos Lietuviu namų ir 
Dariaus-Girėno kl.

valdybos
Sausio 25 d. įvykusiame visuo

tiname Detroito Lietuvių Namų 
Draugijos narių susirinkime, 
laikantis Įstatų, buvo palikta 
visa pernykštė valdyba, naujai 
išrenkant tik iždininką. Taigi, 
valdybos sąstatas 1970-sierhs 
metams dabar sekančiai atrodo: 
pirmininkas dr. Vytautas Mile
ris, vicepirm. Jonas Atkočaitis, 
sekretorė Genovaitė Viskantie
nė, iždininkas (naujas) J. Mar- 
šalkovičius ir. finansų sekreto
rius Juozas Racevičius.

Vasario 1 di Lietuvių namuo
se įvyko metinis Dariaus ir Gi
rėno klubo narių susirinkimas. 
Jame dalyvavo truputį virš 80 
narių iš apie 300). Tuo pačiu i 
metu būdamas. LF vajaus k-to*

too many?
1
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seven 
or ninth Savings Bond will 
be as welcome as the first. 
Which is one reason why 
they make a pretty nice gift. 
Especially for a wedding. 
And in a few years, a young 
couple will open up that 
bottom drawer to cash in 
their w’edding Bonds. 
Matured and filled with 
interest.
It’S be like found money. 
What’s more, in a few years 
there might be a couple 
of kids.
A few more expenses. 
Who ever heard of some 
found money not being put 
to good use?
So you see, even if your 
Bond is the umpteenth one 
they get, they 
can use it 
A lot better 
than three 
chafing 
dishes.



narių susirinkimas įvyko šit 
metų sausio 16 <1. parapijos sa 
Įėję, S. Washtenaw. Susi 
rinkime dalyvavo apie <>00 na
rių ir svečių.

Susirinkimų pradėjo ilgame- 
metis pirmininkas Juozas Skei
vys, pristatydamas susirinku
siems naują valdybą. Naujos 
valdybos nariai buvo iškviečia
mi į priešakį ir prisaikdinti, 
nežiūrint savo asmeniškos nau
dos, ištikimai eiti jiems patikė
tas atsakomingas pareigas. Pri
saikdinęs visus valdybos na
rius, Skeivys perdavė Juozui 
Bacevičiui plaktuką — pirmi
ninko galios simbolį.

Bacevičius pirmiausia pa
sveikino taip gausiai susirinku
sius narius, svečius ir padėko
jo už gausų dalyvavimą ir pa
rodytą dėmesį. — Aš dirbau su 
Skeiviu 4 metus, — tarė Bacevi
čius, — jo kompeticijai reiškiu 
aukštą respektą. Mes labai 
glaudžiai bendradarbiavome. 
Nuoširdžiai norėčiau jam pa
dėkoti už jo sumanumą, įgy
vendintas idėjas, įdėtą darbą

tuo jį įvertintų.
— i aip pat norėčiau savo ir 

visos valdvbos vardu, — tose 
toliau Bacevičius, — padėkoti 
nariams už mums pareikštą 
pasitikėjimą. žinokite, kad 
mes esame jūsų tarnai. Mes 
stengsimės jūsų neapvilti.

—- Pirmas ir pagrindinis mū
sų tiksiąs yra kuo greičiau su- 
verbuoti didesnį narių skaičių, 
ir mūsų draugiją išugdyti į di
delę ir visiems žinomą organi
zaciją. Mes norime parodyti ir 
amerikiečiams, kad lietuviai 
yra vieningi ir stoja į kovą už 
savo egzistenciją. Buvo paskli
dusių gandų, kad dypukai per
ėmė šią organizaciją, bet leis
kite man priminti, kad čia yra 
visų lietuvių organizacija — dy- 
pukų ir nedypukų — ir ji tokia 
pasiliks, čia auga mūsų mie
las atžalynas ir čia jis traukia 
kitus jaunuolius. Tai labai 
malonus reiškinys. Tik tokiu 
būdu mes išlaikysime šią mūsų

Kambodžoje basi vaikai ir basa moteriškė žiuri fatveje j praeinantį paradą. Moteris baty netu
ri, tačiau rankoje laiko radijo priimtuvą.

brangią Marquette Parko kolo
niją ir ateinančiom kartom ji 
liks lietuviška, — tęsė Bacevi
čius,

— Pagrindinis mus visus jun
giąs dalykas turėtu būti mūsų 
visų lietuvių tautinė ir pilieti
nė pareiga prisirašyti prie šios 
draugijos ir ją tiek išauginti, 
kad visi politikai su mumis 
skaitytųsi. Tuo tarpu mes tu
rime pasinaudoti išrinktų poli
tikų silpnybėmis visais mums 
naudingais būdais. Dabar mes 
jų negalime pakeisti, bet jų ka-

Lietuva vokiečiu V 
spaudoje

V. Vokietijoje Saarbrueckene 
vieną kartą per mėnesį einan
čiame Stirnine der Freiheit la
pkričio-gruodžio mėn. įdėta prof. 
Dr. Z. Ivinskio straipsnio Das 
Unabhaengige Lituen (1918— 
1940) pirmoji dalis.

Straipsnyje suminėta pagrin
dinės žinios iš Lietuvos praei
ties ir pastebėta, kad Lietuva 
sulaikė mongolų antplūdį i Va

karus. Kai pasirodys to straips
nio antroji dalis, tada bus gali
ma plačiau parašyti. Ten pat 
psl. 23 dr. P. Karvelio suteik
ta pluoštas žinių iš mirusiojo 
pirmojo Lietuvos parlamentari
nio prezidento A. Stulginskio gy
venimo. Įdėta ir jo fotonuotrau
ka.

To laikraščio tame pačiame 
numeryje atspausdinti straips
niai iš Estijos, Latvijos, Kroati
jos, Serbijos, Gruzijos, Bulga
rijos ir Vengrijos valstybių is
torijos. Visi straipsniai papuoš-

l ti atitinkamomfotonuotrau- 
Į komis.
j Jąu vienuolika metų kaip tą 
i spaudos periodinį leidu** leidžia 
l Vokietijos nepriklausomų demo
kratų sąjūdis.

Be to, tame spaudos leidinyje 
I atsiliepta į Sovietų Sąj uogos vy- 
I riausybės pirmininko A. Kosygi- 
Į no vieną iš kalbų, kur jis sumi- 
j nėjo, kad Sovietų Sąjunga my- 
| linti taiką, svetimų žemių ne
grobstanti, taikingai su kaimy
nais sugyvena.
,0 kokia Sovietų Sąjunga yra 
“taikingai gyvenanti“ šalis, tai 
ten pat suminėti žemės plotai, 
kuriuos tarp 1939—1940 m. So
vietų Sąjunga pasisavino:

1939 m. iš rytų Lenkijos pa
sisavino 44,400 km.,1940 m. iš 
Suomijos — 45,600 km., 1940 
m. iš Besarabijos ir Bukovinos
— 44,400 km., 1940 m. užgrobė 
Estiją — 47,400 km., 1940 m. 
Latviją — 65,800 km., 1940 m. 
Lietuvą — 55,700 km., 1945 m. 
pakartotinai iš Suomijos atėmė
— 12,000 km., 1945 m. iš Kar
patų Ukrainos — 14,000 km., 
1945 m. iš Rytų VoKietijos — 
14,000 km., 1945 m. iš Čekos
lovakijos — 12,700 km. Viso per 
tą laiko tarpsnį Sovietų Sąjun-

ga pasisavino svetimų žemių 
492,600 km., kas lygu dviem Vo- 
kietijom. Tai tokie Sovietų Są
jungos politikų skirtumai tarp 
jų žodžių ir darbų. Tiesa, jie tą 
grobį pridengia tautų išlaisvini
mo žodžių.

Ir nuostabu, kad visa tai gal
voje turint, visuomenės atitin
kamuose sluoksniuose esama ti
kinčių Sovietų Sąjungos taikin
gu gyvenimu. O Kremliaus va
rovai drįsta smerkti kitų impe
rializmą, sakytum, Sovietija nė
ra imperialistinė šalis. J. Vlks.

BENDRI DANTYS
Škotas su žmona atėjo į res

toraną ir užsisakė viena duo
nos bandutę su sūriu ir dvi lėkš
tes. Gavęs užsakymą, škotas 
bandutę perpiovė pusiau ir pa
dalino į dvi lėkštes, žmona val
go, o vyras ne.

Susidomėjęs padavėjas pa
klausė, kodėl ponas nevalgo ? 
Gal nepatinka.

— Nežinau, atsakė škotas, 
dar negaliu nieko pasakyti, nes 
su žmona turime bendrus dirb
tinus dantis ir aš laukiu, kol ji 
baigs valgyti...

Passbook Savings 
Ait accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

1914 metų
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki
$20,000

BAVLNBB
AND LOAN ASSOCIATION

ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60832 

PHONE: 254-447S

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 
ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS H t., 336 psL $5.00
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl____ _ ______________ $3.00
3. AL Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl.................. $2.00
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE

TUVA 699 psl. _____ ______________________ $12.00
5. Juozas Kapažinskas, $IAUBINGOS DIENOS, 376 psl.......... $4.00
6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 psl. ___________ ________ ________ __ ______ $1.50
7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl. .........  $2.00 ir $3.00
& Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl. $5.00
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl_____ ___________ $2.00

10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas
ir darbai. __________________________________ $6.00

11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! _______ __ _ $3.00
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psl., minkštais

viršeliais $2.00, kietais __ __ ___________________  $4.00
13. Juozas švaistas, PETRAS Š4RVOKAS, 228 psl._________ $2.00
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl......... .....   $5.00
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ. _______  $5.00
16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION. $10.00
17. Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl. ___ $3.00
18. Kipras Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

310 psl. ------------------- ---- -------------------------- ------- $1.00
19. Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psL

angliškai. ------------------------------—---- ------------------- $4.00
20. Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psL $4.00
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl......... .  $2.50
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl...... ....... $6.00

šitas knygas galite įsigyti “Naujienų’* ofise arba gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money 

orderiu, šiuo adresu:

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St, Chicago, Hl. 60608

dencijos pabaigoje mes prisi
minsime, ką jie mums yra ge
ro padarę ir ką blogo. Mes tu
rėsime progos pasidalyti verti
nimais ir įspūdžiais su savo na
riais. Mes balsuosime, viešai 
pasakydami jiems savo nuo
monę: kaip jie mūsų reikalus 
gynė, taip mes ir balsuosime. 
Mes pasiliksime prie tų pačių 
pažiūrų, kokias ir anksčiau tu
rėjome. Jeigu bus verta, tai 
lietuvį visuomet paremsime, 
bet mes neturėsime jokių par
tinių pirmenybių demokratams 
ar republikonams, — pareiškė 
Bacevičius.

— Mes pasižadam kovoti už 
nekilnojamo turto mokesčių 
sumažinimą, už šios apylinkės 
gyventojų apsaugą. Pasižadam 
dirbti jų sveikatai ir gerovei iš
laikyti, lankyti sergančius, 
rengti parengimus ir kitas pra
mogas. Pasižadam budėti, kad 
nelemti įvykiai netikėtai mus 
neužkluptų ir kad čia neisiverž- 
tų nepageidaujami kaimynai ir 
įsiveržėliai. Darysime žygių, 
kad mūsų jaunimas būtų įtrauk 
tas į produktingesnę veiklą, 
kaip sportas ir menas. Rūpin
simės ir vyresniaisiais mūsų 
piliečiais, teikdami jiems nau
dingas žinias. Turintieji spe
cialias problemas visuomet 
gali kreiptis į valdybą arba jos 
narius. Mes, pagal pajėgumą, 
stengsimės jums padėti.. Mano 
įstaigos patalpomis ir telefonu 
galės pasinaudoti visi valdybos 
nariai, kai bus sprendžiamas 
ar ginamas namų savininkų 
reikalas. Kad mes pajėgtume 
visus pasižadėjimus tesėti, 
mums bus reikalinga visų na
rių gausi parama, — baigė Ba
cevičius ir padėkojo už kantry
bę tokiam ilgam pasižadėjimui.

(Bus daugiau)

Stasys Patlaba

KAVALIERIUS
škoto Macdonaldo sūnus įsi

gijo naują sužadėtinę. Vakare 
tėvas klausia sūnaus, kiek išlei
do per pasimatymą su ja.

— Du šilingus ir šešis pensus, 
atraportuoja sūnus.

— Bet tai juk didelį turtą tu 
išeikvojai! — susijaudino tė
vas.

— Aš tiek turėjau primokėti, 
pasiaiškino sūnelis, kadangi ji 
nebeužteko savo pinigų.

MAMOS LOGIKA
Tėvas ir motina aptaria savo 

sūnaus ateitį. Motina sako: — 
Norėčiau, kad mūsų Algiukas 
būtų filantropas.

— Koks gi čia noras ?, — ne
suprato tėvas. — Kodėl būtent 
filantropas?

— Dėl to, kad visi filantro
pai yra labai turtingi, — pa
aiškino mama.

PER ANNUMON SAVINGS CERTIFICATES OF $5,000. OR MORE, 2 YEAR MATURITY
PER ANNUMON SAVINGS CERTIFICATES OF $1,000. OR MORE, 1 YEAR MATURITY
PER ANNUMON SAVINGS CERTIFICATES OF $1,000. OR MORE, 6 MONTH MATURITY
PER ANNUM90 DAY NOTICE GOLD EAGLE PASSBOOK ACCOUNT $50.00 MINIMUM
PER ANNUMREGULAR PASSBOOK ACCOUNT

■
 PASSBOOK AND 

CERTIFICATE SAVINGS
INSURED TO $20,000

Interest Is compounded daily and paid quarterly on all accounts. Standard 
Federal pays the highest legal rate of interest on all savings. Deposits re
ceived by the 10th of any month earn from the first of that month. Deferred 
Income Certificates are available at rates of 6%, 5%%, and 51A%.

Savings and Loan Association of Chicago /
ASSETS OVER $141,000,000.00 RESERVES OVER $12,400,000.00 (more than twice legal requirements) | 

4182 Archer at Sacramento, Chicago, Illinois 60632, Phone: 847-1140
HOURS: Mott, Thurs. 9 a.m.-8p.m. Tues, Fri. 9 a.m.-4 p.m. Sat 9 a.m.-12 noon Wed.-no business transacted 
r*“ *** ------- , - — • - *
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Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose

metams __..... —.................. — $18.00
pusei metų ---------- -----——. $10.00
trims mėnesiams --------------- $5.50

Kitose JAV vietose:
vienam mėnesiui - $2.00

trims mėnesiams

Kanadoje: 
aiėtams .

1 
_________ $18.00

pusei metų____
vienam mėnesiui

_________  $10.00
______ $2-00

Užsieniuose: 
metams _____ __________ $21.00
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sekmadienius. Leidžia Naujienų Bes 
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IlL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

\ ienas ilgametis Naujienų 
[skaitytojas gavo iš Lietuvos 
laišką, kuriame aprašomas ne- 

irimas, kilęs dėl netiksliai iš- 
dalytą, skepetaičių. Chicagoje 
gyvenančiai sesutei šitaip rašo:

Brangioji sesute, meiliai bu
čiuoju tavo veidelį vėjeliu, nes 
kitaip negaliu.

Dėkoju už vertingą siuntinė-

ų, kur| jau senokai gavau. ut- 
kojų, bet esu nelaiminga, nes, 
matyt, manu tokia jau dalia. 
Visą amžių niekad nemelavau 
ir niekad nevogiau, o dabar 
dėl to siuntinio tapau melagė 
ir vagilka.

Laiškelio iš lavt> negavau, 
tuo tarpu rugsėjo mėnesį atėjo 
Onutė ir pasakė, kad ateina 
siuntinys. Aš jokios žinios ne
turėjau. Aš paprašiau, kad ji

si šauk imas i lietuviškąją visuoiueiie

metams ...
pusei metu

$16.00
$8.50

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL

išnaudotojas
Kiekvieną metą .sovietų spaudoje ir valstybiniame 

rusų gyvenime vis dažniau minimas A. šelepino vardas. 
Greta A. Polianskio, kuriam pavesta vadovauti sovietų 
žemės ūkiui ir pramonei, šelepinas pasisako kiekvienu 
svarbesniu Sovietų Sąjungos reikalu, šiomis dienomis 
Maskvoje posėdžiavo rusų kompartijos centro komiteto 
plenumas, kuriame šelepinas padarė labai svarbų prane
šimą, liečianti Sovietų Sąjungos darbininkų gyvenimą ir 
darbo sąlygas.

Brežnevas su Kosyginu dar tebestovi partijos ir vy
riausybės priešakyje, bet valdžios vadeles laiko Šelepinas,

organizacijų darbą, sakė, ką reikia daryti, kad prof
sąjungos dar sėkmingiau vykdytų jiems iškeltus už
davinius” (Vilniaus “Tiesa” 1970 m. sausio 30 d., 
1 psl.).
Be šelepino, plenume kalbėjo jo bendradarbis V. 

Prochorovas. Joks sovietų dirbtuvės darbininkas arba 
profesinių sąjungų atstovas tame plenume nieko pasakyti 
negalėjo, nes jis ten nebuvo įleistas. Darbininkų vardu 
kalbėjo kiti. Jie ne tik aptarė profesinių sąjungų dabar
tinę tikrovę, bet jie “iškėlė” ir tolimesnius profsąjungų už
davinius. Oficialiame pranešime pavartotas žodis “iškėlė” 
gyvenimiškoje kalboje reiškia “nustatė”, “primetė”. Ko
munistai tuojau pasakys, kad profesinėms darbininkų są
jungoms tuos uždavinius “iškėlė” kompartijos centro 
komitetas. Bet tikrovė yra kitokia. Kaip centro komite
tui, taip “darbininkų klasei” juos primetė A. šelepinas.

Kas yra tas kylantis A. Šelepinas? Jis yra buvęs ap
dairus komunistinio jaunimo organizatorius. Stalinas jį 
buvo parinkęs visam Sovietų Sąjungos komjaunimui va
dovauti. Jaunimo organizavimo darbą jis taip gerai atli
ko, kad nejučiomis perėjo į policijos tarnybą. Jis buvo 
geras policininkas, nes už kelių metų pateko Į pati čekis-

Polianskis ir dar keli jaunesni politbiuro nariai. Praeitų ® c Jam kdtas lai ig- ir duotas atsako.
't /ya -i /\ T> 11 n Irif’ o O L’’i ■nrm-mn s\rv4- n n 1 r 1 .metų pabaigoje Polianskis paskelbė naujus nuostatus kol

chozams ir kolchozininkams tvarkyti, o šių metų pradžio
je A. šelepinas tą pati padarė su pramonės darbininkais. 
Sovietų spaudoje buvo paskelbtos pagrindinės šelepino 
dėstytos mintys, o radijo komnetatoriai jas pakartotinai 
tebeaiškina.

mingas sovietų policijos darbas. Sušaudžius Beriją, A. 
Šelepinas tapo vyriausiu NKVD viršininku. Jis labai 
glaudžiai bendradarbiavo su Chruščiovu. Jis be atodairos' 
valė Berijos šalininkus iš aukštų policijos pareigų.

Atstačius Chruščiovą, iš policijos vadovybės buvo
i susidaręs įspūdis,... . , , . x .J SdlS1 pašalintas ir šelepinas. Pradžioje buvo susidaręs Įspūdis,

. Šelepinas pareikalavo, kad sovietų pramonėje pasi-| į„d šd inQ žvaigždė pradėjo temti. Jis buvo paskirtas 
baigtų tinginiavimas nejimas į darbą, nebaigiamas ple-| fsaj komisaru. Jis tvarkė profsąjungas. ne vien 
pejimas,. mašinų gadinimas įrankių vogimas, gutuok- Rusijoj bet kišosi ir j užsieniuose veikiančias darbinin- 
havnnas ir įvairiausios kombinacijos. Šelepino kalba yra I M.ofesines sajungas. Jis bandė paveikti Prancūzijos, 
pirmas įspėjimas visiems Sovietų Sąjungos.aarnininkams.!Voįet;. Italįos, Belgijos ir Anglijos darbininkus, 
Jeigu žmogus be rimtos priežasties neateis i darbą, tai bet negisekė. j vakarų Europą pasjųstiems šelepin0 

agentams pasipriešino Prancūzijos, Italijos ir Anglijos 
darbininkai. Jie neleido komunistams pagrobti transpor
to ir susisiekimo darbininkų profesinių sąjungų.

Tik dabar aiškėja, kad sovietų valdžia, paskirdama 
Šelepiną darbininkų profesinių sąjungų, vadovybėn, jam 
pavedė dar svarbesnes pareigas. Jis buvo įpareigotas pa
laužti vakarų Europos darbininkų pasipriešinimą sovietų 
imperializmui. Šelepinui nepavyko. Dabar jis įpareigo- 

- tas palaužti pačių Rusijos darbininkų pasipriešinimą 
žiauriam sovietų valdžios išnaudojimui. Kovoti prieš so
vietų imperializmą darbininkai negali, jie priversti var
toti kitas kovos priemones. Šelepinas, turėdamas ilgų 
metų čekisto patyrimą, yra pasiryžęs dar labiau išnau
doti darbininkus. Jis areštuos, baus ir prievartos dar
bams išsiųs kiekvieną darbininką, kuris nepagamins so
vietų valdžios nustatytų normų.

jam bus atimtos atostogos, sumažinta pensija, panaikin
tos kitos lengvatos ir pagaliau visai išvarytas iš dirbtuvės.

Sovietų valdžios ir pramonės atstovai žino, kad 
girtavimas yra didelis pramonės priešas. Persigėrę dar
bininkai dažniausiai nebeateina į darbą, o jeigu neišsipa
giriojusieji ir pradeda dirbti, tai tokių darbininkų našu
mas yra labai menkas. Tuojau po šelepino kalbos, sovie
tų valdžia Maskvoje ir jos priemiesčiuose sutrumpino 
degtinei pardavinėti laiką.

Šių metų paskutinės sausio dienos “Tiesa”, apraši- 
nėdama A. šelepino plenumui padarytą pranešimą, šitaip 
rašo:

“Kalbėtojai pažymėjo, kad darbininkų klasė ir 
darbo žmonės vieningai pritaria Komunistų partijos 
ir Tarybų Sąjungos vyriausybės vidaus ir užsienio 
politikai. Kalbėtojai plačiai analizavo profsąjungų

I tęs, kokios j<ti laimiausiai pati- 
<ko. Galėjo pasiimti ir lietpaltį, 
jeigu jai buvo pirktas. Bet ji 
|jo neėmė. Galėjo pasakyti, kad 
Į atiduočiau Vladui skarytes, 
j bet ji nieko nesakė. O dabar, 
kai taip staigiai sužinojau, tai 
vos iš proto neišėjau, visą nak
tį neužmigau. Aš tų skaryčių 
nebeturiu, ką aš jam beati- 
duosiu? Vienas išdovanojau, o 
kitas išpardaviau. Atiduoti — 
iš kur? Aš jų nebeturiu. Sko
lų turiu 200 rublių, nes viena 
dukrelė ištekėjo rudenį, o sū
nus vedė per Naujus Metus. Ir 
man buvo labai daug išlaidų.

Jeigu aš dabar turėčiau grą
žinti Vladui skareles, tai rei
kėtų parduoti paskutinę karvę 
ir nupirkti tris skareles, kurios 
kainuoja virš 100 rublių, o liet
paltis 70 rublių. Pas mus jų nu
sipirkti negalima. Aš net ir vy
rui nieko nesakau apie trage
diją dėl šio siuntinio. Jis man 
vis primindavo “tu ponio, tu 
amerikonio”, “tu gimines”, tu
ri Amerikoje seserį, kuri tau 
siunčia siuntinius. O dabar kai 
sužinos, tai tikriausiai pasius, 
kad aš tiek skolos per siuntinį 
įsigijau. Ir dar gražų vagilkos 
vardą gavau.

Sekmadienį, 25 sausio, bus 
mūsų brangios sesutės Pranu- 
tės metines.Aukštelkės bažny
čioje bus mišios. Namuose ruo
šiamas didelis balius. O aš eiti 
Į bažnyčią negaliu ir priimti 
šventos komunijos negaliu, nes 
bijau priimti šventvagiškai. 
Dėlto, kad esu iš nejučių sko
linga. Kaip buvo gerai, kol sve
timas laiškanešys nešiojo virš 
10 metų laiškus. Nebuvo jokių 
klaidų. Kiek parašei, tiek at
nešdavo. Kai nerašei, tai ne
gaudavau. O dabar nežinau, 
ar pati nerašei, ar Onutė neat
neša. Matyt, kad priseis ir man 
taip, kaip mano amžinos atmin
ties broleliui Kostui... Dėl tų 
brangių siuntinių reikės pasi
imti pantį, užsinert! ant kaklo 
ir užbaigti meile aklą. Sesut, 
švogeruk, ratavok! Ką daryti 
sugalvok 1 Likite sveiki, mūsų 
aplankyti. Ir aš lieku niekam 
nereikalinga, belaukdama jū
sų atsakvmo. Petrė Valeikienė 4.

LONDONAS. — Konservato- 
I rių partija Britanijoje jau ėmė 
i rengtis rinkimams, pasirinkda- 
| ma savo kampanijai šūkį: “tvar
ka ir įstatymai”. Rinkimai tu
ri įvykti iki 1971 metų kovo 
mėn.

52 metus nuo Lietuvos Nepriklauso 
os valstybės atkūrimo. 1940 m. Sovie- 
Hitlerine Vokietija, klasta ir milita- 

į. Kai visame pasaulyje naikinamas 
ir pripažįstamos naujos valstybės, gi 
Rusija tebelaiko pavergusi daugelį

; kolonializmai
I imperialistine 
tautų,

Kovai už išlaisvinimą okupuotos Lietuvos lietuviams gali- 
i įnybės labai ribotos, bet jie daro visa kas esamomis sąlygomis 
j įmanoma. Todėl mūsų, esančių laisvajame pasaulyje lietuvių, 
i šventa pareiga visomis išgalėmis remti jų laisvės atgavimo ir 
suvereninės valstybės atstatymo pastangas, gausesnėm kaip iki 
šiol piniginėmis aukomis remti esančias laisvinimo institucijas. 
Nenustokime vilties ir ryžto tęsti kovą iki Gedimino kalne su
plevėsuos mūsų trispalvė ir Karo muziejaus bokšte suskambės 
laisvės varpas.

Amerikos Lietuvių Taryba Detroite įvykusiame seime ir 
savo metiniame suvažiavime Chicagoje apsvarstė planus ir pri
ėmė nutarimus plėsti ir gyvinti savo veiklą ypatingai informa
cinėje plotmėje laisvojo pasaulio tautų tarpe, nušviečiant da
bartinę Lietuvos būklę ir jau 30 m. tebesitęsiančią sovietinę 
okupaciją. Panašius nutarimus priėmė ir Vliko seimas New 
York’e, šiam darbui numatyta įsteigti lietuvių pastovų infor
macijos centrą, plėsti svetimomis kalbomis Eltos leidžiamus 
biuletenius ir radijo transliacijas į pavergtą kraštą.

Vasario 16 d. minėjimas įvyks š. m. vasario 15 d. 2 vai. p. p. 
Marijos Aukštesniosios mokyklos salėje (6701 So. California 
Ave.). Tautiečiai, savo gausiu dalyvavimu minėjime pademon
struokime vieningumą ir ryžtą, o savo piniginėmis aukomis 
paremkime Lietuvos išlaisvinimo kovą.

Organizacijos ir asmenys pinigines aukas prašomi siųsti 
Chicagos Lietuvių Tarybos iždininkui Vladui Šolifinui, 3549 
W. 57th Str., Chicago, Ill., 60629, arba įteikti minėjimo metu 
salėje.

Tik vieningomis pastangomis atgausime Tėvynei laisvę.
• Chicagos Lietuvių Taryba

Generolas liudija 
praeiti

Jau buvo paskelbta atsimini
mų iš pačių opiausių Lietuvos 
praeities įvykių — iš to meto, 
kai mūsų kraštui ėmė grėsti pa
vojai netekti nepriklausomybės. 
Pavyzdžiui, mus ypač domina pa
skutinysis Lietuvos vyriausybės 
posėdis, kai ministeriams teko 
nuspręsti, ar priešintis, ar su
tikti su rusų ultimatumu.

Nidos knygų Klubas (1 Lad- 
broke Gardens, London, W. 11) 
netrukus išleidžia ir išsiuntinės 
savo nariams gen. K. Musteikio 
knygą “Prisiminimų fragmen
tai”. Generolas trijose paskuti
nėse Lietuvos vyriausybėse bu
vo krašto apsaugos ministeris, 
dėl to jis žino ir knygoje nupa
sakoja gen. P. Kubiliūno sukili
mo istoriją su niekieno dar ne
paskelbtomis detalėmis, gen. S. 
Raštikio laikyseną, kuri pastū

mėjo jį pasitraukti iš kariuome
nės vado pareigų, taip pat pasku
tinį tragišką posėdį, pateikda
mas, net brėžinį stalo, kur kas 
prie jo sėdėjo. Knyga baigia
ma autoriaus ir prez. A. Smeto
nos pasitraukimu į Vokietiją.

ši gen. K. Musteikio atsimi
nimų, knyga nedidelė (126 psl.), 
bet skaitytojui bus brangi dau
geliu savo detalių, girios ligi 
šiol-niekur/nebuvo paskelbtos.

t {
Kartu sn-x šiais atsiminimais 

skaitytojai gaus ir K. Barėno 
knygą “Tūboto gaidžio metai” 
— romaną iš Lietuvos kaimo 
gyvenimo' anais pirmosios vo
kiečių okupacijos laikais, kai 
į pabaigą. vieni ėmėsi šautuvo 
gintis nuo vokiečių ir bolševikų, 
o kiti nuėjo su bolševikais. Di
džioji 488 psl. knygos dalis skir
ta pavaizduoti kaimo žmogui, 
kuris, okupanto mušamas per 
galvą, vis stiprina savyje pasi
ryžimą priešintis.

ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS Sr.NAUJOKYSTĖS DIENOS
Daug laiko buvo skiriama statutų pa

mokoms. Ir, suprantama, nes turėjome 
raidė į raidę išmokti ištisą knygelę karei
viško katekizmo. O juk buvo ir negabių 
kareivių. Diena iš dienos kaldavo tiems 
negabiesiems į galvas vis tuos pačius žo
džius, taip kad aš, net nė į rankas tos kny
gelės nepaėmęs, išmokau viską besiklau
sydamas. Net nusibodę buvo vis tą patį 
girdėti, šalia tos statutų knygelės, turėjo
me dar iškalti visokias lenteles: po kiek 
gramų kurių maisto produktų yra skiria
ma vienam kareiviui, ir t. t.

Vieną kartą atėjo į statutų pamoką kaž
koks pulkininkas. Atėjo patikrinti, kiek 
mes esame išmokę. Ir pataikė ant manęs. 
Mūsų mokytojai puskarininkiai niekuomet 
dar nebuvo mane klausę. Per statutų pa
mokas aš. paprastai, sėdėdavau tylus, nie
kieno nejudinamas, todėl puskarininkiai 
nežinojo, ar moku aš ar ne. Dabar jie 
nusigando, kai buvau parinktas jų darbo 
rezultatams patikrinti. O aš tik apsidžiau
giau, kad galėsiu parodyti, kaip reikia ką 
nors išmokti.

Ilgai klausinėjo pulkininkas, bet nera
do nė vienos spragos, kur nebūčiau atsa
kęs garsiai, tvirtai ir dar prie kiekvieno at
sakymo pridėdamas “tamsta pulkininke”. 
Kai jis išėjo, supuolė prie manęs puska
rininkiai, nepaprastai dėkingais veidais.

— Gerai, Pakalniški, labai gerai. Tu 
. būsi išleistas i miestą.

— Tėvynės labui, — atsakiau aš.
Kai paskui po to vieną kartą pasipra-

■ šiau į miestą, neišleido. Daug nezyziau ir, 
j užsigavęs, daugiau niekuomet nebesipra-
■ šiau. Bijojo išleisti, nes manė, kad aš
■ mieste nemokėsiu gerai kareiviškai pasis- 
: veikinti.

Įdomiausios ir naudingiausios iŠ visu 
; pamokų buvo specialybės pamokos. Kiek- 
! vienas, ar tai prasilavinęs ar visai bemoks- 
: lis, turėjo susipažinti su elektra ir jos gavi- 
i mo būdais. Tik dėstymas ten nebuvo pa- 
: našus Į dėstymą gimnazijoje.
! jokių vadovėlių ir, bendrai, mažiau tesi- 
' mokėme teorijos, bet daugiau praktikos. 
Į Kardydavome elementus, kad galėtumė- 
; me pamatyti jų sudėtį, supiaustydavome 
į akumuliatoriaus plokšteles. Supažindino 

mus su telefonu, telegrafu, optika ir kito- 
i mis susižinojimo priemonėmis. Galų gale, 
' ilgai pratinomės tuos visus dalykus panau- 
‘ doti praktikoje. Nuobodžiausia iš visų tų 
! praktikos darbų būdavo optika. Daug šal

čio prie jos iškentėti teko.
Įkyrėdavo ir su vėliavėlėmis morzės 

abėcėlės ženklus mistaguoti. šiek tiek įdo
miau būdavo su telefonu. Eidavome Į gat
ves, tiesdavome linijas, o patį aparatą kur 
nors prie šaligatvio ant tvoros pasikabin
davome, kur daugiau žmonių vaikščioda
vo. Su geležiniais nagais Į stulpus lipdavo- 
mc. Laisviau būdavo su telefonu. Kiti ka
reiviai net į traktierių užeidavo.

Kartais būdavo ir tikybos pamoka. Jos 
, dėstyti ateidavo kareivių kapelionas Juška.

Ragindavo jis kareivius klausti, jeigu kas 
į ko nesupranta. Aš taip vieną kartą ir pa- 
Į klausiau:

— Kristus juk pasakė, kad jeigu už- 
' duos kas tau per vieną žandą, nepyk už 
' tai, o atsuk ir antrąjį. Pagal tai išeitų: jei- 
į gu lenkai atėmė Vilnių, mes turėtume ne

pykti ant jų, o atiduoti ir Kauną. Kodėl 
• mes čia nesielgiame pagal Kristaus mokslą?

Atsakė kunigas į tą klausimą, bet jo at- 
< sakymas neatrodė man pakankamas. Lai-
kiau jį tik bandymu suderinti Kristaus 
mokslą su patriotizmu. Lygiai panašus 
bandymas būtų buvęs galimas įrodyti 

Neturėjome j prieštaravimui tarp Kristaus mokslo ir pat
riotizmo. Tiek vienas tiek ir antras bandy
mas būtų buvęs tik bandymas, tik šnekėji
mas, bet nebūtų atsakęs į klausimą objek
tyviai, nė iš vieno kraštutinio taško neišei
nant. .

0 kareiviai paskui juokėsi išmanęs:
— Pakalniški, ar tu nori lenkams Kau

ną atiduoti?
Vakarais susirinkdavome mokytis dai

nuoti. Rikiuotėje einant visuomet dainuo
ti reikėdavo, o mums dar nelabai kaip te
išeidavo. Bet per dieną lauke šalus, o dar 
po sočios vakarienės, šiltame kambaryje 
miegas imdavo. Niekas nebeišeidavo iš 
dainavimo painokos. Supykęs puskarinin
kis išvesdavo mus į rajoną ir užkomanduo- 
davo bėgti,, bėgant gulti ir tuojau vėl kelti. 
Bėgi, bėgi — ir staiga komanda: “gulk!” 
Bet nespėji darai atsigulti, o čia vėį: “kelk!” 
Ir vėl: “gulk!” Ir vėl: “kelk!” Ir visą laiką 
bėk. Dingdavo mūšy mieguistumas.

Rudens pradžioje buvau susirgęs ir iš-

vežtas į Karo ligoninę. Kai grįžau, pačią 
pirmąją dieną pamačiau, kad visi turi są
siuvinius, prirašytus nesuprantamų žen
klų. Paklausiau Drasutavičių, vieną iš in
teligentiškesnių skyriaus naujokų, ką tie 
ženklai reiškią. Jis atsakė, kad juos susi
rašyti liepė tik gabesniesiems. Tik jiems 
tebūsią tie ženklai reikalingi. Mačiau, kad 
manęs jis nepriskaitė prie “gabiųjų”.

Bet tie keisti ženklai mane domino. Kai 
kiti ėjo į pamoką, ir aš nuėjau tuščiu są
siuviniu nešinas. Priekyje atsisėdo puska
rininkis ir pradėjo zirzinti tokiu aparatėliu. 
Kartais trumpai, kartais ilgai pazirzinda- 
vo. Ir tuoj klausdavo, kokia tai raidė. Iš
girdęs atsakymą aš užsirašydavau. Taip 
palengva surinkau visą morzės abėcėlę.

Po kelių dienų tikrinimo, po kiek rai
džių į minutę mes galime priimti. To tik
rinimo rezultatais remdamiesi suskirstė 
mus į tris grupes. Dideliam mano nustebi
mui patekau aš į pirmąją grupę. Kai susė
dome klasėje, vienas naujokas pasakė:

— Kaip tas Pakalniškis čia pateko? 
Tur būt, per apsirikimą. Bet nebuvęs ap
sirikimas. Kai vėl tikrino, iš pirmosios 
grupės iškrito ir Drasutavičius, ir tas, ku
ris viešai tuokart stebėjosi. “Klausa” man 
sekėsi, ir aš greitai pasidariau pirmoje gru
pėj pirmuoju.

Toje pirmoje grupėje vėliau bebuvome 
tik septyni žmonės. Buvo joje Makauskas, 
geras paišytojas Masalskis, tylus berniu
kas Tumėnas, Rudzitas ir žydelis Levanas. 
Levanas paskui pralenkė ir mane.

Grupės viršininku buvo grandinis Lau
cius. Jis buvo, rodos, baigęs septynias

gimnazijos klases ir buvęs Italijoje. Daž
nai kalbėdavo apie “samaras”, o karei
vius vadindavo tipais. Akiniuotas, nuleis
tais pečiais, moteriško charakterio, buvo 
jis labiau panašus į provizorių ar vargoni
ninką negu į kareivį.

Pradžioje, kol tebesipratinome priimi
nėti be ausinių, dirbdavome klasėje. Vė
liau, nors šia pat zirzindavo, užsidėdavo- 
me ausinius, į kuriuos balsas iš zirzeklio 
ateidavo vielomis, šiokiai kombinacijai jau 
reikėjo tam tikrų prietaisų, todėl dirbda
vome “radijo stotyje” arba “kabinete”. 
Tie du kambariai buvo šilti, tad nemaža 
prabanga kareiviui per žiemos speigus. 
“Radijo stotyje” buvo didelis radijo priim
tuvas, ir mes kartais, tarytum netyčia, už
sisukdavome muziką. “Kabinetas” buvo 
primestas visokių griozdų, vienas kampas 
buvo užverstas motoro liekanomis, po ku
rias nuolat rausdavosi šoferis šenderovi- 
čius.

♦

Įsinėrę į nugaras šiaudų prikimštas 
kuprines, prie šono prisikabinę duonter- 
bes, šautuvus už diržų ant peties pasikorę, 
išeidavome šaudyti. J Plungę panašūs 
Šančių priemiesčiai, platus kaip ežeras Ne
munas, aukšti ir miškuoti Jiesios skardžiai 
— tai įspūdžiai dviejų mūsų išvykų į šau
dyklą.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
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Jei neatsiliepia,
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Kovotojas

7--nr"—ii-='•*

optometristas

DR. EDMUND E. CIARA V
27U9 W. 51st STREET *

Į

Susirinkimu ir parengimu

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA II

I

Šv. Pran- 
Tautinių

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-RROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t L
—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L

I

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS: 

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai.
Tree, ir šeštad. uždaryta 

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rebid. telef.: GArden 3-7278

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraud. 

ŽEMA KAINA 
R-ŠERĖNAS

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

sime ir kovosime, kol neprikišu- Į 
soma Lietuva 
laisva.

r y va gr dL

nuo ” iki 9 vai. 
Ligonius pprim

27U9 W. 51 st STREET 
Tol.: GR 6-2400

vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
1—4, 7—9, antrad., penkt. 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vaL

Yorko Hdllmsr k Galerijoje vyksta paroda apie Bibliją, jos žmoni y istoriją ir kultūrą, 
veiksle matoma akmens skulptūra paimta iš Karnako Kapy Egipte.

DR. S. BIE21S
T*lef.: PRospect 8-17)7 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniai g 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

į Vai.:
ORTHOPEDUOS TECHNIKOS LAB. 

į 2850 West 63rd St., Chicago, 111. 60629 
Telef.: PRospect 6-5084

Rez. GI 8-0873 «

DR. W. M. EISIN - EISINAS , 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS" I 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti MI 3-0001.

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

Pirmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
antrai, penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeitad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

Rex. tai. 239461

DR. K. G. BAL
AKUŠERIJA IR MOTEI
GINEKOLOGINI CHIf.
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building).

kys SLA prezidentas 
tro (valdybos) viceP 
las P. Dargis.

Meninę dalį atliks 
ciškaus Akademijos
šokių ansamblis ir šv. Kazimie
ro mokyklos moksleiviai.

Alinėj imą rengia Amerikos 
Lietuvių Taryba, Pittsburgh© 
skyrius, kuriam pavyzdingai 
pirmininkauja šv. Kazimiero pa
rapijos klebonas, kunigas Walter 
Karaveckas.

šiandien, nors ir yra Lietu
vos Valstybės nepriklausomybė 
sutrukdyta, bet mes nenurim-

■’Ž’r:

_________

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Place 

Tek F Rentier 6-1882

Pi

PUTU AMEN
mo iiUdc

gėlės ir va
T • - -papuošimai ir

kapams oei<
LOY IL PETRO (PUTRAMENTAS)

Harlem Ave. — 586*1228

BEVERLY HILLS GtLINYČIA
GRL£S VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

Tel. ofiso; PR 8-7773; rez.: PR 64732

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 
2858 W. 63rd STREET .

Vai.: i pirmai, ketvirtad. 5-8 vai. vak., 
antrai, penkta'd, 1—4. popiet.

Nori padėkoti A. L. Pociui
Amerikos Raudonasis Kry

žius išsiuntinėjo spaudai sąra
šą pavardžių asmenų, kurie 
siuntė kalėdų dovanų siuntinė
lius Vietname kovojantiems 
kariams, ir kariai tas dovanas 
gavo, bet kelios dešimtys ka
rių negali padėkoti, nes neturi 
tikslaus savo geradario adreso. 
Tame sąraše yra ir viena lietu
viška pavardė: A. L. Pocius.

Amerikos Raud. Kryžius pra
šo be kitų ir p. Pocių ar kas jį 
žino, atsiųsti adresą laišku: 
American Red Cross, 43 East 
Ohio St., Chicago, Ill., 60611 ar
ba telefonuoti Red Cross public 
relations 467 - 5800.

Pavojingi dangoraižiai
Pirmadienio rytą, tuo metu 

kai žmonės pradeda skubėti i 
darbus, staiga iš 46 aukštų dan
goraižio pastato prie 188 W. 
Randolph Street pačiame mies
to centre nuvirto 60 pėdų aukš
čio \\:KFM stoties antena, ku
rios didžioji .dalis užkliuvo už 
28 — aukšto parapeto, o ante
nos galūnė su įvairiomis stam
biomis nuotrupomis nukrito Į 
šaligatvį, išmušdamos Toffenet- 
ti restorano didžiulį langą.

šis 586 pėdų aukščio namas 
viršutiniuose aukštuose susiau
rėja, dėlto antena užkliuvusi 
bekrisdama nebepasiekė gat
vės grindinio. Skaitoma “ste
buklu”, kad niekas nebuvo už
muštas, nors dulkėmis ir stik
lų šukėmis kai kurie praeiviai 
buvo apžerti.

Senn aukšt. mokyklos mokinys 
Į Stephen Albright išgirdo kori
doriuje šaukiant “Gelbėkite !w 
ir pradaręs duris pamatė ele
vatoriuje jauną juodą berną 
belaikantį ilgą peilį prie moky
tojos Miss Doretta Warkins ka
klo. Banditas leidosi bėgti, bet 
dar iš namo neišbėgęs buvo po
licijos sučiuptas.

Piktadaris Frederick Tho
mas, 17 metų amžiaus, gyve
nantis 4420 Michigan Ave., pa
sekęs mokytoją iš “L” trauki
nėlio Thorndale stoties ir atse
kęs iki jos gyvenamu namų, 
kur elevatoriuje užpuolęs pa
reikalavo pinigų. Policija jau 
nustatė, kad tas pats niekšas 
toje apylinkėje per praeitus du 
mėnesius bandė kelis apiplėši
mus ir moterų išprievartavi
mus.

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA
REpublic 7-8600 REpubBc 7-8601 g

-s.-'—----- -

19" TV SU STALELIU
I

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

4018 N. Lincoln Avenue

Chicago, I H. 60618 Tel. 525-0952

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71 st STREET

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 y. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

TIK H399*

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮ!

RADIJO ŠEIMOS VALANDOJ

Visos programos iš W’OPa.
1490 kil. A. M.

i

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

Lietuviu kalba: kasdien nito pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 r
TeL: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD A’
CHICAGO, ILL. 6062£

DR. LECHAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71st ST. 

VaL: antrai nuo 2—5 po pietų, 
ketvirtai nuo 6—8 vak.

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

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

Ofisas 2750 West 71 st St 
TeL 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tek WA 54099

v.

A FORESTS FUTURE
IS IN YOUR HANDS

Boikotuojamos parapijos
Jaunų kunigų sambūris (Y. 

P. C. — Young Priests’ Caucus) 
Chicagoje prie jau seniau su
daryto boikotuojamų parapijų 
sąrašo pridėjo dar 9 naujas 
Chicagos arkidiocezijos parapi
jas, kurios esą “nerekomen
duojamos jauniems kunigams”. 
Vienuolikos nerekamenduoja- 
mų parapijų sąrašą šis sambū
ris paskelbė jau praeitų metų 
gruodžio 15 dieną.

Naujajame sąraše minimos 
Šv. Onos, šv. Kotrynos, šv. Kle
mento, šv. Eugenijaus, šv. Gab
rieliaus, šv. Liucijos, šv. Mar
garitos Škotės. šv. Rozalijos ir 
šv. Symphorosos bažnyčios. 
Kaip matyti, lietuviškų parapi
jų sąraše nėra. Y. P. C. (Jaunų 
kunigų sambūrio) pirmininkas 
kun. James Flynn paaiškino, 
kad jo apie 100 narių turinti 
kunigų grupė susidarė, kadan
gi A. C. P. (Chicago kunigų 
draugija) nieko nedaranti są
lygoms klebonijose pagerinti.

Geras vaistas riaušininkams
Evanstono apygardos teismo 

teisėjas Jorzak šešis Northwes
tern universiteto studentus, pa
garsėjusios _SDS narius, už ne
tvarkingą elgesį demonstraci
jos metu nuteisė po §500 pinigi
nės bandos, įsakydamas bau
dą atidirbti iki ateinančio bir
želio mėnesio kas sekmadieni 
einant po 8 Valandas per dieną 
savanoriškai padirbėti Cook 
apskrities ligoninėje. Kitą ru
denį teisėjas pasisakė spręsiąs, 
ar tą “savanorišką*’ tarnybą 
reiks toliau pratęsti.

Vienam riaušininkui paklau
sus, ar pavasarinių atostogų 
jiems nebus, teisėjas atsakė: 
“Jums pavasarinių atostogų 
nebus”.

— SLA 134 Motery kuopos susirin
kimas. įvyks vasario 5 dieną Holly
wood svetainėj, 2419 W. 43rd Street, 
7:30 va. vak. Visos narės prašomos 
dalyvauti, nes bus svarbių pranešimų. 
Kaip įprasta, po susirinkimo kavutė

Cor. O. B.

.*— Chicagos Lietuviu Brighton Par
ko Motery Klubo susirinkimas įvyks 
ketvirtadieni, vasario 5 d. Vengeliaus- 
kienės salėje, 4500 So. Talman Avė. 
8 vai. vak, Nares prašome atsilanky
ti, nes bus svarbių reikalų aptarti. 
Po susirinkimo bus vaišės.

E. McNamee, nut. rast.

— Upytės Draugiško Klubo susirin
kimas įvyks vasario 6 d., penktadie
ni, 8 vai. vak. Vengeliauskienės salė
je, 4500 So. Talman Avė. Visi nariai 
kviečiami susirinkime dalyvauti, nes 
turime daug reikalų apsvarstyti. Po 
susirinkimo įvyks narių draugiškas 
pobūvis su vaišėmis.

A. K., rašt.

Ši studentų grupė buvo su
ruošus! demonstracijas pro
testuoti, kad policija nušovė 
‘‘juodųjų panterų” vadą Fred 
Hamptoną ir bandė nuplėšti) 
Jungtinių 
Evanstono

Valstybių vėl 
miesto aikštėje.

— Skautininky-iu Ramovė rengia 
metini susirinkimą visoms ir visiems 
Skautininkams vasario 8 dieną Jauni
mo Centre 3:30 vai. po pietų. Disku
sinė tema: Vasario 16 — Skirtingų 
amžių eigoje Prašome atvykti.

Valdyba

— Lietuviu Motery Draugijos Ap- 
* svietą mėnesinis susirinkimas įvyks 
| sekmadienį, vasario 8 dieną 1:00 vai. 
’po pietų Lietuvių Auditorijoj, 3133 

Mokinys išgelbėjo mokytoją s. Halsted st. 
šliaukyti.

Gyvendamas 6011 Kenmore kalus, kurių yra daug. 
* Irimas hnc

Avė. namo 4 aukšte 18-metis

Narės kviečiamos at-, 
silankyti. Aptarsime draugijos rei- 

Po susirin
kimo bus vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rašt.

Laidotuvių direktoriai:

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

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

I

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO V AL.: pinn.. antrad., trečiad., 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

tad aH cor wildlife depend on

Smokey i ABCc Alwiyi 
hold matches till cold. Be sure

srir the a&hes, and drova

Please! Only you cmDR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS

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

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

86 metų amžiaus senis 
nuginklavo užpuoliką

Barry Hogan, 86 metų am
žiaus negrą, baptistų bažnyčios 
puskunigį ir Talboto restorano, 
7629 Paulina Avė. dženitorių 
grįžtantį pirmadienio vakare iš 
darbo į savo namus 6825 Mer
rill Avė., koridoriuje palaukę 
užpuolė trys juodukai. Vienas 
atkala ranka griebė jį aplink 
kaklą, kitas išsitraukė ilgą pei
li. liet senis Hogan tebėra tvir
tas ir vikrus. Jis stvėrė peili
ninką už rankos ir permetęs 
per savo petį trenkė jį Į grindis. 
Kiti du valkatos pabėgo, bet 
peilininką jis primynęs palai
kė, kol buvo pašaukta policija.

Suimtasis yra Clifford Bro
oks, 18 iš 8103 Evans Avė. Be 
abejo, jis turės pasakyti ir kas 
yra tie jo kiti “draugai”.

Hogan sakė, kad tai jau sep
tintas kartas, kai; jis buvo už
pultas plėšikų; 1961 metais jis 
buvo po du kartus sužeistas šū
viais ir peiliais^ daugiausia 
“L” traukinėlyje 51 gatvėje.

Giliai liūdėdamos- pranešame, kad 
1970 m. sausio mėn. 28 d. Kaune

M I R Ė

■7<!I

ir
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didžiai Lietuvai nusipelniusi motinų ir vaikų globos darbe, 
visa savo jautria siela padėdavusi kiekvienam patekusiam 
į vargą, ilgametė “Lietuvos Vaiko” Dr-jos pirmininkė 
“Motinoms ir Vaikams Globoti Organizacijų Sąjungos ' 
rė, gimusi 1886 m. rugsėjo mėn. 1 d.,

MARIJA NEMEIKŠAITĖ
ir kartu reiškiame nuoširdžią užuojautą Jos netekus
siems Jos artimiesiems ir Ją paginusiems Lietuvoje ir išei- | 
vijoje.

Sofija Lukauskaitė Jasaitienė ir Elena Bilminaitė | 
čiurlienė, buv. “Lietuvos Vaiko” Dr-jos Centro | 
Valdybos narės,
Birutė Grigaitylė - Novickienė ir Domą Pavalky- i 
tė - Šleževičienė, buv. “Moterų Globos” Komiteto | 
pirmininkės,
Med. Dr. Aldona čameckaitė - Birutienė, buv. 
motinoms ir vaikams globoti organizacijų ir “Mo- , 
linos ir Vaiko” žurnalo redakcinės komisijos na
rė ir Phil. Dr. Vanda Daugirdaitė - Sruogienė, I 
buv. “Lietuvos Vaiko” Dr-jos ir “Motinos ir Vai- g 
ko” žurnalo redakcinės komisijos narė.

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

I
i 
I'įĮ
k

<■

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, III. Phone: OLympic 2-1003

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

I 
t I

I 
s
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VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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sumuse joe \
Trečiadienio, sai 

karą, Bridgeporte, keturi neg
rai užpuolė ir gerokai apdaužė 
Joe Bielskį, Emerald gatvėje 
esančios mergaičių klulo pri
žiūrėtoją.

Jis, baigęs darbą ir aptvarkęs 
klubo kambarius, ėjo į pietus, 
vakarienės. Be to, jam klubo 
vedėja panelė Laura dar įda
vusi $12, kad nupirkti; vakarie
nei reikalingu produktų.

Bielskiui einant skersai 34-tą 
gatvę, pravažiuojantis automo
bilis pasitraukė Į šalį, pasisuko 
į 34-tą ir sustojo. Mašinoje buvo 
keturi stambūs negrai. Mašinai 
sustojus, du tuojau iš jos iššo
ko. Vienas stambus negras, nie
ko nesakydamas, pasivijo Bids- 
kį, viena ranka čiupo už kakla- 
gyslės ir gerokai ją suspaudė. 
Kita ranka apsuko Bielskiui apie 
kaklą ir pačiupo vieną ranką.

Bielskis pasimurdė, bandė pa- 
siliuosuoti, bet neturėjo progos, 
nes tuojau prie jo pribėgo, dar 
kitas negras. Jis pradėjo Biels
ki kumštimis mušti į galvą. Kai Į 
jis buvo gerokai apsvaigintas, tai 
antrasis negras iškraustė visas 
jo kišenes. Nedaug terado. At
ėmė klubo vedėjos duotus $12 
ir dar kelis jo paties dolerius. Jis 
turėjo šiek tiek smulkių vienoje 
kelnių kišenėje, bet jų nepaėmė.

Pro šalį ėjo žmonės, bet nie
kas neatėjo Bielskiui į pagalbą. 
Vėliau vienas jam pasakė, kad 
jis vis dėlto gerai laikėsi, dar 
stumdėsi ir murdėsi. Negrai ga
lėję jį užmušti. Kiti nėję į pa
galbą, nes bijojo mašinoje esan
čių dar dviejų negrų.

Atėmę iš Bielskio pinigus ir 
gerokai jį apsvaiginę, negrai sė
do i laukianti automobilį ir nu
važiavo. Už kiek laiko atsira
do policija. Kaip paprastai, po
licija pradėjo klausinėti, kas to
ki buvo, kur įvyko nelaimė, ką 
jie padarė.

Daugelis stebėjosi, kad užpuo
limas padarytas apie 7:30 v. va-

Be to, jis padarytas pačioje me
ro Daley panosėje, netoli jo gy- 

’ venvietės. Ir svarbiausia, kac 
visai netoli Bridgeporto polici
jos stoties. Kai atvažiavo poli
cija, tai žmones policininkams 
išmetinėjo:

Kur tai matyta, kad jau 7 
valandą vakaro negalima išeiti į 
gatvę? Policininkai visur važi
nėja, bet Bridgeporto gatvėmis 
jie labai retai pravažiuoja. V lė
ni pasakojo, kad jie patys negru 
gaujų bijo, o kiti pasakojo, kad 
pulkininkai iš Bridgeporto siun
tinėjami j kitas Chicagos vietas.

Joe Bielskis Chicagoje gimė 
ir augo. Daugeliui jis yra gerai 
pažįstamas. Daugelis jo tėvus 
gerai pažino. Antrojo Pasau
lio karo metu jis gavo JAV ka
riuomenės leitenanto laipsnį. 
Baigė karo tarnybą, dirbdamas 
gen. Patono armijos štabe, prie 
žemėlapių paruošimo.

Laisvu laiku Bielskis mėgsta 
piešinėti. Meno mokyklos jis 
nebaigė, bet porą mėgėjų piešė
jų kontestų jis laimėjo. Viena
me gavo pirmą premiją už gerai 
suderintą paveikslą. Jau kelin
ti metai dirba Bridgeporto mer
gaičių klube. Pirma jis dirbo ir 
berniuku Valentine klube, bet 
paskutiniu metu jis dirba tik
tai Lauros vadovaujamame mer
gaičių įstaigoje. Laisvalaikiu 
jis ir kitiems padeda.

Bridgeporto gyventojai ren
giasi reikalauti, kad meras Da
ley imtųsi priemonių apsaugoti 
žmones nuo užpuolikų gaujų.

Bridgeportietis

Apiplėšė autobuse
dienos metu

ką jis man

apie 4 vai., 
iš darbo. Į

ižiai ir trys j u 
nors bendra tu

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

Pigiai dažau kambarius, valau 
kilimus ir baldus.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

Federalinio ir valstijos pajamų 
mokesčiu apskaičiavimas

Vasario 1 d. atsitiktinai su
sitikau žinomą veikėją Kazį 
Barzduką. Atrodė apsiblausęs, 

Į lyg nusiminęs. Kaip paprastai 
priimta, pasiteiravau, kaip vis
kas klojasi. Ir štai 
papasakojo:

Vakar po pietų, 
važiavau autobusu
autobusą įsėdau, kur Chicago 
av. ir Sacramento susikerta. Jau
čiaus kiek išvargęs ir, beskaity
damas laikraštį, pradėjau snaus
ti. Prie 18-tos ir California 
pajutau, kad prie manęs prisėdo 
juodis. Nespėjau nė susivokti, 

: kai tas juodis kažką įrėmė į šo-

Nekilnojamo turto pirkimas - 
pardavimas

REAL ESTATE
Parašu paliudijimas 

NOTARY. PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE

ŠIMAITIS REALTY
2737 W. 43rd STREET 

C L 4-2390

na, pareikšdamas, “atiduok pi
nigus”. Ėmiau aiškintis, kad 
aš turiu tik tris dolerius (juos 
laikiau vienoje kišenėje, o pini
ginę — kitoje). Kai pakartojo 
vėl “atiduok”, tai aš išsigandęs 
tuos tris dolerius ir atidaviau. 
Su tais trimis doleriais jis nu
ėjo prie viduryje autobuso esan
čio išėjimo. Pastebėjau, kad 
pačiame autobuso gale dar bu-

Kas tik turi gera skoni.
Viską perka pas Liepom!

pasakytu Po kiek laiko plėši-. 
kas ir vėl priėjo prie manęs. Ma
tyti, jis sumetė, kad aš turiu tu- j 
reti daugiau pinigų. Priėjo ir j 
pareikalavo, kad atiduočiau jam i 
iniginę. Aš atsistojęs surikau Į 

angliškai “ko daugiau nori?”, j 
0 ji3, girdi, laikykis ramiai. Aš! 
dar garsiau surikau ir buvau pa-; 
siruošęs gintis. Priėjo šoferis i 
(irgi juodis) ir paklausė, kas j 
čia atsitiko. Plėšikas tuoj au
tobusą apleido. Pasiskundžiau 
šoferiui, o jis, esą, ką aš galiu 
padaryti. Pranešiau ir policijai.

Plėšikas buvo gražiai apsiren- 
zęs, liesokas,š apie 30 metų am-

No age limit

FRONT OFFICE CASHIERS WITH NCR-2000 EXPERIENCE 
OPENINGS IN VARIOUS DEPARTMENTS OF THE WORLD 

LARGEST HOTEL.
Full company benefits. We will be happy to discuss your 

employment opportunity.

PLEASE CALL 922-1100, Ext. 434
THE CONRAD HILTON HOTEL 

720 So. Michigan Avenue

ERMINAMS

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

NIGHT WATCHMEN 
Reliable, steady employment.

5 P.M. TO 7 A. M.
Must bo able to speak and under

stand English.
MALKOV LUMBER CO. 

1201 So. CAMPBELL AVE. 
Tel. 733-7900

CLERK TYPIST 
“2” DIVERSIFIED 

POSITIONS OPEN.

PASKOLOS, PERK 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MEN ES J 

DEL VISŲ INFORMACLJŲ, KREIPKITĖS J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas 

2212 W, Cermak Road Chicago, lit Virginia 7-7747

Tai tokį nemalonų dalyką per
gyveno p. Barzdukas grįždamas! 
namo iš darbo. Tikrai baisu, kad ; 
net dienos metu nebėra saugu va
žiuoti autobusu. metinio banketo metu gegužės

Joseph Skeivys mėnesį. Informacijos dėl vsti- 
oendijų gavimo bus paskelbtos 

j šio mėnesio gale.
— Amerikos Lietuvių Moky

tojų S-gos Chieagos skyriaus 
susirinkimas, kuriame bus pa-

APIE SKRIDIMUS
IR SKRAIDYMUS '

Amžių bugv je žmogaus akys j
ir mintys buvo nukreiptos Į skaita “Vaikų lietuviško kalbė- 

>erdxes. šiandien, po 67 me- jjino problemos 
i tų nuo pirmojo skridimo, avi-’ 
iacija tapo kasdienine būtinybe 
ir pigia susisiekimo priemone.

j Dėl to, kiekvienam yra labai 
reikalinga ir naudinga susipa
žinti su lakūno inž. E. Jašiū
nų studija “Civilinė Aviacija 
JAV*’. Ji įdomi net nežadant 
tiems skristi, siusti siuntas ar 
skraidyti.

Betgi studijoje esančios ži
nios kaip pav., kad “naujai pra
dedantis lakūnas paprastai 
jau po 10 - 14 skraidymo su 
instruktorium valandų, po 

patikrinimo, ir ne 
kaip 16 metų, lei- 
skristi savistoviai”, 
ne vienam pirmuoju

sveikatos 
jaunesnis 
džiamas 
gali būti
šuoliu į erdves...

Studija yra kišeninės knyge
lės formato, 32 psl., kainuoja 
1 dol. Gaunama Naujienose, 
1739 So. Halsted St., Chicago, 
Ill. 60608.

— Kazimieras G. Oksas, 10520 
So. Hamilton Ave., buvo vėl iš
rinktas Lietuvių Prekybos Rū
mų prezidentu paskutiniame 
metiniame direktorių susirinki
me. Sekantieji pareigūnai bu
vo išrinkti: Jonas G. Evans, pir
masis viceprezidentas, Juozas 
Bacevičius, antrasis viceprezi
dentas ir Petras Vilkelis — tre
čiasis viceprezidentas. Perrink
ti į sekretorius Bronius Gra- 
mont ir kasininku Adolfas Ba- 
liūnas. Stipendijų paskirstymo 
komitetas yra vadovaujamas 
Dr. Juozo B!. Jerome, 6720 South 
Campbell Avė. Stipendijos yra 
paskirstomos Prekybos Rūmų

Each requiring inteHgence, maturity, 
accuracy and dependability.

Flexible hours gives time opportunity 
to mother of school-aged children re

turning to business.
Full time or short hours daily. 

Good potential.

Phone 236-8306
IEŠKOMA KOMP ANIJONE

Gero charakterio senyva ir vieniša 
lietuvė moteris priims veltui gyventi 
moterį kaipo draugę gražioje St. 
Charles, Ui., apylinkėje. Arti bažny
čia, krautuvės ir kita. Pasitarimui 

prašoma skambinti 
tel. LU 5-9073 po 3val.

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALĄ^ 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI
‘ • PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

TEL. 925-6015 » /

, įvyks šių me
tų vasario 8 d., sekmadienį, 1 v. 
p. p. Jaunimo Centre, antrame 
aukšte.

Kviečiami visi mokytojai, tė
vai ir tuo klausimu suinteresuo
tieji. (Pr).

— Realestatininkas Zigmas 
jUmbražiūnas praeitą savaitę iš
vyko ilgon kelionėn į Australiją, 
Pietų Aziją, Polinezijos salas, 
Naująją Zelandiją ir Indonezi
ją, kur pailsės Tahiti saloje ir 
kiek ilgiau pabus Bali saloje. 
Planuoja aplankyti Tajų, Rytų 
Indiją, Nepali. Kambodiją, 
Hongkongą, Formozą, Filipinų 
salas ir Japoniją, kur rengiasi 
aplankyti Osakoje ruošiamą 
Expo 70. Gegužės mėnesį per 
Havajus rengiasi grįžti Chica- 
gon. Visus kelionės reikalus 
tvarkė VI. Rasčiausko vedamas 
American Travel Bureau.

2735 WEST 71st STREET

BŪKIM KAIMYNAI!
KAMBARIŲ MŪRINIS. 2 vo-

excellent opportunity with paid 
_2__J 

fine benefits.
Write, wire or call today 

815 — 338-1700
WOODSTOCK RESIDENCE

An i _ __ _ A__
vacation, hospitalization,* and other

PALOS PARK — ORLAND PARK
rajone sklypai 80 x 125 pėdų su vand. ir kanaliz. Kaina nuo 

$7,500. Nauja apylinkė, brangūs namai.

135 ST. ir 86 AVĖ. Lietuviai savininkai.
TELEF. 349-0600

909 McHENRY AVE.

WOODSTOCK, ILL. 60698

WAITRESS
For pvt. club N.W. Side 

Lunches plus 2 or 3 eves, 
per week. Closed Monday.

Can TED at 
BE 5-0020

SECRETARY W. 
SHORTHAND & 

DICTAPHONE EXP.
Regional sales office of major 

publishing Co. 
782-1400— I. ir T. Serapinai praves 

poeto kun. M. Gustaičio minė
jimą vasario mėn. 8 d. 12 vai. 
30 min. Jaunimo Centre — Či
kagoje. Minėjimą rengia Dzū
kų Draugija.

— Čikagos Skautininkių-kų
Ramovės sueiga įvyks vasario 
mėn. 8 d. 3 vai. 30 min. Jaunimo I 
Centre. Sueigoje numatytos 
diskusijos tema: Vasario 16 skir
tingų amžių eigoje. Diskusijo-I^^ 
se pažadėjo dalyvauti skauti
ninkai Damauskas, Jelionienė, 
Karaliūnas, Kasniūnas, Plačas, 
šalčiūnienė, šiurnaitė, Tarno- j
šiūnaitė. Diskusijoms vadovaus I OFFICE WORK — light typing — 
s. V. Mikūnas. g05^.-.e^- SmaU office of mfg. firm.

| Some light assembling work occasio
nally. Permanent position in 

VILLA PARK.
RLR MANUFACTURING CO 

325 W. STONE RD., 
VILLA PARK. ILL.

Tel. 279-4770

TYPIST — IBM
$2.90 per hour plus. Must type 65 
words per minute. Accurate & neat 
for small print shop. General typing 
and some reception work. Expanding 
in the MTST computer Held. Excel

lent benefits.
555 W. WASHINGTON 

Call 782-2116

ORDER TYPIST

hospitalization and Life.insu- 
Good transportation. Plea

sant working conditions.
STANSI SCIENTIFIC CO.

1231 No. HONORE 
772-3100

— Dzūku Draugijos nuostatai Į 
bus svarstomi susirinkime, ku
ris Įvyks vasario mėn. 8 d. 12 v.
30 min. Jaunimo Centre čika-| 
goję.

—-———

SIUNTINIAI

Vis daugiau Amerikos pramonė suvartoja plastmasiniu butelių. 
Vien Goodyear Įmonė šiais metais žada pagaminti virš 5 bilijonų 

butelių.

LIETUVA v
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje pageidauja
mu prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu kitur kainomis.

Priimami užsakymai automobiliams — Moskovich ir Zaporoiec.

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

Paid quoterly on Per annum on
regular Savings Investment bonus

Savings Insured to $20,000.
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FURNITURE CENTER, INC
Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875 

Vedėjas J. L1EPONIS
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 

9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

BRIGHTON SAVINGS AND IOAN ASSOCIATION
4071 Archer Ave., Chicago, Illinois 60632

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
namų, automobi
liu, gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios išsimokė 
limo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

S !fiX3ENT

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

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

10
nios, 2 virtuvės, 2 mašinų muro ga
ražas. Naujas gazu šildymas. Puoš
nus priedai, gražesnis ir patogesnis 
už naujus namus. Arti visko. $28,900.

5^ kamb. 8 metų modernus mū
ras arti Bogan. Apie 40 p. sklypas, 

auto garažas. Greit susitarsite. 
$22,900.

PUIKUS 2 AUKŠTU MŪRAS 6 ir
3 kamb.. garažas. Arti mūsų. $19,900.

VERTINGAS MŪRAS, naujas sto
gas. elektra ir garažas, taip pat gazu 

j šildymas. 4 nuomos pelningu paja
mų. Marquette Parke. $26,950.

7 KAMBARIU MŪRAS, 4 mieg. Mo
derni virtuvė ir vonia, naujas šildy
mas gazu, sausas įrengtas rūsys, mūro 
garažas. Arti 67 ir Rockwell. $21,800.

PIGUS LOTAS dviem butam staty
ti, Marquete Parke.

Valdis Reab Estate
2458 W. 69th St. TeL RE 7-7200

PERKAME, P&RDUODAMį, MAI
NOME Įvairaus uvdžio namis visur. 
Parūpiname paskola, visokeriopą ap- 
draudą, veikia notariatas.

Call: Frank Zapolis 
320872 W. 95th St.

GA 4-8654

/ 1 " ’ -

real estate and builders 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

LEO'S SINCLAIR SERVICE
Leonas Pranokus, Sav.

Stabdžiai, sankabos, transmisija? — 
(Standartinės ir Automatinės) 

ir motorą remontas'. — Towing.
5759 So. WESTERN AVE.

T»L: PR 8-9533

Šimkus Real Estate 
NOTARY. INCOME TAX SERVICE 
4259 So. MAPLEWOOD AVENUE 

Tel. CL 4-7450
Greitas ir tvarkingas visokiausiu nuo- 
^awbiu pirkimas - pardavimas. Be to 
sioie kontomie daromi ir liūdinami 
vertimai, užpildomi pilietvbės Prašy
mai, income tax ir įvairus kitoki blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8.

GENERAL 
OFFICE CLERK 

For accurate work in records section 
of developement office. Lite typing. 

Good salary — Lunch & fringes. 
8:30 _ 4.30 p. M.

ST. IGNATIUS COLLEGE PREP. 
1076 W. ROOSEVELT -

HA 1-5900. MR. FENWICK

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 6W1 STREET 
Jelu REpublIc 7-1941

CIIBBKBKKBSmiSBBil

BU1LDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

ŠEIMA SKOKIE, ILL.
’š 6 drausmingų vaiku, kuriu 2 ma
žamečiai, ieško ŠEIMININKES, kol 
pasveiks motina. Virimas ir namų 
ruoša. Geras atlyginimas, privatus 
kambarys, laisvalaikis. Susikalbėti 
angliškai. Skambinti Dr. McDermott 
tel. OR 5-4385 i namus arba OR 5-4471 

i kabinėta po 2 vai. dieną.

Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms

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

ŠIĄ VASARĄ TRYS 

EKSKURSIJOS

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir Tx*rstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning Į namus? ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai. 

Anskai^avimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL

4444 So. Western Ave., 
CHICAGO. ILL. 60609 

Tel.: VI 7-3447

A. ABALL ROOFING
Įkurta prieš 50 metų

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame “tuckpointing” darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit
LA 1-6047 arba RO 2-8778

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpjūčio 31

Kiekviena kelionė tęsis 21 dieną. Vie- 
. Registruokitės 

"___ 1
laiką pabūti Lietuvoje. Paruošiame 

dokumentus atsikvįesti gimines 
į Ameriką.
Kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU

DEPENDABLE WOMEN WANTED 
5 davs week. Go. General housework. 
Steadv 4 children. 3 school agentų skaičius ribotas. 
14-10-7-4. Ton salarv fnr right person. ■ tuojau. Išrūpiname leidimą ilgesni 
Must speak some English. Excellent ' ” .

transportation. 
PARK RIDGE 

692-2854 after 6 P. M.

♦ Lietuvos Kariuomenės Sa
vanoriai - Karėjai pirmieji at
siuntė Chicagos Lietuvių Tary
bai auką. Savanoris - kūrėjas 
pulk. Repšys perskaitys Lietu
vos Nepriklausomybės paskel
bimo Aktą iškilm. Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo su-; 
kakties minėjime, kuris įvyks 
vasario 15 d. 2 vai. p. p. Mari
jos aukšt. mokyklos salėje.

(Pr). *

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8
A. & L. INSURANCE & REALTY

"NAUJIENOS“ KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigus automobiliu draudimai.




