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KOMUNISTAI DAUGIAU PRIESIOSi LAOSE
MASKVAI NEMALONI ŽYDŲ VEIKLA

£•£,. -MASKVA.
puolė pasaulio žydų organizaciją, kuri ruošia Briuselyje tarptau
tinę konferenciją svarstyti sovietų žydų problemų. Sovietų spau- 
da^pilna įrodinėjimų, kad žydai Sovietijoje nėra persekiojami. 
Briuselio konferencija Šaukiama vasario 23 d. Iki to laiko Maskva 
sulaikė dviejų žydų šeimų išvažiavimą, nors jos abi jau turėjo 
visus reikalingus dokumentus, žydams pranešta, kad jie bus iš
leisti po Briuselio konferencijos. Maskva, matyt, bijo, kad išva
žiavę žydai nebūtų pakviesti į tą konferenciją papasakoti apie 
savo vargus Sovietų Sąjungoje.

“Tasso” agentūra skelbia Mas
kvos žydo Aron Vergelis, žydų 
laikraščio “Sovietiš Hennland” 
redaktoriaus, pareiškimą. Jis sa
ko, kad Briuselio konferencija 
siekianti nukreipti pasaulio akis 
nub Izraelio agresijos. Kitas ži
nomas žydas gen. David Dra- 
gunski pareiškė, jog vasario 23 
d., kada prasideda žydų konfe
rencija Briuselyje, yra Raudo
nosios Armijos diena. Tai esąs 
armijos įžeidimas, nors, so vietų 
kariuomenė išgelbėjo daug žydų 
iš nacių mirties stovyklų.

Čikagoje lankėsi Luba Ber- 
shadskaja, kuri buvo išleista iš 
Sovietų Sąjungos pernai liėpos 
mėnesį. Ji pareiškė spaudai, kad 
Amerikoje reikia kuo daugiau
sia rašyti laiškų, rengti taikin
gas demonstracijas, ruošti pro-

Sovietų, žinių agentūra “Tass” ir “Novosti

1$ VISO PASAULIO

Kambodijos sostinės Phnom Penho pakraščiai labai sustiprinti po paskutinių komunistę puolimy 
kariniame aerodrome. Spygliuotomis vielomis aptveriamos upės pakrantės ir patiltės, kuriom 

gresia komunistę sabotažo veiksmai.

JAV nepritaria VĖLIAUSIOS ŽINIOS

LAOSE LAUKIAMA DIDESNIU KOVŲ
SAIGONAS. — Pietų Vietnamo daliniai pamažu sutinka vis 

didėjantį komunistų pasipriešinimą. Bijoma, kad šiaurės Vietnamo 
jėgos nebandytų pietų vietnamiečių 11,000 kareivių atkirsti Laose. 
Saigonas praneša, kad iki šiol Laose žuvo 515 komunistų kareivių 
ir 127 Saigono kareiviai. Iš priešo atimti 494 šautuvai ir 111 di
desnių ginklų. Nors amerikiečiai Laose nekovoja, jų žuvo 110, 3 
yra dingę ir 8 sužeisti, daugiausia helikopterių įgulos nariai.

sa-

Laose veikia ir 3,000 ameri
kiečių apmokytos, samdytos Mao 
genčių vyrų kariuomenės būriai. 
Jie atgabenti į Ho Chi Minho 
kelių apylinkes, mažomis jėgo
mis trukdo komunistams organi
zuoti gynybą prieš Saigono da
linius.

Gynybos sekretorius Laird pa
reiškė, kad artimoje ateityje ga
lima laukti didesnių koviĮ Laose.

Vėl tęsiamas
C

Mylai teismas
FORT BENNING. — šią

vaitę vėl tęsiamas Įeit. William 
Calley karinis teismas, kuris bu
vo nutrauktas, kad psichiatrai 
galėtų apžiūrėti ir stebėti kal
tinamojo elgesį ir nustatyti, ar 
jis yra sveikas. Leitenantas kal
tinamas masinėmis žudynėmis 
Mylai kaime, Vietname, kur 
1968 m. kovo 16 d. jis įsakęs iš
žudyti 102 beginklius vietna
miečius.

Ryšium su Mylai kaimo įvy
kiais kariuomenės prokurorai 
buvo apkaltinę 25 karininkus ir 
kareivius, tačiau dar nė vienas 
nebuvo nubaustas. Du buvo iš- 

j teisinti, o kitiems 20-čiai bylos 
buvo nutrauktos.

Dabartinėje leint. Calley by- 
j Joje penki liudininkai parėmė 
'prokurorų kaltinimus, kad Cal
ley tikrai šaudęs beginklius ci
vilius. Dabar bylon bus įjungti 
psichiatrų raportai apie kalti- 

; namojo mentalitetą ir atsako- 
mingumą. Vienas psichiatras 
jau tvirtino, kad Calley elgėsi 

, kaip robotas ir-turėjo neapsako
mą norą patenkinti savo tiesiogi
nio viršininko^ kapitono-Medinos- 

7" Įsakymus-ir pageidavimus.
Po išsamių sveikatos patikri

nimų Walter Reed,Armijos ligo- 
Į ninėje, Washingtone, psichiatrai 

paskelbė, kad Įeit. CalĮe’y “yra 
normalus visais atžvilgiais”. Jo 
advokatas, kuris žada kviesti sa- režimu, nusalus unueju, ,

Čekoslovakijos komunistu vado. I vo psichiatrus 1 hudminkv šuo 
vybė yra vieninga ir kad nenu
matoma jokių politinių teismų.

Siūlo už Kudirka 
atiduoti A. Davis
ČIKAGA. — Vakar dienos 

“Chicago Tribune”, to laikraš
čio Washingtono biuro vedėjas 
Walter Trohan rašo apie tautų 
ir individų laisvę. Jis kalba anie 
vergijos panaikinimą Ameriko
je, apie pastangas panaikinti pa
skutines jos liekanas ir prime
na, kad vergija dar gyva Rusi
joje ir yra Rusijos gyvenimo bū
das. Amerikiečiai to1 neturėtų 
pamiršti, sako autorius.

Trohan sako, kad Rusija lai
kė žmonės pavergtus prie carų, 
laiko juos ir komunizmo gady
nėje. Šį mėnesį dvi pavergtos 
tautos švenčia savo nepriklauso
mybės dienas, būdamos’ grandi
nėse —- Lietuva vasario 16 d. Es
tija — všsario

Vėl sugrįždahVas i>rie vergijos 
Amerikoje’ autoriūs nurodo', kad 
juodieji reikalauja savo specia
lių studijų, nors 'jie ilgiau yra 
išgyvenę Amerikoję jcai ku
riuos barnis piBeeius.- Pareiškęs, 
kad jis nieko neturi prieš jokį 
švietimą, jokias studijas,(Trohan 
sako, kad reikėtų .taip pat suži
noti šiek tiek ir apie baltųjų kai
mynų istorijas.

Paminėjęs Baltijos valstybių 
okupaciją, Trohan. sako, kad juo
dieji agituoja už Angelą Davis 
paleidimą, nes ji yra juoda. Nie
kas tačiau nereikalauja Simo Ku
dirkos paleidimo. Keista, kodėl 
valstybės departamentas nepa
siūlė išmainyti Davis. už Kudir
ką. Tas parodytų, kad mes tu
rime Angelą, nors tik iš kojnu- 
nistų raporto težinome, kad Ku
dirka yra sveikas, gyvas ir ne
nubaustas, sako Walter Trohan.

Husakas uždraudė 
advokatų šantažą 
PRAGA__ Čekoslovakijos ko

munistų partijos vadas Gustav 
Husak pareiškė, kad nei jis nei 
premjeras Lubomir Strogal nie
ko n ežinojo apie advokatų laiš
kus užsienyje gyventiems čeko- 
slovakams pabėgėliams. Tie laiš
kai reikalavo iš pabėgėlių pini
gų už jų gynybą Čekoslovakijos <• 
teismuose. Pabėgėliams buvo 
grasinama, kad nesumokėjus nu
statytų sumų, nukentės jų gimi
nės čekoslovąkijoje.

Husakas pridėjo, kad tokie 
laiškai sukėlė pasipiktinimą už- i 
sienyje, o Australijos vyriausy
bė net pareiškė oficialų protes
tą čekoslovikijai.-" .

čekų vyriausybė uždraudė ad
vokatams reikalauti iš pabėgę- - 
lių pinigų. Husakas pareiškė, 
kad už kvailą advokatų pasielgi
mą, užsienis dabar šmeižia visą 
režimą. Husakas pridėjo, kad

< Pakistane teisme kaltina
masis, kuris Karachi aerodrome 
pernai mašina suvažinėjo Len
kijos minister! ir kelis pakista
niečius, pareiškė rūkęs marua- 
nos cigaretes ir nieko neatsime
nąs apie nusikaltimą. Jis pabu
dęs iš svaigulio tik tada, kai jį 
ėmusi mušti aerodromo policija.

Pirmas JAV negras šerifas, 
išrinktas 1966 

valstijoje, buvo 
kaltintas 
mušimu.

VARŠUVA. — Lenkijoje to
liau baudžiami komunistų parti
jos vadovai, kurie nesugebėjo 
“sutvarkyti” savo miestų darbi
ninkų. Anksčiau buvo pakeisti 
štetino ir Gdynios partijų vado
vai. Dabar pranešama, kad ir 
Lodzėje, kur streikavo tekstilės 
fabrikų merginos, išmesti pir
mas sekr. Spychalski ir du šefe- 
retoriai Kulinski ir Mokrasa.

FT. GORDON. •— Pirmas iš.
Švedijos deportuotas į Ameri- į ___________ ___ . __
ką dezertyras Joseph Perra su- tybės departamentas pareiškė, 
grįžo namo ir buvo karinio teis- * jog Izraelio planas statyti Jeru- 
mo nubaustas 18 mėnesių kalėj i- žalės mieste daug naujų namų 

yra nepriimtinas Amerikai, nes 
_ Jeruzalės klausimas nėra dar nu- 

, , .. • . . . ' spręstas ir namu statyba gali pa-namo darbo uniju pirmininkas Y 
lankosi Floridoje, ALF-CIO vyk- i 
domosios tarybos konferencijoje.' 
Vietnamietis kritikavo Amerikos 
politiką P. Vietname, kur Ameri
ka daug kalba apie karinį laimė
jimą, bet nieko nedaro laimėti i. .. - a . - - -. t . . , ...e^r.bandymą t^miestą be jo-

WASHINGTONAS. — Vais

ino.
testus, nes visa, kas paliečia so- BAL HARBOUR. Pietų Viet-
vietų vadų- prestižą, kas parodo 
viešą opiniją, padeda žydų pa
dėčiai. Ji negalinti smerkti ir 
žydų lygos Amerikoje ir rabino 
Kahanes taktikos. Vienintelis 
blogas kelias yra tylėC pareiškė 
Bershaskaja. Jis buvo balerina, 
10 metų buvo Sibire, nės per ka-* 

jai teko dirbti Amerikos am
basados įstaigoje, kuri teikė 
sovietams karinę paramą. Sovie- 
tai suėiųė vįsus, kurie dirbo ame
rikiečių įstaigose.

.keisti miesto'statusą, dėl kurio 
j eina’ginčai tarp Izraelio ir Jor
dano.

•Departamento atstovas Mc
Closkey pasmerkė vienašališką 
Izraelio akciją Jeruzalės mies-

savo

m. Mississippi 
suimtas ir ap
kalimų, negrų

Atgarsis Detroite
DETROITAS.

d; ‘‘Dętrbii News” įsidėjo ilgą 
straipsni apie lietuvių surengtą 
Lietuvos nepriklausomybės 53- 
čįbs sukakties minėjimą Detroi
te’. Straipsnis pavadintas: “Li- 

'thuanian Warns on Red threat”.
Straipsnis yra daugiausia pa

sikalbėjimas' su buvusiu Ame
rikos Lietuvių Tarybos pirm. An
tanu budžiu, kuris, kaip žinoma, 
biivo nuvykęs į Detroitą pasaky
ti pagrindinės kalbos DLOC su
rengtame minėjime. Straipsnis 
papuoštas A. Rudžio fotografija 
ir ištraukomis iš jo kalbos, ku
rioje jis palietė Simo Kudirkos 
pabėgimą.

Prieš minėjimą laikraščio ko
respondentas turėjo su A. Ru- 
džiif pasikalbėjimą, kuriame A. 
Rudis paneigė iš komunistų im- 
perijtįg-’atėjusią ;žinią, kad Ku
dirka yra sveikas ir gyvena nau
jame bute Klaipėdoje. A. Rudžio 
nuomone, Maskvos paskleista ži
nia turėjo tikslą sumažinti pra
ėjusio savaitgalio planuojamus 
lietuvių minėjimus ir Amerikos 
Lietuvių Tarybos veiksmus.

Detroito laikraštis dar kartą 
pakartoja visą Simo Kudirkos 
istoriją, pamini Amerikos Lie
tuvių Tarybos veiklos tikslus ir 
pabrėžia, jog A. Rudis pareiškė 
savo kalboje įspėjimą amerikie
čiams neapsileisti ir neprarasti 
brangiausios žmonių dovanos — 
laisvės, be kurios žmonės nega
li nepriklausomai galvoti ir kur
ti. Rudis pareiškęs, kad Altos 
svarbiausias uždavinys žadinti 
amerikiečius, kad jie suprastų 
komunizmo pavojų.

Kitas Detroito didysis laikraš
tis ‘Tree Press” prieš minėjimą

J
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gyventoj’us i savo pusę, kad jie 
neremtų komunizmo. Jei nebus 
laimėtas politinis karas, tai vėl-’ 
tui bus visos karo aukos, — pa
reiškė vietnamietis.

WASHINGTONAS. — Vice
prezidentas Agnew, kuris pagar
sėjo kreivai numušdamas golfo 
sviedinukus, gavo Indianos se
nato įspėjimą “nelošti Indianos 
valstijoje golfo”. Maryiando le- 
gislatūra pasiūlė, kad Agnew 
naudotų minkštus sviedinius 
golfui lošti.

kių derybų prisijungti prie Iz
raelio. Jeruzalės ateitis turi bū
ti išspręsta suinteresuotų pusių 
derybose, praktiškai: Jordano ir 
Izraelio derybose.

Jeruzalės miesto meras Teddy 
Kollew pabrėžė, kad Izraelis tu
ri teisę statyti naujus butus Je
ruzalėje. Jis atmetė valstybės 
departamento nuomonę, kad sta
tyba turėtų sustoti taikos labui. 
Žydai stato miestą visiems gy- 
ven tojams, žiūrėdami tik mies
to interesų, nesirūpindami apie 
jokias ateities sienas, pareiškė 
miesto meras Kollek.

Prancūzas

Nauja Kubos ir 
Čilės draugystė

SANTIAGO.
marksistas Regis Debry, kuris 
Bolivijoje dalyvavo kartu su Che 
Guevara partizaninėje veikloje 
ir sėdėjo trejis metus Bolivijos 
kalėjime, išvyko iš Čilės į Kubą. 
Paleistas iš Bolivijos kalėjimo, 
jis buvo ištremtas į Čilę, čia jis 
pastudijavo naujos kairiųjų val
džios metodus, išsikalbėjo su pre
zidentu Allende ir parašė kny
gą, apie socializmo ateitį Čilėje.

Kuboje Debry pabaigs knygą 
ir susipažins su Kubos komuniz
mu, kurį jis gerai pažino dar 
prieš išvykdamas Bolivijon kelti 
revoliucijos.

Čilės ir Kubos santykiai, nau
jai valdžiai pradėjus valdyti, la
bai išsiplėtė. Kartu su Debry į 
Kubą sugrįžo 50 jaunų partijos 
aktyvistų, kurie praleido kelis 
mėnesius Čilėje. Greit tarp San
tiago ir Havanos bus įsteigta pa
stovi oro linija, plečiamas ben
dradarbiavimas visose srityse.

įsidėjo pranešimą, kuriame sa
ko, kad lietuviai savo nepriklau
somybės minėjime reikalaus so
vietų pasitraukti iš Lietuvos ir 
ragins sovietų valdžią neperse
kioti Lietuvos žydų, ragins leis
ti jiems išvykti, jei jie to nori.

Tunelio nelaimėj 
žuvo 34 žmonės

BELGRADAS. — Traukiniui 
važiuojant per ilgą kalnų tunelį 
nuo elektros kibirkšties užside
gus dyzelio kurui ir kilus gais
rui mažiausiai 34 žmonės Ju
goslavijoje žuvo ir 113 buvo su
žeisti. Vieni mirė, kiti pritroš- 
ko dujomis apsinuodiję. Daugu
mas keleivių tame traukinyje bu
vo dirbtuvių ir kasyklų darbiniu-

komisija, kuri nuo pernai liepos 
mėn.:buvo uždaryta viešbutyje, 
ir kuri klausė Mansono ir jo gau
jos- bylos eigos, -teisėjo buvo iš
leista namo. Komisija kasdien 
turės sugrįžti į teismą toliau 
klausytis bausmės siūlymų.

- a Filipinuose apie 100 jau
nuolių padegė; Amerikos Infor
macijos tarnybos biblioteką Da
vao mieste. Sunaikinta daug 
knygų.

0 Italijos filmų žvaigždės So
phia Loren ir jos vyro Carlo Pon- 
ti vila yra stipriai saugoma gin
kluotų vyrų, nes buvo gautas 
grasinimas pagrobti jų dviejų 
metu sūnų. + Ar

WASHINGTONAS. — Vals
tybės departamentas paskelbė, 
kad šiuo metu užsienio kalėji
muose sėdi 1,100 amerikiečių, iš 
jų virš 700 už~ narkotikų nusi
kaltimus.

BERLYNAS. — Rytų Vokie
tijoje kalėjime sėdi amerikietis 
kareivis, kuris nutarė pabėgti iš 
kariuomenės dalinio Vakarų Vo
kietijoje praėjusių metų kovo 
mėn. Komunistai jį mielai priė
mė, tačiau, kada-j is pabandė pa
bėgti per sieną atgal j vakarus, 
buvo suimtas ir pasodintas Į ka
lėjimą. Rytų Vokietijoje yra 
suimti šeši jauni amerikiečiai.

lą, tvirtina, kad nors Įeit:. Calley 
atskiria blogą nuo gero, jis nesu
geba laikytis gero kelio.

Užsidegus dyzelio aliejui loko
motyvo apie 4 tonų talpos re- 
rezervuare, gaisras persimetė 
kitus vagonus, o tunelio anga 
buvę dar apie 300 jardų atstu.

Už taiką Lenkijoje
ROMA. — Popiežius Paulius 

VI savo sekmadienio kalboje tu
ristams šv. Petro aikštėje pri
minė gavęs laišką iš Lenkijos 
"vyskupų ir paprašė pasaulio ka
talikus melstis “už naminę tai
ką Lenkijoje ir visuose kraštuo
se, kurie kenčia dėl civilinės ne
tvarkos, priespaudos, smurto ir 
žmogaus teisių paneigimo”.

— Pernai 210 tonu acetatinio 
šilko j Kubą, išsiuntė Kaune vei
kianti dirbtinio pluošto gamykla.

$.«

N«w Yorke yra daug dangoraižiy. Dabar baigiami statyti du Pasau
linė* Prekybos Centro bokltai (kairėje) bus aukičiausi pastatai vi

same pasaulyje.

Lenkai nebegali 
mažinti kainų

VARŠUVA. — Lenkijos žinių 
agentūra PAP spaudoje paskel
bė, jog paskutinis Varšuvos vy
riausybės dekretas sumažinti 
maisto kainas iki gruodžio mė
nesį buvusio lygio, yra jau pa
skutinė vyriausybės nuolaida. 
Nėra jokių galimybių kainij dar 
daugiau mažinti. Kainų mažini
mas ar algų didinimas būtų jau 
ekonominis neatsakingumas, — 
sako “Zycie Warszawy”.

Kaip žinoma, gruodžio pabai
goje pakeltos maisto kainos žy
mia dalimi prisidėjo prie darbi
ninkų streikų ir riaušių, kurių 
pasėkoje buvo pašalintas Gomul
ka ir jo artimieji bendradarbiai.

Lenkijos spauda, skelbdama 
premjero Jaroszewicz kalbos 
tekstą, pabrėžia jo reikalavimus 
laikytis “įstatymų, tvarkos ir 
gamybos disciplinos”. Iki šiol 
Lenkijos valdžia tvirtino, kad 
maisto gaminių kainų nebegali
ma sumažinti, tačiau darbinin
kams paspyrus. ėmė jas ir suma
žino. Aiškinama, kad tas suma
žinimas buvęs įmanomas, nes so
vietai atsiuntę nemažus kredi
tus.

— Klaipėdoje dramos teatras 
pastatė Vaižganto “Nebylį”. 
Veikalą, pastatė Raimundas Sa- 
mulevičius.

Venecuela pakelia 
žibalo kainas

TEHERANAS. — Irano ša
chas Pahlevi po derybų su žibalo 
bendrovėmis labai sustiprino sa
vo prestižą arabų valstybėse, net 
ir Irake, su kuriuo Iranas nekaip 
sugyvendavo. Diplomatai pri
pažįsta šacho įtaką derybų eigai. 
Jam pavyko iš žibalo bendro
vių išsiderėti nemažą kainų pa
kėlimą, kuris sustiprins žibalą 
eksportuojančių šalių finansus.

Venecuela, kuri žibalą dau- 
giasia pristato Amerikos hemis
feros valstybėms, irgi paskel
bė nevalytos naftos kainų pakė
limą 25^. Naujos Venecuelos 
kainos vis dar bus mažesnės už 
JAV nuosavo žibalo kainas. JAV 
pačios pasigamina apie 80% sa
vo sunaudojamo žibalo, o Vene
cuelos žibalas, sudaro tik 9% 
Amerikoje sunaudojamos naftos.
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TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

_ JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

SULIESĖJIMAS - PRIEŽASTIES NUTUKIMUI į 
PAŠALINIMAS

Kiek pastangų padedi, kiek užmoki, tiek ir gauni 
gėrybių, tiek suliesėji. Gyvenimo tiesa

Jausmais pasilpusiam žmogui nenusiminkime, kad kartais mes 
sunku suprasti gyvenimo dės- suklupsime ir suvalgysime ki-

tik geriu pasukas, kavą ir vaisių 
sultis. Viduriai jau rausvi da
rosi, gal ten žaizdelė atsirado? 
Suprantu, kad tai nuo netvar
kingo gyvenimo, bet kad aš ki
taip negaliu, žmona tiesiog pa
siutus, ji varyte varo mane iš 
namų. Nėra vietos, tai kur gali 
eiti. Su ja vis eina reikalai blo
gyn. Ji elgiasi panašiai kaip jos 
tėvai. Trumpas gyvenimas, kam 
čia pyktis. Aš tik trumpai pyks
tu, o ji per dienų dienas. Kas 
man daryti? Malonėkit, dakta
re, atsakyti.

Atsakymas. Atsakyti lengva.
nius. O jie yra labai griežti. Juk 
negali balon žengti nesušlapęs. 
Negali nuo stogo kristi neužsi- 
gavęs. Tai suprantama kiekvie
nam. Net ir labai jausmais pa
irusiam. Bet kai reikia suprasti, 
kad nutunkama persivalgant — 
čia jau jausmais pastipusysis 
klauso savo menkų jausmų, o 
ne sveiko proto. Nutukėlis ima 
teisintis įvairiausiais būdais, kad 
tik jam nereikėtų ryžtis susival
dyti valgyje ir užsisėdėjime — 
nereiktų dirbti, judėti. Už tai 
visi žinokime, kad reikia prie
žastis šalinti — šaknis rauti 
kiekvieno blogio — tada blogis 
ir nevaromas išeis. Reikia ir nu- 
tukėliams tvarkytis su savais 
pairusiais jausmais, tada nenu
tuksime, o nutukę — lengvai su
liesėsime.

Jausmais tvarkymasis yra la-

taip, negu buvome pasiryžę elg
tis. Atnaujinkime ryžtą ir vėl
grįžkime prie nepersivalgymo ir 
prie didesnio darbavimosi. Ge
rai yra sekti savo svorį matuo
jant jį kartą per savaitę. Tik
ne kasdien! Nenusiminkime ir 
čia, jei kartais svarstyklės ne
rodys krintančio svorio, nors bū
sime griežtos dietos besilaiką. 
Kūno riebalų sumažėjimas esti 
kartais papildomas vandeniu. 
Tai tik laikinis dalykas. Toliau
laikantis dietos, svoris ima kris
ti. Šitokio reiškinio žinojimas
apsaugos nuo perdidelio nusimi-i 
nimo kiekvieną sveikai į suliesė
jimą žengiantį.

Gerus pusryčius sukirskime
Nepamirškime pavalgyti labai i 

gerus pusryčius. Atsikeikime j 
laiku. Geri pusryčiai turi būti

Kas čia? Per labai stipry mikroskopą šitaip atrodo pipiro dulkelė 
(viršuje) ir stalo druskos grūdeliai.

bai sunkus darbas — tai yra se
no medžio tiesinimas. Bet kito 
kelio į suliesėjimą nėra. Svorio 
numetimo pradžia yra kiekvie
nam sunki. Visi nutukome per- 
sivalgydami, net to nejausdami. 
Nekovokime už tai patys prieš 
save. Geriausiai pasielgsime, jei 
imsime save nagan --ir pradėsi
me besėti;' Štai keli pamokymai 
pradedantiems rimtai su savais 
lašiniais atsisveikinti; ; .

Nenusiminkime suklupę p*
Pradžioje gali- būti sunku:pri

silaikyti nustatyta maisto.. Užtai 
4* 4 * «r- 4 i ♦ J- .4

ketvirtis ar net trečdalis visos 
dienos maisto. Taip, o ne ki
taip! Gana to stovint kavos iš
gėrimo ir galvatrūkčiais į darbą 
ar mokyklą lėkimo jau gerokai 
pavėlavus. Gerų pusryčių pa
valgymas suteikia trejopą nau
dą. Gaunamaįpakankamai ener
gijos, palengvina prašalinti už-

rt“ pusryčiai apsaugo"nuo- persi- 
yaigyjnp; ger, pietus.. . ;

' j Valgykųne. pamažu
j: Dar. nepamirškime, kad: labai 
sveika. įptasfĮ ^ąlgyti" labai pa-
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KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI

* :

Frank Zogas, President

Nuo 
1914 metų

Midland Savings aptar 
nauja taupymo ir* namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. -Dėkojame 

„Jums už, mums parodytą.
pasitikėjimą. . Mes .nprė- 
tūme būti Jums naudingi - 

”if 'ateityje.
Sąskaitos' apdraustos iki
ft S20.GOO

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

PHONE: 254-4470

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

.2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

mažu. Taip pat reikia kiekvie
ną kąsnį gerai sukramtyti — 
kaip bulvinės košės pavidalo 
maistą burnoje padarysi'— tik 
tada ryk. Įpratinkime Į sveiką 
valgymo būdą savu pavyzdžiu 
savus vaikus. Gerai sųkram- 

. <!ius su inažesniu kiekiu maisto 
daugiau pasisotinama. Užtai ne 
cigaretes per pietus kramtyki
me, ne tuščios burnos aušinimu 
užsiimkime, bet vien valgiui mi
tybos laiką sunaudokime. Ypač 
fabrikuose mes taip elkimės. Juk 
taip mažą laiko teh mums duoda 
papietavfmui.

| Valgykime įvairu maistą
I į Jėi‘Valgai pietus ne’hemuose, 
o darbe ar mokykloje — pasi

ni ųnk su savimi ' gerai paruošto 
r-' Įvairaus -maisto, pvz,, pieno, sa

lotų,; vaisių, morkų, mėsos, varš
kės —i sūrio ir rupios duonos 
bei kviečiu i daigu ragaišiaus. 
Pradėkime vengti vadinamųjų 
paslėptų kalorijų. Nevartokime 
sviesto bei margarino su dąr- 

Venkime aliejų salo- 
'fas valgydami. Nepilkime grie
tinės Į‘ gėralus. Nenaudokime 
-padažu-ir'sosų. "Laikykimės vir
to, tušyto, rostito bei broilito 
maišto, vietoj kepto. Matomų 
riebalų mėsoje nevartokime. 
Riebios mėsos nepirkime. Rie
bių sriubų nevalgykite. Atšal
džius sriubas, nugraibykit tau
kus. Kartą ant visados atsi
kratykime nuo nesveikų valgių: 
riebių, saldžių patiekalų, pvz., 
raguočių, riebių kumpių, lašinu
kų, svieste mirkstančių patie
kalų. Bėkite ir nuo taip vadi
namos augalinės grietinėlės —
ten yra kakao aliejus, net per-

— Sek pasaką, mamyte, 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus . >.

* S. Petersoniene

Poezija *r pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl.t telpa 6 pasakos ir DVY- 
NU KĖS, 34 pst su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio- Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

gausiai cholesterolio pilnas. Nuo 
šokolado atpraskime ir prie jo 
savų vaikų nepratinkime.

Gyvenkime ne vien valgiui

Nepamirškime, kad visos die
nos maistas turi būti suvalgy
tas per tris kartusį įskaitant už- 
kandimą prie TV, svečiuose ir

per šventes, .bei susirinkimus. 
Tvarkykimės iš anksto: mažiau 
valgykime, jei numatom dides
nę ant mūsų skilvio ataką sa
vaitgalyje. Visi visada turime 
tik sveikus valgius naudoti ir 
tik tokius skysčius gerti. Visi 
nuo skrandžio prikimšimo grįž
kime prie gausesnio, geresnio 
dvasinio maisto: pamilti stenki
mės ir palaikykime meną, mu
ziką, mokslą, literatūrą, teatrą.
Niekada tvarkoje neapsileiskime

Atsiminkime — kartą riebiau 
suvalgę, atsisakykime tokio pa
tiekalo sekanti karta. Taip ar 
panašiai elgdamiesi, reguliuoki
me savo persivalgymą. Jei ne
gali iškęsti riėužkandęs prie TV, 
pasilik savo pietų dalį TV žiū
rėjimo laikui. Geriau būtų, kad 
Įprastume prie TV valgyti sa
lierus, kruČkus, morkas, ridikė
lius bei juoduosius ridikus. Jei 
užėjo noras valgyti ne laiku — 
užgerk vandens ar vištienos nu
griebto buljono bei pasukų. Vie
toj cukraus ir medaus, nutukęs 
būdamas vartok dirbtinus sal- 
dintojus. Taip su jais užsisaldi- 
nęs, gerk įvairius skysčius. Ne
nešk į namus jokio pepso. Ne- 
įprask prie alaus. Gydytojui pa
tariant, gali prisijungti prie pro
tingai tvarkomos, svorio nume
timui susibūrusios žmonių gru
pės. Bet čia reikia labai didelio 
atsargumo. Taip vadinamos 
“Weight watchers” grupės daž
nai neturi vadovo, tinkamai su
prantančio apie sveiką svorio nu
metimą. Dažniausiai tai pelna- 
gaudžių grupė — tinginių va
dovaujamos. ’

Išvada. Perdidelį svorį 
tvarkyti reikiamai norėdami, ne
pamirškime šaknis to svorio rau
ti lauk. Tai bus mūsų jausmais 
pasilpimas, tas be persivalgymo 
neapsiėjimas. Nekaltinkime ki
tus, imkime save nagan. Nepa
sitikėkime piliulėmis. Nėra sau
gių piliulių ilgesniam laikui var
toti. . • -

i Bet kas atsakymą pildys, kad 
! pats neturi j ėgi? būt vyru na
muose, jei jau silpna moteriškė 
— žmona tokį vyrą kaip pats iš

| vyriško tako taip lengvai į šun
kelius išstumia. Nesielk kaip 
ana pamaldi moteriškė, kuri ku
nigui apie viso kaimo moteriš
kių nuodėmes per išpažintį ap
sako, o apie savas nė žodelio ne
užsimena. Tai visam pasaulyje 
žinomas jausmais nestipraus 
žmogaus elgesys. Niekas tų mū
sų jausmų iki šiol neugdė reikia
mai, todėl mes esame vienas ki
tam nelaimės šaltiniu. Kaip pa
sirengti reikia būt geru gydyto
ju, taip ir tėvu bei motina. O kas 
rengiasi čia dabar, ar kas rengė
si seniau. Kančios tos pačios šei
mose buvo: dviašmenis kardas 
abu šeimos kūrėjus piaustė ir 
piausto. Ir taip bus toliau tol, 
kol mes imsime šeimosna jung
tis pilnai pasirengę — jausmais 
visų pirma susitvarkę.

Tamsta dabar susiimk savo 
jausmų energijos likučius — 
juos tikrai turi dar visai neiš
sibaigusius. Imk reikalauti tvar
kos iš savęs, nežiūrėdamas ką 
žmona darys. Būk kai gvaizdi
kas darželyje: puošk aplinką ir 
kvėpink orą. žmonai bus atim
ta priežastis jos nešeimyniškam 
elgesiui. Nereikalauk, kad žmo
na būtų angelas, kol pats dar 
tikru žmogum — pavyzdingu 
vyru netapai.

Nesigydyk tavernose savo dva
sinio^ negalavimo — tam yra 
daug tinkamesnės vietos. Tik 
jomis ir naudokis. Tarkis su sa
vu šeimos gydytoju. Pasikalbėk 
su šviesiu dvasiškiu, jei tokį su
tiksi. Psichologas čia irgi galės 
nurodyti kelius į laimę šeimoje. 
Bet visada nepamiršk, kad tik

pats turėsi tais keliais eiti. Čia 
nė piliulės, nė pamokslai, nė “Ša
tai” nė kitokie galai nepadės, jei 
pats nesiryši ir nedirbsi savos 
asmenybės bent iki minimumo 
pakenčiamos atsiėmimui. Nuo 
paties sužmoniškėjimo priklau
sys žmonos atsakantis elgesys. 
Kiekvienas žmogus turi gėrio 
pradus savyje, tik tegul nežlug
do juos, tardamas, kad “aš jau 
negaliu”. Tiek žmona, tiek pats 
— abu turite tvarkytis, vien sa
ve į nagą imdami, ir kitam kal
tės nemesdami. Taip, gydyto
jui vadovaujant, besitvarkyda
mi, be jokių vaistų pradėsite pa
justi tikrą šeimos prasmę, laimę 
ir gerovę. Dabar, viduriams su
sitvarkius, atsisveikink su alum, 
ir ryžkis, gydytojo padedamas, 
eiti tikro vyro keliu. Dėl žmonos 
bet kokių kaprizų būk visada 
vyriškoj aukštumoj — nepradėk 
jai keršyti alum savus vidurius

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psL, gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psL, $1,80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 doL

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl^ $1,00.

6. R. Spalis, GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI. Apysaka jaunimui ir 
senimui. Dail. A. Trinkūno viršelis ir iliustracijos. Išleido Dr. Vydūno Fon
das, 528 psl. Kaina 4 dol

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais. 54 psl., $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk
lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

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

today's FUNNY
PASISKAITYTI. Metropoli

tan Life Insurance Co.: How To 
Control Your Weight.

STENKIMĖS TEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTI

šeimos kardas yra dviašmenis
Klausimas. Išsigėrus daug šal

to alaus ir viščiukų prisivalgius 
gavau viduriuose skausmus ir 
pradėjau viduriuoti. Ant ryto
jaus blogai jaučiaus — tai vėl 
alum mėginau plauti savus ne
gerumus. Taip su alum drau- 
gaujuos, nes namuose nėra vie
tos: žmona bėga nuo manęs, mie
ga ant grindų pasitiesus skur
lius iš basmento, su manim ne
kalba. Dabar nieko nevalgau.

KNYGA

jnywdindwmoAI viščiukais persi- 
ygjgydomas bei visą tulžį savai 
prislėgsi išliedamas. Stokit abu 
savos dvasinės pusiausvyros šei
moje atstatymui; kai du stos — 
visados daugiau padarys.

» » i i t * « t

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI DEMOKRATINĮ
DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

' ------- 1

GERIAUSIA DOVANA
1. Or. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS II L, 336 psl
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Juozas Lrūdžius, RASTAI, 246 psl. _________________ _
M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl. ____ ___
Liudas Mikšys, iŠ ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIE

TUVA. 699 psL __________„....______________
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl. ___
J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 psl. ______________________________________
Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO-'

RiJA, du tomai, 207 ir 225 psl. ____ ____ 52.00 ir
Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl.

$5.00
53.00
52.00

512.00

$150

8.
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl. _______ .L_

10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS,* Jo gyvenimas
ir darbai_______ __________ ____ ______ _____ _____

11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! .. ____ZZ__
12. " —

13. Juozas Švaistas,'rp~ETRAs'^IRVOKAS.' 22R~psl.........
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl. ______
15. Mikas Petrauskas,_EGLE ŽALČĮŲ KARALIENĖ.__ _____

Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl. ....._

310 psl. L..„...A_...„____ ____ „J____ ' __
Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psl 

angliškai . _ ___ ___ _ „ ‘ _ ___ _ i .
r _ ’ 1 _ _ _______ __________

Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl. L.'1"
V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl.

Šitas knygas gždit  ̂lygyti ofišeJ ha* ?g^W
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba mone^

55.00 
52.00

$6.00
$3.00

54.00.
$2.00
$5.00
$5.00

$10.00
. ___ _ _______ : $3.00

Kip^s Bielinis,-..TERORO IRi VERGIJOS IMPERIJA.

___ __________ __ _ _  .■ $%C0
Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 įsT ^ $4 00
e*----- ---------------------------------------------------------------

$6.00

ir darbai.

Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 15a psL, ’ minkštais 
viršeliais $2.00, kietais ..._ ;__________________

14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl. ____
15. Mikas Petrauskas. EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ. ____ ___
16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.17 _ . ...... ... .. ........ . . ....
18.

19.

20.
21.

orderiu* sinty adresu i ; j

1739 So. Halsted St., Chicago, Ūk 60608

What if we told you 
to cough up $18.75

A little over 4 dollars for 
every 3 you invest Plus, the 
privilege of buying the new 5% 
Freedom Shares along with 
your Bonds.

But these are the selfish 
reasons for buying Bonds.You wouldn’t like it, of course.

You see, one of the nice 
things about buying ILS. Savings 
Bonds is that you don’t have to.

That’s because you happen 
to live in a free country where 
nobody forces you to do anything.

Rather, your country asks 
that you simply consider the 
many advantages of Savings 
Bonds.

First of all, if you think 
they’re a get-rich-quick scheme, 
forget it Bonds aren’t for you. 
They only payoff in the long 
hauL For a quick return, there 
are a lot better ways to make 
a buck

They do pay off, however. 
Handsomely, as a matter of fact

There’s one other very im
portant reason why Americans 
already own over $52 bfllioti 
in Bonds. -

It’s called pride.
It just so happens that most 

Americans still choose to think 
this is the best piece of real 
estate going.

If you happeO to be one of 
these Americans who think* 
there’s something to dus country 
of ours, why not buy into it • 

Sign up for the Payroll Sav
ings Plan where you work.

And cough up dial $18.75. 
Please.

Take stock in America
Buy US. Savings Bonds & Freedom Shares

N A ŪJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, ID. 60608
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SAVAITĖ, KURI SUKRĖTĖ KOMUNIZMAI
Kaip komunistai šaudė Lenkijos darbininkus

II
Sekmadenį, gruodžio 13 d. 

krautuvėse jau buvo naujos, dra
koniškai pakeltos kainos. Gyven
tojai pradžioje pasijuto kaip pri
trenkti. Nusiminimas pradėjo 
virsti visuotinu įtūžimu. Demon
stracijos prasidėjo ir kituose 
miestuose.

Pirmadienį ir antradienį, gruo
džio 14 ir 15 d. Gdanske policija 
plačiu mastu vykdė “pacifikaci- 
jos” akciją — minių sklaidymas 
ir išvaikymas, o kur nepasidavė 
— masiniai areštai ir mušimas 
lazdomis. Pirmą kartą po Hit
lerio gadynės visame Trimiesty- 
Je — Gdanske, Gdynėj ir Sopo
te įvestas griežtas draudimas 
nuo 6 vai. vak. iki 6 vai. ryto ro
dytis gatvėse ir buriuotis. Gat
vėse buvo girdėti šaudymai...

Tik nuo antradienio ryto Va
karų spaudą pasiekė platesnės 
informacijos.

Antradienio rytą anksti dide
lė darbininkų demonstracija nu
vyko prie Gdansko MO (saugu
mo) komandos rūmų, reikalau
dama paleisti į laisvę pirmadie
nio demonstracijose suimtus 
darbininkus. Rūmuose sukon
centruotos milicijos pajėgos ban
dė demonstrantus išskaidyti, ta
čiau prieš daug tūkstančių mi
nią pasijuto bejėgė. Po trum
pos kovos demonstrantai įsilau
žė į komandos pastatus ir suim
tuosius išlaisvino, o pastatus pa
degė ir sudegino iki pamatų.

Demonstracija, su kiekvienu 
momentu didėjanti, patraukė 
Gdansko gatvėmis giedodama 
“Internacionalą” ir “Bože cos 
Polskę”. Į demonstraciją įsijun
gė moterys, studentai, mokiniai 
ir vaikai.

Milicija jau buvo susilaukusi 
kariuomenės pagalbos. Pasipy
lė šautuvų šūviai ir į minią sta
čiai pradėjo važiuoti šarvuočiai. 
Pryšakiniai demonstrantai išbė
giojo, bet apie 20 tūkstančių gal
vų minia pasiliko nebėgusi. Tuo

metu vieno šarvuočio karininkas, 
stovėdamas bokštelyje, išsitrau-
UA ______ : :________ 4.-:,_____________ .tkė revolverį ir nutaikęs nušovė 
vietoje apie 15 metų amžiaus 
berniuką , kurs sukrito vietoje, 
tačiau karininkas ir peršautą 
dar kartą šovė. Tai buvo kibirk
štis, staiga įžiebusi minios furi
ją. Nebepaisydama šaudymų mi
nia užliejo šarvuočius. Tas ka
rininkas buvo beregint sudras
kytas “į skiautes”.

Beregint ugnyje paskendo vi
sa eilė valdžios pastatų. Gais
rams siaučiant, šūviams po- 
škant, gatvėse kautynėms vyks
tant ir helikopteriams j minią 
ašarų bombas mėtant prasidėjo 
didžiausia anarchija ir krautu
vių plėšimai. Milicija šaudė už
simerkusi, kur tik į tirštesnius 
žmonių būrius. Kautynės vyko 
visose didesnėse miesto gatvė
se. Miesto centras troško nuo 
ašarinių dujų ir tų dujų debe
sys apsupo uostą, laivų statyk
las ir degančią geležinkelių stotį.

Gdynės darbininkų 
atsišaukimas į pasaulį

NYT persispausdino per Lon
doną gautą Gdynės laivų sta
tyklų darbininkų atsišaukimą į 
pasaulį. Tame dokumente, pa
vadintame “Kruvinasis ketvirta
dienis Gdynėje” apkaltinamas 
Lenkijos saugumo policijos vir
šininkas Miečyslovas Močaras 
kaip sąmoningai išprovokavęs 
riaušes ir masines žmonių žudy
nes.

Atsišaukime tvirtinama, kad 
Mieczyslaw Moczar suvaidino 
žvėriškai žiaurų provokatoriaus 
rolę akcijoje, kurios tikslas bū
va pašalinti iš valdžios Gomul- 
ką ir sau užtikrinti pilnateisio 
nario vietą Politbiure su parei
gomis, kuriose jis, Močaras, pa
sidarytų naujojo partijos šefo 
Edvardo Giereko lygus bendra
darbis, o faktiškai jo prižiūrėto
jas, ko ypatingai Maskva norėjo. 
Močaras to atsiekė.

Prezidentas Nixonas San Clemente pradžios mokyklon atėjo padėkoti vaikams už ju sukurtą di
delę sveikinimo kortelę, kurią jis gavo per savo gimtadienį. Ta proga vaikai klausinėjo prezi

dentą apie įvairias Amerikos problemas.

Atsišaukime, išleistame Pary
žiaus Komunos vardo Gdynės 
laivų statyklos ir kitų Pamario 
rajono pramonės įmonių darbi
ninkų bei tarnautojų, pasmer
kiamas Močaras ir jo “chlopai” 
— lenkų NKVD janičarai, ku-

riuos tai kruvinai profesijai — 
nekaltų Lenkijos Pamario rajo
no žmonių žudymui Močaras iš
mokslinęs ir ištreniravęs tam ti
kruose kursuose Slansko, Pilės 
ir kituose miestuose. J. Pr.

(B. d.)

VASARIO 16-ji ALVUDO VAKARONĖJE
Alvudo mėnesinis vakaroji

mas vasario 6 d. praėjo šios 
valstybinės šventės rimties 
dvasioje: be trafaretinio kar
tojimo nepriklausomybės alga 
vimo datos su anų laikų aplin
kybėmis. Nebuvo nei specia
liai skirtos muzikos.

Atsižvelgdamas į dabarties 
žmonijos klaikų pasimetimą 
gyvenime, į dvasines sutemas, 
besireiškiančias vis didėjančiu 
skaičiumi nužmogėjusių , pa
mynusių po kojomis tiesą ir gė 
rį, Alvudas savo idėjinį nusis
tatymą vykdydamas pasitar
nauti sužinoniškėjimui, vasa
rio šešioliktosios sukaktį, pa
gerbė pamokančiomis ir kiek
vienam naudingomis paskai
tomis.

Pradžioje Alvudo pirminin
kė (Zuzana Girdvainytė api
būdino-Lietuvą kaip nepaliau
jamą kovotoją su nuožmiais

kaimynais praeityje; nepalau 
žiamos dvasios išlikusią ir iki 
šiol kovoje už tautinį idealą. 
Baigdama prakalbą, pirminin-

Brazilijos poetės Rachel Por- 
tela Audenis žodžiais: “Pasi
baigė karas, nurimo kariuo
menės, nutilo tankų ir lėktu
vų bruzdėjimas, tačiau lietu
viui karas nepasibaigė. Jis 
tęsia beviltišką kovą iki mir
ties. Vienišas užmirštas lietu
vis kovoja su priešu, vykdy
damas pareigą tėvynei. Nie
kuomet dar nebuvo tiek išryš
kėjusi lietuvių tautos vertė.

Lietuva! Tu esi kaip krišto
linis lašelis purvo ir puvėsių 
užteršto vandenyno viduryj, 
milžiniškų bangų blaškoma ir 
skandinama, bet nenugalima. 
Žinok, Lietuva, jei karą aud
rų draskoma tu buvai mažytė 
ir nežinoma, tai Istorijos Teis
me tu būsi laisvės kovų milži-
nas

Chicago Savings
ihd Loan Association ^safety of^

YOUR SAVINGS

Po prakalbos visų bendrai 
buvo sugiedotas Liejtuvos him
nas.
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Toliau Povilas Dirkis paskai 
tė apie vasario šešioliktosios 
sukakti iš politinio taško žiū-

— Atgaivinti Lietuvos ne 
priklausomybę nebuvo taip sun 
ku, kaip ją apginti, — kalbėjo 
jis.

Ir komentarai šitą teiginį iš- 
rvškino. •r

Po jo, negaišdamas prie mik 
rofono atsistojo dermatologas 
dr. Kast Jučas. Jis vakaronės 
dalyviams apie 70 žmonių pa
dovanojo pluoštą žinių apie 
odos išbėrimų ligas, skaidrė
mis jas pavaizduodamas. Iš
aiškino ir jų priežastis.

Jaunas daktaras mielai at

sakinėjo ir į paklausimus iš 
publikos.

Po šios paskaitos atsipalai
davimui buvo parodytas juo
kingo turinio filmas, gyvas ir 
spalvingas “The twelfth day’’. 
Kartu veikė ir užkandinė.

Toliau sekė dr. J. Adoma
vičiaus plačios apimties pas
kaita apie didijį narkotikų vai
tojimo žalingumą organizmui. 
Į jų tarpą įvedė ir tabaką, ku
ris yra ir arterijų užakimo 
priežastis. Priėjęs prie arteri
jų sklerozės reiškinių, rodė 
skaidrėse jas pavaizduotas ke
liose fazėse. Plačiai aiškino ir 
apie širdį, detalėse matomą 
drobėje, ši paskaita, trukusi 
gerą valandą, buvo perduota 
visiems suprantamais žodžiais. 
Ir visi buvo patenkinti.

Dr. Adomavičių prie mikro
fono pakeitė Dome Petrulytė. 
Primindama jo ką tik duotus 
nurodymus kaip gyventi ir 
maitintis, kad būtų išvengta 
perankstyvos širdies atakos ir 
sklerozės, D. P. paklausė —- 
kaip reikia išauginti žmogų, 
kad jis mokėtų gyventi neau
gindamas kūne riebalų, ne
gerdamas svaigalų, nerūkytų 
tabako, vengtų narkotikų ir’ 
kitų blogybių? Ir kaip peda
gogė pati .> atsakė į klausimą, 
kad žmoguje reikia išugdyti 
stiprią valią. Dėstydama kai 
kuriuos auklėjimo aspektus, 
prelegentė griežtai pasisakė, 
prieš vaikų, mušimą juos no
rint sudrausti. — Jeigu reikia 
mušti vaikus, tai reikia mušti 
ir tėvus — sakė ji. Mušimas 
įvaro baimę, ugdo neapykan-

reiškia išaugus.
Savo puikioje kalboje mok. 

Petrulytė prisiminė ir gimdy
mo kontrolę. Medicina, girdi, 
deda pastangas išrasti naujus 
būdus ir priemones žmogaus 
sveikatai išlaikyti, ligoms nu
galėti. Moko kuo ir kaip mai
tintis, persodina organus. Ir 
tai viena tam, kad toliau nus
tumti senatvę, kaip galima il
giau pratęsti žmogaus amžių. 
O tačiau politikieriai , įstatym- 
davvstės šulai leidžia žudyti 
dar negimusią, bet jau užsi
mezgusią gyvybę būsimo žmo
gaus.— Kas bus po penkerių 
metų? — klausė prelegentė, h' 
iš tikrųjų, kas bus po dešim
ties metų, jei daugumas jau
nų motinų to norės, o medici
nos atstovai sutiks jų pageida- 
vima vvkdvti. C- » »

D. Petrulytės paskaita buvo 
su atsidėjimu išklausyta, kaip 
ir kitos, ir kaip ankstesnės pas 
kaitos dėkingai aplodismentais

Užbaigai dr. J. Adomavičius 
dar trumpai paaiškino apie nar 
konianiją kai kurių vaistų per 
vartojimu. Tą jis apibūdino 
kaip fizinį priklausomumą nuo 
vaistų, taip ir psichini priklau
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Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU 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.
Knygų galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

čekį ar Money orderi tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, ML 60608

BEVERLY SHORES. IND.
Vasarą Beverly Shores gv- 

ventojai niekur nevažiuoja, 
nes patys sulaukia svečiu ir 
turi daug ką veikti. Bet žiemą 
daugelis važiuoja į šiltesnius 
kraštus. P. Josephine Kriščiū- 
nienė, drauge su p. Ona Ra
kauskienė ir p. Kenstaviėiuin 
išvažiavo į Miami, Floridą. Jie 
apsistos pas ponus Kaulakius. 
I cn dabar yra Erdvilas ir Eri
ka Masiuliai su dukra Ina. Ne
seniai iš Floridos grįžo ponai 
Bartkai, jų vaikučiai ir įnamy 
tė p. Pulkauninkienė. p. Aldo
nai Kačanauskienei nelaimė 
atsitiko — ji krito ir susilaužė 
koją. Linkini jai greitai pasveik 
ti. . Beverlv Shores Lietuviu 
klubas surengė Vasario 16 mi
nėjimą sekmadienį, vasario 11 
d., Jonynų salėj, Chesterton, 
Indiana, o iš ryto St. Ann’s 
Church of the Dunes buvo lai
komos mišios už Lietuvos ne
priklausomybę. Kr.

somumą nuo vaistų. Apie lai 
kitą kartą pažadėjo aiškinti 
plačiau.

Vakarojimas buvo baigtas 
Čaikovskio baleto filmu “Sprag 
tukas”. O. Algminienė

4 1 ■■ "■ ■■■■■' ' 1
Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkc*e

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psL Kietais 
viršeliais $10.00, minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija.

Knygoje aprašytas, pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų- suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios. isteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi-, 
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir; 
kitų organizaciją atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-^ 
kai ir kt. ’

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money: 
Orderį Įį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL 60608.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Filmų aktorė Mia Farrow ir jos vyras 
kompozitorius Andre Previn abu dir
ba Londone naujai statomoje oratori

joje "St. Joan at the Stake".

INSURLD
V . ' /Z

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.

NIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

(steigta 1923 metais TeL 421*3070
Įstaigos pietuose Hemas automobiliams pastatyti
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ŠAUTUVU
Kiekvieną kartą sulaukus Nau

jųjų Metų žmonija žengia į juos 
su viltimi, kad jie asmeniškame 
gyvenime bus geresni už praei
tuosius, iš kurių klaidų bei ne
sėkmių bus pasimokyta. Jei vy
resnio amžiaus žmonės savo pa
tirtimi, svajonėmis ir nesiguo- 
džia, tai vis dėlto pasilaiko viltį 
ir be nuosavų pastangų susilauk
ti ko nors geresnio. Gi jaunuo
menė, visada optimistiškai nu-

KULTuRA
siteikusi, neabejoja, kad ji gali 
kiekvieną kliūtį nugalėti visuo
se savo žygiuose.

Deja, retai kas jaučia laiko 
dvasią, ypatingai pagyvenusieji, 
būdami įsitraukę į ankstyves
niųjų generacijų užveistos ruti- 
nso kiautą su šūkiu: “ne mano 
biznis” arba “atliks ir be ma
nęs”. Retas yra linkęs stebėti 
ir gilintis į gyvenamojo laiko 
neigiamas apraiškas, o juo la-

vo įsitikinęs, jog tai yra pati didžiausioji parama kovoje 
už mūsų krašto laisvę ir nepriklausomybę.

Antanas Tamkevičia Amerikoje kurį laiką gyveno 
Pittsburghe, Pa., bet netrukus persikėlė į Chicagą ir tuo-

biau daryti ką nors, kad tos nei
giamybės būtų pašalintos.

Šalia tokios pasyvios minios, 
žinoma, esti ir veiklių gyvenimo 
stebėtojų bei laiko dvasią su
prantančių bei ją teisingai ver
tinančių, todėl jau pasigirsta 
balsų, jog mūsų valstybėje pa
stebimai vystosi šautuvų kultū
ra, kuri ilgainiui gali užgožti vi
sas kitas kultūras.

Nesunku tuo patikėti, matant 
kaip bet kokį šautuvą kas tik 
nori ir kada tik nori lengvai nu
siperka, lyg kokį cigarečių pa
kelį. Kaip suaugę, taip ir pa
augliai nušauna ne tik priešus, 
bet ir draugus ir be blogos va
lios. šautuvais grasinant api
plėšiami autobusų keleiviai. Vai
kai nušauna tėvus, tėvai — vai-

grubiu diktatu, bausmėmis bau
ginant, be meilės ir draugišku
mo, nustumia prieauglį nuo sa
vęs ir pastūmėja į klyskelius.

Turintieji pasąmonėje ruse-! 
nančią kūrybinę kibirkštį ir pa
linkimą gilintis į gyvenimo es
mę, vietoj anemiškos poezijos 
savęs išsakymai, verčiau svariu 
prozos žodžiu dabarties pasime
tusį jaunimą įtaiguotų suartė
ti su gamta ir pamilti jos grožį; 
atskleisti darbo palaimą; Gėrio 
džiaugsmą — visada atvirus ge
ros valios žmonėms. Gi gerą va
lią išsiugdyti galima tik per 
knygas — per pasaulinę kūrybos 
genijų literatūrą. Ką žmogui 
duoda geroji spauda, to niekuo
met nesuteiks vaizdinis menas, 
ypatingai mūsų laikų televizi-

jiems pasidaro sava, įprasta, nes 
vaikas mokosi iš pavyzdžių, ir 
ką išmokęs neužmiršta. O juk 
televizija galėtų būti gera gyve
nimo mokykla. Kaip ir teatras.

Prieš keletą metų teko skai
tyti rusų emigrantų New Yor
ke leidžiamame dienraštyje No
voje Russkoje Slovo atpasako
jimą, ką dienraščio bendradarbis 
patyrė nuvažiavęs į Izraelį. Vis
kas, ką jis ten matė, stebino pa
vyzdinga tvarka ir padorumu. 
Ką tik šiame amžiuje žmonija 
yra pasiekusi kultūros visose 
gyvenimo srityse, viską aukš
čiausiame laipsnyje galima ras
ti Izraelyje. Labiausiai jį do
mino sveikas, žvalus, energingas, 
organizuotai veikiąs jaunimas. 
Išvykdamas iš Izraelio anas žur-

Antanas Tamkevičia
Vakar, vasario 18 dieną, pažįstamų ir artimųjų būrio 

buvo nulydėtas į Lietuvių Tautines Kapines velionis Anta
nas Tamkevičia. Jis buvo palaidotas savame sklype, šalia 
prieš kelis metus mirusios žmonos Juzės Stulginskaitės 
Tamkevičienės.

Kaip atsisveikinimo metu, taip ir prie kapo kiekvie
nam buvo aišku, jog buvo laidojamas stiprus Dzūkijos 
ąžuolas, geras lietuvis, pavyzdingas šeimos tėvas, sąži
ningas visuomenės veikėjas ir pažangus žmogus. Jam 
rūpėjo ne vien jo paties šeima ir artimieji, bet jis rūpi
nosi ir giminėmis Lietuvoje. Jis aktyviai dalyvavo visuo
meniniame Amerikos lietuvių judėjime, bet niekad neuž
miršo ir gimtinio savo krašto. Iš Lietuvos jis išvažiavo 
šio šimtmečio pradžioje, bet gimtinio savo krašto laisvės, 
artimųjų gerbūvio ir okupanto daromos skriaudos rei
kalais jis kiekvieną dieną sielojosi.

Antaną Tamkevičių amerikiečiai vadindavo Tony, 
lietuviams paskutiniu metu jis buvo Antanas Tamkpvi- 
čius, bet vyresnieji jo pažįstami jį šaukė ir jis pats vadi
nosi Tamkevičia. Taip jo dokumentai sako ir taip jis pa
sirašinėdavo. “Taip visa mūsų šeima vadinosi Krikštony
se, taip mus vadino Gudonių, Noragėlių, Drapalių ir Ci- 
maniūnų gyventojai” — atsakydavo Tamkevičius, kai 
kas norėdavo jo pavardę “sulietuvinti”.? -‘Dabar lietuviai 
taip nekalba, gražiau skamba Tamkevičius, negu Tam
kevičia. .. ” “Ar nori man pasakyti, kad Krikštonyse ne 
lietuviai gyveno? Ar tau atrodo, kad jie ne lietuviškai 
kalbėjo?” —■ paklausdavo Tamkevičius, baigdavo ginčus 
ir iki mirties liko Tamkevičia.

Bet Tamkevičia turėjo ir daugiau dzūkiškai ginamo 
lietuviško užsipyrimo pažymių. Jam teisybė, -nuošir
dumas, draugiškas elgesys buvo vertingesni, negu' gra
žūs žodžiai ir tuščios teorijos. Jis netikėjo, kad lietuviai 
būtų žemesnės rasės žmonėmis ir patys negalėtų savo 
reikalų tvarkyti. Jis ant savo kailio patyrė, kad caro lai
kais lietuvius išnaudojo lenkai ir rusai. Jam buvo aišku, 
kad lietuvius skriaudė ir tebeskriaudžia Antrojo Pasau
linio Karo metu Lietuvon įsibrovę komunistai. Jis manė, 
kad lietuviai patys gali geriau savo reikalus tvarkyti, 
negu gražiausias teorijas skelbiantieji įsibrovėliai. Jis 
rėmė Amerikos Lietuvių Tarybos vedamą darbą, nesbu-

jau įsitraukė į visuomeninį lietuvių darbą. Kaip daugu
mas to meto lietuvių, jis buvo tikintis katalikas. Jis tuo
jau prisirašė prie Dievo Apveizdos parapijos ir buvo 
pareigingas bažnyčios narys. Kitais metais jis buvo iš
rinktas į parapijos komitetą. Klebonui įtikinus komitetą, 
jog reikia daugiau pinigų bažnyčiai pagražinti ir pra
plėsti, Tamkevičia ne tik pats aukojo, bet ir kitus kvietė. 
Reikalai pablogėjo, kai komitetas panoro aukas skai
čiuoti ir bažnyčios puošimo išlaidų sąskaitas pamatyti. 
To meto klebonas nepanoro, kad komiteto nariai kištųsi į 
aukų skaičiavimą. Tikinčiam ir nuoširdžiai padėti norin
čiam jaunam dzūkui tai buvo didelis smūgis. Tamkevičia 
išėjo iš bažnyčios komiteto ir pasitraukė iš pačios baž
nyčios. Jis neatmetė bažnyčios skelbiamų dorovinių dės
nių, bet jis išmoko skirti pasipinigavimą nuo dorovinių 
nuostatų.

Kilus pirmiems nesusipratimams lietuvių katalikų 
kapinėse, Antanas Tamkevičius rėmė mintį, jog lietu
viams reikalingos savos kapinės. Įsteigus kapines, jis 
įsigijo sklypą, pradžioje buvo išrinktas kapinių direkto
rium, o vėliau ilgus metus buvo kapinių pirmininku. Kad 
galėtų arčiau sekti kapinių gyvenimą ir nebūtų pačioms 
kapinėms jokia našta, jis gavo vienos bendrovės konce
siją paminklams Dardavinėti. Per paskutinius 40 metų 
Antanas Tamkevičia kiekvieną dieną — darbo dieną ir 
sekmadienį — buvo kapinėse ir padėdavo kiekvienam, 
siekiančiam platesnių žinių apie kapines.

Jeigu Lietuvių Tautinės Kapinės šiandien ekonomiš-| 
kai gerai stovi, tai yra didele dalimi velionies nuopelnas. 
Prie pinigų žmonės labiau limpa, negu musės prie me
daus. Daugelis kėsinosi prieiti prie kapinių vadovybės, 
kad galėtų prieiti ir prie lietuvių sudėto pinigo. Tamke
vičia ne tik įspėdavo apie artėjantį pavojų, bet ne vieną 
kartą, - kai kilo reikalas, kovojo, gindamas lietuvių su
dėtą kapitalą ir gerą kapinių vardą.

Antanas Tamkevičia buvo geras lietuvis. Jis norėjo, 
kad Lietuva būtų laisva ir nepriklausoma. Jis norėjo, 
kad- laisva Lietuva būtų demokratiška, kad kiekvienam 
josios gyventojui būtų pripažintos pagrindinės piliečio 
teisės, kad krašte būtų sąžinės ir žodžio laisvė. Jis visą 
laiką bendradarbiavo su socialistais demokratais ir rėmė 
jų vestą darbą bei įstaigas. Jis buvo pavyzdingas ir tei
singas administratorius. Jis buvo pažangus ir protingas 
lieauvis, visuomet besivadovavęs žmoniškumo principais.

Liūdna, kad tokių pavyzdingų lietuvių gretos visa
me krašte retėja. t

kus; vyras — žmoną, ir atvirkš
čiai. Užtenka vienam įėjus į ban
ką ar į karčiamą ištraukti iš ki
šenės revolverį, kaip beveizint 
keliolika vyrų klusniai sugula 
asloje, nedrįsdami pasijudinti, 
kol magiškas valdovas su šautu
vu neišsinešdina už durų. O toks 
ginklelis, pakreipęs lėktuvą no
rima kryptimi ir nutupdęs jį no
rimoje vietoje, jo savininką pa
daro didvyriu.

Galima spėti, jog istorija šio 
dvidešimtojo amžiaus antrąją 
pusę (geriausiu atveju — jo pa
skutinį trečdalį metų) vertins 
kaip šautuvų kultūros epochą J. 
Am. Valstybėse, jeigu ir šiame 
naujame dešimtmetyje nieko ne
bus daroma apvalymui atmosfe
ros nuo parako dūmų.

Kas liečia čia paminėtą šiais 
metais prasidėjusį naują dešimt
metį, tenka pasakyti, jog dešimt
metį nepradedama skaičiuoti nuo 
nulio, bet nuo vieno. Nors pra
ėjusieji 1970 metai savo pra
džioje buvo skelbiami ir sveiki
nami kaip naujojo dešimtmečio 
pradžia, tačiau jie tebuvo šio 
šimtmečio septintojo dešimtme- 

I Čio paskutinieji. Su 1971 metais 
prasidėjo aštuntasis dvidešimto
jo amžiaus dešimtmetis. Ir, kad 
šis dešimtmetis nebeugdytų šau
tuvų kultūros, bet atneštų žmo
nijai daugiau saugumo ir ramy
bės, nei vienas neprivalo lauk
ti, kol tai kiti padarys, bet gal
voti ir planuoti kaip ir kuo pa
čiam prie visuotinio gėrio atgai
vinimo prisidėti.

Subrendusieji jaunieji .lietu
viai, gerai mokėdami, valstybi
nę kalbą, visas negeroves turė
tų kelti amerikoniškoje spaudo
je, duodami sugestijas kur glū
di to šaknis ir kokiu būdu even
tualiai gelbėtis. Be to, laikas 
tėvams rimtai susirūpinti vai
kų auklėjimu, savo nusiteiki
mus jų atžvilgiu bei savo elgesį 
panagrinėjant, nes beatodairiniu

ja.
Reikėtų neatidėliojant jung

tis bendram protestui prieš fil
mus televizijoje su šaudymais 
atvirai ir iš pasalų, antausių 
skaldymais, muštynėmis ir viso
kiais švaistymais su šautuvais 
bei peiliais. Per neatsakingus tė
vus vaikai nuo kūdikystės įsigy
vena į tokius “žaidimus”, kas

nalistas aplankė Vidaus Reikalų 
Minister}. Padėkojęs už leistą 
viešnagę, negalėjo nepasidžiaug
ti ministeriui viskuo, ką ten ma
tė, daugiausia komplimentų pa- 
berdamas jaunimui.

Taip — atsakęs ministeris — 
tokį jaunimą mes turime išven
gę vienos blogybės: Izraelyje nė
ra televizijų... O. Algminienė

SIMO KUDIRKOS INTENCIJA
Ryšium su AP (11 vasario, 

per visas radijo bei televizijos 
stotis) pranešimu, kad Simas 
Kudirka dabar gyvenąs Klaipė 
doje ir net bolševikiškai — 
liuksusiniame pastate, ar ne 
vertėtų liet. Veiksniams at
kreipti dėmesį į originalų, til
pusi š. m. 19 sausio , populia
riame laikraštyje “Novoje Rus- 
koje Slovo”, atviro laiško pa
vidalu, pasiūlymą, būtent: 
“Didžiai Gerbiamas Pone Re
daktoriau! Man atrodo, kad 
Jungtinių Am. Valstybių val
džia dabar turi puikią progą 
pasiūlyti Kremliaus valdovams 
iškeitimą Angelos Davis į Si
mą Kudirką — ir tai vien tik jį. 
Tačiau bijau, kad ši išskirtina 
galimybė taip pat bus prarasta, 
kaip jau tūkstančiai kitų, pa
našiai reikšmingų galimybių 
buvo neįvertinta. Net ir atve
ju, kai kremliškė valdžia ne
būtų pasiruošusi palankiam at 
sakymui, tai jau vien tik pa
siūlymas tokių mainų, — svar
biausia! — Jungtinių Ameri
kos Valstybių valdžios, neštų 
šiai šaliai daug teigiamų nuo
taikų moraliniam kilimui, taip 
pat šios šalies prestižui tarptau 
tiniuose santykiuose.

Su tikra pagarba (pasirašė) 
G. Stasius

Pažymėtina, kad pasirašiu- 
sis yra žymus rašytojas — pub
licistas. Prie šio būtina taip 
pat atkreipti dėmesį į ne ma-

žiau reikšmingus reiškinius, 
kai minėtasis laikraštis (3.12. 
1970) tituliniame puslapy įdė
jo Levo Tolstojaus dukters 
Aleksandros telegramą prezi
dentui Nixonui, kurioje rašė: 
“Giliai Gerbiamas Pone Prezi
dente! Reiškiu Jums gilų dė
kingumą už greitą reakciją į 
neleistinus veiksmus Pakraš
čių Apsaugos pareigūnų, ku
rie buvo įsipainioję prievarti
niame išdavime pabėgėlio so
vietams, bandžiusio narsiau
siu žygiu išsilaisvinti iš komu
nistinės vergijos. Sykiu su mi
lijonais gyvenančių šioje šaly
je buvusių emigrantų, aš giliai 
tikiu, kad jinai gina prieglobs
čio šventą teisę... ”

Prieš pasirašydama telegra
mą Prezidentui, Aleksandra 
Tolstoja sako tikinti, kad pana
šūs tragiški įvykiai nesikartos.

Sekančią dieną, ano laikraš
čio taip pat pirmame puslapy, 
buvo įdėtos panašiu prašymu 
Prežfdentųi, atskiros telegra
mos dviejų provoslavų metro
politų JAV-bėse, o laikraščio 
bendradarbis Ivan Kuzniecov 
(3 gruodžio) įdėjo laišką — 
atsišaukimą į skaitytojus — 
siųsti telegramas Prezidentui, 
surenkant po tomis telegramo
mis galimai daugiau parašų.

Manytina, kad mūsų Veiks
niai taip pat turėtų išreikšti 
aniems asmenims atitinkamą 
pripažinimą. Jonas D. Čėsna

ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS
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Su dideliu užsidegimu ir didelėmis vil
timis mokytis pradėjau. Iš anksto įsivaiz- 
davavau šią žiemą būsiant nepaprasta ir 
įdomia. Įdomu, atrodė, bus išmokti ir 
kiekvieną dieną vis ką nors nauja mokytis. 
Bet štai dar tik vos trečią mokslo mėnesį 
pradėjau, ir jau pajutau visus to moky
mosi “malonumus”. Gal daug sveikatos 
paliksiu čia ant tos kamarninko kriautės. 
Juk buvo užėję dideli šalčiai, gal jau ir 
speigai, o reikėjo kiekvieną rytą nuo ke
turių ar trijų atsikėlus šalti, ant savo ka
reiviškos skrynelės užsikvempus. O juk į 
vidurį žiemos dar didesni šalčiai bus. Dėl
to, jeigu kuomet ką nors būsiu atsiekęs, 
nepamanykite, kad buvo tai be vargo at
siekta.

Tai ką? Ar reikia, pirmuosius moky
mosi nemalonumus paragavus, mesti vis
ką šalin?

Palikčiau tuokart kaip aklas elgeta be 
vadovo.

Žengiu aš gyvenimo keliu ir žiūriu į 
vieną tolumoje esantį tašką. Tas taškas 
yra nutarimas, viena didelė rezoliucija, 
užrašyta Vytauto Didžiojo metų kalendo
riuje vasaros mėnesių užrašuose. Dengia , 
tiesa, jį nors ir permatomas nepasitikėji
mo uždangalas. Todėl pasirinkau artimes
nį tašką pusiaukelėje i aną, ryškesnįjį. Ke 
tūrių klasių kurso egzaminus turėsiu išlai
kyti!

Dabar vėl atšilo. O diena po idenos ar

tinasi Kalėdos. Nuo Kalėdų gal atsiras dau
giau vietų dvaruose. Eisiu, žiūrėsiu — blo
giau kaip čia vistiek nebus. Tik ant lauko 
begali blogiau būti. Svarbiausias dalykas 
man naujos vietos ieškant — vieta moky
tis.

O lemputė ta mano! Liks ji man ge
riausia draugė. Padeda naktimis vargti. 
Darbo dvare' dabar beveik nebėra. Nenori 
tik atleisti, kad mašinavonėms atėjus būtų 
kas dirba. Akselį pjauname beveik kiek
vieną dieną. Pripiovėme didžiausią mal
ką. Kartais ir šakalius dar pjaustome h’ 
skaldome.

Užvakar vakare buvo atėjęs Eliozis. At
nešė algebros antrą dalį ir visuomenės 
mokslo vadovėlį, šį mėnesį turėsiu praeiti 
abidvi zoologijas, žmogaus kūną, sintaksę, 
Gobio Istoriją ir dar kai ką.

Neseniai parėjau nuo žiurinskio. Die
na buvo labai nuobodi. Nuobodus sekma
dienis. Nuo keturių ryto iki pietų mokiau
si sintaksės sudurtinius sakinius.
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šį vakarą po pirties neskubėjau namo, 
o apėjau visus Didžiosios Biržos gatvės 
langus, žiūrėdamas kas juose išdėstyta. 
Kadangi Kalėdos netoli, tai krautuvės 
švenčių prekėmis perpildytos. Savotiškas 
įspūdis, nes langai yra papuošti, tarytum 
jau šventės būtų.

Noriu dabar tuos šį vakarą mieste pa
tirtus įspūdžius trumpai čia sudėti. Vieną 
kartą kažinkuomet į Klaipėdą nuėjęs ši
taip su savim kalbėjau:

—Džiaukis, Lėksi, nes esi mieste, di 
deliame mieste, apie kurį kitą kartą taip 
gražiai svajodavai. Ir kodėl nesidžiaugti.? 
Matai — svajonės yra gražesnės už rea-

iybę. *
šitai aš prisimenu dabar kiekvieną kar

tą į Klaipėdą įeidamas. Prisiminiau ir šį 
vakarą. O dabar miestas vakarais ypatin
gai gražus yra. Kiek visokių meniškų da
lykėlių Kalėdų dovanoms! Atsižiūrėti ne
gali. Ir šalia to, langai dar papuošti dau
gybe švieselių, tarytum Kalėdų eglutės.

Tik visą mano gerą nuotaiką sugadino 
du policininkai. Mat aš, apie krautuvių 
langus beslampinėjąs, kritau jiems į akis 
ir buvau ne visai mandagiai apklausinėtas.

Kažin į ką panašus bus šis mano rašy
mas? Noriu miego. Šįrytą kėliau pusę 
dviejų, o dabar jau yra pusė vienuolikos. 
Na, bet po Kalėdų tikrai daug rašyti galė
siu, minčių ir įspūdžių tuokart turėsiu.

Prie kamarninko manau bebūti iki 
Naujų Metų. Kuo aš kaltas pas tokius uba
gus vargti? Bėdnesnių nė būti nebegali. 
Duonos trūktinai teturi, o šventomis die
nomis ir visai nebenori valgyti duoti. Prie 
to dar nešvara, apsileidimas. Kad tik ne- 
užsikrėsčiau kokiomis ligomis tokioje ne
švaroje gyvendamas. O ir ta mano kama
ra. Juk užėjus žiemos šalčiams turėsiu 
nušalti, žadu apie viską raštiškai pranešti 
ponaičiui ir prašyti, kad perkeltų prie ki
to inetininko. Svarbiausia, kad turėčiau 
šiltesnį kambarį mokytis. O blogiau kaip 
čia niekur nebegalės būti.

Kaip nors reikėtų kitur vietą rasti. Bet 
jeigu niekas neišeis^ jeigu niekur vietos 
nerasiu, reikės ir prie tų ubagų pasilikti. 
Ką padarysi.

Visą šią savaitę kėliau tarp dviejų ir 
pusės trijų. Kad yra vėl atšilusi, nebėra 
taip bloga mokytis rytmečiais. Sunkiau
sias dalykas šį mėnesį yra Gobio Istorija, 
lengviausias — žmogaus kūnas.
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Netvarka. Į mano gyvenimą ji įsibrovė 

ir ūpą pagadino. Pykstu dabar ant jos, ne
kenčiu. Ir pats tas žodis, rodos, biauriai 
skamba. Netvarka pas mane įsiveržė ir 
dalį mano brangaus laiko nusinešė. Bū
čiau galėjęs per tą laiką verčiau “Trimitą” 
paskaityti.

Ir atsitinka taip jau nebe pirmą kartą.
Turiu surasti to priežastis ir jas su šak

nimis išrauti. Negabu visai neišeiti į orą, 
nes tada perdaug nusisėdėčiau nuo ko pa- 
gestų ūpas ir sumažėtų darbingumas, bet 
eidamas pasivaikščioti šventadienio apy- 
brėškmiu turiu nuo šiol turėti aiškiai nu
statytą maršrutą, kad nenuklysčiau kur ne
reikia ir nesugaiščiau brangaus laiko.

Tad grįžtu prie tvarkos. Kas buvo — 
buvo, bet ateityje turės tokių nukrypimų 
nebebūti.

Kas dabar stovi man prieš akis?
Ryt, kaip paprastai, kelsiu apie pusę 

antros ir kartosiu sintaksę ir literatūros te
oriją. Mėnuo baigiasi, viskas praeita, lie
ka tik pakartoti.

O paskui?
Didžiausias prieš akis stovįs dalykas 

yra Kalėdos. Bėra trys dienos. Įdomu, ko
kius įspūdžius iš namų parsivešiu? Sekan 
čiame dienoraštyje gal jau rašysiu apie na
muose praleistas Kalėdas. O gal ir visai 
paprastai jas praleisiu. Gal net blogų įspū
džių parsivešiu. Visa tai pamatysiu už ke
turių — penkių dienų.

Po Kalėdų greitai prasidės 1932-ji me
tai. Nuo Naujų Metų reikės jau kitur gy
venti. Dar nežinau kur. Ponaitis sakė, 
kad tame pačiame dvare paliksiu. Gal kitą 
mėnesį pas Strangalį arba pas Jurgaitį gy

vensiu? O gal ir kitame dvare? Prie ka- 
marninko vistiek nebepasiliksiu. Svar
biausia man, kad naujoje vietoje galėčiau 
nekliudomai, o gal ir sėkmingiau negu 
čia, dirbti savo darbą, čia man mokytis 
yra šaltoka. O dar reikės šešis rytus kelti 
— tris iki Kalėdų ir tris po Kalėdų.

Rodos ateina į mano kamarą kamar
ninko sūnūs. Ateina man trukdyti. Tuo- | 
jau gulu į lovą. Yra aštuonios minutės po | 
šešių.
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Išėjau Kūčių rytą anksti. Pas Eliozį 
buvau septintą, ir radau jį tebemiegantį. 
Antrą valandą po pietų išvažiavova iš Klai
pėdos. Ketvirtą buvova Plungėje. Į Kėkš
tus mudu parvežė Baltramiejus Latakas.

Antrą Kalėdų dieną buvome Plungėje. 
Kartu su Papūniu nusifotografavome.

Vakar po pietų vyresnysis Stanislovas 
atvežė mudu į Plungę. Pusę dešimtos va
kare išvažiavova į Klaipėdą.

Plungė besanti pasikeitusi, pagražėju
si.

Iš Kalėdų nekažin kokius įspūdžius 
parsivežiau. Tiesa, Papūnio buvau nuo
širdžiai priimtas ir vaišinamas, bet viena 
buvo nelaimė — buvau sergąs. Kaklas bu
vo skauduliais apaugęs, ir dabar tebėra 
neišgijęs. Ir taip buvau ten visą laiką su- 
styręs.

Nepastovūs ir beveik audringi buvo 
man šie besibaigiantieji metai. Netikėtai 
paleistas iš kariuomenės, išmuštas iš pasi- | 
rinkto gyvenimo kelio, nebegalėjau susi- | 
orientuoti, nebegalėjau taip greitai kito 
kelio rasti. Nebenorėjau gyventi namie, 
basčiausi po Klaipėdą, kol, pagaliau, vi
siškai joje apsigyvenau. (Pabaiga)
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DR. ANNA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
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1858 W. 63 rd STREET
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ano 7 iki 9 vaL vak, Tree, uždaryta.

Rez. toL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 54446 
Priima ligonius pagal -susitarimu 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telofu PRospoct 8-1717

DR. S. BiEZIS
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5849 

Rezid.: 388*2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai! * 1—7 v?!,, 
antraa., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir sesuo, tiktai susitarus,

Dr« Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas.

DR. EDMUND E. CIARA 
2/uv w. biSt bTREer 

lei.: GR 6-2400
vaL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
x—4, 7—y, antrad., penkt. 10—4, ir 

seštad. 10—2 vaL

KARTOJASI
Vienas rokiškietis, tiksliau — 

zarasiškis, žurnalistas - pijokė- 
lis, dar į Vokietiją man parašė:

— Iš Švedijos atvykau į Ame
riką, bet Amerikos neradau...

Žinoma, ir tuo pasakymu jis 
jokios originalumo Amerikos 
nerado. Tai buvo tik pakartoji
mas. Bet, čia atvykus, tie žo
džiai mane vis sekiojo.

Nors dvidešimt metų su vir
šum praėjo, bet ris dar atsime
nu vieną pasikalbėjimą Čikagos 
Bričporte su senu lietuviu atei
viu. Buvo graži pavasario die
na. Ėjau liūdnomis Bričporto 
gatvėmis, ieškodamas kokio 
nors butelio ir širdyje nešiausi 
ano žurnalistėlio žodžius, šauk
tukais ir klaustukais apstatytus. 
Saulytės atokaitoje, atsisėdęs ant 
namo prieangio laiptelių, šildėsi 
senas suvargęs senelis. Pakal
binau. Lietuvis, čia atvykęs gal 
prieš pusšimtį su viršum. Am
žius — netoli šimto.

— Pasakyk, — tariau, — jei
gu visas gyvenimas, visas laikas 
sugrįžtų atgal, ar kitą kartą vėl 
važiuotum į Ameriką?

Senelis nuleido akis į šaligat
vio dulkes, pagalvojo ir tarė:

— Matai, atvykęs greitai pa

mačiau, kad nėra laimės be do
lerio. Ėmiau dirbti ir taupyti, 
kad galėčiau laimę įsigyti. Dir
bau galvos nepakeldamas, į sau
lę nepažvelgdamas. Dabar turiu 
kelias aužas, turiu banke, bet... 
jau jokios laimės man nereikia. 
Mano kelias į laimę baigtas. Ne 
laimės ieškoti, bet gyventi rei
kėjo. Gyventi...

— O kaip reikia gyventi? — 
pasakykite.

Gaila, kad prieš dvidešimt 
metų nepaklausiau to senelio. 
Gal dar ir dabar jis galėtų tai 
pasakyti. Jeigu kur jį pamaty
site, — paklauskite ir tuojau pa
rašykite, o dar geriau — tele
grafuokite. Klausimas labai 
skubus. Laikas bėga.

Kazys Toliūnas

geki ik blogi
(Reportažas

Su šių metų pradžia vienu 
iš sveikintinų torontiškių užsi
mojimų tenka laikyti naujų na
mų įsigijimą. Seniesiems Lietu
vių Namams atsidūrus senamies
čio nugyventoje vietoje ir jau 
beveik nebenaudojamiems (eg
zistuojant tik ten esančio Pa
ramos bankelio dėka), nutarta 
parduoti už $80,000—$100,000. 
Su dviem bankais jau vedamos

VĖJAI KANADOJ
iŠ Toronto)

mus niekuomet nepasieksian
čias, tai bažnyčios uždarymas, ka 
pinių perėmimas. Pagal naująjį 
Kurijos potvarkį, skirstant ka
talikiškas parapijas rajonais, 
mažesnioji Šv. Jono parapija nu
tarta panaikinti. Mat, toji baž
nyčia yra italų ir portugalų aj> 
gyventame rajone, o tie atei
viai ten pat turi savo bažnyčias. 
Viena, itališkoji, net kitoje

REMXTTZ TUOS BIZNIERIUS
KURIE GARSINASI 

-NAUJIENOSE”

BEVERLY HILLS GĖLINYCIA 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

TeMoiMh PR 84831 ir PR 84834 \...................... -....  . ............. -Z

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir nikai antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ave. — 586-1228

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 neat
siliepia, sKamoimi Ml 3-0001.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTgZISTAS

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

LONG BEACH, CALIF.
Vasario 16-to minėjimas

Long Beach Lietuvių Klubas 
minės Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimo 53 metų sukaktį, 
vasario mėn. 27 d., 4 vai. po pie
tų, Woodmen of the World 
Hall — salėje, 11 W. Plymouth 
St., kampas Long Beach Blvd., 
Long Beach, Calif.

Pagrindinę minėjimo kalbą 
pasakys teisinkas St. Paltus.

Menine programą išpildys mu- 
zikė-kompozitorė p. Metrikienė

Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, 111. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telef<4 GArden 3-7278

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

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

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Ofiso telef.: 776-2880 
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. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta,
Rez. telu WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71$t STREET 
Ofiso telef4 HEmiock 4-2123 
Rezid. telvf.: Glbson 8-6195

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

——«WTTIUSDO----------

NAUJIENAS
——s ram skits—-—

Lietuvai taipgi p®ka r P^J**1^* 
įr progai raino tirtai per

NAUJIENAS

GRADINSKAS
AM-FM RADIJAS

TIK $45.00
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

MOVING ;
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
TeL: FRontier 6-1 M2

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

R. Š E R>Ė N A S 
2047 W. 671 h PI. WAI brook 5-8063

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

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

TeL: HEmiock 4-2413 
7159 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO. ILL. 60629

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 Mile- 
riūtė ir Laima Luneckienė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9737-8

•NAUJIENOS’ KIEKVIENO 

DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

su savo grupe: O. Deveikiene, 
J. čekanauskiene, R. Aukštkal- 
nyte ir D. Mackeliene.

Lituanistinės mokyklos moki
niai padeklamuos lietuviškus ei
lėraščius. Lietuvos vadovavimui 
bus renkamos aukos.

Long Beach ir apylinkės lie
tuviai kviečiami gausiai daly
vauti minėjime. D. M.

CLEVELAND. OHIO
Teisininkų susirinkimas

Lietuvių Teisininkų Draugijos 
Clevelando Skyriaus metinis na
rių susirinkimas šaukiamas 1971 
m. vasario mėn. 21- d., 4 vai. po 
pietų, teisininko Edvardo 'Pet- 
kevičiaus 'namuose, 30200 Royal
view Dr., Willowick, Ohio’.
" Darbotvarkėje : skyriaus val
dybos narių pranešimai iš meti
nės veiklos. Diskusijos dėl pra
nešimų. Skyriaus naujos valdy
bos rinkimai. Klausimai ir su
manymai.

LTD Clevelando skyriaus val
dyba maloniai prašo skyriaus na
rius atsilankyti ir pateikti nau
jų sugestijų tolimesnei veiklai.

LTD Clevelando škyr. v-ba

ŠIUPINYS
Š. m. vasario 13 d. Dariaus 

— Girėno patalpose (So. Wes
tern gatvė) Įvyko Mažosios 
Lietuvos Lietuvių Draugijos 
tradicinis šiupinys.

Salėje prie scenos stovėjo 
Amerikos, Lietuvos ir Mažosios 
Lietuvos vėliavos, Tilžės. Klai 
pėdos miestų herbai ir be vie
no Nemuną vaiduojančio pa
veikslo, dar buvo ir Vydūno 
paveikslas.

Šiupinį atidarė ir susirinku
sius pasveikino šios draugijos 
pirmininkas Jurgis Anysas. Le 
onas Gružas solo su Aldona 
Buntinaite duetu, akomp. Br. 
Vari akoj ienei, padainavo ke
lias daineles. Manau, puikiai 
dainavo, nes publika dėkojo 
ilgais ir garsiais plojimais.

Irenos Smieliauskienės gerai 
išmiklinti tautinių šokių “Gran 
dies” šokėjai tikrai mikliai ir 
gražiai pašoko šiuos tautinius 
šokius: Subatėlę, Pakeltkojį, 
Gyvatarą, Ketvirtainį ir Malū
ną. Akordeonu grojo Ąžuolas 
Stelmokas, šokius apibūdino 
Valerija Sparkytė.

Be to, atsilankiusieji buvo 
pavaišinti skaniu ir šiltu, 
Anielės Albrechtienčs su pagal 
bininkais ir pagalbininkėmis 
pagamintu iš žirnių, bulvių, 
spirgučių, kiaulių ausyčių ir 
uodegėlių šiupiniu. Priedo 
dar buvo ir skanaus kumpio su 
kopūstais.

Šiupinys tai tikrai buvo ska
niai pagamintas, nes visi no
riai jį valgė ir gy rė.

ir derybos.
Naujai numatyti namai yra 

arčiau lietuvių apgyvento High 
parko rajono, prie Bloor gatvės, 
visai arti Dundas požeminio trau 
kinio stoties. Naujuosius namus 
norima paversti iš buvusios liu
teronų bažnyčios, kuriai užpir
kimas jau padarytas už $150,- 
000.

Pagal lietuvių architektų ap
skaičiavimą, tokią pat sumą dar 
teks išleisti patalpų atnaujini
mui, jų remontui, šalia Paramos 
bankelio įstaigų, namų pagrindu 
tenka laikyti dvi sales, kurių vie
na talpins per 1,000 žmonių. Tuo 
būtų užbaigtas Toronto lietuvių 
bastymasis po svetimas pasto
ges, rengiant didesnės apimties 
minėjimus, platesnio masto pa
rengimus. Tarp kitų planų nau
juose namuose, šalia kuklesnių 
patalpų, mažesnės apimties su
sirinkimams, repeticijoms, nu
matoma įrengti valgyklą — res
toranas su stipriais gėrimais. 
Svarbiausias valgyklos operavi- 
mo laikas būtų savaitgaliai, tau
tiečiams turint daugiau laiko 
ateiti su savaisiais pabendrauti.

Tam gražiam naujų Lietuvių 
Namų įsigijimo užsimojimui va
dovauja Verslo pirmininkas Jo
nas Karpis, sutelkęs apie save 
pajėgių lietuvių verslininku, fi
nansininkų: grupę.

Kas įdomiausia, kad sužinojęs 
apie tokį užsimojimą, kieno tai 
inspiruoti arčiau gyveną lietu
viai suskato rinkti gyventojų pa
rašus, kad tokia Įstaiga čia yra 
nepageidaujam^- Kadangi nu
matyta patalpa yra komercinėje 
zonoje, todėl,,protesto reiškėjai 

. nieko nelaimėjo.
Prie blogų naujienų tenka pri- 

skaityti jau senai iš Amerikos 
girdėtas, bet mums atrodžiusias,

Dundas gatvės pusėje. Tad darb
štusis kun. Petras Ažubalis, ku
ris įdėjo tiek triūso atnaujinda
mas bažnyčią ir prieš 10 metų 
įkūrė lietuviškąsias kapines, o 
Sprmghurst vasarvietėje pasta
tė koplyčią, gali būti paskirtas į 
kurią vietinę parapiją. Kitaip 
sakant tauriam lietuviui kuni
gui, nuoširdžiai besirūpinančiam 
savaisiais, gali būti atimta bent 
kokia iniciatyva toliau dirbti sa
vųjų tarpe.

Dar didesnis smūgis lietuviš
kai visuomenei buvo tas, kai bu
vo patirta, kad Kurija perėmė 
kun. Ažubalio Toronto priemies
ty įkurtas kapines. Skaitant 
laikraščiuose, taip tolimas nau
jienas apie Čikagos kazimieri- 
nes kapines, atrodo, kad tolimes
nėje ar artimesnėje ateityje ir 
torontiškiai gali tikėtis panašių 
problemų. Tuo sunkiau lietu
viams būtų vis labiau susijant 
su ta amžina poilsio vieta, ją puo
šiant, o dabar pastačius ten lais
vės paminklą (nors ir keistos, ne
apibūdinamos, cementinį bunke
rį primenančias išvaizdos).

Kalbama, kad sumanusis kle
bonas planuojąs surasti išeitį ir 
kaip nors apeiti keistus ir lietu
viams nesuprantamus Kurijos 
planus:, j is menamai rengiasi ^pa
statyti naują bažnyčią kur nors 
netoli (ar net šalia) savų kapi
nių. Linkėtina, kad darbsčia- 
jam kunigui tas pavyktų. ,

S. Pranckūnas

PETKUS!
TĖVAS ir SONUS Į

MARQUETTE FUNERAL HOME I
2533 W. 71st Street

VI Telef-: GRovehiU 6-2345-6

> A 1410 So. 50th Ave., CiceroJ Telef.: TOwnhall 3-2108-9I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOSI AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

O skanaus šiupinio prival
gius, Bob Weberio orkestrui
netingiai grojant, jaunimas ir 
senimas linksminosi iki vidur
nakčio.

Visi] dalyvių buvo puikiau
sios nuotaikos.

Stasys Juškėrias

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Amerikos Lietuviu Piliečiu Pa
šalpos Klubo mėnesinis nariu susirin
kimas ivyks sekmadieni, vasario mėn. 
21 diena, 1:00 vai. popiet Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St. Nariai 
malonėkite atsilankyti ir aptarti 
klubo reikalus, o taip pat prašomi’už
simokėti savo duokles.

Rožė Didžgalvienėzrašt.

_ Upytės Draugiškas Klubas kvie
čia visus į linksmą Užgavėnių Blynų 
Balių šį šeštadienį, vasario 20 dieną 
7 vai. vak, Talman salėje, 4500 So. 
Talman Avė. šokiams gros Valūno 
muzika, veiks įvairių valgių ir gėrimų 
bufetas. Bus gražių dovanų — lauk
sim visų. A. Kaiys

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 1971 m. 
vasario 16 d. mirė mūsų mylima motina

EMILIJA KUČINSKIENĖ
Velionė pašarvota Butkus - Vasaitis laidotuvių koply

čioje, 1446 So. 50 Ave., Cicero, Illinois.

Laidojama penktadienį, vasario 19 dieną, 10:30 vai. 
ryto Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Nuliūdę:

Duktė Emilija Meškauskienė ir sūnus 
Aleksandras Kučiūnas su šeimomis.

A. t A.
EDITH VAZGOUSKAS 

Vaitkutė
Gyv. 7333 So. Campbell Avė.

Mirė 1971 m. vasario 16 dieną, 1:30 vai popiet, sulaukusi 69 metų 
amžiaus. Gimusi Chicago, Illinois.

Paliko nuliūdę: žentas Dan Lamsargis, — mirusios dukters Edith 
vyras, dvi anūkės — Judith ir Joan Lamsargis, 2 seserys — Bernice 
Allen, jos vyras Vade ir Emily Richards, jos vyras William bei kiti I 
giminės, draugai ir pažistami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 West 71st 
Street.

' Penktadienį, 7:30 vai. vak. Įvyks atsisveikinimas, organizuojamas 
Moterų draugijos “Apšvieta”.

šeštadienį, vasario 20 dieną 9:00 vaL ryto bus lydima iš koplyčios 
i šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Edith Vazgouskas giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę, lieka:

Seserys, žentas, anūkės, giminės.

Laidotuvių Direktorius Donald Petkus. TeL 476-2345.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALD AS F. DA1MID
'4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ 

★ 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTC • 

DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

———vmmMMW—■——-

:' P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911 I

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS i 

10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 į 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, IllinoisI i I
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to oro ji praėjo gerai.

ir valdiška automobilį

bijančius šalčio, /domią pas-pianino muziką. Ji yra minėto

rė ir akompanuoja chorams ir
Tuo ji dažnai pasi-

ku kaip tik buvo Vilniaus gim-
Franck’io -< • kūrinių '• "selekcijas! nažijbfš . mokinys ir '■ spaudos

’S

7 šūvius.

su :

Kį;

Z

Kas tik turi gerą skonį,. ,

Raminta pakartos šį jos rečitalį platintojas kaime.
; J * * . » ’ r

A. Gintneris, - pasveikindamas 
sąjungos narius ir sygčiug, ne-

Ketvirtoji žurnalistų 
popietė

Sausio 25 d. L. L. redakcijo-

ir 
pageidavimus

$3.00
$2.00

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

GEROS DOVANOS 
šios knygos parduodamos dabar "Naujienose1

ateinantį sekmadienį Čikagoje, 
Tėviškės bažnyčioje, 5 vai. Vi
si kviečiami. Įėjimas laisvas.

A. T.

kalbėjo, apie spaudos draudi
mo laikus, kada žmonės už jos

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik_________
Minkštais viršeliais tik__________________________

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 
tik ----------------- ...... . . ......... .. ,,, .....—... .. $1.50
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekĮ arba 

money orderį. 

NAUJIENOS,
1739 SO. HALSTED ST, CHICAGO S, ILL.

M3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

; >r

ALISOS RAMINTOS I.AMPSATYTFS 
SKONCERT

RAMINTA LAMPSATYTĖ

Raminta Lampsatytė, Jurgio 
ir Palmiros Lampsačių dukra, 
šiomis dienomis įgijusi bakalau- 
retą iš muzikos Valparaiso uni
versitete, Ind., duos pianino kon
certą ateinantį sekmadienį, va
sario mėn. 21 d., 5 vai. po pietų. 
Tėviškės bažnyčioje, 6641 So. 
Troy St., Čikagoje.

Raminta pradėjo skambinti 
pianinu, būdama šešių metų am
žiaus, pas muz. A. Naką. Bai
gusi Bogan ir Lituanistikos 
aukštesniąsias mokyklas, įstojo 
į Valparaiso universitetą^ ■ ■ kur. 
pas muzikos fakulteto profeso
rių William Kroeger studijavo 
pianino muziką. Ji yra minėto 
universiteto Chamber choro na- kaitą.skaitė Povilas Dirkisz Jis

jeje, 2618 W. 71 St., pirmadie 
nio vakare“ nežiūrint labai šal 

Tą va
karą temperatūra buvo O, bet 
žmonės nepabijojo šalčio.

- Popietę pravedė skyr. pirm.

r w T # I

solistams.
w J i - . . - - —

-tarnauja ir Tėviškės parapijos 
.chorui, kuriam vadovaująs jos 
tėvelis. Vasario 11 d. Valparai
so universitete Raminta labai 
sėkmingai davė jos senjoro pia
nino rečitalį, išpildydama Mo- 
zarto, Schūmann’o, Barber’o ir

Kita lema kalbėjo Balys Rraz 
d/.ionis. Jis aiškino spalvotos 
TV atsiradimo istoriją, išsiplė
timą ir reikšmę medicinoj ir 
kitose sritvse. Jis davė neina- 

*

žai pavyzdžių, kaip reikia įreng 
ti antenas ir pašalinti įvairius 
trūkumus savo jėgomis. Vė
liau atsakinėjo į klausimus. 
Pagaliau buvo bendros disku
sijos.

Nariai
savo
kitu atveju.

Paskui buvo Balio Brazdžio
nio parodyti 
Floridos ir 
Toronte.

svečiai pareiškė
vienu ir

spalvoti filmai: 
Kanados lietuviai

j e, kur susisiekimo patogumai ir 
saugumas yru blogiausi, o važ
ma brangiausia. Chicaga yra 
vienintelis Amerikos didmiestis, 
kurs nieku neprisideda prie vie
šosios transportacijos.

t ♦ . į

Chicagoje įsteigtas 
vasektomijos centras
Pirmas Illinojuj vasektomi

jos centrąs įsteigtas Chicagoje, 
1 (M) E. Ohio St., ir pradės veikti 
nuo a įeinančio kovo 1 dienos.

Centro direktorius kun. Don 
C. Shaw pareiškė, kad vasekto- 
niijos (vyrų sterilizavimo) ope-

Kita žurnalistinė popietė yra racijos daktarų padaromos pa-
nuinatoma ten pat vasario 22 
d., pirmadienį, 7 yaL vakaro.

A. Gintneris

IŠ CHICAGO S IR 
APYLINKIŲ

vartojant lik vietos anesteziją; 
ta chirurgija visiškai paprasta, 
jokios liaukos nepašalinamos ir 
lytinė veikla nuo jos nęnuken- 
čianti, CeiĮtro klinikos vedėjas 
yra Dr. Stanley Levine, Hines 
veteranų ligoninės urologijos 
konsultantas. Centrą globoja 

i Center.Midwest Population
Operacija kaštuosianti $150.Naujo šerifo padėjėjas

Cook apskrities šerifu praei
tuose lapkričio rinkimuose iš
rinktasis demokratas Richard J. 
Elrod paskyrė savo padėjėju II- 
linojaus senatorių negrą Char
les Chew, kurs kaip senatorius 
gauna $17,500 algos ir važinėja 
trimis'automobiliais, kurių vie- 
nas Rolls-Royce kaštuoja 20 rijoje 11 vai, ryto. Programoje 
tūkstančių dol.

Naujasis šerifo padėjėjas sa
kėsi šerifui padėsiąs kai senatas 
neposėdžiaus. Iš šerifo gaus dar 
po 816 dolerių mėnesinės algos

Septyniais šūviais
sužeidė vagį

Du policimnkai, ieškodami 
18-tos gatvės apylinkėje ■ “vei
kiančio” plėšiko, užėję į taverną 

, ten prie 
ro' žūiidarų baudžiami. SpaiF baro rado besėdintį nušigėrusį 
dą atgavus, pasirodę^ pirmas .tipą, kurs buvo visiškai panašus

skaitymą ir platinimą buvo ch 1946 So. Racinė Avė., 
1

____: ___

Ii.efuyiŠkas dienraštis “Vilniaus
Žinios”, daugiausia Vileišių šei
mos dėka. Prelegentas tuo lai- * y

;■ į nukentėjusiųjų' nupasakotąjį 
plėšiką. '

Policininkai atsistoję iš abie
ju pusių bąndė. įtariąmąįj ap- į į >. • ■ * - ' \ - -L
klausinėti, bet šisYpirštą ištiesęs 
į vieną policininką atsakė:. “Aš 
šiandien visą dieną norėjau nu-

j u pustų bąndė., įtariamąįj ap-
IT e^^.e- 1 v*' vx -v'..

į vieną policininką atsakė:,

šauti policininką” ir staiga iš

TRUMPAI

— Vasario 16-tosios Minėji
mas Kr. Donelaičio mokyklose 
Įvyks vasario mėn. 20 d. Fran
cis M. McKąy mokyklos audito-

mokyt. D. Bindokienės monta
žas “Lietuviais Esame Mes Gi
mę”. Visi mokiniai ir mokyto- 
jai vasario. mėn. 20 d. ateina i 
mokyklą tautiniais drabužiais. 
Tą dieną pamokos prasideda 
normalia tvarka. Kviečiame tė-
vėlius ir svečius minėjime daly
vauti.

— Cleveland© Amerikos Lie-

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reiki*

GENERAL OFFICE
Plumbing and Heating Wholesaler 
has excellent position for qualified 

Steno and Typist. 
Excellent Opportunity. 

SCHULHOF CO. 
4243 No. HONORE 

CHICAGO 348-1123

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.

WAITRESS
Needed at once to work in a 
small Restaurant, also to help

with ■Grill work. 
Steady job. 

Phone 778-9896

HELP WANTED — MALE 
Darblninkv Reikia

DENTAL TECHNICIANS
ALL AROUND CHROME MEN.

Testing, polishing and finishing.
Very good pay.

247-1094
WIPLA DENTAL LAB.

1951 W. 22 PLACE

slinko į Lietuvą.

— Kompozitorius Darius La
pinskas baigė De Paul univer
siteto muzikos mokyklą su ypa
tingu atžymėjimu. Eugenia C. 
ir Sophia A. Karnezis, taip pat 
Julia Šimonis baigė to universi
teto bendrųjų mokslų kolegiją.

i

— Inž. Juozas Penelauskas, 
gyv. .Melbourne mieste, Austra
lijoje, dalyvavo tarptautinėje in
žinierių konferencijoje Belgijoje

Viską perka- pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.FURNITURE CENTER/ INC ; ‘

Marquette Pk., 621 T So. Western, PR 8-5875 ■ 
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir, ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

didelėmis nuolaidomis:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik__
Minkštais viršeliais tik__________________________

SIUNTINIAI Į LIETUVA
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.
■ ■ u maioma. uuiciuiuu
Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

— Moskovitch ir Zaporozhets, maistas, doleriniai Certifikatai.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

sitraukė iš kišenės .38 kalibro

a**

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
« PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas / .

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

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

LEONAS REAL ESTATE
2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

kurie tuon,e' DAŽAU NAMUS
IŠ VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

L RUDIS TeL CL 4-1050

ir laimėjo savo planų bei kon-
1 tuviu Konservatorių Klubas va- konkursų automata-

nei šienavimo masinai. Konfe- 
rencijoje jis atstovavo Australi- 

Savings & bendroj pa- ir inžinieriams.
.— St. Catharines, Ont., 

linkės lietuviui; Lietuvos, pepri-

sari o19 d. rųdys filmą “Konspi- 
ratoriai”. Ji bus rodoma Union

. ti * _ T _ » » •» , * * r -

talpose, esančiose Richmond ir
Nlonticello gatvių sankryžoje

apy-

J. Jokantas, senesnės kar- Mau?omyb.ęs,šventę n>inės vasa 
tos ąteiris, buyęs stambus namų

t.... .. ...... . - . . ..

rio, 20 d., 6 vai. yąk. Slovakų są-

1

c

ŽMONĖS PERKA NAMUS
DIDELĖ, liuksus rezidencija.

A

1
’ <

H ■

■

lis

vesią u.
a (>:40, leidžiasi 0x27*

Lietinga, 
Saulė tek

VOL. LVin ^ryofCongre 
Periodical 
Washington.

ress Gr,
Division
°- C. 2Q540

MtWSTHE LITHUANI

Chicago, Ill. — Penktadienis, Vasario-February 19 1971 m.

Tk« Pint and Gfaatnt Lirbuanitn DaiiĮ in AmmHm į

: NAUJIBMOŠ
fb« UcUmsiaa LHily Ncw» 

by The Lithaaaian Newt PubliehiBg Iss

1739 So. Halsted Street, Chicago, Hl. 80608
HAymarket 1-6100

Oi*r Ona Million Lithuanian In Tha Unittd 8tataa

ALTO ATSTOVAI BALTUOSIUOS
Kaina 10c 42

SIMAS, LIETUVA IR ESTIJA SPAUDOJE
Mūsų bendradarbio J. Klauseikio 

pranešimas iš Kalifornijos
LOS ANGEIJCS, Calif. — Vasario 11 dieną kai kurios radijo

ir televizijos stotys perdavė žinią, jog lietuvis Simas Kudirka, kurs 
bandė nuo sovietų laivo pabėgti į Ameriką, dabar gyvenąs Klai
pėdoje. Ta pati žinia platoku straipsneliu paminėta vasario 12 d.

A. & L. INSURANCE & REALTY^

A. LAURAITIS 
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775

(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs autgmobiliŲ draudimai.

HOMEINSURANCE
Call: Frank Žapolts f“1 

320872 W.:95th St.
GĄ 4-8654

nan fam 

tNtVRAMCI

State Farm, fire and Cašualtr. Company

statytojas, kūrio vięn sklypų 
vertė Čikagoj ^pietvakariuose 
prieš daiigelį -sunaikinusią ’ de
presiją siekė virš puses -milijo
no, šviesus; rokiškėnas spau
dos mėgėjas, gal beveik visų lie
tuviškų laikraščių skaitytojas -

Įėję. Kalbės G. Bręiclmianas .iš
TT___ A*!— ? f '__ L L L

atlik#: Niagaros’ pušį ašhlio j au- 
nimas, vad. S. Zubrickiehės ir J.

'i į

11) '

Hamiltono. Meninę programą

Bieliūno^ gyv. Wellahde.
. v-ui..• 1V-U '• ‘'V.....
- Ida ir, Jonas Valauskai, Le- '

■

revolver!, bet nespėjo iššauti, rėmėjas, ’kai -kurių7 :ir ‘bendra-
• '..«» * ■’ ** „ « v -V - -- - - * - -•-'r »■ «

nes abu policininkai’į jį suvarė darbis, staiga apsirgo ir buvo

Suimtasis^ Steven Shrews- 
bery, 26 m. amžiaus, gyvenan
tis 1818 Sol Halsted St., nuga
bentas į -ligoninę sužeistas į 
burną, į krūtinę, alkūnę, koją,1 
riešą, ranką., jr nugarą, fhet žaiz-

paguldytas ligoninėj e, ’ Jį nuo-
- ■’ ’ ' - * '' . - -- A /

t- H '. r' - • t-r . ’ i’Li. •• <•' '■ ir

mont, III., atostogaują Miami
nąieštfe.! Rašo, kad ten yra vėso- ,

4 a J J 1 '

<a .ir .dėl to ..neįvyko koncertas

lat lanko ir juo rūpinasi jo mie-
* ____ __ r . . . ' ' ’ .

Afiami miesto parke.

— Mažosios Lietuvos lietuviu

dos rastos nepavojingomis.
ST' ■---------- :-- .

Kaltina merą Daley 
dėl CTA brangumo

Respublikonų kandidatas 
Chicagos miesto merus Richard 
Friedman pasakė, kad jis, jei

J

bus išrinktas miesto meru, pir
mučiausiai pasistengtų Chica- 
gos tranzito administracijos 
CTA lupamas aukščiausias 
tobusų ir traukinėlių 
kainas sumažinti iki

au- 
važmos 

normos, 
tai yra 25 centų. Chicaga yra
antras miestas visoje Ameriko-

GERAI PILDOMI 
INCOME TAX 
ŠIMKUS REAL ESTATE 
4259 SoVMaplewood Ave, 

Susitarimui 254-7450
EE9HM

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

la žmona Teklė. .* šiupinys - hnksmavakans vasa-
— Čikagos lietuvių tarpe ge

rai žinomi namų statytojai — praėjo su dideliu pasisekimu, 
kontraktoriai: P. Sakinskas 
K. Steponkus išvyko į Floridą 
paatostogauti, žada pabūti ke-

rio.13 d. Dariaus - Girėno salėje

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 

Chicago, III. 60632. TeL YA 7-5980 
z 2 * . - _ J... -L . ______a - *

V

ir Svečiai patenkinti ne tik tradi-
ciniąis valgiais, gera muzika bei

lėtą savaičių. Atostogauja su 
savo žmonomis.

— Visuomenininkas ir laik
raštininkas P, Dirkis ruošia 
spaudai knygą apie Lietuvos po
liciją.

— Konstantinas Petrauskas, 
Lietuvos kariuomenės savano
ris - kūrėjas, vasario 10 d. kal
bėjo Prekybos Rūmų susirinki
me. Kalbėjo apie tai, kaip jis 
įstojo į savanorius, kokie tuo
met buvo sunkūs laikai Lietuvai 
ir kaip savanoriai apgynė kraštą 8 dol. (Pr).

meniška programa, bet ir nuo
širdžiu rengėjų vaišingumu.

f A

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos

; e.

♦ Visi kviečiami dalyvauti 
Margučio rengiamame koncerte, k 
vasario 27, 28 d. Marijos aukš- “ 
tesniosios mokyklos auditorijo- 

Programoje: Ponchielli I
LITUANI, Čiurlionio JŪRA, La
pinsko IL VIGILANTE DEL 
MARE ir INFINITAS VII. Da
lyvauja: solistai, aktoriai, baleto 
šokėjai ir simfoninis orkestras. 
Bilietai Marginiuose ir Margu
tyje. Kainos: 3, 5, 6.50, 7 ir

v

r

-B../X.

s-«’<■

| E

<<•
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B
M

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660
Z

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi- 

W \lių, gyvybės, svei- 
Wtptadtaf i katos ir biznio.

Patogios išsimokė- 
’ jimo sąlygos.

X. MavW^«V'M<

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

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

TeU REpublic 7-1941
j

DIDELĖ, liuksus rezidencija. 6 
kambariai naujam Marquette, Parke. 
Karpetai, 1% vonios, naująs garažas. 
$31,200. -

GRAŽUS 2 BUTŲ mūras; 2; po 6. 
Naujas šildymas gazu, Air conditioned. 
Didelis lotas, mūro garažas. $31,500.

VERTINGAS APARTAMENTINIS 5 
metu. $22,000 pajamų. Nepaprastai 
graži vieta, arti Marauėtte Parko. ’ Su
mokėta kaina grįžta beveik per 7 me
tus.

LENGVŲ $ 14,000 pajamų iš? apar- 
tamentinio mūro, kuris ir 15 metu ne
turi. Pastatytas turtingam rajone. 
Kaina greitam nirkėini $77.000.

KUKLUS NAMELIS — 2 butukai 
naciame Marquette Parke. Kaina 
$17.000 gal ir mažiau. . T

2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh
ton Parke. Dunda virš £16 000 nuo
mos ir mažos išlaidos, i Jrf pamatysi, 
tai nupirksi už £52.500. f - ’ • *

PLATUS LOTAS, Mamuettė Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina — susi
tarsim.
centrinėje gatvėje. Kaina

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

1 ■ ■ . ' /• . u--' > .•

2 PO 6 MŪRINIS, 2 atskiri karstu 
vandeniu šildymai čazu.u Modernios 
virtuvės. 2 automobiliu garažai " Mar
quette Parke. S32.H00.; ’

PUIKI 4 MIEGAMU.. 2^k vonios, 
1 metir mūrinė rezidencija; Išbaigtas 
rūsys, radiant šilima gazu. ^ blokai 
nuo Hickorv lauku.; $49.500.?^

5% K AMBARIU 8 metu mūras. Ra
diant šilima; ahimimjaus TĮsmgai, f j2 
automobiliu -garažas,“ geroje dietoje. 
Tik $24W V

R PTTTTT 6 MTyrU MŪRAS 
v^ndeįs šilima' 5]įminiians Japz- 
?ai automobibahis pastatyt* 
vakaru* ’

. 2O’BTTTŪ IR KRAUTTIV£r Dėįtų 
n lybi 90 metu mūra* F1 evi k cu* kon- 
štrukcii*. P:nąmn virš -S29,000 me
tams Tik siRs.nno. ’ „

4 BUTU Mttrąs. Nauja šilima ^a- 
zit. 2 automobiliu mQm £a-

- - - - ' — —i ’
v - ■. i -r-

5% KAMBARIŲ 8 metu mūras. Ra- - J
£aražas.‘ geroje: vietoje;

A mktu m.tIAąs _Kąr*fę> 

aūtomob’ŪRnis nustatyt! i

2O :BTTTU'JR KRAUTI

virs -S29,000 me-

4 BUTU METRAS. Mafija š»1ima ^a- 
7iT. 2 automobiliumum 
bai švari nuosavybe. $0.5OO\;y-

NERIS REAL ESTATE
9009 WEST 63rd STREET

■ ’ .■'••• į-' v ” ■ i »

TeL: 471-0321
F v s
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BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogų 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
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Los Angeles Times dienraštyje. Be abejo, ši AP agentūros nau
jiena paskleista ir kituose miestuose bei įvairiuose kraštuose.

Komentatorių ir politikų už
davinys aiškinti, kodėl tik ke
letą dienų prieš laisvajame pa
saulyje rengiamus Lietuvos ne
priklausomybės minėjimus so
vietai paleido tą žinią apie Si
mą Kudirką? Gal norima pasi-
girti, priešingai pasaulyje kilu
siems balsams, jog Simas Ku
dirka tebėra gyvas ir kad “di
džioji motina tėvynė” yra atlai
di, lyg tam sūnui palaidūnui...

Šimo sutartis
Kaip Simo Kudirkos likimu 

rūpinosi ne vien lietuviai, aiš
kią! parodo tiek daug amerikie
čių ir kitų valstybių spaudoje 
buvę straipsniai.

Sausio 29 d. Los Angeles Ti
mes skaitytojų balsų skyriuje iš

Los Angeles Times išspausdino 
straipsnelį “Why Not Move U.;
N. to Estonia?” Autorium pasira 
šęs Rein Taagepera, Asst. Prof. 
Political Science, UC Irvine. Iš 
pavardės spėtina, jog rašo estas, 
profesoriaująs Kalifornijos uni
versiteto Irvine skyriuje.

Autorius klausia, kodėl Jung
tines Tautas keliant į Europą 
būtų reikalas sustoti Berlyne, 
kuriame ir taip jau pakankamai 
yra ginčų? Kodėl nekelti Jung
tines Tautas į Estiją?

Estų tauta1 per 800 metų bu-

TUSCANIA (Feb. 6, 1971) .

V:
I

LOS ANGELES (Feb. 9, 1971)ssMiBk.
IRAN (Aug. 31, 1968)

TURKEY (Aug. 19, 1966, end Ma Ah 28, 1970)

spausdino rašinėli “Simas Trea-
. ty’\ pasirašyta Mary V. Carver 

iš San Marino.
Tuo laiku spaudoje buvo mini

mas Amerikos valdžios nutari
mas leisti Igoriui Ivanovui, kurs 
nubaustas ir kalinamas už šnipi
nėjimą, nuvažiuoti į Sovietų Są
jungą aplankyti sergantį tėvą ir 
po tokių “atostogų” vėl sugrįžti 
į'Amerikos kalėjimą. Nutarimas, 
kaip oficialiai buvo skelbta, pa-

‘darytas žmoniškumo sumetimais.
L.A. 'rimes išspausdintamelaiš

kė ir klausiama, kodėl tokia škir- 
' tifigą Valstybės Departamento 
veikla: Ivanovas leidžiamas atos- 
togų, o §imas Kudirka nebuvo

kia nuomonę, jog Ivanovas tu-

veikla: Įvidiovas leidžiamas atos- 
togų, ot^miąs Kudirka nebuvo 

’cia įsileistas ? Laiško autorė reiš-

rėtų būti iškeistas Į Simą Ku
dirką, jei tasai dar tebėra gy
vas. O jei Simas jau nebegyvas,
tad sudarytoji su sovietais žve- 
r < . ' • ' :«’ • • ■ - . • J* ' .*■* f- « * - ’ ~ w

jyboįs sutartis turėtų būti pa
skirta jo garbei ir pavadinta: 
“The Simas Memorial Fishing 
Rights Treaty”.

Siūlo sankcijas sovietam
Metų pradžioje pasaulinė opi- 

' nija buvo nukreipta į Pietų Afri
kos rasizmą ir keliami balsai, 
užtarią ten gyvenančius negrus. 
Buvo pasiūlymų taikyti Pietų 
Afrikai ekonominės sankcijas: 
nepirkti jos prekių ir neparduoti 
tokių produktų, kurių Pietų Af
rikos, valstybė nepasigamina.
- i Kdiuiųtiigtas .■ Ernest ’ Conine

v

Los Angeles Times dienraštyje 
ta proga užsimena pavergtą Lie-

M/
p

Pacific Basin PERU (May 31, 1970)

/
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vusi siena tarp Rusijos ir Vaka- Mo|Cs|.n.|nj(a. gajj dideliy žei■r>ės drebėjimy metai, šiame žemėlapyje parodomos vietos,

BOBELIO VADOVAUJAMA DELEGACIJA 
BUVO VALSTYBĖS DEPARTAMENTE 

Amerikos lietuviy atstovai kalbėjosi su 
atstovu rūmy pirmininku Albertu

WASHINGTONAS, D. C.—Vakar Dr. K. Bobelio vadovaujama 
Amerikos Lietuvių Tarybos delegacija buvo Baltuose Rūmuose 
ir kalbėjosi su prezidentu Richardu M. Ntxonu, sako Alto centrui 
atėjęs pranešimas iš sostinės.

Amerikos studentai 
lenkų universitete 
KROKUVA. — Pasinaudoda

mi Tado Kosciuškos fundacijos 
New Yorke stipendijomis, 27 
lenkų kilmės amerikiečiai stu
dentai šiemet pradėjo studijuo
ti Jogailaičių universitete, Kro
kuvoje. Eksperimentas laiko
mas nusisekusiu.

“Aš niekuomet nesididžiavau 
JAV-bėse savo lenkiška kilme”, 
pasakė studentė Barbara Kulrų. Dabar Amerika ir Sovietų kuriose pernai ir šįmet įvyko didesni drebėjimai. J^ei.ia Ramiojo vandenyno. pakraščiu ir pasiekia per Indiją nj) -- V “Rnt na-
buvusi čia aš didžiuojuosi.

Ji, kaip ir daugumas kitų šios 
programos studentų, jaučiasi, 
jog dabar galėsianti geriau įver
tinti lenkų kultūrą.

Sąjunga nesutaria dėl Estijos 
politinės padėties. Nesutarimai Į 
baigtųsi, jei Estiją perimtų-
Jungtinės Tautos. 1 Sovietų ar 
mija iš Estijos turėtų pasitrauk
ti.

Jungtinių Tautų įkurdinimas 
tokioje mažoje, valstybėje, kaip

Viduržemio jūros kraštus.
to aiaewil arw|in»h ranuenynu ir per inaiją -- PvrxrVlzlxr™ NT V “PoY no
Iš penki? smarkesniu ži mes drebėjimu, keturi įvyksta juodai pažymėtoje juostoje. ^rooKiyno, .x. jlt -net pa-

' LENKIJOJ PADĖTIS LABA ĮTEMPTA
Soviety Sąjungoje intelektualu 
režimui persimeta į darbo žmori

'KOPENHAGA( FEI)___Po kruvinųjų griodžio mėnesio įvy-

ppozicija 
y rankas

Kainų infliacija 
statybos pramonėj 
WASHINGTONAS. — Prezi-

“Dabar aš išmokau lenkiškai 
rašyti, pažinti lenkų muziką, te

Kartu su Dr. Bobeliu Baltuose 
Rūmuose, Valstybės Departa
mente ir kongrese buvo buvęs 
Alto pirm. inž. Eugenijus Bart
kus, Cleveland© Alto pirmininkas 
inž. A. Pautienius ir vyskupas 
Antanas Deksnys.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
delegacija vasario 16 dieną daly
vavo Lietuvos Respublikos Pa
siuntinybėje suruoštame priėmi
me. Delegacija turėjo progos su
sitikti su apaštališkuoju nunci
jum Raymondi ir padėkoti jam 
už popiežiaus intervenciją Vy
tauto Simokaičio mirties baus
mės pakeitimu.

Vasario 17 dieną Alto delega
cija turėjo ilgą pokalbį su atsako 
mingais Valstybės Departamen
to pareigūnais įvairiais Lietuvos 
reikalais. Tos pačios dienos po
pietę Alto delegacija dalyvavo

Estija, būtų naudingesnis, negu įių situacija Lenkijoje atrodo tebėra labai tempta. Lenkijos 

perkėlimas į Vokietijos širdį, 
....—4- ——j——»».. ——.———— — — - — ~ —

Autoriaus nuomone, estai mie- Kruvinųjų įvykių centro Gdan- 
liau sutiktų, kad jų teritorijoje sko laikraštis “Glos Wybrzeza”

tos tarptautinės organizacijos ^ompartįjos organas “Tribūna Ludu” nuolat

kaip apie tai prašneko sovietai.- r<
anarchiją ir demagogiją, kokią tūli norėtų s

M

pirmomisbūtų Jungtinės Tautos negu da-.f (Pakraščio baisas) 
bartmiai sovietų kariuomenės - dienomis daug rašęs ir raminęs, 

-kad, esą, “taika ir ramybė grį
žo”, vėliau pradėjo pripažinti;

dyti Estijoje balsavimą, atsi-jkad “politinė krizė dar nepra-

daliniai. Vertėtu tuojau pat
Jungtinių Tautų priežiūroj įvyk-

klausti tenykščių žmonių.
čiaudi penktame aukšte, 

atsiliepia pirmame
Los Angeles Herald Examiner 

dienraštis vasario 11 d. numery
je išspausdino linksmą UPI agen
tūros žinią, paimtą iš okupuo
tos Lietuvos komjaunuolių laik- 
rascio.

Rokiškio gyventojas Jonas Pa- 
byarzhis( (Paberžis) girtas grį
žęs, bet kadangi naujieji apart
mentai vienas nuo kito nesiski
ria, koridoriai tamsūs, tai pa
taikęs ne į savo butą. Pamatęs 
iš prausyklos vien tik kelnėse iš
einantį vyrą, Jonas pamanęs, kad 
tai jo žmonos meilužis į jų bu
tą atsilankęs — tad kirtęs tam 
vyrui taip, kad tas kritęs ant 
grindų. Pasipainiojusi ten ir mo
teris, Koridoriaus tamsoje Jonas 
pamanęs, kad tai jo žmona — 
užvožęs ir jai.

ėjo” ir kad “padėties galo dar 
arti nesimato”. Kompartijos 
centrinis organas “Nowe Drogi” 
jau stengiasi Pamario įvykius 
suversti “antisocialiniams ir an
tivisuomeniniams elementams”, 
kurie savo tikslams esą pasinau
doję kai kuriais darbininkų ne
pasitenkinimais ir juos sukurs
tę.

tebeperspėja prieš 
įkelti”.

________ - A

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

> ♦Pnompen .srityje visą pra
eitą savaitę ėjot smarkios kovos 
su komunistai^ Priešas bandė 
išmušti Kam ijos karius iš

dentas Nixonas spaudos konfe-!a^ra ir mokslą”, sako Kulpa. 
rencijoje pažadėjo, imtis skubių j• ‘ ~ - - - - - - J šie studentai, visi lenkų tėvų
žygiu prieš infliacija statybos vaikai> sakosi atskiria lenkų kuL 
pramonėje. Baltuosiuose Rū- tQr^ nuo politikos ir komunisti-pramonėje. Baltuosiuose Rū- tūrą nuo politikos ir komunisti
niuose duota suprasti, kad pre- režimo, panašiai kaip ir. jų
zidentas turi galvoje algų ir kai- Jungtinėse^alstybėse. . 
nų “užšaldymą”, bet ne kontro-.."““I,“* J‘./ 
lę. Vyriausybė esanti statybos yra Amerikos
nų “užšaldymą”, bet ne kontro-

> uni- 
kainu kilimu ypač suinteresuota,Ųversitetuose, Jogailaičių univer- 
kadangi jos, pačios Kongresui pa- ,s^ete Krokuvoje viešpatauja'vi- 
teiktame biudžete'yra numatyta siška ramybė, “čia jie žino,.kad

Bendrame Baltijos valstybių ko
miteto posėdyje. Šį komitetą 
sudaro lietuvių, latvių ir estų or
ganizacijų rinkti atstovai.

Vakar, vas. 18 d. rytą, Alto 
delegacija lankėsi Baltuose Rū
muose, Delegacijos nariai tu
rėjo ilgesnį pokalbį su preziden- 

Užuotidėnrpūstrącijų 1r*riau-|ift-patarėju George KdL JApta- 
. a —bėgamuosius lietuvių reika

lus ir gavę užtikrinimą, kad. pre- 
7:' ■ ‘7’'
nuolaidų pavergtos lietuvių tau-

rę bėgamuosius lietuvių ręika-

zidentas nesirengia daryti jokių
. M f - f

kadangi jos pačios Kongresui pa- ,sįjete Krokuvoje yiešpatąują vi- 

valdžia nesiribotų vien atsiunti
mu nacionalinės gvardijos”, pa
sakė Malek, slavų kalbų studen
tė iš Indianos universiteto. Kro
kuvos universitete santykiai tarp 
profesorių ir studentų esą daug 
formališkesni ir mokslo daly-, 
kų pasirinkimas žymiai aprėžtas.

tos. sąskąiton, prezidento padė-$14 bilijonų statybai.
Prezidentas pasakė, kad Dar

bo sekretorius. James D. Hodg
son yra išvykęs į AFL/CIO eg- 
zekutyvės tarybos posėdį, vyks
tantį Miami mieste, kur sieks

j ėjas George Bell pakvietė ,.su-naujai užimtų pozicijų, bet jam 
nepavyko. Oficialus pranešimas 
sako, kad kovų metu gyvybės ne
teko visas tūkstantis komunistų, 
bandžiusių pult 
pozicijas.

0 Pnompen 
neteko aukštas 
nes specialistas^ 
ti prieš mėnesi 
liktą stiprią bombą. -

Gen. Sutherland, koman
duojąs Vietnamo šiaurės fronto 
ruožą, pareiškė 
bet kurią dieną 
pulti Khe San : erodromą ir to
je srityje daba/ esančius JAV 
karius. Kariuomenės vadovybė 
yra informuota apie komunistų 
karo jėgų permėtimą į šį ruožą.

Praeitą savaitę Vietname 
žuvo 51 JAV kjrys, o 200 buvo 
sužeisti.

Jeigu JAVlpradės bombar
duoti šiaurės Vietnamą, tai tada 
Kinija siųs sav©'dalinius į Pietų 
Vietnamą, — Paryžiuje pareiš
kė šiaurės Vietnamo taikos de
legacijos pirmininkas.

♦ Vakar komunistams pavy
ko numušti tris JAV helikopte
rius, padedančius Vietnamo ka
riams ginti užimtą Ho či Min 
plento ruožą.

Atsakomingi Pentagono pa
reigūnai pareiškė, kad žinių rin
kimas krašto viduje bus iš pa
grindų pertvarkytas. Krašto ap
saugos sekretorius naudojosi šta
bo viršininko surinktomis žinio
mis, bet sekretorius Laird tvir
tina, kad visas reikalas bus ge
riau koordinuojamas.

sitikti su. prezidentu Nixopu.
Tuo metu prezidentas Nixon

gerai ginamas
Baltųjų Rūmų sodelyje priimi
nėjo atskridus} Italijos premje-I

kokio nors laisvu norh s’usitari-
rą Colombo. Alto delegacijos na
riai buvo pakvięąti į sodelį ir da
lyvauti tame pačiame priėmime. 
Lietuvių delegacija turėjo pro
gos pasikalbėti su prezidentu 
Nixonu. ... «

Vysk. A. Deksnys vakar skai
tė invokaciją JAV atstovų Rū
muose, o rytelis atlaikė mišias 
Šiluvos koplyčioje.

Dr. Bobelis ir kiti delegacijos

mieste gyvybės 
JAV kariuome- 
bandęs atjung- 

sostinėje pa-

mo sustabdyti infliacinį algų Tagjau amerikiečiams studen- 
ir kainų kėlimą. “Statybos pra- tams profesoriai ir administra-
monė serga’, pasakė prezideh- cjja rodą didelį palankuma 
t it V • V 1 V 1 1 V • "I _ L. • ’ ’ ‘

darą išimtis.
ir

tas, “ne dėl darbo kokybės, bet 
dėl per riebios.dietos”. Statyboje

Maskvos rūpesčiai

Vokiečių spaudos 
nuomone, Sovietų spauda vėl pra
deda pulti Vokiečių Federalinę 
Respubliką ir jos vadovus, kal
tindama, kad vokiečiai delsią su 
sutarties ratifikavimu.

Vienas svarbiausių sovietams 
interesų greičiau sutartį rati
fikuoti yra jų noras užsitikrin
ti ir apsaugoti savo interesų sie
nas Vakaruose, kad galėtų vi
somis jėgomis nusikreipti į Toli
muosius Rytus. Tuo gi tarpu da
lykai susikomplikavo visiškai ne
sitikėtoje pusėje — tai įvykiai 
Lenkijoje.

Lenkijos darbininkų ryžtin
gas išėjimas prieš partijos ir 
valstybės organus reiškia “Me- 
netekel” (“Suskaitytos tavo die
nos”) Kremliui. Iki šiol opozici
ja prieš sistemą, vesta veik vie
nų intelektualų, staiga persime
tė į darbininkų luomą. Režimo 
priemones opozicijai nutildyti, 
išsiunčiant nenuoramas į’ dar
bo vergų stovyklas ar beprotna
mius, darbininkų masėms pritai
kinti nebeįmanomos. Darbinin
kai atgauna balsą ir drąsą.

Įmonių darbininkų mitingai 
Sovietų Sąjungoje dėl simpati
jos pareiškimo griežtomis milici
jos intervencijomis buvo sutruk
dyti, bet dėlei to mažiausiai pen
kiuose miestuose (Charkove, Ki
jeve, Leningrade, Minske ir Smo
lenske) įvyko streikai.

BONA.

jsitikinimą, kad 
priešas bandys

algų kėlimas pasiekęs dukart 
daugiau negu yra bendras kili
mas. .r * Dvi komunistų 

grupės kovoja
KALKUTA. — Kovo 2 d. Indi

joje bus rinkimai į parlamentą. 
Tą dieną Kalkutoje budės kariuo
menės daliniai, nes čia vyksta di
delės kovos tarp dviejų komu
nistų grupių: Maskvos šalininkų 
ir Mao Tse Tungo grupės. Kas
dieną Kalkutoje šiose politinėse 
kovose nužudomi penki asmenys.

Kinijos komunistų pasekėjai 
prisiekė rinkimų dieną “nuplau
ti Kalkutos miesto gatves revi- 
zionistų krauju”.

nariai ilgiau kalbėjosi su atsto
vų rūmų pirmininku Albertu, il
giau turėsi su kongreso atstovu 
Daniel Flood Melvin Price.

Ketvirtadienio vakare Dr. Bo
belis grįžo Chicago. - ,

Nustatys griežtus 
vaistų standartus 
WASHINGTONAS. — FDA 

(Maisto ir vaistų administraci
ja) žada mėnesio bėgyje išleisti 
naujus griežtus standartus vais
tinėse be recepto pardavinėja
miems sudėtiniams vaistams. 
Bus reikalaujama, kad etiketėse 
būtų aiškiai parašyti receptai, 
iš kokių dalykų vaistas sudėtas, 
kadangi nustatyta, jog didelė 
dalis tokių vaistų kombinacijų 
esančios bevertės. Apie 50 nuo
šimčių vaistų nuo kosulio, slo
gų, astmos ir skausmų, kai ku
rie sudaryti iš 10 ir daugiau su
dėtinių dalykų, būsią paliesti 
naujųjų standartų.

LOS ANGELES— Žemės dre
bėjimas, kaip skelbiama, labai 
paveikęs vaikus. Vaikai esą tiek 
sukrėsti, jog bijosi patys eiti į 
savo miegamuosius, kambarius. 

' «, ■ a.

Įsiskolinimo riba
WASHINGTONAS^ — Nau

jai paskirtas iždo sekretorius 
John B. Connally kreipėsi į Kon
gresą, prašydamas “pakelti įsi
skolinimo lubas”. Dalykas to- 
kis, kad Kongresas nustato fe
deralinės valdžios įsiskolinimo 
ribą. Vadinasi, nustato įsiskoli
nimo sumą. Dabartiniu laiku ta 
suma siekia 395 bilijonus dole
rių. Tai reiškia, jog valdžios įsi
skolinimas negali prašokti tą su
mą.

Faktiškai ta įsiskolinimo riba 
jau beveik pasiekta, — trūksta 
tik vieno bilijono. Tai reiškia, 
jog valdžia turi tik vieną bili
joną dolerių, o tuo tarpu defici
tas šių fiskališkų metų gali pa
siekti $18,600,000,000! Numa
tomas nemažas deficitas ir 1972 
m. Tad jei valdžia daugiau ne
galėtų didinti skolą, tai ji nebe
turėtų pinigų išlaidoms apmokė
ti bei deficitus išlyginti.

Iždo sekretorius Connally pra
šo Kongresą padinti. Įsiskolini
mą net keturiomis dešimtimis

Kai atvyko pašaukta policija, 
paaiškėję, jog Jonas pataikęs 
į svetimą butą ir apmušęs ne
kaltus kaimynus. Nubaustas 30 
rublių bauda.

Komjaunuolių laikraštis ra
šąs, jog miesto tėvai turį liau
tis statę tokius apartmentus, 
kad jų tamsiuose koridoriuose 
girtas negali savo durų rasti.

Moderniški apartmentai taip 
pastatyti, jei penktame aukšte 
kas nusičiaudi, tai pirmame auk
šte išgirsta ir atsako — “Į svei
katą”.

tuvą. Jisai sausio 17 d. numery
je rašo, jei esąs teisingas spren
dimas pritaikyti Pietų Afrikai 
ekonomines sankcijas, tai kodėl 
negalėtų būti taip pat pasielgta 
santykiuose su Sovietų Sąjunga, 
reikalaujant, kad ji suteiktų lais
vės prispaustiems žydams, lie
tuviams, totoriams ir kitoms so
vietuos mažumoms?

Jungtinių Tautų būstinė
• keltina į Estiją

Neperseniai buvo Sovietų Są
jungos balsų, jog jai nebepatin- 
ka, kad Jungtinės Tautos posė
džiauja New Yorke. Tada prie 
sovietinių įstaigų smarkiai de
monstruodavo vietiniai žydai. 
Sovietai, keldami balsą Jungti
nes Tautas iš New Yorko iškrau
styti, siūlė įkurdinti Vakarų 
Berlyne.

Ta proga, vasario 6 dienos,

iA. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

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

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

Skambinkit 
LA 1-6047 

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

Panterų ministeris 
Įtartas žmogžudyste

LOS ANGELES. — Elmar 
(Geronimo) Pratt, 23, buvęs 
Juodųjų Panterų “apsaugos vi- 
ceministeris”, pašauktas į teis
mą ryšium su mokytojos Caro
line Olsen, 27, nužudymu ir jos 
vyro sužeidimu 1968 metais. Ty
rimais nustatyta, kad Pratt su 
kitu sėbru Santa Monica teniso 
aikštėje Olsenus apiplėšė ir į juos 
paleido 7 šūvius.

Pratt buvo parašiutininkas ir 
už narsumą Viet Name buvo 
atžymėtas.

FederalintŲ ir valstijos pajamy 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašy paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

Ui iH£

£
%

•SSb įpl
:į

1■
:<>>x

■k•'š'

• M

j® ■ ■ ■

* w

H
o

J

$

£
šis žieme* vaizdeli* ateivstas ii Bolognos apylinkių Italijoje, kur paprastai aniago nira arba jo

ilkronta labai maži kiekiai. Jauno* merįinot atrodo nopatiruoiusiot ilgam rogučių sportui.

— Grandies Tautinių šokiu 
Grupė, vadovaujama 
Smieliauskienės, ateinantį sek
madienį, vasario 21 d., vyksta į 
Rockford, Ill., ir ten atliks me
ninę programą Lietuvos nepri
klausomybės šventės minėjime.

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai.

f į
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Irenos
tune-ups Ir t. t.

4824 So. CALIFORNIA AVE. 
CHICAGO, ILL. TEU VI 7-W27 IdI

R1 3V.M [TE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE"

WASHINGTONAS. — Sena
toriaus Edward M. Kennedy se
kretorė prie pat Kongreso rūmų 
buvo apiplėšta ir išprievartauta.

MASKVA. — “Literaturnaja 
Gazeta”, sovietų savaitraštis, ne
palankiai atsiliepė apie numa
tomą penkmečio planą. Girdi, 
tas planas nedaug teprisidėsiąs 
prie gyvenimo lygio pakėlimo.

Tačiau, kaip atrodo, tie strei
kai greit buvo užgniaužti ir nie- bilijonų. Jei sutikimas bus gau- 
kam iš Kremliaus valdoVų ne- tas, tai valdžia galės įsiskolinti 
teko “atsistatydinti”. iki 435 bilijonų dolerių.R

AA



Nepriklausomybes aktas ir Naujienos
Alįįirdo Budrecko pasakyta 

kalba per Sophie Barčus radi- 
PĮ, minint Lietuvos nepri
klausomybės šventę.

Vasario 16-tosios aktas vra 
išdava mūsų tautos valios at
kurti nepriklausomą Lietuvą, 
Nepriklausomybės akto signa
tarai buvo pirmieji šios valios 
vykdytojai, šauliai savanoriai 
ir kariai kietose kovose su prie 
šu įgyvendino šį paskelbtą ak
tą. Jų dėka trispalvė pradėjo 
plevėsuoti Lietuvoj. Todėl 
švenčiant šią šventę turime pri 
si minti mūsų tuos garbingus 
patriotus, kurie mums tą lais
vę, paskelbė ir iškovojo, ir pa
reikšti jiems didžią pagarbą, 
o tuo pačiu sustiprinti savy 
pasiryžimą eiti jų pėdomis.

16-tosios. aktas.yra 
tiksliausias 

tautos pada-

Nepriklausomybės kovos bu 
vo laimėtos., šauliai savano
riai ir kariai, kam buvo lemta 
išlikti, grįžo, kiti krito kovos 
lauke. Kritusieji liko amžiams 
ilsėtis, o jų kapai tapo mūsų 
tautos šventovėmis.

; Gal ne vienam iš mūsų kyla 
klausimas — ar verta ir tilęs- 

hlįnga metai iš metų vis minėti 
Vasario 16-tosios šventę ir kal- 

4 tėti apie nepriklausomybės 
.aktą, kuris dabar yra praras
tas?

Neilgai lietuviams teko ne
priklausomybe džiaugtis, nes 
II Pasaulinis Karas ir vėl nute- 

. riojo mūsų tėvynę) Lietuvą, o 
: Vasario 16-tasis Aktas tapo iš- 
į niekintas.

; Vasario
,pats svarbiausias, 
iii- teisingiausias 
lytas sprendimas. Jis privalo 

ęišlikti ir galioti
kams. Šis aktas nusikratė vėr- 

fgijos ir išvedė tautą į nepri 
įklausomą valstybinį gyveni- 
į’riią. Todėl šis mums svarbus ir 
|;brangus paskelbtas aktas įpa- 
j reigoja ne tik mus, bet ir mū

sų gentkartes budėti, saugoti 
';ir juo visad vadovautis. Ne
svarbu ar lietuvis yra savoj tė- 
:vynėj, ar išeivijoj, šis aktas 

-^privalo, mums visiems vieno
dai rūpėti. Visų mūsų svar

iausias tikslas kovoti ir steng-.
kad Vasario 16-tosios aktas 
galiotų. Visa tai turime 
pyti mūsų jaunimui.

Jei norime, kad

visiems. lai

M
t/.

žolynas išaugtų susipratusiais 
lietuviais, tai ugdykime jiems 
nuo mažens tėvų krašto meilę. 
Tėvynės meilė gali būti ugdo-l 
ma gražiomis mūsų tautos dai
nomis, tautiniais šokiais, lie-! 
tuvių spauda, lietuviškais te
atrais, parengimais, stovyklo
mis ir t. t.

Lietuvos istorija ir garbinga 
jos praeitis, tautos veteranų 
žygdarbiai tikrai sucementuos 
lietuvybei mūsų priaugančią 
kartą — jaunimą.

Po II Pasaulinio Karo lietu
vių išeivių buvo gyvenama 
grįžimo viltimi. Deja. Išei
viams grįžimas į savo kraštą, 
kada jau praėjo daugiau % da 
lis šimtmečio darosi vis sun
kesnis. Sunku būtų po tiek 
metų emigracijos vėl keisti gy 
venimą iš naujo. Daugelis jų 
nebesugrįš, nes jų norus nu
traukia mirtis, senatvė ir kt.

Išeivijos lietuviai nebūtinai 
turi grįžti į laisvą Lietuvą. Jie 
tik privalo jos niekad neuž
miršti ir jai visokeriopai pa
dėti.

Taigi, pagrindinė ir svar
biausia kiekvieno išeivijos lie
tuvio pareiga yra stengtis, kad 
vasario 16-tosios paskelbtas 
nepriklausomybės aktas vėl 
būtų įgyvendintas.

Jei turime kokių reikalų su 
pavergtuoju kraštu, visad pri
valome akcentuoti ir sklebti 
visam pasauliui, kad Lietuva 
yra pavergta, o lietuvių tauta 
neša Stankų golgotos kelią ir 
kenčia genocidą.

Lietuviai vien tik už tai, kad 
mylėjo savo bočių kraštą, ru
su buvo ir vra vežami iš savo 
tėvynės į. Sibiro taigas.

Ir'dabar įniršti krašte rieple- 
.vesuoj a,; irisp alvė, tai aiški ai 
nusako, kad suvereninės Lie
tuvos valstybės nėra. Vasario 
16-tosios šventė Lietuvoje yra 
uždrausta švęsti, o tai byloja, 
kad-lietuvis savame krašte yra 
tik vergas, t Todėl šią šventę 
išeivijoje privalome kuo iškil
mingiausiai švęsti susikaupi
mo ir pasiryžimo ženkle.

Minint Vasario 16-tošios švėn 
tę yra būtiųa prisiminti ir “N.aU 
jienas”y kurios nepaprastai 
daug yVa prisidėjusios prie Va 
sario 16-tosios Akto paskelbi-

■

Plaukiojantis dokas Sausalito įlankoje, Kalifornijoje, įklimpęs įlankos dumble, bus paverstas kul
tūros ir meno centru, čia bus parodos, paskaitos ir menininkę darbo vieta. Viename kampe jau 

pradėti dekoracijos darbai — nupiešta gėlė ir žodis "Love".

STASYS ŠURKUS

KAIP AMERIKOJE DIRBA CUKRŲ
Iš pensininku ekskursijas prie San Pablo įlankos
SAN JOSE, Calif. — Vietos 

Community Centras neseniai bu
vo suorganizavęs pensininkų ek
skursiją parodyti plačiosios San 
Jose apylinkės įdomesnes vietas 
ir Įrengimus.

Buvome sustoję Benicia mies
tuke, pamatyti prieš 120 me
tų buvusius Kalifornijos vals
tybės pirmuosius seimo rūmus. 
Pastatas pagal šiuos laikus la
bai kuklus: salė ir dar pora kam
barių, viršuje buvusi mokyklai 
patalpa, ir viskas; dabar čia val
stybinis muziejus, kuriame sau
goma to meto JAV-bių vėliava 
su 31 žvaigžde.

Tais laikais dėl pirmenybės į

iil o.
. t js - į - . - .

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato X B. Končiaus knygž

ATSDHNIMAIJŠ BALTO .VEIKLOS .
. ■ S ■ * •'» < V; ’ - - • $ -

‘ y 404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
i -' - . Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 Šo. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMŲ!
— Sek pasaką, mamyte, 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės , •
Skrajojo po laukus ...

S. Petersonienė

Poezija u* pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKES, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 doL

2. Vanda Frankienė-Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psL, gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius/ MURKLYS, 24 apysakaitės vilkams. DaiL V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psl., $1,80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersoniene, LAUMĖ DAUME. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvu Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dot

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 11S psl., $1,00.
6. R. Spaliu GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI. Apysaka jaunimui ir 

seninusi, bail. A. Trinkūno viršelis ir iliustracijos. Išleido Dr. Vydūno Fon
das, 528 psl. Kaina 4 dol.

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI; mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais. 54 psl., $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk
lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

NAUJIENOS,
I73H So. RAUSTEI) ST- CHICAGO. ILL. 60608.

Visuotiname Amerikos Lie
tuvių, Seime 1914 m. spalio mė 
nesi Brooklyne “Naujienų” re
daktorius dr. Pijus Grigaitis 
pasiūlė rezoliuciją,' kilti buyo 
yįsiį suvažiavusiųjų priimta. 
Rezbliucijoje buvo pasisakyta 
už išsilaisvinimą iš caro vergi
jos ir sudarymą Lietuvoj Idis- 
vos ir visų piliečių lygybės prin 
cipu paremtos santvarkos, > o 
vėliau mūsų tautos signatarai 
1918 m. vasario 16-tąją iškil
mingai visa tai pakartojo, pa
skelbdami Lietuvos Neprikišu 
somybės Aktą.

“Naujienos” yra seniausias 
lietuvių dienraštis ne tik Ąme 
rikojė, bet if visame pasauly
je. Jos nuo pat pirmųjų nume
riu išėjusios 1914 metų vasario 
19 dienos ir iki šios dienos rė- 
mė^-remia-ir rems kiekvieną 
HėttaVi^ž?'Tp’rąsirėiškinVg; Jos 
kovojo, kovoja - ir kovos už de- 
nrofefatitlius priticipūš ir veda 
nenuilstamą kovą už Lietuvos 
laisvę IK jos-nepriklausomybę. 
Virš minėtos idėjos buvo joms 
kelrodis ir stiprybės šaltinis, 
todėl “Naujienos”’ ’ taip plačiai 
skaitomos.

“Naujienos” puoselėja tei
singumo ir humaniškumo prin 
cipus ir visad stovi laisvės pra
dų sargyboje. jos buvo, yra ir 
liks lietuvybės saugotojos.

Taigi “Naujienos” yra išva
riusios dideli lietuvybės barą. 
Šis nuopelnas priklauso darb
štiems ir lietuvybei pasiauko
jusiems asmenims.

Jos yra mūsų lietuvybės iš
laikytojos, švyturys bei kelro
dis audringame išeivijos lietu
vių gyvenime.

Vasario 16-tosios šventės 
proga pasiryžkime dar labiau 
dirbti Lietuvos laisvei ir jos 
gerovei, o susikaupę pagalvo
kime, kokiais būdais galėtu
me mūsų tautos kančias suma
žinti ir. tėvynę išlaisvinti.

Kalifornijos sos.inę varžėsi, be 
San Jose, dar Valley ir Benicia 
miesteliai, kol pagaliau buvo pa
sirinktas Sacramento miestas.

Iš Benicia nuvykome į Port 
Cošta užkandžių. Buvome nu
vežti į tokią valgyklą, kari sa
vo visa išvaizda, vidaus įrengi
mais, baldais, rakandais, daiktų 
išdėstymu' priminė kadaise bu
vusias pakelių krautuves — kar- 
čiamas. Patiekalai ir kainos, de
ja, jau šių laikų.

Užkandę vykome apžiūrėti be
ne didžiausio pasaulyje cukraus 
fabriko ( C aid H rafinery) 
Crockett mieste, prie San Pablo 
įlankos.

Pirmoj e eilėj e parodė spalvo
tą filmą apie tai kaip Havajuo
se cukraus Švendrės auginamos, 
laistomos, nudeginamos ir su- 
vežamos į spec, malūnus sumal
ti. Daug , dėmesio ir lėšų ski
riama tyrimo — laboratoriniam 
darbui. Filmas iš viso labai pui
kus. Po filmo nūs nuvedė į cu
kraus fabriką. ,

Fabriko pastatas didžiulis, 8 
aukštų. Apdinama iš Havajų 
atvežtoji sumalta cukrinių šven
drių medžiagą. Gaminamas pu
rus presuotas, maltas, skystas, 
baltas, rūdas ir dar bene 7 spal
vų cukrus."Įpakavimai įvairiau
si — nuo • uncijų iki 100 svarų.
TEkskursanūus paskirstė Į 4 

grupes po 10 ašmenų, duodant 
kiekvienai grupei po vadovą. Ap- 
žiūrinėjant patalpas ir įrengi
mus; mus kėlė, aukštyn ar lei
do .žemyn keltuvuose. Pirmą 
kartą teko matyti per 8 aukštus 
statmenai visą laiką judančią 
juostą pavieiiems darbininkams 
aukštyn pakilti ar žemyn nusi
leisti. Viskas mechanizuo ta. Vie
noje patalpoje pilnai įvairiausių 
vamzdžių, kurių suraizgymo ga
lėtų pavydėti ir geriausias au
dėjas — voras; kitoje milžinai 
katilai su jidančįu skysčių ar 
koše, matoma per stebėjimo lan
gelius ; trečijje judančių juostų 
tinklas, ketvirtoje masinos ir 
dar keletas nasinų. Mano išma
nymu, ten tiek sudėtinga, kad 
vadovai savo žiniomis ir paty
rimu turi būn. šių laikų Saliamo
nai.

Nebuvau girdėjęs nei skaitęs 
apie cukraus gamybos procesą, 
tad atrodė kad sumaltas šven
dres belieka “išfukteliuoti” ir 
cukrus gatavas. Pasirodo, kad 
ne taip lengvai, o reikia plauti, 
virinti ir atšaldyti keletą kar
tų. Miela pažiūrėti į cukraus 
kristalus per padidinamąjį stik
lą.

Darbininkų mažai, o ir tie 
tik seka mašinų judėjimą. Vadi

nasi, prakaito ir jėgos panaudo
jimo kuomažiausia, o dirbama 
įgytu mokslu pasinaudojant. Te
ko stebėti 5 svarų cukraus mai
šelių paruošimą. Viena mašina 
suklijuoja maišelį ir pastato į 
judančią juostą, sekanti — pri
pila cukraus; jei maišelis nevy
kęs, tai tam tikroje vietoje nu
krenta ir cukrus keliauja į jam 
skirtą vietą, o maišelį darbinin
kas paleidžia į oro siurblį; toli
mesnė mašina geruosius užkli
juoja ir juosta paleidžia į sandėlį.

Fabrikas dirba iš eilės 10 die
nų, o po to 4 dienas “ilsis”, ir 
tajp žiemą-vasarą, ištisus me
tus.

Nestebėtina, kad dėl sudėtin
go ir daug žinių reikalaujančio 
darbo, trečdalį dirbančiųjų suda
ro inžinieriai, technikai, elektri
kai, laborantai ir pan.

Vienoje patalpoje, kur buvo 
3 dengtos mašinos, palydovas 
pareiškė, kad tai atvežta iš Va-

Esperanto kalba 
privaloma Vilniuje
“Komj. Tiesa” (gruodžio 8) 

pranešė, kad esperanto, tarptau
tinė kalba1 privalomai dėstoma 
31-je Sovietų Sąjungos mokyk
loje. Esperanto kalba jaučiamas 
dėmesys ir okup. Lietuvoje, ta
čiau trūksta pedagogų. Pernai 
vasarą specialus esperanto kal
bos kursas buvo suruoštas 27 ra
jonų atstovams. Pernai priva
lomas tos kalbos kursas pradė
tas skaityti Vilniaus valst. Pe
dagoginio instituto studentams.

Gruodžio mėn. Vilniuje, mi
nint esperanto kalbos įkūrėjo 
Zamenhofo 111-siąs metines, 
įvyko tradicinis Lietuvos espe
rantininkų susitikimas. (E)

4M«da, paskutmbus 
mėnesiais naudojo i Eltos, žiniąs 
apte laisvųjų lietuvių veiklą Va
karuose. čia keli pavyzdžiai ' 
“Bealta Politica” skelbė apie 
Lenkijos ir Lietuvos diplomatų 
veiklą Vatikane, Komoje leidžia
mas “Giornalismo Nuovo” pažy
mėjo, kad Lietuvos Tyrimo Ins
titutas New Yorke rengia doku
mentaciją apie nacių ir sovietų 
genocidą Lietuvoje. Tai būsiąs 
leidinys anglų kalba. (E)

_Lietuvos vardas paminėtas 
Italijoje ir kalbinius klausimus 
svarstant. Pvz. Alba mieste lei
džiama “La Famiglia Cristia- 
na” dėsto, kad “Vanda”, tai le- 
gendarinis lenkų vardaš ir jo 
kilmės tenka ieškoti lietuvių kal
boje, nes žodis “vandua” reiš
kiąs vandenį. (E)

SURED

2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608 
P«tet* Kazanauskas, President Tel. 847-7747

karų Vokietijos ir ar tai pirmo
ji ar visos 3 kaštavo 2,000,000 
dol.

SKAITYK "NAUJIENAS” - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkt *e , ?

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga^ aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chieagos lietuvių gyvenimą ir ji| atliktus darbus. 664 psl. Kietais 
viršeliais $10.00, minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija. ?

Knygoje aprašytas pirmas Čhicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija,. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai,. įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prasortu parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

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

What if we told you 
to cough up $18.75

You see, one of fee nice 
things about buying U.S. Savings 
Bonds is feat you don’t have to.

That’s because you happen 
to live in a free country where 
nobody forces you to do anything.

Rather, your country asks 
feat you simply consider fee 
many advantages of Savings 
Bonds.

First of all, if you think 
they’re a get-rich-quick scheme, 
forget iL Bonds aren’t for you. 
They only pay off in the long 
haul For a quick return, there 
are a lot better ways to make 
a buck

They do pay off, however. 
Handsomely, as a matter of fact

A little over 4 dollars for 
every 3 you invest Plus, fee 
privilege of buying fee Dėw; 
Freedom Shares along wife_ 
your Bonds,

But these are fee selfish 
reasons for buying Bonds.

J7

į 
.z <■ f

.V-' - /- - £ 7 .. r' - \ *

7 , ■ ./ 1 t

Good, but selfish^ > * r
There’s one ofeef very im- - : > v

portant reason why Americans . ..
already own over $52 biQiofi r 
in Bonds. ‘ į > :

Ifs called pride.
It just so happens that most

Americans still choose to feink. 
this is the best piece of retd 
estate gping. *

If you happen to be one of « <
feese Americans who feints - * 
there’s something to this country 
of ours, why not buy into it

Sign up for fee Payroll Sav
ings Plan where you work. - -

Or go to your bank.
And cough up feat $18.75.
Please.

Take stock in America
Buy LLS. Savings Bonds & Freedom Shares

NAUJ NOS
1739 So. Halsted Street Chicago, III. 60608

PER ANNUM

ON SAVINGS CERTIFICATES
OF $10,000. OR MORE.

2 YEAR MATURITY

PASSBOOK
ACCOUNT

PER ANNUM =====

Paid and L
Compounded \

OFFICE HOURS
Monday, Tuesday, Friday, 9 A.M. U < P.M,

Thursday, 9 A.M. to 8 P.M.
Saturday, 9 A.M. to 1 P.M.

h« t™„<« .. Now insured TO $20,000
u
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paveikslai. Simo Kudirkos ir jot 
-žmonos nuotraukos . Taip pat 
■ Chicagos lietuvių protesto de
monstracijų nuotraukos, prie Į 
kurių buvo prisidėję latviai, uk
rainiečiai ir kili.

SKAITYK IR KITAM PATARK

DR. KOSTAS JURGĖLA, knygos autorius

DR. HARRY MARMION, šv. Ksavero kolegijos prezidentas.

Atlieka:

SKAITYTI "NAUJIENAS"

kreidiniame popieriuje ofsetu. 
“Viltis eina jau su 29-tu tomu. 
Vieno numerio kaina $1.00.

aktoriai STASĖ KIELAITĖ
LEONAS BARAUSKAS

i. “ JONAS KELEČIUS

Trys premijos — trys garbės atžymėjimai

Įspūdžiai iš Elenos

kultūros

piešinių.

tarytum už-
1.
2.
3.
4.

Kiekvienas auto- 
10 darbų. Visuo-

Kristus" (Bronza) 
uje

inai” turi pa
gelias” (me- 
auksine pati-

ELENA GAPUTYTE
Iš vykstančios parodos Balzeko muzie

“Sancta
■kulptūrų cik-

5.
6. J. Augus+aitis,

7.

lūros darbų.
rius turės po
menė kviečiama parodą pama
tyti.

da ilininkės Elenos

Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

Praėjusį šeštadienį (vas. 13.bei garbės atžymėjiinus. O štai 
d.) Čiurlionio galerijoje Jauni-;ką sako Chicagos Meno institu- 
ino Centre buvo atidaryta tre
čioji tradicinė Vasario 16-to mi
nėjimo proga Chicagos ir apy
linkės lietuvių dailės darbų pa- 
ro<ia. Dalyvauja 21 dailininkas 
su 39 darbais. Pasigendama pa
kviestų ir nepakviestų meninin
kų. Paroda buvo suruošta su 
pakvietimais. Gal dėl blogo oro 
(sniego) į atidarymą atsilankė 
neperdaugiausia žmonių.

Bendrai paėmus, paroda įvai
resnė už praeitų metų parodą, 
nors darbų skaičiumi mažesnė. 
Tik po du darbus buvo skirta 
kiekvienam dalyviui; kiti turi 
lik po vieną darbą.

Nuotrauka ir trumpas apra
šymas apie profesoriaus Jono 
Kazlausko nužudymą Sovietų 
Sąjungoje. įdėta Žymantų šei
mos nuotrauka. Paminėtas mu
zikas Jonas Byanskas ir kiti lie
tuviai veikėjai.

Yra straipsnelis ir 5 E. šulai- 
čio nuotraukos iš praeitos va
saros vykusio šokių festivalio 
Vilniuje.

Žurnalas “Viltis” leidžiamas 
Denver, Colo. Adr. V. F. Belia- 
jus , P. O. Box 1226, Denver, 
Colo. 80201. Spausdinamas

ROCKFORD, ILL.
Vasario 16 minėjimas

Rockfordo lietuviai rengiasi 
labai iškilmingai paminėti ne
priklausomos Lietuvos valstybės 
atkūrimo 53 metų sukaktį Šį 
sekmadienį, vasario mėn. 21 d.

Minėjimas prasidės 12 vai. 
šv. Petro ir Povilo liet, bažnyčio
je, kur svečias iš Chicagos kan. 
V. Zakarauskas laikys liet, kal
ba iškilmingas pamaldas ir atna
šaus šv. mišias už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės. Laike pamal
dų giedos solo p. D. Zakaraitė.

Po pamaldų bažnyčioje minė-

j imas bus tęsiamas Liet, klube. 
Jis čia prasidės 2 vai. po piet. 
Skautams įnešus vėliavas vieš
nia iš VVaukegano solistė p. J. 
šalnienė sugiedos Amerikos ir 
Lietuvos himnus. Po atidarymo 
ceremonijų garb, svečiai — kon- 
gresmanas John Anderson ir 
Liet. Tarybos pirmininkas dr. 
K. Bobelis pasakys kalbas. Po 
oficialiosios minėjimo dalies 
seks meninė, kurią atliks p. Ire
nos Smieliauskienės vadovauja
ma liet, jaunimo grupė “Gran
dis”, o po to bus vaišės.

Maloniai kviečiami visi lie
tuviai su draugais šventėje da
lyvauti. Rengėjai

Meno srityje mes dar nepa
siekėme viršūnių, galima sutik
ti, kad buvome atsilikę arba se
kame stilius. Kūrėme nuošir
džiai ir meluodami. Rodėme 
savo laimėjimus. Kai iš meno 
sunku duoną pelnyti, tai geriau 
savo pašaukimui būti nuošir
džiam. O tokių šioj parodoje 
yra. Jonas Kelečius savo talentą 
parodė jau anksčiau įvairiose 
parodose, bet nesuspėjęs jo pla
čiau išplėšti, perbėgo į ameriko
niškų patriųbočių lagerį. Jury 
komisija, kuri susidėjo iš: Vai. 
Ramonio, sės. Mercedes ir Hen
riko Blyskio, Virkau ir kitus jau 
nesniuosius dailininkus pastatė 
tokion kategorijon, kad atsver
ti! visą parodos kontingentą. 
Jury komisija bazavosi senuoju 
papročiu skirdama premijas

to “autoritetai”: “Painting can 
no longer be taught as a little 
compartment full of obsolete 
techniques.”

Premijos
Pirmoji premija paskirta Zi

tai Sodeikienei už “Buities san
tykiavimą” (akrilika nr. 26). 
Antrą premiją laimėjo Vytau
tas O. Virkau už “Be pavadini
mo” (akr. nr. 36). Trečioji pre
mija paskirta skulptoriui Alek
sandrui Marčiulioniui už meta
lo keramiką “Gerasis aitvaras” 
(nr. 15). Garbės atžymėsimus 
gavo: Dalia Aleknienė-Reklytė 
už balta akrilika nudažytą dro
bė su išpūstomis pūslėmis — 
“Vaizdą II” (nr. 2). Jonas Ke
lečius — už abstraktinį “Gam
tovaizdį” (akr. nr. 13), ir Ada 
Sutkuvienė už “23-ji Psalmė” 
(akvarelė n r. 30).

Išeina, kad premijuotieji ir 
pagirtieji būtų buvę geriausi 
darbai parodoje. Geresnių “ne
buvo”? Dail. Sodeikienei pir
moji premija pelnyta. Marčiu
lioniui trečioji premija paskirta 
už “Gerąjį aitvarą”, bet galėjo 
būti paskirta už gipsą “Žvilgs
nis į laisvę”. Vietoj Virkau da
žyto kortų plakato, buvo galima 
premiją skirti Kelečiui, Paukš
tienei, Cdoper arba kuriam iš 
tradicinės šakos tapytojui. Jau
nasis Andrius Balukas už “Ke
turkampę saulę” nei garbės at- 
žymėjimo negavo.

GERIAUSIA DOVANAKNYGA
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS H t, 336 psl. 
Juozas Liūdzius, RAŠTAI, 246 psl. __________________
M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl..................
Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE

TUVA. 699 psl. ___________ 2______________
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl. ___

“ ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.
154 psl * .... .. _ ___ _ „

Prof. V. Biržiška,’ SENŲjŲ LIETUVIŠKŲ’"KNYGŲ~TŠf’6-
RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl. _________ $2.00 ir

Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl. 
St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl. ______________
VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas 

ir darbai. --------------------------------------------------

8.
9.

10.

11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! ____________
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psl., minkštais

viršeliais $2.00, kietais __ _____________________
13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psL_______ __
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl.__________
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ. _______
16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.
17. Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl.___

Kipras Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.
310 psl. m. ............. i..... i

Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psl.
angliškai_______________________________ _______

Pranys Alsėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psl. 
Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl._____
V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl._____

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

orderiu, šiuo adresu:

18.

19.

20.
21.

$5.00
$3.00
$2.00

$12.00 
$4.00

$130

$3.00 
$5.00 
$2.00

$6.00
$3.00

$4.00
$2.00
$5.00
$5.00

$10.00
$3.00

$1.00

$4.00
$4.00
$2.50
$6.00

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

LIETUVOS ISTORIJOS DRAUGIJA

1971 m. vasario mėn. 21 d., 4 vai. po pietų, Jaunimo Centre,

DR. KOSTO JURGĖLOS KNYGĄ

LIETUVOS SUKILIMAS 1862 - 1864 METAIS
IR

LIETUVIU KALBOS STUDIJŲ ĮVEDIMĄ ŠV. KSAVEROTapyba ir naujovės
Reikia šiek tiek pasakyti ir 

apie “nuskriaustuosius” daili
ninkus. Vanda Balukienė paro
dė naują dalyką, kokio mūsų 
parodose dar nebuvo. Jos “Ber
žo motyvais” iš tošies sukombi
nuotas kolažas, kad ir jau ne 
taip makabriškas, bet naujas, 
įdomus daiktelis. Jadvyga Pauk
štienė kaskart pasirodo kaip 
naujas paukštis su savo patetiš
ka tapyba. Du josios tapybos 
darbai “Po kovos” (nr. 20) ir 
“Į darbą iš ryto” (nr. 21) į akis 
krinta žmogaus psichinė trage
dija — nusivylimas. Pirmajame 
kūrinyje pavaizduota dvi gal
vos, keturios rankos bei kojų 
dalys — viskas sumaitota, su
grūsta Į gniužtą. Antrajame — 
žmonių galvos užmautos ant 
“šluotkočių**. Vlado Vaičai
čio “Nr. T’ (aliejus nr. 31). 
puikus spalvų ir masių san-| 
tykis. Antano Cooper (Skupo) 
du geri tapybos darbai — auto
portretas ir prieplauka. Povilas 
Kaupas tvirtai laikosi savo 
“Aš” vietoje. Gerai žinomas 
Chicago Tribune laikraščio na
rys Ed. "Valaitis išstatė dvi ge
ras akvareles. VI. Vaitiekūnas 
turi du simbolinius kūrinius. 
Petras Aleksa tik su viena skul
ptūra 
Birutė 
kusios 
ko be 
(jau matyta) teišstatė. Bronius 
Murinas davė puikią gėlių kom
poziciją. Giedrė Žumbakienė— 
“Žydi žemė” (Emalis).

Paroda pasibaigs vasario 21 
d. Atdara vakarais nuo 7 iki 
vai. Savaitgaliais nuo 10 iki 
vai. vakaro.

tedalyvauja. Magdalena 
Stankūnienė, po pasise- 
savo parodos, matyt, li- 
mozaikų, tatai tik dvi

9
9

TRIJŲ PARODA
Kovo 7 d. 2 vai. popiet Balze

ko Lietuvių kultūros muziejuje, 
4012 Archer Avė. rengiama tri
jų čikagiškių dailininkų darbų 
paroda. Dalyvauja John Fa- 
bion, Anthony Cooper ir Mikas 
Šileikis. Bus tapybos ir skulp-

. Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina 82.00.

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 pasiunčiau t 

čekį ar Money orderį tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, 111. 60608

Balzeko Letuvių 
muziejuje lip vasario 28 d. 
vyksta Londoie, Anglijoje gy
venančios
Gaputytės skuptūros ir grafi
kos darbų paioda. Išstatyta 20 
skulptūrų ir 1

E. Gaputytėjginiė Lietuvoje. 
Po Antrojo 1 
Londone, kur d 
Ji mokėsi Lud' 
Freiburge (Ve 
realyje Fine .
Tege of Art, To:

aro apsigyveno 
abar dėsto meną, 
rigs Universitete, 
kieti joje), Mont
eris School, Col- 

„ , pnte, Beaux Arts
Paryžiuje, (čia ji studijavo 

■ skulptūrą Gimoųd klasėje). Da
ily va vo parodose1 Lndone, Ox- 
forde, St. įves ir kt.

Gaputytės skulptūra patetiš
ka, kartu sunki piramidinės 
formos struktūra tarytum už
burti mūrai ar filys, kurių ni
šose knibžda dvpsios. 
Viri” (keturių 
las) dvelkia mislika, kažkokiu 
žmogaus pasmerkimu. “Pagar
ba Lietuvos mo 
minklo forma, 
džio skulptūra si 
na, taip pat patraukia žiūrovo 
dėmesį. “Kristų 
trauką), jau lai 
labiau abstraktus darbas, kuris 
skiriasi nuo kitų skulptūrų. Vi
sos skulptūros bronzoje, išsky
rus vieną. Grafiki realistinė, bet 
stiprūs, prityrusios rankos pie
šiniai. Kaip piešiniuose, taip 
skuptūroje dalininkė jaučia 
formą, ar ji būtų tradicinio po
būdžio, ar geomįetrinio archi
tektūrinio stiliaus. Visi josios 
darbai kalba savų kalba — dai
lininkės asmenyje. Skulptūros 
vidutinio diduma^ nuo 8 colių 
iki pusantros pėdos.

Parodą patartina pamatyti. 
Muziejus atdaras 7 dienas nuo 
1:00 iki 4:30 v. popiet. Įėjimas 
nemokamas.

” (žiūr. nuo- 
ai skirtingas,

NAUJAS “VILTIES” 
NUMERIS

Vytauto Beliajaus anglų kal
ba folkloro žurnalas už sausio- 
vasario mėn. išėjo gausiai ilius
truotas. Naujas žurnalo viršelis 
su japonų šokėjų nuotrauka. 
Daug vietos skirta japonų folk
lorui su daug gražių iliustraci
jų. Toliau seka turkų šokiai ir 
duodama geografinė Turkijos 
apybraiža.

šiame “Vilties” numeryje 
daug vietos skirta ir lietuviams. 
Prie straipsnių įdėta Bražinskų

TOLIMA BRANGI TĖVŲ ŠALIE!
Rašytojo Aloyzo Barono montažas

Solistai — DALIA KUČĖNIENĖ 
ALGIRDAS BRAZIS

i - Akompanuoja — DARIUS LAPINSKAS 
tl. t - t i ** - ■

Programai.vadovauja rašytoja — NIJOLĖ JANKUTĖ - UžUBALIENĖ.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

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

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.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti Iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

(steigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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three months; Canada $20.00 per year; 
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NAUJikNŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 vai vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL

Ar reikes bėgti iš Amerikos?
S. J. Jokubka, komentuodamas vasario ILdieną Chi- 

cagoje įvykusį didelį Lietuvos nepriklausomybės sukak
ties minėjimą, savo skaitytojų tarpe bando sukelti pani
kos nuotaikas. Tuščiais gandais, kreivomis išvadomis 
pasiremdamas, jis aiškina, kad Amerikoje bus įvesta 
sovietinio komunizmo ‘‘tvarka” ir šiame krašte gyve
nantiems lietuviams teks bėgti iš Amerikos.

Kad jis bent mokėtų lietuviškai savo mintis pasaky
ti, tai dar būtų galima suprasti, ką savo rašinyje jis sten
gėsi pasakyti ir kokių išvadų galima laukti. Lietuviškai 
jis nepramoko jaunas būdamas, negali prasilaužti ir šian
dien. Kalbėdamas apie nepriklausomybės minėjime bu
vusių žmonių skaičių, jis rašo: “O tikrenybėje ten nebu
vo nei tūkstančio, nei daugiau kaip dviejų tūkstančių”. 
Jeigu jau Jokubka tvirtina, kad ten nebuvo tūkstančio, 
kaip jis gali pasakoti, kad nebuvo daugiau dviejų tūks
tančių. Jis, matyt, norėjo pasakyti, kad buvo daugiau 
kaip tūkstantis, bet mažiau kaip, du tūkstančiai, bet pa
sakė visai nesuprantamą dalyką. Mes galime tiktai spė
lioti, ką jis norėjo pasakyti, bet aiškumo nėra. Panašiai 
turi spėlioti ir Vilnies skaitytojai.

šiaip Jokubkai nesiseka savo mintis dėstyti, bet kai 
reikalas eina apie sovietinės teršos paleidimą, tai jis jau 
stovi ant stipresnio pagrindo. Jis daro šitokias išvadas 
iš vasario 14 dieną suruošto minėjimo:

“Kaip mes bekalbėsime apie ta vasario 16 minė
jimą, Juanita Castro lietuviškiems nacionalistams 
pasakė ir teisybės. Ji pasakė: Įsidėmėkite mano žo
džius, Bolivija ir Peru bus sekančios komunistinės 
šalys.

“Nemaža ji baimės nacionalistams įvarė, Jsad 
ir Amerikoje reikalai eina velniop ir kaip greitai 
jaunoji generacija paims politinę kontrolę, taip ir 
čia demokratijai bus galas. Vadinasi, ateis komu
nizmas

“Žinoma, ji tai gąsdino, kėlė antikomunistines 
nuotaikas. Bet daugelį vertė pagalvoti: Ar nereikės 
bėgti ir iš Amerikos?” (Vilnis, 1971 !m. vas. 18 d., 
lpsl.)
Niekas iš Amerikos dar nebėgo ir jnebėga. Ir nesi

rengia bėgti. Nėra jokio reikalo iš Amerikos bėgti. Iš 
Amerikos turi sprukti tiktai Maskvos imperializmui tar
naujantieji įvairūs agentai ir agentėliai, kai žmonės pa-

tiria apie jų darbą ir pradeda sekti, kur jie landžioja ir 
ką jie daro. Niekam nereikia bėgti, kas ryžtasi prieš so
vietų imperializmą kovoti. Suomiai ryžosi prieš sovietų 
raudonąją armiją kovoti, jiems nereikėjo bėgti. Turkai 
su persais buvo pasiruošę kovoti, jiems nereikėjo bėgti. 
Graikai ir jugoslavai atkakliai pasipriešino, tai ir jiems 
nereikėjo bėgti. Rumunai aiškiai pasakė, kad jie kovos, 
ir pradėjo pasirengimus kovai, rusai iki šios dienos ru
munų neverčia bėgti. Lenkijos valdžia ir komunistų par
tijos centro komitetas buvo pasiryžęs pasiduoti sovietų 
imperializmui be mūšio, bet Lenkijos darbininkai pasi
priešino sovietų politikai ir laimėjo. Iš Lenkijos bėga 
Gomulkos šalininkai, bet lenkams tuo tarpu iš Lenkijos 
bėgti nereikia. Net mažoji Albanija, turėjusi drąsos pa
skelbti kovą Maskvai, apsigynė. Albanams niekur nerei
kėjo bėgti.

Daug liūdniau su tomis tautomis, kurios vienokiais 
ar kitokiais išskaičiavimais nesiryžo stoti kovon prieš 
molinių kojų milžiną. Tuos sovietų karo mašina, žibu
čiais apsikarsčiusių maršalų vadovaujama, sutrynė ir 
pavergė. Laisvai veikiantieji sovietų čekistai tų tautų 
žmones privertė bėgti. Juanita Castro priminė susirin
kusiems, kad tektų bėgti, jeigu amerikiečiai ir toliau 
darys nuolaidas sovietų imperializmui, nesiryš pasakyti 
jam, kad daugiau nuolaidų nebus. Bet amerikiečiai prieš 
sovietų ekspansiją kovoja. Amerikiečiai kovoja prieš ru
sus pietų Azijoje, amerikiečiai pastoja rusams kelią Ar
timuose Rytuose, jie kovos, jeigu bus reikalo, ir kitose 
pasaulio vietose.

Amerika yra sąžinės ir spaudos laisves kraštas. Kiek 
vienas žmogus turi teisę pasakyti savo nuomonę. Visi ži
no, kam Jokubka dirba, bet Amerikoje ir jis turi teisę 
ne tik laisvai kalbėti, rašyti ir platinti savo rašinius. Ru
sijos ir rusų pavergtų kraštų gyventojai tokios laisvės 
neturi. Sovietų valdžia bijo sąžinės ir spaudos laisvės. Ji 
kalėjiman kiša net rusus mokslininkus vien dėl to, kad 
jie drįsta reikalauti spaudos ir žodžio laisvės. Amerikie
čiai leidžia net savo priešams laisvai kalbėti ir rašyti, 
nes jie dar nesudaro kraštui ir gyventojams pavojaus.

Bet amerikiečiai yra pasiryžę ginti savo laisves. 
Jeigu tektų pradėti kovą, jie kovos. IŠ Amerikos niekam 
nereikės bėgti. Kovai prasidėjus, turės bėgti visi demo
kratinės santvarkos priešai. Amerikon atvažiavusiems 
lietuviams tikrai nereikės bėgti. Jeigu Jokubka būtų 
pasiklausęs, ką kongreso atstovai Roman Pucinski ir 
Morgan Murphy pasakė apie lietuvius, tai jis bereikalin
gai savo skaitytojų negąsdintų.

trims mėnesiams  $5.00 
vienam mėnesiui  $1.75

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

Užsieniuose:
metamu ............... $21.00
pusei metų $11.00
vienam mėnesiui  $2.50

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

m
Kad ir darbininkai spėjo kau

tynėms skubiai pasiruošti, liudi
ninkai matė apie tūkstantį dar
bininkų dujokaukėse, kurias jie 
pasiėmė iš savo darboviečių san
dėlių. Gatvėse degė automobi
liai, autobusai ir milicininkų bū
delės. Vietomis žmonės skubiai 
statėsi barikadas. Liudininkai 
vieningai teigia, kad nepapras
tai didelis nuošimtis moterų da
lyvavo demonstracijose ir kovo
se su milicija. Vieną trijų šim
tų moterų demonstraciją milici
ja nuo Švedijos konsulato nuvai
kė šaudydama šaltu vandeniu iš 

vandens patrankėlių. Moterys 
klykė, šaukė prieš kainų pakė
limą ir prieš Gomulkos valdžią.

Trečiadienį, gruodžio 16 d. vąš
kare į Švediją atplaukė grupė 
žmonių, kurie Dagens Nyheter 
laikraščiui suteikė išsamesnių in
formacijų.

Viena lenkė turistė pasakė: 
“Išvažiuojant situacija buvo bai
si. Sklido gąsdinančios žinios 
apie daug užmuštų žmonių“. Ki
ta liudininkė švedė Gdynės gat
vėse mačiusi laukines scenas. Po
licija svaidė į minią ašarines 
bombas. Viršum galvų žviegė 
helikopteriai. Buvo girdėti ma- Britanijos Cambridge universitete studentai surengė demonstracijas, protestuodami, kad vyriau* 

sybė ištrėmė vokiečiai radikalą "Red Rudi" Dutschke, kuris dabar apsigyvens Danijoje. Brity stu
dentai pasigamino patranką, kurią vilko miesto gatvėmis.

žų vaikų verksmai.
Du švedų pirkliai pasakojo iš

važiuodami iš Sopoto pamanę, 
kad vyksta kariniai manevrai: 
tankų ir šarvuočių kolonos di
delėj netvarkoj skubiai riedėjo 
miesto linkui. Kai kurie nuo 
plento nuvažiavo į griovius, ir t. 
P-

Vienas jūrininkas pasakojo: 
Streikuojantieji Lenino vardo 
laivų statyklos Gdanske darbi
ninkai išsiuntė savo delegaciją 
į PZPR vaivadijos komitetą. Ne
sulaukdami delegacijos grįžtant 
visas pulkas darbininkų, lenkų 
tautine vėliava nešini nužygia
vo prie KW (vykd. kom-to) rū
mų, bet žygį sustabdė majoro 
vadovaujamas milicijos dalinys 
ir majoras nušovė vėliavą nešusį 
darbininką. Tuomet darbininkai 
majorą suplėšė, sudraskė, mi
licijos dalinį sumušė ir užpuolę 
padegė partijos pastatą. Jame 
buvę milicijos ir saugumo val
dininkai subėgo ant stogo, iš 
kur juos gelbėjo helikopteriais.

Kitas jūrininkas laiške savo 
draugui Vakaruose parašė, kad 
policijos valandos metu, tai yra 
kuomet civiliams buvo uždraus
ta pasirodyti gatvėse, Trimies- 
čio milicija ir ORMO vežė į už
miesčių miškus ir laidojo užmuš
tų ir mirusių darbininkų kūnus.

Karininko iš šarvuočio nu
šautojo berniuko kūną Gdynės 
laivų statybos darbininkai, ap
dengę lenkų tautine balta-rau- 
dona vėliava, atnešė prie mies
to rotušės ir čia užgiedojo “Jesz- 
cze Polska ne zginęla”. Tuomet 
iš helikopterių į juos pradėjo mė
tyti ašarines bombas ir užataka- 
vo milicininkai. Trimiestyj e vy
ko masiniai areštai. Buvo suima
mi ir iš ligoninių gabenami tar
dymui net ligoniai ir sužeistieji.
Oficialus valdžios komunikatas

Tik trečiadienį, gruodžio 16 d. 
apie 4 vai. vakaro Lenkijos spau
dos agentūra per Varšuvos ra

diją paskelbė tokį “komunika
tą”:

Šio mėn. 14 ir 15 dienomis 
Gdanske įvyko svarbių gatvės 
nuotykių. Pasinaudodami situa
cija, susidariusia tarpe Gdansko 
laivų statyklos įgulos, avantiū
ristų ir chuliganų elementai, ne
turintieji nieko bendro su dar
bininkų klase, suardė ir pade
gė keletą viešųjų pastatų ir api
plėšė kelias dešimtis krautuvių.

Yra nužudytų tvarkai palai
kyti pareigas ėjusių pareigūnų. 
Taip pat yra ligoninėse daug 
sunkiai sužeistų. Chuliganų iš
provokuotuose susirėmimuose 
šeši asmenys užmušti ir kelios 
dešimtys sužeista.

Suprantama, tokiose sąlygose 
padarytais ryžtingais valdžios 
žygiais avantiūristų elementai 
buvo išblaškyti ir mieste tvarka 
atstatyta.

Lygiagrečiai valdžia perspėja, 
kad į visokį viešosios tvarkos 
ardymą bei visokią priešvalstybi
nę veiklą reaguos su visišku 
griežtumu”.

Tą “komunikatą” skelbiant vi
sas Trimiestis (Gdanskas, Gdy
nė ir Sopotas) buvo visuotinio 
darbininkų streiko'apimtas.

Sekančią dieną, gruodžio 17 
d. 8 vai. vakare per radiją pra
bilo pats premjeras Cyrankie- 
vičius, papasakodamas, kad riau
šes sukėlę “anarchistiniai^ chuli
ganiški ir kriminaliniai elemen
tai” bei “socializmo ir Lenkijos 
priešai”, pripažindamas, kad bu
vo keliolika užmuštų ir “keli šim
tai” sužeistu. J. Pr.

* (b. d.)

— Okup. Lietuvoje jau ketvir
tą kartą išleistas M. K. Čiurlio
nio dailės kūrybos aplankas “Re
produkcijos” (20,000 egz.), be 
to, pasirodė St. Budrio knyga 
“Algimantas Stoškus” — vitra- 
žisto gyvenimas, kūryba. (E)

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas”
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GRAND RAPIDS, MiCH. j 
•

Vasario 16-os paminėjimas |I
LB Grand Rapids apylinkės j 

valdyba rengia Lietuvos Ne- | 
priklausomybės paminėjimą | 
ateinanti sekmadieni, t. v. š. m. I 
vasario mėn. 21 d. 3 vai. 30 .. 
min. po p. Šv. Petro ir Povilo . 
parapijos mokyklos salėje. I 
1433 Hamilton Ave., N. W., | 
Grand Rapids,' Mich.

Prašom visus apylinkės na- Į 
rius tolimesnių vietų lietuvius | 
ir svečius atsilankyti į šį paini | 
nčjimą.

.4 pylinkės Valdyba

Gražiai paminėjo 
Nepriklausomybės sukaktį (

Hollywood, Fla. — Vietinis! 
Amerikos Lietuvių Piliečiui 
Klubas labai gražiai paminėjo 
Lietuvos Nepriklausomybės? 
53 metų sukaktį.

Sausio 14 dieną šauktame su? 
sirinkime buvo daug žmonių.| 
Susirinkusieji sudėjo $1,1401 
aukų. Visi sudėti pinigai busi 
persiųsti Amerikos Lietuvių i 
Tarybai. Albinas R.

today's FUHNY

Today's FUNNY pay $1.00 for 
each original "fo»ny" ssed. Send gags 
to; Today's FUNNY, 1200 West Third 
St, Oerelaad, Ohio 44113.

VERTA PASIDAIRYTI
PO AMERIKĄ

RAŠO DR. ANTANAS J. GUSĖNAS

Ilgesnį laikų pabuvęs namie, pradedu 
nerimauti. Užeina noras pasidairyti, kas 
darosi Amerikoje.

Praeitų metų lapkričio 13 dienų iš Ci
cero išvažiavome į pietines Amerikos val
stijas. Tai buvo, atsimenu ketvirtadienis, 
7-ta ryto valanda. Rytas buvo miglotas ir 
apsiniaukęs. Ciceroje atrodė, kad netru
kus pradės lyti, bet jau buvome viską ke
lionei suplanavę tad visvien išvažiavome. 
Pavažiavus keliasdešimt mylių i pietus, 
padangė prašvito, prasiblaivė ir buvo gra
ži diena.

Važiavau 41-ju keliu. Daugelis juo va
žiuoja j pietines valstijas, ypatingai trau
kiantieji į Floridą. Kelias labai gyvas, 
automobilis po automobilio. Užtat ant šio 
kelio įvyksta tiek daug trafiko nelaimių. 
Nelaimės — tai greito važiavimo pasekmė. 
Greitam važiavimui nustatytos ribos, poli
cija gali duoti tikėtą, o teismas gali uždėti 
bausmę, bet mažai kas šių suvaržymų te- 
paiso. Dėl to nelemto nepaisymo 41-me ke
lyje atsitinka tiek daug nelaimių, kurios 
kartais baigiasi mirtimi.

Bevažiuojant Indianos laukais, turė
jom progos matyti dirbančius ūkininkus. 
Vietomis jie mažinomis piovė kukurūzus. 
Kitais vežimais, javų maišais apkrautais. 

derlingų laukų dovanas vežė namo. Kitur 
matėm ūkininkus, beariančius laukus, o 
dar kitur farmeriai jau sėjo žiemkenčius.

DABOKIME TRAFIKO TAISYKLES
Geriausia važiuoti nustatytu greičiu. .Jis 

yra apskaičiuotas. Specialistai žino, ku
riuo keliu galima važiuoti greičiau, o kur 
greitį reikia sulėtinti. Aš pasitikiu specia
listais ir klausau nurodymų. Apie 11-ta 
valandų ryto jau pasiekėme Terre — Hau
te apylinkes. Tai būtų kaip ir Aukštaitija. 
Terre — Haute reiškia aukštesnę žemę, 
aukščiau pakilusių nuo jūros paviršiaus. 
Tai prancūziškas žodis, užsilikęs Indianoj 
ir amerikiečių kalboje. Jis, matyt, užsili
ko dar nuo tų laikų, kai Indianoje jodinė
jo prancūzai misionieriai.

Netoli Terre — Haute miestelio matėsi 
kelios dirbtuvės. Iš jų kaminų rūko pilki 
dūmai. Kai dirbtuvių kaminai rūksta, lai 
žmonės dirba, o kur žmonės dirba, tai ge
rai ir gyvena. Nelaimės prasideda, kai 
žmonės dirbti nustoja.

Pakeliuje matėme didoką skaičių stam
bių ūkininkų. Iš visko matyti, kad jie dau 
giausia vertėsi pienininkyste. Ganyklose 
slampinėjo didelės bandos įvairiausių gal
vijų. Gražiausiai atrodė augančių veršių 
kaimenė. Vietomis buvo daug kiaulių, o 
kitur buvo dideli būriai avių, kurios ūki
ninkams neša gražaus pelno. Avių prie
žiūra ne tokia sunki, bet jų vilna gana 
brangi, o pačios avys duoda mėgiamos ir 
sveikos mėsos.

CKINTNKAI GERAI VERČIASI
Prieš penkeris metus važiavau tuo pa

čiu 41 keliu, bet tada tiek daug galvijų ne
simatė. Tada Inčianos ūkininkai tiek daug 
galvijų neaugino, nes mažai už juos tegau
davo. Mėsa buvo pigesnė, jos tiek daug 
nereikėjo.

Evansville miestelyje teko sustoti. Pir- 
mon eilėn, reikėjo pašerti gerai mus ne
šantį žirgą. Privažiavus prie gazolino sto
ties ir liepiau pripildyti tanką.

— Ar stambūs Indianos ūkininkai tuos 
galvijus augina pardavimui? — paklau
siau gazolino stoties tarnautoją.

— Taip, — jis man atsakė. Už galvijus 
dabar gerai moka, todėl jie ir augina toki 
dideli jų skaičių Jeigu neapsimokėtų, tai 
neaugintų...

Iš Evansville patraukėme greitkeliu į 
Nashville miestų, esantį Tennessee valsti
joje. šioje valstijoje ūkininkai taip pat
augina galvijus. Visose pakelėse matėme 
dideles kaimenes veršių, kiaulių ir avių.

Nashville miestą pasiekėme apie 4-tą 
vai. po pietų. Iš ten 65-tu keliu patraukė
me į North Carolina, Knoxville miestą, 
šiuo keliu važiuodami matėme nepapras
tai daug gražių miestų, miestelių ir gam
tos vaizdų.

RŪKSTANTIS KALNAS
Labiausiai iš visų išsiskiria Great Smo

ky Natural Park Mountain. Tai didysis 
rūkstantis kalnas. Verta apžiūrėti Clinch
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Aštuonioliktame šimtmetyje per Eik upę akmeninis pastatytas tiltas dar ir šiandien te
bestovi. Juo labai saugiai pravažiavo ne tiktai šį rašinėlį parašęs ir tiltą fotografavęs 

daktaras Gusenas, bet tūkstančiai kity keleiviu.

upę ir josios užtvankų, vadinamų Norris 
Dam. Kai šią užtvanką statė, tai kilo di
džiausias triukšmas visame krašte. Bet kai 
pastatė, tai visi nutilo patenkinti. Užtvan 
ka gamino visiems vienodų ir, palyginus, 
nebrangią elektros jėgą. Prie šios užtvan
kos elektros norėjo prieiti didelės elektros 
bendrovės. Kitur jos būtų priėjusios, bet 
Amerikoje, nes čia vis dėlto žmonės ir 
valdžia turi laikytis įstatymų. Daug pasi
pelnyti norintieji prie užtvankos elektros 
nepriėjo ir nemanau, kad kada nors galės 
prieiti.

1971

Verta būtinai pamatyti ir Old Stone 
Bridge — Seną Akmens tiltą, einantį per 
Eik upę. Tiltas tikrai labai senas, akino- 
ninis. Jis visai nepanašus į šių dienų plie
no ir cemento tiltus. Man jis primena senus 
Italijos, pietų Prancūzijos ir šiaurės Afri
kos tiltus, statytus prieš tris tūkstančius 
metų. Senas Plikės tiltas statytas aštuoniom 
liktame šimtmetyje. Jis atlaikė saulę, liet 
tų ir įvairiausius sunkvežimius. Jis nėra 
sutrūkinėjęs ir visai nedreba, kai per jį 
važiuoji.

(Bus daugiau)



DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS . 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.: PRospect 8-3229 

Rezid. telefu WAibrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai, ryte, 

auo 7 iki 9 vaL vak. Treč, uždaryta.

h 1 
i 9 Fl

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Mledical Building). Tel LU 5 6446 
Priima ligonius pagal susitari

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telefu PRosp^t 8-1717

DR. S. BIEZiS 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas

Minėjime dalyvavo apie 4 — 
5 šimtai žmonių, tai vietos gy
ventojai ir vasarotojai. Aukų 
surinkta $1140. Rinkliavą su
organizavo ALTos skyriaus 
vicepirmininkas P. šilas. Gau
tos proklamacijos iš Miami 
miesto burmistro ir Floridos 
gubernatoriaus O D. Askew. 
Pasiųstos rezoliucijos prez. 
Nixonui, State dept. sekreto
riui Rogers, S. Kudirkos bylos 
tyrinėjimo pirmininkui kongr. 
Hays, Pavergtųjj Tautų pirm.

PLEASE
BE

CAREFUL!
Only you 

can prevent 
forest fires!

REMSITE TUOS BIZNIERIUS 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

■ „n........................... ................. .

GUŽAUSKŲI
BEVERLY HILLS GĖLINYČ1A I

G£LtS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 43rd STREET 

Telefonai: PR 34)833 Ir PR 8-0834 J
— 1.71 Ilf

GĖLININKAS
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 536-1220

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Bap- 
dual Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t

TĖVAS IR SŪNUS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Reside 388-2233
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šestad. tiktai susitarus.

2850 West 63rd SU Chicago, HL 60629 
Telef.: PRospect 6-5084

GRADINSKAS
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

optometristas.

DR. EDMUND E. CIARA
Z/uy w. šist STREET

Tek: GR 6-2400
VaL pagal susitarimą: Pinm, ketv.

AM-FM RADIJAS
TIK $45.00

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

šešiad. 10—2 vai.

Rez. GI 84)873

DR. W. M. EISIN ■ EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, sKamnmii Ml 3-0001.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairty atstumų.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
Tree, ir šestad. uždaryta.

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

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS 
2047 W. 67th Pl. WAibrook 5-8063

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmai ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrai ir ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto. — šeštadienį k1 sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

Tel.: HEmlock 4-2413 
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629

DR. LEONAS SEiBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

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

Ofisas 2750 West 71st St. 
Tek 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

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

Vladas Rasciauskas 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 Mile
rių tė ir Laima Luneckienė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tek: 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^

Tel. 238-9787-8

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef4 HEmlock 4-2123 
Rezid. tehf.: Glbson 8-6195 

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

Every year we fail' 
to educate thousands 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

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

—--«nrm utSuO ■ —. 

NAUJIENAS] 
——« ram saus——

Write: The PreeideeFe Committee 
on Mental Retardation, 
Washington,0.a20201.

- - ------------ - - -

-------------- — -

ir progM xU/jlbO faktai per

NAUJIENAS
PuMshtd aa • puMc to cm^

AO MAT NO. MR-41-67 
Q toluma x 55 HnM)

G. Bush, Floridos senatoriams 
ir kongresmanams, rišo astuo
nios rezoliucijos.

Pagerbti Liet Nepriklauso
mybės kovų savanoriai, parti
zanai ir vėliausiai tautos did
vyriai kankiniai: Bražinskai, 
S. Kudirka, G. V. Simokaičiai.

Atidaromąją kalbą pasakė 
vietos ALTos skyriaus ilgame
tis pirm. A. D. Kaulakis. Jis 
kalbėjo ugningai, Įtikinančiai 
ir visus prašė remti ALTos 
veiklą, nesigailėti “žaliukų” 
Lietuvos laisvinimo reikalui. 
Pagrindinę kalbą pasakė ke
liautojas, nuoširdus “patrio
tas, D. Kuraitis. Štai kelios jo 
kalbos mintys, pasakymai: 
“Amerika turi daug draugų, 
jos draugai: visos pavergtos 
tautos, visi Rusijos žmonės. 
Komunizmas tinka tik tam
siems aziatams, tik Azijos tau
toms.” D. Kuraičio kalbą visi 
palydėjo griausmingais ploji
mais. ' * .r - •- i - T-f,

Meninė šventės dalis
Meninę programą išpildė 

sol. Stempužienė ir sol. E. Jur- 
gilaitė. Jos pakaitomis daina
vo solo ir duetus. Jos žavėjo

Dievo Karalystės 
Žinios

■ (Tęsinys) 
13

Sučiuopiami Palaiminimai
Taigi pasirodo, kad Kristaus 

antrojo atėjimo rezultatai bus 
labai garbingi. Jo karaliavimu 
suteiktieji palaiminimai bus ti
kri ir praktiški. Visi šventųjų 
Dievo pranašų liudijimai ir pra
našavimai apie atsteigimo laikus 
parodo, kad šitie palaiminimai 
bus tokie:

Apšvietimas arba tikras paži
nimas Dievo ir jo plano ir pada
rymas galo visoms klastoms ir 
nesuskaitomiems Įsitikinimams, 
kurie klaidino ir vargino pasau
lį nuo pat Edeno dienų. Jerem. 
31:34.

Paliuosavimas nuo visokių li
gų ir pilnas išgelbėjimas tų, ku
rie klausys naujosios Karalystės 
įstatymų. Ižai. 33:21.

Paliuosavimas nuo mirties vi
sų, kurie gyvens tose dienose ir 
parodys tikėjimą.

Panaikinimas visų karų ir ko
vų. Myk. 4:3.
Ekonominis saugumas visiems. 
Ižai. 65:21.

Ligos nebus daugiau; nei gėli
mo, nei skausmo, nei jokio žen
klo puvimo — nei baimės tokių 
daiktų. Prisimink sau visus 

I žmogaus formos ir išvaizdos pa
lyginamosios sveikatos ir grožio 
paveikslus, kokie kada teko ma
tyti ir žinok, kad tobuloji žmo
nija bus dar puikesnė. Viduji
nis tyrumas ir protinis bei nio- 
ralis tobulumas pažymės ir pa
garbins kiekvieną nušvitusį vei
dą. Tokia bus žemės visuomenė; 
ir verkiantiems atsiskyrusių bus 
nušluostytos ašaros, kuomet jie 
patirs prisikėlimo darbą pilnai. 
— Apr. 21:4.

(Bus daugiau)
Kas domisi apie Tiesą, reika

laukite veltui Spaudos, šiuo ad
resu: L.B.S.A., 212 E. 3rd Si., 
Spring Valley, Ill. 61362, US.A.

artus padainuoti.
Krikščiūnaitė -

publiką ir buvo iškviestos net 
po kelis 
Akompanavo
Scofield. Silistėms buvo Įteik
tos puokštei gėlių. Gėles Įtei
kė ’dvi žavi igos lietuvaitės tau 
tiniais košt ūmais pasipuošu
sios, tai E 
Kaulakytė. 
nė paskaitė 
liuotą kūrypą: ji pagerbė, ap
verkė vėlia 
rius, 
S. Kudirką 
kūryboje bhngavo tautos jaus
mai : meili; 
tas. 
tuviukas 
minėjimo 
tinai ir sklĮ 
torius - žurnalistas Vytautas 
Semeška. 
vaišės.

Lietuvos 
organizavo 
ALTos skyrius.

Stongvilaitė ir K. 
Skaut. K. Kodatie- 
savo naujausią ei-

įsius tautos didvy- 
kanlįinius: Bražinskus, 

V. Simokaiti. Jos

tautai, laisvės ryž- 
Piani iu paskambino lie- 

l, Telšinskas. Visą 
>rogramą pasigerė- 
ndžiai pravedė ak-

'O programos buvo

Nepr. minėjimą su 
ir pravedė Miami

P. S. Minėjimo programa bus 
transliuojama per Voice of 
America. A. Beržienė

SKAITYK "NAUJIENAS" -
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Amerikos Lietuvių Piliečių Pa
šalpos Klubo mėnesinis narių susirin
kimas Įvyks sekmadieni, vasario mėn. 
21 dieną, 1:00 vai. popiet Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St. Nariai 
malonėkite atsilankyti ir aptarti 
klubo reikalus, o taip pat prašomi už
simokėti savo duokles.

Rožė Didžgalvienė, rast.

— Upytės Draugiškas Klubas kvie
čia visus į linksmą Užgavėnių Blynų 
Balių ši šeštadieni, vasario 20 dieną 
7 vai. vak, Talman salėje, 4500 So. 
Talman Avė. šokiams gros Valūno 
muzika, veiks įvairių valgių ir gėrimų 
bufetas. Bus gražių dovanų — lauk
sim visų. A. Kalys

EMILIJAI RUČINSKIENEI
mirus,

jos sūnui, maestro Aleksandrui Kučiūnui 
ir dukrai Emilijai Meškauskienei bei jų 
šeimų i 
škia

ariams nuoširdžią, užuojautą, rei-

Čikagos Lietuvių Opera

ADA DAMBRAUSKAS
Linkauskaitė

Gyr. 1625 W. Vernona, Phoenix, Arizona

m. vasario 17 dieną, 10:55 vai. ryto, sulaukusi 71 metų 
Ginusi Lietuvoje, Sedos mieste.

Paliko mliūdę: vyras George, 2 dukterys — Alice Artho, žentas 
lurbank. Calif, ir Donna Okopski, 5 anūkai, 7 proanūkai

Mirė 197: 
amžiaus.

Edward, gyy.
ir kiti gimines, draugai bei pažįstami.

Kūnas p išarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue.

Penktadienį, vasario 19 dieną 1:00 vai. popiet bus lydima iš ko
plyčios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a 
širdžiai kviedami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

Laidotuvių Direktoriai 
MAZHMWNS 

6845 SO. WESTERN AVE.

Ados Dambrauskas giminės, draugai ir paŽĮstami nuo-

Laidotuvi

Vyras, dukterys, giminės.

Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

EDITH VAZGOUSKAS
Vaitkutė

Gyv. 7333 So. Campbell Ave.

Mirė 1971 m. vasario 16 dieną, 1:30 vai. popiet, sulaukusi 69 metų 
amžiaus. Gimusi Chicago, Illinois.

Paliko nulipdę: žentas Dan Lamsargis, — mirusios dukters Edith 
vyras, dvi anūkės — Judith ir Joan Lamsargis, 2 seserys — Bernice 
Allen, jos vyras Vade ir Emily Richards, jos vyras William bei kiti 
giminės, draugai ir pažistami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 West 71st 
Street.

Penktadienį, 7:30 vai. vak. Įvyks atsisveikinimas, organizuojamas 
Moterų draugijos “Apšvieta”.

Šeštadienį, vasario 20 dieną 9:00 vaL ryto bus lydima iš koplyčios 
LSv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 

is laidojama Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse.
Visi a. a. Edith Vazgouskas giminės, draugai ir pažįstami nuošir

džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Seserys, žentas, anūkės, giminės.

Laidotuvių Direktorius Donald Petkus. TeL 476-2345.
—M—gwuwisiii gM .j" ■■ ■■ ■, . ...

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA I

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: I
B

DOVYDAS P. GAIDAS GERAIDAS F. DA1M1D
< 1

- -

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
“ - •

Tel.: YArds 7-1741-1742

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

IMODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS I

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS PIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
j (LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois

5 — NAUJIENOS, CHICAGO », ILL— FRIDAY. FEBRUARY 19. 1971



ST. TRINK A

KIŠENVAGIAI
Šiaulių 

mam 
vyrų ir moterų, kurie jokio dar
bo nedirbo ir buvo profesionalai 
kišenvagiai. Jie važinėdavo į 
jomarkus ir atlaidus, kur žmo
nių spūsties metu iškraustydavo 
kišenes. Dažniausiai jie veikda
vo dviese. Kai vienas ištrauk
davo iš kišenės pinigus, tai juos 
tuoj perduodavo savo draugui ar 
draugei. Tad jeigu policija ki
šenvagį sulaikydavo, tai, nera
dusi pavogtų pinigu, turėdavo 
jį paleisti.

čia noriu papasakoti apie ke
letą kišenvagysčių, kurias, man 
dirbant Kriminalinėje Policijo
je, teko išaiškinti.

1928 metais vieną turgaus 
dieną, man išėjus Į tarnybą, ma
no žmona padavė savo motinai 
10 litų ir paprašė, kad nueitų į 
turgavietę ir nupirktų sviesto, 
kiaušinių ir kitų maisto produk
tų.

Pinigus uošvė Įsidėjo į mažą 
piniginę, kurią nešėsi rankoje. 

. Eidama j turgų ji kartu su sa
vimi išsivedė mano 5 metų am
žiaus sūnų Vituką, kurį vedėsi 
paėmusi už rankos. Bevaikščio
dama apie ūkininkų vežimus, pi
niginę Įsikišo Į savo švarko ki
šenę, kad galėtų laisva ranka 
paliesti perkamus maisto produk
tus. Bet, kai reikėjo sumokėti už 
nupirkto sviesto kilogramą, ki
šenėje pinigų neberado: pinigi
nė su pinigais iš švarko viršuti
nės kišenės buvo dingusi. Į na
mus grįžusi apsiverkė, nes mais
to produktų nenupirko ir prara
do pinigus. -

Grįžęs iš tarnybos ir sužino
jęs iš uošvienės apie ją ištiku
sią nelaimę, nutariau tą kišen
vagį būtinai pagauti. Sekantį 
turgadienį pradėjau stebėti ar 
kas iš man pažįstamų kišenva
gių vaikščioja turgavietėje. Ne
trukus pastebėjau, kad žinomas 
kišenvagis Sabulis, gyvenantis 
Šiaulių priemiestyje “šimšė”, 
vaikštinėja turgavietėje. Pra
dėjau jį iš tolo sekti ir stebėti, 
ką jis darys. Pastebėjau, kad jis 
priėjo prie vežimo, kuriame ūki
ninkė pardavinėjo atvežtus į tur
gų paršiukus.' Tą vežimą buvo 
apstojęs būrys moterų, kurios

priemiestyje,
“šimše”, gyveno

vadina-] norėjo pirkti paršiukus. Sabulisį 
keletas įkišęs galvą, irgi žiūrėjo į par-

duodamus paršiukus. Supratęs, 
kad jis nori pirkti ne paršiukus, 
bet pavogti iš kurios nors mo
ters pinigus, aš greitai per ve
žimų tarpus atėjau prie to ve
žimo ir atsistojęs jo užpakalyje 
pradėjau žiūrėti, ką jis darys. 
Pastebėjau, kad jis įkišo ranką 
į vienos moters sijono kišenę ir 
iš jos ištraukė piniginę. Vos jam 
ištraukus piniginę, aš jį pačiu
pau už rankos. Jis tebelaikė pa
vogtą piniginę. Ūkininkei pasa
kiau : “Pažiūrėk ar turi pinigus”. 
Ši, patikrinus savo kišenę sušu
ko: “Jėzau, Marija, pinigų ne
bėra”.

Tą ūkininkę kartu su sulaiky
tu Sabuliu atvedžiau į mūsų įs
taigą ir, atlikęs formalumus, gra
žinau jai piniginę, kurioje buvo 
35 litai. Gi kišenvagį Sabulį, pa
daręs kvotą, tą pačią dieną nu
vedžiau pas I Apylinkės Taikos 
Teisėją ir paprašiau jį, kad nu
baustu. Kadangi . Sabulis buvo 
pagautas nusikaltimo vietoje ir 
prie kaltės prisipažino, tai teisė
jas jį nubaudė 6 mėnesiais ka
lėjimo. Bausmę atlikti jis buvo 
pasiųstas į Šiaulių kalėjimą.

Ar Sabulis pavogė ir iš mano 
uošvienės pinigus — nežinau. 
Mat, yra sakoma; “Jei už rankos 
nepagavai, tai nėra vagis”.

Tais pat metais Šiaulių I 
Apylinkės Taikos Teisėjas pa
siuntė savo sekretorę į Šiaulių 
iždinę depozuoti 300 litų. Ka
dangi prie kasos langelio stovė
jo gana ilga eilė žmonių, tai ir 
sekretorė atsistojo į eilę. Iš kar
to ji Taikos Teisėjo raštą ir pi
nigus laikė rankoje, bet vėliau, 
priėjusi arčiau langelio, Įsiki
šo j savo palto kišenę. Kai pri
ėjo prie kasos langelio, ir norėjo 
įnešti pinigus, pastebėjo, kad 
jie iš kišenės dingo. Apie taį 
pranešė kasininkui, kuris tele
fonu pranešė mūšų įstaigai apie 
įvykusią vagystę.

Gavęs iš banko pranešimą apįę 
įvykusią vagystę, paprašiau, kad 
uždarytų banko duris, ir kol aš 
atvyksiu, kad iš banko nieko ne
išleistų išeiti.

Atvykęs į banką ir patikrinęs 
jame esančius žmones, radau,

Amerikos ir Kanados škotu suvažiavime ir žaidynėse pernai fotogra 
fui pavyko pagauti retą vaizdą. Didelis škotas žygiuoja -su birbyne, 

o mažas škotukas žiūri, kas yra po škoto sijonu.

SIUNTINIAI ĮLIETU V Ą 
ZEL-LER’S PARCELS EXPRESS AND TEXTILE CO. r 

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

Didžiausias pasirinkimas anglišku medžiagų rūbams, šilko, nylono, 1 
moteriškų kostiumų, nertinių, lietpalčių ir įvairiausių kitų prekių -i 
už gera kainą, nes siuntinių Įstaiga ir krautuvė priklauso tiems pa

tiems savininkams. Atdara ir sekmadieniais.

GEROS DOVANOS
Šios knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 

didelėmis nuolaidomis:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik__________ $3.00
Minkštais viršeliais tik$2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 
tik $1.50

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekj arba 
money orderį,

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

L___________ __________________________________________________________ i

1 SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

kad dauguma jų yra kaimiečiai, 
kurie buvo atvykę sumokėti že
mės mokesčius. Tarp jų buvo 
viena man pažįstama žydelkai- 
tė, kuri tarnavo vienoje krautu
vėje už pardavėją. Ji man pa
pasakojo, kad ji stovėjo toj pa
čioj eilėj prie kasos langelio, 
prie kurio stovėjo Taikos Tei
sėjo sekretorė. Ji mačiusi, kad 
užpakaly sekretorės stovėjo vie
nas jai nepažįstamas vyras, ku
ris buvo pliku pakaušiu, rudais 
plaukais ir dėvėjo mėlynos spal
vos lietpaltį. Bet jis greit iš 
eilės pasitraukęs ir išėjęs iš 
banko. ' *.•

Iš to man buvo aišku, kad va
gystę papildė tas nežinomas as
muo, kuris stovėjo užpakalyje 
Taikos Teisėjo sekretorės. Šiau
lių mieste. beveik visi kišenva
giai man buvo žinomi. Tačiau 
tarp jų kišenvagio su pliku pa
kaušiu nebuvo. Kilo įtarimas, 
kad šią kišenvagystę galėjo pa
pildyti koks nors'kišenvagis, at
vykęs iš kito miesto. Tais lai
kais daug buvo žydų tautybės 
kišenvagių lenkų okupuotame 
Vilniaus mieste. Jie dažnai^ slap
ta perėję demarkacijos liniją, at
vykdavo į nepriklausomą Lie
tuvą pasipelnyti. Buvo kalbama, 
kad Vilniaus mieste buvo net 
slapta kišenvagių mokykla, ku
rioje buvo mokoma kišenvagys- 
tės meno;'

Samprotaudamas j kad kišen
vagis galėjo būti iš kitur, nuė
jau į geležinkelio stotį ir pra
dėjau klausinėti vežikus, ar ku
ris nors iš jų neatvežė į miestą 
žydų tautybės pilietį, kilusį iš 
Vilniaus miesto. Vienas vežikas, 
kurį visi vadino “Solomka”, man 
papasakojo, kad praeitą naktį, 
atėjus traukiniui iš Kauno, jis 
iš geležinkelio stoties nuvežė į 
miestą vieną žydų tautybės pi
lietį ir jo žmoną. Jie buvę iš Vil
niaus. (Paklaustas, kaip vilnietis 
atrodė, papasakojo, kad jis tu
rėjęs pliką pakaušį, rudus plau
kus ir dėvėjęs lietpaltį. Kadan
gi jo žymės atitiko žymes to as
mens, kuris stovėjo iždinėje už
pakalyje Taikos Teisėjo sekreto
rės, tai buvo aišku, kad minėtą 
kišenvagystę papildė jis.

(Bus daugiau)

Į TRUMPAI |

— Leonas Balčiūnas,' Lietu
vos kariuomenės kūrėjas - sa
vanoris, mirė Žagarės valsčiu
je, 8 metus buvc ištremtas ir 
grįžo prieš 3 metus. Mirė ištai
ga, bevaikščiodamas savo my
limo krašto laulais.

— Mok. Albino Kašubienė, 
Cicero, III., daigelio periodi
nių leidinių vakams bendra
darbė, moko Melrose Parko 
Lituanistinėje mokykloje. Jos 
mokyklos mokiniams viena 
svarbiausių lįtumistinio auklė 
jimo priemonių zra vaikų laik
raščiai bei- žurnilar-ir knygos. 
Ji išplatino .35 e$z. eiiĮiuotos pa 
sakos vaikams “Laumė Dan
nie”, kurią parašė mokyt. Sta
sė. Vanagaitė’-Į’Jtersonienė.

— Vidas Juskelis, St. Rita 
aukšt, mokyklos: mokinys, pa
skelbtas pirmuoju mokiniu 
pradedančiųjų klasėse. Vasa 
rio 12 d.; mokyklos Tėvų klu
bas suruošė geriausiems. moki
niams iškilmingą^ vakarienę, 
kurios metu vidui buvo Įteik
ta 825 dol. dovąira. Vido -tėve
lis Julius tragiškai žuvo prieš 
3 metus. Į pagerbimo vaka
rienę jį palytėjo krikšto tėvas 
inž. Juozas Grildys.

— Vilius Trakėnas, Water
town, Conn., 'urnalistas ir vi
suomenininkas, vienas iš pir
mųjų konkrečiai pradėjo dirb
ti informacijcs bei viešosios 
opinijos fornavimo srityse

I SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas

TAMSIĄ NAKTĮ
Tariau sau kartą tamsią naktį, 
praradęs viską ir namų netekęs:
— Pakilk ir eik neatsigręždamas, 
kur mato akys!
Gal tamsoje atrasi žiburėli.
kuris tau išsklaidys nykius šešėlius, 
o jei nerasi,
pats vienas po žvaigždėm klajosi 
ir prarastos dalios ieškosi.
Nesigailėk, kas buvo, 
kas bus — ilgėkis! 
Tik praeiti praradęs, ateitį surasi. 
Tai naktį eik į kelią drąsiai!

Kazys Boruta

Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 
Įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209
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•NAUJIENOS" KIEKVIENO 

DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS
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HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

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

essary.
Phone YA 7-5&0, ext. 283 

for interview.

WAITRESS
Needed at once to work in a 
small Restaurant, also to help 

with Grill work.
Steady job.

Phone 778-9896

■X'

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠS1MOKĖJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747
HELP WANTED — MALE 

Darbininky Reikia

DENTAL TECHNICIANS
ALL AROUND CHROME MEN. 

Testing, polishing and finishing. 
Very good pay.

247-1094
WIPLA DENTAL LAB.

1951 W. 22 PLACE

PERSONAL 
Asmeny Ieško

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

dential.
3524 So. ASHLAND AVE., 
from 8 A. M. to 8 P. M. — 

376-1808

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

10% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.

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

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

CICERO— nuo balandžio 1 d. išnuo
mojamas 4 kambarių. 2 miegamu bu

tas priešais šv. Antano bažnyčią. 
4938 W. 15 St. Tel. 863-1636.

IŠNUOMOJAMA 3 KAMBARIŲ nau 
jai dekoruotas butas su vonia 

Tel. FR 6-6436

amerikiečių' visuomenėje. Jo 
daug' : laiškų ‘ir. pareiškimų 
spaudai yra tilpę ne tik. Atlan
to pakraščio laikraščiuose, bet 
ir tolimesniuose didžiausiuose 
dienraščiuose, pvz. Chicago 
Tribune. Dažnai yra kviečia
mas, Į organizacijų bei mokyk
lų pobūvius-, paskaitoms ar pa
šnekesiams- Yra aktyviai da
lyvavęs rengime Informacijos 
seminarų, kurie paskutiniais 
mėnesiais pasirodė, kad buvo 
labai naudingi, o ateityje gali 
būti dar reikalingesni.

Filmy bendrovė "20th Century-Fox" 
skelbia varžytynes įvairiems seny fil
my baldams, scenos reikmenims par
duoti. Parduodama ir ii karikatūrinė 

dainininko Frank Sinatros statula.

— KasparasžBądvila padeda 
administruoti savo žento-ir dūk 
terš Antane- ir Nijolės Macke
vičių Brighton kepyklą. Jis yra 
LB apygardos valdybos narys 
organizaciniams reikalams. 
Bendradarbiauja spaudoje ir 
prisideda prie bendrų visuo
meninių darbų.

— Rež. Justas Pusdešris, Det
roit, Mich., vadovauja dramos 
sambūriui “Alka”. Sambūris
ruošiasi A. Kairio dramos “Pali
kimas” pastatymui.

♦ Tolimesniųjų vietovių gy
ventojai bilietus į Margučio ren
giamą koncertą, vasario 27, 28 
d., gali užsisakyti paštu arba te
lefonu. Adresas: Margutis, 2422 
W. Marquette Rd., Chicago, Hl. 
60629. Telef. (312) GR 6-2242, 
GR 6-2271. Koncertas bus Ma
rijos aukštesniosios mokyklos 
auditorijoje. (Pr).

♦ Rūpestingai Pildau Income 
Tax, P. Zailskas, 1934 So. 48 
Court, Cicero. Tel. OL 2-7066.

(Pr)-

♦ L. R Kultūros Fondo Teat
ro Studija stiprėja savo veikla. 
Be pastangų ugdyti teatrą, pasi
reiškia dar ir kitose lietuviškose 
programose. Vasario 16-tos mi
nėjime (vasario 28 dieną) Teat
ro studijos nariai Nora Spurgy- 
tė, Lidija Jadviršytė ir Linas 
Peškys sutiko dalyvauti progra
mos išpildyme Brighton Parko 
apylinkės ruošiamam minėjime.

(Pr).

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY .
INCOME TAX SERVICE

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

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

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

DAŽAU NAMUS
IŠ VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
I. RUDIS Tel. CL 4-1050

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
3208’A W. 95th St. 

GA 4-8654

State Jarov Casualty Coraįany.

ŽMONĖS PERKA NAMUS
DIDELĖ, liuksus rezidencija. 6 

kambariai naujam Marquette Parke. 
Karpetai, 1% vonios, naujas garažas. 
S31.200. .

GRAŽUS 2 BUTŲ mūras, 2 po. 6. 
Naujas šildymas gazu, Air conditioned. 
Didelis lotas, mūro garažas. $31,500.

VERTINGAS APARTAAIENTINIS 5 
metų. $22,000 pajamų. Nepaprastai 
graži vieta, arti Marquette Parko. Su
mokėta kaina grįžta beveik per 7 me
tus. .. > y. ■, ; , • • ,:

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 
Š17.000. gal ir mažiau^

2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh
ton Parke. Duoda virš $16.000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52.500. . ’*

PLATUS LOTAS. Marquette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina — susi
tarsim. ■ - '■ 7^-'

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

GERAI PILDOMI 
INCOME TAX 
ŠIMKUS REAL ESTATE 
4259 So. Maplewood Avė. 

Susitarimui 254-7450

l"* -- r T1'■ * U"" ” ' ' 1
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

' ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer/ 

Chicago, ĮH. 60632. Tel. YA 7-5980

T E R R A
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

2 PO 6 MŪRINIS,'2 atskiri karštu 
vandeniu šildymai gazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobilių garažas. Mar
quette Parke. $32.000. -C

PUIKI 4 MIEGAMU, 2%: vonios, 
1 metu mūrinė rezidencija. Išbaigtas 
rūsys, radiant šilima gazu. 2 blokai 
nuo Hickorv golfo lauku. $49,500,

5% KAMBARIŲ 8 metu mūras. Ra
diant šilima, aluminijaūs langai. 2 
automobilių garažas, geroje vietojė. 
Tik $24 200 ‘,

8 BUTU 6 METU MŪRAS.' Kaisto 
vandens šilima gazu. aluminijaūs' Ifin- 
gai. automobiliams pastatyti' vieta. >į 
vakarus r»io Pulaski. A ve. $115.000.

20 BUTU IR KRAUTUVĖ..' - Degtų 
plvtu 20 metu mūras. Flexikor kon
strukcija. Pajamų virš $29,000 me
tams. Tik $185.000. * <

4 BUTU MŪRAS. Nauja šilima sfžP 
zu. 2 automobiliu mūro garažas. La
bai švari nuosavybė. $44,500. ■■■

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET/

Tel.: 471-0321 >

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų. automobL 

\lių. gyvybės, svei- 
Į kates ir biznio.

jimo sąlygos.
J. B A C E V I č I U S 

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET 

TtU REpublic 7-1941

Federaliniy ir valstijos pajamy 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas

REAL ESTATE 
Parašy paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE 

ŠIMAITIS REALTY
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390
- | Ml H , M|_/»

♦ 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).

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
įrengiu naujus ir perstatau senus ri
šu rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus Pa
muš. įrengiu vandens boilerius ir 
stogų 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 
naujus idedame.

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

Skambinkit
LA 1-6047

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICB 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. ♦.
4824 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL TEL VI 7-9327

TE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI

“NAUJIENOSE”




