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Šį KARTĄ TIKRAI ŽEMĖ SUDREBĖJO
Mūsų bendradarbio J. Klauseikio pranešimas iš 

Kalifornijos
LOS ANGELES. — Dažnai pažįstami laiškuose klausdavo, 

kaip galime Los Angeles gyventi, nes čia žemė dreba? Atsaky
mas būdavo labai paprastas: apie žemės drebėjimus sužinome iš 
laikraščių, bet nejuntame. Tikrai, per paskutinius daugiau kaip 
dešimt metų čia yra buvęs vienas kitas trumpas smūgis, šiek 
tiek sienose kabančius paveikslus pajudinęs, bet kiti spaudoje 
minėti žemės drebėjimai praėjo žmonių nepastebėti, tik moksli
ninkų instrumentuose užregistruoti ir spaudoje paskelbti.

Praeitą rugsėjo mėnesį buvo 
trys žemės drebėjimo trumpi, 
bet stiproki smūgiai. Vienas jų 
buvo anksti rytmetį, tad kai ku
rie pažįstami sakėsi pajutę, 
jog lova supasi ir buvę pabudin
ti.. Dabartinis, vasario 9 die
nos rytmečio, žemės drebėjimas 
buvo ne tik juntamas, bet jau ir 
gąsdinantis.

Vasario 9 d. žemės drebėji
mas prasidėjo 6 vai. ryto. (Ofi
cialus laikas 6 vai. 41 sekundė. 
Kai per miegus iš lovos iššokau, 
tai jausmas buvo aiškus, jog že
mė dreba ir kad mūsų dviaukš
tis namas griūva... Elektros švie
sa tai sužiba, tai užgęsta. Bai
sus stiklų žvangėjimas, kažko
kių daiktų dundėjimas, langų rė
mų ir durų tarškėjimas. Visa 
tai ir sudarė įspūdį, jog jau na
mas sugriūva. Tačiau taip ne
atsitiko. Kol iš miegamojo spė
jom lauko pusės laiptus pasiekti, 
visa “audra” baigėsi. Pasirodo, 
kad visą didįjį triukšmą sukėlė 
virtuvėje iš lentynų* krintančius 
lėkštės, stiklinės ir kitokie stik
liniai indai. Virimo pečius, kiek 
jam pagal sieną paslinkti buvo 
galima, pašliaužęs per trejetą 
colių,; ■ - •'•

Prausykloje, vadinamoji me
dicinos Spintelė, atsidariusi ir 
beveik viskas iš lentynų'ant grin
dų ar į vonią sukritę. Dauguma 
vaistų ar kosmetikos buteliukų 
sudužo. Pasirodo, jog plastiki
niai buteliukai labai saugūs — 
jie nukrito ant kietų grindų, bet 
nesudužo, nešuškilb.

Kitame kambary iš knygų len
tynos visą eilė knygų išslinku- 
sibs ir išsibarsčiusios ant kilimo. 

s Rašomąją mašinėlę paprastai 
laikau ant staliuko, bet staliuką 
valydamas ją padėjau ant kėdės 
ir per naktį taip palikau. Gerai, 
kad buvau įdėjęs į ją nešioja
mą dėžutę, nes po žemės drebėji
mo mašinėlę radau “aukštielnin
ką” gulinčią apt grindų, muo kė
dės ‘nuslihkusią, bet hesusiga- 
dinųsią. *

LGėfes,< ?kuf ioš i ibuvo' pamerk
tos aukštesniuose stikliniuose in
duose, visos nuriedėjo su visu 
vandeniu ant grindų, ant kilimo.

Ilgai netruko, gal apie valan
dą laiko padirbėję, surinkome 
Sukęs ir kitus daiktus į šiukš
les virtusius, išsivalėme grindis, 
žemės drebijimo smūgiai vis kar
tojosi. Vieni silpnesni, vos jun
ti, jog namas juda, o kiti jau 
ir garsą, tarškančių durų ir Jan
gų bildesį sukeldami. 156 smū
giai dažnai pasikartojo iki vi
durdienio, retesni buvo po pietų. 
Apie 7 vai. ryto vienas smūgis 
buvo tiek stiprus, kad net mū
sų kaimynė ėmė šaukti, jog ge
riau automobilį iš garažo išva
žiuočiau, girdi, nors susisiekimo 
priemonę išgelbėsi. Ji jau savo 
automobilį ištraukusi.. Jos na
mas taip pat dviejų aukštų, kaip 
ir mūsų. Esąs didesnis pavojus 
dviaukščiui namui subyrėti. Tuo 
tarpu nei ji nei mes, be sudu
žusių indų, kitų nuostolių netu
rime.

Gretimų namų
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Arabę moterys piktais žvilgsniais palydi izraelitų kariuomenės patrulį Gazos pakraštyje, kur labai padidėjo arabu 
teroru veiksmai.

DAUGIAU JUODŲJŲ JAV MIESTUOSE
WASHINGTONAS. — Paskutinis Amerikos gyventojų su-

PARYŽIUS. — Takos derybos 
Paryžiuje dėl žygio į Laosą turi 
dar mažiau vilčių ko nors pa
siekti. Viet Congo delegatė Binh 
apkaltino Ameriką, kad ji pa
siuntė į Laosą 10 batalionų savo 
kariuomenės su artilerija ir tan
kais. Be amerikiečių Laose yra 
ir 40 batalionų vietnamiečių.

WASHINGTONAS. __ JAV rašymas ilgai duos Įvairioms statistikoms medžiagos. Surašymas
pasų įstaiga pripažino, kad ji tu- Parodė, kad juodieji gyventojai irgi važiuoja į priemiesčius, kaip 
ri slaptą sąrašą žmonių, ku- baltieji, tik žymiai mažesniais skaičiais. Į miestų centrus per 
riems prašant pasų, yra painfor- Pintinį dešimtmetį atvažiavo 3.4 milijonai negrų ir jau keturi 
muojamos FBI ir kitos įstaigos. Ameritcos miestai turi negrų daugumą: Washingtone negrų nuo- 
Sąraše yra 243,135 asmenys. Rimtis yra 71%, Newarke — 54%, Gary, Ind. — 53% ir Atlanta
Valstybės departamentas sako, ~51%. New Yorke per 10 m. negrų skaičius padidėjo iki 21%, nors 

_ __č .. _ ___ _ „• Amerikos mastu negrų yra tik 11%. Net 70 Amerikos miestų 
įtariami komunistai, vengia ka- negrų 2a%, priemiesčiuose negrų nuošimtis pakilo 762,000 
rinės tarnybos, žmonės pametę gyventojų.
žmonas, palikę vaikus, krimina- per 10 meįų 12.5 milijonai 
Ihūai nusikaltėliai, įvairūs per- baltųjų iš miestų išsikraustė į

- < negyveną priemiesčius. Todėl juodieji prie
miesčiuose vis tesudaro mažą

— 4.5%. To nuošim
čio trečdalį sudaro Los Angeles^ 
miesčiai. Daugiausia juodų prie
miesčiai. Daugiasia juodų prie
miesčių yra Miami, Houston, 
Washingtone ir St. Louis.

Be Washington©, kuris liko 
“juodžiausiu” Amerikos miestu, 
padidinęs negrų skaičių iš 54%, 
ir be minėtų Newarko, Gary ir 
Atlantikos, didžiausius negrų 
gyventojų nuošimčius turi: Bal
timore — 46%, New Orleans — 
45%, Detroit — 44%, Wilming
ton — 44%, Birmingham — 
42%, Richmond — 42%, St. 
Louis — 41, Memphis — 39%.

ši statistika daug pasako ir 
apie miestų finansinę krizę. Tur
tingesnieji mokesčiii mokėtojai 
bėga iš miestų, o jų vietą už
ėmę nauji gyventojai dažnai ne 
tik neprisideda prie miestų iž
do papildymo savo mokesčiais, 
bet kartais juos miestui reikia 
šelpti.

kad sąraše surašyti žinomi ar

Per 10 metų 12.5 milijonai

bėgėliai, pabėgėliai, :-----------
Amerikoje piliečiai ir asmenys, J” - -
kurių buvimas užsienyje nepa- nuogimfj 
geidaujamas dėl jų asmeninio 
elgesio.

SANTIAGO.
priėmė įstatymą, kuris leidžia 
vyriausybei nacionalizuoti ame
rikiečių vario bendroves. Del 
kompensacijos tartis galia duo
ta prezidentui Allendei.

ANKARA. — Turkija paskel
bė naują, griežtą įstatymą, ku
ris baus demonstracijų dalyvius 
už nuostolius, padarytus krautu
vėms, transportui, įmonėms.

TĖL AVIVAS. — Izraelio ka
reiviai nušovė šešis arabus, at- 
vukusius iš Sirijos, ir suėmė šią 
savaitę 45 partizanus, veikusius 
Golano aukštumose.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

kaimynai,

Čilės senatas

apartmentų biznio savininkai, 
taip pat sakosi nedaug nuosto
lių turį. Tik šiek tiek vandens 
iš maudimosi baseino išsiliejo į 
kiemą. Kai žemė taip staigiai su
bangavo, tai ir vanduo maudy
mosi baseine susiubavo, per kran 
tus bangomis išsiliejo. Savinin
kas sakosi dar laimingas esąs, 
kad baseino fundamentas ir vi
sas cementas nesuskilo. Be abe
jo, iš baseino išsiliejęs vanduo 
nėra joks nuostolis, ir tad čia tai 
tik paminima, kad susidarytų 
vaizdas, kaip žemė siūbavo, jog 
vanduo iš baseino, nelyginant iš 
sujudinto dubenio, tiško lauk. 
Daugiausiai nukentėjo San Fer
nando miestas, tartum Los An
geles priemiestis.

Mėginau keletą kartų susisiek
ti telefonu su Naujienomis ir pa
sisakyti, jog sėdu prie mašinėlės 
korespondenciją rašyti, vadina
si, esame sveiki. Kiek žmonių 
nukentėjo, kiek turtui nuostolių 
padaryta, be abejo skaitytojai 
jau bus girdėję, ar televizijoje 
matę. Su lietuviais mažai su ku
riuo dar teko susisiekti, nes ra
dijo vis sako, jei neturi bėdos, 
tai dėl smalsumo nei telefonu 
neskambink, nei važinėk, kur 
žmonės yra pavojuje. Tad tik 
iš savo pastogės įspūdžius ir te
parašau. (Vasario 9 d. 1:30 P. 
M.),

NEW YORKAS. — Visoje 
Amerikoje įvyko demonstracijos 
prieš žygį Laose, Didžiausia mi
nia, daugiausia jaunuolių, de
monstravo Bostone. New Yorke 
buvo 2,000. Washingtone — 1,- 
000, Madisone, Wise. — 1,000, 
Palo Alto — 70, Berkeley — 
1,500, Albany — 100, Chicago — 
300, Detroite—100, Ann Arbor, 
Mich. — 1,000 ir Clevelande — 
75. Daug kur buvo daužomi lan
gai, deginamos Amerikos vėlia
vos, nešiojamos Viet Congo vė
liavos. Champaign, UI., buvo 
sudeginta gynybos sekretoriaus 
Lairdo iškamša, šį kartą ko
munistėliams demonstracijas su
organizuoti nepasisekė.

ASHKUM, Ill. — Apie 600 
šio miestelio gyventojų turėjo 
skubiai apleisti namus, kada nuo 
bėgių nuėjo ir užsidegė prekinis 
traukinys, gabenęs ir du vago
nus chemikalų bei skysto kuro. 
Pernai tokioje pačioje traukinio 
nelaimėje gretimame Crescent 
City buvo sužeisti 66 žmonės ir 
padaryta nuostolių du mil. dol.

e Amerikos spauda kartoja 
komunistų pas|j|astą--žinią, kad 
žaliųjų Barečių‘kareiviai daly
vauja Laoso žygyje, apsirengę 
P. -Vietnamo uniformomis.
e David Kennedy, buvęs iždo 

sekretorius, prisiekė skrajojan
čio -ambasadoriaus pareigoms. 
Jis netrukus važiuos i Vietnamą.fe

<► JT tarpininko taikos dery
bose Jarringo pasiūlymas ara
bams ir Izraeliui reikalauja Iz
raelio kariuomenės atitraukimo 
iš Sinajaus, tačiau palieka laiki
nai Gazos pakraštį Izraeliui. Vė
liau Gazą tvarkytų Jungtinės 
Tautos.
^“Rolls-Royce išgelbėjo Bri

taniją 1941 metais, ar britai iš
gelbės Rolls-Royce?”, — tokie 
plakatai buvo nešiojami darbi
ninkų Londono gatvėse. Britų 
darbo unija tariasi su Amerikos 
aviacijos dirbtuvių unijomis ben
drai veikti gelbėjant Rolls-Royce 
ir ’ Lockheed bendrovių sutartį 
lėktuvams statyti.

♦ Ekvadoro laivynas pagro
bė jau 18-tą JAV žvejų laivą.

♦ Sov. Sąjunga, Britanija ir 
Amerika pasirašė sutartį, kuri 
draudžia statyti atominius gin
klus jūrų ir vandenynų dugne.

Los Angeles — Susan Atkins 
hipių gaujos teisme pasigyrė ne
turėjusi jokio pasigailėjimo Sha
ron Tate, kurią ji badžiusi pei
liu iki mirties. Ir dabar jai ne
gaila dėl tų žmogžudystų. At
kins papasakojo juri komisijai, 
kad ji pradėjusi organizuoti žu
dymus, kada už muzikanto Ga
ry Hnnman nužudymą buvo su
imtas jos draugas Beausoliel. Ji 
norėjo sudaryti įspūdį, kad jos 
draugas nekaltas, nes ir po jo 
suėmimo žmogžudystės tebe
vyksta, Ji galvojo, kad policija 
paleis jos draugą.

VARŠUVA. — Lenkijos parla
mentas šeštadienį pradės svars
tyti naują ekonominį planą. Len
kų seimas atšauks Gomulkos 
įvestas ekonomines reformas, 
kurios sukėlė darbininkų riau
šes ir streikus.

Šiaurinėj Airijoj

P. VIETNAMO KARIUOMENĖ BUS LAOSE 
IKI NAUJO LIETAUS SEZONO

SA1GONAS. — P. Vietnamo viceprezidentas Ky pranašauja, 
kad Vietnamo kariuomenė išbus Laose iki gegužės mėnesio, kada 
prasidės lietaus sezonas. Kitais metais vietnamiečiai vėl žygiuos 
j Laosą, lietaus sezonui pasibaigus. Pietų Vietnamo daliniai ne
sutikdami didesnio pasipriešinimo, užėmė Laose Sepone miešti, 
kur susprogdino komunistų kariuomenės sandėlius. Prancūzų 
žinių agentūra paskelbė, jog Laoso kariuomenės 2,000 kareivių 
prisidėjo prie vietnamiečių žygio prieš komunistus. Užimtame 
mieste vietnamiečių inžinerijos daliniai taiso bombų suardytą 
aerodromą. Generolas Hoang Xuan Lam, kuris vadovauja Saigono 
kariuomenei Laose, pareiškė, jog aerodromas bus naudojamas jo 
kariuomenės tiekimui lėktuvais.

Po žemės drebėjimo 
Kalifornijoje

LOS ANGELES.—Žemės dre
bėjimo prie Los Angeles užmuš
tų žmonių skaičius pasiekė 46.

v j j. {Daug dar yra po namų griuvę-
uždraudė UnilOnnaS siais Sylmar veteranų ligoninės 

l griuvėsiuose dar yra užgriauta 
BELFASTAS.^ —- šiaurinės 13 asmenų. Apie 80,000 žmonių 

Airijos valdžia uždraudė airiams >(jar negali sugrįžti į namus San 
naudoti Airijos Respublikos Ar- Fernando srityje, nes vandens _ * * * 1 vmi j os simbolius: uniformas, žen- rezervuaras kalnuose vis dar su-
klus, vėliavas. Uždraudimas aiš- daro pavojų. Užtvankos pylimas 
kinamas tuo, kad tie simboliai (buvo drebėjimo susilpnintas. Iš 
sukelia protestantų pyktį ir iš
šaukia naujus susikirtimus.

Laidojant du katalikus airius spaudimas į pylimą.
Belfaste, jų karstus lydėjo pu-! o. . . . J. l Sugadinus duju vamzdžius,)siau karinėmis uniformomis ap-1. . . .. T . , , . . ųvyko sprogimas westwood, kursirengę vyrai. Laidotuvių eise-, . . ’..v - . . .. x sužeisti 6 asmenys. Du greitke-nai žygiuojant protestantu gat- .. , ..... . ; ,. . , * .. .liai dar uždaryti, nes drebėjimasvemis, keli vyrai prišokę nuple- . . , v xt \ v •.„. i . , * A- - 'Sugrivoe kelis tiltus.. Nuostoliai■ sė- nuo žuvusiu -Karsto Airijos v. į, 4" j 1 • -r-- ■... . _ * . ... _ siekia bilijoną doleriu. Vien Losvėliavas. Tas šukele muštynes, . . . *. ___. ... . . . . .. .^. I Angeles mieste apgriauti 67oir tik britu kareiviu įsikišimas . .v . 1in v, , ,. *. . ' ‘ . namai, is ju 119 paskelbti nesau-
chctoMo minia r»nn Hidacnin - - ’ ' ,

rezervuaro skubiai pompuoja- 
mas vanduo, kad sumažėtų jo

. . namai, i* ii;? uasAeiuLi nesau-sustabdė minia nuo didesnių . v.. fc v giais gyventi. San Fernando sle-
Yianam T’ -i-/'”' V '

nyje 17,000 gyventojų jau trys 
dienos netuyi vandens, kurį da
lina gėrimui skautai ir kitos or
ganizacijos po vieną galoną Šei
mai-.; Pristatomi 'ir'kilnojami 
tualetai.? ‘ '' ' '

Mokslininkai( vėl pranašauja, 
kad vieną dieną Kaliforniją ga- 

i Ii ištikti tikrai didėlis drebėji-

riaušių. - - > ų. > r
šiaurės Airijoj' veikia Provizo- 

rinė Airių Respublikos Armija. 
Ji atskilo nuo senos • ir. nuosai
kesnės Airių Respublikos Armi
jos ir net prieš ją kovoja. Nau
joji' atskala-yra karingesnė ir 
siekia šiaurinę. Airiją išvaduoti 
smurtu.' Jos vadai tvirtina, kad 
airiams reikia veikti panašiai 1 
kaip veikė Palestinos žydai ar,mas, nes kiekvienas mažesnis 
Kypro salos graikai, tik tada bri- Į drėbė j imas susilpnina garsųjį 
tai pasitrauksią iš Airijos šiau- ( San Andreas plyšį po žeme, ku
rinės dalies, šitokiai taktikai ne
pritaria Airijos vyriausybė Du
bline ir I. R. A. (Respublikos Ar
mijos) vadovybė.

+ Jordane vėl vyksta kovos 
tarp vyriausybės kareivių ir par
tizanu, 

fe f _ -

ris eina iš Meksikos iki San Fran
cisco miesto šiaurės. Dar neaiš
ku ar*pastarasis drėbėjim as tu
rėjo koki efektą tam Andriaus 
plyšiui ar ne. Galvojama, kad į 
drebėjimus Įtakos-tūrėjo ir mė
nulio užtemimas, nes tuo metu, 
kada saulė, žemė ir mėnulis yra 
vienoje linijoje, labai sustiprėja 
potvynių-atoslūgių trauka.

Komunistai padidino spaudi
mą šiaurės vakarų Laose, kur 
Amerikos ČIA agentai pasitrau
kė iŠ Long Chien strateginės ba
zės. Gresia pavojus ir kitai ba
zei Sam Thong. Komunistų jė
gos esančios tik 15 mylių nuo 
bazės. Iš čia elektroniniai ameri
kiečių aparatai sekė Hanojaus 
radijo ir kariuomenės dalinių 
ryšius. Prieš komunistus šio
se vietovėse, kovoja generolo 
Vang Pao daliniai susidedą iš 
kalniečių genčių.

Iš Okinavos salos į Pietų Viet
namo pakraščius atvyko JAV 
karo laivyno dalis su 1,500 ma
rinų. Jie pasirengę išsikelti su 
tankais ir artilerija į krantą 
prie demilitarizuotos zonos, jei 
per ją komunistai pultų P. Viet
namą. Saigono žvalgyba prane
šė, kad Hanojaus kariuomenė 
traukiama prie demilitarizuotos 
zonos. įfe L-

‘ Laosevietnatniečlai 'atėmė’ fš 
priešo vieną tanką, .6 ; sovietų 
sunkvežimius, 14 didelių palan
kų ir 4-minosvaidžius, piki šiol 
šiame žygyje žuvo 20 vietnamie
čių ir,60 komunistų. :

Laoso sostinėje įĄųętnamiečių 
kariuomenėą- įžengimą, žiūrima 
abejingai, ši. Laoso . sritis jau 
daug metų buvo komunistų ran
kose, visi gyventojai dėl nuola
tinių Amerikos lėktuvų puolimų 
seniai pasitraukė.. Laoso vyriau
sybė Ho Chi Miųho kelių se
niai nekontroliavo, todėl jai vis- 
tjek, kas ten ..darosi. v

Laose nukrito amerikiečių he
likopteris ir-žuvo jame skridę 
keturi * foto -korespondentai: 
“Life” žurnalo; AP, Upi ir Pan- 
Asia agentūrų atstovai. Iki šiol 
Indokinijoje žuvo 28 korespon
dentai, iš jų 12 amerikiečių.-.

Senato daugumos vadas sen. Mike 
Mansfield (D., Montana) ilsisi savo 

kabinete, kojas uzkėlfs ant stalo.

Shepard kelionėje 
priaugo svorio

HOUSTONAS. — Erdvės cen
tro NASA vyriausias gydytojas 
dr. Charles Berry paskelbė, kad 
kapitonas Shepardas yra pir
mas astronautas, kuris kelionė
je į mėnulį priaugo vieną svarą 
svorio. Su juo mėnulyje buvęs 
astronautas Mitchell vieną sva
rą numetė, o astranautas Roosa 
prarado 10 svarų šioje devynias 
dienas užtrukusioje kelionėje.

Dr. Berry aiškina, jog trečia
sis astronautas, kuris į mėnulį 
nenusileidžia, o skraido jo orbi
toje, visas devynias dienas pra
leidžia besvorėje erdvėje, kur 
nėra žemės ar mėnulio traukos 
jėgos. Dėl to jis praranda dau
giau svorio už kitus du, kurie 
šiek tiek pabūna mėnulyje, kur 
yra viena šeštoji žemės trau
kos jėga. Daktarai dabar svars
to, kodėl Shepardas pirmas grį
žo iŠ mėnulio pastorėjęs.

Maskva baigia 
ekonomini planą

MASKVA.— Sovietų Sąjun
ga greit žada paskelbti naują 
penkmečio planą, kurio nesuda- 
rymas privertė Kremliaus vadus 
atidėti partijos kongresą, nors 
atidėjimas ir sulaužė partijos 
statutą, kuris sako, kad kongre
sai turi būti šaukiami kas ket- 
tveri metai. Naujas planas tu
rėjo būti paskelbtas pernai. Da
bar jis bus paskelbtas šio mė
nesio gale. Moldavijos respubli
ka, atidėdama savo partijos nu
važiavimą, paskelbė, kad jis ati
dėtas todėl, kad būtų galima 
svarstyti naują penkmečio eko
nominį planą.

Visose sovietinėse respubliko
se partijos kongresai paprastai 
svarsto Maskvos priimtą planą 
ir jam, paprastai, paploja, šie 
respublikiniai kongresai išrenka 
atstovus ir į visasąjunginį kon
gresą. šiais metais jokių nau
jienų nesigirdi. Partijos per
rinko tuos pačius asmenis į kon
gresą, kuris įvyks kovo 36 d.



sos Angeles, Cal.
Naudinga radijo klubo veikla

Vasario 7 d. parapijos salėje 
buvo klubo, kurs išlaiko radi
jo programą, susirinkimas. Su
sirinko gana daug publikos — 
klubo narių ir svečių bei šiaip 
lietuviškuoju radiju besidomin
čių.

Lietuviška radijo programa 
būna kas šeštadienį, 12 vai. die
ną, transliuojama iš Inglewood 
stoties, banga 16.43. Dainų, mu
zikos, žinių programa tęsiasi 45 
minutes. Stotis yra stipri, tad 
lietuviškas balsas girdėti gana 
plačiu spinduliu. Tai, berods, 
vienintelė Los Angeles apylin
kėje stotis, kuri dar duoda sve
timomis kalbomis programas, o 
šiaip kitos radijo stotys griež
tai vykdo amerikanizacijos pro
cesą ir neparduoda stoties laiko 
programoms neangliška kalba.

Apyskaitinį klubo valdybos 
pranešimą padarė pirmininkė 
Stasė Pautienienė ir iždininkas 
Jonas 'Motiejūnas. Pirmininkė 
gana plačiai peržvelgė radijo klu
bo veiklą, nupasakodama var
gus ir džiaugsmus, kurie kyla 
programas paruošiant, tarpusa
vyje klubo nariams gerai ben
dradarbiaujant. Ji paminėjo nuo
latinius bendradarbius, kurie 
programas į juosteles užrašo, 
tai: Jasiukonis, Gilys ir Metri- 
kis. Ji pastebėjo, jog visi šie 
bendradarbiai yra; geri rekorda- 
vimo srities specialistai, ■ malo- 

7 nūs bendradarbiai. Povilas. Ja-
- siukonis tuo tarpu po Airdieę .su

trikimų taisoskSusirinkimas'
- nutarė ligoniui- pasiųsti geriau- 
• siu linkėjimų • greitai, pasveikti.'

Iždo pranešimą , padarydamas 
Jonas Motiejūnas paskaitė, kiek- 

. buvo pajainų ir iš: kur jos gau-- 
’ tos.. Paskelbtos ir išlaidos. Daug 

gauta tšSi parengimų iš ba
liaus, bet nėmažai surinkta iš 
radijo 'programų mėgėjų,, kurie 
aukoj a:'pinigų.. Vienos progra
mos išlaidos yra. 88 doleriai, įs
kaitant mokestį radijo stočiai ir 
rekordavimp medžiagą;. Klubo 
valdyba ir kiti tailkininkai dir
ba be atlyginimo;

Revizijos komisijos praneši
mą padarė Antanas Razutis ir j 
protokolą paskaitė Stasys Pal
tus. Knygos vedamos tvarkin
gai, atskaitomybė gera.

Susirinkimas buvusiai valdy
bai išreiškė padėką už darbą ir 
ragino toliau dirbti, dar vieną 
kadenciją būti pareigose. Ta
čiau naujos valdybos sudarymas1 
kiek užsitęsė,, nes nevisi besuti- į 
ko būti pareigose. Juozas Ged- 
mintas, kurio pasidarbavimas 
ypač iškeltas, kaip daugiausiai 
į klubą narių įrašiusio ir daug 
klubui aukų surinkusio, nebesu
tiko būti valdyboje. S. Makare- 
vičius susirinkime nedalyvavo. 
Stasė Pautienienė, kuri pirmi
ninkaudama daugelio pripažini
mu buvo toji judrioji ašis, apie 
kurią veikimas sukosi ir ji pati 
labai aktyviai veikė, neatsisa
kė dar būti valdyboje, taip pat 
ir valdybos narys A. Skirius su-, 
tiko pasilikti.

’Noras veiklą sustabdyti
- • •*. v .

Painesnę istoriją sukūrė iždi
ninkas J. Motiejūnas, kelis kar
tus savo nusistatymą keisda
mas. Pagaliau pastatė “ultima
tumą” sutiksiąs valdyboje 
dirbti,, jei susirinkimas suteiks 
valdybai teisę, aplinkybėms su
sidėjus, radijo programas su
stabdai, kitaip, sakant, veiklą 
likviduoti. Susirinkimas prieš 
tokį reikalavimą griežtai, tegul 
.ir nenubalsavimu, bet atskirų 
narių pasisakymu, išsitarė. Tiek 
daug žmonių į susirinkimą at-, 
įvyko, dar daugiau aukotojų nė- 
,rą atvykusių — tai.yis žmonės, 
.kurie, nori, kad lietuviškas radi
jo veiktų kaipgi dabar suteikti, 
įyieų įtik. valdybai teisę- progra
mas nutraukti? Ypad, kad ra
dijo valandėlės kasoje yra arti 
tūkstančio dolerių likutis. Fi
nansinė padėtis gera. Per At- 

'veiykį parapijos salėje rengia
mas baltos, tikimasi vėl bus pa
jamų. Iš kur dabar kilo likvi- 
davimo'klausimas? '

Pagaliau valdyba sudaryta: S.

Britanija nuo pirmadienio pereina prie dešimtainės pinigu sistemos. 
Gatvėse iškabinti plakatai aiškina žmonėms, kaip naudoti naujus 

. .... pinigus. ;

i nios veikėjos. Marytė Nabe- 
rieza —- Našlių ir Nattukių ir 
Brighton Parko Moterų klnbo 
pirmininkė, Julija Sadauskas 
— Joniškiečių klubo pimiinin-

išbraižytos geometriškos figū
ros. Susitarusieji būdami viens 
nuo kito atstu tam tikromis va 
landomis vienas intensyviai

I ėių Klubu pirmininkė ir šio pa 
I rengimo darbšti komisijos na 
rė. Atsilankė ir teku susipa
žinti su būsimais Talman salės 
ir užeigos savininkais Petronė
le ir Kaziu Valantinais, nes po 
aia Vengeliauskienė per dau
gelį metų turėtą biznį jau par
davė. Valantinai, abudu jauni 
gražūs bei sukalbami už poros- 
mčnesių perims tą vietą.

Daug parengimui pasidar
bavo klubo pirmininkas Bene
diktas Jurėnas, taipgi komi-

• sijos narė Bernice Žemgulis. 
Be to reikia nuoširdžiai padė
koti visiems parengimo darbuo 
tojams vyrams ir moterims, 
kurių nuoširdus pasidarbavi
mas padarė parengimą sėk
mingu. A. Jusas

žiūri į kortos figūrą, o antra
sis. bando atspėti. į kokią figū
rą jis žiūri. Tas susižinojimo 
būdas vadinamas jautimu be 
juanių pagalbos (extrasensory 
perception arba ESP).

MitcheL esą, kelionėje į Mėnu 
lį šešias dienas sutartu laiku 
su Chicagos inžinierium žiūrė
jęs į tas kortas, bet ar inžinie
rius atspėjo, dar neskelbiama. 
Laukiame, ką pasakys pats 
Mitchell kar mėnesio gale išeis 
iš karantino.

JAV te UetanroB hannai-
Invokacija — Peb-o para<- 

pijos klebonas kun. Viktoras 
Kriščiunevičius.

Žuvusių už laisvę pagerbimas
Michigan valstijos, guberna

toriaus proklamacija — skaito 
Stefa Brizgytė.

GEROS DOVANOS • ; -
Šios knygos parduodamos, dabar . "Naujienose** su 

didelėmis nublaidomrs: k 4
Dr. A. J. Gussen — DANTYS; jų priežiūra;/sveikata ir grožis.
__ — t Kietais _ viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik —_.—;— $3.00

veršeliais -tik ■ > ■* — $2.00
Or Ar^Gvss^^AHKŠTA- KULTŪRA—ŽIAURŪS ŽMONĖS. ■

^Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar
15 —tikę9!^...- .!i..—.».. i m. i .j-.■»i■ ■----- $1.50

’->•~ 4* f- X V 1‘vJ v i ' - •<
> iXtealima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekf arba 

money orderį-

1739 SO. HALSTED ST,. CHICAGO 8, ILL,

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
lė.Dr. ie vinius,- ATSIMINIMAI IR mInTYS H L; 336 psl. $5.00
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI,. 246 psl. __i_ _____-_________ $3.00
3. M. Zošcenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199- psL ____ ___ $2-00
4. Liudas Mikšys, IŠ ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIE

TUVA. 699 psl.............................. ................L____ _ __ $12.00
5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl.___  $4.00
6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 psl. _________________________ ______ ______ $130
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

Pautienienė, J. Mitkus, A. Ski
rtos,-!*. Balvočius, U. Kubilius. 
Revizijos komisija liko ta pati, 
kaip ir praeitais metais: S. Pal
tus, B. Morkis, A. Razutis.

Sumanymuose buvo keltas 
klausimas, paprašyti Liet. Ben
druomenės valdyba, kad kasmet 
skirtų nors kiek lėšų. Steigiant 
šį radijo klubą iš bendruomenės 

gauta 100 dolerių.'Taip pat, 
kad- ir kitos organizacijos, ku
rios naudojasi -radijo laiku savo 
veiklos ir parengimų praneši
mams, turėtų-klubui mokėti.
- Buvusis iždininkas‘J. Motie- 
j Anais, reikalaudamas valdybai 
-teisės klubo, veiklą sustabdyti, 
pabrėžė, jog jo. draugai dažnai 
jam primena, kad -esą reikalin
gesnių lietuviškų darbų, kuriems 
pinigų stokoja, negu radijo-pro
gramos. Girdi, tiek daug, apie 
keturi tūkstančiai dolerių į me
tus, išleidžiama, jo draugų ma
nymu, . neproduktingai Kas tie 
jo draugai, kas per tie svarbes
ni reikalai, jis neminėjo.
^Reikalų svarbumas yra daž-. 

nai ir subjektyvus dalykas.. Be 
abejo, Rezoliucijoms Remti pro
pagandistas visada pasakys, kad 
svarbiau pinigų duoti minėtam, 
komitetui,'., negu ‘radijui, ypač, 
kad tas radijo klubas yra .ne 
fronto bičiulių rankose, nors jų 
parengimas, kaip patirta, buvo 
veltui reklamuotas, R-.~ - «, -

Kaip gamta tuštumos nemėgs
ta, taip ir kolonija be radijų pro
gramų ilgai neliktų. Daug me
tų. čia radijo programas tvarkė 
ir leido privatus asmuo — Bru
no Gedminas, Kai jis apsispren
dė, jog pakankamai darbo ir lė
šų į šią kultūrinę veiklą jau yra 
įdėjęs ir kai programas nutrau
kė, po šiokios tokios pertraukos 
įsisteigė radijo klubas. Be abe
jo, suteikus valdybai teisę klu
bą numarintį kaip to J. Motie
jūnas reikalavo, jo gerieji drau
gai vargu paliktu tuštumą — jie 
galėtų įsteigti savos partijos 
programą. Šitaip ta paslaptis, 
keista kalba apie radijo progra
mų likvidaciją, privačiai pasikal
bėjimuose buvo aiškinama.

• Algis Raulinaitis yra per
ėmęs savo mirusio tėvo, prof. 
Prano Viktoro Raulinaičio, ar
chyvą. Mirusis Raulinaitis čia

vertėsi nekilnojamojo turto par
davimu, apdraudomis ir mokes
čių (taksų)- patarnavimais. Jo ar
chyvo paveldėtojas taip pat tu
ri mokesčių srityje patyrimą. 
Naujai iškilusiais reikalais, ar 
archyvo reikalais A. Raulinaitis 
prašo kreiptis į jį.

• Jaunųjų ateitininkų vaidi
nimas bus vasario 27 d. 6:30 v, 
v. parapijos salėje.

J. Klauseikis

Ar pasisekė telepatija?
Patiriama, kad trims astro

nautams išskrendant erdvėlai- 
laiviu Apollo 14 į Mėnulį vienas 
čigakiškis inžinierius susitaręs 
su astronautu Edgar Mitchell 
padaryti eksperimentą, ar 
yra galima “susikalbėti? minti
mis per tolimas distancijas.

DETROIT. MICH.
Lietuvos nepriklausomybės 

atstatymo 53-ių metų minėjimo 
programa

1971 m., vasario mėn. 14 d. 3 
vai. po pietų McAuley Audito
rium, Merey College, 8200 W. 
Outer Drive.

Iškilmingas atidarymas — 
Detroito Lietuvių Organizacijų 
Centro pirmininkas Bernardas 
Brizgys.

Garbės prezidiumo ir progra
mos vadovo teisės daktaro Arū
no Udrio pristatymas.

klamaeija. ■ t '
ALT buv. pirmininko Antano 

Rudžio paskaita.
Detroito miesto buvusios ta- 

rybininkės Mary V; Beck žodis.
Garbės svečių pristatymas.
Rezoliucijų priėmimas.
Meninė dalis:
Atlieka Jaunimo choras, va

dovaujamas muziko Stasio Sli
žio. Akompanuoja Regina Sličy
tė _ pianinas, Judita Daltuvaitė
_  smuikas, Zuzana Daltuvaitė 
— čelo, Aldona Petrauskaitė— 
gitara, Andrius čerškus — akor
deonas,. praneša Karolė Vesel- 

. kaitė. “ ;
Tėvynė Lietuva — A. Bražins

kas, Nemuno mergelė — S. Sli
žys, Kur tas kelelis — T. Maka- 
činas, Nemunėli — A. Bražins
kas, Nemunas — V. Paltanavi
čius.

Galinos Gobienės- vadovauja
ma tautinių šokių trupė Šilainė, 
grojant Andriui Čerskui, atlieka 
Žilvytį, Kadrilių, Linelius, Aš- 
tuonytį. DLOC

WATERBURY. CORN,
Pobūvis vasario 16 
gimnazijos naudai

Vasario 16 d., antradienį, nuo
vai. vak; lietuvių klubo 48.6 vai. vak., lietuvių klubo 48. 

Green st. patalpose ruošiamas 
tos lietuviams didelės šventės 
proga jaukus pobūvis, kurio pa
jamos. skiriamos-lietuvių Vasa
rio 16* gimnazjjai Romuvoje, Vo
kietijoje, paremti.

Programoje-, trumpa progra- 
mėlėtojttąkarienė su vaišėmis.

šį pobūvį kasmet,, ir via 11.16 
dieną,, ruošia -Danutė . Venclaus- 
kaitė, pati padengia pobūvio iš
laidas, p svečių visos aukos per 
Balfą atiduodamos minėtai Va
sario 16 gimnazijai remti.

Visi maloniai kviečiami atsi
lankyti. kr.

■ s •

. n* ?■

♦» t

Eržvilko Draugiško Klubo 
šokių vakaras, sekmadienį va
sario 7 d. Talman salėje daug 
geriau pasisekė, negu buvo ti
kėtasi. Nors publikos skaičius 
palyginti buvo nedidelis, bet 
visi geroje nuotaikoje, Tony 
Valiūno orkestrui grojant, 
smagiai pasišoko ir prie vai
šių baro šauniai pasisvečiavo. 
Iš šalies žiūrint atrodė, lyg 
būtų vienos didelės šeimos na
riai.

Kartais mažas debesėlis 
duoda daug, lietaus. Taip ir 
Eržvilkiečių klubas iš nedide
lio būrelio susirinkusiųjų pa
darė nemažai pelno. Tai dėka 
kai kurių paties klubo narių ir 
nuoširdžiii svečių klubo rėmė
jų, kaip tai L. Vaičekauskas ir 
keliolika kitų kurie mus visus 
puikiai pavaišino.

Į parengimą atsilankė vieš-

After they open the toys, and the tier and 
the wallets and the watches, there’s one

a walletin the years to wme.
It’s nestled at the bottom of the Christ-

Probably the easiest gift you can give^ 
Just, stop at the bank and pick it up.

And, it’s one of the nicest gifts-anyone 
could hope to receive.

It even comes with, its own special gift
envdope; Choose fronu fbuž different 
designs.

What’a more, now there’s a bonus inter-
Bondi ire nfe. If kat, rtolo, or defrayed,

yean 10 months (4 % the fim year). That 
antrąją %, payable ar a basus at matur
ity, applies to aU Bonds issued smco June 
X, 1970... with a comparable improve

Boods irt» pwi to smu

Iola stock in America.
lard- w f te **—w® ngwpayns Pono*

1730 So. Halsted Street Chicago* ELL 60608

11. Adomas P. Jasaa, BŪK PALA1MINTASI .........   $3.00
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psl., minkštais

viršeliais $2.00, kietais ---------------------------- --- ---- ----- $4.00
13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psL _________ $100
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl-------------------- $5.00
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ. ■._______ $5.00
16. C R. JVrfėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION. $10.00
12. Petronėlė’ Orintaitė,. KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl. ___  $3.00
Ife Kip—s Balinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

4 310 psl. ___ 4-L---------- ----------------------------- ----—------- $1.00
19. Dr. J. B. I Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psL

angliškai. _______ ______________________________ $*.00
20. Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija. 294 psL $4.00
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl. ___ $230
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:

“NAUJI E N 0 S”
173!) Halsted St., Chicago* Tit. 60608

PER ANNUM

ON SAVINGS CERTIFICATES
OF $10.000. OR MORE.

2 MATUUTT

OFFICE HOURS
Monday, Tuesday, Friday, 9 A.M. to 4 PJt. 

Thuradoy, 9 A -Mi to 8 PJ£. 
Saturday^ AJC to I RM.

PASSBOOK 
/u ACCOUNT 

PER ANNUM == 

Paid and 
Compounded 

Qua rte rf

Peter Kazanauskas, President Tel. 847-7747 Ko Trwaacted on w*dne«day NOW INSURED TO $20,000

SfiiBli
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POLITIKOS TEMOMIS
Bronys Raila iš “Dirvos" išvirto, 

ji išspjovė, — rašo V. Rastenis
Atsiliepdamas į “Naujosios 

Vilties” paminėjimo straipsne
lį, Br. Raila (Naujienos 17-21 
nr.) pasisakė esąs skaudžiai 
įžeistas įskaudinančiu pasaky
mu, jog tautininkai jį iš “Dir
vos” nušalino, nes iš tikrųjų 
jis pats esąs iš “Dirvos” pasi
traukęs.

Kai rašiau, jog jį tautininkai 
nušalino, rėmiausi spausdintu 
šaltiniu, atrodo, Br. Railai labai 
patikimu ir priimtinu — “Aki
račiais”. Praeitos vasaros vie
name numeryje yra V. Rastenio 
straipsnis, Br. Railos knygos re
cenzija. Aptariama knyga, bet 
nusakomas ir minimo “Dirvos” 
bendradarbio likimas.

V. Rastenis rašo, jog pakan
ka atsiversti vieną Br. R. kny
gos puslapį ir bus aišku, kokį 
kimšą neapdairiai užkabinęs B. 
Raila išvirto iš Dirvos... Kitame 
sakinyje dar “vaizdingiau” iš
sireikšta : Dirvos vyresnybė iš
spjovė ir knygą ir autorių.

Maniau, jog netinka spaudo
je rašyti apie žmogų, sakant, 
kad kas nors jį išspjovė. Pavar
tojau nepoetinį išsireiškimą — 
tautininkai Br. Railą nušalino. 
Nesijaučiu tuo jį įskaudinęs. Įsi- 
skaudino jis pats save, kad ne
siėmė “Akiračiuose” išspausdin
tos recenzijos jį liečiančius saki
nius pataisyti.

♦
Plikas tvirtinimas, grynas ne

susipratimas ar nesusivokimas 
esąs mano pasakymas, jog Br. 
Raila ir V. Rastenis yra pasukę I 
visai priešingu keliu, negu “N. j 
Vilties” pasirinktasis.

Imu tą plikį sakinį paties Rai-i 
los medžiaga aprengti. Užtarian
čiai Br. R. kalba apie tris žurna- > 
lūs, kuriuos “N. V.” jau pačiu 
pirmuoju numeriu puola. Aš at-Į 
simenu, kaip tris žurnalus prieš 
keletą metų ir Br. Raila puldi
nėjo: “Metmenis”, “Margutį” ir 
“Aidus”. Puolimų priežastis vie
noda — ryšių su kraštu tema.

Vienoje 1964 m. “Akimirkoje” 
Br. R. sakosi “Dirvoje” gal tu
ziną straipsnių prirašęs apie 
“Metmenų” redaktoriaus savo
tiškus, labai abejotinos vertės ir 
nepagrįstus samprotavimus apie 
“kultūrini kolaboravimą su kra
štu”, apie juokingą “trečią fron
tą”, apie simpatizuojančią pažiū
rą į “Vienybės” savaitraščio per
nelyg aiškius diversantus...

Aštriai Br. R. atsakė ir į “Ai
dų” straipsnį, kuriame buvo 
reiškiama nuomonė, jog perdaug 
smarkus puolimas “Vienybę” 
pastūmėjo į kraštutinumą. Aki- 
mirkininkas tėškė “Aidams”, 
jog jie dėl “kultūrinių ryšių” 
perilgai buvo trumparegiai, jei 
net poros metų prireikė ausis 
prasi krapštyti ir jei ne patį kul- 
tūrbolševizmo garsą, tai bent jo 
aidą išgirsti.

“Marsrutvie” keltas mintis.

ASTUONIOS UŽ AŠTUONIS
Naujienos yra išleidusios arba laiko savo knygyne brošiūras ir 

knygas Įvairiais klausimais, reikalais ar naudingam pasiskaitymui, čia 
yra išvardinti leidiniai, kainuoją po 1 doleri:

Čikagiefė, ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Knyga yra ypatingai naudinga tiems, kurie baigia pamiršti- komunis
tines klastas ir melus. 95 psl.

L. Dambriūnas, lFeTUVIŠKAS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. Būtina 
kiekvienai jaunai šeimai, neatskiriama kraičio dalis jaunavedžiams. 
Tik 35 psl., bet juose daug pasakyta.

Dr. A. J. Gussen, ATOSTOGOS VAKARINĖSE VALSTIJOSE. Įdo
mūs turisto aprašymai su iliustracijomis, 76 psL

Edmundas Jasiūnas, CIVILINĖ AVIACIJA JAV. Naudingos ir įdo
mios žinios apie tą šių dienų būtinybę. 32 psl.

Ksaveras Kaunas, ELEGIŠKI STEPONO KOLUPAILOS NIEKIN
TOJAI. Polemika, 52 psl.

Dr. agr. A. šeštokas, SODŲ PIEVELĖS. Pritaikyta miestų gyven
tojams. 40 psL

J. Vaičiūnienė, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MOKYTOJO DAR-* 
BO APLINKYBĖS. Naudingi pasiskaitymai visiems. 69 psL

Vincas žemaitis, SŪDUVOS PRAEITIS. Trumpa archeologinė ir 
politiniai istorinė Suvalkijos apybraiža. 140 psl ~ .

šios knygos yra gera šeimos knygynėlio pradžia Jas ir kitus lei
dinius galima gauti Naujienose, atsilankius asmeniškai arba prisiun- 
tus pinigini orderį. '

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

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., 
kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

Paul Sheridan kandidatuoja j 15-to ward© aldermanus demokratę partijos sąraše. Paveiksle matome Paul She
ridan žmoną Maureen ir jy tris sūnelius. Vyriausiam yra 7 metai, o jauniausiam yra du metai. — Mes norime to 
paties, ko didelė 15-to wardo gyventoją dauguma nori: saugumo, švaros ir geros mokyklos vaikams, — pareiš
kė Paul Sheridan. — Sheridan tvirtina, kad jis ginsiąs 15-to ward© gyventojų teises ir darysiąs viską, kad gat

vės būtų saugios ir vagiliai neturėtu progos veržtis j namus. (Pr).

jog reikia ryšius 'Su kraštu plės
ti, Br. Raila “Akimirkose” pa
vadino kvislingiška kalba ir ke- 

neigiamai 
davu- 

autorių K. Stropų.

šiuose savo ra: 
vertino teiktus

Anais metais V. Rastenis ėjo 
kitokiu keliu (atrodo, juo ir da
bar tebeeina), negu Br. Raila. 
Rašydavo “Dirvoje” B. K. Nau
joko slapyvardžiu. Savo “Die
na iš dienos” kampelyje nekar
tą kėlė reikalą “susipažinti su 
Lietuvos tikrove”, aiškino, jog 
reikia “praverti spragą politinės 
išeivijos pozicijose”.

Neretai į B. K. Naujoko raš
tus visai priešingomis mintimis, 
priešingais įrodinėjimais toje pat 
.“Dirvoje” atsiliepdavo Br. Rai
la. .-Sekant tų dviejų žurnalistų 
raštus, kartais susidarydavo įs
pūdis, jog “Dirvoje” vyksta ko
va, panaši į gladiatorių kovą, 
sprendžianti katras išliks gyvas. 
Laimėtoju išėjo Br. Raila, nes 
B. K. Naujokas iš “Dirvos” din
go, oponentas liko senose pozici
jose.

Kartą vienoje “Akimirkoje” B. 
K. Naujokui buvo atsakyta, jog 
kontaktai pasidaro visai įmano
mi ne tik per susipažinimo posė
džius ir arbatėles, bet laivais ir 
lėktuvais iš čia į ten ir iš ten į čia 
tik' po to, kai laikinai ar visam 
laikui nutylima ar pamirštama, 
kad tebesame užsiangažavę ko
voti už Lietuvos tautinę ir poli
tinę nepriklausomybę, už sovieti
nės okupacijos nuvertimą ir pa
šalinimą.

Keletą metų Br. Raila tuo ke
liu ėjo ir ragino kitus jo lai
kytis, kol pats pradėjo nukryp
ti. Santariečių-šviesiečių pa
kviestas važinėjo su prakalbom. 
Chicagoje jo paskaitos arba pra
kalbos pasiklausęs “Dirvos” ben
dradarbis V. Meškauskas para
šė, jog Br. Raila jau sėdi ant 
dviejų kėdžių... Po to sekė me
tai, kai “Akimirkose” prasidėjo 
ryšių su kraštu, dialogo su kraš-

tu, ne tik pateisinimai, bet ir 
paskatinimai.

“N. Vilties” pirmasis numeris 
sudarė įspūdį, jog viltininkai 
laikosi senojo Br. R. kelio, tai 
ir buvo padaryta išvada, jog 
Br. Raila ir V. Rastenis yra pa
sukę visai priešingu keliu. “Vie
šų laiškų titulu” atsiliepimu ta 
išvada sustiprinta, nes Br. Rai
la sako, jog dialogas su savo tau
tos broliais tėvynėje jam yra sa
vaime suprantamas būtinumas 
— moralinis, dvasinis ir politi
nis ; nesibaiminąs susitikimų net 
ir su kompartijos lietuviais, jei 
tik tai Įmanoma ir kur tik tai 
galėtų būti naudinga tautos iš
likimo bylai.

3Katras kelias geresnis ir sie
kiamam tikslui naudingesnis, 
diskusijos paliekamos nuošaliai. 

^Politikoje lankstumas prakti
kuojamas, tik be reikalo Br. Rai
la baiminasi, kad tas jo iš vie
no kelio į kitą pavingiavimas pri
mintas. Neatsimena jis V. Ras- 
tenio rašto “Akiračiuose” ir tar
tum užmiršęs, ką rašė “Akimir
kose” dabar priekaištauja “Nau
jienų” bendradarbiui.

Ta pačia proga paminėtina, 
jog Paleckio klapčiuku besitai
kąs Edv. šulaitis, nuo seniau už
tarė “Vienybę”, kai prieš ją daug 
Br. Raila rašydavo, o dabar tas 
bendradarbiavimo specialistas ir 
Bronį Railą įrikiavo į savuosius, 
“Gimtajame krašte” parašyda
mas, jog Br. R., dar neseniai 
smerkęs bendravimą su Lietuva, 
dabar perėjo į bendradarbiauto
jo eiles, prisidėdamas prie sol. 
V. Daunoro koncerto surengimo.

Dienraščio nemėgsta, bet 
raštus kniaukia

Atsiusta paminėti
LIETUVIŲ DIENOS

m. sausio mėnuo Nr. 1
1971 

(210), 
redaguojamas Bernardo Braz
džionio, Los Angeles, jau 22 ri 
metai einantis gausiai iliust
ruotas mėnesinis žurnalas, šis 
numeris specialiai skirtas .lie
tuvių protestų demonstracijų 
vaizdams. Viršelio pirmasis ir 
paskutinis puslapis Chicagos 
lietuvių demonstracijų dėl, Si
mo Kudirkos išdavimo vaizdų, 
Iš straipsnių yra nepasirašiu
sio: Pabėgti laisvėn bet kokia 
kaina. Toks buvo Simo Kudir 
kos pasiryžimas: Ęomunistai 
nužudė kalbininką Kazlauską; 
Dr. AL Any so: s Martyną Glažę 
prisimenant ir M. Slavėnienės 
(Mykolaitytės): Mano brolis 
— poetas Putinas, fr-kt. < 

Toliau seka ištisi 7 puslapiai 
iliustracijų su reportažais iš 
lietuvių, latvių . ir estų gausių 
demonstracijų New Yorke.

APIE ŽEMĖS DREBĖJIMUS
Seismologijos stotys kasmet registruoja 

500,000 žemės sudrebėjimy
Los

mas praeito vasario 9 dieną bu
vo vienas iš 1,000 metrinių dre
bėjimų, kurie padaro žmonijai 
nuostolių. Kiekvienais metais 
seismologijos stotys aplink že
mės kamuolį registruoja apie 
5O-J tūkstančių sudrebėjimų, iš 
kurių apie 100,000 yra jaučia
mi ir tik vienas tūkstantis dre
bėjimų yra nuostolingi medžia
giniai arba žmonių gyvybėmis. 
Kalifornija gauna 90 nuošimčių 
visų žemės drebėjimų J. A. V. 
Antradienio žemės drebėjimo 
centras buvo per 26 mylias nuo 
Los Angeles miesto centro, šven
to Gabrieliaus kalnuose ir buvo 
jaučiamas nuo Fresno iki San 
Diego. Drebėjimo stiprumas 
skaitomas lygiu su drebėjimu 
Long Beach 1933 m.
Kalifornija laikosi ant žemės 

plutos plyšio

Kalifornija žino savo pavojų 
priežastį. Ta priežastis yra gar
susis švento Andriejaus plyšis 
(San Andreas fault) žemės plu
toje, kurs tęsiasi nuo Imperial 
Valley prie Meksikos iki Tamales 
įlankos šiaurėj San Francisco.

Prieš dvejus metus Pietinės 
Kalifornijos mistikai, astrolo
gai, arbatos žolelių skaičiuotojai 
ir kitokį raganiai pranašavo, kad 
Kalifornija 1969 metų balan
džio 4 dieną per žemės drebėji
mą atskils nuo kontinento ir nu
grims Pacifiko okeane. Daug 
žmonių patikėjo, pabūgo ir pa
bėgo, nors tikra tiesa yra, kad 
joks “guru” (indiškas išminčius) 
nei mokslas žemės drebėjimo iš 
anksto atspėti negali. Mokslas 
net ramina, aiškindamas, kad že
mės drebėjimai yra gyvybiniai 
naudinga geologinė funkcija, 
nes karts nuo karto iškelia kal
nus: priešingai žemės paviršius 
amžių bėgyje tiek išsilygintų, 
kad pavirstų didžiumoje vande
niu apsemtas.
Desimtas didesnis drebėjimas

Antradienio ryto žemės dre
bėjimas Los Angeles mieste ir 
apylinkėse buvo dešimtas dides
nis drebėjimas Kalifornijoje nuo 
1812 metų. Kiti buvo:

Sanluari Capistrano 1812 m. 
gruodžio 8 d. Sunaikinta baž
nyčia, žuvo 40 žmonių.

Hayward San Leandro 1863 
m. spalio 21 d., žuvo 30 žmonių.

Angeles žemės drebėji- Lone Pine, Owens Valley, 1872 
m. kovo 26 d.; žuvo 27.

San Francisco 1906 m. balan
džio 18 d., žuvo 452 žmonių, pa
daryta $500,000,000 nuostolių, 
sugriauta 28,188 namai.

Ei Centro Celsxico 1916 m. 
birželio 22 d.; žuvo 6.

Santa Barbara 1925 m. birže
lio 29 d.; žuvo 12.

Long Beach 1933 m. kovo 10 
d., žuvo 120; $40 milijonų nuo
stolių.

Tehachapi 1952 m. liepos 21 d.; 
žuvo 11.

Bakersfield 1952 m. rugpjūčio 
23. Užmušti 2 žmonės.

Drebėjimą pergyvenusių 
pasakojimai

“Kur tik bandžiau žengti, at
rodė kad po kojomis grindų ne
bėra”, pavaizdavo pirmąjį įspū
dį viena šeimininkė. Įspūdis bu
vo lyg važiuojant automobiliu 
nuleistomis padangomis... Aš 
pergriuvau ir pradėjau melstis”. 
Kita moteris išbėgo iš namo 
šaukdama, kad jos toileto sėdi
masis dangtelis su visais sraig
tais išlėkė lauk!

“Lempos vartaliojosi, lėkštės 
krito iš lentynų, šaligatviai spro
ginėjo... Langai tarškėjo lyg kas 
būtų juos dideliu kūju daužęs. 
Namas drebėjo ir virpėjo lyg 
sprandą sukamas”, pasakojo vie
nas daktaras.

Dar vaizdžiau pasakė vienas 
senbernis: “Pirmiausia ką aš pa
dariau, pabandžiau atsisėsti lo
voje. Pamaniau, kad esu perdaug 
pagiringas arba sapnuoju, kol 
pamačiau, kad mano kambario 
sienos siūbuoja. Kai pažvelgęs 
pro langą pamačiau gatvių lem
pas svyruojant, pasakiau “žmo
gau, baigta!”

Viena šeimo iš Blue Island, 
Chicago, telefonu pranešė, kad 
rengiasi ko greičiausiai grįžti 
nepaisant kad Chicago j e šalta. 
Geriamo vandens jos dukters na
muose dar esą, bet įsakyta var
toti tik atvirintą. šiaurės Holly- 
woode per mylių mylias nebėra 
vandens, o kur apartmentuose 
dar yra, teka iš krano visas juo
das...

• Paklausė Sokrato, kieno žo
džiai labiausiai Įtikina.
— To, kurio elgėsiai lydi jo 

žodžius.

Raginkite savo apylinkę 
augti• taupyki te!

INSURED
r

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

Čekį ar Money orderi tokiu adresu:

“Laisvoji Lietuva” neseniai 
pakartotinai buvo užsukusi akci
ją prieš “Naujienas”, bet iš jų 
vogčiom persispausdina raštus.

Tokios “Laisvosios Lietuvos” 
politikos pavyzdys yra sausio 21 
d. numeryje. Straipsnelis “Nau
joji Viltis”, išskyrus pirmąsias 
keturias ir šešias paskutines ei
lutes, yra sudarytas iš tokio pat 
vardo mano rašto, buvusio “Nau
jienose”, pasirenkant “L. Lietu
vai” patikusias pastraipas ir jas 
žodis žodin persispausdinant.

Klaidos pataisymas

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai 
Apdrausti Iki $20,000,

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

Klaida nepolitiniame rašte, šio 
dienraščio sausio 23 d. numery
je, Dr. Kazio Griniaus laiške, iš
spausdinta, jog “Vienybę Lie
tuvininkų” redagavo Petras Mi- 
kolaitis. Dr. Griniaus laiške to 
redaktoriaus pavardė parašyta 
teisingai — Petras Mikolainis, 
ne Mikolaitis. , L. Br.

UNIVERSAL
Z“TZRIAI, KURIE GARSINASI 

'NAUJIENOSE'’. — TURI GERIAUSIĄ 
PASISEKIMĄ BIZNYJE

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608

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

Įdaigne pietaou Hemas automobiliam* pastatyti
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Lietuvoje perka žibalą elektros lempoms
Nėra tos dienos, kad komunistinė spauda nesikabi- 

nėtų prie Naujienų. Anksčiau bandydavo šį dienraštį kan
džioti trumpomis pastabomis, o dabar jau kelinta diena 
prieš Naujienas nukreiptas vienas straipsnis po kito. 
Vienus straipsnius rašo Amerikon atvažiavęs ir sovietų 
imperializmo tarnybon įsikinkęs lietuvis, o kitus ruošia 
Lietuvoje. Ten yra sudaryta speciali grupė žmonių, ku
riai leidžia pasiskaityti Naujienas, o vėliau liepia "jas 
kritikuoti”. Lietuvoje rašyti straipsniai Ameriką pasie
kia vėliau, užtat ir juose liečiamos problemos yra senos.

Vakarykščioje Vilnyje J. Žaliuko slapyvardžiu prisi
dengęs žmogus aprašinėja, kaip Amerikon atvažiavę 
dypukai netikėjo žinia, kad rusų okupuotoje Lietuvoje 
vaikų darželiuose laikomiems vaikams būtų duodamas 
pienas. Dypukė tvirtinusi, kad vaikams buvo duodamas 
baltytas vanduo, o ne pienas. Kita dypukė netikėjusi, 
kad kažkas būtų galėjęs susirašinėti su josios tėvu, nes ji 
netikėjusi, kad Lietuvoje dar būtų likusių lietuvių. Dau
gelį rusai išvežę į Sibirą, o likusius iššaudę. Labiausiai 
Žaliuką nustebino Amerikon atvažiavęs vienas L. Prūsei- 
kos giminietis, nenorėjęs tikėti, kad okupantas Lietuvo
je būtų išleidęs Maironio "Pavasario balsus”. 0 kai ko
munistams dirbusio Prūseikos giminietis vis dėto buvo 
įtikintas, kad okupuotoje Lietuvoje "Pavasario balsai” 
buvo išleisti, tai jis pareiškęs, kad tai padaryta propa
gandos sumetimais.

Žaliukas yra įsitikinęs, kad nei vaikams duodamas 
baltytas vanduo nėra vanduo, nei “Pavasario balsai” iš
leisti propagandos sumetimais. Jis negali suprasti, kad 
komunistai, neturėdami savo rašytojų, leidžia Vaižgan
to ir Maironio raštus propagandos, sumetimais. Susipra- 
tusieji lietuviai žino, kad "Pavasario balsai” išleisti pro
pagandos sumetimais, ir tuo nesistebi, bet yra ir tokių, 
kurie pamanys, kad komunistai nėra toki jau bedieviai, 
jeigu jie leidžia katalikų kunigų raštus. Palaužti katali
kų patriotų pasipriešinimą okupantui yra svarbiau, negu 
nedidelė suma pinigų raštams išleistu Be to, Maironio 
giesmės ir dainos Lietuvoje vis vien giedamos. Jos minti
nai išmokstamos, perrašinėjamos ir dainuojamos. Ko
munistai Maironio dainų ir giesmių sustabdyti negali. Iš
leidę "Pavasario balsus”, jie dar pasipinigaus.

Praeitą savaitę Naujienos parašė, kad okupuota 
Lietuva yra priskaitoma prie žibalinių kraštų. Apie

elektrą komunistai plačiai kalbėjo ir rašė, bet didelė Lie
tuvos gyventojų dauguma vakarais turi tenkintis žibali
nėmis lemputėmis. J. žaliukas šitaip nustumia tokį Nau
jienų tvirtinimą:

"Ar verta su Naujienų redaktoriais ginčytis?
Ne. Lai plepa nesąmones, kaip plepėjo šviežiai iš 
Vokietijos atvažiavę dipukai. Paplepės, paplepės ir 
nustos, kaip nustojo anie. Tik gaila truputį to laik
raščio skaitytojų, kad juos peni tokiomis nesąmo
nėmis, iš kurių juoktųsi ir skerdyklon varomos 
avys”. (Vilnis, 1971 m. vas. 11 d., 3 psl.).
Su Naujienomis, aišku, ginčytis neverta. Galima tik

tai bandyti paneigti Naujienų minimus faktus. Jeigu 
Naujienų faktai yra netikri, tai tada jose buvo rašoma 
netiesa. Tada ir ginčytis nėra reikalo. Bet jeigu faktai 
tikri, tai tada galima pasijuokti ne iš skerdyklon varo
mų avių, bet į skerdyklą savo noru einančių komunisti
nių avigalvių.

Vilnis yra įsitikinusi, kad Lietuva nepriskiriama 
prie žibalinių kraštų. Vilnies bandradarbis yra įsitiki
nęs, kad okupantas, pastatęs Elektrėnus, elektros švie
sa apšvietė visą komunistinę Lietuvą. Elektros lietuviš
kame kaime dar nėra. Naujienos tai žino iš laiškų, atei
nančių iš rusų okupuotos Lietuvos. Tą patį tvirtina ir 
žmonės, turėję progos bent kelioms valandoms įkišti no
sį į lietuviškų kolchozininkų gyvenvietes ir baigiančius 
lūžti senus namus. Ten elektros nėra ir dar ne greitai bus.

Jeigu šių dviejų šaltinių — laiškų ir turistų liudiji
mų — dar neužtenka, tai pacituosime Lietuvos komu
nistų partijos centro komiteto leidžiamos ir Amerikoje 
buvusio sovietų agento A. Laurinčiuko dabar redaguo
jamos Tiesos jau anksčiau cituotą sakinį:

“'Vilnietis Steponas Kokys, būdamas Ukmergės 
rajone, pastebėjo, kad Želvos parduotuvėje darbuo
tojas M. Krakauskas nesąžiningai pilsto žibalą”.
(Tiesa, 1971 m. saus. 26 d., 2 psl.),
Gal Vilnies redaktoriai su savo bendradarbiais pasa

kys, kuriems galams Želvoje būtų pardavinėjamas žiba
las (užmirškime apie nesąžiningumą), jeigu visoje Lie
tuvoje būtų įvesta elektra? Gal perka žibalą elektros 
lemputėms užžiebti?

Išaiškinus šį klausimą, kiekvienam bus aišku, kodėl 
nuvažiavusių Amerikos lietuvių komunistai neišleidžia į 
kaimus. Gal dėl to, kad nepamatytų, kaip lietuviškame 
kaime dega žibalu varomos elektros lemputės?

trims mėnesiams _______ $5.00 
vienam mėnesiui  $1.75

Kanadoje:
metams _____________  $20.00
pusei metų _____________ $11.00
vienam mėnesiui  $2.00

Užsieniuose:
metams _________________$21.00
pusei metų ___________ __ $11.00
vienam mėnesiui 

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Didžiai gerbiama Redakcija, 
“Naujienų” Š. m. sausio 

men. 19 d. numeryje išspaus
dinta Bendruomenininko ko
respondencija “Cicero L. B. 
Apylinkės metinis narių susi
rinkimas — diktatūros replė
se” klaidina visuomenę, todėl 
maloniai prašau išspausdinti 
artimiausiame “Naujienų” nu
meryje šį patikslinimą.

1. Korespondentas laiko L. 
B. Cicero apylinkės š. m. sau
sio 10 d. susirinkimą ir jo nu
tarimus neteisėtais, nes susi
rinkime nebuvę kvorumo.

Susirinkimas buvo kviestas 
4-tai valandai, bet nesusirin

kus kvorumui, jis buvo atidė
tas pusvalandžiui ir atidarytas 
ne 4-tą, o 4:30 vai. po pietų. 
Darbotvarkė nebuvo keista, 
todėl pagal L. B. statutą šį su
sirinkimą reikia laikyti teisė
tu.

2. Bendruomenininkas rašo, 
kad “valdybos revizijos komi
sijos aktas susirinkimui pateik 
tas vieno asmens parašu”.

Revizijos komisijos narys, 
skaitęs aktą, jį buvo nusirašęs 
iš revizijos komisijos protoko
lų knygos. Kai susirinkimo pir 
mininkas, pastebėjęs aktą su 
vienu parašu, suabejojo jo 
teisėtumu, prezidiumui ir su 

sirinkimui buvo parodyta kny
ga su revizijos komisijos narių 
parašais.

3. Korespondentas rašo, kad 
naujosios valdybos “rinkimų 
forma buvo tikra parodija! 
Parodija iš anksto surežisuota. 
Naujoji valdyba sudaryta par
tiniu pagrindu”.

Atėjus valdybos rinkimams, 
buvo prašyta pasilikti dar vie
nai kadencijai senoji valdyba, 
kuri pasižymėjo veiklumu. Jai 
nesutinkant, buvo renkama 
nauja. Pats susirinkimas statė 
kandidatus. Kiekvienas turėjo 
teisę statyti ir būti statomas. 
Jokių iš anksto paruoštų sąra
šų niekas nepateikė. Vienu 
momentu susirinkimas buvo iš 
statęs net 19 kandidatų, bet di
džioji dalis savo kandidatūras 
atsiėmė. Taip kartojosi keletą 
kartų. Nelengva buvo surasti 
žmonių, sutinkančių kandida
tuoti j valdybą. Nevisi yra lin
kę savo atliekamą laiką pa
švęsti visuomeniniams reika
lams. Jokių sugestijų už ar 
prieš išstatytus kandidatus nie 
kas nepareiškė. Balsavimai 
buvo slapti — kortelėmis. Tad 
netenka kalbėti, kad rinkimų 
forma buvo “parodija”. Taip 
pat netenka kalbėti, kad val
dyba sudaryta “partiniu pa
grindu’’. Kadangi Bendruome 
nininkas puola frontininkus, 
reikia manyti, kad jis naująją 
valdybą nori visuomenei pri
statyti, kaip frontininkų suda 
rytą. Labai, labai abejoju, 
ar bent vienas iš naujosios vai 
dybos narių priklauso fronti
ninkams. Pagyvensim — pa
matysim. Susirinkime dalyva
vo ir rinkimus matė LB Chica- 
gos apygardos pirmininkas J. 
Jasaitis, svečias iš Europos 
kun. P. Urbaitis ir svečias iš 
Chicagos A. Regis.

4. Bendruomenininkas nu
siskundžia, kad “J. švedas, pa 
tyręs visuomenininkas, ilga
metis L. B. centrinių organų 
veikėjas, buvo pastumtas į 
atsarginius”.

J. Švedas būtų, buvęs išrink
tas, jei tik būtų norėjęs. Tik 
prašomas jis sutiko kandida
tuoti į naująją valdybą, kai pa 
matė, kad nebeatsiranda žmo
nių, norinčių įeiti į valdybą ir 
kai visiems nusibodo jų be
ieškant. Ciceriškiai gerai jį pa
žįsta,, kaip nusipelniusi L. B. 
Gerai žino, kad jis nesveikuo- 
ja. kad jis turi įsipareigojimų 
Savanoriuose, Bamovėnuose 
ir kad vadovauja Lietuvių Bib
liografijos Tarnybai. Visuo
menė nebenorėjo ant jo pečių 
užkrauti dar ketvirtą naštą.

5. Korespondentas apgailes
tauja, kad susirinkime nebu 
vo renkami atstovai į L. B. Chi 

cagos apygardos atstovų suva
žiavimą, o pasiūlyta ir priimta 
siųsti tuos pačius pernykščius.

Susirinkimui per ilgai užsi
tęsus, ypatingai renkant nau
jąją vaidybą, žmonės ėmė ne
kantrauti ir laukti susirinkimo 
pabaigos. Bijota, kad renkant 
kandidatus į suvažiavimą, jis 
galėjo labai ilgai užsitęsti ir 
dalis tų narių būtų, nelaukda 
rni susirinkimo pabaigos, iš
ėję, Todėl St. Ingauniui, bu
vusios valdybos ^pirmininkui, 
pasiūlius siųsti į suvažiavimą 
pernykščius atstovus, susirin
kusieji vienbalsiai pritarė.

6. Korespondentas dėl visų 
susirinkimo ir LB tariamų 
“blogybių” kaltina dr. P. Kisie
lių. Jis po inž. J. Arštikio 
antrą dalį susirinkimo prave
dė labai korektiškai, leisdamas 
visiems visais klausimais pil
niausiai pasisakyti, pats ma
žiausiai dalyvaudamas kelia
mų klausimų diskusijose. Dr. 
P. Kisielius savo gyva lietuviš
ka veikla ir savo dosnia auka 
mūsų švietimo, kultūrinio ir 
visuomeninio gyvenimo reika
lams yra įgijęs lietuvių pasiti
kėjimą ir pagarbą. Jis be rei 
kalo ir pagrindo Bendruome
nininko yra puolamas.

Z. Ašoklis,
L. B. Cicero apylinkės š. m. 
metinio narių susirinkimo 

sekretorius.

Prel. Mincevičius 
sunkiai sirgo

ROMA, Italija. — Iš Vatika
no ateinančios žinios sako, kad 
prel. Vincas Mincevičius pasku
tinius tris mėnesius sunkiai sir
go. Dabar jis jau pradeda tai
sytis, bet dar nestiprus.

Koplyčios ruošimo darbai ir 
įvykusios iškilmės krito ant jo 
pečių. Darbą žymiai pasunkino 
įvairūs nemalonumai, kilę sąry
šyje su tos koplyčios iškilmėmis. 
Jis buvo gavęs labai aštrų bron
chitą, nes šv. Petro bazilikos 
kriptoje buvo gana vėsu, tuo tar
pu lauke karčiai siekė 35 laips
nių Celsijaus.

Reikalą dar labiau pasunkino 
nugarkaulio sužeidimas^ Ilgą lai
ką jis negalėjo pajudėti. Kur 
trumpa, ten trūksta. Taip buvo 
ir su prelatu. Sveikata jo jau 
buvo susilpnėjusi, o kai kėlė vie
ną sunkesnį daiktą, tai nugar
kaulio pusėje dar gavo trūkį. 
Atsinaujino dideli skausmai nu
garkaulyje. Visokiais būdais pre
latas gydėsi, bet skausmų paša
linti nepajėgė. Dabar jis jau ga
li pasėdėti. Vaikščioti jam pa
keliamas dalykas, bet kai reikia

atsisėsti, tai vidudienyje jam 
Į dar pasirodo žvaigždės.

Ligos prelatą tiek prispaudė, 
kad jam teko nutraukti visus 
darbus ir gausų susirašinėjimą. 
Jis net negalėjo išsiųsti kalėdi
nių sveikinimų. Jam labiausiai 
rūpėjo išleisti Eltos biuletenis. 
Nors ir pavėluotai, bet šį darbą 
jis atliko. Jis jau pradėjo rink
ti medžiagą naujam biuletenio 
numeriui. Kaimynas

Kas griana Ameriką?
Amerikos horizonte prade

da iškilti savotiškas “liaudies 
tribūnas’’ vartotojų advokatas 
Ralph Nader, jau spėjęs į sa
ve atkreipti plačiosios visuo
menės dėmesį savo taiklia įstai 
gų, įmonių, biznio, pramonės 
ir valdžios asmenų kritika.

Respublikonų kongresinio 
komiteto pirmininkas Rob 
Wilson iš Kalifornijos, palygi 
nęs Naderį su anuometiniu se
natorių Joseph McCarthy, pa
sakė, kad “Naderizmas” griau 
na laisvą iniciatyvą ir stengia
si suardyti arba susilpninti 
Amerikos laisvas ekonomines 
struktūras”.

Nader į tai atsakė esą reikia 
didelės drąsaso ginti industri
jas su §500 bilijonų turto nuo 
poros tuzinų advokatų ir stu
dentų. Girdi, “kur yra jo (Wil 

išono) pasigailėjimas šimtams 
vartotojų, kurie tampa sužei
džiami ir užmušami dėl de- 
fektyvės arba blogai suplanuo
tos produkcijos, arba apserga 
dėl pramonės užteršto vandens 
ir oro? Kur yra jo susirūpini 
mas, kai plėšriu kainų kėlimu 
ir vartotojų apgaudinėjimu 
yra apiplėšiami žemų ir viduti 
nių pajamų vartotojai?

Aš nežinau nė vieno varto- 
tojų advokato, kurs būtų ap
rūkęs dūmais New Yorko mies 
tą arba nafta užteršęs Meksi
kos įlanką, bet tie korporaci
niai kenkėjai tai tikrai griauna 
Ameriką”, atkirto Naderis.

GAIDŽIO ŽMONOS
Naktį vagis išnešė vieno Va

karų- Vokietijos valstiečio viš
tas. .Tik gaidys ramiai tupėjo 
tvarto kampe. Ant jo kaklo bu
vo pakabintas skardos gabalas 
su užrašu: “Nuo trečios valandos 
ryto esu vienišas. Mane pametė 
19 “neištikimų žmonų”.

PLIKAS BE PINIGŲ
Į vieną Anglijos naktinį barą 

atklydo lankytojas “Adomo kos
tiumu”. Nekreipdamas dėmesio 
į kitus lankytojus, vyras priėjo 
prie baro ir užsisakė alaus. Bar- 
manienė atsisakė jį aptarnauti. 
—Kodėl? — “Iš karto matyti, 
kad neturite su savim pinigų”.

ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS 
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Aš jau vieną puikų laimėjimą turiu. 
Mano pastangomis į šiuos namus yra užsa
kyta ne vokiškos dvasios “Lietuviška Cei- 
tunga”, kaip šeimininkas, kad norėjo, o 
lietuviškas “Lietuvos Keleivis”. Jeigu dar 
pasistengsiu, gal pasiseks pasiekti to, kad 
aršiausio lietuvių priešo vokiečio Konrado 
dvare, metininko kambaryje ant sienos 
bus pakabinta Lietuvos vytis. Dabar mano 
šeimininko kambario sienos yra vokiečių 
karalių paveikslais apkabinėtos.

Sendvaryje išbūti galvoju iki balandžio 
pirmos. Tada kelsiuos į Naujadvari. Kai 
pradžiūs takai pavasarį, paimsiu Eliozio 
dviratį. Nors ir toliau nuo Klaipėdos gy
vensiu, važiuotam bus tas pats.

Dabar tik turiu įsitaisyti žiemai gerą 
šviesą prie lovos.

LIEPOS 19 D.
šventa diena. Kelintas jau šventadienis 

Klaipėdoje. Klaipėdoje, tokiame didelia
me mieste.

Tokiame dideliame mieste šventadie
niai tikrai šventadieniški ir linksmi būti 
turėtų. Bet taip nėra. Miesto mūrai ir bil
dėjimas gatvėse manęs nedžiugina.

Tikra šventė būdavo kitą kartą, kai 
sekmadienio rytą eidavau į Plungę. Kai 
eidavau žaliais plotais visus septynis kilo
metrus. Kai namo pareidavau nuvargęs ir 
išalkęs. Tada tai šventė būdavo! Jaunų

metų ūpas ir nuotaika. Nesugrąžinamai į 
praeiti nuėjusios dienos. į

Bet ar ne pats aš tas dienas į praeiti 
nustūmiau? (Juk sava valia iš gražiosios 
tėviškės pabėgau. Ir dabar pats atitversiu 
save nuo pasaulio ir širdžiai akmeniu pasi
daryti liepiu. Nes gyvenimas man yra ko
va, ir aš turiu būti beširdis, bejausmis ko
votojas. Tik vieno tikslo turiu siekti, o vi 
sa kita po kojų minti. Nes savo gyvenimą 
kurti turiu.
Pats visko kaltininkas esu. Bet ar turėčiau 
kitaip daryti? Ar jausmų ir širdies valiai 
pasiduoti turėčiau?

Ne! Protas, o ne jausmai žmogaus 
valdovu turi būti. Protas turi normuoti 
jausmus, o ne jausmai pavergti žmogų. 
Nors gal ir per daug šį laikotarpį save pa
žaboju, nors gal ir per daug nuo pasaulio 
atsitveriu, reikalinga man tai yra. Jaus
mai, pirma valdovu buvę, ir-smarkiomis 
audromis mane blaškę, dabar visai paverg
ti, turės priprasti proto klausyti, kad pas
kui, laisvėn išleisti, lengvai suvaldomi 
būtų. Kiekvieną šventą rytą pavalgęs pus
ryčius einu pas Eliozį. Esu susidaręs lai- 
valaikių sunaudojimo planą. Mokausi, ra
šau, skaitau. Retkarčiais kokį vakarą, ar
ba ir visą šventą dieną paskiria pramo
goms, kaip ir poilsiui po pasižabojimo lai
kotarpio.

Dabar smarkiai mokausi vokiečių kal
bos.

LIEPOS 27 D.
Dirbu Sendvaryje. Daugiausia šiuo 

metu ^prisieina kapliuoti. Kapliuojame ’ 

runkelius, kapliuojame ropes (bulves). 
Viską reikia nukapliuoti, o pabaigus vėl iš 
naujo kapliuoti. Taip ir plukamės per 
dienas. Užeina kartais lietus, permerkia, 
vėjas ir saulė vėl išdžiovina. Buvau iš na
mų atsivežęs toki Eliozio buvusį guminį 
paltą, bet pasirodė, kad lietus jis nebe- 
užlaiko.

Pas ūkininką tarnaujant nereikėtų per 
lietų lauke dirbti. Bet dirbti pas ūkininką 
reikėtų1 iki sutemos. O čia, dvare, nuo 
septynių esu laisvas. Kad turėčiau tik kiek 
žmoniškesnę kamarą tam laisvalaikiui pra
leisti. Kur aš miegu, rašyti ir skaityti ne
galima, nes per žemai yra langas. Ot, pas 
kamarninką įsitaisyti kad galėčiau! Ten, 
sako, gražios kamaros esančios. Bet gerai 
vietai ir kandidatų netrūksta.

Biržinas norėjo atimti nuo manęs tuos 
vakaro laisvalaikius. Norėjo jis, kad kiek
vieną vakarą jam dirbčiau. Taigi, kai 
vieną kartą skaldant jam šakalius nėjau 
padėti, supyko ir atleido mane. Per daug, 
sako, poniškas esi. Nepatinka jam, kad 
dantis valau, kad rašau, kad valgydamas 
skaitau, kad sekmadieniais visą dieną na
mo nepareinu.

Nuo pirmos apsigyvensiu Naujadvary- 
je arba Bachmano dvare. Žiūrėsiu, kur 
geresnė bus kamara, kur geresnė vieta mo 
kytis keturių klasių kurso programą. Pa
vasarį gal teks važiuoti į Kauną egzaminų 
laikyti.

Kareiviavimo dienų draugas Vincas 
Gedvilą vis dar nepamiršta manęs. Vakar 
gavau laišką ir fotografiją. Parašiau va
kar ir Komikui. Jis man nebeatrašo. Laiš

kus rašau Eliozio kambaryje, Eliozio po
pierių pasiimu, jo pašto ženklus naudoju. 
Kažin, ar ilgai taip bus?

Ranka skauda. Jaučiu, kad po truputį 
eina blogyn. Rodo jau oro atmainas. Gali 
kurią dieną visai blogai su ja baigtis.

RUGPICčIO 4 D.
Pagaliau, nusikračiau tuo Sendvariu. 

O gal Sendvaris manim nusikratė. Juk ne
pritikau prie jo žmonių, nepageidaujamas 
buvau.

Tie žmonės Sendvaryje — kaip kokia 
šunų gauja susirinkusi. Tik su mažomis 
išimtimis. Žmogaus žmogumi jie nelaiko 
ir nori jam tik įkąsti. Tokie yra antrinin
kai, tokie ir metiiiinkai. Toks pat ir mano 
buvęs šeimininkas Biržinas. Sakė man, 
kad visuose dvaruose tokie žmonės yra, ir 
toks ištvirkęs jaunimas, bet dabar, į Pa
upį parėjęs, pamačiau, kad tai netiesa.

Prieš mėnesio galą buvau į dvi vietas 
pasižadėjęs — į Naujadvari ir į Paupį. Pa
sirinkau Paupį.

Liepos mėnesio 30 dieną 11 vai. 30 min. 
atlėkė į Klaipėdą “Graf Cepelin’’. Pirmą 
kartą ir aš jį tada pamačiau. Kartu su ki
tu darbininku Sendvaryje valiau skūnią 
(jaują), ir išgirdau ūžiant Bendradarbis 
pradėjo man rodyti. Cepelinas lėkė visai 
žemai, o jo priekyje per laukus tekinas 
bėgo Sendvario savininkas Konradas. Nu
siėmęs kepurę pradėjau mosuoti cepelinui 
ir aš, ir pamačiau, kaip žmonės jame per 
langus persikvempę irgi mosavo, ir atro
dė, kad man. Sendvario savininko kiti 
šeimos nariai lakstė po kiemą kaip padūkę 

iš to džiaugsmo, nosinėmis mosuodami. 
Ar tik nereikėjo jiem po to baltinius keis
ti? — taip buvo į strioką įpuolę.

Gavau šiandien laišką iš namų. Pirmą 
po išvažiavimo. Papūnis liepiąs paklausti, 
bene aš kaip Medeikis karves ganau. Kad 
nereiktų sunkų darbą dirbti, kad lengvai 
gyventi galėčiau. Tad jis galvoja, kad aš 
iš namų išėjau dėl to, kad nenoriu dirbti. 
O kad pamatytų, kiek čia dirbu! Ne ma
žiau negu namuose. Ir niekas čia man ne
besako, kad nedirbu, kad nepaslenku 
dirbb, kad tinginys esu. Dirbti reikia vi
sur, kur tik bebūtum, jeigu gyventi nori. 
Darbas yra tas pats, — tiek namuose, tiek 
ir čia, bet gyvenimas čia man geresnis ne
gu pas tėvą.

RUGPICČIO 12 D.
Jau turiu laikrodi. Pirmąjį savo gyve

nime. Tik baisiai vėluoja — daugiau negu 
pusę valandos per parą. Vistiek jau galiu 
su juo normuoti savo gyvenimą. Bemiegu 
po aštuonias valandas. Atsikėlęs, iki ei
nant į darbą, turiu dar laiko prie knygų 
pasėdėti, šį tą padirbėti.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“NAUJIENAS”

Jos visad rašo
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dr. anna balionas
AKIU, AUSŲ, NOSIES
IR GERKLĖS LIGOS
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Ofiso tolefu PRospect 8-3229

Rezid. teleL WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto.

’ T

pardavimo mokesčiai?
Pats pavadinimas “sales ta

xes (pardavimo mokesčiai)

Rez. teL 2394683

DR. K. G. BA1UKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinu 3748012

Telefu PRospect 8-1717

gydyytojas ir chirurgas 
3)48 WEST 63rd STREET 

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ūktai antradieniais ir penkiadieniais 
lleciad, ir sekmad. oiisas uždarytas. 

R«u 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

imami neteisingai, kadangi 
pardavimo mokesčius privalė
tų mokėti pardavėjai, o ne 
pirkėjai, tačiau turint galvoje 
miestų įsimerkimą į įvairiau
sias labdaros ir gerovės pro
gramas, bergždžia būtų laukti 
šios rūšies mokesčių panaikini- 
mo, nors vėliausiais laikais 
yra rimtai iškeltas sumany
mas panaikinti pardavimo mo
kesčius nuo maisto produktų 
ir vaistų.

Po keleto metų kalbų ir jo
kių veiksmų, pagaliau 
vas James Londrigan 
kratas iš Springfieldo) 
Illinojaus legislatūrai
projektą panaikinti arija su
mažinti pardavimo mokesčius 
maisto produktams ir vais
tams.

Tos rūšies mokesčių staigus 
panaikinimas sumažintų dviem 
šimtais milijonų doL Illinojaus 
mokesčių pajamas, dėlto ten
ka palaukti kovo 3 d., kuomet 
gubernatorius Ogilvie pasakys 
savo kalbą apie ateinančių me 
tų biudžetą.

Amerikiečių ekskursijos
Naujausia LUOTO (Inter

national Union of Official Tra
vel Organizations) statistika 
rodo, kad praeitais metais 
milijonai asmenų iš Amerikos 
savo atostogas praleido Euro
poje ir išleido 15.5 bilijonų

atsto-
(demo-

įteikė
biliaus

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezidu 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
anuau., pensudieių nuo 1—5, tree. 

ir sesiaa, UKiai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
. opcometnsias.

DR. EfimUnD i. OARA 
z/uv W. OiSt SlREeT 

T eL: G R 6-2400
vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
i—i. i—a, amraa., penki. 10—4, ir 

seštad. 10—2 vaL

Rez. Gi 8-0873

DR. W. M. EISIM - EISIMAS
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neąt- 
smepia, sKamoinii ML 3-0001.

laivų ir lėktuvų tikėtų kainos, 
kurios irgi siekiančios keletą 
bilijonų.

Lygiai 5,200,000 atostoginin- 
kų skrido lėktuvais ir 530,000

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Tree, ir šestacL uždaryta.
Ofiso telu Portsmouth 7-6000 
Rezid. telefu GArden 3-7278

Ofiso teL: 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: Pirmai ir penktad. nuo 
2 iki 8 v., p. p.; antrad. ir ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SE1BUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai.: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—1 vaL 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. tel.: WA 5-3099

— Liko tik trys dienos ligi 
metinio išpardavimo pabaigos 
Gradinsko krautuvėj. Pasku
bėkite įsigyti televiziją, radiją, 
patefoną, magnetofoną ar Hi 
Fi Stereo: dabar mokate 10, 
50, 100 net 150 dolerių pigiau. 
Vasario 15-ta diena yra pasku
tinė išpardavimo diena. Adre
sas: 2512 W. 47th SL Chicago, 
Ill., tel. FR 6 — 1998. Krautu
vė atdara nuo pirm, ligi šešL 
nuo 9 vai. ligi 6 vaL pirm, ir 
ketv. — ligi 9 vai. vak.

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Bap- 
dažai. Speciali pagalba kojoms

* (Arch Supports) ir L t
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—Ii
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629

Telef.: PRospect 6-5084

GRAD1NSKAS
LIG VASARIO 15
NEŠIOJAMA TV

TIK $84.88
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiy atstūmę.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

PERKRAUSTYMAl

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠĖRĖ NAS 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm, antrad., trečiai 
ir penkt. 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą,_

DR. V. P. TUMAS0N1S 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telefHEmlock 4-2123 
Rezid. tel**f»: Glbson 8-6195 

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

«AITTIU«O

4R TOIYI SULTB

ir progas nzno bictai per

naujienas

Dievo Karalystės 
Žinios

(Tęsinys) 
12.

“Žmonija, tai Dievo vaikai, 
pagal sutvėrimą — Jo rankų 
darbas — ir Jo planas santyky
je su jais yra aiškiai apreikštas 
Jo Žodyje. Povilas sako, kad 
pirmasis žmogus (kuris buvo 
pavyzdžiu to, kuo bus tobuloji 
žmonija) buvo iš žemės, žemiš
kas; ir jo ainiai, išskyrus Evan
gelijos Bažnyčią, prisikėlę bus 
žemiškais, žmogiškais, pritaiky
tais prie žemės. (1 Kor. 15:38,-

laivais, is alusiugi-
ninkų, kurie skrido į Europą, 
619,427 atostogas praleido An
glijoje, 354,939 Vakarų Vokie
tijoje, 201,277 Italijoje, 191,815 
Prancūzijoje ir 126,234 Airijo
je. Pusantro milijono ameri
kiečių keliavo į Vakarų Indija.

Mormonai reikalauja 
drausti riaušininkus

Bringham Young universite
to, Provo, Utahz, prezidentas 
Ernest Wilkinson kalbėda
mas egzekutyvų klube Chica- 
goje ragino imtis kietesnių prie
monių smurto išpuoliams uni
versitetuose sutramdyti, rei
kale panaudojant policiją ir 
fakulteto narių pašalinimą. 
Jis pridūrė, kad visas tas stu
dentų riaušių prasiveržimas bu 
vo tik anarchija, kurią išnau
dojo komunistai.

Dar 1928 metais Sovietų Ru
sija suplanavusi išnaudoti ne
grų nepasitenkinimus Jungti
nėms Valstybėms silpninti ir 
pagaliau tą konspiraciją pavy
kę išplatinti universitetuose. 
Nepasitenkinimui kelti komu
nistai griebiasi visų priemo
nių, tokių kaip Vietnamo, 
Kombodijos ir net oro užterši
mo .

Jaunus mergaitės turi 
saugotis nutukimo

Biostatįstikos specialistas A. 
Rimm, Wisconsin, pareiškė, 
kad nepilnametės mergaitės tu 
ii ypač saugotis pariebėjimo. 
Per didelis svorio padidėjimas 
galįs privesti, kad vedybinia
me amžiuje jos gaus . cukraus 
ligą. Tą ligą gauti per anksti 
pariebėjusioms esąs dukart di
desnis negu toms, kurios jau
nystėje buvo neriebios.

Miuncheno profesorius Dr. 
H. Mehnert pranešė, kad jau
nystės metais atsiradusios rie
balinės celės pasilieka organiz 
me ir žmogui suaugus, dėl to 
esą ypatingai svarbu anksti 
nesuriebėti.

"NAUJIENOS" KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMA!

— Lietuviu Motery Draugijos Ap- 
švietos mėnesinis narių susirinkimas 
įvyks sekmadienį, vasario 14 dieną, 
1:00 vaL popiet Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. Narės kviečia
mos atsilankyti ir aptarti bėgančius 
reikalus. Taipgi laikas užsimokėti 
savo duokles. JPo susirinkimo vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rast.

REMXITE TUOS BIZNIERIUS 
KURIE GARSINASI 

-NAUJIENOSE"

GUŽAUSKŲI— ■ 
ŠEV5RLY HILLS GtLiNYČlA Į

GĖLĖS VISOMS PBOGOMS į 
2443 WEST 63rd STREET ?

.r PR 8-0834 | 
v. ■ ...................... i

GĖLININKAS
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio vslsudoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harimn Avo. — 586-1229

r ■ —- - -----

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS Į

! Visos programos iš WOPA,
i 1490 kil. A. M.

' * ■" ' r

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

Te!.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629 
I 

........-- ---------------- ----------—s

44). Dovydas sako, kad žmogus 
buvo sutvertas tik truputį že
mesnis už angelus ir apvaini
kuotas garbės, šlovės, viešpalau- 
tės ir 1.1. (Psal. 8:4-8) O Petras 
ir mūsų Viešpats ir visi prana
šai nuo pasaulio pradžios sako, 
kad žmonija bus atsteigta į tą 
garbingą tobulumą ir vėl vieš
pataus žemėje’ taip, kaip vieš
patavo jos atstovas Adomas. — 
Ap. Dari). 3:19-21”.

- • , . į , - • ...

“Ir šitą dalį Dievas išrinko 
duoti žmonėms. Ir kokia garbin
ga toji dalis! Užmerk savo akis 
valandėlei nuo tų skurdo ir var
go, nuopuolio ir rūpesčių, kurie 
tebesiranda dėl nuodėmės ir įsi
vaizduok sau proto akimis to
bulosios žemės vaizdą. Jokia 
nuodėmės dėmė neteršia tobu
los visuomenės sandermės ir ra
mybės;. jokia pikta mintis, jokis 
nemalonus pažiūrėjimas ar žo
dis; meilė, tekanti iš kiekvienos 
širdies, atranda tolygų atsiliepi
mą kiekvienoj širdy ir labdarin- 
gumas pažymi kiekvieną darbą.

(Bus daugiau)
Kas domisi apie Tiesą, reika

laukite veltui Spaudos, šiuo ad
resu: L.B.S.A., 212 E. 3rd St, 
Spring Valley, HL 61362, U.S.A.

Vytauto Didžiojo šaulių kuopos valdybos 
nariui Voldžiui Džiuvei ir jo žmonai, mirus 
jo pusbroliui

MARTYNUI TILINDŽIUI, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Vytauto Didžiojo Šaulių Kuopa
3

Į.’ Nepriklausomos Lietuvos I, II ir III-jo 
' Seimo atstovui, ilgamečiu! L. V. Liaudininkų
Sąjungos nariui

Adv. ANTANUI SUGINTU!
mirus, žmonai Marijai, sūnui Jurgiui, marčiai 
Marijai, anūkei Norai, giminėms ir artimie- 
siems nuoširdžią užuojautą reiškia ii4 drauge 
liūdi

L. V. Liaudininku Sąjungos 
Centro Komitetas

Mirus žymiam Lietuvių visuomenės vei
kėjui, spaudos bendradarbiui, nepr. Lietuvos 
Seimų atstovui, Kauno Apygardos Teismo 
teisėjui ir advokatui

ANTANUI SUGINTUI,
Jo žmonai Marijai, sūnui Jurgiui su žmona 
Marija ir dukrelė Nora bei artimiesiems nuo
širdžią užuojauta reiškia

Dr. Kazio Griniaus Fondo Valdyba

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

Jeigu šiais 1971 metais rengiatės 
važiuoti i Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, nes vėliau 
jų tikrai pritruks.

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Jo vadovaujamoje įstaigoje dabar dir
ba dvi lietuvaitės — Josephine MHe- 
riūtė ir Laima Luneckienė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

DORA CHAPLINSKIS

Pagal tėvus Krisiken

Anksčiau gyveno South Shore 
apyl., Chicago, Iii.

Mirė 1971 m. vasario mėn. 10 
dieną, 4:55 vai. popiet, sulauku
si senatvės. Gimusi Lietuvoje.

Amerikoj išgyveno 59 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Ruth 

Johnson, žentas Robert, sūnus 
Edward Klein, marti Dorothy, 2 
anūkės — Linda Johnson ir 
Donna Klein bei daug draugu 
bei pažįstamu.

Priklausė Roselando Lietuvių 
Moterų klubui, LDS 139 kuopai, 
LLD 79 kuopai ir Exmainieriu 
klubui

Kūnas pašarvotas Leonard ko
plyčioje, 10821 So. Michigan 
Avenue.

šeštadieni, vasario 13 diena 
10:30 vai. ryto bus lydima iš ko
plyčios į 
pines.

Visi a.
- giminės.

Lietuvių Tautines ka-

Chaplinskis 
ir pažįstami 

nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę lieka:

a. Dora 
draugai

53

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1971 m. va
sario mėn. 9 dieną staiga mirė mūsų mylimas vyras, tėvas, senelis ir 
brolis

MARTYNAS TILINDIS
Gyv. 4720 No. Albany Ave.

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

Duktė, sūnus, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Leo
nardas Bukauskas ir Sūnus* Tel. 
CO 4.2228.

Gimęs Lietuvoje, Nausėdžių kaime, Nemunėlio - Radviliškio vaL, 
Biržų aps.

Amerikoje išgyveno 22 metus.

Šiandien 4 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Petkaus Marquette 
koplyčioje, 2533 West 71st Street.

šeštadienį, vasario 13 dieną 10:00 vai. ryto bus pamaldos koply
čioje ir po jų bus lydimas į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Martyno Tilindžio giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Žmona Olga, sūnus Algis, marti Halina, duktė Da
lia Miller, žentas Andrew, 3 anūkai — Viktoras, 
Laura ir Elė, pusbrolis Voldis Džiovė, jo žmona 
Martha ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.
Lietuvoje liko sesuo Marė Žumskienė ir jos šeima.

Laidotuvių Direktorius Donald Petkus. Tel. 476-2345.
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mis atsivežė būsimą žmoną. kadScmiliaristų Sumažėjo 50'r j 
galėtų supažindinti tėvų ir kitus ....7 . . . -, , , t N(. pranešimu,senuos narius su jauna studente.! . .. .j einančių jaunų

Lietuvaitė Ieva Paulekiūtė, i
buvusi Amerikos lietuvių grožio j veik per pusę, r

į kunigus 
žmonių uuo

Kolegijų studentai 
nemėgsta “radikalų”

Gullitp Poli savd apklausi-
, kac

WINTHROP ROCKEFELLERIS
VEDA

Winthrop Paul Rockefelleris, 
Ievos Paulekiutės Rockefellerie- 
nės vienintelis sūnus, veda savo 
mokslo draugę Deborah Cluett 
Sage. Reckefelleris yra 22 me
tų amžiaus, o jo sužadėtinė yra 
20 metu amžiaus.

Jiedu susitiko Anglijoje, Ox
ford© universitete, o žiemos 
šventes praleido Arkansas val
stijoje, Morrilton formoje. Sū-

nuo 1966 metų sumažėjo be-įėjimų metodu nustatė,
I I  Prieš keturis j kairioji kraštutinė, kaip ir de-

karalaitė, 1918 metais ištekėjo įlietus JAV-bėsc į seminarijas j šįnjoj į didžiausios Amerikos 
už Winthropo Rockefellerio. Jie- stojo 16,000 klierikų, o 1970|stut|entu daugumos vra ne

mėgstamos. .Mažiau kaip 5 
nuošimčiai studentų tesimpati- 
zuoja “birčininkų” ir KKK or
ganizacijoms ir mažiau kaip 
10% “kairiųjų” SDS ir “juo
dųjų panterų” organizacijoms, 
o dar mažiau simpatijų terodo 
SDS atskalai “Weatherme- 
nams”. . .'

Pavyzdžiai: Nuomonė apie 
Birch Society .— labai palanki 
2%, labai nepalanki 48%; SDS 
“Studentai už demokratinę ben 
druojiienę” labai palanki 6%, 
labai nepalanki 37% ; “Juodie 
ii panteros”M- labai palanki 
8%, labai ..nepalanki 42%.; 
“Weathermen” labai palanki 
8%, labai nepalanki 47%.

už Winthropo Rockefellerio. Jie- stojo 46,000 klierikų, < 
dviem gimė sūnus, kuris jau iš- m. skaičius nukrito iki 21,000. 
auf?° i gražų vyrą, baigiantį stu
dijas universitete ir liesirengian- 
tį vesti senos amerikiečių Cluett 
šeimos, gyvenančios Troy, N. Y., 
mieste, studijuojančią dukrą. 
Didieji Amerikos laikraščiai įdė
jo abiejų jaunuolių fotografiją. 
1954 metais Rwkefelleriai išsi
skyrė. Ieva gavo teisę auginti 
jauną Winlhropa ir dar 6 mili
jonus dolerių. Jaunas Rockefel
leris vasaras leido Indianoj, seno 
lietuvio farmoj. Jis yra pramo
kęs lietuviškai iš senelių ir savo 
motinos. Vasaros metu jis pri
prato prie rūgštaus pieno ir bul
vių. Jis ir dabar restoranuose 
klausia, ar kartais jie neturi lie
tuviškų valgių. Jis dažnai susi
tinka su motina ir nuvažiuoja 
pas tėvą. Moka gražiai su abiem 
sugyventi.

Tikslus 1970 ui. seminaristų 
skaičius buvo 23,822. Dar 1968 
metais 453 kunigų apmokymo 
ir formavimo centrai turėjo 
virš 800 programų; 1970 me
tais tie centrai sukonsoliduoli 
į 391 institucijas su 555 prog
ramomis.

TYPIST - EXPERIENCED
STENCIL CUTTER

Room 328
Tol. I)E 2-2911

7

A. PONCHIELL1

1 LITUAN1
operos uvertiūra

M. K. ČIURLIONIS

SIMFONINE POEMA - BALETAS
Cboreegrofljo-* KASO S AI T ĖS

D. LAPINSKAS

IL VIGILANTE DEL MARE
IN MEM0R1AM • •

IN Fl NITAS VII 2
BALETAS Cwraosrofija-L ARV J

1971 m. vasario 27- 28 d.d

Rengia MARGUTIS

MARIJOS Aukšt. Mokyklos Auditorijoje
ji < • IttltW: MUauuflSt.SI tBtt S.

BASaJIUL ?u: w. smcshtf ii

ZEL-LER’S PARCELS EXPRESS AND TEXTILE CO.

1721-23 W. Chicago Ave., Chicago, Hl. • Tel. MO 6-3985 
Yra vieta automobiliams pasistatyti.

Didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų rūbams, šilko, nylono, 
moteriškų kostiumų, nertinių, lietpalčiu ir įvairiausių kitų prekių 
už gerą kainą, nes siuntinių įstaiga ir krautuvė priklauso tiems pa

tiems 'savininkams. Atdara ir sekmadieniais.

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairiy prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
r

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG)

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

Įvairiu prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai.
— Moskovitch ir Zaporozhets, maistas, doleriniai Certifikatai.

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgų metų patyrimas. 

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tek WA 5-9209

*
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GENERAL OFFICE
Pleasant surroundings. Interesting 
work in hotel manager’s office. Able 
to. meet public. Some shorthand nec

essary.
Phone YA 7-5o80, ext. 283 

for interview.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Roikia

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

GENERAL OFFICE
Plumbing and Heating Wholesaler 
has

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 1-T141

Triukšmo “studijos”
Vienos Chicagos firmos 

akustikos patarėjas George 
Kamperman praeitą rugpjūčio 
mėn., gavo iš miesto užsakymą 
išstudijuoti miesto triukšmus 
ir triukšmo kontrolės techni
ką, už tą darbą jam paskiriant 
$57,400 atlyginimo.

Per tą laiką nustatyta, kad 
“labiausiai erzinantį ir kartais 
kenksmingą triukšmą kelia 
automobiliai, sunkvežimiai, an 
tobusai, sprausminiai lėktuvai, 
statybos įrankiai ir požeminiai 
traukiniai.” Kas to nežinojo.

Geresnės transportacijos 
viltis Ghicagiečiams

Nauja viltis, kad Chicaga 
gali susilaukti geresnės trans
portacijos, atsirado kai Metro 
polinė statybos ir planavimo 
taryba kreipėsi j Illinojaus le- 
gišlatūrą su pasiūlymu Įsteigti 
bendrą Įstaigą metropolinės 
transportacijos sistemai ope
ruoti; Tokia sistema apjungtij 
į vieną bendrą kaip CTA, taip 
darbininkus Į užmiesčius va
žiuojančius traukinius ir auto
busų kompanijas per visus še
šis prie"Chicagos prieinančius 
apskričitts, o toliau ir Lake 
bei Porter apskriČius Indiano
je. Visa ta sritis" apima 3.600 
ketvirtainių mylit] plotą Šit 7% 
milijono gyventojų.

'• ■ Q V '-t“'-

Pranešame gerb. tautiečiams, 
kad oficialaus mūsų, krautuvės 
atidarymo proga, skelbiame nuo 
šio Šeštadienio didelį pardavimą 
iš Europos (daugiausia Vokieti
jos)' importuotų dalykų, su dide
le' nuolaida. Keletas įiavžzdžių:

Moterims: • Pavasariniai kos
tiumai nuo $25.— • Pavasari^ 
niai paltai $49— • Bliūskutės 
nuo $2.95 ir f. t.

Vyrams: • Pavasariniai spor
tiniai švarkai $15. — ♦ Pavasa
riniai sportiniai kostiumai $35. 
• Uniforminiai švarkai klubams 
(Blazer) $25. — • Kelnės, vasa
rinės, wash & wear $10.—

Vaikams: • Kelnaitės su pet
nešomis, megztos $5.— • Babies 
Strampelhosen nuo $2.95.

Be to, didelis pasirinkimas, 
taip pat numažintomis kaino
mis: • vokiškų batų vyrams, 
moterims ir vaikams. • Išeiginių 
kostiumų vyrams ' • Išeiginių 
kelnių • Viršutinių marškinių 
(išplovus joks prosijimas nerei
kalingas) • Moteriškų odos ran
kinukų (Offenbach odos dirbi
niai) • Sulankstomų lietsargių 
(Folding umbrellas) • daugelis 
dovaninių dalykų ir t. t. ir t. t.

Ypatingai gera proga įsipirki- 
mui tiems, kurie siunčia į Lietu
vą siuntinius, nes turime ir žie
minių dalykų, siuntiniams Ka
lėdų proga.

Kiekvienas kuris pas mus ap
silankys, žinoma, be jokio įsipa
reigojimo pirkimui, gaus prisi
minimui importuotą “dainuo
jantį atviruką” (singing post
card-record), kaip mūsų preky
bos komplimentą, nemokamai!

Laukiame Tamstų apsilan
kymo!

N & P EVFPORTS
3141 W. 63rd St., Chicago

Tel.: 436-5772

— Solistė Roma Mastienė gie
dos Jungtinių Amerikos ir Lie
tuvos- himnus vasario 14 <jieną 
2 vai. p. p. pradedant iškilmin
gą Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimą Marijos 
Aukštesniosios mokyklos salėje. 
Jungtinis Chicagos Lietuvių: 
Dainavos ansamblis, Gimimo šv. 
Panelės Marijos parapijos, Vyčių 
ir Ąiducių choras išpildys meni
nę programą. Jungtiniam cho
rui diriguos Petras Armėnas,' 
akompanuos Faustas Strolia.

— LB Chicagos apygardos val
dybai trys dailininkai dovanojo 
paveikslus lietuviškojo švietimo 
reikalams. Tie paveikslai bus 
kieno nors laimėti dovanų pa
skirstymo metu. Bus išspaus
dinti bilietai, o,jų kaina: tik 50 et. 
vienas. Bilietai bus . mėginami 
skleisti per LB apylinkių valdy
bas, organizacijas ir privačius 
asmenis, taip pat ir per mokyk
las. Bilietų šaknelės ir nepar
duoti bilietai bus prašomi grą
žinti iki gegužės 15 dienos, nes 
dovanų paskirstymas : numato
mas moksleivių »«šventės ; metu, 
gegužės 23^ienąv pr:.

— Muz. Petras Stevenš, Mia- 
mi, FIą.; vadovauja vietinės pa
rapijos chorui, kuriame daly- 
vauja i^imtin^į „amerikiečiai. 
Bet:jįe yra išmokyti ir gražiai 
gieda'bei~ dainuoja lietuviškai. 
Tas choras ir jo dirigentas muz. 
P. Stevens dalyves ALTo vieti
nio skyriaus ruošiamam Lietu
vos nepriklausomybės., minėji
me, vasarib 14 cC” ’

— Kazimieras Oksas, kandi
datas į aldermanus 19 warde, 
kalbės Ridge Manor narni] savi
ninkų d-jos susirinkime vasario 
17 d. St. John Fisher bažnyčios 
salėje. jDalyvaus ir kiti du to 
wardo kandidatai, kuriuos re
mia partijos. Jie visi pareikš 
savo pažiūras Į miesto, apylin-

■NAUJIENOS" KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

New York© filmy kritikei pranalauje 
jaunei artistei Karen Black gražią 
ateitj. JI pasižymėjo film* "Five Easy 

Piece*",

; excellent position for qualified 
Steno and Typist. 

Excellent Opportunity. 
SCHULHOF CO.

4243 No. HONORE 
CHICAGO 348-1123

REIKALINGA MOTERIS vieną kartą 
savaitėje švarai palaikyti, Marquette 
Parko apylinkėje. Skambinti nuo 10 

vak ryto iki 6 vai. vakaro. 
Telef. 434-9038

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

MACHINE OPERATOR 
TRAINEES

Will train'men for positions as oper
ators in fabrics roll processing. No 
experience necessary. Must be reliable. 

High pay. Excellent benefits.
Apply

JOANNA WESTERN MILLS 
2141 So. JEFFERSON 

CA 6-3232
An equal opportunity Employer

DENTAL TECHNICIANS
ALL AROUND CHROME MEN.

Testing, polishing and finishing.
Verv eood pay.

247-1094
WIPLA DENTAL LAB.

1951 W. 22 PLACE

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai k Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

<0% iki 50% nuolaida. Galima pirkt) 
lalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 64421
6200 So. WESTERN AVE.

t

MISCELLANEOUS
Įvairūs Dalykai

SISTER NAOMI
If you are Worried,' Sick or in Trouble 
in Life, she will, help you solve your 
problem. Reading private — confi

dential. ’ 1
- - 3524 So. ASHLAND- AVE-, - 

from 8 A. M. to8P. M. —
- ?■ 376-1808

T

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY J
INCOME TAX SERVICE *

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

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

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

A. & L. INSURANCE & REALTY

. INCOME TAX - . .
4645 So. ASHLAND AVE, 

LA 3-8775
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs auto mob i Ii y draudimai.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

APDRAUDŲ' AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsi m o kė

limo sąlygos.
"jTbi A Č E VTlf VtfF“"

k 6455 So. Kedzie Ave. PR 3-2233

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Te!.: REpublic 7-1941

ŽMONĖS PERKA NAMUS
LENGVŲ S 14,000 pajamų Iš apar- 

tamentinio mūro, kuris ir 15 metų ne
turi. Pastatytas turtingam . rajone. 
Kaina greitam pirkėjui $77,000.

KUKLUS NAMELIS — 2 butukai 
pačiame Marquette Parke. Kaina 
$17,000. gal ir mažiau.

2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh
ton Parke. Duoda virs $16,000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai numirksi už $52.500.

5 BUTU SVIESUS MŪRAS ir 3 auto 
mūro garažas načiame Marouette Par
ke. $7,500 naiamų. Tik dėl ligos ati
duoda už $48.000.

PLATUS LOTAS. Marouette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina 
tarsim „

PUIKUS. DIDELIS 2 no 5 mūras 
Gazu šildvmas platus sklvpas, mūro 
garažas arti ofiso. $29.500.

2 BUTU. 14 mėti) modernus mūras. 
3 auto mūro garažas. Marquette Par
ke. ftwtnno;.

9 KAMB MŪRAS gražus 
nanias. 
$19,600.

Valdis Real Estate
-... -.-.-s z:. . ■

7051 So. Washtenaw Are. RE 7-7200

susi-

nno. '''i?:-
. „1______ — kain
Geros pajamos, arti 'mūsų.
7 ' ’■ ' I t - > ib?- k ,. -

kių ir gyventojų reikalus. K. 
Oksas yra nepartinis kandidatas, 
bet turi daug rėmėjų. -

— Allen Prusis, McKay mo
kyklos mokine, laimėjo pirmą 
vietą vyr. klasių mokslinių pro
jektų varžybose. Ji SUkonstruk- 
tavo žaidimui komputerį, ku
riuo yra linksma žaisti kartu 
mokantis ir lavinantis. Mike 
Novickas ir Jeff Kishkūnas lai
mėjo antrąsias vietas už elekt
ros motoro ir metalo transfor- 
merio konstrukcijas.

— Joana čaplis, West Lawn 
organizacijų atstovė ir kalbėto
ja, pareiškė nepasitenkinią Chi
cagos Parkų Distrikto nuos
prendžiu statyti Marquette Par
ke sporto halę už 1,5 mil. dol., 
tuo tarpu kai West Lawn par
kas neturi net paprasčiausio pa
stato.

— Adelė Lietuvninkas daly
vavo “South Town Economist” 
originalių valgių gamybos kon
kurse. Jos receptas Lietuviš
kam grietininiam tortui yra at
spausdintas vasario 10 d. to laik
raščio laidoje ir tilps atskirame 
leidinyje.

♦ Chicagos Lietuvių Medžio
tojų ir Meškeriotojų Klubas 
kviečia visus į KAUKIŲ BALIŲ 
vasario mėn. 20 d., 8 vai. vakaro 
Marquette salėje, 6908 So. Wes
tern. Ave. Įėjimas 1,50 dol.

(Pr).

♦ Kovos dėl Lietuvos Nepri
klausomybės I Tomas, apimąs 
lietuvių kovas su bolševikais ir 
bermontininkais 1918—1920 m., 
jau spausdinama. Kaina $12.00. 
Laikas užsisakyti. Pinigus siųsti: 
Mr. K. Ališauskas, 7312 So. 
Washtenaw Ave., Chicago Hl. 
60629. (Pr).

Federalinio Ir,valstijos pajamų 
mokesčiu apskaičiavimas 
f N C (F M E T A X 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
— pardavimas 

REALE S TAT E' 
Parašų paliudijimas 

N O T A R,y PUBLIC 
Draudimo informacijos 

I N S U RA N C E

ŠIMAITIS REALTY
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

2 PO 6 MŪRINIS. 2 atskiri karštu 
vandeniu šildvmai eazu- Modernios 
virtuvės. 2 automobilių garąžas.: Mar
quette Parke. .<32.flno.: I.T.,

PUIKI,,C MIEGAMU; 2% I vonios.
1 metų mūrinė ^zidenciia. Išbaigtas 
rūsvs radiant šilima gazu. 2 blokai 
nu© Hickok laukų. $49.500.

KAMBARIU.8'metų mūras. Ra
diant. šilima, al’nriinijaus langai; \ 2 
antomohiliu garažas, geroje vietoje. 
Tik $24 900 ' ” '

g PUTTT 6 METU MŪRAS Karšto 
y»-ndor>c čiji-mn sbwniwiijfiis 

3’>tomob'i’ams nestatyti vwf8b i 
vakaruc RūlašH Avo. ’<$1157)00.

20 RTTTU IR KRAUTUVU.: Deeįii 
?o m^tii mūras Pi Avit at- k<ih- 

sH-ukcii’ ’ virs $29,000- ine-
tarrisy S1»5fiO(), '-:r

4 BUTU Mūras. Nauia šilima °a- 
m - 2 -gntornnbilin TnŪFA. '«,’’ri»7ag- Usf- 
bai švari nuosavybė. $44.500. ;

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET '

Tel.: 471-0321 r

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis f 

32O81A W. 95th St.
GA 4-8654 twimw<į

Stote Fam Fire and Casualty Company

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

GERAI PILDOMI

ŠIMKUS REAL ESTATE 
4259 So. .Maplewood Ave. 

Susitarimui 254-7450

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

— Ričardas Abromaitis, Auš
ra Grikenis ir Petras Jonikaitis, 
Chicagos State kolegijos studen
tai, yra paskirti mokytojų prak
tikai įvairiose Chicagos mokyk
lose. Tas mokymo ir studijų 
laikotarpis užtruks 16 savaičių.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
įrengiu naujus Ir perstatai! senus Ti
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai 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 
nauius idedame.

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

Skambinkit 
LA 1-6047

įkainavimai veltui, kreipkitės bet kada

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 

Taisomi auto motorai, stabdžiai, 
tune-ups Ir t. t.

4824 So. CALIFORNIA AVE.
CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

REMSITE TUOS BIZNIE3MUS, 
KURIE GARSINASI 

-NAUJIENOSE-




