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BEIRUTAS. — Įtempimas Jordane didėja po vyriausybės 
paskelbto suvaržymo Palestinos laisvinimo organizacijoms. Par
tizanai atvirai tebevaikščioja su ginklais ir jų vadovybė paskelbė, 
kad partizanai Jordano valdžios dekreto neklausys. Keliuose į 
Ammaną vyriausybės kareiviai pastatė barikadas ir tikrina visus 
pravažiuojančius. El Fatah organizacija sako, kad įvyko susi
šaudymų tarp partizanų ir Jordano policijos. Dar nėra žinių apie 
suėmimus, tačiau partizanai prie savo stovyklų jau kasa apkasus. 
Vadovybė skelbia, jog karalius Husseinas ieško taikos su Izraeliu. 
Partizanų radijas ragina Jordano kareivius neklausyti vyriau
sybės ir karaliaus.

Visą, šį partizanų ir Jordano 
susikirtimą sukomplikuoja Ira- 
ko vyriausybės pareiškimas. Ja
me sakoma, kad 12,000 Irako 
kareivių^ kurie laikomi Jorda
no teritorijoje, remia partiza
nus ir padės jiems išlaikyti ju
dėjimo ir veiklos laisvę.

Jordane yra apie 6,000 Pales
tinos partizanų. Juos remia visi 

■pabėgėliai iš Palestinos. Pirmą 
kartą vieningą vadovybę pripa
žino visos arabų partizanų gru
pės. Atrodo, kad Jordano ka
raliui šį kartą teks nusileisti par
tizanams, kurie vis mažiau klau
so Jordano valdžios. Jei Jorda
nas bandys prievarta savo de
kretą Įgyvendinti, gali kilti ci
vilinis karas tarp arabų. Mano
ma, kad Jordaną paremtų ne tik 
55,000 beduinų kariuomenės, bet 
taip pat Saudi Arabijos daliniai, 
stovį Jordane ir-pakistaniečiai. 
Partizanus paremtų Irakas ir 
Sirija.

Arabams bekovojant tarpusa
vyje. Izraelio lėktuvai vėl daužė 
taikinius Kairo apylinkėse. 
Egiptas pranešė, kad viename 
puolime izraelitai užmušė 50 ci
vilių ir sužeidė 69. žinant, kaip 
arabai savo pranešamus nuosto
lius mažina, Egipto nuostoliai 
tikrai turėjo būti nemaži.

Egipto vyriausybės kalbėtojas 
spaudos konferencijoje pakarto
jo, kad Egiptas atmeta karo pa
liaubas, nes jos nevedančios į 
taikingą arabų žemių sugrąžini
mą. Egiptas pripažins ateityje 
tik karinę jėgą. Prie Suezo Egip
to puolimai nemažėja ir, sako
ma, kad Izraelis atitraukė savo 
kareivius nuo Suezo kanalo 12 
mylių Į Sinajaus dykumą. Prie 
kanalo patruliuoja šarvuočiai. 
Todėl egiptiečiams gali ateityje 
būti daugiau progų persikelti į 
rytinį kanalo krantą.

Egiptas paaiškino savo nusi
statymą Amerikos žibalo bend
rovių atžvilgiu. Amerika per 
metus iš arabų žibalo uždirbanti 
2.5 bilijonus dolerių. Egiptas 
neįeisiąs, kad tie pinigai nueitų 
Izraelin lėktuvų ir kitų ginklų 
pavidalu. Daugiausia pajamų 
amerikiečių bendrovės turi Kū- 
waite ir Saudi Arabijoje, tačiau 
ir pačiame Egipte yra operuojan
čių JAV bendrovių, o taip pat 
Alžire ir Irake. v..

Tuoj po 1967 metų karo ara
bai boikotavo Amerikos ir Bri
tanijos žibalo interesus, tačiau 
po kelių mėnesių boikotą atšau
kė. Žibalu turtingi kraštai nu
tarė žibalą eksploatuoti ir dalį 
pelno duoti kovojantiems kraš
tams: Egiptui, Jordanui ir Siri
jai.

■r
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OTTAWA. — Kanados vyriau
sybė įsteigė informacijos agen
tūrą, kurios Kanada iki šiol ne
turėjo. Premjeras pareiškė par
lamente, kad pasaulyje Kanada 
vis dar žinoma savo raita poli
cija ir “Rose-Marie” tipo mer
ginomis.

BONA. — Vakarų Vokietijoje neabejojama, kad sovietų su- 
i tikimas pradėti pasitarimus dėl Vakarų Berlyno, reiškia naują 
1 sovietų spaudimą, kurį Kremliaus valdžia laikas nuo laiko pakar
toja. Stipriausias spaudimas buvo Chruščiovo laikais 1958-61 
metų laikotarpyje. Maskvą šį kartą siūlo pradėti derybas trijų sa- 

. vaičių laikotarpyje. Savo notoje sovietai siūlo, kad derybas vestų 
sovietų ambasadorius Rytų Vokietijoje ir trijų sąjungininkų am
basadoriai Bonoje. Tuo dar kartą bandoma, iškelti Rytinę Vo-

■ kietiją į tarptautinę šviesą.

ČIKAGA. — Oro susisiekimo j 
kontrolės pareigūnas pareiškė, i1 
kad Čikagos mero Daley pasiūly- ■ 
mas perkelti dalį lėktuvų į Mid
way aerodromą esąs sunkiai įgy
vendinamas ir net nesaugus, 

siieidimų ir pakilimų skaičiui,' valst. departamente 
atsirastų rimtas pavojus O’Hare . 
nusileidžiantiems lėktuvams. Tie' 
du aerodromai esą per arti vie
nas kito. Gali įvykti didelių ne
laimių, todėl mero Daley planas 
esąs atmestinas.

BONA. — Vokietijos policija 
paskelbė trijų suimtų arabų, 
kurie puolė Muench eno aero
drome Izraelio lėktuvo keleivius, 
pavardes. Vienas yra 24 metų 
egiptietis, kiti du jordaniečiai, 
28 ir 21 metų. Du arabai buvo 
sužeisti, šiame puolime žuvęs 
Arie Katzenstein, pamatęs au- 
tobusan įmestą granatą, ant jos 
užgulė, pats žūdamas, bet išgel
bėdamas kitus. Izraelio aktorė 
Marron sprogime buvo sunkiai' 
sužeista.

Įvažiavimas Į Saigono uosta yra navigatoriams gan keblus. Tenka keturias valandas plaukti vingiuota, seklumų pil
na Saigono upe. Judėjimą apsunkina ir laivų gausumas. O kartais komunistai laivus nuo krantų apšaudo.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

WASHLNGTONAS. — Prezi
dento parinktas karinės tarny
bos Įstaigos direktoriaus vieton 
Charles DiBona, senate pasigir
dus kritikos balsams, nuo tos 
vietos atsisakė.

SAIGON AS. — žaliųjų Bare- 
čių daliniai rado džiunglėse di
delį komunistų ginklų sandėlį. 
Spauda rašo, kad tokiais atvejais 
helikopterjais priskrenda viso
kių štabo karininkų, kurie nori 
gauti iš rastų komunistų sandė
lių sau suvenirų. Ypač populia
rūs esą sovietų SKS šautuvai, 
kuriuos karininkai parsiveža at
minimui namo Į Ameriką.

SAIGONAS. — Amerikos 
bombonešiai puolė komunistų 
pozicijas Kambodijoje po to, kai 
iš ten paleisti sviediniai numu
šė amerikiečių helikopterį, ku
ris susprogo ore.

HONOLULU. — Havajuose 
katalikai demonstruoja prieš 
senato priimtą legalizuotų abor
tų įstatymą Havajų Atstovų 
Rūmai jį atmetė ir dabar teks 
abiejų rūmų konferencijoje klau
simą dar kartą persvarstyti.

Vliko pirmininkas Dr. J. K. 
Valiūnas JAV Valst. Departa
mentui pageidavus, vasario 6 d., 
Lietuvos Atstovo J. Kajecko ly
dimas, Valst. Departamente kal
bėjosi su Baltijos skyriaus vir
šininku Barkley Ward.

Pasikalbėjimas, pirmoje eilė
je, lietė galimą Europos saugu
mo konferenciją, kurią, jeigu ji 
įvyktų, V. Departamentas laiko 
rimtu, nauju įvykiu ir todėl jai 
kreipia daug dėmesio.

Dr. J. K. Valiūnas painforma
vo, kad pasirodžius spaudoje 
pirmajai žiniai apie sovietinių 
valstybių bloko nutarimą tokią 
konferenciją sukviesti, Vlikas 
taip pat į tai atkreipė savo dė
mesį ir ruošia atitinkamą do
kumentaciją Lietuvos laisvės rei
kalu.

Vienas memorandumo projek
tas jau yra Vliko Valdybos pa
ruoštas ir jis bus V. Departa
mentui Įteiktas prieš praside
dant JAV ir Sovietų Sąjungos 
konferencijai, š. m. balandžio 
mėn., Vienoje ■— (tai Helsinky
je vykusios, praėj. metais, kon
ferencijos, dėl strateginių gin
klų apribojimo, tąsa).

B. Ward, iš savo pusės, pa
brėžė, kad Baltijos kraštų klau
simas V. Departamente esąs la
bai svarbus ir šis pasikalbėji
mas būsiąs naudingas.

Buvo paliesti ir kiti svarbūs 
tarptautiniai Įvykiai, kurie tie
siogiai ar netiesiogiai, visuomet 
paliečia ir Europos klausimus, 
ir, tuo pačiu, ir Lietuvą, z

B. Ward, savo ruožtu, Vliko 
Pirmininkui ir Lietuvos Atsto
vui užtikrino, kad Baltijos kraš
tų okupacija ir neteisėtas tų 
kraštų Į Sovietų Sąjungą Įjun
gimas, kurio JAV nepripažįsta, 
yra principinis šio krašto užsie
nio politikos klausimas, dėl ku
rio nebūsią daroma jokių kom
promisų.

Tarp kita ko, p. Ward dar 
pabrėžė, kad V. Departamentas 
labai vertina Vliko veiklą tarp
tautinės politikos plotmėje ir 
iš Vliko pirmininko patyręs apie 
šio, vasario mėn. vidury, numa
tytą kelionę į Europą, dr. Valiū
no prašė, jam iš Europos sugrį
žus, nedelsiant atsilankyti V. 
Departamente.

Pasikalbėj imas V ašingtone,
'dviem atvejais, vykęs geroje, 

, užtruko 
(E)

♦ Vakar Izraelio lėktuvai puo
lė netoli Kairo didelę plieno įmo
nę. Egipto pranešimu, čia žuvo 
70 civilių ir 160 buvo sužeistų. 
Tuoj po to puotimo Izraelis pra
nešė Raudonajam Kryžiui, kad 
buvo numesta ir uždelsto sprogi
mo bomba. Egiptas turėjo nu
traukti gelbėjimo darbus, šį Iz
raelio puolimą ^pasmerkė JAV 
valst. departamentas, o Izraelio 
ambasadoriui buvo Įteikta pro
testo nota. Joje raginama lai
kytis karo paliaubų. Amerikos 
ambasadorius Jungtinėse Tau
tose ragina didžiąsias valstybes 
vėl derėtis dėl Viduriniųjų Ry
tų taikos.

♦ Jordane jau įvyko susišau
dymų tarp arabų partizanų ir 
Jordano kareivių. Sirija pareiš
kė remsianti partizanus.

<► Paryžiuje taikos derybos 
nedavė pažangos, šiaurės Viet
namu! atstovavo trečiaeilis dele
gacijos pareigūnas.

o- Rytinės Vokietijos premje
ras atsiuntė laišką V. Vokietijos 
kancleriui Braffdtui, kuris kvie
čiamas atvykti Į Rytų Berlyną 
pradėti pasitarimų dėl santykių 
pagerinimo.

+■ Britų aerodrome sudužo 
Amerikos lėktuvas, gabenęs nuo
dingas dujas. Apylinkės gyven
tojai buvo įspėti, griebtasi visų 
priemonių, kad dujos nepasklis
tų.

-*■ Laose buvo atmušta komu
nistų ofenzyva. Apie 12,000 pa
bėgėlių nuo komunizmo buvo 
išgabenti amerikiečių lėktuvais 
prieš mūšio pradžią.

♦ Italijoje 67 Pozzuoli miesto 
katalikų kunigai pasisakė prieš 
prieverstinį celibato kunigams 
įstatymą. Tai pirmas atviras 
italų kunigų pasisakymas.

Italija laužanti 
Laterano sutartį

VATIKANAS. — Popiežius 
Paulius, prisimindamas 41 metų 
sukaktį nuo Laterano, sutarties 
tarp Vatikano ir Italijos pasi
rašymo, pasisakė prieš dabar 

; italų parlamente svarstomą ci
vilinės metrikacijos Įstatymą, 
kuris leis susituokusiems skir-

MASKVA. — Trys jauni už
sieniečiai : du italai ir vienas bel
gas buvo atskiruose teismuose už 
chuliganizmą nuteisti vieneriems 
metams darbo stovyklos. Jie kal
ti tuo, kad viešose vietose rusams 
platino savo parašytus laiškus 
premjerui Kosyginui, kuris bu
vo prašomas nebausti rašytojų,

Vakarų valstybėms rūpi su
sisiekimas tarp Vakarų Berlyno 
ir Vakarų Vokietijos. Jį dažnai 
trukdo komunistų sargybiniai. 
Tuo tarpu, komunistams rūpi pa
neigti Vakarų Berlyne Vakarų 
Vokietijos teises.

Sovietų teorija yra tokia: Ry
tų Berlyne vakariečiai neturi jo
kių teisių ir atsakomybės, ta
čiau sovietai vakarų dalyje — 
turi. Iki šių dienų sovietų ka
reiviai iš eilės neša sargybą prie 
Spandau kalėjimo, kur sėdi tik 
vienas Rudolf Hess. Sovietai• i i • j • i » IvllclO Xv vlVLvJlX JL v v XvvCvlnevaržyti laisvių, nekalmti pa- ■, x , ..... .t . 5. įkartu su kitais trim sajungmm-sisakiusių pries vyriausybes:

sprendimus.
Tokia pat bausme pirmadienį 

Leningrade buvo nubaustas jau
nas norvegas. Sovietų režimas 
išsigando, kad tokių demonstra
cijų pasitaiko vis dažniau. Artė- 

tis. Popiežius sako, kad toks- jant Lenino gimtadieniui Krem- 
įstatymas vienašališkai sulau
žys konkordatą, kurį keisti rei
kėtų pasitarimuose tarp pasi- ’ 

■rašiusių šalių; Vatikano ir Ita-!
lijos. '

Minimas konkordatas davė tei
sę katalikų kunigams pravesti; 
legalias sutuoktuves bažnyčio
se, nereikalaujant civilinių apei
gų įstaigose. Italijos mokyk-, 
lose buvo įvestas privalomas ka
talikų tikybos pamokų dėsty
mas, katalikų kunigai nebuvo 
šaukiami į karinę tarnybą.

I
Italijos valdžia konkordatą 

jau penkis kart pakeitė. Nau
jos reformos

liaus vadai planuoja privežti iš 
viso pasaulio jaunimo delegaci
jų. Bijoma, kad jauni užsienie
čiai nepradėtų daugiau tokių 
“provokacijų”, kaip dabar nu
baustieji. Italai buvo Maskvos 
krautuvėje prisirakinę prie gele
žinės tvoros ir milicija daug pa
vargo, kol juos išvadavo. Tą Įvy
kį matė šimtai maskviečių.

kais dalyvauja Oro Saugumo 
Centre ir pakaitomis siunčia gar
bės sargybą prie karo pa~ik:klo 
netoli Brandenburgo vartų. So
vietai Berlyne laikosi priežodžio: 
Kas tavo, — tai ir mano, bet kas 
mano, tai jau — ne tavo.

Berlyno burmistras Schuetz 
pareiškė viltį, kad vakariečiai 
derybose su sovietais apgins Va
karų Berlyno interesus.

Kinija numušė

BOSTONAS. — Iš visos Ame- 
buvo pasiūlytos ■ rikos surinkti jaunuoliai važiuo-' 

pernai lapkričio mėnesi specia-į ja j Kandos uostą St. John. Ten 
lios juristų komisijos, sudary- i stovi iš Kubos atplaukęs laivas, 
tos 1968 metų spalio mėn. De- kuris turi paimti amerikiečius 
rybų su Vatikanu dėl konkorda-' jr nugabenti juos Į Kubą cukri- 
to pakeitimo dar nebuvo. Parla-; nių nendrių kirsti. Kubos laivas 
mentas baigia svarstyti naują ; jau sugrąžino 260 jaunuolių, ku- 
vedybų įstatymą, kuriame nu- j rįe savo darbo prievolę Kubai 
matoma ir teisė išsiskirti. Se-I jau atliko.
nato komitetas jį jau priėmė, da 
bar ji svarsto žemieji rūmai.

šias keliones, be valstybės de
partamento leidimo ir be vizų, 
organizuoja “Venceremos” or
ganizacija (Mes laimėsime!). 
Vieno autobuso Kanados muiti
ninkai Windsore neįsileido, nes 
keleiviai pareiškė važiuoją į Ka
nadą slidinėti. Muitininkai ne-

WASHINGTONAS. — Ame-j matė jokiu slidžių, o taip pat, 
rikos ambasadorius Prancūzijo- žinojo, kad St. John, New Bruns- 
je Sargent Shriver galvoja pa- wick apylinkėse nėra jokių są- 
sitraukti iš savo pareigų ir pra- lygu slidinėjimui.

Planuoja naują
I karjerą politikoje

Pritaria Nixonui
PRINCETONAS. — Viešosios 

opinijos tyrimo Gallup institutas 
skelbia, kad prezidento Nixono 
populiarumas krašte per sausio 
mėnesį nesumažėjo, bet padidė
jo. Į klausimą, ar pritaria pre
zidento atliekamam darbui, 66% 
atsakė, kad pritarią 23% — ne
pritaria ir 11% neturėjo opini
jos.

Pabrėžiama, kad prezidento 
populiarumą- buvo lygus visoje nuotaikingoje dvasioje, 
Amerikoje, ktiri instituto pada- apie tris valandas, 
linta į keturis rajonus: rytai, vi- 
durvakariai, pietūs ir tolimieji 
vakarai.

♦ Praėjusią savaitę 
me žuvo 95 amerikiečiai.

Vietna-

PALM SPRINGS. — Ameri
can Motors bendrovė parodė 
spaudos atstovams savo naujo 
automobilio model} “The Grem
lin”. Tai panašus j užsienietiš
kus, dviejų arba keturių vietų 
modelis, kurio uždavinys bus 
atimti iš užsienio bendrovių 
Amerikos rinkos dalį. Gremlin 
bus tik dviem coliai ilgesnis už 
Volkswagena.

American Motors šiais metais 
ne tik nesumažino gamybos, 
kaip trys Detroito didieji auto
mobilių gamintojai, bet net jų 
padidino. Bendrovės direktoriai 
tikisi, kad naujieji modeliai ame
rikiečiams patiks ir pakels bend
rovės pajamas.

dėti naują karjerą politikoje. 
Washington© šaltiniai tvirtina, 
kad Shriveris dar neapsispren
dęs, į kurią vietą kandidatuoti. 
Jis yra siūlomas užimti demo
kratų partijos pirmininko vie
tą. Jis gali kandidatuoti į Ma-_ 
rylando gubernatoriaus vietą, 
arba į senatoriaus iš New Yorko 
vietą.

Kalbama, kad New Yorko de
mokratai planuoja sudaryti ben
drą Goldbergo-Shriverio “tiekė-1 
tą”, kur Goldbergas, buvęs am
basadorius Jungtinėse Tautose, 
kandidatuotų į gubernatoriaus 
vietą, o Schriveris — į senato
riaus.

Sakoma, kad ambasadorius i 
Shriver pasitrauks iš Paryžiaus 
posto po prezidento Pompidou 
kelionės į Washingtoną kur jis 
lankysis kovo 3 d.

Autobusas, 
kuriame atvyko tie melagiai, bu
vo iš Čikagos.

Venceremos organizacija išlei
do autobusams samdyti apie 20,- 
000 dolerių. Iš kur ji gauna lėšų 
siųsti į Kubą apie 750 jaunuo
lių, yra klausimas, kuris domina 
tam tikras įstaigas. Yra žinių, 
kad amerikiečius jaunuolius Ku
boje apmoko “revoliucijos” tak
tikos ir gerokai paplauna jau ir 
taip komunizmo apgadintus sme
genis.

Detroitas. — Prezidento pa
siūlymas kongresui, kad automo
biliai įrengtų dujų Valytuvus, 
davė atgarsį Detroito automo
bilių įmonėse, čia sakoma, kad 
įrengti dūmų valytuvus kainuo
tų apie 300 dol. kiekvienam au
tomobiliui, todėl jų.kainos pakil
tų 10% iki 15%.

c
HONG KONGAS. — Komu

nistinė Kinija paskelbė, kad jos 
priešlėktuvinė gynyba numušė 
virš Hainano salos Amerikos 
žvalgybos lėktuvą. Dalinys, ku
ris “šnipų” lėktuvą numušė, 
tuoj buvo vyriausybės apdovano
tas.

Nepaslaptis, kad JAV lėktu
vai be įgulų skraido dideliame 
aukštyje virš’ komunistinės Ki
nijos. Tokias misijas atlieka ir 
Formozos aviacija. Per paskuti
nius šešerius metus kinai giriasi 
numušė jau 20 amerikiečių lėk
tuvų. Numušimo proga, kinų 
žinių agentūra sako, kad jos gy
nybos jėgos toliau ruošiasi ka
rui ir sunaikins Amerikos im
perializmo bei socialimperializmo 
(sovietų) jėgas, jei jos išdrįstų 
pradėti agresiją prieš Kiniją.

Amerika remsianti 
Afrikos valstybes
ADDIS ABABA. — Valstybės 

sekretorius William Rogers 
Etiopijoje pareiškė, kad Ame
rika neturi Afrikoje jokių pla
nų plėsti savo Įtaką ir tikisi, kad 
Afrika nepavirs didžiųjų vals
tybių varžytynių vieta. Ame
rika, kiek sąlygos leis, rems Af
rikos kraštus, tačiau, — Įspėjo 
Rogers, — Amerika turi daug 
savo neišspręstų klausimų ir jos 
ištekliai irgi nėra be ribų. Ro
gers pareiškė, kad Amerika prie
šinga sistemoms, kurios remiasi 
rasine diskriminacija.

Valstybės sekretorius ilgesnį 
laiką kalbėjosi su Jugoslavijos 
prezidentu Tito. Buvo svarsto
mi daugiausia Viduriniųjų Rytų 
taikos reikalai. Manoma, kad 
Rogers prašė Tito, kai jis lanky
sis šį mėnesį Egipte, įtikinti pre
zidentą Nasserį. kad tas ieško
tų su Izraeliu politinio sprendi
mo.

■■■**' -S.
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Dr. Jonas Basanavičius

Vasario 16-ta mūsų tautos 
šventė. Minime ją dėl to, kad 
1918 m. tą dieną buvo paskelbta 
Lietuvos nepriklausomybė. Ta
čiau su vasario 16-ta yra susie
tas ir lietuviams liūdnas įvykis: 
prieš 43 metus tą dieną mirė Vil
niuje dr. Jonas Basanavičius, kai 
kurių vadinamas Lietuvos patri
archu.

Iš tiesų Lietuvos atgimime dr. 
Jonas Basanavičius suvaidino ne
paprastai svarbų vaidmenį. Jo 
įsteigtas “Aušros” laikraštis bu
vo savo rūšies varpu, kurio gar
sai pasiekė ne tik žmonių ausis, 
bet ir širdis. Užteko “Aušrai” 
tik trejus metus skelbti atbudi
mą (1883—1886), kad būtų iš
judinta tautos sąmonė, kurios 
pasekmėje Lietuva pasiskelbė 
nepriklausoma valstybe.

Prie Lietuvos išlaisvinimo dr. 
J. Basanavičius ėjo įvairiais ke
liais, kurie, kaip jam atrodė, yra 
geriausi ir tinkamiausi. Jo visi 
darbai kaipo rašytojo, kalbėto
jo, tautosakininko buvo susieti 
su siekimu savo tautai laisvės 
ir nepriklausomybės.

Dr. J. Basanavičiaus įtaka bu
vo didelė ir jaučiama visur. 1905 
m. įvykusiame Vilniuje lietu
vių seime jis sugebėjo apjungti 
bendram darbui įvairių partijų 
bei krypčių žmones, kas prisi
dėjo prie iškėlimo to seimo reikš-

uvo paskelbta nepriklauso- ■ 
valstybe.

Keistu sutapimu, tas kilnus• 
I asmuo, kurio vardas su Vasario i 
i 16-tos aktu ir diena yra labiau-1 
i šiai susietas, ir savo gyvenimą 
tą dieną baigė: jis mirė, kai Vii- Į 

j niaus visuomenė minėjo devintą i 
Lietuvos nepriklausomybės pa- Į 
skelbimo sukaktį.

Nuo jo mirties vasario 16 d. j 
sukaks 43 metai. Minėdami Va- Į 
sario 16-tąją lietuviai, reikia 
manyti, prisimins ir tą žilabarz
dį senelį, dr. Basanavičių-Basa- 
nių.

Dr. Jonas Basanavičius pri
klauso tai kategorijai daktarų, 
kurie Lietuvai ir jos žmonėms 
yra labiau žinomi kaip laisves 
kovotojai ir kultūrininkai, negu 
kaipo gydytojai.

Kad dr. Basanavičius, baigęs 
medicinos mokslus, net 25 metus 
praleido svetimose šalyse (dau
giausia Bulgarijoje), — tai ga
lima praleisti, pamiršti. Bet jo
kiu būdu negalima neprisiminti 
to, kad jis su keliais kitais tal
kininkais pradėjo leisti “Auš
rą”. Niekas negali neprisiminti 
jo gausių raštų, tautosakos rin
kinių ir jo nuopelnų ryšium su 
Lietuvių Mokslo Draugijos įstei
gimu. Tai draugijai ieškodamas 
paramos, jis kartu su Martynu 
Yču atvyko į Ameriką ir aplan
kė lietuvių kolonijas.

Jeigu dr. Jonas Basanavičius 
Tautos pavergimo metais buvo 
šviesiu spinduliu, tai jis tokiu 
pat spinduliu turi šviesti ir 
mums, siekiant atgauti tėvynei 
laisvę.

Dr. Basanavičius, neabejojo, 
kad Lietuva susilauks aušros. 
Neabejokime ir mes bei eiki
me jo pramintu keliu.

laibą. Ve- 
ranizavo j

Hempstead miestelio administratorius Ralph G. Caso 
kairės) įteikia lietuvių delegacijai proklamaciją, skelbiančią 
vasario 16-tosios Lietuvos nepriklausomybės šventės savaitę. 
Proklamaciją priima Lietuvos gen. kons. Anicetas Simutis. Iš

ALT Pirm. Ę. Bartkaus kalba per radiją 
Vasario 16 d. proga 1970 m.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Priimami užsakymai automobiliams — Moskvich ir Zaporozec. 
Vedėjas E. ŽUKAUSKAS
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1.
2.
3.
4.

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS H t, 336 psL 
Juozas LiOdžius, RAŠTAI, 246 psl. ....________ .._ _______
M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl. ____ ___
Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE

TUVA. 699 psl. __ ____________________________
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl...........
J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

enka savo valdybą, šo
kių programą tvarko p. S. Mi
lašius. Jis vienam pasirodyme 
su grune net laimėjo premiją. It. 
Juška tvirtina, kad pirmu smui
ku turėtų groti L. Bendruomenė 
Milwaukeje ar tenai gyvenę lie
tuviai. P. Juška, nueikite ir pa
sakykite jiems. Bendruomenė 
grojo, bet savanoriškai atsisa
kė. Milwaukees moterims, ku
rios dirbo buvo siūlyta perim
ti kai kuriuos ^skyrius, bet at
sisakė. Vaikų skyriui kaip tik 
vadovauja mihvaukietė Oberjai- 
tienė. Taigi Juškos pasiūlymu 
negalima pasinaudoti. Dėl dar
bo rankų stokos mes nei vienas 
nesiskundžiame. Matyti kores
pondentas, pamatęs aukščiau ci
tuotą anoniminį laišką, norėjo 
pabrėžti: Nekreipiant dėmesio 
į visų nenorinčių dirbti “pata
rimus”... Pagal kokius “aktus” 
anoniminio laiško rašytojas rei
kalauja. kad visi nutarimai tu-« 
ri būti bendruomenei žinomi. 
Moterų klubas yra visiškai at
skira organizacija. Klauskime 
atvirkščiai: Bendruomenės nu
tarimai turi būti žinomi moterų 
klubui. Jeigu aš noriu žinoti, 
kas vyksta kurioje organizaci
joje, įsirašau į ją. Taigi nerei
kia kovoti su malūnais. Darbo 
Milwaukees, Racine ir Kenosha 
apylinkėse yra užtektinai. Bū
tų labai gerai, jeigu Milwaukees 
lietuviai galėtų dalyvauti viena

(antras iš

Kova su malūnais ir pranašai

kairės stovi ALB tarybos narys Kęstutis Miklas, jo žmona He
len, lietuvių moterų klubo tarybos narė ir Nassau ALB valdybos 
narys — Petras Jurgėla.

Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje arba 
pasiunčiant Money Orderį arba čekį tokiu adresu.

X * VJ O A JLA k-z®

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

'PACKING

KENOSHA, Wise. — Perskai
čius B. Juškos korespondenciją 
“Nusiskundimai ir pasigyrimai” 
susidaro vaizdas, kad p. Juška 
kovoja su malūnais. Kad nesu
sidarytų kitiems lietuviams blo
gas vaizdas aš, kaip visą šven
tę tvarkęs, turiu pareikšti: Pa
sirodymas Mihvaukėje tautybių 
šventėje vykdomas savanoriš
kais pagrindais. Jokio užgaulio
jimo valdybų perskaitęs Draugo 
ir Naujienų korespondencijose 
neradau. Neradau ir pavarto
to žodžio valdybos. Naujienose 
pavartotas žodis komitetas. Tarp 
žodžių valdyba ir komitetas yra 
skirtumas. Drauge radau pasa
kymą: Nekreipiant dėmesio į 
visus nenorinčių dirbti patari
mus, komitetas dirbo ir resulta
tai išėjo geresni, kaip buvo ti
kėtasi. Rugsėjo mėn. 23 d. 69 
m. gavau anoniminį laišką, ku
ris sako: “Aš esu vienas iš tų 
asmenų, kurie atsisakė p. Ged
gaudui talkininkauti Milwaukees 
tautų pasirodyme. Priežastis yra 
ta: Daktare, Jūs kaip intelektu- 
las turite suprasti, kad bendro 
darbo negali pasiimti, tam rei
kalui nerinktas asmuo. Jūs ski
riate žmones tam reikalui nie
kieno neįgaliotas. Nesiskaitote 
su visuomenės jausmais ir rei-

kalavimais. Jūs turite aiškiai 
žinoti, kad bent koks bendras 
veikimas reikalauja dviejų pa
grindinių dalykų: bendro visuo
tinio susirinkimo rinktos valdy-1 ar kita forma State Fair, Sum- 
bos, 2. to paties susirinkimo 
rinktos patikrinimo komisijos. 
Visi valdybos nutarimai ir dar
bai turi būti bendruomenei žino
mi... Be šito, Daktare, neturė
site pasisekimo ir bendros pa- 
gelbos...

Šitą laišką, aš visiems rodžiau
ir greitu laiku pakabinsiu lau- į &eras- 
kiamajame. Milwaukee nutrau-! Dėkoju p. Juškai už patarimus, 
kus atstovavimą tautų pasirody- bet labai gaila, pasinaudoti ne- 
me, siūliau Kenosha-Racine ben- galėsiu. V. Balčiūnas, MD

BROLIAI IR SESES

Minint Vasario 16-tą ir vėl 
keliomis mintimis noriu pasi
dalinti su jumis. Amerikos už
sienio politikoje pradeda reikš
tis naujos nuotaikos — nusian- 
gažavimo politika. Iš Vietna
mo atitraukiami kariuomenės 
daliniai ir visokiais būdais ban
doma sumažinti Amerikos įsi
pareigojimus Azijoje. Europo
je, laisvieji kraštai, stipriai 
propaguoja nusiginklavimo 
konferenciją, kuri tūrėtų atsto
ti antrojo pasaulinio karo pa
baigoje neįvykusią taikos 
konferenciją, šie žygiai yra 
daromi Europos kraštų jau
čiant Amerikos Jungtinių Val
stybių pastangas sumažinti įsi
pareigojimus Europoje. Altą ir 
visą Amerikos lietuvių išeiviją, 
šie reiškiniai įpareigoja būti 
ypatingai atidiem ir reikalui 
esant vykdyti koordinuotus žy
gius, kad naujiem vėjam pu
čiant nebūtų pažeista Lietuvos 
byla.

Neseniai Vilkui pavyko iš
sirūpinti iš Ispanijos valdžios 
radijo laiką lietuviškas pro
gramas transliuoti į pavergtą 
kraštą. Vienintelę sąlygą, ku
rią ispanai pastatė mums, tai 
vengti neigiamo transliavimo 
apie gen. Franko, Ispaniją ir 
Bažnyčią. Kitaip sakant mums 
yra duota absoliutinė žodžio 
laisvė kalbėti visais lietuviškos 
ir pasaulio politikos klausi
mais ir dalintis mintimis su pa
vergtu kraštu. Tokių sąlygų 
neturime jokioje kitoje radijo 
programoje. Kitos programos 
yra kietai cenzūruojamos ir 
labai sunku bent ką įdomesnio 
iš mūsų politinio gyvenimo 
pranešti į kraštą ir visai nega
lima diskutuoti okupacijos ir 
jos išdavų mūsų tėvų žemėje. 
Turimomis žiniomis Madrido 
radijo yra gerai girdimas Lie
tuvoje ir labai plačiai jo klau
soma. Aukšto lygio progra
mos išlaikymas uždeda papil
domą atsakomybę ant Vliko 
pečių ir mus Amerikos lietu
vius įpareigoja ją finansiniai 
išlaikyti. Pats radijo 
nieko nekainuoja,
sudaryti minimalines 
mines sąlygas programos va
dovams, idant programos bū
tų įdomios, įvairios ir politiniai 
atsakomingos. Todėl kviečiu 
visus geros valios lietuvius pa
didinti savo vasario 16 d. lais
vinimo darbui skiriamą auką, 
idant Amerikos lietuvio įsipa
reigojimai būtų įvykdyti. Yra 

j kai kuriuose mūsų visuomenės

E. BARTKUS

merfest, o Racine ir Kenosha 
lietuviai savo “conty fair”. Kiek 
liečia pasigyrimą, tai irgi p. Juš
ka prašovė pro šalį. Jeigu mo
terys pajėgė paskirti po 100 dol. 
dviem studentėm ir dar 50 dol. 
Balfui, sumokėti visas išlaidas, 
taigi pasisekimas turėjo būti

sluoksniuose nuotaikos trukdy
ti Altui ir visai laisvinimo ak
cijai lėšų telkimą. Taryba tą 
akciją ir jos iniciatorius griež
tai smerkia ir užtikrina visus 
lietuvius, kad ALTAS jokių 
kompromisų laisvinimo dar
buose nedarys ir ves nenuils
tamą kovą su Lietuvos priešu 
iki visiško tėvų krašto išlaisvi
nimo.

Minint 52-rąją Vasario 16-tos 
dienos akto sukaktį dar kartą 
kviečiu Amerikos lietuvius 
gausiai paminėti šį garbingą 
įvykį, vėl atsinaujinant savyje 
besąlyginėje kovoje už Lietu
vos laisvę ir gausiai finansi-' 
niai paremti politinį darbą dir
bančius Altą ir Vliką.

Sesėms ir broliams raudonos 
meškos teriojamame krašte 
linkiu ištvermės sulaukti švie
saus ir laisvo rytojaus.

Muziko Strolios atsiminimai
Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.
176 puslapiai, yra fotografijų, minkšti -viršeliai. Kaina $2.00. 
Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.
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šitas knygas galite įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money 
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laikas 
bet turime 

ekono-

WATERBURY. CONN.
Tradicinis Vasario 16 d. 

parengimas

Kasmet vasario 16 dieną Wa- 
terburyje Danutė Venclauskaitė 
suruošia jaukų pobūvį ir pati da
lyvius pavaišina užkandžiais, 
bet visi dalyvių sudėti pinigai 
perduodami Balfui Vasario 16 d. 
gimnazijai Vokietijoje remti.

Tradicinis pobūvis įvyks 48 
Green St., lietuvių klubo pa
talpose, vasario 16 d., 6 vai. vak., 
visi maloniai kviečiami dalyvau
ta

Alto ruošiamas H.16 minėji
mas įvyksta sekmadienį, vasario 
15 d.

• Iranas arba Persija pagami
na per metus 300 milijonų tonų 
alyvos. Amerika iš ten nuper
ka tik apie 4 mil. statinių, šie
met Irano alyvos bus perkama 
daugiau, nes jos statinė yra vie
nu doleriu pigesnė už vietinę.

PER ANNUM PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

'0 PER ANNUM 0 PER ANNUM PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON ALL PASSBOOK
ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

John Pakel, Sr., President and Chairman of the Board

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat. 9 to 13:30 ....
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I džios, po š ešerių posėdžio vūlan- j 
dy, vis tik priėjo tokį saliamo- j 
nišką sprendimą, ogi: “sutartai 

i kviesti lietuvių spaudos bendra- j 
! darbius skelbti teisingą ir vi-< 
sapusišką informaciją’’. Taigi 

j didelė pažanga padaryta iš ben- 
druomeęininkų pusės, nes dar tik 
prieš keletą mėnesių Bendruo
menės Tarybos kai kurie dak
tarai, Bendruomenės Tarybos 
sesijoje erzaciniam, atstovui L. 
Valiukui iš Los Angeles vado
vaujant, kartais, kai kas jiems

Į nepatiko, šaukė “būūū” ir kėsi
nosi pravesti rezoliuciją, smer
kiančią Naujienas, kad menamai! 
jose netiesa rašoma apie LB*

inko inž. Br. Nainio veiklą, 
čia pat r

tuose laikraščiuose pasitaiko są
moningas prasilenkimas su tie
sa, tariamai Tarybos narių dau
gumai tai nebuvo svarbu. Svar
bu buvo atsiskaityti su Naujie
nomis.

Taigi, nei per nago juodymą 
ne prasilenk: ant su tiesa, neriu 
paliesti kai kuriuos Bendruome
nės klausimus, o taip pat ir vi
sapusiškai.

Kaip čia išeina?

štai Bendruomenės vadai pori
na, kad jeigu kiti kurių nors dar
bų neatlieka, tai jų pareiga tuos 
darbus atlikti, i'ik kažkodėl šią

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

Slaptos sąskaitos Šveicarijos bankuose
Nebėra jokia paslaptis, kad nemažas skaičius ame

rikiečių užsienio bankų pagalba išsisuka nuo mokėjimo 
mokesčių. Dėlei to valdžia netenka daug milijonų dolerių. 
Būdinga yra tai, kad paprastai užsienio bankų paslauga 
naudojasi ne tik visokie sukčiai ir kriminalistai, bet me
namai ir garbingi piliečiai.

Tiems, kurie nori išsisukti nuo mokesčių mokėjimo 
ir nuslėpti savo pajamas (įgytas legaliai ar nelegaliai), 
geriausia užuovėja yra Šveicarija, pagarsėjusi savo ban
kų ypatingu operavimu.

Jau gana seniai kai kurie Šveicarijos bankai Įsivedė 
labai Įdomią sistemą, kuri suteikia klientams apsaugą. 
Apsaugą ta prasme, kad niekam nėra išduodamos jų pa
vardės. Vadinasi, pašaliniams nėra žinomi nei klientai, 
nei kokios tų klientų yra bankinės sąskaitos, atseit, kiek 
jie turi tuose bankuose pinigų.

Kai klientas atidaro sąskaitą banke, tai jam yra pa
skiriamas numeris arba kodas. Pagal tą numeri ir yra 
vedamos visos transakcijos: Į banką depozituojami arba 
iš jo ištraukiami pinigai yra rekorduojami ne kliento var
du, bet jo numerio.

Prieš antrąjį pasaulinį karą klientams išduodavo tik 
numerius, nereikalaudami jokio kito tapatybės įrodymo. 
Kam buvo žinomas sąskaitos slaptas numeris, tas galėjo 
pinigus’’ iš banko ištraukti. Pasinaudodami tuo, nacių 
agentai kankinimais išgaudavo iš žydų jų bankinių sąs
kaitų numerius ir, nuvažiavę į Šveicariją, ištraukdavo 
pinigus. Dabar bile kam ištraukti pinigus jau nebegali
ma, nes bankai pakeitė savo sistema: klientas, atidary- 
damas sąskaitą, užpildo specialų lapą ir ant jo pasirašo. 
Tas lapas yra tapatybės įrodymas ir apsaugoja sąskaitą.

Bet kokiu būdu Šveicarijos bankai yra panaudojami 
visokiems nelegališkiems sandėriams atlikti, kad tuo 
būdu būtų galima išsisukti nuo mokesčių mokėjimo bei 
paslėpti dažnais atvejais kriminalines priemones, kurio
mis buvo įsigytos stambios sumos pinigų ?

Kongreso bankinių reikalų komitetas, kuriam vado
vauja Wright Patman, dabar veda apklausinėjimą ry
šium su siūlomu įstatymo projektu, kuris yra taikomas 
bankams. Jei tas projektas būtų priimtas, tai Amerikos 
bankai turėtų rekorduoti visas savo transakcijas su už
sienio bankais.

Tas komitetas pakvietė,liudyti Robert M. Morgen-

thau, kuris prieš Kalėdas buvo priverstas rezignuoti iš 
pietinio New Yorko J. V. prokuroro posto. Eidamas 
prokuroro pareigas, Morgenthau kaip tik pasižymėjo 
narpliojimu tų machinacijų, kokios yra daromos bankų.

Spaudai Morgethau pareiškė, jog jis, kai ėjo proku
roro pareigas, buvo teisingumo departamento “paprašy
tas” per daug nespausti vieno New Yorko banko ryšium 
su jo vedamomis transakcijomis su užsienio bankais. Gir
di, tai gali pakenkti dabar vedamoms deryboms su Švei
carija. Yra gerai žinoma, pareiškė Morgenthau, kad 
tarp Wall Street ir dabartinės administracijos yra labai 
artimi ryšiai. " į,

Šveicarijos bankai turi savo skyrius ir Amerikoje. 
Tie jų skyriai yra reguliuojami Amerikos įstatymais. 
Jie nėra tik varžomi dividendų mokėjimu (moka dides
nius nuošimčius negu Amerikos bankai). Bet jei ameri
kietis tuose šveicarų bankų padaliniuose norėtų atidaryti 
“slaptą sąskaitą”, pažymėtą numeriu arba kodu, tai jam 
būtų paaiškinta, jog tokią sąskaitą jis tegali atidaryti 
Švecarijoje. Be to, sąskaita turi mažiausiai siekti §150.000!

Pradžioje tomis slaptomis sąskaitomis daugiausia 
naudojosi visokie raketieriai, kad valdžia negalėtų pri
kibti prie jų nelegalių pajamų. Dabar tokias sąskaitas 
atidaro ir visokie spekuliantai, norėdami paslėpti savo 

: bizniškas transakcijas. Pavyzdžiui, tie spekuliantai bir- 
i žoje supirkinėja arba parduoda akcijas. Jų vardu tai daro 
šveicarų bankai. Tačiau jų vardai tėra pažymėti nume
riais arba kodais. Į tą sandėrį įveltos yra ir brokerių 
firmos.

Kai jau kartą slapta sąskaita Šveicarijos banke ati
daroma, tai ją padidinti nebėra sunku. Patarnavimą su
teikia ir kai kurie Amerikos bankai, persiųsdami pini- 

! gus šveicarų bankams. Siuntėjas paprastai užpildo spe
cialią formą pramanytu vardu ir paduodamas’ klaidingą 
adresą. Tokiu būdu valdžia negali patirti, kas jis toks 
yra. Morgenthau išvardijo du tokius bankus, vienas 

j kurių yra New Yorke, o kitas — Milwaukeje.
Šveicarų bankais naudojasi ir visokios apgavingos 

'biznio įstaigos, kurios išgauna iš valdžios šimtus tūks- 
I tančių dolerių, o paskui subankrutuoja.. Vėliau pasirodo, 

-j jog tų subankrutavusių įstaigų vedė jai.yra gerai apsirū
pinę slaptomis sąskaitomis bankuose. Tačiau įrodyti, kad 
jie yra paslėpę dideles sumas pinigų, neįmanomą.

Patmano paruoštas įstatymo projektas transakcijoms 
kontroliuoti su užsienio bankais užkirstų kelią toms suk
tybėm, kurios dabar yra praktikuojamos, ir dėl kurių 
valdžia netenka daug milijonų dolerių pajamų mokesčiais.

i . . - > . I
į xJi s ^li i s as v asjurio - t^jsios i
I minėjmill pro^ja.

Į rankas pateko LB Centro \ 
į valdybos bendrarastis apyiin- j 
i kių valdyboms. Jame rašoma: 
| “Amerikiečių visuomenę infor- i 
muoti apie lietuvių išeiviją, pa
vergtų tautų ir mūsų pastangas j 
atgauti jai laisvę, o taip pat 
ieškoti talkos mūsų laisvės bylai 
laimėti. Centro valdyba pakvie
tė Leonardų, Valiukų ir pavedė 
jam suorganizuoti informacijos 
komisijų”. ,

Toliau rašoma, kad šis uždavi
nys pareikalaus nemažai lėšų.

O Rezoliucijoms Remti Komi
teto valdybos vicepirmininkas 
(pirmininku yra L Valiukas) A. 
Skirius štai kų viešai spaudoje 
skelbia: “Šiuomi pareiškiu, kad 
iš Rezoliucijoms Remti Komite
to (American for Congressinal 
Action to free the Baltic States) 
vicepirmininko pareigų pasitrau
kiu, kadangi pirmininkas jau 
trys metai, kaip nesilaiko pag
rindinių organizacinių nuostatų, 
nešaukė bent metinių susirinki
mų, nerinko naujos valdybos, 
nedarė revizijos (pabr. A. R.), 
pats, savo valia, pašalino iš pa
reigų kai kuriuos valdybos na
rius, izoliavo ne tik iš valdybos, 
bet ir iš viso iš komiteto narių 
visus ne jo politinės grupelės 
žmones, pasikvietė valdybon 
nerinktus j on asmenis ir 1.1.”

Taigi, kaip čia išeina. L. Va
liukas pakviestas LB Centro val
dybos, jo veiklai reikalingi pini
gai, o juos gauti galima nutrau
kiant aukas nuo laisvinimo dar
bo naštą nešančios Amerikos 
Lietuvių Tarybos. Ar tai bend
ruomeniška, ar tai naudinga Lie
tuvos laisvinimo bylai.

O kada bus paskelbta Rezoliu
cijoms Remti Komiteto atskaito
mybė?

Ar tai visapusiška?
Visapusiškumas informacijoje 

yra geras dalykas. Štai kaip to 
visapusiškumu laikosi LB Cen
tro valdyba.

Prieš kiek laiko buvo trumpa 
žinutė paskelbta, kad jaunimo 
reikalų vedėja Centro valdybo
je Dalia Tallat-Kelpšaitė iš val
dybos pasitraukė. Taigi va, sa
vo laiku dabartinis Centro val
dybos pirmininkas pirštu dur
damas į buvusią Centro valdybą 
sakė ir rašė, kad pastaroji nėra- Į 
do dialogo su jaunimu. O kaip 
jam išėjo? Ne tik kad paskuti
nėje Tarybos sesijoje nebuvo 
Jaunimo reikalų vadovų praneši
mo, bet ir pati vadovė iš valdy
bos pasitraukė. Tai tau ir dia- 
logas1

Va, paskutiniame Centro val
dybos bendraraštyje štai ką ma- 

| tome. Iš valdybos narių sąra- 
' šo išbraukta ne tik Tallat-Kelp-

Iš ukrainiečių Kurpitos kraičio Lietuvai
Li8tuvi&ni$ reikėtų su&rtėti ir bciKirsd&rbuiuti su

50 milijonų ukrainiečių tauta. Artumas reikalingas šiandieninėje 
kovoje dėl laisvės^ jis bus reikalingas ir išlaisvintų tautų gyve
nimą kuriant.

name mokytojo Jono Valaičio verstų ukraiįviečių 
poeto Teodoro Kurpitos eilėraštį, skirtų lietuvių Vasario 16 dienos 
šventei.

LIETUVIU LAISVĖS ŠVENTEI

Pavasario karietos ritos.
Už Jus mes meldėmės be paliovos, 
Kai auštant sostinėje laisvės rytui,

* Iškėlėt saulę Lietuvos.
Mes veržėmės talkos Jums teikti 
Per badų ir vielų bei sniego grūdį, 
Bet Ševčenkos namuos sulaikė — 
Mus Lenino raudonas maras žudė. 
Jūs atsilaikėte, o mes suklupome vieni, 
Bet žvelgiame į Dangų drąsiai, 
Nes mūsų metai kruvini 
Europai teikia naujų dvasių.
Nors kenčiam bendrų vėl vergiją, •, 
Dvasia bet laisvės neužglušo: 
Tėvų, sapnai sparnus įgyja, 
Jie, kaip Tiesa, gyvuoja tarpe mūsų... 
Vienų vieni, kai sekė tercijų mirtis, 
Kai žlugo laisvė mūs auksinė, 
Kad plaktų ta pati širdis, 
Ir vestų tikslas mus bendrinis.
Kai iš pelėsių kelsimės, ‘
Plazdės kai vėliavos abiejų mūs tautų, 
Iš Vilijų mes Dievo kraują gersime, 
O Jūs iš Dniepru evangelijos kartu.
Kai mūsų Kijevas ir Jūsų Vilnius stos, 
Rankoves kai bendrai jie užraitos, 
Tai Želigovskis, Haleris 
Mus pult iš pasalų nedrįs.

Pietų Amerikoje
Lietuviu kurortas Lietuva

Gryname lauke prieš 10 metų 
Konstancijos Kalibataitės ir Vla
do Masiokų įkurtos sūraus van
dens maudynės Lietuva jau už
ėmė 8 sklypus, išaugino medžius, 
turi puikų sūraus vandens basei
ną, . moderniškus persirengimo 
kambarius ir puikų barą su šokių 
salonu. Visa tai už parko La Sa- 
lada, prie kurio atvykus yra ko
lektyvai, kurie nuveža be mokes
čio iki Lietuvos vartų.

Balneario Lietuva sezonas jau 
prasidėjo. Ne vien šeštadieniais' 
ir sekmadieniais, bet ir vidury 
savaitės gausu sveikatą taisan
čių vasarotojų.

Rezortų savininkai ir 
milijonieriai

Ne vien Bukevičiai, Kairiai, 
Sabino, Tuminai, Jankauskai,

šaitė, bet ir organizacinių rei
kalų vedėjo Petro Petrušaičio 
pavardė. Taigi ir jis iš valdy
bos pasitraukė, bet apie tai spau
doje nebuvo skelbta. Pasiteira
vus paaiškėjo, kad net Tarybos 
nariai apie P. Petrušaičio pasi
traukimą nebuvo painformuoti. 
Taigi, jau du nubyrėjo. Tai tau 
ir visapusiška informacija.

Antanas Rūdynas

Kryžiokai, Burbai ir kiti vasar
viečių savininkai S. Clemente 
del Tuyu pajūry jau turi vasa
rotojų, o Petras ir Juana Pil- 
kauskaitė šniokai išnuomavo 
“9 de Julio” visus de parlamen
tus. Juanita Pilkauskaitė šnio- 
kienė savo moterų grožio saloną 
Juanita sostinėje turės uždary
tą nuo-sausio 18 iki kovo 1. Sau
sio _6, 1970, iš JAV atskrenda 
Elena šniokaitė, buvusi. Marcin
kevičienė) ir bus Argentinoje 
90 dienų. Jos įgaliotas brolis 
Petras jau pardavė jos mažąjį 
namą už pusantro milijono peziį. 
(Didesniojo kaina apie 5 milijo
nai).

žydų židinys Argentinoje
La Prensa ištisą .pusi, pašventė 

pirmosios Rusijos žydų imigra
cijos Argentinon aprašymui. 
Prancūzų laivu Pampa 15.12.1891 
m. atplaukė 817 Rusijos žydų. 
Kadangi carų Rusijoje žydai bu
vo apgyvendinami ne rusiškose 
imperijos dalyse, tai tų ateivių 
tarpe buvo ir iš Lietuvos, žydų 
barono Mauricio Hirsch pastan
gomis jie buvo atgabenti ir ap
gyvendinti Entre Rios provin
cijos vietovėje Basavilbaso, įku
riant Baron Hirsch vardo kolo
niją, išsilaikiusią, iki šių dienų. 
Vienok daugiausia žydų įsikūrė 
Buenos Aires mieste, kur jų skai
čius siekia ketvirtadalį milijono.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
iz ;«rbo

APLINKYBES
(Iš 1969 metų užrašų)

L. VAIČIŪNIENĖ

Atsimenu, Lenino — Stalino bolševi
kams “išvadavus iš bado visa Lietuva" ir 
išskiriamai išaukštinus pradžios mokyklos 
mokytojus, pirmasis švietimo Ministeris 
mokytojas Antanas Venclova savo dekla
racinėse kalbose vis pakibirkštindavo, kad 
nebus daugiau mokamos algos “visokiems 
kulto tarnams — kunigams, rabinams ir 
kitiems gražių legendų pasakotojams. Už 
tai tikrasis tarybinis mokytojas bus taip 
brangiai apmokamas, kad pats nenorės 
ėdančių laiką ūkių... ir galės pilnutinai 
atsidėti tarybinio žmogaus pilnutiniam 
švietimui ir auklėjimui.

Smetoninės “fašistinės" Lietuvos pra
džios mokyklų mokytojų nuosavybės ir 
del jų mokytojo darbo apleidimas net ti
pais vaizduojama tarybinėje literatūroje. 
Tuo tarpu išrašau iš A. Baltrūno apysakos 
“Tolimi keliai". Valstybinė grožinės lite
ratūros leidykla. Vilnius. 1958 m. nors 
keletą eilučių apie keturskyrės pradžios 
mokyklos (Dzūkijoje) vedėjo Drižo ūkį. 
196 pusi, parašyta:

“Gyvenimas Drižo sodyboje antraisiais 
karo metais iš pirmo žvilgsnio sriuvo įp

rasta vaga. Turėjo jis, kaip ir anksčiau, 
šešetą karvių, porą arklių, samdė berną, 

; mergą”. Toliau pasakoja apie pilnus rū- 
į sius vyno ir kitokių gėrybių.

Nuo mokyklos suolo atsiųsta i tą pačią 
i mokyklą jaunutė mokytoja Almonė, at- 
i vykusi su skurdžiu turteliu, ir toks pat 
I jaunas be turto mokytojas Antanas — abu

du buvo labai geri mokytojai...
Greičiausiai nė Drižas, nepriklausomy

bės laikais atvykdamas Į pirmąją paskyri- 
' mo vieta, neatsivežė nei ūkio, nei šešių 
į karvių, nei arklių... Tuo labiau negalėjo 

atsivežti šiedu mokytojai karo metu...
Kai pagal švietimo ininisterio aną pa

žadą mokytojams (tikrai neatsimenu vi- 
j siems ar tik pradžios mokyklų) algos jau 
Į rubliais buvo pakeltos, o pragyvenimas 
! pabrangęs. mokytoja Petrylienė, matomai 
j irgi panašios nuomonės apie žemas kate- 
■ gorijos, kaip ir Mokytojas, rašė, beveik pa- 
Į žodžiui be kabučių, taip:

Išgirdusi per radiją sekmadienio rytą 
1 pranešimą, kad mokytojams algos pakel- 
į tos. iš džiaugsmo, trilinkai susiriesdama, 
j šokau iš lovos ir skubu padėkoti... Na, ir 
į visiems iš eilės išdėkojo, vėl trilinkai su- 
I siriesdama.

Tačiau aš ir mano aplinkos mokytojai 
dėl to algų pakėlimo jokiu džiaugsmu ne- 
siraitėme. Tik nusiminėme, kad mokyto
jams pirmiausia metama meškerė. Pačių 
meškeriotojų netrukus buvo tai įrodyta.

ŠĮ gerą Mokytoją, matyt, gružinėjęs 
• žemųjų kategorijų ambicijos vabalėlis, da

bar įkando sugirksėti, pagal lietuvių liau
dies išmintį, anomis kategorinėmis žąsimis.

Ar ne koktu dabar atsiminti, kad bū- ' 
darni privalgę, vienais bado metais prie
varta turėjome suvalgyti po tiek baltų, ska-. 
nių žąsų, Lietuvos žemdirbių užaugintų, 
kiek laiptų buvo kieno kategorija.

MOKYTOJŲ KANTRYBĖ IR 
DARBO VIETA

“Mokytojas kantrus. Nestatė didelių 
reikalavimų. Dirbo ir ten, kur urapatrio- 
tams buvo per menka vieta — užkampis” 
(Žodis nestatė šioje vietoje yra rusybė).

Kas “ura”. Tai carų Rusijos imperijos 
giriantis, skatinantis, sveikinantis, aukš
tinantis, lydintis, ryžto, džiaugsmo, per
galės, laimėjimo šūkis. JĮ girdėdavome ir 
Lietuvoje iš rusų valdžios, Įkurdintų ka
riuomenės “vaisko” įgulų... Kurie mokė
mės rusiškose mokyklose, turėjome tą ura 
išmokti. Keista, kad iki šiol, net už vande
nyno kai kurių lietuvių ura neužmirštas ir 
vis “kur reikia” pritaikomas.

Kas tie urapatriotai? Mokytojas nesi
teikė pasakyti. () iš viso drumsto pasako
jimo išputoja, jog yra tie, kurie prisilaiko 
didžiosiose vietose — Kaune, Klaipėdoje, 
Vilniuje, kurių šūkis yra ura, kurie yra 
aukštųjų kategorijų, kuriems “mažesnės 
ir mažosios vietos” yra užkampiai, kurie 
turi galios sustumdyti mokytojus, lyg šach- i 
matų statulėles, i užkampius, kurių kant- ! 
rus mokytojas klauso, “nestatydamas” di- į 

“ dėlių reikalavimų... Tai būtų nepr. Lietu

vos vyriausybė su pareigūnais, gyvenan
čiais didvietėše, valdančiais stambiąsias 
Įstaigas! Ir švietimo Ministeriją.

Todėl iš šitos dalies yra urapatriotai ir 
mokytojai, kurie dirbo užkampiuose iš 
kantrybės, klusnumo, arba iš nelemto li
kimo būti mokytoju!

Šalia šios nesąmonės susitinkame su 
kita nesąmone. Juk nepriklausomos Lie
tuvos valstybės ir tautos šūkis niekados 
nėra buvęs ura (!!!) O daugiau mažiau 
tą ura atitikmuo Valio, nesukurtas, bet gi
męs iš lietuvių tautos pasaulėjautos, taigi — 
“užkampyje", — Valio, dalgeli, po pra- 
dalgėlį, valio, valio, valio..,

Mokytojas su savo ura pats išsiduoda, 
kad urapatriotai yra svetimas elementas ir 
nebūtinai didvietėše gyvenantis, visiems 
žinoma, iš kur, kaip, kada, kodėl Lietu
voje atsiradęs, kurio šūkis buvo ura ar 
koks kitas, šis elementas “vandravoda- 
mas” ir po motinėlę plačiąją Rusiją, visą 
Lietuvą laikė užkampiu. O nepriklauso
mybės laikais joje aptukęs ‘“ne vienas, kai 
kas”, žinau, užkampiais vadindavo kai
mus, išlaikiusius kalbą ir šiaip lietuvišku
mo pagrindus...

Nepriklausomą Lietuvą uždaru užkam
piu, apsirėžusiu rėžiais, apsikasusiu kap- 
čiais, kalinusią rūsyje “saulę”, laikė ir kai 
kurie lietuviai, slapta talkindami pla
čiosios pasaulinės tėvynės kūrėjams ir 
Lietuvos į ją įvesdint o jams. Kai Lietuva 
bus sukolchozinta, nė joje pačioje neliks
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užkampių po didžiąja saule žibėti lietuviš
kiems žibintams — liktarnoms.

(Tur būt nėra valstybės, kurioje tokio 
griaunančio elemento nebūtų! Todėl visai 
nenuostabu, kad jo būta isispraudusio 
ypač Lietuvoje).

“Mokytojas kantrus, dirbo ir ten”... 
reiškia, jog Į tą užkampį būdavo siunčiami 
ką nors veikti ne vien tik mokytojai, kad 
jame buvo ir kitų darbininkų, kad moky
tojas dirbo ne vien tik. užkampyje, bet ir 
didvietėše. Vien dėl to didvietėje dirbimo, 
pagal Mokytojo logiką, tie mokytojai irgi 
buvo, jei ne tikri urapatriotai, tai bent ša
lia didžiųjų urapatriotų gulėję.

Ne ura būtų tie mokytojai, jeigu tokių 
būtų, kurie dirba užkampiuose iš pašauki
mo, tautinio sąmoningumo, užkampiais 
nesibodėdami, nesijaučia pažeminti. O di
delius reikalavimus pirmiausia kelia sau. 
Bet, pagal Mokytojo nupasakojimus, tokių 
nėra. O pats Mokytojas, tame pačiame ve
žime važiavęs ir važiuodamas, bene bus 
buvęs urapatriotas!

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“N A TT J T E N A S-* 

Jos visad rašo
TF TS Y B £



2858 W. 63rd STREET
Ofiso telof.: PRospect 8-3229 
Rexid. telef.: WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
quo 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždaryta. 
Ligonius ppnima tik susitarus.

Rex. teL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-o012

DR. S. BIEŽ1S
Ttlef.: PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

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

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

Ketvirtą trečiadienį 8 vai. vak. Hol
lywood Inn svetainei, 2417 West

So. Peny, telef. PU 5-8889; Prot. 
sekret. — Anna Labžentis, 10826 S.

CO 4-2467; Kasos glob. — Valter 
Stulpinas, 11242 So. Indiana, telef. 
PU 5-0754; Kasos glob. — Kazys 
Girulis, 10850 So. Edbrooke, tel. 
IN 8-1247; Trustistas — Michaelį 
Rutkauskas, 10513 So. Wabash, tel. 
PU 5-8486; Trustistas — John Alijo
šius, 10730 S. Forest, tel. CO 4-5728; 
Klubo koresp. — Juozas Skeivys, 

1>6O1 So. Artesian, telef. PR 8-6536. 
— Klubo susirinkimai būna kiek
vieno mėnesio trecią ketvirtadienį, 
7 vai. vak. parapijos svetainėj, 108 
St ir So. State St.

KRAKIŠKIŲ DRAUGIŠKO KLUBO 
VALDYBA 1970 METAMS: Pirmi- 

mnkas —— Motiejus Strumskis, 5920 
So. Maplewood, telef. PR 6-0716; 
vicepirm. — Janina Bartkus, 6919 
So. Artesian Ave., teL 476-0686; 
ixutarmiu rast. — Eugenija Strun
gys, 4253 So. Campbeu Avė., telef. 
CL 4-3828; Finansų rast. — Ruse 
Platkauskas, 4019 So. Rockwell St., 
telef. LA 3-0833; Kasininkes •— 
Bronius Bankus, 6919 So. Artesian 
Ave., telef. 476-0686. — Susirinki
mai įvyksta kas antro mėnesio pir
mą sekmadienį 2 vai. po pietų Club 
Maplewood svetainėj, 4256 So. Ma
plewood Ave.

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

Firmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šešiad. tiktai susitarus.

CHICAGOS LIETUVIŲ SUVALKIE
ČIŲ DRAUGUOS VALDYBA 1970 ME
TAMS: Pirmininkas — Leonas Vaši- 

lievas, 7020 So. Rockwell St., telef. 
RE 7-5528; Vicepirm, — Jonas Jo
nikas, 7058 So. Fairfield Ave., tel 
RE 7-0017; Nutarimų raštininkė — 
Eugenija Strungys, 4253 So. Camp
bell Ave., tel. CL 4-3828; Finansų 
rast. — Kazys Ulevičius, 7523 W. 
62 PI., telef. 458-8870; Kasos globei 
ja ir korespondentė — Ona Švir- 
mickas, 6601 So. Whipple, telef. 
434-0290; Kasininkas — Antanas 
Gintneris, 3221 W. 61 St. — Susi-

ČIKAGOS LIETUVIŲ KĘSTUČIO PA
ŠALPOS KLUBO VALDYBA 1970 
METAMS: Pirmininkas — Julia Po

cius, 7313 So. Maplewood Ave.; 
Vicepirm. — Jonas Šulcą, 3933 So. 
Rockwell St.; Sekretorius — Mečys 
Krasauskas, 2633 W. Montgomery 
Ave.; Iždininkas — Bruno Klemka, 
10040 So. Kilpatrick Ave., Oak 
Lawn; Finansų rast. — Leonas Gi
rdėtis, 2222 W. 24th St., telefonas 
376-3980. — Klubo susirinkimai 
įvyksta kiekvieną pirmą mėnesio 
sekmadienį 1 vai. p. p. Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St. Viso
kiais pašalpų reikalais prašoma 
kreiptis į finansų rast. Leoną Gi- 
niotį, virs nurodytu adresu.

-— įvyksta kas kiek- j
vieno menesio trecią sekmadienį; 
1 vai- po piety Holly wood svetai- į 
nėję, 2417 W. 43rd St, Nariai ynt 
priimami nuo 16 iki 55 metų.

LIETUVIŲ ŽAGARIS KLUBO VAL
DYBA 1970 MEI aMS: Pirmininkas

— Paul Masihor 4636 So. Keating 
Ave^ tel. 585-5C11; Vicepirm- — 
John Didžgalvu 3808 So, Union 
Avė., tel. 9^7-6660; Nutarimų rašt. 
— Joseph Keturakis, 4436 So. Cali
fornia Ave^ tel 523-3553; Finansų 
rašt. — Hermai Danu, 4536 So. 
California Ave. tel. 847-2774; Kon
trolės rast — Rožė Didžgalvienė, 
3808 So. Union Avė., tel. 927-8660; 
Iždininkė — Adella Šankus, 2520 
W. 68 SL, tel. 476-6399; Korespon
dentas — Antanas Jusas, 2247 So. 
Oakley Ave? tel. 927-8989. — Klubo 
susirinkimai pyksta kiekvieno mė
nesio ketvirtą sekmadienį 1 vai. po 
pietų Hollywooc svetainėj, 2417 W. 
43rd St. Nariai priimami nuo 16 
iki 50 metų.

□r. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CiARA 
27vy W. 5lst STREET 

TeL: G R 6-2400
vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
1—4, 7—J, antrad., penkt. 1U—4, ir 

šestad. 10—2 vai.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba koĮoms 
(Arch Supports) ir t t

Vai.: 9—4 ir 6—8 Seštadiemais 9—L 
I ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

Rez. Gi 8-0873

SENOJO BRITANIJOS LIETUVIŲ 
KLUBO VALDYBA 1970 METAMS:

Pirmininkas -r- Pranas Rumšą, 4359 
So. Maplewood Ave., tel. VI 7-2149; 
Iždininkas — Kazys Rožanskas, 3605 
W. 71st St., tel. 582-9627; Sekreto
rius — Juozas Kiburas, 4603 So. 
Talman Ave., tel. BI 74261; Val
dybos nariai — Kazys Valentinas, 
4504 So. Washtenaw Ave., telef. 
847-1679: Stasė Krasauskienė, 4602 
S. California Ave., tel. VI 7-3748; 
Revizijos komisija — Algirdas Pu
žauskas, 4404 So. Rockwell St, Sta
sys Matulis, 4335 So. Maplewood 
Ave., tel. VI 7-0577, Bronius Paliu
lis, 2426 W. 45th PL, tel. 847-2469.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO VAL
DYBA 1970 METAMS: Pirmininkas 

Joseph Skeivys 6601 So. Artesian 
Ave., tel. 778-6536: Vicepirm. — Jo
seph Balicas, 4047 So. Maplewood, 
tel. 847-4094; Nutarimų rašt. — 
Rožė Didžgalvienė, 3808 So. Union 
Avė., tel. 92^-8660; Finansų rašt. 
— Bernice Sbagulis, 2535 W 42nd 
SU tel. 847-2879; Iždo globėjas — 
Dan Lukas, 7339 So. Taiman, tel. 
434-5126; Kašninkas — John Didž- 
galvis, 3808 So. Union Avė., tel. 
927-8660; Maršalka — Julius Kli
mas, 5602 So. Nordica Avė., tel. 
586-1592; Korespondentas — Joseph 
Skeivys, 6601 So. Artesian Ave., tel. 
778-6536. — Susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio trečią trečiadie
nį 7:30 vai. vakare. Hollywood sve
tainėj, 2417 W. 43rd St. Nariai pri
imami nuo 16 iki 58 metų.

DR. W. M. EISIM - EISIMAS 
^UŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, sKamomti ML 3-0uUl.

A. JENKINS ~ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

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

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

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

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

Vai.: pirmad., ketvirtad. 5-8 vai. vak., 
an trad;, penktad. 1—4 popiet.

MOVING 
Apdraustas perkrausrymit 

iš įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS

823 W. 34 Place 
Tek: FRontier 6-1882

f PERKRAUSTYMAI
MOVING 

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

R. Š E R Ė N A S 
12047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

19" TV SU STALELIU

DR. ED. AURKUHAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

4018 N. Lincoln Avenue
Chicago, HI. 60618 Tei. 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 71st STREET 

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

dienį nuo 9 iki 12 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

~DR. FRANK PLECKA5
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2613 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71 st ST.

VaL: antrad nuo 2—5 po pietų, 
ketvirtad. nuo 6—8 vak.

Ofise 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

TIK s13995; J
Iš P A RD AVIMAS
2512 W. 47 ST. — F R 6-1998
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮ!

fe—..........- - ■ ---------------- i

'.u
SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOJ

Visos programos iš W0Pa, 
1490 kil. A< M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11!

| vai. ryto. — šeštadieni ir sek-1 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai I 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v 
Tek: HEmlock 4-2413

.7159 So. MAPLEWOOD A’”8

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGUOS 
APŠVIETA VAIDYBA 1970 ME
TAMS: Pirm. — Stella Kaulakis, 3247

So. Emerald Ave., tel. 225-3016; Vi
cepirm. — Aldona Olis, 3439 W. 
73 St., tel. 925-9546; Nutarimų rast. 
— Rožė Didžgalvienė, 3808 So. 
Union Avė., tel. 927-8660; Finansų 
rast. — Joanna Zelvis, 3251 So. 
Green St., tel. 842-7838; Iždo glo
bėja — Anna Guss, 912 W. 32 PL, 
tel. 927-3891; iždininkė — Anasta
zija Valančius, 2457 W. 46 St., — 
Susirinkimai Įvyksta kiekvieno mė
nesio antrą sekmadieni 1:00 vai. po 
pietų Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Narės priimamos nuo 
16 iki 65 metų.

LIETUVIU- FILATELISTU DRAUGI- 
JOS VALDYBA 1970 METAMS: Pir

mininkas — Joseph Zygas; Vicepir
mininkai — Steve Ivanauskas ir Be
nedict Jurėnas; Sekretorius — Vin
cas Urbonas; Iždininkas — Vikto
ras Lesniauskas; Biuletenio redak
torius — Eugenijus Petrauskas; 
Trustees— Andrius Povilaitis, Juo
zas Liubinskaš ir Jacob Levitan. — 
Draugijos susirinkimai vyksta kiek- 

t vieno mėnesio paskutinį ketvirta
dienį Jaunimo Centre. *

LIETUVIU MOTERŲ PILIEČIŲ LY
GOS VALDYBA 1970 METAMS: Pirmi

ninkė — Marie Zolpienė, 3554 So, 
Halsted St., tel. YA 7-2576; Vicepirm. 
— Adeline Gedvile, 3352 So. Lowe 
Ave.; Nutarimų, rast. — Estella 
McNamee, 6151 So. Spaulding, tel. 
434-4936; Finansų rast. >— Anna 
Guss, 912 West 32ncį Place; Kasos 
Globėja — Stella Zigmont, 930 W. 
35th PL; Kasininkė — Rožė Didž
galvienė, 3808 So. Union Ave., tel. 
YA 7-8660: šeimininkė — Adella 
Čubrinskienė, 3227 So. Emerald 
Ave. — Susirinkimai įvyksta pirmą 
sekmadienį kiekvieno mėnesio Lie
tuvių Auditorijos mažojoj salėj, 
3133 So. Halsted Street 1 vai. po 
pietų.

PYKTI NESVEIKA
Chicagos sveikatos komisio- 

nierius Dr. Murray C. Brown 
straipsnyje apie pyktį (Anger) 
pateikia medicinišku žinių,-kas 
atsitinka, kai žmogus pyksta.

Pyktis sukelia gilesnį kvėpa
vimą, greitesnį pulsą, padidė
jusį kraujo spaudimą, ir kai 
tuo būdu pyktis atitraukia iš 
virškinimo sistemos į raumenis 
daug kraujo, visas virškinimo 
procesas susitrukdo. Tokie pa
kitimai įvyksta, kai adrenali-l 
no hormonai įsilieja į kraujo 
srove. Pirmvkšėiam žmogui 
tie pakitimai' padėdavo paruoš
ti kūną kovoti ar bėgti.

Modernus žmogus yra pri
verstas savo pyktį slėpti savy
je. Būdamas tokioje padėtyje
jis tampa tneatsargus, dėlto 
įvyksta nelaimės ar automobilį 
vairuojant, ar mašinų dirbtu
vėje dirbant, arba kad ir karš
tą sriubą virtuvėje pilant.

CHICAGO, ILL. 6062£

j
A FORESTS FUTURE
IS IN YOUR HANDS

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

uždaryta.
Rez. 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 88 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų, ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
C H I R U R G AS 

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

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-21231 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

Fverjr tree, every shrub, 
tod all oor Trildlife depend oa 

you to help pge-veoc 
fcrest Eres. So please fotkrr 

Smdce/f ABCc Alvsys 
bold matches till cold. Be sore 

to djEOTU jdl campfires 
stir the tsbes, and drova 

them ftgein. Crush *11 
smokes desd

LIETUVIU BRIGHTON PARKO MO
TERŲ KLUBO 1970 METU VALDY
BA: Pirmininkė — Mary Naberieza, 

5723 So. Richmond St., telefonas 
PR 8-5817; Vicepirm. — Julia Sa- 
causkas, 7222 So. Richmond Street, 
tel. HE 4-7174; Nutarimų rast. — 
Estella McNamee.. 6151 Šo. Spaul
ding, tel. 434-4936; Finansų rast. 
— Bernice Žemgalis, 2535 W* 42nd 
Place, tel. VI 7-2879; Kasos globėja 
— Anna Klimas, 7240 So. Fairfield, 
tel. 737-4888: Kasininkė — Helen 
Vengeliauskienė. 4500 So. Talman 
Ave., tel. VI 7-6743; Koresponden
tė — Estella McNamee, 6151 So. 
Spaulding, tel. 434-4936. — Susirin
kimai įvyksta pirmą mėnesio ket
virtadienį Vengeliauskienės salėje, 

į 4500 So. Taiman Avė. 8 vai. vak.
ERŽVILKO KLUBO VALDYBA 1970 
METAMS: Pirmininkas — Benedik

tas Jurėnas. 4720 So. Hamlin Ave., 
■ tel. LA 3-8897; Vicepirmininkas — 

Antanas Jusas, 2247 So. Oakley 
Ave., tel. 927-8989; Nutarimų rast. 
— Estella McNamee, 6151 So. Spaul
ding, telef. 434-4936; Finansų rast. 
— Bernice žemgalis, 2535 W.’ 42nd 
St., tel. 847-2879; Iždininkė —- He- 

| len Vengeliauskienė, 4500 So. Tal
man Ave., tel. VI 7-6743: Korespon
dentas — Antanas Jusas, 2247 So. 
Oakley Ave., tel. 927-8989. — Susi
rinkimai Įvyksta kiekvieno mėnesio 
pirma trečiadienį 8 vai. vak. Ven
geliauskienės salėje, 4500 So. Tal
man Ave.. Chicago. UI. 60632.

Visa tai reiškia, kad moder
nus žmogus turi “ataušti”. Jei 
ne. tai pyktis viduje jį degina, 
virsta įpročiu, sukelia kraujo 
spaudimą, vidurių votis, vėmi
mus, anginą pectoris ir kito-! 
kias psicho-somatines ligas, o 
dažniausiai ir pirmiausiai ne
virškinimą, galvos skaudėji
mus ir pan.

Nervams atvėsinti arba “ga
rui nuleisti” geriausia priemo
nė griebtis kokio nors judraus 
fizinio darbo ar žaidimo, kaip 
tai golfą, kumščiuoti boksini-

Please! Only you cm

AMERICAN LITHUANIAN CITIZENS’ 
AND BENEFICIAL CLUB VALDYBA 
1970 METAMS: Pirmininkė — Estel

la McNamee, 6151 So. Spaulding 
tel. 434-4936: Vicepirm. — Matt Po
vilaitis. 7050 So. Maplewood Ave., 
teŲ 434-0267; Nutarimų rast. — Ro
žė Didžgalvienė, 3808 So. Union 
Ave„ tel. 927-8660; Finansų rast. — 
Bernice Žemgalis, 2535 W. 42nd SL, 
tel. 847-2879: Kontrolės rast. — Jo
sephine Masilionis. 4636 So. Kea
ting Ave., tel. 585-5611; Kai os glo
bėjas — Joseph Mikšis, 7251 So. 
Francisco Ave., tel. 778-1740: Kasi
ninkas — John DidžgaJvis, 3808 So. 
Union Ave., tel. 927-8660; Maršalka

4 fiOJOS I - V-A!
Brazilijos Lietuviy Sąjungoje

Brazilijos Lietuvių Sąjungos 
laikraščio "Sąjunga - Alianca” 
naujametiniame nr. straipsnyje 
apie praėjusius 1969 metus ant
rašte “Sėkmingi metai” patei
kiamos bylos dėl lietuvių tauti
nių namų atgavimo Mokoje se
kančios datos:

1969 m. vasario 27 d. 16-me 
S. Paulo Teisme Taikos Teisėjas 
nusprendė, kad Lietuvių jėzuitų 
ordinas sugrąžintų Sąjungai jos 
rūmus Mokoje;

Kovo 3 d. (Marco) m. 1969 
m.: — Minėtas nutarimas, per
skaitymo aktu, buvo viešai pa
skelbtas ;

Kovo 18 (Marco) mėn. 1969 
m.: — Lietuviški jėzuitai nepri
pažindami Teismo sprendimo, 
įteikė apeliaciją;

Balandžio 9 d. (Abril) mėn. 
1969 m.: 16-sis Sao Paulo Tai
kos Teismas persvarstė ordino 
apeliaciją atmetė jų prieštarą, 
kai po delsimo priemonę, ir pa
tvirtino 27.2.1969 padarytą 
sprendimą. Jėzuitai galutinai 
nuteisti apmokėti Teismo išlai
das, honorarus, ir sugrąžinti Są
jungai Mokos rūmus.

Balandžio 20 d. (Abril) mėn. 
1969 m.: — Lietuvių jėzuitų or
dino vienuoliai išsikrausto iš Są
jungos rūmų, ir persikelia į savo 
palacetę Rua Juatindiba, 20, ku
rią lietuvių suaukotais pinigais 
užpirko “Centro Social Cristo 
Rey” vardu, t. y. Jėzuitų ordino 
nuosavyėn.

LAIMIKIS
Anandie Grant parke bevaikš- 

čiojąs vienas basa koja kūtvėla, 
angliškai hippie. Praeidamas 
paklausiau: “Tai ką, batą pame
tei?” “O, no, aš jį radau”, išdi
džiai atsakė ilgaplaukis.

Kvailystė mėgsta lįsti į 
priešakį, kad visi ją matytų, o 
išmintis traukiasi į užpakalį, 
kad geriau pati matytų.

Susirinkimų ir parengimą.

CANDID WEDDING 
PHOTOGRAPHER

Jei norite nuotraukomis įamžinti savo 
vestuves ar kitas šeimos šventes, tai 
kreipkitės į mūsų virš 30 metų paty
rimą turinčią studiją. Darbą atlieka 
patyrę fotografai. Meniškai paruo

šiame vestuvinius albumus.

AL’S CANDID PHOTO’S

2719 West 43rd Street
Chicago, Illinois 

927-6288
Call and ask for EDIE BURBULIS

n L 1 Ii 1 IX D. A w 
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausius gėlės ir vainikai^ anUUk 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586*1218

z

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GELLS VISOMS PROGOMS
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 I
-T------- ii,, a

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
y Tk C* Telef.: GRoovehill 6-2345-6

* 1410 So. 50th Ave., Cicero
W Telef.: TOwnhall 3-2108-9
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių direktoriai:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS E DAIMID

— Chicagos Lietuvių Našlių ir Naš
lį ūkių Draugiško Klubo eilinis susi
rinkimas įvyks vasario 13 d., penkta
dienį, 8 vai. vak. Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd St. Valdyba kviečia vi
sus narius ir nares skaitlingai susi
rinkti, nes randasi svarbių reikalų ap
tarti. Po susirinkimo įvyks draugiš
kas pobūvis su vaišėmis ir šokiais, 
grojant G. Joniko orkestrui.

M. U., rašt.

— Chicagos Lietuvių Našlių ir Naš
lį ūkių Draugiškas Klubas rengia St. 
Valentines šokių vakarą, vasario 14 
d., šeštadienį. 7 vai. vak., Hollywood 
salėje, 2417 West 43rd St. Veiks bu
fetas su užkandžiais ir gėrimais, bus 
vertingų dovanų, šokiams gros G. Jo- 
įniko orkestras. Vakaro rengėjai de
da pastangas atsilankiusius svečius ir 
narius maloniai priimti bei visus ge
rai nuteikti. M. U., rašt.

— Amerikos Lietuvių Piliečių Pa
ko mankštai vartojamą maišą. ĮšaĮpOS Klubo mėnesinis susirinkimas 
^skaldyti malkas, o visų geriau- įv 
šia ir tikriausia — eiti išsivaikš
čioti, sparčiai nueitu bent kele- kite atsilankyti. Aptarsite klubo nei
tą mylių.

_7yks sekmadienį, vasario 15 diena 
1:00 vai. po pietų, Hollywood svetai
nėje. 2417 W. 43rd St. Nariai malonė-

■-

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

i

i

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

i
NARIAI:

Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

i

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

I

kalus, kurių yra daug.
Rožė Didžgalvienė, rašt.

1446 So. 50th Ave.. Cicero. Ill. Phone: OLvmpic 2-1003
BUTKUS - VASAITIS

(LACKAWICZ)

LEO RANKS - RANKAUSKAS
ANTANAS M. PHILLIPSGyv. 1436 So. 48 Ct., Cicero, III.

Phone: Y Ards 7-1911

GEORGE F. RUDMINAS

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

Mirė 1970 m. vasario mėn. 12 dieną, 6:30 vai. ryto, sulaukus se
natvės. Gimęs Lietuvoje, Panevėžio aps.. Naujamiesčio mieste.

Amerikoje išgyveno 63 metus.
Paliko nuliūdę: podukra Eva Kavasevich, jos vyras John, 3 anū

kes — Geraldine, Audrey ir Nancy; Detroite liko 3 brolio vaikai ir 
kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Priklausė šv. Vardo Draugijai.

Kūnas pašarvotas Vasaitis - Butkus koplyčioje, 1446 So. 50 Ave., 
Cicero. Illinois.

šeštadienį, vasario 14 dieną 10 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios į šv. Antano parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Leo Ranks - Rankauskas giminės, draugai ir pažįstami 
neroširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini 
patarnavimą it atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Podukra ir giminės.

Laidotuvių Direktoriai Vasaitis - Butkus. Tel. OL 2-1003.

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

3307 So. LITUANTCA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

3354 So. HALSTED STREET

3319 So. LITUANTCA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

GARSINKITĖS
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iese are p

1EI>2<() DARBININKAI

Gal:

ata DRAUGUŽI NESVAJOK!

TAISOME KLAIDA

Švaresnio oro teks laukti

Passbooks

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULISTel. 238-9787-8
ana

FARMS FOR SALS
Ūkiai Pardavimui

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Laiškanešys nuslėpęs 
maišus su laiškais

Frank-
Holland
Joseph 

Kenosha 
Two Ri-

4 mėn. mokesčių paruošimo mo
kyklą. (Pr).

Armijos inžinieriai šiemet 
ežeran suvers 1.6 milijonus 

kubiniu tonu nešvarvbiu

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
IR KITUS KRAŠTUS

Call: Frank Zapolis 
3208% W. 95th St. 

GA 4-8654 '

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. Western Ave., 
CHICAGO. ILL. 60609 

Tel.: VI 7-3447

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th-STREET 

BRospect 8-5454

NAUJIENOS" KIEKVIENO

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629
< WA 5-2787

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME įvairaus dvdžio namus visur. 
Parūoiname oaskola. visokeriopa, ap- 
draudą, veikia notariatas.

sais, 
vių, 
gų ir 
panašu 
save pe 
baigia Royko

P, NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

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

REIKALINGA MOTERIS 
prižiūrėti dirbančios motinos ramų 
maža vaiką ir -nedideli namą 5 dienas 
savaitėje, Lincoln Parko apylinkėje.

Labai geras atlyginimas. 
Reikalingos rekomendacijos. 

Susikalbėti angliškai. 
Tel. 348-3088

WIG ■ STYLISTS
Earn up to S150 per week 

full or 
part time help. 

Days & Evenings.
These are permanent positions 

767-9375
AFTER 12 NOON

— Naujienose- -galima gauti 
Ed. Jasiūno parašytą informa
cinę studiją apie Civilinę Avia
ciją Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse. Kaina 31.00.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

Rūpestingai paruošiu IN
COME TAX. 1934 So. 48 CL, 
Cicero. Darbo dienomis nuo 2 
iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. Kitu lai
ku — tik susitarus OL 2-7066.

DIRBANČIAM VYRUI beismonte iš
nuomojamas kambarys. Gali gaminti 
valgi ir naudotis kitais patogumais.

6947 So. WASHTENAW

tais pirmą kartą bus sumažin
tas švino kiekis gazoline.

Prisiderinti tiems naujiems 
standartams galbūt teksią iš 
pagrindų keisti automobilių 
motorus, kas vėliau' pareika
lausią keistu gazolino sudėti.

Didelis pasirinkimas įvairiu Pre' 
kip. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

Iškilmėms vadovaus 
Aukšt. Lituanistinė 

Trumpą praneši- 
klasės mokinė 
Lietuviška vi- 

prašoma iškilmėse

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. ,TEL. VI 7-9327

TYPIST 
loop :

IBM Executive and Standard.
Statistical, report and preparation for: 
photo. Knowledge of IBM composer 

helpful or will train. 
Phone BA 6-7480

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

Tel. CL 4-7450 !

Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum
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40 AKRŲ MODERNI F ARMA prie 54 
greitkelio, netoli New London. 

JOE DISHNO, 
R. 3, NEW LONDON, WISC. 

Tel. 082-4965

DENTAL TECHNICIANS 
Chrome department. All cast waxer, 

assembler, welder, finishers and 
polishers. 

Top salary. 
RA 6-5228 

NOBILIUM PROCESSING CO. 
125 No. WABASH AVE. 

CHICAGO, ILL

KATALIKU PARAPIJOS 
KLEBONIJAI 

vra reikalingos —
(1) NAMU ŠEIMINIKĖ IR

(1) VIRĖJA
Privačios patalpos ir gera alga tinka

miems asmenims. Susikalbėti 
angliškai.

Tel. JU 8-2620

& L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS 

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpjūčio 31

Kiekviena kelionė tęsis 21 dieną. Vie
tų skaičius ribotas. Registruokitės 
tuojau. Išrūpiname leidimą ilgesni 
laiką pabūti Lietuvoje. Paruošiame 

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.
Kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU

1st and

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYMS 
Pardavimai ir Taisymas 

z 2646 WEST 6Wi STREET 
TtL: REpublk 7-1W

OOOWOOfOEOOi 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
IA 1-6047 arba RO 2-8778 

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

— A. Čepulis* gyv. 3548 S. 
Emerald, sutvarko pajamų 
mokesčių lakštus ir notarizuo- 
ja parašus, o tel. HA 3 - 1387.

Greitas ir tvarkingas visokiausių nuo- 
savvbiu uirkimas - pardavimas. Re to 
šioie - kontoroje daromi ir liudijami 
vertimai užpildomi mlietvbės rrašv- 
mai, income tax n* įvairus kiloki blan
kai. Darbo vai.: Kasdien-9—3 ir 5—S.

— Kaip kasmet, Vasario 16- 
tą. taip ir šiais metais plėve- 
suos Lietuvos vėliava prie Lie
tuvos Generalinio Konsulato. 
Būtų gražu ir reikšminga, kad 
galimai daugiau Lietuvos vė
liavų pasirodytų Vasario 15 ir 
16 dienomis. Programa Marijos Aukšt- 

Mokyklos Auditorijoje vasario 
15 d. 2 vai. p. p. prasidės be vė
lavimo, jei nevėluosime patys ir 
netrukdysime programą laiku 
pradėti. Skirkime laiko surasti 
rietą automobiliams ir salėje 
būti laiku. (Pr).

OPENINGS IN VARIOUS DEPARTMENTS OF 
THE WORLD’S LARGEST HOTEL.

i Full Company Benefits.
We will be happy to discuss your employment opportunities

APPLY IN PERSON TO PERSONNEL OFFICE 14th FL.

: THE CONRAD HILTON

YOUNG WOMEN 
GENERAL OFFICE WT0RK. 

Typing and shorthand required, 
Call 782-8310 
for interview.

9:00 A. M. to 5:00 P. M. 
SALARY OPEN.

— Venecuelos Lietuviu Drau
gija jau įsisteigė" ir išsirinko sa
vo valdybą. Valdyba dėkoja 
lietuviškai spaudai ir radijo 
valandoms, padėjusioms su
šaukti toki dideli skaičių Vene- 
cueloj gyvenusių lietuvių ir 
draugiškai apsijungusių į vie
ną draugiją. Gyvenimas paro
dė, kad organizuotai galime 
vienas kitam būti naudingesni.

HELP WANTED — MALE 
Darbininko Reikia

SECRETARY Jr.^
RIDE YOUR TRAIN TO OUR 

DOOR - STEP.
120 So. RIVERSIDE PLAZA 

Across from Union & N. W. stations. 
National Businformation firm has 
immediate opening for Sales Sec., 

Typists opportunity 
also available — 37^ hr. week. 

Pleasant working condition.
CALL

RA 6-9100

LYON - HEALY
HARP FACTORY 

1423 W. LAKE ST.

HELP WANTtD — FEMALI 
Darbinlnkiy Raikia

REIKALINGAS BUČERIS 
dirbti 3 dienas arba visa savaitę 

Tel. BI 7-9475

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI.

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

Naujienų vasario 12 d. straip
snyje “Britanijos klubo susi
rinkimas” vietoj valdybos pir
mininkas Pranas Rimša turi 
būti Pranas Bumša.

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir pers^atau senus vi
su rusiu namo apšildvmo pečius ir 
Mr-conditiomng Į naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stoęų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas

skelbti važmos
mus.
narių
metu
kuris

Posėdis truko 
aptariant k 
nas.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

STOCK ROOM CLERK
Marking Room in Department

Some experience necessary.
Will train.

CALL

GENERAL OFFICE
37% HR. WEEK.

Good typing skills — Record keeping, 
lite filing & other diversified duties. 
Must have own transportations. Ex
cellent Company benefits, inclading 

profit-sharing.
Modern working facilities.

CALL 
Mrs. GUZICK-ALLEN

AIRCRAFT RADIO
ELK GROVE WILLAGE

437-9300

=ederaliniy ir valstijos pajamų 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekiinojamo turto pirkimas ■ 
pardavimas

REAL ESTATE
Parašu paliudijimas

NOTARY PUBLIC
Draudime informacijos 
INSURANCE 

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

C L 4-2390

MALE AND FEMALE 
Light, clean warehouse work.

Excellent benefi’s. Good starting 
alary. Hours 8:30 A. M.—5:00 P. M.

ABC RECORDS 
AND TAPE SALES 
120 KING STREET

ELK GROVE VILLAGE, ILL.

Jau dėžutės išraižytos,
Priejuostėlės iškaišytos,
Net baronkų eilės šviečia,
I Kaziuko Mugę kviečia.

(Fa. Ri.)
Visų šių gėrybių rasite Chica- 

gos skautų-čių ruošiamoje Ka
ziuko Mugėje, kuri Įvyks š. m 
kovo mėn. 1 d., Jaunimo Cen
tre. Atidarymas 10 vai. ryto. 
Laukiame! (Pr).

CLERK TYPIST
immediate position available. Must 
be a high school graduate, type 45 
■w.p.m., have an excellent telephone 
voice and neat appearance. Benefits 
include 3 weeks paid vacation. Call 

733-5163

KAIP CTA POSeDžIAUJA
Aštrios satyros meisteris Chi

cago Daily News kolumnistas 
Mike Royko straipsnyje “How 
the CTA keeps running” apra
šo vieną šios miesto biurokratų 
įstaigos posėdį, primindamas, 
kad CTA taryba yra sudaryta 
iš šešių mero ar gubernatoriaus 
paskirtų asmenybių, kurie už 
15,000 dol. algą (pirmininkas 
gauna net -?30,000) sykį per 
mėnesį susirenka trumpai pa
posėdžiauti.

Pirmasis į tarybos posėdį at
važiavo narys Raymond Pea
cock, 82 metų amžiaus, buvęs 
respublikonų komitetininkas. 
Atrodė, kad, jis jokių rūpesčių 
neturi.

Sekantis atvažiavo 79-metis 
James Quin, buvęs alderma- 
nas dar Kelly - Nash laikais ir 
CTA tarybos narys nuo pat'jos 
įsteigimo 1945 metais. Jis taip 
pad atrodė niekuo nesusirūpi
nęs. Trečias atsirado William 
McKennv, 64 metu, buvęs me
ro Kelly patikėtinis. Kai Kelly 
iš mero pareigu savo valia pa
sitraukė, McKennv perėjo į 
CTA. Dar į posėdį atėjo pats 
pirmininkas George DeMent, 
66. kurio pareigos esančios 

kainų pakėli- 
Poscdyje trūko dviejų

— Mrs. Van Der Vries 79 
amžiaus ir Ernie Banks, 
išvykęs golfo lošti.

15 minučių, 
kurias smulkme- 

kaip tai elektros vielos ir

— Brighton Parke Nepri
klausomybės šventės minėji
mas įvyks vasario 22 d. 3 vai 
po pietų parapijos salėje.

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

50% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
laiimis ir išsimokėrinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. - 

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

Areštuotas Chicago Heights o o
pašto laiškanešys Alex Zydlew- 
ski, 22, kurs buvo susektas 
daug šimtų laiškų nepristatęs 
adresatams.

Trys vaikai šiomis dienomis 
rado tuščiame sklype prie 
22500 State Street užkištą mai
šą, su 232 laiškais, pašto da
tuotais gruodžio31 d. Vaikai 
maišą parnešė tėvui, tėvas pra
nešė paštui ir paštas rado kal
tininką. kurio automobilyje ir 
bute rado dar 1,400 neišnešiotų 
laišku, datuotu nuo sausio 1 
dienos. Negana to, Zydlewskio 
bute rasta adresatams neįteik
tų special delivery laiškų, val
džios čekių, brangenybių ir ra
dijo priimtuvų.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas-

AL NAUJOKAITIS
2022 WL 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

RENTING IN GENERAL
Nuomas

nieko
pantero
ja, kuri dėlto turinti būti gink 
luotą.

PRIE FORD CITY 5*6 kamb. 8 m. 
modernus mūras. Apie 40 pėdų skly
pas, auto garažas. $22.900.

LUXUS 4 BUTŲ MŪRAS, arti Ma
ria High. Naujas gazu šildymas, alu- 
minijaus langai, mūro garažas, platus 
sklypas. $45,000.

10 KAMBARIŲ MŪRINIS. 2 vo
nios, 2 virtuvės, 2 mašinų mūro ga
ražas. Naujas gazu šildymas. Puoš
nūs priedai, gražesnis ir patogesnis 
už naujus namus. Arti visko. $28,900.

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

VERTINGAS MŪRAS, naujas sto
gas. elektra ir garažas, taip pat gazu 
šildymas. 4 pelningu paja
mų. Marquette Parke. $26.950.

PIGUS LOTAS dviem butam staty
ti, Marquete Parke.

Valdis Real Estate
2458 W. 69th St. Tel. RE 7-72OC

kt. smulkių reikmenų užpirki
mą. Posėdžiui be jokių disku
sijų per bertainį valandos pasi
baigus misteris Peacock apsi
dairė, atsistojo ir išėjo pro du
ris. Kiti išsivaikščiojo savais j 
keliais, tik pirmininkas DeMent! 
pasiliko paaiškinti reporte
riams, esą, teks vėl važmos mo
kestį kelti. Pakėlimas reikalin
gas, kadangi CTA neturinti pi
nigų apmokėti sąskaitas, o pi
nigų neturinti, kadangi kiek
vieną kartą, kai važmos kainos 
pakeliamos, ji netenkanti ke-

, kurie važinėtų autobu- 
ir kai netekdama kelei- 
dar labiau netenka pini- 

ji kelia kainas. Tai 
savižudybę mušant 

galvą mažu plaktuku,

GENEBAL OFFICE
Woman 25—40, typing, light book
keeping, filing, 4 girl office, 32^ hr. 

week. Salary open. Near Loop.
Call TA 9-1844, 
between 9—4 P. M.

Nepaisant paties prezidento 
ką tik paskelbto “totalinio ka
ro” prieš aplinkos — oro ir van
dens teršimą, Armijos korpu
so inžinieriai paskelbė, kad 
šiemet jie suvers į Michigano 
ežerą 1,600,000 kūb. tonu nuosė
dų iš užterštųjų paežerės uostų.

Septyniolika iš 29 Michigano 
paežerėmis esančių uostų pa
čios federal. Vandens Teršimo 
Kontrolės Administracijos yra 
pripažinti užterštais. Inžinie
riai pareiškė, kad kito pasirin
kimo jie neturį, o federalinė 
vandens teršimo kontrolės 
ištaiga neturi istatiminės galios 
jiems sudrausti.

— Prie paminklo žuvisiems 
už Lietuvos laisvę, Jaunimo 
Centro sodelyje, vasario 14 d. 
12 vai. bus padėtas gyvų gėlių 
vainikas.
Chicagos
Mokykla, 
mą padarys 8 
Dalia Eidukaitė 
suomenė 
dalyvauti

Užterštieji uostai yra 
fort. Grand Haven, 
South Haven ir ! 
Mich.; Green Bay 
Sheboygan, Racine 
vers, Wis.; Waukegan ir Chi 
cago River, Ill. ir Calumet i: 
Indiana Harbors, Ind.

REAL ESTATE FOR SAL
N*t. .i. 2*m« — Pardavim

NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARL4TAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

SS,000 minimum 
2 year certificate

53/,%
$1,000 minimum 

1 year certificate
Savings Insured to $20,0007 — Highest reserves.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
namlk automobi- 

\lių, gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios išsimokė 
jimo sąlygos.

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

ŠIĄ VASARĄ TRYS 

EKSKURSIJOS

WELDE1
shift openings 

)P WAGES AN 
anent positions. 
PLY IN PERSON FR

Valdžia Washingtone išleido 
naujus potvarkius automobilių 
gamintojams, kad ateityje ga
minami nauji automobiliai bū
tų aprūpinti reikalingais prietai
sais oro teršimui ir nuodijimui 
sumažinti.

“Motoriniai vežimai yra at
sakingi už beveik pusę visos 
oro užteršimo problemos”, pa
sakė Sveikatos, švietimo ir gero 
vės( departamento sekretorius 
Dr. Finch. Naujieji potvarkiai 
nustato, kad: 1) Pradedant 
1975 metais būtų “žymiai” su
mažinti automobiliu išmetamo 
anglies viendegio ir anglies dvi- 
degio kiekiai; 2) Pradedant 1973 
metais pirmą kartą turi būti 
sumažinti automobilių išmeta
mų azoto junginių (nitrogen 
oxide) kiekiai, ir 3) 1975 me

na? WANTED — MALE 
Darbininky Keikia

ir kiauh mis. 
merių Ji v\ 
“Illinoiaus v:

Pigiai dažau kambarius, valai 
Mimus ir baldus.

L RŪDIS Tel. CL 4-1050

MONTUOTOJAI
Garantuotai pastovis darbas kiekvie

nais metais.
NĖRA ATLEIDIMŲ 

NEMAŽINAMAS
VALANDŲ SKAIČIUS

Nauji ateiviai yra pageidaujami 
nekalbėti angliškai. Mes čia turime 
žmones, kurie jums išvers. 5 dienos 
avaitėje. Labai geros darbo sąlygos 

vienintelėje visoje Amerikoje harpų 
dirbtuvėje.

, Kreiptis asmeniškai į
Mr. KRASICKI

train to assist. Laboratory 
nician with mechanical 
ges to equipment. Some 
n chanicai experience or

aptitude required.

PRODUCTS
ILMTON, WISCONSIN' HAVE, IMMEDIATE NEFJ) OF 

SS OPERATORS, 
5, SPOT WELDERS 
Liberal overtime and fringe benefits. 
PROFIT - SHARING PLAN.

? now working 58 hours per week. 
I 8 A. M. TO 5 P. M.

WENUE
AFTON, WISCONSIN

SERVICE MAN 
Residential heating & air-cond
itioning equipment. Experien
ced only. Steady year round 
work. Top wages plus benefits 

& bonus. Tel. FI 3-5172

HtLF WANTED — FEMALB 
D«rMpinkiv Reiki*

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS 1 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOK

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS l

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, presidents

2212 W. Cennak Road Chicago, IJL Virginia 7-7747

1 i n i ų A b u d u. y pa t i nga i (k>ok 
savo kalbose vartojo daug ne
svarių žodžių ir išsireiškimų. 
I h ez i d e n tą N i x o n ą, C h i cagos 
merą Daley, net Abraham Lin- 
colną jiedu išvadino “rasistais, 
fašistais, kapitalistais ir kiau
lėmis”. Daley esąs “pikčiausia 
kiaulė”, prezidentas ’Nixonas 
apie įstatymus ir tvarką kalbąs 
kaip Hitleris, o Kanados prem
jeras Pierre Trudeau esąs “le- 
kajus”, kurs visokiais reikalais 
j Amerikos ambasadą vaikščio
jąs ant kelių atsiklaupęs.

Cook, balotais negrai: 
nelaimėsią. Juodieji i 
esą revoliucinė parti-i

PANTER




