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DARBO UNIJŲ VADAI PRITARIA 
VISŲ ALGŲ IR KAINŲ KONTROLEI

BAL HARBOUR. — Prezidentas Nixonas pasiuntė savo dar
bo sekretorių į ALF-CIO darbo unijų vykdomosios tarybos suva
žiavimą Floridoje. Sekretorius James Hodgson pareiškė unijų 
vadams, kad vyriausybė nenori uždėti jokių kontrolių algoms ir 
kainoms, tačiau tikisi iš darbininkų savanoriško susilaikymo nuo 
reikalavimų pakelti algas. Vyriausybė ypatingai rūpinasi dėl 
statybos darbininkų unijų didelių reikalavimų, kurie padidina 
statybos kainas.

KOMUNISTAI APSUPO BATAUONA£
SAIGONAS. — Po sunkių kovų Laose 39-tas Pietų Vietnamo 

rangerių batalionas prasimušė iš komunistų apsupimo ir su 100 
sužeistų pasiekė saugias pozicijas. Komunistai Laose sustiprino 
savo pasipriešinimą ir Ho Chi Minho kelių gynybą. (Pietų Viet
namo daliniai nuo sienos nužygiavo tik apie 17 mylių. Kai kurios 
tiekimo kelio dalys yra perkirstos, tačiau komunistų gynyba sti
prėja. Minėtas vietnamiečių batalionas, po kelių dienų apsupimo, 
neteko 50 kareivių žuvusiais, 110 buvo sužeisti, apie 60 kareivių 
dingo. Batalione buvo 400 vyru.

Vyriausybė džiaugiasi pa
skelbta statistika, kuri rodo, kad 
sausio mėnesį pragyvenimo kai
nos Amerikoje pakilo tik 0.1%, 
kas yra mažiausias mėnesinis pa
kilimas per 4 metus. Tas su
mažėjęs' pakilimas rodąs, jog 
Nixono vyriausybė eina teisin
gu keliu ir infliacija greit bus 
sustabdyta. Metinis infliacinis 
kainų pakilimas pernai buvo ma
žesnis, negu 1969 m.
— -^Darbininkų vadai Bal Harbour
konferencijoje paskelbė pareiš
kimą, kuriame sakoma, jog uni
jos mielai bendradarbiaus su 
prezidentu kovoje prieš infliaci
ją ir prisidės prie algų ir karnų 
kontrolės. Bet, sako unijos, tos 
kontrolės negali liesti tik darbi
ninku algų. Visi suvaržymai tu
ri būti uždėti visoms kainoms, 
pelnams, dividentams, nuomom, 
direktorių atlyginimams ir, žino
ma, visom algoms. Kontrolė tu
ri paliesti ne tik darbo žmo
nes, bet visus, įskaitant įmonių 
pelnus. -

ALF-GI O kritikuoja vjyriau- 
sybės ekonominę politiką, ypač, 
bedarbių padidinimą ir kainų pa
kilimą.; Sausio r mėn. buvo 5.4' 
milijonai bedarbių, sako unijų 
centro vadai, — .6 nuošimčiai 
visų dirbančiųjų. -Bedarbių skai
čius nuo sausio, mėnesio 1969 
metų padidėjo dviem su puse mi
lijonais. .

Amerikos miestų 
gyventojų sudėtis 
Cenzo Ofiso Washingtone duo

menimis, per praeitus 16’ metų 
gyventojų daugumas trijuose 

didžiuosiuose Amerikos mieštuo
se iš baltųjų perėjo į juoduosius,

Iki I960 metų tik Washingto- 
nb miestė negrai jau buvo pa
siekę gyventojų daugumą, šiuo 
metu jie daugumą sudaro jau 
ir Atlanto/ Newarko ir Gary, 
hid., miestuose. Baltųjų skai
čius tuose miestuse per 10 me
tų sumažėjo 1.87 milijono, tuo 
tarpu kai juodųjų padaugėjo 
2.82 milijono.

Per 23 centrinius miestus gy
ventojų buvo 33 milijonai, ■ o 
11 milijonų juodųjų. Didžiausią 
baltųjų gyventojų sumažėjimo 
nuošimtį perpraeitą dešimtme
tį ttfrėjo Chicagos miestas, kur 
jįj sumažėjo 500,000 arba 18.6 
nuo&mčiųJ«f : U ‘J.1

1970 metų gyventojų sąra
šas parodė, kad juodųjų gyven
tojų skaičiai visuose centriniuo
se miestuose padidėjo, nors prie
miesčiuose baltųjų kiekiai tebe
pasiliko kaip ir 1960 metais.

Chicagoje 1960 metais juodžių 
gyventojų buvo 23 nuošimčiai, 
o 1970 m. jau 32.6 nuošimčiai, 
tai yra lygus trečdalis.

Miestai, kuriuose 1970 metais 
juodžių buvo daugiau kaip 40 
nuošimčių, yra šie: Washington
— 71.1% juodųjų; Newark — 
54.2%; Gary — 52.8%; Atlanta 
$51.3%; Baltimore — 46.4%; 
New Orleans — 45.5%; Detroit
— 43.7%; Wilmington — Del.,

1$ VISO PASAULIO

WASHINGTONAS. — Ame
rikos vyriausybei rūpi, ką darys 
Kinija dabar, vietnamiečiams 
pradėjus puolimą Laose. Kinija 
grasina ir žada “remti Laoso 
liaudį”, tačiau Washingtone vy
rauja įsitikinimas, kad ta kinų 
parama bus duodama tik gink
lais ir kitomis karo medžiago
mis, tačiau kareivių Kinija ne- 
siųs, kaip Korėjos kare. Baltie
ji Rūmai kelis kart pakartojo, 
jog veiksmai Laose nėra nu
kreipi prieš Kiniją.’ Vieną kar
tą tokį pareiškimą padarė pre
zidentūros spaudos sekretorius 
Ziegleris, o antrą kartą — pats 
prezidentas spaudos konferenci
joje.

DETROITAS. — Katalikų lai
kraštis “The Michigan Catholic” 
įsidėjo fotografiją iš Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimo De
troite. Nuotraukoje stovi gen. 
Jonas Černius, minėjime kalbą 
sakęs Antanas J. Rudis, Karolė 
Veselkaitė,- pasipuošusi tauti
niais rūbais, ii* buvusi Detroito 
miesto tarybos * narė Mary V. 
Beck.

LONDONAS. — Garsioji Beat
les muzikos grupė. tamposi po 
teismus. Amerikoj e grupę atsto
vavęs agentas-Allen Klein už sa
vo patarnavimus pasiėmęs 3.6 
milijonus dolerių.

NEW YORK. — Muzikos pa
rengimų agentas Hurokas pra
nešė, kad sovietų violončelistas 
Rostropovičius Amerikoje kon
certuos gruodžio mėn. Kiti šal
tiniai pranešė, jog šiam muzi
kui bausmė buvusi — šešis mė
nesius neišleisti į užsienius <— 
už tai, kad jis viešai užstojo val
džios persekiojamus sovietų ra
šytojus, ypač Solženiciną.

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas kreipėsi į Kon
gresą, kad tasai priimtų įstaty
mą, kuriuo vadovaujantis jis ga
lėtų sulaikyti geležinkeliečių 
gresiantį streiką. Streikas nu
matomas kovo 1 d.

—žinioje apie radijo translia
cijų laiką Lietuvai (E. I. nr. 2, 
psl. 15) pažymėta, kad Romos 
valandėlė liet, kalba Lietuvoje 
girdima nuo 19:45 vai. Turi būti 
— 7:45 vai. ryto. (E)

Hemingway knyga
Vilniuje išleistas Ernest He

mingway romanas “Anapus 
upės, medžių ūksmėje” (30,000 
egz., vertė Silvija Lomsargytė - 
Pukienė), be to, jaunimui išleis
tas W. Scott romanas “Gražio
ji Perto mergelė” (25,000 egz.) 
— išvertė Elena Juškevičienė ir 
Alina šlikaitė. Antra karta lie
tuviškai išleistas Stefan Zweig 
romanas “širdies nerimas”. (Iš
vertė Adomas Druktenis). (E) 

— 43.6%; Richmond, Va. — 42; 
Birmingham, Ala. — 42%, ir St. 
Louis — 40.9%.

Amerikos tankas, Vietname privažiavęs prie Laoso pasienio, sustojo prie kelio ir laukia, ar kartais tuo keliu ne- 
bandys bėgti vietnamiečiu svilinami komunistai. Didžiąją savo kanuolę kariai pavadino "Undertaker". Lietuviš
kai tai būty "laidotojas", įprastas vadinti "laidotuvių direktorium", o plažiausiai žinomas "graboriaus*’ vardu.

Kai šios kanuolės šovinys pataiko i komunistų dalinius, tai reikia kviesti "graborių".

NETYČIA PASKELBTAS ALIARMAS 
PARODĖ ORO GYNYBOS TRŪKUMUS

WASHINGTONAS. — šiaurės Amerikos Oro Gynybos ko
manda šeštadienį padarė didelę klaidą, kuri atskleidė aliarmo 
pavojaus organizacijos trūkumus ir silpnas vietas. Iš komandos 
štabo Colorado Springs kalnų požemiuose visoms radijo stotims 
buvo pasiųsta žinia, prezidento vardu įsakanti-sustabdyti visas 
programas, nes artėja Amerikai pavojus. Paaiškėjo du dalykai. 
Valdininkas, kuris siunčia žinias radijo stotims, padarė klaidą 
ir į teletype mašiną įdėjo ne tą juostelę, kurią reikia ir paskelbė 
pavojaus aliarmą. Antras dalykas — ne visos radijo stotys to 
aliarmo paklausė. Kai kur stočių direktoriai patys pasvarstė, ar 
gali būti koks pavojus, ar, gal būt, įvyko klaida štabe.

Kai kurie radijo stočių vedė
jai buvo labai išsigandę, kai ga
vo įsakymą nutraukti visų pro- 
g^nų siuntimą, galvodami, kad 
jhfi atskrenda komunistų rakė-1 
tos ir prasideda totalinis karas. 
Visi atsigavo, kai skubiai buvo 
pasiųstas aliarmo atšaukimas, 
nurodąs įvykusią klaidą.

Čikagos radijo stotys nepa
klausė pavojaus aliarmo ir tę
sė savo. įprastas programas. Pen
tagonas įsakė visą šį nesusipra
timą smulkiai ištirti ir refor
muoti valstybinio pavojaus pa
skelbimo procedūrą.

Popiežius nekeis 
celibato taisyklės 
ROMA. — Popiežius Paulius, 

kalbėdamas kunigams ir klieri
kams Laterano rūmuose dar kar
tą pasisakė už celibato išlaiky
mą kunigystėje ir dar kartą pa
rodė, kad kunigai iš šito popie
žiaus gali nesitikėti celibato pa
naikinimo. ’ * •

Popiežius pareiškė, kad jis yra 
priešingas dabar galiojančių, 
jau septynis šimtmečius išban
dytų taisyklių pakeitimui. Ku
nigai neturėtų jaustis nuskriaus
ti, pareiškė popiežius, priešin
gai, turėtų jaustis celibato šven
tumo išaukštinti, transformuo
ti ir padaryti galingais. Kunigai 
galį save geriau kontroliuoti, ga
lį daugiau atsidėti savo darbui 
ir galį išreikšti nepakartojamą 
meilę Kristui vien dėl to, kad jie 
laikosi celibato.

Perdaug apžėlęs
NEW YORKAS. — Turtingos 

Shaaray Tefila sinagogos rabi
nas Philip Schechter atleistas iš 
tarnybos už tai, kad nešiojąs 
per ilgus plaukus ir pradėjęs 
ginčytinas reformas, tokias kaip 
skaitymas iš sakyklos Allen Gin- 
sburgo poezijos.

Pašalintasis rabinas pareiškė, 
kad netrukus jis organizuos sa
vo kongregaciją.

Sniečkus vyriausiojo 
rusintoj^pareigose

Artėjant komunistų partijos 
suvažiavimams Maskvoje kovo 
mėn. pabaigoje, Vilniuje buvo 
sukviesta, partinė konferencija. 
Joj pasakyta Sniečkus kalba bū
dinga, nes joje atskleidžiami ko
munistų nuogąstavimai dėl vad. 
nacionalistinių pažiūrų plitimo.

Ant. Sniečkus, kurį, gali būti, 
pirmojo sekretoriaus pareigose 
pakeis Maniušis, savo kalboje 
Vilniuje teigė, “jog negalima 
taikstytis su tuo, kai atskiri apo
litiški, miesčioniškai mąstantys 
žmonės sąmoningai ar nesąmo
ningai bando skleisti nacionalis
tines arba šovinistines pažiūras”. 
Dėl to Snieškus, kaip ir maskvi- 
niai komunistai, skatino pagrin
dinį dėmesį skirti vadinamam 
internacionaliniam gyventojų 
auklėjimui. Pasak Sniečkaus, 
teksią daug padaryti, gerinant 
internacionalinį moksleivių ir 
studentų auklėjimą.

Vėl nepatinka iš Vakarų, ra
dijo ar kitais keliais, skleidžia
mas žodis. Snieškus mano, kad 
kalti esą “įvairaus plauko kapi
talo tarnai, dedą visas pastan
gas... sukurstyti nacionalinę ta
rybinių žmonių nesantaiką...”

Pagaliau, Sniečkus teigė, jog 
“visus giliai jaudina grobstymų, 
spekuliavimo, chuliganizmo, gir
tuokliavimo faktai”.

Sniečkus nepatenkintas dar 
vienu reiškiniu šių dienų Lietu
voje, tai “privačia savininkiško
mis tendencijomis sodininkystė
je”. Tai pasitaiko miestuose. 
Tačiau argi galima žmonėms, su 
privačiais sklypeliais drausti iš
auginti sau daržovių ir pan., kai 
kitoje savo kalbos vietoje tas 
pats Sniečkus pažymėjo, kad 
problema, kaip aprūpinti mies
tą ankstyvosiomis daržovėmis, 
iki šiol neišspręsta... (E)

BOGOTA. — Nukritus kari
niam lėktuvui Kolumbijoje žu
vo 44 asmenys, daugiausia ka
reiviai.

Juozas Kupčinskas
Dr. prof. Juozas Kupčinskas, 

miręs Kaune sausio 26 d., iššau- 
gęs laisvoje Lietuvoje, nuo 1953 
m. ligi mirties vadovavo Kauno 
Medicinos instituto fakultetinės 
terapijoj katedrai. J. Kupčins
kas, gimęs 1906 metais Parau
sių kaime, Vilkaviškio apskr., bu
vo žymiai nusipelnęs Lietuvos 
sveikatingumui.

George McGovern — 6.5%, Nel
son Rockefeller — 5.4%, Hubert 
Humphrey — 29%. Kiti kan
didatai gavo po vieną nuošimtį 

Studijavo Vakaruose — Aus- studentų balsų, o virš šešių nuo- 
trijoje, Prancūzijoje. Į Kupčins-"'’ 
ko gabumus dėmesys buvo at-
kreiptas 1932 metais, jam bai
gus medicinos fakultetą — jau 
kitais metais jis buvo išrinktas 
vidaus medicinos katedros jaun. 
asistentu. Okup. Lietuvos spau
doje nutylėta (plg.. “Tiesą”, sau
sio 17), kad J. Kupčinskui dąr 
1939 m. buvo suteiktas priv. do
cento vardas,. J. Kupčinskas nuo 
1946 m. buvo -universiteto rek
torium Kaune, nuo-1951 m. — 
pirmuoju Kauno. Medicinos in
stituto direktorium. Dėl sunkios 
ligos jis tas pareigas ėjo vos dve
jus metus. •’/ .

J. Kupčinskas yra parašęs 
daugiau kaip 190 mokslinių dar
bų, jų tarpe 12 monografijų. Už 
darbus reumato srityje'jis yra 
gavęs respublikos premiją.

Dalyvaujant tūkstančiams kau 
mečių, J. Kupčinskas palaidotas, 
sausio 28 d., Petrašiūnų kapinė
se. • (E)

Khe fen kaln. keliama, į helikopteri (tybės departamentas išreiškė vii- 
Amerikos korys, kurj suleidę priešo . ...
palikta mina. Tai paskutine karo ko-pb VISI Įtempimus keliautieji 
respondento Kent Porter pėda ryta j klausimai Berlyne greit bus iš- 
nuotrauka. Jis sėdo į kit< helikopterį I 
ir išskrido i Laos, kur tragiškai žuvo.

Senatorius Muskie 
patinka studentams

BLOOMINGTON. — Univer
sitetų opiniją sekąs institutas 
“University Index” paskelbė, 
jog studentų tarpe stipriausiu 
kandidatu į JAV prezidentus yra 
sen. Edmund Muskie, kuris pa-
skutiniame studentų apklausinė
jime surinko 31.4%.

Studentams buvo pasiūlyta 12 
(kandidatų į prezidentus. Jų bal
savimo rezultatai šitokie: sen.

i Muskie — 31.4%, Richard Nix- 
|On — 14.6%, Eugene McCarthy
— 10.6%, John Lindsay — 
9.9%, Ted Kennedy — 9.1%,

šimčių pareiškė neturį opinijos 
tuo klausimu.

Gyvatė išgelbėjo 
vaika

<• - • . 4-

Tokie dalykai galimi tik egzo
tiniuose kraštuose. Taip, ir įvy
ko rytiniame Pakistane, Indijo
je. . .. , c;

E Bengalijos laikraštis “Paj-i 
gam” aprašo atsitikimą, kaip di
džiojo tvano metu Rytų Pakis
tane vienas mažas vaikas (am
žius nepažymėtas) besigelbėda
mas įsilipo į medį,, kuriame, pa
sirodo, nuo potvynio gelbėjosi ir 
yiena didelė gyvatė.

. Kai .po 5 dienų potvynio , van
denys atslūgo, vietiniai žmonės 
pastebėjo medyje mažą vaiką, 
kurs buvo gyvatės apvyniotas. 
Visi manė, kad vaikas yra nebe
gyvas, bet nustebo, kai vaikas 
atsigavo, tik iš bado ir išgąsčio 
buvo netekęs sąmonės.

Gyvatė vaiką išgelbėjo, apsi
vyniodama aplink jį ir medį ir 
tuo būdu prilaikydama, kad ne
iškristų iš medžio. Gyvatė prie 
vaiko glaudėsi, nes jo kūnelis tei
kė jai šilumą. Ar ir .gyvatė te
bebuvo gyva, nepranešama.

“Lituano, lituani”
Eltos gautos italų spaudos iš

karpos liudiją, kad Italijoje pla
čiai skambėjo žodžiai ‘lituano, 
lituani”. Bražinskų žygio atve
ju italų spauda skelbė net pla
tesnes informacijas, palyginus 
su JAV spauda. Tiesa, ir-italų 
spaudoje, vos žygiui įvykus, spa
lio 15 d., skelbtos netikros ži
nios, net antraštėse, apie “du lie
tuvius, hebrajų tikybos”, (plg. 
rimtą dienraštį “11 Messagero”, 
spalio 16). Vėliau buvo rašoma 
apie lietuvius, tėvą ir sūnų, ži
nios buvo tikslesnės ir tik komu
nistų “Paese Sera” sekė sovietų 
spaudos išvedžiojimus ir vis 
kartojo kaltinimus “oro pira
tams”. (E)

WASHINGTONAS. — Vals-

Nieko nepadėjo batalionui ir 
Amerikos aviacijos parama. Ke
li helikopteriai buvo pašauti, 
kai jie bandė išgabenti iš ran
gerių bazės sužeistuosius, ši ba
zė buvo tik šešios mylios nuo P. 
Vietnamo sienos. Ją puolė du 
pulkai komunistų, kurie, mano
ma, bando atkirsti visą vietna
miečių ekspedicinę kariuomenę 
su 11,000 vyrų.

Du sovietų žydai 
jau New Yorke

NEW YORKAS. — Vietiniai 
žydai labai gražiai sutiko iš So
vietų Sąjungos atvykusius emi
grantus Leonid Rigerman ir jo 
motiną Esther, kuri yra gimu
si Brooklyne ir dėl to buvo vals
tybės departamento pripažinta 
Amerikos piliete. Apie 1,000 New 
Yorko žydų Kennedžio aerodro
me šoko savo tradicinę “horą”, 
apdovanojo Rigermanus gėlėmis 
ir mojavo Amerikos ir Izraelio 
vėliavas. Keturi policininkai ne
šė Rigermaną ant pečių.
" Sovietai ilgą laiką trukdė Ri- 
germanamš susitikti su ameri
kiečiais diplomatais Maskvoje, 
besirūpinant - dėl - dokumentų1 ir 
pilietybės pripažinimo. Rigėrma- 
nas, 30 metų inžimeritiš, buvo 
kelis kart milicijos suimtas prie 
Amerikos ambasados'. Kalbama, 
kad sovietų valdžia sutiko iš
leisti Rigermanus todėl, kad val
stybės departamentas, žydų 
spaudžiamas,, sutiko i išleisti so
vietų šnipą Igor Ivanovą.
■'Sovietų' spauda smerkia pa

skutinį incidentą prieš v sovietų 
diplomatus Amerikoje — trijų 
automobilių sužalojimą. Sovietų 
ambasada pareiškė, kad kai ku
rie sluoksniai Amerikoje siekia 
visomis jėgomis pabloginti Ame- 
rikos-Sovietų Sąjungos santy
kius. /‘Pravda” skelbia, kad vi
si sovietų piliečiai, kurie tam
pa zionistaįs, kartu tampą ir 
tarptautinio zidnizmo agentais 
bei sovietų liaudies priešais. Ru
sijoje veikianti pogrindinė zio- 
nistų organizacija, kuriai pade
dą turistai, kai kurie vakarų ko
respondentai, besilanką biznie
riai ir studentai, atvykę kultūri
nio bendravimo programoje..

Izraelis siūlo
Egiptui derybas

TEL AVIVAS. — Izraelio vy
riausybė kviečia Egiptą įrodyti 
savo nuoširdumą siekiant taikos 
ir sėsti su Izraeliu prie derybų 
stalo akis į akį. Iki šiol Egipto 
vadai vengė tiesioginių derybų 
su Izraeliu ir derisi tik per Jung
tinių Tautų paskirta tarpininką.

Egiptas pastaruoju metu pra
dėjo stiprią diplomatinę ofen
zyvą, siūlydamas įvairių leng
vatų ir nuolaidų, jei Izraelis pa
sitrauktų iš Egipto žemių. Egip
tas net pasiūlė pasirašyti taikos 
sutartį, jei Izraelis pasitrauktų, 
tačiau šis vilkina laiką ir nekal
ba apie pasitraukimą.



SPECIALŪS PAKETAI

man.

Who is this lady?

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

tijos.
Komitetas Išrinkti Juozą Bacevičių 13-jo Wardo AMermanuJUOZAS BACEVIČIUS

kė ir 
ęiSįįOė!

(lygūs ar 
ar Persijos

tų išbuvusi Detroito miesto ta
rybos nare, keletą metų tos ta
rybos pirmininke, kurį laiką ėju
si mero pareigas, ųžpereitais me
tais r mero postą kandidatavusi 
ir tik dėl iškilusio juodųjų kan
didatė trinkimus pralaimėjusiu 
yra ugnies kalbėtoja, kuriai žo
džių nereikia graibytis. Jos kal
ba taip pataikė į publikos dau
gumos širdis,’ -kad ji septynius 
kartus buvo nutraukta gausių 
plojimų. Jis buvo painėjimo ofici-

jiaudies dar nežinojo, jog čia LB 
pirmininkas visus tvarko. Visgi, 
LB atstovui turėjo būti paskirta 
kėdė už stalo ir turėjo tai būti 
garsiai pasakyta.

Garbės svečių radosi iš ke
turių tautybių: latvių, estų, uk
rainiečių ir lenkų. Jie visi buvo 
pavardėmis iššaukti, paprašyti 
atsistoti, buvo jiems paplota.

Kad nė vienas neliktų nepami
nėtas, turiu čia dar dvi pavar
des: Michigan© gubernatoriaus

when you’re in 
New York go up 
and see her 
sometime.

what she stands for.
Or do they?
If s amazing how many 

of us take this proud lady of 
the New York Harbor for

L. Apdriekus OEM ir parodos 
rengėjų vardu Liet. Bendruome
nės N. Y. Apygardos pirminin
kas A. Vakselis. (E)

$99 JO.
$4640

mergaitės tautiniais rūbais. Jos 
atėjo lėtai, iš dešinės scenos pu
sės. Salėje šviesos užgeso. Pir-

montažėlį. Ir išklausiau Vlado 
Paužos:kalbą. O mintimis grįž
tu Į vakar dieną ir grįžtu į še
šioliktosios- išyakąre& tėvynėje, 
kai buvau žalias, naivus jaunuo
lis, kai tikėjau,.kad sayct žemėje, 
gyvensiu, gyvensiu, gyvensiu.-? 
. Detroito publika vakar vėl vie-, 
na patriotizmo egzaminą išlai
kė. -Kantri* ir mandagi....-Atlei
džianti už trūkumus. Entuzias
tiškai'plojanti už''vilties? Žodžius: 
Vieninga ir dosni. Pirštu priki
šamai rodaiiti savo vadovains pa
vyzdį. s "

Rašau 'šešioliktosios' išvaka- 
karėseJ Berašydamas išklausiau 
Lithuanian Melodies radijo pro
gramoj Roberto Selenio puikų; 
informatyvų- s. 20-ties; minučių 
montažą; kur komentarai anglų 
kalba: buvo '• -atausti lietuviška 
muzika. < Ir išklausiau mokyto* 
jos- Stefos Kaunelienžs paruoš
tų Aušros’ lituanistinės mokyk
los vaikučių deklamacijų-dainų

Ifi©ėjimo išvakarėse, vasario

We should know that 
her proper name is “Liberty 
Enlightening the World.* 
That she symbolizes the tri-

JUOZĄ BACEVICIŲ
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Giedras, šaltas sekmadienis 
praėjo. Vasario keturioliktoji. 
Labai svarbus sekmadienis De
troito lietuviams. Labai svarbus 
sekmadienis, tikriausia, beveik 
visose lietuviškose salose Ame
rikoje, Kanadoje, Australijoje. 
Nes, su mažomis išimtimis, be
veik visur buvo minima Vasario 
šešioliktoji —— mūsų nepriklau
somybės diena.

Lietuvių balso radijas iš šiltų 
lovų mus kėlė su maršais, tauti
nėm giesmėm, su Vliko ir Altos 
pirmininkų kalbomis. Bepigu da
bar, prie technikinžs pažangos: 
iš magnetofono juostos gali šne
kėti tuo pačiu laiku šimte vieto
vių mūsų organizacijų vadai.

Man teko būti bažnyčioje, kur, 
kampininkų teisėmis, kol savą 
pastatys, renkasi Dievo Apvaiz
dos parapiečiai. Ji buvo pilnutė
lė.* Prieš pamaldas pradedant čia 
atžygiavo būrelis skautų, būrelis 
ateitininkų, keletas studentų. Ri
kiuotėje suskaičiau 64 vaiku
čius ir jaunuolius. Jie atsinešė 
pora vėliavų ir narsiai ėjo sar
gybas. O trys kunigai konėęle- 
bravo mišias. Buvo patriotinis 
pamokslas ir keletas patriotinių 
sakinių maldose. ''-

i Mercy kolegi j os ’ McAliley sa

ros židiny atidaryta lietuvių dai
lininkų paroda, jau virtusi tra
dicine. Joje su savo darbais pa
sirodė 35 lietuviai tapytojai. Pa
rodą atidarant kalbėjo Liet. Gen. 
Konsulas A. Simutis, šeiminin-

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

aliosios dalies žvaigždė. Ji, bū
dama ukrainietė ir labai gerai 
pažindama Rytų Europos proble
mas, kalbėjo taip, .tartum būtų 
iš mūsų tarpo. Kai dejųojait- 
tiems už pnogramps. mait^įmą 
pasakiau, jog irpanelė Beck kafc

(truko apie 6 minutes). Abi pa
grindinės kalbos — Antano Ru
džio ir Mary Beck, užtruko vmš 
valandos:-Ą. Rudis kalbėjo 47 
minutes, o M. Beck — 21. A. Ru
dis pirmas 18 minučių kalbėjo 
angliškai, o paskui — lietuviškai 
paryškindamas.

A. Rudžio kalbos lietuvišką 
tekstą: redakcijai siunčiu kartu

skaitytojams bus jo kalba pa
teikta ištisai,' tad jokios dalies 
necituoju ir nekomentuoju. $$e- 
sūnui aiškinti į ir gerbiamojo 
prelegento titvlii, nes;tai visos 
lietuvųl!^ AhįėHioft'Snoma aš-

nuciuš 
visą' '7T< 
tę^ širdys is 
kiaij^ksėi 
nepradėjus. ’Penkios dainos 
buvo sUdainifotosFA.. Bražinsko 
“Tėvynė Lietiiva*, S:-Sližio “Ne
muno mergelė”, 'T. Makačino 
“Kur tas kelelis’!, A. Bražinsko 
“Nemunėli!! Paltanavičiaus 
“Nemunas’V Dainuota su ūpu, 
gražiai, lietuviškai tariant žo
džius. Visų dainininkų neišskai
čiuoti, tai. bet Instrumentalis
tus, nes, kaip mipėjau, jų tik 
šeši: s smuikininkę - Judita Del- 
tuvaitė, čelistė Zuzana Daltuvai- 
tė, gitariste Aldoną Petrauskai
tė, akordionistai,.. Andrius čerš
kus ir Rimas Kasputis ir, pa
galiau, pianistė - akompaniatorė 
Regina Sližytė. O puikios laiky
senos ir meilios šypsenos prane
šėja — Kardė Vesėlkaitė. Plo
jo jiems publika ilgai ir karštai 
po kiekvienos dainos, o ypač po 
Bražinsko “Nemunėli”’.

Paskui kaip vėjas į sceną įpuo
lė, įsisuko mūsų’reprezentacinė 
šilainė, žinau, kad jų buvo apie 
pora tuzinų, nors kas gi suskai
tys tiksliai tą lietuvišką jaunys-

Vasario Šešioliktos 
minėjimas New Yorke

Lietuvos nepriklausomybės at
statymo 53-ji sukaktis New Yor- 
ko lietuvių paminėta vasario 14 
d. Programoje, šalia kalbų, me
ninės dalies, pirmą kartą paro
dytas Jono Rūtenio paruoštas, 
įspūdingas vaizdų ir garsų mon
tažas “Ąžuolai prie Nemuno”, 
dalyvaujant dramos aktoriui 
Henrikui Kačinskui.

Minėjimo dalyvius pasveikino 
Lietuvos Generalinis Konsulas 
New Yorke Anicetas Simutis 
Jis priminė Bražinskų, Kudir
kos, Simokaičių atvejus 
plačiai Lietuvos vardą išgarsinu
sius pasauly. Simutis teigė: 
“Tas atgarsis stebina mūsų drau 
gus, gi priešą parbloškė. Lais
vės siekę jauni lietuviai įrodė, 
jog mūsų tautiečiai absoliučiai 
yra vieningi abiejose geležinės 
uždangos pusėse”.

Minėjime kalbėjo prof. dr. Ri
mas Vaičaitis, perskaityti JAV 
valst. sekretoriaus W. Rogers 
sveikinimas, New Yorko valst. 
gub. Rockefellerio ir New Yor
ko miesto galvos — L. Lindsay 
paskelbtų proklamacijų Vasario 
16 dienai -tekstai, Minėjimo da
lyviai priėmė rezoliuciją.

Iškilmes New Yorke rengė 
Amerikos Liet. Taryba. Minėji
mą pravedė New Yorko Altos 
pirmininkas Aleksandras Vak
selis.

They help make this couo 
try of ours economically 
stronger to tackle some of 
the problems that face us.

And, buying Savings 
Bonds can be easy and dūto-

is join the Payroll Savings 
Plan where you Work, or the 
Bond-a-Monih Plan where 
you hank. And then you 
can sit back and forget ’on 
while the money piles up.

So think about the free- “ 
doms we enjoy. And think 
about U. S. Savings Bonds as 
a way to keep us free.
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jų programa prasidėjo, tai, re
gi^ nebeliko tuščios sėdimos vie
tos nei partery, nei balkonėlyje. 
Jei neklystu,, salė telpina gero- 
kaį'per :ašUibmus šimtus sė&a-

* Detroito "LiettAmi Organizac®- 
jų Centro pirmininkas Bernar
das Brizgys minėjimą atidarė 
trumpa kalbelę. Minėjimo ya- 
doyu jis pakviętėljaunosiosj|iu:- 
tos. atstovą Aruria Udrį. J^kū- 
tmių kelerių metų šablone,’.jau 
labai mechaniškoj “stok - sėsk - 
stok - sėsk” ceremonijoj, šį kar-

raimecius.
“‘Visiems, visiems į akis krito 

garbės prezidiumo šūdSfym^J 
svetys,, pagrindinį kalbėtojas, 
Antanas Rudis, viešnia, kalbėto
ja Mary V. Beck, savanorius bei 
■karius1 atstovaująs’ generolas 
Jonas Černius, Altos direktorė 
Ezlbieta Paurazienė ir Dloco 
v-i»šL pirmininkas • • Bernardai 
Brizgys. Kur Lietuvių Bend- 
rugųįenęg atstpyasįOgi jis, Arū
nas Udry s, buvo, prie -Pūlto.jr. j is 
-visus garbėš^rezfdftmro' narius 
sukvietė. Dargi ne bet. koks, p 
LB Detroito apylinkės tik ką iš^ 
rinktas valdybos; pirmininkas. 
Bet jis to nepaminėjo, nė p. Briz'-

65 mėty sulaukusi Greta Gar
bo labai nemėgsta fotografy. 
Ji vartoja visas' priemones, 
kad negalėtu padaryti dabar
tinės nuotraukos. Italu fo
tografui Luchino Visconti vis 
dėlto pavyko buvusią artistę 
pagauti visai nepasiruošusią 
gintis. Abi fotografijos trauk
tos 1966 metais. Gal artistei 
yrą pagrindo nemėgti foto
grafę? Jie kartais esti labai 

priklūs. 1

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

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

čią žvakę, o vidurinioji buvo lais
vas rankas ant krūtinės sudėju
si. Kai scenos vidury išėjo į 
priekį, tai vidurinioji ėmė dekla
muoti. Keturių posmelių Ber
nardo Brazdžionio eilėraštis — 
malda “Be motinos tėvynės”, tie
sa, nebuvo į temą mirusius pa
gerbiant, bet deklamatorė savo 
darbą atliko taip sąžiningai, su 
tokiu įsijautimu, kad ne vie
nam, salėje it stabo ištiktam 
stovint, skruostais ėmė ristis 
ašaros (savo akimis tai mačiau). 
Deklamatorė buvo Laima Taut- 
kevičiutė, o jos palydovės — Ste
fa Brizgytė ir Karolė Veselkaitė.

Poetiškai graži buvo kun. Vik
toro Kriščiūnevičiaus malda -

tąjį programos punktą, pavadin
tą “Žuvusiųjų už laisvę pagerbi
mu”, atliko ne visa publika ^‘mi
nutei susikaupdama”, o trys

mo Kudirkos metais, mažiausia 
keturi tūkstančiai.

“Lithuanian warns on Red 
threat”, rašo Detroit News dien
raštis vasario 15-tos laidoj. Tas 
Lithuanian, kuris įspėja saugo
tis raudonųjų, tai Anthony J. 
Rudis. Čia jo fotografija, čia 
94 eilutės teksto, reporterio su 
p. Rudžiu pasikalbėjimo apie Ku
dirką ir raudonųjų šunybes. Jei 
ne Kudirka, vargu ar tokia žinia 
bebūtų dienraštį pasiekusi; nes 
paskutinius kelerius metus jau 
Detroito spaudą mums būdavo 
sunku ir- su pyragu beprisikvies-

’I NT E R TRADE 
EXPRESS CORP.’ u?*

VOS :i25?Easf-.23*tl^Sfreef ?
Fifth Floor; < i 

XxiJOOJO 
■5 e>: TEL.-982-153O1
>C -Reikalaukite -jin.ūsų naujo 
nemokamo iliustruoto katalogui

apdovanojo: “Lithuania i t 700 
Years’Į ąntros laidos-tomu, pp-lė 
Beck čia pat įteikę; lJdriuį:kxfy-

instrumėhtatištūs,' taigi 
lietuvišku'žiedu pų'okš- 

t džiaugsmo ima tan- 
ksėhti nė jiems dainuot 

čia

Detroite vėl laikėm patriotizmo egzaminą
Vasario keturioliktosios įspūdžiai

kių paštu. Ji prašo paraginti, 
kad organizacijos ir minėjime 
nedalyvavę asmenys aukas siųs
tų jos adresu: Mrs. Elizabeth 
Paurazas, 17403 Quincy, Detroit,

proklamaciją skaitė Stefa Briz
gytė, o Detroito burmistro — 
Antanas Paskųs.

Priėmus rezoliucijas (perskai
tė pats A. Udrys), dvi valan
das užtrukusi oficialioji dalis 
baigėsi. v

Meninę dąlį' atlikb Stasio Sli
žio’diriguojamas jaunimo cho! 
ras, 6 po trumpos pertraukėlės 
iri Galinos G obiėnės tautinių šo
kių grupė šilainė.' 'G

' Tiš ėhėras nėra kažkoks 
meniilis stebuklas iri. svetimų j ų 
jiio' nenustebiiitume. Bet kai 
mėš; tėvai ir tautiečiai, žiūrime

• - • ’ »**■•■. f“’''

į penkias dešimtis žydinčių jau7 
hyšfe ir tautiniais’’ rūbais choro 
mergaičių, į sėptymolika choro

tės vėją... šoko jie Žilvytį, Kad
rilių, Linelius ir Ačtuonytį. 
čia akordeonu grojo Andrius 
čerškus, o dailiai pranešinėjo 
Regina Marčiukaitytė ir Aldona 
Mikailaitė.

Kai salę apleisdamas pakalbi
nau vyriausią aukų tvarkytoją 
Elzbietą Paurazienę, tai ji man 
davė negirdėtai graių skaičių. 
Tas skaičius — 3774. Amerikos 
Lietuvių Tarybai buvo surinkta 
salėje trys tūkstančiai septyni 
šimtai septyniasdešimt keturi 
doleriai! O pernai, salę paliekant, 
turėjau 3,309 skaitlio ę. O užper
nai — pusketvirto šimto mažes
nę. O šešiasdešimt aštuntaisiais 
— sukaktuviniais metais — dar 
mažesnę. Rašydamas pašaukiau 
p. Paurazienei telefonu. Ji dar 
gavo aukų ir iš salės išėjusi, o 
rytoj; kai po valstybės šventės

t
 T Ade Orphan Annie. 
The JoDy Green Giantess.

If you. picked anything 
odier than C, well, you’re in 
a whole lot of trouble.

Sure, you probably picked 
die Statue of Liberty. Every-

Viskas apmokėta. 
Gavėjui nieko nereikia 

primokėti.
SPECIALUS 1 l $4^-00
10 svaru grynų kiaulienos tau
kų, 10 sv. kvietinių miltų, 10 sv. 
ryžių, 10 sv. cukraus.
Pati vertingiausia dovana, ku

rią Jūs Oolite pasiusti, yrą
IMITUOTI KAtLWIAl

Nuostabaus vertingumo, plataus 
pasirinkimo Minkos 
dnžiuoti), Mouton 

ėriukų.- 
Pilna kaina tik

10 SKEPETŲ .
5 vilnonės skepetas su mažomis 
ar aiaeiemis gėlėmis arba tur
kiškais ornamentais ir 5 šilkinės 
skepetos, visokių spalvų. Siun
čiant oro pastų, reikia pridėti 
88.50. ____  _ _ /
KOMBDJACUOS" SIUNTINYS 
DIDELĖS VERTĖS $126.00 
3 yardai medžiagos' vyriškam 
žieminiam paltui, 10Q% vilna, 3 
yrd. * 100%'vilnonės/m.edžiagos 
moteriškam -žieminiui paltui, 

.yrd. 100.%: vilnonės medžia
gos vyr. kostiumui, 3 yrd. 100% 
viln. medžiagos žieminei sukne
lei; 2 dvigubo dydžio paklodėj 
2 pagalvės užvalkalai, 6 turkiški 
jan^šlut^ciai.
Yra ir daugiau specialiu paketų.

Reikalaukite mūsų riauįo'''' . 
^ Tfiustrūoto. nemokamo-hkatalogo

UŽSAKYKITE '
L' '.'-UŽSAKYKITE-TIKPER

anny. That she is a declara
tion of our independence.

Of course, we need more 
than statues to remind us 
of our freedom. We need ac
tion, by each and every one 
of us.

And that’s where U. S.
Savings Bonds come in. They 
help preserve that thing 
called freedom.

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



SAVAITĖ, KURI SUKRĖTĖ KOMUNIZMĄ
Anderso Thunbergo pranešimas per Švedijos radiją

Kas tuo tarpu darėsi šcecine?
Kalba Švedijos Radijo kores

pondentas, pats matęs ir pergy
venęs liudininkas Anders Thun- 
berg (Transliacija perduota 
gruodžio 18 d. dukart — 7:30 
ir 10 vai. ryto).

“Stovėjau gatvės viduryje 
priešais degantį valdžios parti
jos pastatą. Šarvuočiai karts 
nuo karto atakavo demonstrantų 
būrius, žmonės bėgiojo į šalis 
gelbėdamiesi kad nesuvažinėtų. 
Viena moteris su mergyte nespė
jo pabėgti. Dideliu greičiu rie
dantis šarvuotis abidvi sutraiš
kė. Netoli stovėjęs kareivis į 
sceną žiūrėdamas apsiverkė.

šis pranešimas yra iš šcesino 
(Stettin) 1970 metais — mies
to, kurį apleidau vakar vakarą.

Daugelis pastatų miesto centre 
liepsnoja. Dega administracijos, 
policijos ir saugumo tarnybos 
pastatai; penkių aukštų parti
jos komiteto pastatas jau visiš
kai liepsnų suėstas. Taip pat de
ga gretimas valdinio laikraščio 
pastatas.

Nuotykių eskalacija (paspar- 
tėjimas) paskutinių poros va

landų bėgyje visiškai pakeitė ra
maus miesto vaizdą — pakeitė į 
šarvuočių apstatytą miestą, ku
rio pastatuose sproginėja benzi
no bombos.

Esame darbininkai ne 
chuliganai!

Visa tai prasidėjo anksti rytą. 
Iš 22 tūkstančių uosto ir laivų 
statyklų darbininkų tik vargu 
vienas trečdalis ketvirtadienį at
vyko į savo įmones, kur tačiau 
darbo nepradėjo. Darbininkai ži
nojo, kas darosi Gdanske.

Pietų metu apie tūkstantis dar 
bininkų susirinko Ūdros (Ode
rio) upės pakraštyje ir nužygia
vo prie partijos ir valstybės ad
ministracijos pastato miesto 
centre, norėdami užprotestuoti 
prieš Gomulkos režimo ūkinę po
litiką. Daugelis tūkstančių dar
bininkų dokuose ir uoste taip pat 
stengėsi apleisti savo darbovie
tes, bet milicija jų neleido, nors 
jai tatai pavyko tik laikinai.

Milicijos vežimų sirenoms stau 
giant prasidėjo kovos. Į milici
ninkus pradėjo lėkti plytos. Ke
letas milicijos vežimų buvo ap
versta. žmonių minia leidosi žy
giuoti į miesto centrą.

Paryžiaus meno parodoje pastatyta pati naujausioji meno skulptūra. 
Ji vaizduoja ant kelių atsiklaupusią ir ant rankų pasirėmusią pran
cūzų kino artiste Brigitą Bardot. Sovietų diplomatas Valerian Zorin 
stiklinėmis savo akimis bandė sudaryti įspūdį, kad į moteris jis ne
kreipia jokio dėmesio, bet prancūzų fotografas parodė, kur jo akys 

buvo nukreiptos.

Tačiau didžiausias okeanams 
pavojus kyla iš naftų gabenan
čių tanklaiviu, kurie per vie
nokią ar kitokių nelaimę nu
grimzta ir nafta išsipila, ir iš 
žibalo šulinių, kuriuos vis dau 
giau aliejaus pramonininkai 
pradeda gręžti okeanų vande
nyse.

Tuo tarpu dar nėra jokių 
tarptautinių įstatymų žemės 
vandenynams nuo taršos ap
saugoti.

KIEK JAV KAŠTUOJA 
JUNGTINES TAUTOS?
Jungtinės \ alstvbrs moka 

visa trečdalį visų Jungtinių Tau 
tų išlaidų. Dabar 57 į JT įei
nančios valstybes, pačios dau
gumoje būdamos skolingos, 
nubalsavo savo tarnautojams 
Įiakelti algas po 8 ir 6 nuošim
čius, kas kaštuos $5 milijonai; 
JAV dalis bus $1.5 milijono.

Iš JT pareigūnų tik general. 
• sekretoriui T Thant ncbepakc-

inarna alga, kadangi jis gauna 
t $54 MM M) metilus algos, $22*500 
Į “reprezentacijoms’* ir dar 
j $12,04)0 "pašto išlaidoms", be 
t to gauna mebliuotus namus, li- 
|muzinų ir šoferi.

Wgana to, JT nariai išreiš- 
.kė pageidavimą naujų rūmų 
kuriems statyti praeitasis kon
gresas užgyrė Liliu skirti $61 
milijonus...

BIZMERUI, KURIE GARSINASI 
NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIĄ

1 BIZNYJE

Tegu šeimos žmogus vadovauja seimą mylinčiai apylinkei

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

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

Čikagietė, {SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Knyga yra ypatingai naudinga tiems, kurie baigia pamiršti komunis
tines klastas ir melus. 95 psl.

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

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

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

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

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

J. Vaičiūnienė, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MOKYTOJO DAR
BO APLINKYBĖS. Naudingi pasiskaitymai visiems. 69 psl.

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

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

NAUJIENOS,
1739 So* HALSTED ST*5 CHICAGO, ILL* 60608

I 0T 4 SUSIVIENIJIMASI I / ZX LIETUVIŲ
I —-A—/.X. ■^■ AMERIKOJE
I „SLA — jau BOmetytarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

I SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti Įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000.00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudė • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

1
ST.A — AKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme

nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
{metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės { kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbu*.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

Centrinė miesto dalis apsup
ta vežimų ir milicininkų kordo
nų. Mačiau vis naujus sustipri
nimus atvažiuojant autobusais 
ir diližanais. Netrukus prie cen
trinių pastatų atsirado jaunų 
kareivių perpildyti šarvuoti 
transportiniai vežimai. Mieste 
prasidėjo įtempto laukimo at
mosfera. Vis didesni žmonių bū
riai plaukė į centrą, kur susibū- 
riavę grupėmis diskutavo padė
tį-

Pastatų sienose ir prie šarvuo
čių buvo išklijuoti plakatai su 
užrašais:

“Esame darbininkai, ne chu
liganai”. “Reikalaujame dides
nio atlyginimo”. Jaunų žmonių 
būriai sustodami prieš šarvuo
čius dainavo dainas. Daugelis 
lipo ant šarvuočių ir ginčijosi su 
kareiviais.

Kaip tik tuo metu sužvangė
jo partijos komiteto pastato lan
gų stiklai. Demonstrantų grupė 
pastato sienomis palipę įsiver
žė vidun. Tuojau pro langus pra
dėjo laukan lėkti baldai ir pun
dai popierių. Minia apačioje 
pradėjo padrąsinančiai ploti. Ypa 
tingai entuziastingi aplodismen
tai pakilo, kai pro langą išlėkė 
didžiulis brangus raudono me
džio stalas.

Pradėjo užsidegti policijos 
automobiliai ir sunkvežimiai. Ne
trukus liepsnos apsiautė ir par
tijos komiteto pastatą. Prie pa
stato stovėję kareiviai atrodė 
staiga užklupti ir pasimetę.

Popietinėmis valandomis į 
miesto centrą suplaukė dar di
desnės uosto ir laivų statyklų 
darbininkų minios. Nei milici
ja, nei kariuomenė padėties ne
pajėgė tvarkyti.

Vakarop tamsėjančioj padan
gėj švysčiojo automatinių gink
lų šūviai. Iš vidurmiesčio dan
gun kilo juodų dūmų volai”...

Septintąją dieną Varšuvoje
Gruodžio 17 ir 18 dienomis 

streikai ir darbininkų protestų 
demonstracijos prasidėjo Kro
kuvoje, Naujoje Hutoje, žyrar- 
dove. Vroclave, Glivice, Pozna
nėje, Zabrežėj, Jastržembe, žy- 
miece, Wadowice ir pačioj Var
šuvoje, kur nuo savaitės vidu
rio streikai apėmė visas svar
biausias sostinės pramonės įmo
nes.

Mechanikos įmonių streiko ko
mitetas nusiuntė valdžiai savo 
priimtą rezoliuciją su visa eile 
reikalavimų, jų tarpe reikala-

lavimu pašalinti minister} pir
mininką Cyrankievičių, kurs ypa 
tingai užgavo ir Įsiutino darbi
ninkus savo grasinimų pilna kal
ba ir pasirašymu Įsako, leidžian
čio policijai ir saugumui varto
ti ginklą. Daugumos įmonių 
streiko komitetai paskelbė pir
madieniui gruodžio 21 dienai ma
sinius susirinkimus įvairiose so
stinės vietose. Panika partijos ir 
valdžios sferose didėja. Valdan
čioje grupėje didėjantis valdo
vų skaičius pradėjo sakyti, kad 
norint išvengti generalinio strei
ko ir išlaikyti valdžią be sveti
mųjų (Maskvos) Įsikišimo rei
kia tuojau pat pakeisti partijos 
ir valdžios vadovybę ir šeštadie
nį bei sekmadienį gruodžio 19 ir 
20 d. Jungtinė Lenkijos Darbi
ninkų Partija (taip save vadina 
Lenkijos kompartija) pasidarė 
harakiri, yra gelbėdama totalis- 
tinį režimą padarė pati prieš sa
ve perversmą. Tokio įvykio ko
munizmo istorijoje dar nebuvo.

Septintąją dieną savaitės, ku
ri sukrėtė Lenkiją ir komuniz
mą, Vladislovas Gomulka bebu
vo nedaugiau ikai paprastas se
nas, ligotas žmogelis ligoninėje. 
Cyrankievičius ir eilė kitų rau
donųjų bonzų išlėkė su vėju.

(B. d.) J. Pr.

Išrinkite PAUL M.

okeanų užteršimas
A

Tik per 7 tūkstančius pėdų 
nuo kranto yra nuvesti i Atlan 
to vandenyną j kanalizacijos 
vamzdžiai iš Miami Beach ir 
trijų kaimyninių apgyventų 
pakraščio vietovių. Planuoja
ma tuos vamzdžius pailginti 
dar per visą mylią, tačiau to 
neužtenka, kad vėjas iš okea
no pusės užterštą vandeni neat 
neštų Į pakraščius.

Žvejodami per 8 mylias nuo 
kranto New Yorko žvejai pa
gauna žuvis, kurių viduriuose 
randa cigarečių nuorūkų, čiul 
piamos gumos, bandažų ir pan. 
Pacifiko okeane į vakarus nuo 
Kalifornijos pernai sugauta 
makrelė buvo uždrausta par
davinėti, kadangi turėjo kenk 
smingus žmonių sveikatai DDT 
kiekius. Ar gali žmogus užterš 
ti okeanus, kurių žemės ka
muolyje yra 328 milijonai ket
virtainių mylių ir okeanai už
ima du trečdalius viso žemės 
kamuolio paviršiaus? Pasiro
do, gali...

Patirta, kad 1968 metais
specialėmis baržomis į abudu 
okeanus JAV rytuose ir vaka
ruose — buvo išversta apie 48 
milijonai tonų tokių atmatų 
kaip šiukšlės, purvinas alie
jus, pramoninės rūgštys,, che
miškieji junginiai, automobi
lių laužas, sugedęs maistas ir 
radioaktyvios medžiagos.

Garsusis Hejerdalis praeitą 
vasarą plaukdamas savo iš pa
piruso vyčių nupintame plaus
te “Ra” per Atlantą, pačiame 
viduryje rado plastinių bonkų, 
pastos tūtelių ir aliejaus dė
mes tiek tirštai, kad jo įgula 
negalėjo vandenyje švariai nu
siprausti.

15-TO WARDO ALDERMANU 
Jį remia
CHICAGO SUN TIMES ' CHICAGO TODAY

CHICAGO DAILY NEWS
CHICAGO FEDERATION OF LABOR AND INDUSTRIAL UNION COUNCIL 

CONFEDERATION OF POLICE

Rinkimai bus antradieni, vasario 23 dieną.
’ lx ’’Skelbia CITIZENS FOR SHERIDAN

Raginkite savo apylinkę 
aug ti - taupykite!

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 indeliai 
Apdrausti Iki $20,000.

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

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

3 — NAUJIINOS, CHICAGO «, ILL — MONDAY, FEBRUARY 22, 1971



THE LITHUANIAN DAILY NEWS
*ut>Uxhed Daily Except Sunday by The Lithuanian Newt Pub. Co., 

173* S®- Chicago, l!t. Š060S. Teiepbon* HA 14100

SECOND • CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription Ratos:
m Chicago $20.00 per year, $11.00 per 
six month. $6.00 per 3 months. In 
other USA localities $18.00 per year, 
$10.00 per six months. $5.00 per 
three months; Canada $20.00 per year; 
other countries $21.00 per year.

10 cents per copy. 10 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Jhicagoje ir priemiesčiuose 

metams _______________
pusei metų ____________
truns mėnesiams _______
vienam mėnesini 

Kitose JAV vietose:
metams __________  -
pusei metų_____________

$20.00
$11.00
$6.00
$2.00

$18.00
$10.00

trims mėnesiams
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams ______
pusei metų ___
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams $21.00 
pusei metų $11.00 
vienam mėnesiui  $2^0

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. laidžia Naujienų Ben 
drevė. 1739 So. Halsted St, Chicago, 
UL 60608. TeleL HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

$5.00
$1.75

$20.00
$11.00

$2.00

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo

Kaip prievartauja rašytojus
Kaip Rusijoje, taip ir kituose komunistų pavergtuo

se kraštuose kiekvienas žmogus, kuriam leidžiama rašyti 
bet kokiame komunistų leidinyje, privalo priklausyti to 
krašto rašytojų sąjungai. Kas rašytojų sąjungai nepri
klauso, tas nustoja nepaprastai didelių privilegijų. Jeigu 
neskaityti čekos, komunistų partijos centro komiteto na
rių ir karo vadų, tai Sovietų Sąjungoje rašytojai turi 
pirmenybių namams, maistui, atostogoms Kaukaze. 
Jiems, aišku, lengviausia prieiti ir prie valdžios dalina
mų rublių.

Kiekvienos valstybės rašytojų sąjunga, be paprastų 
pareigūnų, turi dar ir specialius vadovus. Tie vadovai 
pasako rašytojams, ką rašyti ir apie ką visai nerašyti. 
Labai dažnai jie nurodo ne tik apie ką rašyti, bet ir kaip 
reikėtų rašyti Vargas tam rašytojų sąjungos nariui, 
kuris drįstų vadovų nepaklausyti Karo metu ir tuojau 
po karo įtakingiausiu Lietuvos Rašytojų Sąjungos vado
vu buvo Aleksandras Guzevičius — Gudaitis. Tuo pačiu 
metu jis buvo artimiausias sovietų policijos bendradar
bis, vienintelis lietuvis, gavęs čekos generolo laipsnį. At
rodo, kad dižiausią galią lietuvių rašytojų tarpe šian
dien turi Alfonsas Bieliauskas.

Kad vadovai žinotų, ką rašytojams liepti rašyti ir 
kokias temas uždrausti, kartas nuo karto tiems patiems 
vadovams Maskvoje suorganizuojamos specialios konfe
rencijos. Sausio 27 d.' toks pasitarimas buvo Maskvoje, 
o kompartijos centro komiteto narys Alfonsas Bieliaus
kas, gavęs reikalingo įkvėpimo, dabar. “Literatūroje ir 
mene” aiškina pagrindines “socialistinių šalių rašytojų 
sąjungos vadovų pasitarimo mintis”. Svarbiausias ir 
įdomiausias rašytojų sąjungos vadovų susitikimas buvo 
su Rusijos komunistų partijos sekretorium K. Katiuševu, 
o svarbiausią kalbą pasakė iš Šiaurės Vietnamo atvažia
vęs rašytojas Din Či.

Vadovai Maskvon buvo sukviesti, kad galutinai išsi
aiškintų ir sau į galvą įsidėtų, jog visų pasaulio nelaimių 
šaltinis yra jankis. Jeigu ne Amerika ir ne tie amerikie
čiai, tai visos tautos galėtų džiaugtis taika ir ramybe, 
bet dabar “Amerikos karo jėgų įsiveržimas į Vietnamą”, 
viską ardo. Bieliauskas, atpasakodamas Maskvos pasi
tarime gautas instrukcijas ir nuotaikas, šitaip rašo:

“Mes neleisime užsiplėnyti tai žaizdai, kurią ne 
tik brolio vietnamiečio, bet ir kiekvieno tikrai civi
lizuoto mūsų epochos žmogaus širdyje pravėrė ame-

VERTA PASIDAIRYTI 
PO AMERIKA

RAŠO DR. ANTANAS J. GUSĖNAS

VAŽIUOJU SŪNAUS APLANKYTI
Važiavau į South Carolina, nes ten, 

Greenville miestlyje, gyvena vienintelis 
mano sūnus Richardas Gusenas su savo 
žmona Eleonor. Mano sūnus tarnavo JAV 
aviacijoj karo metu su Hitlerio Vokietija. 
Vėliau jis liko tarnyboje ir po karo. Euro
poje dėl taikos negalėjo susitarti, tai Ame
rikos aviacija ten dar buvo reikalinga. 
Karo meto lakūnas, vėliau kitus mokė 
skraidyti. Jis buvo instruktorius. Dar vė
liau jis ir atsargon išėjo.

Dabar jis dirba S. Carolina radijo sto
čių tinkle. Greenville miesto pakraštyje jis 
turi pasistatęs gražų ir modernišką namą. 
Gyvena dviese, bet turi 9 kambarius, gra
žiai įrengtus ir puikiais rakandais apsta
tytus. Elektra viską šildo ir vėsina. Net 
garažo duris atidaro elektrine akimi.

Sūnaus namas stori ant kalnelio, trijų 
ketvirtadalių akro sklype. Namas yra 112 
pėdų ilgio ir 40 pėdų pločio. Vienas aukš
tas.

Abiejose namo pusėse auga daugybė di
delių medžių. Kai suskaičiavau, tai radau 
daugiau, negu 50. Daugumą sudaro eglės 
ir pušys, bet yra ir kitokių.

Greenville mieste, kaip ir Carolina vai

Į buvo, kad jie yra laisvės šie- 
kiantieli lietuviai. Tas tuojau 

ATSTATYMO MINĖJIMAS NEW YORKE nuskambėjo per visą pasaulį.
-.r . * • x ts r (Tūkstančiai telegramų suplau

Lietuvos Gen. Konsulo Aniceto Simučio žodis kė į Ankarą reikalaujančių 
mu į Turkiją lietuvių ir Lietu- Rrazinskų neišduoti rusams, 
vos vardas vėl tapo populiarus Į^oks greitas ir ryžtingas reaga 
laisvajame pasaulyje. vimas nustebino mūsų drau-

Brazinskų, Simo Kudirkos ir ir prilenkė mūsų priešus, 
Simokaičių tragedijos net ir ° mQsM broliams pavergtoje 
didžiausiems skeptikams pa- pO'Vnčje priminė, kad jie nėra 
rodė, kad laisvės kovoje lietu-1 v^en^‘ kiek nemažiau mūsų 
viai yra absoliučiai vieningi Į draugai ir priešai buvo nuste- 
abiejose geležinės uždangos Į binti greitu ir efektingu lietu- 
pusėse.

Pirmieji 
Brazinskai pasakė turkams,

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS

šie penkiasdešimt tretieji me 
tai nuo Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo paskelbimo 
mūsų tautos laisvės kovų isto
rijoje liks žinomi kaip tos ko
vos suintensyvinti metai.

Jei dar visai neseniai retai 
kada lietuvių ir Lietuvos var
das bepasirodydavo laisvojo 
pasaulio spaudoje, tai per pa 
staruosius keturis mėnesius 
pradedant Bražinskų pobėgi-

Į vių reagavimu išdavus Simą 
žodžiai, kuriuos (Kudirką ir nuteisus Simokai- 

čius.
šie mums visiems žinomi 

įvykiai kreipia dėmesį į ypa- 
rikiečio — jankio durtuvas, tai sąžinės dėmei, kurią I džiuginantį reiškinį, bū- 
išsvilino iš lėktuvo “Made in USA” krentąs napal-K^’ kad dek Pave^os .H® 
mas; neleisime! Mes kasdien plėšysime tą žaizdą tiek jų Edavimji ir įkalinimą 
nagais, draskysime kasdien stingstančiais senių pirš- protestavusieji laisvame pašau 
tais ir leisime liesti gležnais jaunučių kūdikių pirštu- lyje yra mūsų tautos jaunosios 
kais, mes šveisim užmaršties plėnis nuo žmogaus šir- kartos atstovai. Parafrazuo- 
dies ir laiko atnešto abejingumo, dulkes nuo žmoni-Pant dldži°j° Amerikos poezi
jos sąžinės, budėkite! Budėkite žmonės, budėkiteIdent° Linkolno žodžius galima 
tautos, budėkite sotūs ir alkani, apsiavę ir basi, bal-fe^įėti la°kXos" liftu 

ti, juodi ir geltom — budėkite (Literatūra ir menas, Liūs kurį laiką, bet jie negali 
1971 m. vas. 13 d. 3 psl.) apgaudinėti visų lietuvių visą
Maskvos ir Pekino komunistų ginkluotos gaujos ver- p11? ~~ komumstme ideologi- 

ziasi i pietų Vietnamą, degina kaimus, žudo rinktus kai- |alizmą visi pažjstame, prade- 
mų pareigūnus, o Maskvos propagandos vadovai bėdą da jį pažinti ir pasaulis.
verčia Amerikai. Amerikos karo jėgos buvo pasiųstos Neseniai laisvąjį pasaulį pa- 
pietų Korėjon ginti tuos kraštus ir tautas nuo komunistų siekė žinia iš okupuotos Lie- 
invazijos, tokiais pačiais sumetimais Amerikos kariai tuvos, kad Dubingių parapijos 
siunčiami į pietų Vietnamą, tuo tarpu visa sovietų pro-jkunigas Antanas Šeškevičius 
pagandos mašinerija tepama naujai kampanijai prieš 
Jungtines Amerikos Valstybes.

Visas Alfonso Bieliausko rašinys rodo, kad rašytojų 
sąjungų vadovų pasitarimas Maskvoje buvo specialiai su
šauktas rašytojų nuotaikoms nukreipti prieš JAV. Bie
liauskas tą darbą jau pradėjo. Jis informuoja Lietuvos 
rašytojus žodžiu ir raštu, kuria kryptimi jiems teks pa
sukti Jeigu jau amerikiečiai paskelbti Vietnamo nelai
mių kaltininkai, tai rašytojams teks rinkti temas prieš 
JAV ir amerikiečius.

Bet Bieliauskas dagiau padarė. Jis papasakojo apie 
rusų teikiamą paramą Vietnamo komunistams. Toje pa
čioje vietoje jis rašo:

“Ne mažiau simboliška buvo Maskvos eksperi
mentinio popieriaus fabriko “Oktiabr” kolektyvo nu
tarimas padovanoti savo broliams iš Vietnamo 100 
tonų fabriko sutaupyto popieriaus... Ir plojo ne 
vien dėl to, kad tai buvo tikrai gražios mintys, gal 
būt, kai kuo primenančios net ir svaresnę, negu ra-' 
šytojų, kitų tarybinių žmonių teikiamą pagalbą ko- peratiškai susirūpinęs. Jis už- 

” /'T'^ 'daro kunigą į kalėjimą tik už
tai, kad jis kaip kunigas atlie
ka savo pareigą, kurios teisė jam 
net ir pagal okupantų potvar
kius garantuota.
■ Kai carų okupacijos metais 
tapęs žemaičių pavyskupiu 
Antanas Baranauskas kreipėsi 
į Rusijos vidaus reikalų mi- 
nisterį maloningai prašydamas 
grąžinti lietuviams spaudą, tai 
anas atrėžė^ “Nereikia mums 
nei jūsų meilės nei jūsų pačių.

vojančiam Vietnamui... ” (Ten pat).
Kad sovietų valdžia teikia “svaresnę pagalbą” šiau

rės Vietnamui, tai matosi iš komunistų invazijos į Viet
namą, Laosą ir Kambodiją. Iki šio meto tik pavieniai ru
sai rašytojai rašinėjo prieš JAV; ir amerikiečius. 
Dabar į šį darbą jau įtrauktos rašytojų sąjungos. Netoli
moje ateityje reikia laukti dar smarkesnių melų ir šmeiž
tų prieš Ameriką.

Jeigu Maskvos valdovai ruoštųsi tartis su JAV tai
kos klausimais, ar jie organizuotų naują šmeižtų kam
paniją?

toję apylinkėje skurdo nesimato. Nežinau, 
kiek kiti namai kainuoja, bet minėtame 
priemiestyje kainos prasideda nuo 75,000 
dolerių ir eina iki $100,000.00.

ŽEMĖ IR ŽMONĖS
Pietines JAV valstijas bandė apgyventi 

įvairūs žmonės, bet jiems nesisekė. Ban
dymai buvo pradėti 16 šimtmečio pradžio
je, kai pasklido gandas, kad Naujame Pa
saulyje yra daug aukso ir labai turtingų 
žmonių.

1526 metais čia atplaukė pirmoji ispa
nų ekspedicija. Netrukus čia atsirado ir 
prancūzų grupė. Abi ekspedicijos bandė 
čia įsistiprinti, bet joms nepavyko. Ispa
nai buvo priversti anksčiau išsikraustyti, 
o netrukus turėjo išplaukti ir prancūzai.

Kaip vieni, taip ir antrieji apsigavo. 
Ekspedicijų vadai tikėjosi rasti dideles 
aukso ir kitokio turto krūvas, bet to aukso 
nerado. Ispanų ekspedicijų vadai vietos 
indėnus apgavo. Vertingesnius daiktus iš 
jų išviliojo, kitus jėga atėmė ir pabėgo. O 
kai indėnai pasipriešino ispanams, tai 
pastarieji, turėdami geresnius ginklus, di
doką skaičių indėnų išžudė. Indėnai to
kiems kolonistams pradėjo keršyti. Pra
džioje mušė, o vėliau ir žudė.

Po kelių metų Floridon atvyko dar vie
na ispanų ekspedicija. Tiktai šį kartą ji 
buvo žymiai didesnė, joje buvo apie pora 
šimtų žmonių. Jie Floridos pakraštyje pa
sistatė tvirtovę, kad galėtų gintis ne tik 
nuo indėnų, bet ir nuo piratu, kurie išsi-

1 •

Tauragės miestas gerokai pa
sikeitęs. Jame pristatyta daug 
mūrinių namų po 2, 3, 4, 5 aukš
tus, kuriuose apgyvendinta po 
70-80 šeimų. Yra statomas vie
nas mūras 9 aukštų, dabar bai
giamas įrengti.

Buvusiuose ūkininkų laukuo
se, nuo buvusios Birutės gatvės 
iki pat geležinkelio pradėta sta
tyti penkiaaukščiai mūro namai. 
Keli jau pastatyti ir apgyven
dinti Ta miesto dalis vadina
ma “mikrorajonu”.

Tauragėje yra sviesto-sūrių 
fabrikas Pienas surenkamas 
sunkvežimiais — cisternomis iš 
platesnių apylinkių. Yra čia ir 
vaisių-daržovių apdirbimo fabri-

Į buvo nuteistas vienerius metus 
kalėjimo už mažamečių vaikų 
mokymą religijos. Esą vienu 
metu bažnyčioje buvę rasta 17 
religijos besimokančių vaikų. 
Tik pagalvokime, ką šis įvy
kis mums rodo. Jei tie maža
mečiai religijos besimokantieji 
vaikai yra tarp 7 ir 12 metų 

[amžiaus, tai jų tėvai yra ne
daugiau kaip 35 — 36 metų am 
žiaus. Vadinas, bolševikinės 
okupocijos pradžioje jų am
žius galėjo būti nedaugiau kaip 
penki ar šeši metai. Tad jie vi
są išsimokslinimą gavo bolše
vizmo mokyklose su pilna an
tireligine indoktrinacija. Ir 
štai tie marksizmo — leniniz
mo dvasioje išaugę tėvai siun
čia vaikus į bažnyčią mokintis 
religijos. Tad ar reikia stebė
tis, kad okupantas tuo yra dės

Praeis kuris laikas, prasilies 
Lietuvoje daug ašarų ir krau
jo, o Lietuva pasiliks rusiška 
ir stačiatikiška”. Tokios buvo 
didžiarusio imperialisto viltys. 
Revoliucija nušlavė caristi- 
nius imperialistus, bet rusiš
kasis imperializmas įvilktas į 
raudonus marškinius išliko. 
Bet kaip anais laikais Lietuva 
netapo nei rusiška nei stačiati
kiška, taip ir dabai- ji netaps 
nei bolševikiška, nei rusiška.

Kaip pastarųjų metų įvykiai 
mums rodo, laisvės troškimas 
tebėra gyvas ne tik vyresnėj, 
bet ir jaunojoj lietuvių kartoj. 
Jis tebėra gyvas ne tik Lietu
voj, bet ir kituose sovietinės 
Rusijos pavergtuose kraštuo
se.

Tuo metu kai didžiosios va
karų kolonialinės imperijos su 
teikė laisvę buvusioms savo 
kolonijoms, tai sovietinė Rusi
ja teberenka naujas kolonijas, 
tebevergia naujas tautas. Rusi 
ja visais laikais buvo atsilikęs 
kraštas, kuri ir dabar pavėluo 
tai tebeserga naujų kolonijų 
gaudymo amžių. Kolonijų am 
žius yra praėjęs. Naujieji lai
kai neišvengiamai turės palies 
ti ir imperialistinę Rusiją. Vis 
daugiau atsiranda kovojančių 
ir pačioj Rusijoj, kurių nebau 
gina nei kalėjimai, nei mirtis. 
Tad ir mes turime dirbti, būdė 
ti ir būt pasiruošę Lietuvos ne 
priklausomybei atstatyti kai 
išmuš toji lemtingoji valanda.

New Yorko Miesto Konsula- 
rinio Korpuso direktorė Fre- 
sia Durst Vasario 16-sios pro
ga pasveikino Lietuvos genera 
lini konsulą Anicetą Simuti 
New Yorko Miesto majoro J. J. 
Lindsay ir komisarės Jungti
nėms Tautoms bei Konsulari- 
niam Korpusui J. L. Loeb var
du..

South Carolina valstijon atvežti juodukai kasa fosfatą, 
naudojamą trąšoms.

lanto pusės. Dabar ta ispanų pastatyta 
tvirtovė vadinasi St. Augustine. Pradžioje 
ten būva tiktai fortas, o dabar jau senas 
miestas.

DU EKSPEDICIJOS LAIVAI DINGO
Netrukus atvyko ir prancūzų ekspedi

cija. ši taip pat buvo didesnė. Ji, berods, 
susidėjo iŠ 150 žmonių. Prancūzai norėjo 
išlipti Floridoje, bet kai p;amatė, kad ten 
yra didokas skaičius ispanų, kurie jau ir 
tvirtovę buvo pasistatę, tai jie patraukė į 
šiaurę, ši prancūzų ekspedicija įsteigė 
Quebeką.

1670 metų balandžio mėnesi atplaukė
stijose turi būti kirtingų ir beturčių, bet j kėlnrins ispanus-pradėjo puldinėti iš At- 1 anglų laivas “Carolina”. Jis paleido inka-

rą vakariniame Aschley upės krante. Lai
ve buvo apie šimto vyrų įgula. Atvyku
sieji tuojau pradėjo kirsti medžius ir sta
tyti namelius. Parinktą gyvenamą vietą 
anglai apsitvėrė aukšta statinių tvora, o 
iš lauko pusės dar išsikasė gana gilų griovį, 
kad galėtų gintis nuo netikėto užpuolimo. 
Ten apsigyveno pirmieji anglai South Ca
rolina teritorijoje.

Verta priminti, kad tais laikais kelio
nės per Atlantą buvo ilgos ir labai sunkios. 
1770 m. balandžio mėn. atplaukęs laivas 
iš Anglijos išplaukė 1769 m. rugpjūčio mė
nesį. Laivas “Carolina” plaukė ne vienas. 
Ekspedicijoje buvo net trys anglų laivai,
bet Floridos krantus pasiekė tiktai vienas.
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kas. Taipgi yra akai lIAVIIUO TH&* 
šinų mazgų gamykla.

Tauragėje yra trys vidurinės 
mokyklos: dvi lietuvių ir viena 
rusų. Pirmojoje, Nr. 1 mokyk
loje dirba 110 mokytojų. Jų tar
pe yra 5 anglų kalbos mokyto
jai.

Mieste yra ir muzikos mokyk
la vaikams. Jos steigėja buvo 
prieš kelis metus mirusi Klima- 
šauskienė.

Buvusios komercinės gimna
zijos patalpose dabar yra įsteig
tas, patalpintas politechnikumas, 
čia taipgi dirba daug mokytojų, 
yra daug mokinių, tačiau šie tai 
suaugę vyrai, moterys.

Nepersenai buvo minimas Tau
ragės gimnazijos 50 metų ju
biliejus. Jis prasidėjo buvusio
je Šiaulių rūmų salėje, (dabar 
atnaujinta), — iškilmingu posė
džiu. Prezidiume dalyvavo ko
munistų partijos atstovai ir vi
si buvę Tauragės gimnazijos di
rektoriai, (kurie galėjo atvykti). 
Buvo ir pirmasis direktorius 1920 
m. laidos dr. šarka, 85 metų 
senelis. — Po pasisakymų, jiems 
buvo apjuostos plačios, gražios 
lietuviškos raštų juostos. Salė 
buvo pilna Tauragės mokyklos 
abiturientų įvairių laidų.

Iš senųjų mokytojų buvo Na- 
vasaitis, žilas kaip obelis.

Po iškilmingosios dalies bu
vo didelis pobūvis naujosios mo
kyklos salėje, kuriame dalyvavo 
virš 300 žmonių.

Buvusiame Taurų dvare da
bar yra valstybinis ūkis. Iš čia 
per dieną daug kartų kursuoja 
susisiekimui su Tauragės miestu 
autobusas. Tokie autobusai kur
suoja ir pačiame Tauragės mies
te.

Daug senųjų tauragiškių jau 
pasimirė: buvęs miesto savival
dybės elektros monteris Aleksas 
Polonskis mirė 1968 m. Panevė
žyje. — Buvęs notaras Vladas 
Barcevičius, paskutiniais metais 
buvęs advokatų kolegijos nariu 
Kaune, pasimirė staiga jau prieš 
du metus. Pasimirė jau ir An
tanas Pacevičius, jo sesuo Kreva- 
nienė ir jos vyras Stasys.

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI DEMOKRATINĮ
DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

Kiti du laivai su visomis įgulomis ir Ame
rikon laimės ieškoti plaukiančiais kolonis
tais dingo. Rudenį kilusioje audroje jie 
nuskendo. Niekas apie jų likimą nieko ne
patyrė. Tada telegrafas ir radijas dar ne
veikė.

Pradžioje gyvenimas Amerikoje buvo 
labai sunkus ir pavojingas. Įsikūrusią an
glų koloniją puldinėjo gausesni ir plėši- 
kiškesni ispanai. Nepaliko jų ramybėje 
ir indėnai. Atvažiavusieji pasistatydavo 
namus, įsikurdavo, pradėdavo apie na
mus javus ir dažoves sėti ir sodinti, bet 
užpuolę indėnai ne tik namus sudeginda
vo, bet ir juose rastus žmones išžudydavo.

ANGLAI ATSIVEŽĖ DAUGIAU 
ŽMONIŲ

Anglams teko septyneris metus sunkiai 
verstis, kol jie stipriau ant kojų atsistojo. 
Jie atsivežė daugiau žmonių ir ginklų. Ta
da jiems nebaisūs buvo ne tik ispanai, bet 
ir indėnai. Anglai mokėdavo atmušti ir 
besitaikančius prancūzus.

Įsistiprinus pirmiems anglų kolonis
tams, valdžia pradėjo gabenti čia savo 
priešus. Pirmon eilėn i Ameriką buvo siun
čiami pohtiniai priešai, o vėliau anglai čia 
vežė jau nubaustuosius. Anglai, gavę dau
giau laisvės, parodė reikalingos iniciaty
vos ir dirbo žemę. Jie buvo gerai organi
zuoti, todėl jiems ir sekėsi užimti vis di
desnius derlingos žemės plotus. Už kelių 
metų jie tapo didelių farmų savininkais. 
Jiems būtinai reikėjo pigios darbo jėgos.

(Bus daugiau)



DR. ANNA BALIONAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLES LIGOS 
PBTEAIKO AKINIUS 

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

Rezid. telef.: WAibrvok 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryte, 

quo 7 iki 9 vai, vak. Tree, uždaryta.

Rez. teL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So, Pulaski Rd. (Crawford

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telef.: PRospoct 8-1717

DR. S. B1EŽ1S 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

ST. THINKA KIŠENVAGIAI
(Tęsinys)

Tikrinant butus, žydų tauty
bės piliečių, kurie buvo kilę iš 
Vilniaus krašto, viename jų ra
dome atvykusį iš Vilniaus mies
to su žmona žydų tautybės pilie
tį, kurio pakaušis buvo prapli
kęs. Jį ir jo žmoną sulaikėme 
ir atsivedėme į raštinę. Padarius 
kratas buvo surasti beveik visi 
pavogti iš Taikos Teisėjo sek
retorės pinigai. Klausinėjamas 
jis prisipažino kaltas. Už šį nu
sikaltimą jis buvo Taikos Tei-

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

pirimuiukaujaili Alary iei Ne-
beriezai. H valdybos dalyvavo 
visi išskyrus nutarimų raštinio

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISU VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtau. 1—7 vaL, 
antiad., penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir sestad. tiktai susitarus.

Or. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
oplometristas.

DR. EDMUND E. C1ARA 
z/vy w. o įsi SiRfctf 

TeL: GR 6-2400 
vai. pagal susnanmą: Pirm., ketv. 
x—4. t—y, amracL. penkt. lu—4. ir 

seštad. 10—2 vaL

Rez. Gi 8-0873

DR. W. M. EiSIN - E1S1NAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skamomii Ml 3-OvOL

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
-GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.-< < 
2454 WEST 71st STREET 

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

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
_ 2656 WEST 63rd STREET 

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. telz 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 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą._

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

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

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

Telef.: PRospect 6-5084

sėjo nubaustas 6 mėnesiais ka
lėjimo. Atlikimui bausmės bu
vo pasiųstas į Rekyvos Elektros 
stoties durpyną, dirbo prie dur
pių kasimo. Kadangi jo žmona 
šioje vagystėje nedalyvavo, tai 
ji etapo keliu buvo ištremta at
gal į Vilniaus kraštą. Minėtas 
žydelis, atidirbęs prie durpių ka
simo 4 mėnesius, mėgino iš dur
pyno pabėgti, bet buvo pagautas 
ir kitų kalinių gerokai sumuš
tas. Čia noriu paaiškinti, kad už 
kalėjimo ribų, prie durpių ka
simo darbų buvo siunčiami kali
niai tik su mažomis bausmėmis. 
Kai kurie kaliniai, kurie baigė 
atlikti savo bausmes, buvo pati
kimi ir tokiems buvo pavesta pri
žiūrėti kitus kalinius, kad ne
pabėgtų. Taip atsitiko ir su mi
nėtu žydeliu. Kai jis mėgino iš 
durpyno pabėgti, tai kiti kali
niai jį pagavę gerokai primuso. 
Atlikus bausmę, jis irgi buvo iš-

kę Marytę Urbelis, kuri dar 
tebesrega. Atsilankė ir klubo 
iždininkas Jonas Jonikas, kuris 
per kelioliką savaičių sirgo.

i Prie klubo, prisirašė nauja 
narė Lily Mironas. Protokolas 
ir valdybos pranešimai priimta 
vienbalsiai. Gautas laiškas nuo 
Chicagos Lietuvių Tarybos ir 
nutarta Tarybai paskirti auką 
$25. Kitas linksmybių šv. Pat
riko šokių vakaras įvyks šeš
tadienį kovo 20 d. Hollywood 
salėje.

Sekantis susirinkimas bus 
i penktadienį kovo 12 d., 2417 
|W. 43rd St., pradžia 8 vai. va
karo. Visi prašomi įsidėmėti, 
kad balandžio mėnesį nutarta 
susirinkimo neturėti, nes dau
gelis šeimininkių turės Velykų 
šventėms pasiruošti. A. J asas

inotoi'idUu turi visą laiką o 
ypatingai žiemos metu, tikrin
ti kuro sudegimo sistemą

Pavojingiausia yra žiemos 
metu važiuoti uždarais langais. 
Dujoms įsiskverbus į automo
bilį važiuojantieji gali pajusti 
pirmuosius signalus: kaktos 
veržimas, smilkiniuose virpėji
mas, nuovargis, apsvaigimas, 
arba širdies pykinimas

Patariama: visuomet iš
jungti motorą jei automobilis 
pastatomas nors vienai ar po
rai minučių. Laikyti vieną ar 
du langelius bent pusiau ati
darytus ventiliacijai; tai iš
sklaido dujų tirštumą. Niekuo 
met nepalikti įjungtą automo
bilį uždarame garaže, žiūrėti, 
kad prieš pradedant važiuoti 
durys pabūtų atidarytos.

Only you 
can prevent 
forest fires!

t

r

Joniškiečių klubas

GRADINSKAS
VOKIŠKA S 

AM - FM RADIJAS

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

--------- • ------ J

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiy atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tei.; F Rentier 6-1882

PERKRAUSTYMA1

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PL WAlbrook 5-8063

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 
1490 kiLA.M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma-' 
dienio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto. — šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Tėl.: HEmlock 4-2473
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629
* ■ ■ ■ ■ - .............— -

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

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- 
riūtė ir Laima Luneckienė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės j

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

Every year we faiV 
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.

ij------- -sumrrusBo--------Menas
>——n ram sklts—-—

Write: The PreaidenTt Comrrittee 
on Mental Retardation, 
Wethington, O. C. 30301.

Mme j

IkMr—t |

tremtas per demarkacijos liniją 
atgal į Vilniaus kraštą. Išvyk-

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros klubo linksma popie-

damas iš Šiaulių miesto, jis pa- Įg įvyks sekmadieni, kovo 14 
J., bet ne Talman salėje kaip 
praeitą pirmadieni, vasario 15

sakė, kad daugiau į Lietuvą ne-1 j 
bevažiuos, nes užuot uždarbio
gavo durpes kasti ir už pasikė- d mano korespon(lencijoie bu 
sminų pabėgti buvo kalinių pri- v0 pažymėta> o turi bati HoI.
muštas.

Raseinių mieste gyveno vie
nas pilietis (pavardės neprisi
menu), kuris vaidino ameriko
ną. Jis vaikščiodavo visuomet 
gražiai apsirengęs, ant pilvo ne
šiodavo pasikabinęs su storu re
težėliu laikrodį, nieko nedirbo ir 
visuomet turėdavo pinigu. Jis 
dažnai važinėdavo Į kitus mies
tus, kur būdavo jomarkai. Pa
matęs, kad koks ūkininkas par
davė arklį ar karvę, jį užkalbin- ua 
davo ir sakydavo, kad jis yra 111U< 
amerikonas, neseniai sugrįžęs iš, 
Amerikos aplankyti savo gimi-' D 
naičių. Papasakodavo, kad jis

lywood salėje 2417 W. 43 St. 
pradžia 2 vai. po pietų. Taigi 
visi parengimų lankytojai pra
šomi įsidėmėti kad pasitaikė 
nemaloni klaida ir visi bei vi
sos maloniai kviečiami gausiai 
atsilankyti — bus Įdomus pa
sisvečiavimas. Visokiausių vai 
šių bei daugybė dovanėlių už
teks visiems atsilankiusiems 

, svečiams.. Dovanėlės bus duo 
damos už atsižymėjimus žaidi
muose. ! A. Ju.sas

j

Atsiųsta paminėti
Karolė Požeraitė: ANAPILIO 

PAPĖDĖJE. Romanas. Lietu
viškos knygos klubo leidinysč 
Aplankas daiL Giedrės Vaitie- 
nės, 286 puslapiai, kaina $5.

Apie romano autorę knygos 
aplanke pasakyta^ kad gimusi 
Liublino apylinkėse lietuvio mo
kytojo šeimoje, gimnazijos mok
slus ėjusi Maskvoje, Voroneže 
ir Marijampolėje, literatūros 
kursą išklausiusi pas. prof. My
kolaitį — Putiną.

Romane aprašomi audringi 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo laikai. Ji jau yra pa
rašiusi apysaką “Nusidėjėlė” 
(2 laidos), romaną “Liktūnas” 
ir novelių rinkinį “Didvyrių 
žemė”.

Apie “Anapilio papėdę” au
torė rašo: “Šio romano siuže- 
tan ipyniau epizodą iš gyveni
mo tauraus jaunuolio Jurgio 
Krasnickio (1902. 5. 7. — 1922. 
10. 25), priskirdama jo . visuo
menišką veiklą bei autentiškus 
eilėraščius romano veikėjui 
Jurgiui Taurui”.

Prieš dvi sa-

esąs kilęs is ūkininkų seimos ir . PITTSBURGH, Pa. — Gertru- 
kad jam yra labai malonu pa- da Dargienė, artimiausia Povilo 
sikalbėti su ūkininkais apie ūkis- Dargio bendradarbė, turėjo sun
kus reikalus, nes norįs pirkti kią-operaciją ir kelias savaites 
ūkį. Po tokio pasikalbėjimo pa- praleido ligonn|ėje. Operacija 
kviesdavo ūkininką užeiti į aludę buvo sėkminga ,
ar restoraną išgerti stiklą alaus, vaites ligonė jau grižo namo. 
Jis užsakydavo degtinės ir alaus Ji jau tiek’ sustiprėjo, kad pa
ir pradėdavo vaišinti pakviestą mažu pradeda vėl..^įtraukti Į vi- 
kaimietį. Išgėrus kelius stiklių- suomeninį darbą, f
kus degtinės ar alaus, jis ūki- l Visi' džiaugiasi,(kad jai pavy- 
ninkui nematant, Į jo stiklą įpil- ko atsigauti. Supranta, kad ir 
davo kokių tai migdomų milte- f Povilas dabar bus Gudresnis, ga
lių, nuo kurių ūkininkas užmig-' lės išvažiuoti. Dafgienė padeda 
davo. Jam užmigus, jis iš jo ' — -
kišenės ištraukdavo pinigus ir 
dingdavo. Kai ūkininkas pabus
davo, tai nei amerikono, nei pi
nigų kišenėje neberasdavo. Jis'  
būdavo labai nustebintas, kaip a „-u- • •..... .. . ’ ^ Anglie viendegio pavojai
jis galėjo taip greit pasigerti nuo
kelių stikliukų degtinės ar stik-< Nepaisant medicinos eksper

jam ne tik radijo;valandą vesti 
ir tvarkyti, bet daug prisideda 
ir prie įvairių Susivienijimo dar
bų. Į Kaimynas

lo alaus, kad nieko nejuto kaip bį, policijos ir j automobilių 
jam iš kišenės buvo pavogta pi- saugumo inžinierių pakartoti- 
niginė. mų perspėjimų, motoristai daž

Tačiau vienas ūkininkas, ki- iriausiai pamiršta, kad atito
lęs iš Viduklės valsčiaus, Rasei- mobilio kuro dujos, vadina
mų apskr., amerikono pavaišin- mos anglies viendegiu tebepa-
tas susirgo ir mirė. Matyt, kad silieka vienas iš daugelio tra-
jam tas amerikonas į stiklinę fiko nelaimių, žmonių sužei- 
įkrėtė perdaug tų miltelių, nuo dimų ir užmušimų kaltininkų, 
ko ir įvyko mirtis. Čia buvo jau j Anglies viendegis yra tuo pa 
ne paprasta kišenvagystė, bet vojingesnis, kad jo negalima 
žmogžudystė, už kurią yra bau- pajusti automobilyje sėdint. Jis 
džiama sunkiųjų darbų kalėji- yra be spalvos, be smarvės ir 
mu. Tokių nusikaltimų jis papil-į skonio. Daugiausiai anglies 
dė: Kelmės, Viduklės, Joniškio • viendegio dujos įsiveržia Į au- 
ir Raseinių miestuose. Raseinių tomobilį dėl netinkamos' mo- 
mieste jis buvo atpažintas ir po- toro degimo sistemos. Dėl to 
licijos areštuotas.

ŽVAIGŽDĖMS 
SCENOSE’

Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sąlyga sėkmingai teatro pradžiai. Jis 
iškelia mėgėjus į žvaigždes, išaugina 
abejingą publiką nuolatiniais mėgė
jais, kūne drauge su artistais pergy
vena scenos burtų žavesį Artėjant 
teatro sezonui, jau dabar reikia pa
rinkti veikalus. Naujienose yra gali
ma gauti naujausius teatrui leidi
nius:

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAI. 
Gražiai išleista, kietais drobės virše
liais, 180 psl. knyga. Joje du vaidini
mai — “Bubulis ir Dundulis”, 3 veiks
mų linksmas nutikimas, taip pat 
“Svajonių šalis”, 5 veiksmų vaidini
mas jaunimui ir suaugusiems.. Kaina 
4 dol. Puikus leidinys kiekvienam 
knygos mėgėjui.

Anatolijaus Kairio trys knygos:
VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyri

nė komedija, premijuota Čikagos Sce
nos Darbuotojų S-gos, kietais virše
liais, kaina L00 dol.

DIAGNOZĖ, 3 veiksmų komedija iš 
lietuvių gyvenimo Amerikoje. 150 
psl., kaina 1.00 dol.

LAISVĖS MEDIS, 4 v. istorinė pje
sė. 120 psl., kaina 1.00 dol.

Tegul šie ir kiti scenos veikalai bū
na akstinu gyvuoti esančioms scenos 
mėgėjų grupėms ir impulsu naujiems 
ryžtams, kad lietuviškas žodis, pagar
biai ir didingai ištartas scenose, iš
liktų gyvas Lietuvos ainių kalboje ir 
širdyse.

NAUJIENOS,

1739 So. HALSTED STREET,

Beturiu taipgi perk* r parduok 
ir progai xuzno tirtu per

NAUJIENAS
RiArftMd asapubfic tendca In cd* 
eratlon wHh The Caret

AD MAT NO. MR-41-67 
<1 column x 56 linn)

Kadangi jis buvo padaręs nu
sikaltimus įvairiuose miestuose, 
tai buvo perduotas Kriminalinei 
Policijai ir kvota apie jo pada
rytus nusikaltimus buvo veda-’ 
ma musų įstaigoje. Kvočiamas • 
jis kaltu prisipažino ir Šiaulių’ 
Apygardos Teismo buvo nubaus
tas 8 metais s. d. kalėjimu.

(Pabaiga)

Našlių klubo veikla
Chicagos Našlių Našliukių ir 

Pavienių Draugiško klubo 
linksmas šv. Valentino šokių 
vakaras vasario 13 d. Holly
wood salėje puikiai pasisekė, 
šokių mėgėjų prisirinko pilna 
salė ir visi geroje nuotaikoje 
iki vidurnakčio linksminosi.

Klubo eilinis susirinkimas 
įvyko praeitą penktadienį va
sario 12 d. Hollywood salėje,

CHICAGO, ILL. 60608

PLEASE 
BE 

CAREFUL!

REMXTFE TUOS BIZNIERIUS
JTJRIE GARSINASI 

-NAUJIENOSE"

BEVERLY HILLS GELINYCIA
G£LtS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

T«l*fon«i: PR 84833 ir PR 84834

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Mariam Ava. — 586-1226

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

JĮ

EUDEIKIS
> SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

rr - • lAtDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID 

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YAris 7-1741'-1742

-' g * ... - * • > :

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 Ave., Cicero, HL 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

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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HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

Chicagos meras Richard J. Daley sveikina Edvardą S. Fuseką, demokratę partijos kandidatą 13-to war- 
,do aldermano pareigoms. Chicagos meras pareiškė Įsitikinimą, kad adv. Fusek turėtę laimėti antradie

nio rinkimus, nes jau seniai demokratai nesiuntė atstovo iš 13-to wardo.

PENKIS MILIJONUS 
METŲ ŽMOGUS 

GYVENA ŽEMĖJE
• Cambridge, Mass. Harvar
do universiteto mokslininkai 
Kenijoje, Afrikoj, rado žmo
gaus žandikalio atlaužą, iš ku 
rios nustatė, kad tas žmogus 
gyveno prieš 5 milijonus metų. 
Tuo tarpu tai seniausias radi- 
ny-s. Dar 1965 metais toje pa
čioje Kenijoje buvo rastas žmo 
gaus alkūnės kaulas maždaug 
dukart “jaunesnis” už dabar
tinį radinį. ’ ;

Dabar rastasis5 žanctikaiilis 
tebeturi net vieną “krūminį” 
dantį. . Harvardo ekspetUcijos- 
vadas prof. Bryan Patterson

Operated by

THE JUNIOR LEAGUE 
OF EVANSTON, .INC.
511 Main St, Evanston

BIG SPRING OPENING''

Tuesday, March 2nd. 10:00 A. M. to 
4:30 P.M.

Tuesday through Friday. -

Clothing and household

"NAUJIENOS’ KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS...

DRAUGAS IR BIČIULIS

 GEROS DOVANOS '
šios knygos parduodemos dabar "Naujienose" su 

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

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik __________ 53.00
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 šekj arba

money orderi.

AV XX V J. 1' VZ

1739 SO. HALSTED ST„ CHICAGO 8, ILL.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairiu prakip.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St, Chicago, III. 60629. — Ttl. WA 5-2737
3333 So. Halstad St, Chicago, III. 60608. — Tai. 254-3320

{▼airiu prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai.
— Moskovitch ir Zaporozhets, maistas, doleriniai Certifikatal.

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgy metų patyrimas.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209
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nustatė, kad tas “žmogus” pri
klausė veislei vadinamai Au
stralopithecus; tai buvo pen
kių pėdų, stačiomis vaikščio
jantis padaras su storais žandi 
kauliais . Antropologai teigia, 
kad iš australopitheko išsivys
tė Homo sapiens arba dabar
tinis žmogus.

šis. atradimas užpildo evo
liucijos spragą tarp austrolipi- 
theko ir ramapiteko \fRamapi 
thecus) arba žmogbeždžio
nės”, gyvenusios prieš maž
daug 14 milijonų metų.

' Evoliucijos mokslas dar ne
išaiškina, kaip tai įvyko, kad 
iš' pusiau ropojanči ų' j r po- me
džius y laipiojančių ■žmogbež
džionių” išsivystė didesniais 
smegenimis, stačiomis vaikš- 
čiojantįejį ir ant žemės nebe 
medžiuos gyvenantieji homi
nidai (žmogėnai).

DEVYNI TORNADAI
Praeitą penktadieni centri- 
\ t - j0- • , t

mame ir vakariniame Illinojuj 
siautė net devyni tornadai, ly
dimi smarkiu audru su lietumi

. <* - V

ir-kruša. Be to buvo pastebėta 
daug tornadų straublių debe
syse, kurie nesiekė žemės. Su
žeista tik viena moteris ir jos 
duktė, kai tornadas apvertė jų

CTA algų pakėlimai
. Chicagos tranzito adminis

tracija susitarė su dešimtim 
unijų, kurioms priklauso CTA 
778 Įvairių rūšių darbininkai, 
pakelti jiems' algas, primo
kant nuo praeito gruodžio 1 
dienos po 43.5 centus valandai, 
taip kad ir tie darbininkai da
bar gaus algos po $5.60 valan
dai. Tą pakėlimą dar turės 
balsuoti patys darbininkai.

nu

Bet kaip besižiido
Penkiolikametis , berniokas _ • . * i T ;

William Neely rastas negyvas 
savo namuose 3732 N. Janssen 
Avs. Mirties priežastis — jis 
uostęs krosnies valymo garus 
ir tiek tų garų buvęs prisisoti
nęs, kad policijos patrulis no
rėdamas jį atgaivinti dirbtinu 
kvėpavimų pats apsinuodijęs 
apsvaigo ir turėjo būtį nuga
bentas į ligoninę. >

: Berniokas,, matyt,, norėda- 
mais tų garų daugiau Įtraukti 
buvo ant -. galvos užsimovęs 
plastikinį maišelį.

Bridgeporte suimti 
3 prievartautojai

Suimti trys ;Bridgeporlo gy
ventojai1 kaitinami 29 metų 
amžiaus moters pakartotinu iš 
prievartavimu^

Ta moteris, dirbtuvės darbi 
ninkė, paliudijo policijai, kad 
apie 1 valandą naktį jai telefo- 
nuojant būdelėje 31 ir Halsted 
gatvių kampe du jauni vyrai 
pasigrobę kėsinosi ją išprievar 
tauti už namu 738 W. 31 St, 
paskiau paėmę Į savo aparta
mentą 3019 S. Union Avė, kur 
buvo trečias ir visi trys ją išlai 
kę nuo 1:30 iki 5:30 vai., ryto 
pakartotinai prievartaudami.

Suimti risi trys: Philip Mi
chaels, 21, kalėjime sėdėjęs, ir 
jo brolis Frederick, 22, abudu 
gyveną Union Avenue aparta
mente, ir Edwin Eilers, 22, 
gyv. 30 57 S. Emerald Ave.

Auto paroda atidaryta 
šiandien, šeštadienį, nuo 11 

vai. ryto atidaryta Chicagos 
automobilių paroda naujojoje 
milžiniškoje McCormick Place 
salėje, kuri neseniai buvo at
statyta 22 St. (Cermak Rd.) ga
le paežerėje. Parodoje yra 
virš 500 motorvežimių. — auto
mobilių ir sunkvežimių, traile- 
rių ir Įvairių modelių šioje ša
lyje gamintų ir importuotų.

Paroda tęsis nuo 11 vai. ryto 
iki 11 vai. vakaro kasdien iki 
vasario 28 d.

Peršovė keturiolikametį
James Riley, 14 metų am

žiaus 8 skyriaus NixOn mokyk
los, 2121 N. Keeler Ave., moki
nys prie maisto krautuvės sker

sui gatvę nuo mokyklos pavo
jingai peršautas per krūtinę 
nuvežtas į ligoninę. Policija 
ieško I i ud i nni k ų, kas gali nu
rodyti piktadarį.

! Apskundė taršos paktą
Keturis Chicagos organiza

cijos apskundė apygardos teis
mui sausio 18 d. tarp United 
Steel korporacijos ir Sanitari
nio distrikto- pasirašytą susita
rimą, kuriuo šiai korporacijai 
leista iki 1975 metų pačiai kon
troliuoti savo vandens teršimą. 

I Tos organizacijos yra lllino- 
jaus moterų balsuotojų lyga, 
Miclrigano ežero tcršiino*komi

tetas ir kL* . • •

— Balzeko lietuvių kultūros 
muziejui 'skubiai .reikalinga 
pirmųjų žuvusiųjų už Lietu
vos laisvę ir nepriklausomybe 
karių: k-ko Antano Juozapa
vičiaus, būripinko Povilo Luk
šio ir eil. Prano Eimučio foto-

treilerį - namą. Chicaga ir šį grafijos. Tokias turintieji pra- 
kartą išsisuko. išomi perleisti arba nors pa-

------------ 'skolinti šiam muziejui/ Pasi
naudojus fotografijomis bus 
tuojau 
adresas: 
Chicago, 
2441.

grąžintos. Muziejaus
4012 Archer Ave., 

Ill. 60632., tel. 347 -

— Betsy Kepuraitis, St. Pat
ricia mokyklo mokine, laimė
jo antrą premiją ir 75 dol. US 
taupymo lakštais už .konkursi
nį rašinį “Ką man primena 
Amerika”. . Konkursą suorga
nizavo Fordo prekybos’ centro 
Sertoma klubas paskelbtos 
savaitės proga. Konkurse da- ’ ' • " ‘ i i *lyvavo virš 506 mokinhj,.

— KaptJN Charles. Gustaitis 
apdovanotas ■ medaliu už ypa
tingus nuopęhus -tarnaujant 
pagęlbiniuose kariuomenės da
liniuose ir _ ■efektingą pagalbą 
fronto linijose kovojantiems. 
Dabar jis yra Armijos reikme
nų kontrolės centre Long Binh 
apylinkėje, Vietname. •

;— Sofija Totbraitis, James 
Venckus ir John Zubrickas 
įeina į komietą suruošti 32-rą 
Back of the Yards, apylinkės 
kongresą, šios apylinkės cent 
ras vra žinonas Town of Lake 
vardu,- kuriime ■ anksčiau ■ dau 
guma gyventojų buvo lietuviai.

— Jonuką: Dobrovolskis yra 
tarpe čiuožimo; laimėtojų Brid 
geporto apylinkės . mokinių, 
besidomincit šia- sporto šaka, 
varžybose.

— Southtoivn Economist tre
čiadienio laidoje gražiai apra
šė Chicagos Lietuvių Tarybos 
suruoštą Lietuvos nepriklauso 
mybės minėjimą, pakartojant 
įvairių kalbėtojų svarbiausias 
mintis. Straipsnis iliustruotas 
2 nuotraukom. Prie šio nume
rio yra svarbus namų savinin
kams priedas, — Chicagos piet 
vakariuose esančių nuosavy
bių statistika, ir jų Įkainavimas 
mokesčiams.

— Jorūnė Jonikas SW News
— Herald korespondentė, gra
žiai aprašė to laikraščio vasa
rio 18 d. laidoje apie Chicagos

Ru*V pavergtoje Alma Atoje jauna 
kazokė žurnalai iamkonova mokotl 

groti labai matu smulku.

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 
small Restaurant, also to 

with Grill work.
Steady job.

Phone 778-9896

in a 
help

Lietuvių Tarybos suruoštą Lie 
tuvos nepriklausomybės minė 
jimą. Straipsnis pailiustruotas 
2 nuotraukomis. Jame pakar 
lotos ir išryškintos kalbėtojų 
mintys.

— Nemira Stauskas, Mar
quette parko fizinio lavinimo 
instruktore', pravedė apylinkės 
mokyklų tinklinio komandų 
varžybas.

— Albertas L. Zxikarka, Lie
tuvos Vyčių s-gos vicepirm. 
lietuvybės reikalams, parašė 
laišką SW News — Herald, 
kuriame dėkoja už dėmesį lie
tuvių ir pavergtos Lietuvos 
reikalams bei primena Vasa
rio 16 reikšmę. Lietuvos Vy
čiai anksčiau yra ypatingai 
daug pasidarbavę Lietuvos rei
kalų propagavime Amerikos 
spaudoje

•— Balzeko Lietuviu Kultūros 
Muziejus dalyvauja su savo eks 
penatais Fordo prekybos cent
ro suruoštoje Laisvės savaitėje, 
kuri prasidėjo vasario 15 d. Sa
vaitės tikslas — skatinti patrioti
nes nuotaikas, ypatingai jaunimo 
tarpe.

— Teisėjas John P. Zuris, Ame
rikos Lietuvių Tarybos narys, 
atostogauja .St. (Petersburg 
mieste , Floridoje, šiomis die
nomis ten išvyko ir p. 'Helen 
Zurienė. ■ . < ' v ■ • ’

■ -į ; ip- -i

— Lietuvių Tautos Genocido 
parodą turės .progą pamatyti 
Hot Springs, Ark, St Peters 
burg ir Miami Fla lietuviai bei 
tų vietovių amerikiečiai. Vi
suomenės veikė jas Valerijonas 
Šimkus, Amerikos Lietuvių 
Tarybos įgaliotas, lydi parodą. 
Tos parodos gausūs Įspūdingi 
eksponatai . yra sudedami Į 
specialias dėžes patogiam trans 
portavimui. Organizacijos, no
rinčios suruošti šią parodą, pra
šomos kreiptis i ALTq centrą, 
2606 W. 63rd St, Chicago, Ill. 
60629..

— Jonas Reinys Ir;, atvyko 
iš Vokietijos mėnesiui atosto
gų pas savo tėvus med. dr. Jo
ną ir Bertą Reinius. J. Reinys 
Jr. nuo pavasarinio semestro 
pradės studijuoti mediciną gar 
šiame Heidelbergo universite
te. Gyvendamas Vokietijoje, 
jis aplankė Romą ir buvo pri
imtas popiežiaus Pauliaus VI 
bendroje audiencijoje.

— Petras Kiaupa išvyko Į Ari 
zoną atostogauti kelioms savai 
tems. Jis aplankys savo broli, 
kuris ten gyvena.

— Kun. Bruno Markaitis ši 
sekmadienį, vasario 21 d., 11 
vai. ryto pasakys pamokslą Tė 
vų Jėzuitų koplyčioje, šv. Mi
šias, skirtos žuvusiems dėl 
Lietuvos laisvės, užprašytos 
Marijos ir Antano Rudžių. Var
gonais gros prof. Leonardas Ši 
mutis jr., giedos solistė Pru- 
dencija Bičkienė (Pr.)

— Dr. Kostas Jurgėla, sve
čias iš Waukegano, Lietuvos 
Balso radijo programos direk
torius, šį šeštadienį kalbės 
Lietuvių Forumo radijo prog
ramoje. Taip pat dalyvaus žur 
nalistai — Vladas Butėnas ir 
Juozas Jurevičius.

Inž. Jonas Jurkūnas, L. B. 
Brighton Parko apylinkės Vasa
rio 16-tos minėjime, kuris įvyks 
vasario 28 d., sutiko pasakyti 
šiai šventei pritaikytą pagrindi
nę kalbą. (Pr).

REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žarna — Pardavimui’ Į Namai, Žarna — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
JR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJTMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, III 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 

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

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

DAŽAU NAMUS
IŠ VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda. 
L RUDIS Tel. CL 4-1050

— ... .. 1 1
A. & L. INSURANCE & REALTY

A. LAU R A I T I S
’ 7 INpOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775

(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs automohiliy draudimai.

HOMEINSURANČE^
Call: Frank Zapolis 
3208% W. 95th St. 
J GA 4-8654

Ittfi MM

[.State Farm Fitė ąnd,Casualty C

GERAI PILDOMI 
INCOME TAX 
ŠIMKUS REAL ESTATE 
4259 So. Maplewood Ave. 

Susitariihui 254-7450

11 "

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus

P. .NEDZINSKAS, 4065 Archar,
Chicago, 111. 60632.,Tel. YA 7-5980

r— """ ■" ■ — - '

T ERR A
Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660
I

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobt 

rL a Hu, gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios ilsimokė- 
jimo sąlygos.

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

Tek REpublic 7-1941 
k_____________________________ __ z

’  ’ —i
Federalinių ir valstijos pajamų 

mokesčių apskaičiavimas
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE

Simaitis realty 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

— Joakimas (Jacob) Aakšt- 
kalnia, gyvenęs nuo 1906 metų 
Gary, Indiana, dabar yra Lo
retto ligoninėje. Paskutinius 3 
metus jis gyveno senelių prie
glaudos namuose, Orland Park, 
Lemont, Illinois, bet teko nu
vežti į ligoninę sveikatą patik
rinti.

ŽMONĖS PERKA NAMUS
DIDELĖ, liuksus rezidencija. 6 

kambariai naujam Marquette Parke. 
Karpetai, 1% vonios, naujas garažas. 
S31.200. t \

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

VERTINGAS APARTAMENTINIS 5 
metų. S22.000 pajamų. Nepaprastai 
graži vieta, arti Marquette Parko. Su
mokėta kaina grįžta beveik per 7 me
tus.

LENGVŲ $ 14,000 pajamų iš apar- 
tamentinio mūro, kuris ir 15 metų ne
turi. Pastatytas turtingam rajone. 
Kaina greitam pirkėiui £77.000.

KUKLUS NAMELIS — 2. butukai 
pačiame Marquette Parke. Kaina 
S17.000. gal ir mažiau, s-' W ’ j?

Z. GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh
ton Parke. Duoda virš $16.000 nuo
mos ir mažos išlaidos/ Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52,500. : ; ’ t

PLATUS LOTAS; Marauette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina —. susi
tarsim. ' -

\ - / 7 r “ į , _ ’ r

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

2 PO 6 MŪRINIS. 2 atskiri. karstu 
vandeniu šildymai gazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobilių garažas. Mar
quette Parke. -S32.Q00. ;‘ į, F

PUIKM MIEGAMU, 2% vonios. 
1 metų mūrinė rezidencija. Išbaigtas 
rūsys, radiant šilima gazu, 2 blokai 
nuo Hickorv golfo laukų. $49,500.

5% KAMBARIU 8 metų mūras. Ra
diant šilima, aluminijaus langai; 2 
automobiliu garažas, geroje vietoje. 
Tik $24.200. ' ' •

8 BUTU 6 METU MŪRAS. -Karšto 
vandens šilima, gazu. aluminijaus Jan
gai. automobiliams pastatyti vieta, j 
vakarus m»o Pulaskr Avė.- £115000.

20 BUTU IR KRAUTUVĖ.. Degtų 
uivtu 20 metu mūras. Flexikor kon
strukcija. Paiamu virš' $29,000 me
tams. T>k Sl«5.000. '

4 BUTU MŪRAS. Nauja šilima ga
zu. 2 automobiliu mūro garažas.; La
bai švari nuosavybė. $44,500. .

3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namp Statyba Ir Remontas

HEATTNG CONTRACTOR
Įrengiu naujus Ir perstatau senus Ti
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning J 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

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

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabcfilal, 

tuna-ups Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL VI 7-9327

TITE TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI 

-NAUJIENOSE-




