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WASHINGTONAS. — Trys 
sovietų diplomatų automobiliai 
buvo padegti anksti penktadie-

AR SIMAS KUDIRKA DAR YRA GYVAS?
Soviety žiniomis Kudirkos padėtis esanti 

laikina ir jis vėliau galįs būti suimtas
Simo Kudirkos vardas pasaulyje vėl iškilo š. m. vasario 11 

ir kitomis dienomis. Vasario 11 d. JAV žinių agentūra Associated 
Press paskelbė per radijus, televiziją, gi vasario 12 d. ir spaudoje 
žinią iš Maskvos, gautą iš “patikimų” sovietų šaltinių.

Pagal juos Simas Kudirka, ku- ■ 
riam JAV-se buvo atsakyta glo- Į 
bos teisė, esą, gyvena Klaipė- • 
doje, “naujame bute ir jam ne
gresia joks persekiojimas”. Ta
čiau pagal tuos pačius AP sovie
tų šaltinius, soviehj laivo, “So- 
vįetskaja Litva”, kapitonas, Vla
dimir M. Popov buvęs teistas ir 
esąs sovietų darbo stovykloje.

Vis dėlto, žinių agentūrą pa
informavę sovietų šaltiniai pri
dūrę, kad S. Kudirkos padėtis 
esanti laikina ir kad jis “vė
liau galėtų būti suimtas”.

AP žinioje iš Maskvos dar 
nurodyta, jog sovietų spauda 
apie Kudirkos įvykį vis dar ty
linti.

Simas Kudirka nebegyvas — 
tokią žinią & m.'vasario 12 d. 
televizijos. stotyse, New Yorke 
ir kitur, paskleidė toji pati As
sociated Press žinių agentūra. 
Kitą dieną, vasario 13 d., “New 
York Times” bei kiti dienraščiai 
nurodė, jog lietuvių žinioms Si
mas Kudirka esąs miręs. Tai 
prieštarauja sovietų šaltinių pa
teiktai žiniai, kad Kudirka esąs 
sveikas ir gyvena Klaipėdoje. 

■ “N.- Y. Times”. žinioje’ pažy
mėta, kad lietuvių^ turimomis, 

' “iš patikimų šaltinių” žiniomis, 
Simas Kudirka priėš kelias sa
kaitės miręs Klaipėdos ligoriihė- 
jė. -šią žniią Assoc. Press ageni 
turai ■ -perdavė Amerikos Lietu- 
vių" Akcijos Komiteto pirminim 
^ąsRoinas;Kežys, pridūręs, kad 
Šimo Kudirkos mirtis; tai klausi
mas, šitio, mėtų viešai svarsto- 
lšąs; ' (E)

* i r • f- 'z ■
.-š •Z*: >5 '■ *’c' '■'? 'J -

Prezidentui nusibodo
svečiai iš Mėnulio

. LONDONAS? Sunday Te
legraph korespondentas Pere
grine Worthshorne pranešime 
savo laikraščiui rašo, kad, JAV 
prezidentas . Nixon visai nęžiū- 
rėjo televizijoje Apollo 14 astro
nautų sugrįžimo ir nusileidimo, 
taip pat “nenoriai” sutiko tele
fonu juos pasveikinti.

Worthshorne tą dieną ir va
landą, kai astronautai laimingai 
grįžo, turėjęs interview šu pre
zidentu. Jiems besikalbant įėjęs 
valdininkas ir nutraukdamas 
pasikalbėjimą pranešęs, kad as
tronautai laimingai nusileido. 
“Didelė naujiena” atsakęs prezi
dentas, toliau tęsdamas inter
view.

Valdininkas vėl pertraukęs 
pranešdamas, kad astronautai 
laukia pasikalbėjimo su preziden
tu per telefoną.

“Kas tai patvarkė? Man nie
kas tokioj pląnb n^rapešė”, pa
stebėjęs prez. Nfxon it dar ilgo
kai pasikalbėjęs ir neskubėda
mas atsisveikinęs su Wortshornu 
pradėjęs kalbėtis su astronau
tais.

BERNAS. Šveicarija. — Fe
deralinė policija buvo įspėta, 
kad arabų partizanai rengiasi 
Vakarų Europoje atnaujinti lėk
tuvų grobimą.
; WASHINGTONAS. — Agri
kultūros sekretorius Hardin pa
reiškė, kad amerikiečiai nepriva
lo skųstis maisto brangumu. Mai i 
sto produktams jie, bendrai 
imant, išleidžią tik 16.7 nuoš. sa
vo pajamų. Esą, niekur pasau
lyje žmonės neišleidžia tokį ma
žą nuošimtį savo pajamų mais
tui.

SPRINGFIELD. — Guberna
torius Ogilvie yra priešingas pa
siūlymui, kad vadinamieji “sa
les” mokesčiai maisto produk
tams būtų panaikinti. .

KAIRAS. — Egiptas, kaip 
skelbiama; esąs pasiryžęs pasi
rašyti taikos sutartį su Izraeliu, 
jei pastarasis ištrauksiąs kariuo
menę iš Sinai dykumos.

MASKVA. — Sovietų spaudą, 
suaktyvino kampaniją prieš Iz
raelį ir sionizmą? “Pravda” kam-. 
paniją pradėjo Vladiinir Bolsha
kov© straipsniu “Antišovietiz- 
mas-sioriistų'profesija”. ? .

BERLYNAS. ^’“Keturių di
džiųjų” ambasadoriai atnauji
no pasitarimus dėl sumažinimo 
įtampos Vakarų Berlyne. ■

LONDONAS, Tiek bedar
bių kiek jų yra dabar, Anglijoje 
nebuvę' per paskutinius aštuo- 
nius-. metus: bedarbių nuošim
tis jau siekiąs 3.1. O tąį reiškia, 
jog bedarbių Anglijoje dabar 
yra 721,143. .. .

SPRINGFIELD.. — Atstovų, 
rūmai priėmė įstatymą, kuriuo 
bus apsaugoti apsidraudusieji 
tuo atveju, jei jų apdraudos ben
drovės . bankrutuos. Įstatymą 
turės patvirtinti senatas.

MASKVA. — Matislav Ros
tropovich, kuris yra laikomas žy
miausiu , pasaulio violončelistu, 
buvo nubaustas už užtarimą 
maištaujančių intelektualų : jam 
buvo ųždrapęta? Išvažiuoti | už
sienį ir teii kbnčertuoti.' Kadan
gi dėl to uždraudimo, Maskva tu
rėjo daug nėmaiomirtių, tai da
bar ji teisinasi, jog kelionė į už
sienį Rostropovich’ui nebuvo už
drausta, o tik neribotam laikui 
atidėta.

VARŠUVA. — Edward Gie- 
rek, naujasis Lenkijos komunis
tų partijos vadas, buvo atvykęs 
į Baltstogę. Spėjama, kad jis 
ten pasimatė su Kremliaus stam
biais pareigūnais.

PAVERGTOMS TAUTOMS
Žydai neleis tyčiotis Rusijoje iš 
pavergtų ir neišleidžiamų žmonių

WASHINGTONAE, D. C. — Penktadienio rytą Maryland 
valstijoje buvo sudeginti trys automobiliai, priklausantieji Wash
ingtone dirbantiems sovietų diplomatams. Aiškiai nenustatyta, 
kas tuos automobilius padegė, bet yra pagrindo manyti, jog tai 
buvo slaptai veikiančios organizacijos, kuri yra pasiryžusi rei
kalauti laisvės, visoms pavergtoms tautoms.

», kuriuo komunistai veža įvairią karo medžiagąPaveiksle strėlės vaizduoja Ho Chi Minh ke
į pietus. Piety Vietnamo kariuomenės dalir aF įsiveržė į Laos ir perkirto minėtą kairių kelią. 
Dabar šiaurės Vietnamo generolai bando rimsti daugiau kariuomenės į Laos Fr vėl atidaryti 

kelią į pietus, kur laikomai ka iuonenei reikalingas maistas ir ginklai.

VATIKANO IR MADRIDO 
DĖL ATNAUJINIMO KON

DERYBOS
ORDATO

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Franko, nenori išsižadėti savo|teisiv; 

 

vyskupai nenori atsisakyti pri^jlegijy

MADRIDAS, Ispanija. — Popiežiui Pauliui VI paprašius ge
neralisimo Franko išsižadėti savo-rolės skiriant vyskupus, tarp 
Ispanijos vyriausybės ir Vatikano prasidėjo derybos dėl naujo 
konkordate, kuriuo būtų iš naujo nustatytas Romos katalikų, 
bažnyčios statusas-Ispanį’o^e. Derybos tęsėsi du metus su viršum,

STOCKHOLMAS. — Švedijos 
vyriausybė paskelbė lokautą 25,- 
000 mokytojų. Dėlei to 700,000 
mokinių buvo nutrauktas moks
las. Valdžia tuo būdu atsiteisė 
švedų profesionalinių sąj ungų 

konfederacijai, kuri sustabdė 
traukinių judėjimą Švedijoje.

Paštas šeštadieniais
CHICAGA. —'Pašto įstaigų 

departamentas paskelbė, kad šeš
tadieniais paštas veiks kaip vei
kęs iki pietų. Nauju potvarkiu 
pašto įstaigų langeliai šeštadie
niais bus atidaryti nuo 8:30 vai. 
ryto iki 12 valandos. Penktadie
niais pasiliks atidaryta iki 5 vai. 
po pietų. Tik priemiesčių pašto 
įstaigos šeštadieniais bus uždą-

• ' -•j;. - i- »>>5.■ -:.i
šiomis dienomis, Ispanijos 

spauda paskelbė prieš šešis mė
nesius Ispanijos ir Vatikano pa
reigūnų paruoštą provizorinį 
naujo konkordato ar sutarties 
projektą. ,

Ispanijos vyskupų 81’ nario 
konferencija tą projektą išstu
dijavusi griežtai prieš jį pasi
sakė, nes juo labai mažai tebū
tų padaryta glaudiems santy
kiams tarp bažnyčios ir valsty
bės atpalaidavimui.

Dabartinis konkordatas buvo 
pasirašytas 1953 metais, kai Ro
mos bažnyčia buvo tvirčiausias 
Franko ramstis ir net didžiavosi 
glaudžiais santykiais. Tas kon
kordatas davė Ispanijos bažny
čiai balsą švietime ir auklėji- 
nie, santuokos įstatymų prie
žiūroje h* bažnyčia gavo iš vals
tybės ekonominę paramą ir ribo
ta imunitetą klero nariams nuo 
kriminalinių bylų prieš juos kė
limo. Mainais bažnyčia davė ge
neralisimui Franko teisę pasi
rinkti vyskupus iš trijų kandi
datų, kurie anksčiau būdavo ben
drai Vatikano ir Ispanijos vy
riausybės aptarti.

Ekumeninis Vatikano II su
sirinkimas nutarė, kad tokios 
specialios privilegijos, suteikia
mos konkordatais, yra nepagei
daujamos ir rekomendavo, kad 
palaipsniui būtų jų išsižadėta. 
To 'nutarimo paakstinta libera- 
liškesnioji Ispanijos dvasininkų 
srovė pradėjo paspartintai keis 
ti visą pažiūrą į Ispanijos baž
nyčią. Daugelis jaunųjų kuni
gų perėjo į opoziciją generalisi
mo valdžiai. Vyskupai per porą 
pastarųjų metų irgi mėgina vai
ruoti “nuosaikios” opozicijos 
kursą.

Kai popiežius Paulius kreipė-

. 10,000 amerikiečių 
kelsis i Australiją

.000 numatoma

kad jie toliau

nurodomos

SYDNEY. Aistralija. —Ne
mažiau kaip 20,100 amerikiečių 
paskutiniais meais yra imigra
vę į Australiją ii Jungtinių Val
stybių ir dar 1(
emigruos vien šiais 1971 metais.

Daugumas ir ligrantų ameri
kiečių pareiškiu, 
gyventi Amerikoje “nebepake
lia”. Priežast rs 
“smogo”, vander s užteršimo, ne
ramumų, riaušiiį bei nuolat au
gančio kriminalo pavojai. Imi
grantai žiūrį į Australiją, kaip 
svajotą šalį, ktir žmogus dar 
gali turėti laisvi vietą po sau
le.

Daugumas an
atskrenda, pagyvena, apsižiūri 
ir vėliau grįžta jau su šeimomis. 
Australijoje jie randa tą pačią 
anglų kalbą, daugumą tų pačių 
papročių ir panašią santvarką 
ir kiekvieną dieną per apskritus 
metus skaičiai šviečiančią saulę.

erikiečių pirma

si į general. Franko, prašyda
mas atsisakyti teisės skirti vys
kupus, Franko atsakė savo pa
siūlymu bendrai peržiūrėti visą 
konkordatą, čia vyskupai susvy
ravo: mat, jei valdžia atsisakys 
savo privilegijų bažnyčioje, baž
nyčia neteks bent dalies savo 
imuniteto ir valstybinės para
mos. Todėl šią savaitę įvyksta 
Ispanijos vyskupų konferencija 
naujojo konkordato projektui iš
diskutuoti. Tačiau vyskupų ro
lė čia yra tik patariamoji. Kon
kordatui sudaryti yra tik dvi 
šalys: Vatikanas ir vyriausybė.

< WYOMING, Idaho ir kito
se vakaru valstijose pradėjo 
siausti nepaprastai didelė snie
go pūga. Oro biuras patarė ūki
ninkams suvaryti galvijus į pa
stogę, kad jie nenukentėtų nuo 
sniego, lietaus ir šalčio.

♦ JAV atstovas: įteikė Izrae
lio valdžiai protestą dėl Jeru
zalėje pradėtų statyti naujų na
mų. JAV atstovas sako, kad Iz
raelis neturi teisės pradėti jokių 
didesnių statybos darbų, kol ne
bus pasirašyta taika. Izraelis' 
tvirtina, kad jie ir toliau naujus 
namus, statys, nes Jeruzalės gy
ventojai neturi, kur gyventu.

Teisingumo departamen
tas traukia US Steel ir Dupont 
bendroves teisman už Michigan 
ežero teršimą, šios dvi bendro
vės paleidžia ežeran nepaprastai 
daug chemikalų, kurie .kenkia 
vandeniui ir naikina ežero gyvy-

♦ David Levy iš Maskvos pra
neša, kad sovietų valdžia labai 
susirūpinusi žydų pradėta tarp
tautine kampaniją prieš komu
nistinę sovietų valdžią. Rusai 
bijo, kad sionistai nepradėtų 
ruošti perversmų dabartinėse so
vietų teritorijose. Rusijoje ne
patenkinti ne vien žydai, bet ir 
kitų tautų žmonės. Leidimas ke
liems žydams išvažiuoti iš Rusi
jos klausimo neišspręs. Didesni 
žydų vienetai reikalaus leidimo 
išvažiuoti iš Sovietų Sąjungos.

Vietname, Da Nang bazėje 
suimtas JAV eilinis karys James 
D. Moyler uė nušovimą savo vir
šininko. Jis turės aiškintis ka
ro teisme.

+ Kenijoje naujai atrasti 
kaulai įtikino britų mokslinin
kus, kad žmogus jau gyveno že
mėje prieš penkis milijonus me
tų.

DU RUSAI PABĖGO
CANBERRA, Australija. — 

Du sovietų karininkai, kurie Syd
ney uoste pabėgo iš savo laivo, 
gavo leidimą pasilikti Australi
joje. . -

Žmonių sveikatos 
aprūpinimo planas
WASHINGTONAS. — Prezi

dentas Nixonas kreipėsi į Kon
gresą ryšium su priėmimu Ame
rikos žmonių sveikatos aprūpini
mo planu. Pagal tą planą numa
toma teikti medicinišką pagal
bą visiems gyventojams, prade
dant kūdikiais ir baigiant sene
liais. Jei tas planas būtų priim
tas, tai pirmais metais jis val
džiai kainuotų apie tris bilijonus 
dolerių.

Pagal prezidento Nizono siūlo
mą planą daugumas darbdavių 
turėtų aprūpinti savo darbinin
kus išsamesniu draudimu negu 
dabar. 1973 m. darbdaviai pri
valėtų apmokėti 65 nuošimčius 
draudimo mokesčių^ o 1976 m. — 
net 75 nuošimčius. Darbinin
kams būtų suteiktas pasirinki
mas sveikatos patikrinimo (o 
ligos atveju —> gydymo) centrų. 
Ligoniai būtu apsaugoti nuo ką-' 
tastrofišku išlaidų, kurios su
sidaro ilgai sergant, nes būtų 
apsidraudę net iki $50,000, O 
tiek gydymui išleidžiama tik la
bai retais atvejais. Per dešimt 
metų, kaip teigia draudimo, ben
drovėmis tik rseptyni tokie atsi
tikimai. . .

Lengvatų susilauktų ir senes
nio amžiaus žmonės, kurie mo
ka “medicare” mokesčius: tų 
mokesčių jiems nebereikėtų mo
kėti, o draudimo jie nenustotų. 
Faktiškai draudimas būtų žy
miai geresnis, n egu jis yra da
bar. .• - ' -

Prezidento planas jau susilau
kė kritikos. Senatorius Kenne
dy teigia, jog valdžia teiktų svei
katos aprūpinimą netiesiogiai, 
o tarpininkaujant draudimo ben
drovėms. Kennedy turi paruo
šęs savo planą, pagal kurį val
džia išimtinai rūpintųsi sveika
tos draudimo reikalais.

Rengiasi sušaldyti 
milijonus paukščių 
MILAN, Texas__ Armija pla

nuoja sušaldyti tris milijonus 
varnėnų, kurie jau antri metai 
yra okupavę armijos arsenalą 
Milane.

Vieną šaltą naktį, kai tempe
ratūra bus žemiau šalimo laips
nio, tii paukščių apsėstas par
kas bus iš lėktuvų apipurkštas 
chemikalais, kurie ištirpys var
nėnų kūnuose riebalus, o be tų 
riebalų varnėnai neteks kūno ši
lumos.

Varnėnų tiek prisiveisė, kad 
per porą metų spėjo sunaikinti 
19 akrų pušyno parką.

ROMA___Dėl daktaru ir slau
gių streiko ligoninės pergyvena 
tikrą krizę: šimtai pacientų li
ko be priežiūros, nauji ligoniai 
neprimami. Penki tūkstančiai 
universitetų klinikų daktarai 
streikuoja.

Nenukentėjo nei vienas sovietų 
diplomatas. Vieną automobilį 
dar galima pataisyti. Kiekvienam 
aišku, kad tie automobiliai bu
vo sekami, o vėliau prie jų pa
dėtos bombos. Washington© po
licija labai atidžiai tyrinėja visą 
reikalą, nes jai atrodo, jog šio 
nusikaltimo šaknys yra žymiai 
gilesnės, negu iš pirmo žvilgs
nio atrodo.

Vienas sovietii diplomatų au
tomobilis buvo padegtas Silver 
Springs miestelyje, o kiti du bu
vo sudeginti Hyattsville mies
telyje. Pirmasis padegtas 3 va
landą ryto, o kiti du sudeginti 
3:16 vai. ryto. Kiekvienam aiš
ku, jęg tai turėjo būti organi
zuotas automobilių naikinimas. 
Tie patys žmonės negalėjo vie
nų ir kitų automobilių naikinti.

įdomiausia, kad nepažįstamas 
žmogus, atsisakęs duoti savo 
vardą ir pavardę, pareiškė, jog 
tai yra kerštas už komunistų nie
kinamus ir neišleidžiamus žy- 
dus iš Sovietų Sąjungos. Ne- 
pažįstamasis' atsisakė pasakyti. 
Kena vardu jis kalba, bet polici
ja mano, jog tai gali būti Ame
rikoje veikiančios ^žydų Apsau
gos Lygos narni darbas. Policija 
labai stropiai klausįnė j a žmo
gų, kuris vakar ryte matė atva
žiavusį automobilį, padegusius 
rusų automobilį žmones, ir vė
liau vėl dingusius. , ; r

'Visus labai nustebino nepa
prastai greitas Maskvoje einan
čios Prąvdos’ atsiliepimas apie 
-■sovietų dfploriiatb' adtcmiobilių 
naikinimą. Washingtone. Prav
da sakd; .įad Čia yęa’ žydų or
ganizuojamas perversmas prieš 
sovietų valdžią. Tarptautinė žy
dų organizacija' stengiasi suor
ganizuoti ' ukrairiiėčitrs, lietu
vius, lenkus ir kitų tautų-žmo
nes prieš dabartinę sovietų val
džią. Perversmą organizuoja žy
dai sionistai. Briuselyje jie or
ganizuoja tarptautinį žydų kon
gresą, kuris yra nukreiptas prieš 
Sovietų- Sąjungą. ’ " ■

Prieš kelis metus Rusijos žy
dai pradėjo reikalauti teisės iš
važiuoti į Izraelį. Soviehj val
džia labai nenoriai tuos leidi
mus davė žydams. Paskutiniu 
metu keli žydai gavo leidimą 
išvažiuoti, bet Rusijoje yra 
tūkstančiai žydų, kurie nori iš
trūkti iš komunistų vergijos. 
Briuselio kongresas reikalaus 
leisti žydams išvažiuoti iš komu
nistų pavergtų kraštų.

Važinėja dykai
ALBANY, N. Y. i 

kad valstybės operuojamas Long 
Island geležinkelis praeitais 1970 
metais vidutiniškai 670,000 ke
leivių pervežė nemokamai. Pana
šus tyrimas 1968 metais rodė, 
kad tais metais kas mėnesį ne
mokamai pravažiuodavo po 200,- 
000 keleivių.

Ix>ng Island geležinkelis pra
eitais metais turėjo $24 milijo
nus nuostolių, o šiemet nuosto
lio numatoma apie $43 milijęnus.

Patirta.
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Daug publikos Vasario 16 minėjime; 
aukų surinkta arti 2,000 dolerių

Vasario 14 d. 12:30 vai. į Mar
shal) aukštesniosios mokyklos 
auditoriją susirinko labai daug 
publikos, paminėti Lietuvos ne-

STASIO PATLABOS ir kitu lietuviu 
vadovaujamas komitetas pataria 15-1 o 
war do lietuviams balsuoti už kunigą 
Fr. Lawlor minėto ward© aldermano 

pareigoms (Sk.)

priklausomybės paskelbimo die-! 
na, 1918 m. vasario 16. Buvo i 
svečių nelietuvių.

Minėjimų trumpu žodžiu pra-; 
dėjo Amerikos Liet. Tarybos Los j 
Angeles skyriaus pirm. A. Ski-į 
rius. Programai pakaitomis va
dovavo Br. Čekanauskas ir Ra
mūnė Vitkienė. Scenon buvo j 
įneštos organizacijų vėliavos, i 
Amerikos himną giedojo Rim- i 
tautas Dabšys, invokaciją skai
tė monsinjoras klebonas J. Ku- Į 
čingis. j

Lietuvos generalinis konsulas 
Dr. J. Bielskis paminėjo esan
čius svečius ir perskaitė Valsty
bės Sekretoriaus laišką, kurį jis 
pasiuntė Lietuvos pasiuntinybės 
šefui J. Rajeckui. Kvietė kon
sulas dalyvauti vasario 20 d. 
prie miesto rotušės Lietuvos vė
liavos pakėlimo iškilmėje, ten jis 
sakysiąs angliškai prakalbą,

dalyvausią miesto valdžios vy-

Remti politiką, literatūrą ir 
mokyklas, ragino Kasulaitis
Pagrindinis kalbėtojas buvo 

Algirdas Kasulaitis, Vliko na
rys, atskridęs iš Cleveland, Ohio. 
Skaitė iš rašto, bet gyvai, nenuo
bodžiai. Kalba paruošta gerai ir 
stilistiniai ir politiniai, kaip vie
nas klausytojas šiam korespon
dentui ją aptarė.

Kalbėtojas peržvelgė praeitų 
metų įvykius, nuo prez. Stulgins
kio mirties, Bražinskų ir Ku
dirkos bėgimų iš Sovietų Sąjun
gos iki prel. Krupavičiaus mir
ties. Apgailestavo, kad dalis iš
eivių pasidavė pagaunami į oku
pantų pinkles ir kad kai kurie 
palikę savo veiklos dirvonus 
(bendruomeninkai?) veržiasi į 
kitų sritį.

Politiniams veiksniams turin
ti būti tinkama vieta ir kova 
prieš juos esanti tik grynas nesu
sipratimas. Lietuvių politinė 
veikla turinti būti savarankiš
ka, nepataikaujanti. Gana lank-

JU0ZAS BACEVIČIUS

MIELAS LIETUVI!

Vasario 23-ją dieną, antradienį, visi 13-ojo Wardo

LIETUVI

JUOZĄ BACEVIČIŲ 
nepartinį 13-ojo Wardo aldermaną (Čikagos miesto 

tarybos atstovą). Nereikalinga pranešti savo par

tijos.

Komitetas Išrinkti Juozą Bacevičių 13-jo Wardo Aldermanu

Balsuokime už
FRANCIS LAWLOR

seniūnais.

lai žinomi ir gerai mums pa
savo kovos darbu

Š. m. vasario mėnr?23 dieną, visi lietuviai eikime bal
suoti ir savo balsus atiduokime už 15-tos apylinkės kandi
datą Father Francis X.|Lawlor ir 13 apylinkės kandidatą 
J uozą Bacevičių.- J ie y raį ąišk 
žistanri mūsų-apylinkės g^jentojai 
už musų apylinkės gerove vra. aiškiai įrodę. Juos išrinkę 

galėsime drąsiai sakyti, kad Marquette Parko ;** ■ ’ 4 - , *. .
apylinkė ilgesniam laiku? išliks f lietu vių rankose.

V L? i J;#!- -.vi.l RINKĖJAS

STANDARD
FEDERAL^

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, Illinois 60632 • 847-1T40 

ASSETS OVER $149,500,000. RESERVES OVER $13,500,000.
OFFICE HOURS:
Monday & Thursday, 9 a.m. to 8 p.m. • Tuesday & Friday, 9 a.m. to 4 p.m.
Saturday, 9 a.m. to 12 Noon • Wednesday, no business transacted.

stytis prieš tuos, kurie tik gra
žiais žodžiais apie mus kalba, ir 
be jų mes žinome, kad mūsų lie
tuvaitės gražios.

Politiniam veikimui turi būti 
sudarytos sąlygos, kovon prieš 
okupantą einant reikia ir pinigų, 
bet ne likučių nuo puotų ir ope
rų!

Norint būti gyviems, reikia 
rūpintis kalba — išnykus lietu
vių kalbai, išnyksime. Turi bū
ti. skiriama parama literatūrai, 
rašytojų kūrybai. Dėmesys tu
ri būti atkreiptas į lituanistines 
mokyklas, į jaunimą. Priminė 
Kasulaitis ir parapijų reikšmę, 
keldamas reikalą laužti patai
kavimą, kitoms tautinėms gru
pėms. ■' ‘

Prakalbininkas Kasulaitis yra 
krikščionių demokratų partijos 
veikėjas. Jis savo kalboje ne sy
kį šaukėsi Dievo ir kalbą baigė 
pakelto balso pranašyste, jog 
į pragaro gelmę nudardės Krem
liaus rūmai ir žvėrys žmonės.

Publikai jo kalba labai patiko, 
nes baigus atsistoję plojo, žino
ma, gražbylystė jaudina žmo
nes. • Gražbylių visokių esame 
girdėję, pvz. išeivijoje vysku
pai paskelbė ganytojiškame raš
te, jog komunizmo okupacija, 
tai užsipelnyta Dievo bausmė 
Lietuvai ir lietuviams... Dar 
vėliau — Vatikanas nepriėmė 
partizanų atstovų ir tuo tarpu 
toji’Dievo įgaliotinio įstaiga ve
da koegzistenciją su tais paskai
tininko minėtais Kremliaus žmo
nėmis žvėrimis; Tad pragaro ar 
dangaus šauksmai yra graži, gal 
atgyvenusi retorika.

Siūlo išleisti knygą
Po prakalbos publikai prista

tyti svečiai: vienas vyskupas 
(bene iš Brazilijos tik ką atva
žiavęs) ; Estijos vicekonsulas; 
Dr. Norem, buvęs Amerikos pa
siuntinys Lietuvoje; vienas Los 
Angeles miesto tarybos narys; 
Pavergtų Tautų komiteto pirmi
ninkas; estų sąjungos pirminin

kas; latvių atstovas. Jie visi, iš
skyrus vyskupą, trumpiau ar il
giau pakalbėjo.

Ministeris Dr. Norem primi
nė, jog Sovietų Sąjunga labai ak
tyviai varo propagandą. Spaus
dindama ir Amerikoje pigiai par
davinėdama knygas, stengiasi 
įtikinti amerikiečius, jog Lietu-, 
va, Latvija ir Estija savanoriš
kai įsijungė į Sov. S-gą. Ragi
no Dr. Norem, kad tos trys tau
tos susidėtų ir išleistų knygą 
anglų kalba, kurioje būtų rim
tai dokumentuoiai nušviesta so
vietinė okupącija,

(Teko sužinot, jog ir Dr. No
rem esąs parašęs savo atsimi
nimus iš Uerivos okupacijos, 
nes jis tada buvo Kaune ir pats 
viską matė. Raikrašeiui išleisti 
reikia leidėjo, arie 6,000 dolerių 
sumos). - ....

Oficialiai programai einant į. 
pabaigą buvo įkviesti atsistoti, 
tuo juos pūgėrriant, du nepri
klausomybės kcvose pasižymėję 
kariai: Andrašanas ir Starevi- 
čius; Sibiro katorgoje kentėję 
Dr. Devenis, Milukas ir Zaba- 
rauskai.

Perskaityta Lietuvos laisvės 
reikalu rezoliucija, kuri bus pa
siųsta JAV prezidentui ir ki
tiems Amerikos politikos vy
rams. Perskaityta ir Santa Mo
nica miesto proklamacija.

Koncertinė dalis ir 
surinktos aukos

Solistė Stase Pautienienė pa
dainavo kelesą dainų. Tautinių 
šokių grupės šoko tautihius šo
kius. Vyrų kvartetas (R. Dab
šys, E. Jaras Inas, A. Polikaitis, 
B. Seliukas) padainavo keturias 
dainas. Akompaniatoriai: Rai
monda Apeitytė, O Barauskie
nė ir L. Baškauskas. Tautinius 
šokius paruošė O. Razutienė ir 
Inga Tumierė;

Per keletą paskutinių metų 
Vasario 16 minėjimai būdavo 
rengiami iškaštingamė viešbu
tyje su pietumis, šįmet Alto

skyriaus valdyba (A. Skirias, 
K. Liaudanskas, J. Žukas, A. Te- 
lyčėnas, V. Mažeikienė, V. Vi
dugiris, B. Stančikas), atsisaky
dama viešbučio prašmatnybių, 
teisingai padarė.

Mažiau išlaidų — tai ekono
miška nauda. Publikos susirin
ko daugiau, o svetimieji sve
čiai, kurie panorėjo, atvyko ir į 
mokyklos auditoriją. Aukų apy
skaita dar negalutinė, bet tiki
masi, jog viršys 2,000 sumą, nes 
jau vasario 14 d. pavakaryje bu
vo Alto iždininko rankose 1,- 
936.70 dol. Aukų vokeliuose bu
vo įrašyta, jog aukojama Lietu
vos laisvinimo reikalams per 
Amerikos Lietuvių Tarybą ir 
Vliką, bet buvę aukotojų, kurie 
įrašė, jog duoda Liet. Bendruo
menei ir Tautos Fondui.

Vasario 20 dieną, pakėlus Lie
tuvos vėliavą, dalyviai nuo mies
to rotušės vyks aplankyti prof. 
Mykolo Biržiškos, nepriklauso
mybės akto pasirašytojo, kapą.

Br. Raila per radiją

Vasario 13 d. per lietuvių ra
diją kalbėjęs Bronys Raila. Vie
niems jo kalba patikusi, kitiems 
ji buvusi visai nepriimtina, kaip 
nepriklausomybės šventės išva
karėse pasakyta.

Peiktinai išsireiškęs apie tą 
visuomenės dalį, kuri nesupra
tusi iš okup. Lietuvos atsiųsto 
solisto Daunoro ir jį priėmusi 
ne kaip brolį. Teisingai išvadai 
dėl Lietuvos laisvės kovos pada
ryti esą reikalinga širdies ir sme
genų. Milijonai dolerių išleidžia
mi šventykloms ir koplyčioms, 
bet nesą kultūros rūmu.

Papeikęs politinių organizaci
jų sandarą, taręs, jog Altas ir 
bendruomenė nesutaria dėl kiau
ro aukų krepšelio.

Praeiti metai buvę iškalbingi, 
išnykę generacijos skirtumai, 
kai iškilę tokie kaip Bražinskų 
ir Kudirkos klausimai. Linkėjęs 
laimingesnių metų.

J. Klauseikis

Pašto 8 c. ženklai 
pasirodys gegužės 8 <L
JAV paštų valdyba planuoja 

išleisti apyvarton pirmuosius 
8 centų ženkliukus Indepen
dence mieste, Missouri valsti
joje, ta proga atžymint 150 me 
tų tos valstijos įsikūrimo ir 87

metus nuo prezidento Harry 
Trumano gęinrimo. Pašto ženk
lelis vaizduos indėną naujų
jų ateivių ir jįj karavanų tarpe.

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS,

" TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Kas tik turi gerq skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOJ* NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western/ Pl? 8-5875
Vedėjas J. LIEPON1S

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

PAKETAI - DOVANOJ
Sena patikima firma

TARNAUJA IR TOLIAU SAVO. NUOLAT ?AUGANČIAI

CR ANE SAVINGS and Loan Association

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

4Z and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

on 
investment 

acccurV

mokama vieny 
mėty certifi- 

catams. Mažiau
sia $5,000 

ar daugiau

%
on two 

years 
certificates

Pinigai įdėti prieš menesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį.
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.

Pniome aplankyti naują mūšy namą.

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vafc; 
Antrad ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; Šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta r *

Amerikos Liotuvlv Tarybos Lako apskr. skyriaus ruošiamas Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo minėjimas 
įvyks.š. m. vasario 21 d., 4 vai. 30 min. p. p. lietuviu $v.Karimiero parapijos salėje, Gary, Ind. Gary miesto 
burmistras Richard G. Hatcher lietuviu delegacijai įteikė proklamaciją, skelbiančia vasario 16 dieną Lietuviu 
Diena. Nuotraukoje iš kairės j dešine: J. Gudynas, ilgametė vicepirm. A. Nenienė, V. Ruzgą, burmistras R.

Hatcher, J. Bartulis, R. Tavaraifė ir P. Tavaras.

TRADICIJOSE l- -‘ V.
Jei Jūs esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijen- 

tų, mes dėkojame Jums už palaikymą.
Jei nesate, mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą ir 

Jūs būsite mums dėkingi.
Tos pačios dienos eiga Paštu gautiems paketams

Dėl naujausių katalogų ir paskutinių nuostatų kreipkitės i:

GLOBE PARCEL SERVICE, INC. - 
723 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA 19106 

Phone (215) 925-3455

NEW YORK CENTRAL OFFICE: 
220 PARK AVENUE SOUTH, NEW YORK, N. Y. 10003 

TELEPHONE (212) 982-8410
arba į bet kurią mūsų atstovybę bei skyrių:

| NEW YORK, N. Y. 10003 
101 First Avenue

OR 4-3930
OMAHA, NEBR. 68107 
5524 S. 32nd St. 

731-8577
PITTSBURGH, PA. T5222 
346 Third Ave. 

GR 1-3712
LOS ANGELES, CALIF. 90026 
2841 Sunset Blvd.

382-1568
SAN FRANCISCO, CALIF. 94122 
1236 — 9th Avenue

LO 4-7981 
TRENTON, N. J. 08611 
730 Liberty Street 

LY 9-9163
WORCESTER, MASS. 01604 
82 Harrison Street 

798-3347
PARMA, OHIO 44134 
5432 State Road 

749-3033
ROCHESTER, N. Y. 14621 
683 Hudson Ave.

BA S-5923
VINELAND, N. J. 08360 
Parish Hall 
West Landis Ave.

(609) 691-8423
SEATTLE, WASH. 98103 
1512 N. 39th St.

ME 3-1853
SOUTH RIVER, N. J. 08882 
168 Whitehead Ave.

2S7-2T13
HARTFORD, CONN. 06103 
11 Charter Oak Ave. 

249-6255
yra imliota Podarogifts, Inc. priimti 

dovanų užsakymus Sovietų gamybos prekėms: automobiliams, šaldy
tuvams, televizijoms, motociklams, drabužiams ir t. t.

PHILADELPHIA, PA. 19123 
1013 N. Marshall Street 

WA 5-8878
BALTIMORE, MD. 21224 
3206 Eastern Avenue 

DI 2-2374
SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
390 West Broadway 

AN 8-8764
CHICAGO, ILL. 60632 
4102. Archer Ave. 

254-4144
BRANCH:
CHICAGO, ILL. 60622 
2242 W. Chicago Ave. 

BE 5-7788
CLEVELAND, OHIO 44119 
787 East 185th Street 

486-1836
DETROIT, MICH. 48210 
6460 Michigan Avenue 

TA 5-7560
ELIZABETH, N. J. 07201 
956A Elizabeth Avenue 

354-7608
HAMTRAMCK, MICH. 48212
11415 Jos - Campau Avenue 

365-6350
KANSAS CITY, KANSAS 66102
18 So. Bethany 

AT 1-1757
MIAMI, FLA. 33138
6405 Biscayne Blvd.

FR 9-8712
MINNEAPOLIS, MINN. 55418 
2422 Central Ave. N. E. 

Tel.: (612) 788-2545
NEW BRITAIN, CONN. 06052 
97 Shuttle Meadow Ave. 

224-0829
Globe Parcel Service, Inc.
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IŠRINKITE

FUSEK

buvo tikras

Frank Zogas. President

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du

!uo tol kiek- 
laikėme ar-

maŽ3 reguliarios 
tikrumoje už jos

šoninę gatvę, 
ims iš paskui 
Skubiai įstū-

Olle Hanseno 
staiga ištie-

— truko jau 
alandos, ta

ikiniu po- 
šaligatviu 
lazda mu-

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

^SAFETY OF^ 
YOUR SAVINGS

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

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.

’IANISTAS ANTANAS SMETONA 

concertuoja New Yorke, Lincoln Centro Alice Tully

Passbooks 

5!/2% 
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

UP TO 
\S20,000.
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NAUJIENOS" KIEKVIENO 

DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Slupsk, gruodžio 17 d. Šiuo 
momentu, kai šiuos žodžius ra
šau, aplinkui viešbutj, kuriame 
radome apsaugą, vyksta gat
vėse kovos. SJupskas — 35,000 
gyventojų miestas su gražia try-

SKAITYK PATS IR PARAGING
KITUS SKAITYTI
N AU J I E N A S

Nuo 
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki
. $20.000

SKAITYK PATS IR PARAGING
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

MALMO, Švedija. — Reute- 
rio pranešimu iš Stockholmo 
vakar vakare (gruodžio 18 d.) 
Slupske, kur įvyko labai audrin
gos riaušės, buvo sulaikyti pen
ki Skandinavijos laikraštininkai, 
kurie vėliau išgabenti į Košali- 
ną ir ten toliau tardomi. Kopen
hagos dienraščio “Ekstrabladet” 
reporteris Ole Henning Hansen 
tardytas 3 valandas ir jo fil
mai konfiskuoti. Jo redakcijos

Taip staiga buvom tų įnišusių 
kovų užklupti, kad pradžioje vis
kas atrodė stačiai neįtikėtina. 
Tokia brutali, pasibaisėtina nuo
ga jėga niekur netaikoma, ne
bent reguliariame kare užimant 
priešo miestą. Kiekvieną mo
mentą turėjome — kartu su iš
gąsdintais gyventojais — bėgti 
nuo policijos patrulių, slapsty
tis užkiemiuose, po laiptais ir kt. 
Patruliai kiekvieną momentą 
tartum čia pat iš žemės dygo.

Vienu momentu mūsų dėmesį 
atkreipė išgąstingi riksmai. Tai 
buvo mažas, gal dešimties me
tų amžiaus berniukas, išgąsčio 
stačiai suparaližuotas, prie mū
ro sienos prispaustas. Jis, kaip 
ir kiti buvo staigios smurtingos 
policijos atakos užkluptas ir da-

Vėliau į mano kambarį užėjęs 
vienas švedas kolega sakė, kad 
demonstracijas pradėjo grupė 
darbininkų ir jaunuomenės, ku
rie šaukė “Norime valgyti! No
rime duonos!” J. Pr.

(B. d.)

Komunistų “heroizmas” prieš 
beginklius žmones

Žvangėdami birėjo krautuvių 
dekoracinių langų stiklai, skers
gatviuose pasirodė iš gatvės suo
lų ir atmatų dėžių bei krepšių su
statytos barikados. Į visas pu
ses bėgiojančių žmonių būrius 
sproginėjo šaudomos ašarinių 
dujų granatos. Netrukus viską 
užliejo ėdantys dūmai. Policija, 
suformuota grupėmis po 10 iki 
15 vyrų, be pertraukos atakavo 
žmones, stumdama juos lauk iš 
miesto centro. Policininkai puo
lė kiekvieną kas jiems skersai 
tako pasitaikė, neskirdami kal
tas ar nekaltas. Su neapsako
mu brutalumu smogė kiekvieną, 
kurs jiems “nepatiko”.

Per ašarinių dujų dūmus pa
mačiau skersai gatvę bėgan čia 
ilgu apsiaustu ir skarele apsiren
gusią senyvą moterėlę, kurią 
lazda smogti iškėlęs vijosi poli
cininkas. Moterėlė klykdama din
go kažkokiose duryse ir polici
ninkas įpuolė iš paskui. Po va
landėlės policininkas grižo vie
nas ir, atrodė, savim patenkin-

kolega Jakob Anderson prieš jį 
suareštuojant spėjo telefonu 
perduoti savo laikraščiui Kopen
hagoje apie įvykius Slupsko mie
ste, nors pranešimo nebaigus 
jam telefonas buvo išjungtas.

. _ mu
irmadienį lietuviams vertėtu pasiklausyti jauno lie 

. 5 muzi
kos vertintojai.

Chicago Savings 
and Loan Association

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

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose Hemas automobiliams pastatyti

Sovietų stovyklos
“II Tempo”, italų dienraštis, 

sausio mėn. 18 d. skyrė visą 
puslapį sovietų priverčiamojo 
darbo stovykloms. Straipsnyje 
plačiai aprašyta Potmos stovyk
la Mordovijoje, pateiktas sto
vyklos žemėlapis.

Rašoma apie sovietų pogrin
džio veikėjus, apie kalinį Gins- 
burgą. Poroje vietų paminėti 
Baltijos kraštų kaliniai, pavyz
džiui, vienas 67 m. amžiaus lie
tuvis ir latvis poetas V. Kalninš, 
1962 m. Rygoje nuteistas 10 
metų kalėti stovykloje. Straips
nis parūpintas žmogaus teisių 
komiteto pastangomis. (E)

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Bridgeport© mokykla 
minėjo sukakti

Šv. Jurgio parapijos Litua
nistinė mokykla vasario 16 d. 
iškilmingai paminėjo Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
šventę.

Parapijos salėn susirinko 
Lit. mokyklos skyrių mokiniai 
su mokytojomis ir seselėmis. 
Tautiniais rūbais pasipuošu
sios mokinės pasirodė scenoje. 
Visiems mokiniams sugiedo
jus JAV himną, programos 
pranešėja, 8-to skyriaus mo
kinė Gražina Bičiūnai tė, pri
statė Lituanistinės mokyklos 
vedėją M. šulaitienę, kuri pa
sakė šventei pritaikytą žodi.

Vėliau sekė gražios riekiama 
cijos, kurias išpildė Geštautai- 
tė, V. Stravinskaitė, M. Kele- 
čius ir kt. Mokinės pašoko ke
letą lietuviškų tautinių šokių. 
Šokėjos susilaukė daug audriu 
gų katučių.

Ateinantį sekmadienį, vasa
rio 21 d. šv. Jurgio parapijos

Intertrade Express Corp, saky
davo Jums anksčiau, o dabar tai 

patvirtina Jūsų giminės —
UŽSAKYK TIK 

SPECIALAUS RUBLIO 
PAŽYMĖJIMUS

I LIETUVA
Jie yra geriausia dovana.

Tie Specialūs Rubliai yra ke
turis kartus vertesni už papras
tus rublius. Su Specialaus Rub
lio Certiftkafais Jūsų giminės 
gali gauti viską, ką jie tik nori 
nusipirkti 
kainos di \ 
ketvirtadalį ar net dar už ma
žiau. Kai kurie daiktai yra taip 
pigiai įkainuoti, kad juos per
kant vieno dolerio vertė prilyg
sta 10 rublių.

Rašykite ar skambinkite mums 
ir mes prisiusime Jums nemo
kamą naują iliustruotą kata
logą. Jūs įsitikinsite, kad Spe
cialaus Rublio Certifikatai yra 
geriausia dovana Jūsų giminėms, 
pristatoma i namus laike 3—4 
savaičių. Kaina S2.13 už vieną 
Specialų Rublį. Jokių kitokių 
mokesčių nėra. Jūs galite siųsti 
bet kokią sumą. Pilna garantija.

UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYKITE TIK PER

INTERTRADE
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street
Fifth Floor

New York, N. Y. 10010 
Tel. 982-1530 

Reikalaukite mūsų nemokamo 
katalogo.

SVARBU: mes priimame užsa
kymus automobiliams ir butams

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

PHONE: 254-4470

Teroras 
teroras, niekas riaukiau kaip pa 
sibaisėtinas teroras 
daugiau kaip pusę ’ 
čiau vis dar nebuyo Įmanoma 
orientuotis, kas darosi mieste. 
Ašarinės dujos degino akis ir 
tūkstančiai žmonių bėgiojo Į vi
sas puses, o policija atakavo be 
paliovos.

Vienoje vietoje, gatvės kam
pe prie tavernos durų 
domis sumasakruoti 
penki vyrai 
čiau 
šamas ir klykiančias 
nametes mergaites.

Vienoje gatvių sankryžoje tri
jų policininkų buvo b: utaliai su
gauta apie 40 metų ai ižiaus mo
teris. Pirma ją kėlėt į žingsnių 
tempė šaligatviu, paskui pra
dėjo su kažkokiu la 
mėgiu mušti dviem ją 
velkant ir trečiajam 
šant. Pagaliau moterį galva nu
sviro ant krūtinės ir lolicininkai 
toliau lazdomis mušdž mi įstūmė 
ją į policijos vežimą.,

Turbūt visi buvę gatvėse tu
rėjo tik vieną mintį kur pasi
slėpti. Bėgiojo į visas puses, 
slapstydamiesi kavinėse, rūsiuo
se, tarpduriuose spintose, po sta
lais slėpdamiesi. Visų akys aša
rojo.

Vienoje vietoje matėme iš ša
ligatvio grindinio išplėštų plytų, 
bet nematėme, kad demonstran
tai būtų akmenimis ar plytomis 
mėtę.

Smurtas ir teroras buvo var
tojamas tik iš vienos pusės — iš 
mundurais uniformuotųjų pu-

$5,000 minimum 
2 year certificate

5’4%
$1,000 minimum 
1 year certificate

Savings Insured to $20,000.— Highest reserves.

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

viai api 
m ašinė 
biulyje sumišęs priėmėjas dre
bančiu balsu mėgina atsakinėti 
į svečių klausinėjimus.

Riaušės prasidėjo apie 6:30 
vai. po pietų kai didelės gyven
tojų m»nios susirinko miesto cen
tre išreikšti savo pritarimą ir 
paramą Gdansko darbininkams. 
Valdžios reakcija netrukus pra
sidėjo nesibaigiančiomis sire
nas rėkiančių policijos automo
bilių kolonomis. Plieniniais šal
mais apsimovę policininkai iššo
kę iš savo vežimų tiesiai puolė 
prieš minią. Dviejų minučių bė
gyje atsidūrėme pačiame kovų 
centre.

Vasario 22 dieną 
salėje. Prancūzijos ir Amerikos geriausiose muzikos mokyklose studija 
vęs gabus muzikas, dabar groja geriausiuose Europos ir Amerikos 
zikos centruose. 1
tuvio, apie kuri gražiai atsiliepia geriausi Amerikos ir Europos

bar iš išgąsčio drebėjo, bet po 
minutės kitos atsipeikėjo ir lei
dosi bėgti į vieną 
Mes paskui jį o m 
policijos patrulis.
męs pro duris kažkokią moterė
lę atsigręžiau. Pciicininko laz
da jau buvo iškelt i viršum mū
sų fotoreporterio 
galvos. Hansenas
sęs ranką kažką pa dšo policinin
kui po nosim. Sm įgis nebeįvy
ko. Paskiau sužino ome, kad Ole 
apsigynimui panauiojo savo da
nišką pasportą. 1 
vienas savo pasus 
čiausiai prie ranko

gulėjo laz- 
(užmušti) 

Kitoje Retoje ma- 
lazdomis su pakėlimu mu

dvi nepil-

Chicago Savings and Loan Assn.
JOHN PAKEL, Sr. Chairman of fha Board Mrs. PHIL PAKEL, President

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M.. Tues. 9 to 4, Thurr. & Fri. 9 to 8. Sat. 9 to 12:30

Lnznycioje bus Lituanistini 
mokyklos pamaldos už Uetu- 
vų. Jas atnašaus kuu. dr. A. 
Baltinis. Visi Lituanistinės mo 
k v k los mokiniai su vėliavomis 
renkasi į pamaldas. Kviečia
mi pamaldose dalyvauti: mo
kiniu tėvai ir visi lietuviai. A’or

IMSUitO

INSURED

UNIVERSAL

3
įįjp

TU

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY,

% PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

J %% PER ANNUM

ON CERTIFICATES
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

•

>4 % PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

j /^% PER annum

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ij % PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS
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Dalyvaukime rinkimuose
Antradienį, vasario 23 dieną, Chicagoje ir kitose 

JAV vietose bus rinkimai į miestų ir miestelių savivaldy
bes. Labai svarbu, kad lietuviai tuose rinkimuose daly
vautų. Vyresnio amžiaus lietuviai į Amerikos gyvenimą 
kažkaip lengviau įsitraukė. Jiems buvo sunkiau pramokti 
angliškai, suprasti šio krašto įstatymus ir gauti pilietybę, 
bet jie lengviau apsisprendė. Jie žinojo, kuriai partijai 
priklausė, jiems buvo aišku, už kurį kandidatą turi 
balsuoti.

Antrojo Pasaulinio Karo metu ir jo pabaigoje atva
žiavusieji lietuviai ilgesnius metus lankė įvairias mokyk
las, jiems buvo lengviau pramokti angliškai ir suprasti 
JAV konstituciją, bet jie lėčiau traukiasi į Amerikos gy
venimą. Daugumas jau tapo šio krašto piliečiai, gali bal
suoti, bet į savivaldybinį šio krašto gyvenimų jie negali 
įsitraukti. Dar sunkiau lietuviams kandidatuoti atsako- 
mingoms pareigoms. Vieniems nepatinka politika, kiti 
nepritaria veikiančioms politinėms partijoms, o tretieji 
mano, kad viskas bus sutvarkyta ir be jų.

Manome, kad šitoks galvojimas yra klaidingas. Dik
tatūriniuose kraštuose laisvų rinkimų nėra. Ten žmonės 
negali savo kandidatų pastatyti, kitur jiems duodama 
teisė pasisakyti tik už valdančiųjų parinktus kandidatus. 
Sovietų Sąjungoje ir rusų pavergtuose kraštuose ne tik 
kandidatus valdovai parenka, bet žmonėms neduoda jo
kio pasirinkimo. Sąraše palieka vieną kandidatą ir lie
pia “pasirinkti” geriausią. “Rinksi” geriausią ar blo
giausią, visvien liks tas pats komunistų primestas žmo
gus. Visi žinome, koki “rinkimai” Lietuvoje buvo pra
vesti į “liaudies seimą”, kiekvienam aišku, jog tai yra 
tiktai pasityčiojimas iš krašto gyventojų... ,

Turime pripažinti, kad Amerikoje rinkimai yra lais 
vi ir tvarkingi. Vienur kitur sukti politikai gali sudaryti 
netikslius sąrašus, kitur gali netiksliai suskaičiuoti, bet 
tas negeroves galima kelti viešumon ir reikalauti dides
nio tikslumo. Čia yra laisva spauda, kuri negeroves no
riai iškelia; čia galima kreiptis į teismą, kad patikrintų 
sąrašus ir dar kartą suskaičiuoti balsus. Užtat čia kiek
vienam piliečiui reikėtų dalyvauti ne tik savivaldybės, 
bet ir kongreso bei prezidento rinkimuose. Reikia iš anks 
to pasiruošti, įsirašyti į rinkiminius sąrašus, o vėliau, 
kai ateina balsavimo diena, tai pasinaudoti laisviems pi
liečiams duodama teise.

Mes patariame visiems lietuviams dalyvauti rinki-

Rusų emigrantų spaudoje 
jau gana senokai buvo įdėtas 
sovietų rašytojo ir kritiko Bie- 
linkovo laiškas PenCIubo Val
dybai. Laiško antraštė — “Va
karų inteligentija, Sovietinė 
opozicija ir laisvė, kuriai gre
sia mirtis”.

Laiško autorius sako, kad 
Vakarų vadinamieji humanis
tai ir liberalai , besidangstyda- 
mi visokiomis skraistėmis ven 
gia tikrų faktų, kad jie lyg pri 
rakinti prie grandinės ir gina 
ne — savo interesus. Autoriaus 
nuomone, visi Vakarų pusbal
siai kalbantys “kritikai iš tik
rųjų yra budelių sąjunginin
kai”. Jie privedė prie mirties

Mandelštamą ir Cvietajevą. 
Jie privedė prie Stalino ir Hit
lerio sąjungos, jie gelbėjo nu
malšinti vengrų sukilimą, jie 
užujo Pasternaką, jie kaltino 
Siniavskį ir Danielių, jie pa
skubino Solženiceno tragedi
ją, jie, be kita ko, kaltina 
kiekvieną, ypač rašytoją, kad 
bėga iš Sovietų vergijos ... be- 
gelbėdami savo kailį.

Bielinkov toliau šitaip rašo:
— bolševikų negalima per

auklėti, negalima priversti ga 
voti. Ir čia prieiname pagrin
dinį klausimą: — kuris kvai
lys Sovietų ar Vakarų, yra pa
vojingesnis? “Ir aš, seniai be
ieškantis teisybės, klausiu ir — 
atsakau:

muose ir duoti savo balsą už geriausius kandidatus. Chi
cagoje bus renkami aldermanai. Jie sudaro pagrindinį 
miesto savivaldybės organą. Kandidatų tarpe yra daug 
gerų žmonių. Kiekvienas savo apylinkės žmones arčiau 
pažįsta. Jis pats turi spręsti, kuris kandidatas yra ge
riausias. Jeigu yra daugiau kandidatų ir jų tarpe yra lie
tuvis, kuris ryžtasi bet kurioms savivaldybės pareigoms, 
tai mes patariame balsuoti už lietuvį. Žinome, kad didelė 
lietuvių dauguma yra teisingi, darbštūs ir padorūs žmo
nės, todėl ir patariame skaitytojams balsuoti už lietuvius.

Chicagos 13-tame warde patariame balsuoti už Juo
zą Bacevičių, kuris kandidatuoja to wardo aldermano 
pareigoms. Visi žinome, kad Bacevičius dar neseniai čia 
įsikūrė ir jam dar gali būti nežinomi kai kurie šio kraš 
to įstatymai, bet mes žinome, kad jis turi daug energijos 
studijoms. Kai jam iškils nauja problema, tai jis turės 
pakankamai pasiryžimo iš pagrindų ją pastudijuoti, su
rinkti faktus ir padaryti tikslų ir teisingą sprendimą. 
Jeigu jis padarytų kokią klaidą, tai jis turėtų drąsos ją 
pataisyti ir kitus bendradarbius prie tikslesnės minties 
ir kelio vesti.

Mes žinome, kad Bacevičius yra geras lietuvis ir ge
ras šio krašto pilietis. Jis yra pasiryžęs gerbti šio krašto 
įstatymus, bet jis taip pat neleis smarkuoliam, trempiant 
pagrindines žmogaus teises, lipti ant sprando, griauti 
gražias apylinkes ir sėti nerimą. Žinome kad jis, jeigu 
būtų išrinktas, tai bus naudingas ne vien lietuviams, bet 
ir kitiems 13-to wardo gyventojams. Bacevičius gins na
mų savininkų ir tuose namuose gyvenančių žmonių tei
ses, sieks didesnio saugumo ir bandys sumažinti įvai 
rius politikų primetamus mokesčius.

Tą patį galėtume pasakyti ir apie Kazimierą Oksą, 
kuris kandidatuoja 19-to wardo aldermano pareigoms. 
Geresnio ir nuoširdesnio ir kantresnio žmogaus mes ne
žinome. Jis yra labai pareigingas. Jeigu jis bus išrinktas, 
tai jis vykdys rinkiminėse kalbose duetus pažadus. Pa
tariame 19-tame warde gyvenantiems :ietuviams atiduo
ti savo balsą Kazimierui Oksui.

Chicagos 18-tame warde kandidatuoja Donald F. 
Janulis, Chicagoje gimęs ir užaugęs lietuvis. Minėto war
do lietuviai turėtų atiduoti jam savo basus.

Antradienį pasinaudokite turima rinkimų teise ir 
parodykime čikagiečiams, kad šiame mieste lietuvių 
skaičius nėra toks jau mažas, kad lietuviai kandidatai 
gavo daug balsų.

vietų kvailys yra geresnis... ” 
Kodėl Sovietų kvailys yra ge 

resnis? Sovietų Sąjungoje už 
savo kvailumą galima pasista
tydinti vilą, kai tuo tarpu Ame 
rikoje negalima. Toliau dar 
baisiau: — Sovietų intelektua
lai viską gerai įžiūri ir supran
ta, bet kai sėda prie kūrybos 
stalo, tai terašo apie tai, kaip 
graži yra tarybinė santvarka!

Viename Sovietų kacete — 
rašo Bielinkov — kapitonas 
Vietrovas vienos “poli t. savi
švietos” metu sušuko:

— Partija ir vyriausybė pra
neša, kad visi tie, kurie gerai 
dirbs, bus palaidoti karstuose. 
O visi kiti blogai dirbantys bus 
palaidoti nuogi kaip šunes, su 
lentuke ir eiliniu kalinio Nr. 
prie kojų.

Sovietų Sąjungoje karstai 
būna |vairių formų. Ypač 
aukštieji batlaižiai pasirūpina 
savo karstais, kurių išvaizda 
primena automobilius, vilas ir 
valstybinius lunaparkus. Ame

kt.) karstai būna visai kitos 
formos ir kitos paskirties...

Kodėl Sartre giria Sovietinę 
santvarką? Ne todėl, kad jam 
viskas sovietiška patinka, bet 
todėl, kad jam nepatinka pran 
cūzijos tvarka. Visai panašiai 
elgiasi vadinamieji pažangieji 
visuose Vakarų kraštuose. Sa 
vo krašte jie pažangūs, ir ko
vodami už pažangą pas save, 
ieško sąjungos su šlykščiausią 
žmonijos istorijoje reakcija, su 
siaubu, koks vienintelis žmo
nijos istorijoje. Jie tiesia ran
ką. .. bolševikams 1 šviesieji 
Sovietų Sąjungoje inteligentai 
veda tylųjį pasipriešinimą ko
munistinei santvarkai, ir jie 
su liūdesiu žvelgia Į Vakarus, 
kur turėtų būti sąjungininkų, 
o tesama priešių. Sovietų in
teligentija kovoja su Sovieti
niu fašizmu, o Vakarų vadi
namieji pažangieji išeina į 
<ovą prieš pasaulio demo
kratiją, pakyla prieš kovą, ku 
rią veda šviesieji pogrindžio va 
dai. Pakyla ir smaugia visus 
pačioje Sovietų Sąjungoje ban 
dymus apginti demokratiją. 
Kokia bebūtų demokratija, bet 
, i yra geresnė už geriausią fa
šizmą, rudąjį ar raudonąjį..

Jūs Vakarų pažangieji, va
žiuojate į Sovietų Sąjungą ne 
tiesos ieškoti, bet pagelbėti so
vietinei žvalgybai užgniaužti 
betkokią laisvesnę mintį. Jūs 
esate papučikai (įvairūs ben
drakeleiviai, vadinamieji kul 
tūrmainiai), jūs geriau nekal
bėkite apie generacijų politi- 
' <ą, apie peršamą pagalbą kul
tūrai. .. ”

Ateinantį antradienį, vasario 23 dieną, balsuokime už 
Juozą Bacevičių Chicagos 13-to wardo aldermano parei
goms, nes jis viešai pasižadėjo:

1. Ginti Marquette Parko lietuvių koloniją, kad ji bū
tų švari, saugi, tvarkinga ir lietuviška mums ir mūsų vai
kams.

2. Sustabdyti nuosavybės mokesčių kėlimą, nes namų 
savininkams našta jau darosi nebepakeliama.

3. Kad būtų pagerinta mūsų apylinkės gyventojų ap
sauga, skiriant daugiau gerų policijos vyrų.

4. Kad nebūtų keliamos kainos už važinėjimą busais, 
kuriais dažniausiai tenka naudotis pensininkams ir netur- 
tingesniems žmonėms.

5. Kad į miesto švietimo tarybą atstovai būtų ne ski
riami, bet renkami.

6. Kad būtų sustabdytas prievartinis mūsų vaikų ve
žiojimas busais į kitų apylinkių mokyklas.

7. Kad visi politiniai pareigūnai atitinkamoms įstai
goms viešai paskelbtų savo turto kiekį ir gaunamas pajamas.

8. Kad nebūt; vedamas Crosstown Expressway, ku
riam reikėtų išmesti pasakiškas sumas ir kuris pakenktų 
mūsų apylinkei.

9. Kad niekas nesidangstytų pilietinių teisių skraiste 
ir nelaužytų kitų gyventojų pagrindinių pilietinių teisių, ne
verstų jų bėgti iš savo namų ir išpuoselėtų apylinkių.

10. Kad galėtų būti gyventojų rinktas, o ne viską troš
kinančios politinės mašinos primestas atstovas.

Patys balsuokime ir savo kaimynus kvieskhue balsuoti 
už Juozą Bacevičių 13-to wardo Aldermano pareigoms.

Komiteto Bacevičiui Išrinkti vardu .
STASYS PATLABA

II.

Kuzniecov — irgi pabėgėlis 
š Sovietų Sąjungos ta pačia 

Vakarų — Rytų “kultūrinių 
mainų” politikos tema rašo:

— Tiesiog nuostabu, kaip 
profesoriai, rašytojai, meni
ninkai, apskritai intelektualai 
važiuoja į Sovietų Sąjungą ir 
ko, patys nežino, ko beieško
dami? ! Tariasi bendradarbau 
ją su kultūra, su laisve, o iš tik 
ro tiesia ranką budeliams, ge 
ria degtinę su krauju, su kavi- 
aru užkanda, šnekasi su mer
ginomis, kurias savo tikslams 
nusamdo NKVD. Jokio dialo
go negali būti, tėra talka Krem 
liaus agentams. Pasimuisto 
taukuose ir pagyrimuos, ir 
grįžta įsitikinę, kad jie myli
mi, kad jie vieninteli pažan
gūs. Mano Dieve, kiek daug 
Vakaruose kvailių... — bai
gia savo straipsnį laisvę pasi
rinkęs rašytojas Kuzniecov.

III.
Kas čia? Juditos Vaičiūnai

tės eilėraštis (žr. “Lit ir Me
nas’’ Nr.6) “Pasaulio plakatai” 
Pasiskaitykime:

Kūdikis žvaigždei akis
atmerkia

(juodą mergaitę linčiuoja
Amerika) —

sidabraspygiė šviesa virš lopšio 
(pasmerktą galvą maištingai

atlosi),:
gieda vaikai taip skaidriai ir 

skardžiai
(kinai, kalėjimai, 

šventnamiai — skradžiai),/ 
naktį vargonais ant sniego

grojama
(degina tavo knygas

pogromai)^?
gruodžio žvaigždė ledėja 

latakuos!
(veidas juoduoja pasaulio

plakatuos). |
Ąndže-1 
tos pat I

Eilėraštis skiriamas 
lai Denis. Iš tikrųjų, 
Juditos žodžiais,

Per veidą, krūtinę,
per pilvai 

bėga bangų drebulys...
... Aš kliedžiu.

Nusialinu...
J. Cicėnas į

help your
HEART FUNdV 

help your HEART;

VERTA PASIDAIRYTI 
PO AMERIKĄ

RAŠO DR. ANTANAS J. GL’SĖNAS
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MEŠKOS VEISIASI KALNUOSE

Iš Rūkstančio kalno šviesią ir saulėtą 
dieną galima įžiūrėti net 7 Amerikos vals
tijas. Į kalną pravesti geri keliai. Jie yra 
gana gerai prižiūrimi. Pakelės apstatinė
tos moteliais ir retomis turtingesnių žmo
nių gyvenvietėmis, čia pasistato namų ir 
ne toki jau turtingi žmonės. Dažniausiai 
čia įsikuria gamtą mėgstantieji ir nuo mies 
to triukšmo bėgantieji amerikiečiai.

Naktimis Rūkstančio kalno pašlaitėse 
slampinėja juodos meškos. Jos ateina prie 
motelių ir ieško maisto. Labiausiai joms 
patinka vartalioti skardines, sumestas į 
atmatų dėžės. Jeigu pati dėžė yra metalinė 
arba atmatoms naudojama aliejaus ar ki
tokio skysčio statinė, tai triukšmas gana 
didelis. Meškos, besiknaisiodamos po dė
žes, prikelia net miegančius.

UŽTVANKĄ STATĖ GERI INŽINIERIAI

Norris Dam užtvanka yra didelis inži
nierių darbas. Inžinieriai taip pat viską 
apskaičiavo, kad būtų elektros ir nenu
kentėtų Clinch upė, joje ir apie ją besivei- 
siančios įvairios žuvys ir augantieji aug
menys. Amerikos inžinieriai pastatė už
tvanką, bet neišnaikino upėje ir pakraš
čiuose esančios gj vybės. Jie nepasielgė

taip, kaip padarė rusai su Asvano užtvan
ka. Užtvanka dar neprileista, o Nilas jau 
ne tas. Penkis tūkstančius metų egiptiečiai 
gyveno ir maitinosi Nilo vandenimis, o 
dabar jie priversti bėgti nuo Nilo pakraš
čių. Užtvanka sustabdė Nilo aukštupio trą 
šas, ir tuo baigėsi Nilo pakraščių derlius. 
Egipto matininkai sugalvojo gražiausias 
formules Nilo pakraščių žemei matuoti, o 
dabar visi jų matavimai eina niekais, nes 
jau antri metai Nilo pakraščiuose niekas 
neauga.

Tūkstančius metų Nilas sutraukdavo į 
savo deltą milijonus žuvų ir įvairiausių vė
žių, kurie maitindavosi Nilo vandenų at
neštomis įvairiomis šaknimis, planktonu 
ir dumble buvusiu maistu. Padarius už
tvanką, pasibaigė dumblas ir neauga plan
ktonas. Rytų Viduržemių jūros žuvų ir žu
velių niekas netraukia į Nilo deltą, nes 
nėra ko ėsti. Tuo pačiu metu Egipto žve
jams ten nėra ko žuvauti. Didesnių laivų 
Egipto žvejai neturi, o senais savo laive
liais jie nieko nepagauna, šimtai žvejų li
ko be darbo, o tūkstančiai egiptiečių liko 
be žuvies. Jaunus žvejus Naseris kvietė į 
kariuomenę, bet karo tarnyba žmonėms 
maisto neneša.

Amerikos inžinieriai ištyrė Norris už
tvankos dugną, kad nebūtų plyšių ir sulai
kytas vanduo neprasiveržtų į žemės gilu
mą. Jeigu kurioje vietoje abejojo, tai ten 
privertė didžiausius kiekius gero cemento 

’ su kitomis medžiagomis. O rusų inžinie
riai užtvankos dugno visai neištyrė. Nilo

Charleston miestan atvežti Afrikos vergai pardavinėjami rinkoje, šešiolik
tame ir septynioliktame šimtmetyje plantacijų savininkai galėdavo nusi
pirkti vergv kiekvieną kartą, kai ispanu ar brity laivas vergus atveždavo. 

Savininkai galėdavo pasirinkti stipresnius vyrus ir moteris.

vandenis jie paleido į slėnį, o dabar visi 
yra susirūpinę, kad ta užtvanka niekad 
neprisipildo. Egiptiečiai mano, kad už
tvankos vanduo veržiasi gilyn ir egiptie
čiams jis prapuola. Nilo vandenys nešė 
egiptiečiams gerbūvį, bet į dykumos gylį 
besisunkiantis vanduo Egipto gyventojams 
visai nenaudingas.

PIETUOSE KALNAI DIDESNI

Negalėjau atsidžiaugti Tennessee vals
tijos gamtos vaizdais. Teko važiuoti ežerų 
pakraščiais ir pervažiuoti daug tiltų. Yra 
daugybė upių, dar daugiau joms perva
žiuoti įvairios konstrukcijos tiltų

įvažiavus į North Carolina, vaizdas ge

. jant yra pavojinga dairytis į šalį, bet kar- 
i tais neiškenčiu. Jeigu randu vietos sustoti,- 

tai dažnai sustoju ir pasidžiaugiu gamtoj 
stebuklais. O jeigu būna šviesi diena, tai 
ir foto nuotrauką pasidarau.

Labiausiai mano akį patraukė Chim
ney Rock, Natural Bridge, Blowing Rock, 
Ceaser’s Head, Mount Mitchell ir daugybe 
kitų vietų. Toki pavadinimai ne be reikalui 
duoti. Jeigu savo akimi nematytum, tai 
netikėtum, kad pati gamta per tūkstančiui 
metų galėtų tokius “tiltus” pati “pastaty
ti” ir taip gerai juos prižiūrėti.

LABAI GRAŽIOS EGLĖS

Iš kalnų įvairiose vietose sruvena šal
tiniai. Vanduo švarutėlis, krištolinis, šal
tas ir skanus. Manau, kad jis ir sveikasf 
Kalnų viršūnės ir tarpukalnės yra apaugu J 
sios įvairiausiais medžiais, bet daugiausiiF 
matosi pušų ir eglių. Yra beržų, drebulinį 
vietomis uosių ir net klevų, bet eglės taį 
gražiausiai atrodo. Jos pasipuošusios, kaip 
gražiausios karalaitės.

Gražių medžių yra ir kitose Amerikoj 
vietose. Esu buvęs Wyoming, Utah, Ida
ho, Nevada, California, Oregon ir Washing 
ton valstijose. Ten miškai pasakiški ir me 
džiai nepaprastai gražūs, bet to gamtoj 
grožio netrūksta ir Sooth Carolina valsli<| 
joje. North Carolina ir Virginia valstijosdį 
kalnai daug aukštesni, bet gamtos grožis 
ir pakalnių vaizdai nei kiek nemenkesnif 
negu kitur. į

(Bus daugiau)

rokai pasikeičia, čia prasideda aukšti kal
nai. Nespėjai ant vieno užlipti, priešakyje 
dar aukštesni stūkso. Vietomis kelias eina 
kalnų pašlaitėmis, o kitose vietose jis pra
vestas tarpukalnėmis, čia taip pat teko 
statyti daug įvairių tiltų. Dviejuose vieto
se teko pralįsti tuneliais. Inžinieriai ap
skaičiavo, kad tunelis pragręžti bus pi
giau, negu vesti plentą aplinkui kalną.

Man patinka važiuoti šiaurės Karolinos 
kalnų keliais, nes turiu progos pasidžiaug
ti gamtos vaizdais. Vietomis tie vaizdai at
rodo pasakiški, vienas prie kito labai su
derintai supinti . Aš sulėtinu automobilio 
bėgimą, kad galėčiau mesti akį į gražų 
akmenį arba pakrantę. Kalnais važiuo- •
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2851 W. 63rd STREET 
Ofi»o telef.: PRospect 8-3229 

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

LOS ANGELES, CAU
Komedija Ku-ku

šių metų sausio 31 d. įvyko 
įspūdingas Susivienijimo Lie
tuvių Amerikos 75 kuopos me
tinis — tradicinis parengimas, 
kurį būtų galima pavadinti

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telefu PRospect 8-1717

DR. S. BIEŽIS
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez4 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71$t STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštad. tiktai susitarus^

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas.

DR. EDMUND E. C1ARA 
2^uY W. 5ist STREET 

TeL; GR 6-2400
VaL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
i—4, 7—9, antrad., penkt. 10—4. ir 

šeštad. 10—2 vaL

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. E1S1N - EISINAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

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

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

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZ1STAS

(Arch Supports) ir t. L

2850 West 63rd St., Chicago, HL 60629 
Telefu PRospect 6-5084

GRAD1NSKAS

vaišėmis ir šokiais.
Nelengvas šiandien yra vi

soks visuomenės darbas, dar 
sunkesnis yra dramos pastaty
mas, nesant pakankamai inte
ligentiškų, sugebančių ir no
rinčių tokį darbą atlikti pajė
gų, o ypač stokojant lėšų. Kur 
noras, ten ir galia. Kad ir su 
menkomis galimybėmis, susi
darius geriems norams, atsi
rado ir galia ir kultūrinis dar
bas buvo atliktas. Los Angeles 
Lietuvių Dramos Sambūris, 
režisuojant D. 
puikiai suvaidino linksmą, 
pamokinančią kritikos dramą, 
— arba kaip pats autorius A. 
Kairjs pavadino — komedija 
“Ku-Ku”. Gausūs aplodismen
tai bylojo publikos pasitenki
nimą ir pilną dramos įvertini-

trui Klimui, kuris buvo vienas 
Nepriklausomybės Paskelbimo 
Akto signatarų.

Džiugu, kad nors svetimieji 
prisimena mūsų didžiuosius vy
rus, nes savųjų jie yra beveik 
užmiršti. K.

RAUDA
Aš suprašysiu raibų gegučių iš tolimų 

/šalelių
Ir raibų sakalėlių nuog jūros kraštelių. 
Kad jie suskristų ant aukšto kalnelio.

Mackialipnpi Kad 3‘e susėstų ant medžių šakelių, 
* lacKianenei, jje pa(iėtų budint motinėlę, budint

/sengalvėlę.
Gal ji pražiūrės mėlynom akelėm. 
Gal ji prakalbės meiliom lūpelėm. 
Gal ji pratars į mane, strata, nors pusę 

/žodelio.
Lietuvių tautosaka

AM-FM RADIJAS

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

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PL WAibrook 5-8063

A ■ --t

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,

Susirinkimų fa* parengimų
PRANEŠIMAI

— Amerikos Lietuviu Piliečiu Pa
šalpos Klubo mėnesinis narių susirin
kimas įvyks sekmadienį, 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, raŠL

— 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. Kalys

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE”, — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

PHASE 
BE 

CAREFUL!
Only you 

can prevent 
forest fires 1

LTTE TUOS BIZNIERIUS 
KURIE GARSINASI 

-NAUJIENOSE“

j GUŽAUSKŲ
Į BEVERLY HILLS GĖLINYCIA I

VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

L Telefonai: PR 94933 ir PR 84)8341
* i... i m . <

GĖLININKAS 
(PCTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1229

TĖVAS IR SONUS

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: Pinnad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtai 
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”
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč.

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

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

CHICAGO, ILL. 60629

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

DR. LEONAS SEIBUTIS
- INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų.

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
rį ūtė ir Laima Luneckienė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASCIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

Pirmai programos daliai pa
sibaigus, kuopos pirmininkas 
p. P. Petraitis padėkojęs daly
viams už paramą — atsilanky
mą, pakvietė visus prie lietu
viškų vaišių ir lietuviškos šo
kių muzikos, kurią pateikė 
žinomas muz. p. Kraftas ir 
Frank Žukausko, Antano Bra
zausko ir Jono Kairio grupė, 
neieškanti sau “algos” t. y. už 
ačiū.
Jauki nuotaika ir draugiškas 
pobūvis tuoj užviešpatavo sa
lėje, kur prie linksmos muzi
kos ir gražių ir lietuviškų val
gių balius užsitęsė iki vėlyvo 
vakaro. Pokylis nebūtų tiek 
susilaukęs įvertinimo ir pagar 
bos, jei mūsų gabios šeimi- 
linkės nebūtų sugebėjusios pa 
teikti tokius gražius ir sveikus 
valgius. Dėkui ir pagarba ten
ka Izabelei Samokienei, Shar- 
lotei Sakalienei, Elzbietai Ado 
maitienei, Marijonai Biekszie- 
nei, p. Schultzienei, p. Miglinie 
nei ir Marijai Kairienei. Jos 
taipgi nereikalavo sau išimčių 
nei atlyginimo, dirbo lietuvy
bės labui.

Kur noras, ten ir galia: kur 
vienybė ten ir galia. Dar ne
didelės mūsų jėgos Los Ange
les didmiestyje, bet jau, kaip 
matome, kultūros pažibos kas 
kart ima vis labiau reikštis lie
tuviškojo gyvenimo apy ratyje. 
Miela būtų dažniau susilaukti 
panašių parengimų, kuriuose 
visi: senas ar jaunas, didis ar 
mažas, juodo ar balto darbo 
atstovai galėtume susiaurinti 
mus skiriantį protarpį, gal 
vieningai dirbdami galėtu
mėm lengviau pastoti kelią ir 
mūsų priešams, mūsų tautos 
geriausiu pajėgu naikintojams.

JJfrs.

MATHEW GOTAUT
Mirė 1971 m. vasario 18 1:30 vai. popiet, sulaukęs 79 metų am

žiaus. Gimė Lietuvoje.
Paliko nuliūdę: sūnus Michael Sloger, duktė Frances Lockwood, 

jos vyras Albert, sūnus John Sloger, jo žmona Mary, duktė Mary Dix
on, duktė Anna McGee, jos vyras Earl, sūnus Joe Sloger, jo žmona 
Conny, duktė Charlette Būras, jos vyras Henry, anūkas Ken Buras ir 
kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Velionis buvo mirusios Praksedos vyras.
Kūnas pašarvotas Modeli Funeral Home, 5725 So. Pulaski Rd.
Vietoję gėlių pageidaujame aukoti Benamių vaiku institucijoms.
Pirmadieni, vasario 22 dieną 10:00 vaL ryto bus lydimas iš kop

lyčios į LiHuvių Tautines kapines.
Visi a 

kviečiami 
mą ir atsisveikinimą.

a. Mathew Gotaut giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
ialyyauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patamavi-

Nuliūdę lieka:

dukterys, sūnūs ir giminės.

Laidotu riu Direktorius Modeli Funeral Home. TeL PO 74730
ggSEEESS

enkių Metų Mirties Sukaktis

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
‘AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

k > Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID -i > ; . . ’ • . . ‘ r • ‘ '• ' ' ' -• - -
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 -1742

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

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

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

Ofisas 2750 West 71st St. 
Tel.: 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

TeL: REpublic 7-1941

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
0fi$as: 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.

Federalirrių ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas

CLEVELAND. OHIO
Vasario šešioliktoji

Nepriklausomybės minėjimas 
įvyko vasario 14 d. Naujosios lie
tuvių bažnyčios salėje. Pagrin
diniu kalbėtoju anglų kalba bu
vo kongresui anas Wayne L. Hays 
iš New Yorko ir Amerikos Lie
tuvių Tarybos pirmininkas, gy
dytojas Kazys Bobelis iš Čika
gos, kuris kalbėjo lietuviškai.

Pirmadienio Clevelando Plain 
Dealer paminėjo Nepriklausomy
bės minėjimą, bet savo visą dė
mesį sukoncentravo į tragišką 
Simo Kudirkos įvykį, kurį savo 
kalbose plačiai komentavo tiek 
kongresmanas Wayne, tiek ALT

Mirė 1966 metų vasario mėn. 20 dieną. Gimusi Lietuvoje.
Palaidota“
Miela mato gyvenimo draugė, o dukrai — brangi motina! Pra

ėjo penki labu liūdni metai, bet paskutinės tavo gyvenimo valan
dos ir brangesnieji mudviejų gyvenimo vaizdai niekad neišnyks iš 
mano atmintus.

Penkių lietų dienos suskaitytos, kai mus palikai, o Tave pri
glaudė šalti : apai. Daug vilties turėjai su mumis dar gyventi, bet 
ankstybos mi ties negalėjai išvengti. Likom mes nuliūdę tik Tavęs 
gailėt ir ant i avo kapo gėles padėt.

Mes Tavęf, Mūsų Brangiausioji^ niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebdsugriši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdi

Lietuvių Tautinėse kapinėse.

lieka:
Vyras Albinas ir duktė Mildred.

rara

Š. m. Vasario 2 d. staiga mirus mūsų brangiam tėvui, 
vyrui ir seneliui, teisininkui

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: Y Ards 7-3401

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

Priima ligon.us pagal susitarimą Dėl 
valandos skimbinu telef HE 4-21g. 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

Parašų paliudijimas 
NOTARY PUBLIC 

Draudime informacijos 
INSURANCE 

SIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

AUTOMOBILIAI

Brangenybei, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

NAUJIENAS
btohisubi—“

Tik ribotam laikui
MOSKVITCH 4081E S2875.OO 
ZAPOROZHETS ZAZ 966 

$1895.00

Yra tik labai ribotais kiekiais, 
todėl NELAUK — UŽSISAKYK 

DABAR.

Užsisakyk tik per

a props mrno

NAUJIENAS

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
r Namų automobi

lių, gyvybės, svei
katos ir biznio.

v . Patogios išsimokė-
jimo sąlygos.

jT BACEVIČIUS
6455 So. Kedrfo Avo. PR 8-2233

?1„ j. ■■■ ----------- —T—

EXPRESS CORP.
125 East 23rd Street

Fifth Floor
New York, N. Y. 10010

i ANTANUI SUGINTUI
i i’

palikę giliame nuliūdime nuoširdžiai dėkojame:
Visiems išreiškusiom* mums užuojautą, asmeniškai ar 

spaudoje, atsiuntusiems gėlių arija jo pageidavimu auko
jusiems Dr. K. Griniaus Fondui, taip pat už kitas aukas ir 
visiems kurie pagerbė jį savo apsilankymu bei dalyvavo jo 
laidotuvėse.

Ypatinga padėka LicL Teisininkų Draugijos Centro Val
dybai bei tos draugijos Čikagos skyriui. Liet. Valstiečių Są
jungos Centro Komitetui, Varpininkų Filisterių draugijai, 
“Naujienų”, “Sėjos“, “Sandaros“ ir “Keleivio” redakcijoms 
ir jų atstovams, bei kilų organizacijų atstovams, dalyvavu
siems jo pagerbime.

Dėkojame p. p. M. Mackevičiui, J. Gudauskiui, J. Ta- 
lalai, L. Šmulkščiui, J. Mackevičiui, A. Budrcckui, J. Ber- 
tašiui, J. Našliūnui ir kun. B. Sugintui savo atsisveikinimo 
kalbose prisiminusiems jo nuopatnus bei praeitį.

Dėkojame karsią nėjusiems velionio paskutinėje ke
lionėje. ir laidotuvių direktoriui J. Evans už rū|jeslingą pa
tarnavimą.

Sūnus, žmona, marti, anūkė ir kiti giminės.

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

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

GEORGE F. RUDAHNAS
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

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
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OKSAS TINKA 
ALDERMANO 
PAREIGOMS

priimtas miesto savivaldybės 
nuostatas, kuris turėtų būti 
taikomas visiems alderma-

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

MISCELLANtOUS 
tveirOs Dalykai

MISCELLANEOUS
(vairūs Dalykai

Chicagos 19-to wardo gyven
tojams reikalingas alderma- 
nas, kuris nebūtų susirišęs su 
jokia politine mašina. Casey 
Oksas šioms pareigoms tinka.

Chicagoje reikia pašalinti 
nepasitikėjimą Įvairiais aukš
tesniais pareigūnais. Spren
džiamą balsą šitame klausime 
turi balsuotojai, bet jiems daug 
gali padėti ir renkamieji. Kiek 
vienas jau išrinktas arba ren
kamas pareigūnas turėtų vie
šai paskelbti turimą turtą ir 
gaunamas pajamas. Politikuo 
jantieji advokatai turėtų pa
skelbti savo klijentų sąrašus. 
Casey Oksas sutinka tai pada
ryti, bet jis nori, kad būtų

nams.
Oksas mano, kad miestas tu

rėtų duoti geresni patarnavi
mą 19-tatu wardur, užiman
čiam Beverly, Morgan Park ir 
Greenwood kolonijas. Ten an
trinės gatvės neturi tinkamos 
šviesos, medžiai negenėti ir 
yra visa eilė kitų patarnavimų, 
kuriuos Chicagos miestas turi 
teikti vietos gyventojams.

Oksas mano, kad miesto 
Įstaigose turėtų dirbti Civil 
Service tikrinti ir pripažinti 
tarnautojai. Negalima tarnau
tojų kaitalioti kiekvienų rinki
mų metu. Vietas turi užimti 
darbui tinkami pareigūnai, o 
ne kuriai nors partijai arba 
tos partijos grupei paklusnūs 
tarnai.

Patariame minėtose apylin
kėse gyvenantiems lietuviams 
balsuoti už nuoširdų lietuvi Ca 
sey Oksą. Jie privalėtų kviesti 
ir savo kaimynus už ji balsuo
ti. Balsuotojų jis tikrai neap
vils, nes jis yra nuoširdus ir 
geras žmogus. • •> 
Komitetas Casey Oksui rinkti

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

• “ essary.
Phone YA 7-5580, ext. 283 

for interview.

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

with Grill work.
Steady job.

Phone 778-0896

XtNTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMA 3 KAMBARIŲ nau
jai dekoruotas butas su vonia. 

Tel. FR 6-6436

■IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS su vir- 
ftuvės privilegijomis, vienam asme- 
I niui, naujas garažas. Brighton Parko 

apylinkėj. Tel. LA 3-7050.

2 KAMB. APŠILDOMAS BUTAS su 
šaldytuvu ir krosnimi. Marquette 

Parke. Tel. 434-7612.

BRIGHTON PARKE naujam name iš
nuomojamas kambarys su atskiru įėji

mu ir patogumais. Skambinti 
LA 3-3384

PAREIŠKIMAS
Southwest News - Herald 

1971 m. vasario meni 11 d. nu
meryje po nuotrauka, kurioje 
miesto meras lietuvių delega-

cijai Įteikia proklamaciją skel
biant Lietuvos nepriklausomv; 
bės dieną Chicagos mieste, už 
raŠas yra klaidingas ir pridėtas 
be mūsų žinios ir sutikimo.

GARAGE DOORS
COMPLETE DOOR REPAIRS 

AND INSTALLATION 
EIJ£ČTRIC OPERATORS 
Commercial A Residential.

CALL
ALL OVERHEAD 

DOOR CO.
3300 W. ARMITAGE

AR 6-6417
HOME IMPROVEMENT
Porch Remodeling. Repairs, 
Additions. Aluminum Siding. 

WORK DONE BY
UNION CARPENTERS 

5106 N. MARMORA 
774-6819

CARPENTER — PAINTING 
DECORATING & ETC. 

Guarantied Workmanship. 
Reasonable rates. 
Prompt service. 

458-8962

LEPAK’S PLUMBING' 
Electric Rodding. Complete Ki
tchen & Bathroom Remodeling: 

Water mains installed. 
Free Est. 24 hr. Service. .

, . . 276-7372 ;or 965-201^’ . [•

CARPENTRY & REMODELING 
Expert workmanship. 

Free Estimates. 
' Reasonable rates'.

Call HE 4-5312 or 
Call LOUIE 636-9534

K. E. MOUNTAIN
CUSTOM CARPENTRY

AND REMODELING

GR 5-4119
COMPLETE PLASTERING 

SERVICE 
Ceilings, rooms, arches & 

patching.
WHXIAM McDONNELL 

383-1041

I DO MY OWN WORK
Over 20 years at the trade. 
If you have any Carpenter 

work.

Phone 755-0060

MILL & CONSTRUCTION 
General Remodeling 

Fully Insured 
Evenings ES 8-4678 
524-0336 — Anytime

PASKOIX)S PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. 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

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

MAUS

MĖN: 28:0.

AGO'S LIETUVIU CHORAS

H ENGIA.

JOHA^STRĄUSS 

VE i K S MfcįįBPLRETE,

SĮ SABONIS 
radviLas

AL BRAZIS, 

PRAJR1MĖ RASKI 
ALVINA GiEDRAI^iė, J.LAU 

Jį^LEKSIUNAS

ELEONORA ZAPOL'IS, -1 
f '. REŽCSORIUS IR DIRIGENTAS

MUZ. K. STEPONAVIČIUS
OPERETES -PASTATYMAS .iVYKS ' ' 

MARIA HIGH SCHOOL a6d' ‘ 
6700 S. CALIFORNIA AVE

BILIETAI GAUNAMI "MARGINIUOSE

Taip pat he mūsų žinios ir 
sutikimo ta pati nuotrauka 
naudojama aldernianinių rin
kinių reklaminiame lapelyje 
pavadintame “Citizen’s Voice”: 
Kun. Gediminas Kijauskas S J,

Andrius Juškevičius
"■ Jonas Jasaitis

CARPENTER
Still hasn’t made first 

$1,000,000. Complete remodel-: 
ing service. Porch ; and fence
... repairs. - _ ■■ <s,■c-Ji

Call BILL 271-9130
. r ■« . * • ' *■ ■ v x

PANELING • PLASTERING 
CARPENTRY • PAINTING 

. & r DECORATING
Fast reasonable, -dependable work. 
Industrial^ Residential, Commercial. 
. { rFOR. -FREE' ESTIMATE

' . CALL
• - "• 324-059Ž- 9 - * > » *

GEROS DOVANOS

HERBERT- SEYFARTH 
DECORATING CO. C. “EDDIE” JOHNSON

PIGESNIS Už BARGENĄ
Fantastiškas pirkinys. Tik už $18,900 
jūs gausite didesnį 4% kambarių pa
trauklų mūrą apie 10 metų senumo. 
Labai puošni virtuvė su valgomuoju ir 
baru joje, 2 puikūs miegamieji. Ąžuo
lo medis, durys ir spintelės. Pilnas 
rūsys su apsauga nuo potvynio, 2 auto 
garažas. Nesirūpinkite dėl įmokėji- 
mo — jis yra labai mažas. Vardan 
savosios laimės skambinkite stebukla

dariui. J
Skambinkite MICHAELS dabar.

Kalbame lietuviškai.

, 254-8500

Juodųjų maršas i Cicero 
skelbiamas šL šeštadienį 
Kun.. John Barber, kandida 

tas i 4 wardo aldermanus,' pra 
eitą ketvirtadienį pasakė,Ikad 
jis |ikisį, . tūkstančio- < juodųjų 
dalyvaujant protesto marše į 
baltųjų gyvenamą ^Cicero . šį 
šeštadieni. < t-..v'rs- J' ■ ’

Kun. Barber kvietč vyrūs da
lyvauti proteste dėl betikusių 
gyvenamų pa talpų,-’švifetimd ir 
sveikatos bei gerovės progra
mų ketvirtajame,, (warde pro
testuojant. prieš , jo oponentą 
Claude. W. B. Holmaną. ;
< Maršas prasidės šeštadieni 
nuo Barberio būstinės 515 E. 
47th Street ir baigsis Cicero’/Po 
maršo 7 vąį. vakarob .usr.nūtin- 
gas; Martyno Liuterio Kingo 
dirbtuvėje 7911- Si Halsied St„ 
kur kalbės Gary meras Hat
cher, Newarko meras Kenneth 
Gibson ir Georgijos seimo atst. 
Julian Bond.

Canvas hanging. Interior < and 
exterior painting. Insured.

586-1620 >

■for all your carpentry needs 
i & work. ....

z 4^4-1738; 4

PORCHES — STEPS —
GARĄGES

Garages;Doors. Ceiling, Tiles, 
Room additions,;

Carpenter .work of -any kind. .

.. .. A-l CARPENTER------ .
' ... SPECIALIST ...

All types Of remodeling
Low pridės.' Frėė’estimates.

u:’. ■
677-13.43 after 6 P. M. .•A . - ... - ■■

CICERO — 16-tos ir 50 Ave. apylin
kėje: 2 butai po 6 kambarius su 2 
kamb. beismante. Nauja gazo šilima. 
Įmokėjus $3,000 duodama paskola 25 

.metams.
SVOBODA. 2134 So. 61st Ct.. Cicero 
BI 2-2162. Jei .neatsako — LA 1-7038

GERAS MŪRO- NAMAS, 4 kambariu, 
16 metų Marquette Parke. įrengtas 

rūsys, garažas. Nebrangus.
Tel. 778-6916

ŽMONĖS PERKA NAMUS
DIDELE, liuksus rezidencija. 6 

kambariai naujam Marquette Parke. 
Karpe tai, 1% vonios, naujas garažas. 
$31,200.

GRAŽUS 2- BUTŲ mūras, 2 po 6. 
Naujas šildymas gazu, Air conditioned. 
Didelis lotas, mūro garažas. $31.500.

VERTINGAS APARTAMENTTN1S 5 
metu. $22,000 pajamų, Nepaprastai 
graži vieta, arti Marquette Parko. Su
mokėta kaina grįžta beveik per 7- me
tus. _

LENGVŲ $ 14,000 pajamų iš apari 
tamentinio mūro, kuris ir 15 metu ne
turi. Pastatytas turtingam rajone. 
Kaina ereitam nirkėiui $77.000.

KUKLUS NAMELIS — 2 / butukai 
narname Marquette Parke. Kaina 
$17.000 sal ir mažiau. , •

2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh
ton Parke. Duoda virš $16.000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nuDirksi už $52 500. •:

PLATŪS LOTAS. Marnuette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina - 
tarsim.

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

SUSI

58-TA IR AUSTIN

GENERAL (BRICK WORK 
Custom fireplačts, room addi
tions, commercial & residential/ 

Glass block windows, v f
• >. All-repair wbrky ;

. 7456-2849 ?/.OiGz '

CARPENTRY —
ALX TYPES

Smail jo]>s..welcome.
įRęasonąblę.......

20 years experience.
.7^965-8182

HENRICH PAINHNG, 
r ,- -DECORATING/

WALLWĄąHING
, • Interior} r— Exterior . work* ..

Call anytime. Work guaranteed.
, .477-1882 -•

HAN>YMAN

Specializing.in Carpentry, Plum
bing, Floor: tile. Reasonable -

> rates. Expert workmanship.
\ . 4684012.

PLASTERING PATCHING
REMODELING

We do walls, ceilings, archways.
"T-' -Frėė Estimate. ji‘ 
All work Guaranteed.

CALL,ANįYhW ; - 386r2951

Tikrumoie vienas is geriausių, gražiai 
atrodantis ir patrauklus 5% kambarių 
mūras su 3 jaukiais miegamaisiais. 
Labai patogi ir šviesi virtuvė su valgo
muoju prie pasakiško kiemo, kuriame 
vra svajingas patio ir didesnis, puikus 
2 masinu garažas. 'Visas namas yra 
šū centriniu oro vėsinimu. įkainuo
tas žemiau statybos kaštų. Dabar to
kiu gerų namu kaip tas iau nestatol 
Būkite apdairūs. Skambinkite ste- 

’ bukladariui 
Skambinkite MICHAELS dabar.

Kalb?™* L'ofnxriskai.
254-8500

PERSONAL 
Asmenų Ieško

CARPENTRY - PANELING
Plastering, painting.

Special discount before Jan. 15

; 324-0592?< 4

SISTER NAOMI
I V

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

2 PO 6 MŪRINIS. 2 atskiri karatu 
vandeniu šildvmai ?azu.Modernios 
virtuvės. 2 automobilių garažas.; Mar
quette Parke. *32.000. ‘ 1 ." '

PUIKI,4 MIEGAMU. 2% ’s vonios. 
1 metų mūrinė TPzidenciia. Išbaigtas 
rūsys radiant šilima gazū. 2* blokai 
nuo HickoTv eoKn lauku. . $49.500/w t

5%‘ K AMBARTU 8 metu mūras. .Ra
diant .šilima, 4 aluminijaus langai? 2 
a^tomnbiiuv garažas, geroje vietoje. 
Tik S94 900 '

s ptttttJ? -metu mūras k^o 

^?i automobiham* nestatyti į 
V^kaTTic Ava-7 <5115 000.

20 PITTTT TR KPAUTTTVft.. Dpahi 
9q m°tii mūras VjAt-JVnr kon- 

struken* Ppi^rnn virš $29.000 me
tams ,«n«.nno. r

4 BUTU MffRAS. Nauia š’lima ga- 
■nt 2. automobiliu mūro La
bai švari nuosavybė. $44-500. . ’ r.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321 ?• ->'

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  S2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar
tik$1.50
Galime taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki <rba 

money orderį.

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

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St., Chicago, DL 60629. • Tel. WA 5-2787

Didelis pasirinkimas įvairių prekių. 
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

-------------------------------------------------------- „..„AL I I l-M,.

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., Chicapo, III. 60608. — Tel. 254-3320

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS
' ____________________________ . L. UI ■ . . _______ _________________  I*

Patys muša, patys rėkia
Jau praėjo 14 mėnesių kai 

Juodųjų Panterų partija pakė
lė riksmą, kad policija užmu
šus! 28 “panteras” ir planuo
janti išnaikinti karinguosius 
revoliucionierius. Bešališkai 
išaiškinta, kad policija iš viso 
užmušė 10 panteni arba susi
rėmimuose arba netyčiomis, 
bet ir panteros užmušė mažiau 
šiai 6 policininkus.

Spaudos reporteriams pra
dėjus reikalą tirti, Juodųjų 
Panterų vyr. būstinė pateikė 
19 (ne 28, kaip anksčiau skel
bė) vardų, kuriuos tariamai 
policija “nužudė”. Išaiškinta, 
kad iš to skaičiaus 4 panteros 
buvo užmušti tarpusaviniame 
“kare” su kita juodžių gauja; 
vieną panterą užmnšė kiti pan 
teros įtarę jį esant šnipu; vie
ną užmušė jo paties žmona; 
trys buvo nušauti savo draugi] 
ir vienas nušautas revolveriu, 
metams praėjus rastu Juodųjų 
Panterų vyr. būstinėje...

■---------------- - -------------------------------------

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujansi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

__ ji ___ . __ /
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-*• Juozo Bacevičiaus Rinkimi
nis komitetas į 13-to wardo al- 
dermanus sekmadienį, vasario 
21 d., nuo 1 iki 7 vai. popiet Gin
taro svetainėje, 2548 W. 69 St., 
rengia priėmimą - susipažint
ai. Maloniai kviečiami visi be
turi a i atsilankyti. (Pr).

SCOTTB & SONS
Wall - to wall carpeting cleaned 

in your-home. . > • ' - 
Free estimates. , -
Thrifty prices.

343-9030

I

BILL’S PAINTING & DECORATING 
I Offer High Quality Paint — O’Brien 

or anyother brand of your Choice, 
am Experienced, and do excellent 

work.
SPECIAL WINTER RATES 

Call me for Free. Estimates. 
631-3663

šj savaitgalį užsukite į Mar
ginius, 2511 W. 69 St. arba Mar
gutį, 2422 W. Marquette Road, 
čia gaunami bilietai į vasario 
27, 28 d. Margučio rengiamą, 
koncertą. Jūsų patogumui, šį 
sekmadienį Marginiai bus ati
daryti nuo 10 iki 1 vai. p. p. 
Margučio raštinė šeštadienį ir 
sekmadienį veiks ištisa dieną.

(Pr)

♦ Įvairaus dydžio deimantai, 
aukso apyrankės, sagės ir kito
kios puošmenos, auksiniai ir 
paprasti laikrodžiai dideliame 
pasirinkime A. Tvero krautu
vėje, 2646 W. 69 St.

Kaip geram pirkėjui dera. 
Jisai eina tik pas Tverų.

(Pr.)
BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 

■NAUJIENOSE”, — TURI GERIAUSIĄ

- ROOFING & SIDING
. WE TOP THEM ALL.

TUCKPOINTING. CEMENT WORK, 
GUTTERS.

FREE ESTIMATE.
24 HOUR SERVICE

Call 7&

CARPENTRY AIPvS
Remodeling. Room Repairs etc. 

Paneling or Additions. 
Small or Large Jobs.

735-4547

COMPLETE
HOME REMODELING

& MAINTėNANCE
Expert workmanship.
Licenced & Insured.

Call 532-5014

CODE VIOLATIONS 
CORRECTED 
Brick work. Chimneys 

Tuckpointing 
Carpentry. 

W. H U N N 
General Contractor 

282-0910 736-1384

CARPENTRY & REMODELING 
Residential - Commercial remodeling 

of all kinds.
EXPERT WORK 

Low Winter Rates 
NOW!

GRA1FMAN & WALLACH 
973-0410

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI "NAUJIENAS”

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775 
(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs automobilią draudimai.

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis

GA 4-8654

»W1 MM

IWIVtAMtl

Stet* Farm Fire and Casoafty Company

GERAI PILDOMI

ŠIMKUS REAL ESTATE
4259 So. Maplewood Ave.

Susitarimui 254-7450

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

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 na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogą 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 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

E

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERV1C1 
Taisomi auto motorai, stabdMal, 

tuno-ups Ir t. ♦.
4824 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL TEL VI 7-9327

REMKITE TUOS BIZNIERIUS. 
KURTE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”




