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GIEREKAS MAŽINA MAISTO KAINAS, 
LAUKIA DIDESNĖS PRODUKCIJOS

VARŠUVA. — Nuo pirmadienio Lenkijoje buvo sumažintos 
maisto produktų kainos, dėl kurių pakėlimo gruodžio 20 d. kilo 
darbininkų streikai ir riaušės, nuvertusios partijos vadą Gomulką. 
Lenkijos komunistų partija skelbė, kad kainų pakėlimas būtinai, 
neišvengiamai reikalingas, tačiau neramumams kilus, partija ra
do būdu kainas sumažinti iki ankstyvesnio lygio. Skelbiama, kad 
sumažinimas įmanomas todėl, kad Sovietų Sąjunga davė ilgalai
kius kreditus. Mėsa ir jos produktai atpiginti 15%—25%, ta
čiau vakar tos mėsos gyventojai dar negalėjo pirkti, nes pir
madieniais lenkai mėsos nevalgo jau daug metų, valdžiai paskelbus 
“pirmadienius be mėsos”.

Kada Gomulka paskelbė mais
to kainų pakėlimą, jis kartu pa
skelbė pramonės gaminių kai
nų sumažinimą. Tie sumažini
mai liko ir toliau, nors valdžia 
maisto produktų pakėlimą atšau
kė. Partijos spauda skelbia, kad 
maistui atpigus, gyventojų per
kamoji. galia padidėjo pusę bili
jono dolerių per metus, o . atpi
ginus pramonės gaminius, val
džios iždas neteks dar 100 
milijonų dol. 'Padidintos algos 
ir kiti valdžios paskelbti darbo 
žmonėms palengvinimai iš viso 
kainuos visą bilijoną dolerių per 
metus. Todėl būtinai reikalinga 
išlaikyti pilną produkciją ir kel
ti darbo našuma.

Vyriausybės akys, darbinin
kams išreikalavus tiek daug leng
vatų, vėl krypsta į Lenkijos ūki
ninką, kad jis pagamintų dau
giau maisto. Lenkijos žemės 
ūkio 85% vis dar valdomas pri
vačių ūkininkų, kurių kiekvieno 

- žemės ploto vidurkis siekia apie 
12 akrų. Lenkija neįsivedė kol
chozu, nors yra nemažai valsty
binių ūkių, kurie su privačiais 
ūkininkais' hėgali konkuruoti. 
Lenkijos ūkių derlius proporcin
gai yra didesnis už Sovietų Są
jungos iterfių. NorsLenki jos ko
munistų partija ideologiniai ne
atsisakė kolektyvinių ūkių, ta
čiau praktiškais sumetimais pa
likti privatūs ūkiai.

Lenkijoje darbo jėgos užten
ka, miestuose nėra nei pakanka
mai darbų nei darbirSnkams bu
tų, todėl siekiama per privačius 
ūkius išlaikyti daugiau gyven
tojų kaimuose. Arkliai,, tiesa, su
sėda daug pašaro, kurį net ten- 
ka importuoti, tačiau Lenkijos 
valdžia neturi pinigų trakto
riams nei jiems reikalingam sky- 
tam kurui pirkti. Pustrečio mi
lijono arklių ir pigi darbo jėga 
žemės ūkyje pilnai patenkina 
Lenkijos reikalavimus. Valdžia 
pakėlė ūkininkams kainas už gal
vijus ir ragina juos kuo dau
giausia priauginti mėsos, kad at
piginus jos kainas, darbininkai 
turėtų ką pirkti miestų krautu
vėse. Komunistų partijos nauja 
valdžia tikisi, kad Lenkijos ūki
ninkas išveš ją iš sunkumų.

CALL — Kolumbijoje studen
tų neramumai virto riaušėmis, 
kurias malšindami kareiviai nu
šovė 11 studentų, žuvo ir keturi 
kareiviai bei policininkai. Sužeis
tų buvo 49, iš jų 13 sunkiai. Pre- į 
zidentas Pastrana Borrore pa-, 
reiškė, neįeisiąs anarchijai įsi
galėti Kolumbijos universitetuo
se. -

ROMA. — Iš Italijos koalici
jos pasitraukė mažiausioji jos j 
partija — respublikonai, kurie' 
turėjo kabinete vieną ministerį 
ir du pavaduotojus. Koalicijoje 
dabar liko krikščionys demokra
tai, socialistai ir socialdemokra
tai.

BONA.
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Radęs ramesnį momentą, vietnamietis kareivis Khe Sanho bazėje 
a ps i kerpa plaukus.

INDIJOJE PRASIDĖJO RINKIMAI
NEW DELHI. — Vakar Indijoje prasidėjo parlamento rinki

mai, kurie tęsis 10 dienų. Indija turi 18 valstijų ir 8 atskiras 
— Netoli Sardinijos. teritorijas, kuriose išstatyta 2,800 kandidatų į 518 parlamento 

nukrito V. "Vokietijos karo lėk- žemųjų rūmų vietų. Aukštieji rūmai yra skiriami atskirų vals-
tuvas — F-l04-Starfighter. Tai tijų seimelių. Rinkimai laikomi labai svarbiais, nes pačioje di- 
jau 128-tąs šio modelio karo lėk- ;džiausioj^^kongreso, partijoje įvyko skilimas bfcvienam . sparnui 
tuvas, sudužęs avarijose nuo vadovauja'dabartinė premjerė Indira Gandhi, buvusio premjero 
1961 m., kada "Vokietija įsigijo į Nehru duktė. Jos šalininkai parlamente turėjo tik 228 vietas, 
tuos lėktuvus iš Amerikos. — ‘

MASKVĄ. _  Dvi žydų šei- •,erė Gandhi paskelbė ankstyvus rinkimus, norėdama gauti pilną
mos pagaliau išvyko iš' Rusijos baugumą, kad jai nereikėtų valdyti remiantis mažomis partijomis, 
po 10 dienų sūvėlinimo. Sovietų įskaitant komunistų partiją, 
valdžia išleido 5 asmenis, kai pa- ’_____ ___
sibaigė Brųselyje pasaulio žydų cija yra susidariusi iš keturių

32 vietom-mažiau, negu reikia paprastai daugumai sudaryti. Prem-

Svarbiausia premjerės opozi-

konferencija.
PARYŽIUS. — Prancūzijoje ringos hindų partijos Jan Sangh, 

mirė žinomas komediantas Fer- 
nąndel, 67 mefų. Jis pagarsėjo 
sa*vb Don' Camillb vaidmėny ■— 
prieš komunistus kovojančio ka
talikų kunigo rolėje.-

partijų: dešinės Swatranta, ka-

socialistų grupės Samulkta ir se
nosios kongreso partijos, konser
vatorių. Prieš Gandhi agituoja 
buvę Indijos princai, kurių pri
vilegijas ji bandė suvaržyti, ban
kininkai ir biznieriai. Opozicijospa._ DETROITAS. ‘The Sunday, šūkis yra ^Indira- natao” ■ ~z 

News” Detroite paskelbė ilgą šalinkime Indirą. Premjerės ša-

Vatikano atstovo 
dialogas Maskvoje 
MASKVA. — Aukštas Vati

kano pareigūnas, užsienio reika
lų tvarkytojas, arkivyskupas 
Agoštino Casaroli baigė savo ke
turių dienų vizitą Maskvoje. Sek
madienį atlaikęs vienintelėje 
Maskvos katalikų bažnyčioje mi
šias, arkivyskupas spaudai pa
reiškė, kad jis atidaręs dialogą 
su sovietų pareigūnais apie ka
talikų padėtį Sovietų Sąjungoje. 
Jis susitiko su valdininkais, ku
rie tvarko religinius reikalus ir 
tarėsi su rusų sentikių bažnyčios 
vadais.

BOMBA SUŽALOJO SENATĄ, KERŠTAS 
UŽ PREZIDENTO NIXONO VEIKSMUS

WASHINGTONAS. — Sekmadienį vidurnaktį kažkas pa
skambino į Kongreso rūmus Washingtone ir vyriškas balsas įspė
jo: “Kapitoliaus rūmai susprogs už 30 minučių, išeikite. Gal jūs 
gavote ir daugiau tokių įspėjimų, bet šis yra tikras reikalas. 
Evakuokite pastatą tuoj pat. Tai yra atsiskaitymas už pasku
tinį Nixono nutarimą”. Už 32 minučių įvyko sprogimas, kuris 
padarė daug nuostolių Senato rūmams. Telefoninį pranešimą 
priėmusi rūmų telefono budėtoja tuoj pranešė Washington© po
licijai, Kapitelio rūmų sargams ir FBI.

Palestinos arabai 
ieško vienybės

KAIRAS. — Egipte pasibaigė 
Palestinos arabų vadų suvažia
vimas, kuriame Egipto prezi
dentas Sadat pažadėjo palestinie
čiams, kad jų problemos nebus

Arkivyskupas Casaroli nurodė, 
kad jo pasitarimai su sovietų 
valdžios asmenimis yra pozity
vus išsivystimas. Pasikalbėji
mai buvę korektiški ir nuoširdūs.,
“Man atrodo, kad buvo išskelta i užmirštos derybose su Izraeliu, 
kibirkštis ir buvo priimta dia- !jis aiškinosi partizanų vadams 
logo idėja”, pareiškė arkivys-|dėl PačilJ derybų, prieš kurias 
kūpąs. Paklaustas, ai- nenuma- i Palestiniečiai visomis jėgomis 
tomą užmegsti santykių tarp k°v°jo- ‘Prezidentas nurodė, kad 
Maskvos ir Vatikano, jis atsakė, Dis norėjo, pasiūlydamas Izrae- 
kad tai tolimos ateities klausi- įiui taik^’ kad Izraelis išeitų vie

šumon ir parodytų tikrą savo 
veidą. Taip ir atsitikę. Izrae
lis parodęs, kad jam taika nerū
pi, o tik rūpi išplėsti savo ribas 
arabų žemių sąskaitom 

Palestiniečiai daug kalbėjo 
apie vienybę. Keliolika jų orga
nizacijų negali suderinti strate-

mas. --

Casaroli pareiškė, jog sovie
tų vyriausybė ir katalikų baž
nyčia virš 50 mėtų “jautė abipu
sį nepalankumą”, tačiau dabar 
prasidedąs “atodrėkis”. Kitos 
komunistinės šalys, kaip . Len-1
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kija ir Vengrija jau pripažįs- gįjos klausimų. Daug pakenkė 
tančios Vatikano įtaką savo ka- (partizanų kovos su Jordano val- 
talikams. Jis pripažino, kad pa-’džia. Visi nutarė, kad palesti- 
sįkalbėjimai apie sovietų kata-,niečiai stovi kryžkelėje ir reikia 
likų reikalus nepalietė detalių, ,surasti vieningą kelią;' Didžiau- 
tačiau pareiškė viltį, kad dabar sjos palestiniečiu grupės vadas 
dialogas bus tęsiamas tarp 
vietų Sąjungos ir .Vatikano 
riausybių. L, J

Sovietų pareigūno 
įspėjimas Kinijai

MASK V A. — Kazachstano ko- 
munistų partijos suvažiavime 
įtakingas komunistas Dinmu- 
hamad Kunajev įspėjo “prie
šus”, kad Sovietų Sąjunga bud
riai saugo savo sienas ir yra pa
sirengusi suduoti naikinantį 
smūgį bet kuriam agresoriui.

Suvažiavimas įvyko Alma 
A ta mieste, netoli Kinijos sie
nos. Kunajevo, kuris yra kan
didatas į partijos politbiurą ir 
Kazachstano partijos pirmasis 
sekretorius, žodžiai laikomi įspė
jimu Kinijai, prie kurios sienų 
pastaruoju metu nebuvo naujų

straipsnį apie lenkų, italų ir lie
tuvių mažumų mergvakarius ir 
jų papročius. Kartu rašoma apie 
Detroito lietuvių tautinių šokių 
grupę “šilainę” (vardas straips
nio autorės išverstas “home
land”), kurios šokiuose “apjun
giamos lietuvių nuotakų spalvo
tos ir žavios tradicijos”. Straips
nis iliustruotas dviem didelėm 
spalvotom šokėjij nuotraukom, 
kuriose matosi: R. Skrebutė- 
tainė, B. Kvietytė, R. Mikuliony- 
tė, V. Skiotytė, A. Banionytė ir 
L. Petersonaitė. Pridėta, kad 
“šilainei” vadovauja Galina Go- 
bienė.

MASKVA. — Sovietų “Prav
da” ir kiti laikraščiai pasmerkė 
Izraelio poziciją derybose dėl tai
kos ir ypač pasmerkė pareiški
mą, kad Izraelis nebegrįš į senas 
sienas. Sovietai skubiai šau
kia keturių didžiųjų valstybių 
ambasadorių posėdį.

NEW YORKAS. — Sen. H. 
Humphrey pareiškė NBC tele
vizijoje, kad jis būtų išvežęs vi
sus amerikiečius kareivius iš 
Vietnamo, jei būtų buvęs iš
rinktas prezidentu.

liniukai paskelbė savo šūkį “Ga- 
ribi natao”—pašalinkime skurdą 1

Nepriklausomoje Indijoje šie 
rinkimai yra jau penkti. Apie 
70% gyventojų yra beraščiai, 
gyventojų skaičius auga po 13 
milijonų kasmet. Nuo paskuti
nių rinkimų balsuotojų skaičius 
padidėjo 25 milijonais dauguma 
jų yra jauni žmonės, tačiau jų 
balsus smarkiai vilioja kelios In
dijos komunistų partijos :viena 
sekanti Maskvos liniją, kita — 
marksistų partija — daugiau 
linkusi remti Pekiną.

Opozicijos partijos kaltina 
Gandhi palinkimu į diktatūrą, 
premjerei esą pavojinga suteik
ti pilną galią. Premjerė žada, lai
mėjusi rinkimus, panaikinti di
deli skirtumą tarp turtingųjų 
ir beturčių. Ji žada laikytis de
mokratinių principų ir įvesti In
dijoje socialinį teisingumą.
- Į komunistų dominuojamas 
sritis valdžia nusiuntė kariuome
nę, nes Keraloje ir Vakariniame 
Bengalyje vyksta politinės ko
vos. Iki šiol žuvo apie 200 asme
nų per du mėnesius. Tai dau
giausia dviejų komunistinių par
tijų kovos išdava.

susikirtimų. Partijos suvažia
vime dalyvavo daug kariškių, 
įvairių kariuomenės dalinių de
legatų.

♦ Škotijoje nuo kalno nukri
tęs užsimušė amerikietis alpi
nistas, 23 m. studentas.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦ Apie 2,000 studentų de

monstravo prieš karą Vietname, 
kai prezidentas Nixonas atvyko 
į lowos universitetą. Buvo pa
leisti šeši sniego sviediniai, ku
rie į prezidentą nepataikė.

4^ Kapitonas Medina pasi
skundė, kad jam armija nelei
džianti būti liudininku Įeit. Cal- 
ley byloje, nors Medinos var
das buvo kelis kart kaltinamo
jo minėtas, kaip įsakiusio žudy
ti civilius gyventojus Mylai kai
me, Vietname.

Belfaste žuvo dar vienas 
britų kareivis, į kurio džypą ka
talikų rajone buvo mestos 9 pa
degamos bombos. Nuo 1969 me
tų šiaurinėj Airijoj žuvo 45 as
menys, jų tarpe 3 kareiviai ir 5 
policininkai.

+ Sovietų valdžia, pamačiusi, 
kas atsitiko Lenkijoje, kur auk
štos kainos iššaukė atvirą dar
bininkų maištą, sumažino kai
nas televizijos aparatams, skal
biamoms mašinoms, motocik
lams ir rašomoms plunksnoms 
(ball point pens).

Ekvadoras paleido 4 ame
rikiečių žvejų laivus, kurių ka
pitonai sumokėjo 103,620 dol. 
pabaudų už žvejojimą prie Ek
vadoro krantų.

Italijoje dar vienas mies
tas, protestuodamas, kad ne jį 
parinko provincijos sostine, pra
dėjo riaušes. Minia sudegino ko
munistų ir krikščionių demokra
tų partijų būstines.

WASHINGTONAS. — Sen. 
McGovern pareiškė radijo pro
gramoje, kad “Amerikos bom
bardavimas Indokinijoje yra 
barbariškiausias veiksmas po 
Adolfo Hitlerio mirties“.

S°" | Yasir Arafat pasiūlė steigti nau
ją tarybą, kuri dirbtų kaip vy
riausybė ir sujungtų visų gru
pių planus į vieną bendrą planą. 

Palestiniečių vadai plojo pre
zidentui Sadatui, kuris pareiškė, 
kad nebus atskirų valstybių tai-

NEW YORKAS.. _ ABC 
levizija .paskelbė žinią, kad- Ki
nija* siekia pirkti .Amerikos’ ke- . . .
Jeivinių lėktuvų už 1 bil. dol. Ji kos sutarčių su Izraeliu, o tik vi- 
norinti gauti tarp 80 ir 120 vi-• SU arabų bendra sutartis, 
dutinib nuotolio lėktuvų; Kartui -----------
Amerika turėtų apmokinti 10,000 
mechanikų, pilotų ir kitokių 
aviacijos specialistų. Biznis ve
damas per privačias bendroves.

te-

Amerikiečiai kareiviai Khe Sanho ba
zėje tiek privargsta, kad gali miegoti, 

kur pakliūna.

12 mil. ispanų kilmės 
JAV gyventojų

WASHINGTONAS. — Pas
kutinis JAV gyventojų surašy
mas parodė, kad didžiausia sve
timšalių grupė Amerikoje yra 
ispaniškai kalbantieji amerikie
čiai. Oficialiai jų yra 9.2 mili
jonai, tačiau pridėjus skaičiavi
mo nepaliestus ir nelegalius imi
grantus iš Meksikos, jų susida
rytų apie 12 milijonų.

Iš to skaičiaus 55 nuošimčiai 
yra Meksikos kilmės, 16% — 
Puerto Rico salos, 6% — kubie
čių, 6% Centrinės Amerikos gy
ventojų ir 17% — kitų ispaniš
kai kalbančių kraštų. Apie trys 
penktadaliai ispaniškai kalban
čių gyvena penkiose pietvaka
rių valstijose.

Surašymo statistika nurodo, 
kad ispanai daugiausia dirba 
menkai apmokamus darbus, jų 
pajamos yra apie 70% Amerikos 
darbininkų pajamų vidurkio, 
tik apie 25% ispanų dirba įstai
gose, ispanų tarpe yra daugiau 
bedarbių. Apie pusė ispanų kil
mės amerikiečių namuose kalba 
ispaniškai. Pusė visų ispanų 
kilmės žmonių mokyklose yra 
praleidę tik 7.3 metus. Daugiau
sia išmokslinti yra imigrantai iš 
Kubos, su 12.4 metais mokyk
los vidurkiu.

Švedijoj nežinias asmuo 
apšaudė Soederhamn teismo sa
lėje susirinkusius ir nušovė ke
turis asmenis, o pats pabėgo.

Nustatyta, kad bomba su laik
rodžiu buvo padėta pirmojo 
aukšto išvietėje, netoli senatorių 
valgyklos. Įtariama, kad bom
ba padėjęs asmuo buvo gerai su
sipažinęs su senato rūmų kam
bariais ir jų išdėstymu.

Sprogimas nieko nesužeidė, 
tačiau išgriovė kelias sienas, nu
plėšė nuo lubų tinką ir išdaužė 
langus. Sužalota daug sienų, nu
kentėjo lempos, paveikslai.

Policija su specialiai treniruo
tais šunimis apžiūrėjo kitus Kon
greso kambarius, tačiau daugiau 
bombų nerado. Anoniminis pra
nešėjas jau šeštadienio naktį įs
pėjo apie būsimą sprogimą, ta
čiau tada jokių bombų nerasta. 
Spėjama, kad bombos padėji
mas tada buvo sutrukdytas.

Nuo 1945 metų Amerikoje įvy
ko 1,400 atskirų sabotažo sprog
dinimų, iš kurių 85 buvo nukreip
ti prieš vyriausybės įstaigas, 
248 prieš biznio bendroves, 192 
sprogimai įvyko mokyklose, 280 
— universitetuose, 423 buvo nu
kreipti prieš policiją ir 101 — 
prieš kariuomenę. - -■ ■ > ~

šis sprogimas laikomas rimtu 
ir todėl, kad jis nukreiptas prieš 
Kongresą ir įvyko pačiame sos
tinės ir vyriausybės centre. At
skiri senatoriai jau reikalauja, 
kad būtų sustiprinta kongreso 
rūmų apsauga ir priežiūra. Ka
pitelyje beveik kasdien., lankosi 
įvairūs turistai, nešioja foto ka
meras ir kitokius ryšulius, ku
rių tarpe labai lengva įnešti ir 
bombą.

Lichtenšteinas ir

ŽENEVA. — Sekmadienį ma
žoje Europos valstybėlėje Lich
tenšteine balsuotojai referendu
me atmetė moterų balsavimo tei
ses, nors balsų skirtumas nebu
vo didelis: 1,897 galvojo, kad mo
terims nereikia balsavimo teisės, 
o 1,817 — pasisakė už ją.

Lichtenšteinas yra suspaus
tas tarp Šveicarijos ir Austri
jos, gyventojų turi 19,000, jų ry
šiai labai tamprūs su Šveicarija 
— tie patys pinigai, muitų siste
ma. Šveicarijai vasario 7 d. nu
balsavus suteikti moterims po
litines teises, daug kas tikėjosi, 
kad panašiai pasielgs ir Lich
tenšteinas, tačiau įvyko atvirkš
čiai. Lichtenšteinas Europoje 
yra vienintelė šalis, kur mote
rys negali balsuoti. Visame pa
saulyje tik arabų monarchijose 
moterų teisės yra panašiai pa
neigtos.

Politinės Lichtenšteino parti
jos pasisakė už moterų teises. 
Panašiai pasisakė ir įtakinga ka
talikų bažnyčia, tačiau vokiškai 
kalbantieji, konservatyvūs Lich
tenšteino ūkininkai nubalsavo 
kitaip.

Paskelbus referendumo rezul
tatus, moterų demonstracija Va
duz mieste nešiojo plakatus 
“Mums gėda gyventi Lichten
šteine“, “Mes reikalaujame už
drausti balsuoti vyrams“ ir “Mes 
abejojame jūsų vyriškumu“.
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Los Angeles miesto tarybos narys Arthur K. Snyder kelia Lietuvos vėliavą 
prie miesto rotušės vasario 20 dieną, minint Lietuvos nepriklausomybės dieną. 

Paveikslo dešinėje Lietuvos generalinis konsulas Dr. J. Bielskis.

Lietuvos nepriklausomybės 
diena, 1918 metų Vasario šešio
liktoji, kaip jau buvo rašyta, los- 
angeliečių buvo paminėta Mar
shall mokyklos auditorijoje, kur 
vasario 14 d. buvo susirinkusi 
gausi saviškių publika ir šiek 
t ek svečių svetimtaučių.

Amerikos Liet. Tarybos sky
rius tokiu paminėjimu neapsiri
bojo, bet stengėsi ko plačiau 
priminti ir amerikiečių publikai, 
jog Lietuva yra netekusi laisvės. 
Vasario 16 dienos vakare per 
vienuoliktą televizijos stotį pra
nešėjas ir komentatorius George 
Putnam apie 5 minutes paskyrė 
Lietuvos laisvės reikalui. Jis 
nupasakojo, kaip žiauriai ir kla
stingai rusai bolševikai pavergė 
Lietuvą ir kitas Pabaltijo vals
tybes, kaip trėmė Sibiran ir kaip 
dabar nelaisvėje ten žmonės gy
vena. * * . - •* fe

Kalbą gerai paruošta. Televi
zijos paveikslo fone buvo rodo
mi Lietuvos vaizdai ir lietu- 
vos trispalvė vėliava. George

Amerikiečiai apie Lietuvos šventę
Hali) buvo iškelta Lietuvos tri
spalvė vėliava.

Iškilmės prasidėjo 11 valandą. 
Miesto tarybos narys Arthur K. 
Snyder (jis dalyvavo ir vasario p

I E14 d. Marshall auditorijoje, ten 
lietuviams pasakydamas neilgą 
prakalbėlę) perskaitė miesto 
mero Sam Yorty Lietuvos nepri- Į /t; 
klausomybės dienas deklaraciją 
ir iškėlė Lietuvos vėliavą.

Lietuvos gen. konsulas Dr. J. 
Bielskis pasakė kalbą, kuri tai
kyta daugiau amerikiečiams, 
negu patiems lietuviams. Kon
sulo žodžiais — išjudinta ir gar
siai reiškiama viešoji nuomonė 
gali prisidėti prie žmogaus lais
vės, prie žmogaus teisių atgavi
mo komunistų valdomuose kraš
tuose.

Vėliavos pakėlimo iškilmėje 
dalyvavo apie 300 publikos ir or
kestras. “Herald Examiner” 
dienraštis vasario 21 laidoje iš
spausdino fotografiją, kurioje 
matyti, kaip prie miesto rotu
šės miesto tarybos narys A. K. 
Snyder kelia vėliavą, šalia jo 
Lietuvos gen. konsulas Dr. J. 
Bielskis. Straipsneliu aprašyta 
pati iškilmė.

Dar apie Simą Kudirką
Vasario 21 d. kolonijoje pa

sklido žinia, jog Klaipėdoje mi
ręs Simas Kudirka. Vieni, ne
norėdami to liūdno fakto pripa-

■r^fcslg

JS'

gai reprezentuoja moterys tink
lini nkės ir jaunučiai krepfcinin-

vergtųjų tautų laisvės reikalam, 
nusipelno padėkos.

Iškilmešprie^rbtušes
Vasario 20 d., tęsiant Lietu

vos nepriklausomybės paskelbi
mo 53 metinių minėjimą, prie 
Los Angeles miesto namo (City

AND LOAN ASSOCIATION
4040 ARCHER AVENUE

PHONE: 254-4470

Certificate

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 

i 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

MIDLAND

CHICAGO, ILLINOIS 68632

Frank Zogas. President

Passbook Savings
AH accounts com-

*'pounded daily
paid quarterly

2 Years Savings

(Minimum $5.000)

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ! :

Prof. Vadovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkst $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

žinti, klausia viens kito — kažin? 
Tačiau daug kas iš losangelie- 
čių neabejoja, jog po tokio žiau
raus sumušimo Simas Kudirka 
negalėjęs pasveikti. •

Simas Kudirka minimas ir Ka
lifornijos valstybinės kolegijos 
dienraštyje, kurs leidžiamas 
Fullerton mieste. Ten profeso
riauja lietuvė Elena Tumienė. 
Kolegi j os laikraščio vienas. re-, 
dakcijos bendradarbių savo: 
straipsniui medžiagos yra gavęs 
iš minimos profesorės.

Kolegijos dienraštis “The Dai
ly Titan” (48 nr.) straipsnį pa
vadino “Spirit of independence 
is strong according to English 
professor”. Straipsnis ilgas, ja
me rašoma apie Simą Kudirką, 
apie Lietuvą bei okupacijas ir 
apie prof. Tumienę. Ji dienraš
čio bendradarbiui pareiškusi, jog 
Simo Kudirkos bandymas nuo 
rusų laivo'pabėgių, yra Įrodymas^ 
kad ir po 30 metū svetimos.okui 
pači jos nesąs dingęs lietuvių lais-, 
vės troškimas. Ir tasai Simo- 
Kudirkos atvejis nesąs vieninte
lis lietuvių kovoje su okupantais 
rusų komunistais.

Paminėtos abi praeito karo

okupacijos Lietuvoje^ Lietuviai 
dabai- neturi keliavimo 
o kuriems ir leidžiama 
labai aukštas mokestis 
už kelionių vizas.

• Plačiai aprašyta prof. Tumie- 
nės gyvenimo epizodai nuo gim
tosios Šilalės-iki Los Angeles, 
vis ■tarp asmeniškų žinių ar per
gyvenimų- įpinama Lietuvos pri
siminimai ir' okupacinė nelais-. 
vė. Per septynerius po karo 
metusi Elena Tumienė neturėju
si jokios žinios apie Lietuvoje 
jos likusią motiną ir seserį, nes 
•nebuvo leidžiama laiškais susiži- 
noti.

laisvės, 
išvykti, 
imamas

Radijo žinios sako, jog nuo 
vasario 9 dienos žemės drebėji
mo iki vasario. 21. dienos vakaro 
užregistruota apie 200 mažes
nių žemės drebėjimo smūgių. 
Daugelis jų buvo silpni, tik re
gistracijos instrumentai tepa-, 
juto, bet buvo ir stiprokų, ku
rie vėl namus sudrebino. Vienas 
stipriausių buvo vasario 20 va
kare, siekęs Richter matuoklė
je 4.3 stiprumą. Vasario 9 d. 
drebėjimo stiprumas buvo 6.6.

J. Klauseikis

žaibo” klubo veiklos sukakties 
Į minėjimas įvyko vasario mėn. 7 
d. šv. Jurgio parapijos salėje, 
kurią šia proga ypatingai gra
žiai dekoravo ir skoningai pa- 
nucšė menininkas Petras Maže
lis. Jis šiuo metu yra vienos di
džiausių Cleveland© magazininių 
krautuvių (“Highbee”) vyriau
sias dekoratorius. Skoningai ir 
labai sumaniai panaudodamas 
Įvairius šviesos efektus, P. Ma- 
elis šiaip jau gana niūrią patal

pą pavertė pavydėtino grožio ir 
vakarinio jaukumo bei puošnu
mo mene, kurią tą vakarą pilnu- 
tėiiai pripildė “žaibo” sportinin
kai, jų tėvai ir sportinės veiklos 
entuziastai.

Visas minėjimas praėjo labai 
nuotaikingai ir lietuviškoje nuo
taikoje. Po trumpos ir darniai 
suorganizuotos minėjimo progra
mos, kurią pasigėrėtinai gyvai 
pravedė Cleveland© “Radijo Dė
dė” (WXEN) Juozas Stempužis, 
šokių muzikos garsuose labai 
sėkmingai “varžėsi” ir “sporta
vo” jaunieji sportininkai su vy
resniaisiais ir salėje nebeliko tei
sėjų šių varžybų pasekmėms 
įvertinti.

Vakaro metu buvo pagerbti 
“žaibo” klubo steigėjai, jo įžy
mieji veikėjai ir atsižymėję klu
bo sportininkai. Tačiau ypatin
gas dėmesys visų rengėjų ir da
lyvių buvo atkreiptas šio klubo 
iniciatoriui, nepailstamam spor
to entuziastui, neabejotinam 
idealistui ir nuolatiniam “žai
bo” klubo sporto vadovui Algir
dui Bielskui. Jis ne tik visą 
savo gyvenimą, laiką ir turimus 
kuklius finansinius išteklius yra 
paaukojęs lietuvių sportininkų 
judėjimui palaikyti, bet taip pat 
savo kilnia idealisto visuomeni
ninko asmenybe tiesiog kerėte 
kerėja mūsų jaunuolius sporti
nei lietuviškai veiklai ir ugdo 
juose lietuvio sportininko tradi
cinius savigarbos ir pasididžia
vimo jausmus. Tad ir nenuosta
bu, kad viso šio vakaro metu A. 
Bielskaus vardas. buvo kartų 
kartais jau labai .gražiais žo
džiais minimas ir šie gražūs žo
džiai liko palydėti “žaibo” spor
tininkų meniškai parengtu adre
su ir sporto rėmėjų gana vertin
ga dovana (rašomoji mašinėlė).

DŽIUGINA PO LAIKO
Gaila, kad per vėlai prane

šė, kuomet ledas jau baigia iš
tirpti. Miškų saugonių (Forest 
Preserve) pirmininkas Geor
ge Dunne praeitą savaitgalį pa 
skelbė, kad 4ose saugonėse 
esamuose ežerėliuose ir balose 
šią žiemą esanti labai sėkmin
ga žvejyba per ledą.

Iš 17 ežerų, ežerėlių Chiea- 
gos pietvakariuose, kur lei
džiama meškerioti, didžiausia 
325 akrų ploto yra vad. Saga- 
nashkee bala (Slough) į ji pa
siekiama nuvažiavus į Wilow 
Springs ir iš ten pasukus Wil
low Springs Road į pietus iki 
Gag kanalo, arba važiuojant 
107 Street iki Willow Springs 
Road. Toje baloje šią žiemą 
ant ledo buvo ištisas kaimelis

vienai aut virto makarono ten 
sugavo 11*A colio didumo mė
ly nži a unę; bendrai ten pagau
nama iki 7 ir 9 colių didumo 
mėlynžiaunių ir šiaurinių ly
dekų iki 6 svarų.

Kitas ežeras Tampier rekla
muojamas į vakarus nuo Wolf 
Road, į pietus nuo 131 Street, 
kur taip pat apsčiai pagauna
ma gražių mėlynžiaunių, sau- 
lėžuvių ir retkarčiais iki 6 sva
rų lydekų.

Porą mylių į iiaurę nuo Ca
lumet City, pusę mylios. į’ry- 
tus nuo Burnham Avenue yra 
35 akrų Powderhorn ežeras, 
kuriame apsčiai pagaunama 
iki 9 ir 12 colių didumo saulė- 
žuvių, o geltonųjų ešęrėlių net 
iki 10 ir 12 colių ir mėlynžiau
nių iki 7 — 8 colių.

Ledo meškeriojimo sporti-
pasistatęs, kur šimtai užkie- ninkai, norintieji naujausių 
tėjusių žuvautoj ų ištisas dienas'informacijų patariami telefo- 
sėdėjo lede skyles pramušę, beicuoti COlumhus 1 — 8400. 
kokią užuovėją pasistatę ir ša
limais primusą pasidėję, į le- saugonėse
do skyles žiūrėdami ir mes- meškeriojant jau nuo kranto, 
kerių virveles stebėdami. Ines ledas ežerėlių pakraščiuo- 

Kaip George Dunne praneša, se gerokai sutirpęs. Kam tad

Sekmadienį teko būti tose 
ir matyti žmones

Vakaro iškilmėse dalyvavo ir 
“žaibą” gražiu žodžiu pasveiki
no iš tolimos Kanados atvykęs, 
ŠALFASS K-to pirmininkas Si
gitas Krašauskas.

šį minėjimą surengė specia
lus sporto garbintojų komitetas, 
kuriam pirmininkavo inž. Vla
das čyvas, o vakarienės skanias 
vaišes ir 'tiarai' pavyzdingą st^-’' 
lų aptarnavimą ^suorganizavo šio 
komiteto narė Ona Jokubaitjenė.

J. Dig.1

skelbti, jei meškeriojimo.eritu 
ziastai nebegali ant ledo užeiti..

give...
so more wit! Ilvs

i

HEART J
FUND&

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

UJIE5OS, 1739 So. Halsted St^ Chicago, Illinois 60608,

BE DRUSKOS 
fcf : . ... - ; \ \

Kieti viršeliai —r, $4.00, minkšti —- $3.50. 404 puslapiai.
: ' . - : • • ‘ ‘ \ : .--.r' • . .

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas .Lietu
vos kraštas, miestiečiu, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai 
ii- kit '

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
K1V1L0 LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas ‘

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą, ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kietais 
viršeliais S10.00, minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija. <.

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

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

Du dešimtmečiai ‘‘Žaibui”
Prieš 20 metų, vos pirmie

siems emigracijos lietuviams at
siradus Clevelande, sportininkai 
ir visi sportų mėgėjai bei rėmė
jai tuojau susibūrė j “žaibo” 
sporto klubą. Šio klubo vienas 
pirmųjų organizatorių ir pirmai 
sis pirmininkas buvo Vytautas 
Januškis, o šiuo metu jam pir
mininkauja Rytas Babickas.

•Per ilgus savo veiklos du de
šimtmečius “žaibas” yra išauk- 
lėjęs ir išugdęs net kelis šimtus 
mūsų jaunųjų sportininkų, ku-

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

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

čekj ar Money orderį tokiu adresu:
IX U d 1 n

1739 S. Halsted St, Chicago, 111 60608

rių daugelis yra pasižymėję sa
vo pasekmėmis it išimtinais re
kordais. " :

Tačiau, svarbiausia, “žaibui” 
pats jau likimas lėmė ypatingai 
daug prisidėti prie lietuviškos 
emigracijos sportuojančio jau
nimo bendrosios veiklos bei lie
tuvių sportininkų reprezentaci
jos plačiojoje šio krašto aplin
koje. “žaibo” veikėjų iniciaty
va buvo suorganizuota visa ei
lė mūsų sporto, sakyčiau, olim
piadų — bendrųjų pasirodymų, 
sportinių varžybų su kitatau
čiais ir įvykdyta ištisa eilė iš
vykų į kitas lietuviškas koloni
jas. Pagaliau didele dalimi šio 
klubo veikėjų iniciatyva liko ko
ordinuota viso šio krašto ir Ka
nados lietuvių sportininkų veik
la, įsteigiant šiaurės Amerikos 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto Ko
mitetą, kuris šiuo metu apjun
gia visas šiame kontinente vei
kiančias lietuvių sporto organi
zacijas. Ilgesnį laiką šiai sąjun
gai vadovavo ir ją tvarkė “Žai
bo” sportininkai.

Ir šiandien “žaibas” apjungia 
per šimtinę Cleveland© lietuvių 
sportuojančio jaunimo, kurių 
dauguma ypatingai pasižymi 
lengvoje atletikoje, o komandi
nėse varžybose “Žaibą” garbin-

You wouldn’t like it, of course.
You sec, one of the nice 

things about buying US. Savings 
Bonds is that you don’t have to.

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

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

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

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

reasons for buying Bonds.
Good, but selfish.
There’s one other very im

portant reason why Americans 
already own over $52 bfllion 
in Bonds.

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

Americans still chooM to think 
this is the best piece of reel 
estate going.

If you happen to be one of 
these Americans who think* 
there’s something to this country 
of ours, why act buy into it

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

Or go to your bank.
And cough up that $18.75.
Plessa.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, III 60608
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DIDINGA TAUTOS ŠVENTĖ
CLEVELAND, OHIO. — Kaip 

kiekvienais taip ir šiais metais gramos kalbėtojais šiais 
Clevelando lietuviai vieningai ir 
deramu susikaupimu prisiminė 
Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktį. Tačiau šiais 
metais minėjimas subūrė jau la
bai senai bematytą gausybę Cle
velando lietuvių. Vasario mėn.
14 d. Naujosios parapijos didžiu
lė salė jau nebegalėjo sutalpin
ti visų susirinkusiųjų ir dauge
lis pavėlavusiųjų buvo priversti 
visas iškilmes stebėti stovėda
mi pro plačiąją durų angą. Taip 
pat reikšminga, kad šiais me
tais, berods, neliko nei vieno da
lyvio, kuris būtų išėjęs nepaten
kintas ar minėjimu nusivylęs. 
Visas minėjimas, nuo pat savo 
pradžios iki pabaigos, praėjo gi
laus susikaupimo nuotaikoje ir 
nesykį prisimenant mūsų nar
siųjų tautiečių paskutiniąsias 
tragiškas pastangas jėga prasi
veržti pro geležinę uždangą. Tuo 
pačiu buvo išryškintas ir didy
sis pavojus ir jo grėsmė visam 
pasauliui.

Minėjimą jautriu žodžiu ati
darė vietinio Amerikos Lietu
vių Skyriaus pirmininkas inž. 
Algirdas Pautienius. JA Vals
tybių himną keliolikos organiza
cijų išrikiuotų vėliavų fone tau
tiniais rūbais pasipuošusi pa
giedojo Juoze Daugėlienė, o Lie
tuvos himno giesmei vadovavo 
jaunųjų “Aukuro” ansamblis, di
riguojamas muz. Alfonso Mikuls
kio. . >

Pagrindiniais minėjimo pro- 
me- 

tais buvo pakviesti JAV Kon
greso Atstovų Rūmų narys 
Wayne L. Hays ir Amerikos Lie
tuvių Tarybos prezidentas Dr. 
Kazys Bobelis.

Kongresmanas Hays plačia
jai Amerikos lietuvių visuome
nei paskutiniu metu tapo labai 
žinomas savo pastangomis gali
mai giliau pažvelgti į mūsų tau
tiečio Simo Kudirkos tragediją 
ir dienos švieson ištempti tik
ruosius šios tragedijos kaltinin
kus. Jis, kaip Valstybės Depar
tamento Organizacijos ir jo už
sienio veiklos subkomiteto pir
mininkas, dėl Kudirkos įvykių 
Kongrese pravedė platų ir išsa
mų apklausinėjimą ir visą su
rinktą medžiagą su papildomais 
autentiškais dokumentais pa
skelbė specialiame raporte, šis 
raportas, vasario mėn. 4 d. įteik
tas Kongresui, mums yra neįkai
nuojamos vertės dokumentas, 
kuris vaizdžiai ir smulkiai nusa
ko Kudirkos pagrobimo eigą; 
nuo pat šio įvykio pradžios iki 
galo šiurpiai išryškina bolševi
kų karių brutalumą ir žiaurumą 
ir drauge liudija apie augštųjų 
JAV karininkų ir pareigūnų vi
sišką nesusigaudymą panašioje 
situacijoje ir nesiorientavimą šio 
krašto įstatymuose bei tradici
niuose principuose.

Kalbėtojas, dar sykį kiek pla
čiau palietęs šio įvykio esmės tra
gediją bei papasakojęs savo as-

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte, 

’ : ..... Apie senus laikus,
Kai aitvarai ir laumės

- Skrajojo po laukus...
Si Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai 

siėms bei jaunimui:
1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY

NUKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. - Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Ėrankienė * Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio. formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50. ' ’ s*':; '

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

4. Stasė Vanagaitė • Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato^ Įdėtais viršeliais,’ gausiai' dail.■J'.’Kibūro iliustruota, 64 
psL, kaina 5 doL

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psL, $1,00. .
6. R. Spalis, GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI, .Apysaka jaunimui ir 

senimui. Dail. A. Trinkūno viršelis ir iliustracijos. Ėleido Dr. Vydūno Fon
das, 528 psl. Kaina 4 dol.

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

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

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

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
krykštavimai.' Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie-

meninius įspūdžius iš pravesto 
apklausinėjimo, pabrėžė, kad S. 
Kudirkos auka ir jo tragedija 
paliko neišdildomą žymę šio kraš
to politikos istorijoje ir savo tra
giškumu prislėgusi taurios lie
tuvių visuomenės nuotaikas, di
dele dalimi sukrėtė ir sujaudi
no ir šio krašto net pačius augš- 
čiausius politikos vadovus ir pri
vertė juos perkainuoti savo po
litinę išmintį bei žmogiškumo 
principų pajautimą ir dažną abe
jingumą grosiantiems išorės pa
vojams. ,

W. L. Hays, net kelis sykius 
pakartodamas, savo žodyje įsak
miai pabrėžė ir konkrečiais pa
vyzdžiais1 iš savo paties paty
rimo nusakė komunistinio pasau
lio klastas, melą ir apgaulę, san
tykiaujant Su laisvaisiais kraš
tais ir su JAV. Jis pabrėžė, kad 
lietuvių tautos praeitis, skaudūs 
išgyvenimai bei jos politinių 
veikėjų patirtis ateityje gali la
bai daug pasitarnauti komunis
tinio pasaulio ekspansijai atrem
ti. W. L. Hays kalba visos gau
sios auditorijos buvo ilgomis 
ovacijomis palydėta ir kalbėto
jas buvo pagerbtas atsistojimu.

Dar net prieš keletą metų la
bai plačiai daugelio mūsųjų bu
vo kartojamos labai jau mėgia
mos kalbos, kad Altos organiza
cija savaime neturi ateities, nes 
pasitraukus jos kūrėjams ir se
niesiems veikėjams nebesiras 
naujų žmonių organizacijos vei
klai palaikyti ir jai vadovauti, 
juo labiau, kad jaunimas nesi
domi nei politine veikla, nei se
nosiomis politinėmis organizaci
jomis. Deja, gyvenimo eiga šio 
pesimizmo nei per plauko storu
mą nepateisino ir mūsų politi
nių centrų avangarde šiandien 
jau stovi nauji jaunatve švytin
ti veidai. O ypatingai Amerikos 
Lietuvių Taryba savo eilėse pa
sigėrėtinai sugebėjo išugdyti vi
są būrį naujų veikėjų, kurių vie
nas veik pačios jaunosios kar-

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608.
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Į tos atstovas paskutiniu metu 
I drąsiai pasiėmė sunkias ir vi
suomeniniai atsakingas net pa
ties vyriausiojo Altos vadovo — 
pirmininko pareigas.

Nors Dr. K. Bobelis dar labai 
nesenai yra išrinktas Altos pir
mininku, tačiau plačioji Ameri
kos Lietuvių visuomenė jau spė
jo patirti jo visuomeninę energi
ją ir aktyvumą tiek ginant mūsų 
bendruosius reikalus, tiek ir va
dovaujant pačiai Altos organi
zacijai. Tad Cleveland© lietu
viai tikrai jautėsi didžiai pagerb
ti jo atsilankymu į Tautos šven
tę ir nepaprastu dėmesiu sekė 
Dr. K. Bobelio turiningą ir tiks
liai minėjimo nuotaikai pride
rintą žodį.

Savo turiningoje kalboje Dr. 
K. Bobelis, palietęs ištisą eilę 
šiandieninio mūsų tautos ir lie
tuviškosios visuomenės gyveni
mo aktualijų, ypatingai; išryški
no komunizmo bendrąjį pavojų 
tiek mūsų tautai, tiek visam ci
vilizuotam pasauliui. Prelegen
tas, apgailestavęs daugelio šio 
krašto politikų naivumą ir kai 
kurių politikierių perdėtas libe
ralines nuotaikas bolševikų at
žvilgiu, drauge širdingai apgai
lėjo ir kai kurias naujas jau pa
čiuose mūsuose pasireiškiančias 
nuotaikas. Anot Bobelio, įvairių 
bendruomenininkų pastangos su
kurti kažkokią neaiškią, mena
mai bendradarbiavimo politiką 
ardo mūsų vienybę, bando pa
laužti mūsų tautinį atsparumą 
ir tuo pačiu pasitarnauja visoms 
piktosioms bolševizmo užma
čioms. Sekdami šias nuotaikas 
ir jas skleisdami savoje lietu
viškoje aplinkoje, mes žudome 
patys save, ko, ypač paskutiniuo
ju metu, siekia mūsų krašto oku
pantai ir tam reikalui nuolatos 
siunčia planingai suorganizuo
tus ir gabiai įvairių menininkų 
ir nekaltų turistų vardais už
maskuotus agentus.

Altos pirmininko Dr. Kazio 
Bobelio kalba buvo tikrai labai 
gerai parengta, įdomi, aktuali 
ir prasminga, ir aš tik galėčiau 
pageidauti, kad lietuviškoji spau
da galimai greičiau jų paskelb
tų ištisai viešumos dėmesiui.

Dr. K. Bobelis Cleveland© lie
tuvių visuomenei prisistatė kaip 
gabus kalbėtojas, sąmoningas ir 
patrauklus visuomenininkas bei 
platesnių politinių horizontų jau
na asmenybė. Ne veltui Cleve
land© lietuviai jo kalbą daug sy-. 
kių pertraukė ir pabaigoje paly
dėjo gausiais plojimais.

Tiek kongresmano Hays, tiek 
Bobelio kalbos visą šį minėjimą 
nuspalvino patriotinėmis spal
vomis ir visą šią iškilmę pavertė 
gražia tautos praeities prisimi
nimų ir jos ateities vilčių ma
nifestacija.

Minėjimo meninės programos 
pirmąją dalį atliko Ryto Babic
ko vadovaujamas Clevelando vy
rų oktetas. Oktetas įspūdingai 
padainavo kelias lietuvių kom
pozitorių dainas. Ypatingai mi
nėjimo nuotaikai derinosi ir visą 
programą atšviežino okteto dvi, 
savo laiku Lietuvos karių daž
nai dainuotos, skambios ir dina
miškos kariškos dainos.

Tačiau ypač atmintyje neiš
dildomą įspūdį paliko Clevelan
do Lituanistinių Mokyklų “An- I 
kuro” ansamblio pasirodymas. 
AŠ būčiau, linkęs manyti, kad

šios rūšies ansamblis yra tikrai 
unikumas visam lietuviškajame 
pasaulyje.

Jau pats išorinis vaizdas, kai 
sccenai atsidarius pamatai virš 
60 spalvingais tautiniais rūbe
liais apsirengusių lietuviukų — 
pradžios mokyklos mokinių, ne
suvaldomo džiaugsmo ir pasidi
džiavimo jausmais užpildo kiek
vieno žiūrovo širdį. O kai iš tų 
tautiniais kaspinais papuoštų 
krūtinių suskambėjo patrioti
niai jaudinančiais žodžiais pa
puoštos Budriūno — “Mano že
mė Lietuva”; Naujalio — “Lie
tuva Brangi”; Bertulio — “Tau, 
Brangi Tėvynė” ir pagaliau Gai
delio— “Dainuojanti Jaunystė”, 
tai ne tik visa salė, bet ir visos 
susirinkusiųjų širdys liko užpil
dytos savotiško sentimentalumo, 
nostalgijos ir drauge didelio vil- 
tingumo nuotaikomis, kurias tik- 
liai aprašyti reikalingi poeto, 
bet ne meno — eilinio reporte
rio — gabumai.

Visos ansamblio dainuojamos 
dainos yra palydimos jaunųjų 
kanklininkių kanklių muzika, ir 
šiame mūši] tradicinės liaudies 
muzikos ir dainos derinyje vi
soje savo augštumoj e iškyla mū
sų tautos meninio skonio pajau
timas, tradicinė dainos grožio 
meilė, įgimta individualinė pa
garba jai, o tobulas tos liaudies 
dainos išpildymas žaviai paten
kina klausovo estetinių jausmij 
reikalavimus.

šį originalų ansamblį suorga
nizavo, jį scenai pareigė ir jam 
vadovauja Ona ir Alfonsas Mi- 
kulskiai. Ona yra gabi, energin
ga ir prigimtų pedagoginių ga
bumų kanklių muzikos mokyto-

I ja, o muzikas Alfonsas vadovau
ja chorui, harmonizuoja jo dai
nas ir yra viso šio mažųjų me
ninio ansamblio dirigentas. Abie
jų Mikulskių nepaprastas šir
dingumas ir atsidavimas pasi
rinktam pašaukimui, bei jų mu
zikinis skonis ir nepailstamos 
pastangos siekti meninio tobu
lumo augštybių bei nepaprasta 
meile lietuviškajam jaunimui 
tikrai išskiria juos iš kasdieni
nio gyvenimo pilkumos ir pasta
to į pirmąsias kultūrinio gyveni
mo išlaikytojų gretas.

Jokiais žodžiai nėra nusako
ma ir jokiais žemiškais turtais 
negali būti apmokėta “Aukuro” 
ansamblio lietuviškoji jaunimo 
auklėjimo ir tuo pačiu lietuvybės 
pratęsimo pastangų reikšmė.

Tą pačią dieną iš ryto abie
jose lietuviškų parapijų bažny
čiose buvo iškilmingos pamaldos 
su atitinkamais pamokslais, šv. 
Jurgio bažnyčioje pamaldų me
tu giedojo Čiurlionies Meno an
samblio mišrus choras, muz. A. 
Mikulskio diriguojamas.

Po pamaldų minėjimo Garbės 
Svečiams, kongresmanui Hays 
ir Dr. K. Bobeliui, Sheraton-Cle
veland Hotel patalpose buvo su
rengti pagerbimo pietūs, kuriuo
se dalyvavo žymesnieji Cleve
lando Lietuvių visuomenės vei
kėjai ir organizacijų atstovai. 
Pietų metu susidarė puiki pro
ga visiems artimiau susipažinti

• su augstaisiais svečiais ir asme- 
i niniai pasikeisti mintimis.

Tad šių metų Vasario mėn. 16 
' dienos minėjimas Clevelande 
praėjo jau labai senai lauktoje 
pakilimo nuotaikoje, pademons
travo visų lietuvių solidarumą ir 
vieningumą bei lietuviškųjų rei
kalų gilų atjautimą. Altos sky
riaus ir jo pirmininko, inž. Pau- 
tieniaus, energija ir budrumas 
kritiškųjų lietuviškųjų įvykių 
akivaizdoje dar daugiau visą lie
tuvišką visuomenę subūrė apie 
Altos organizaciją, kuri dar sy
kį ne vien žodžiais, bet ir veiks
mais patikino plačiąją lietuvių 
visuomenę savo pajėgumą ir su
gebėjimus reprezentuoti Ameri
kos Lietuvių patriotinės visuo
menės tautinę valią ir nepalau
žiamą kovingumą.

Minėjimo metu lietuviai gau
siai aukojo tautos laisvinimo pa
stangoms paremti, nes Altos pir
mininkas A. Pautienius susirin
kusiuosius patikino, kad visos 
šios aukos bus perduotos Ameri
kos Lietuvių Tarybai. J. Dig.

help your. <9 
-HEART FUND” 

>hfelp your HEART

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 prisiim
tus piniginį orderį.

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

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

INSURED

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos priež 
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.

UNIVERSA
------------- --------—------——-————■—-----------------------

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

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
įsteigta 1923 meteis TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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ATGARSIAI IŠ ABIPUS
Spalių revoliucijos sukakties proga: bolševikinis 

“humanizmas”, revoliucijos pažadai ir tikrovė

o
— -

tarp

(Tęsinys)
KOMjGALERUA NR.

šį kartą gastrolėms 
Amerikos lietuvių buvo iš Vil
niaus atsiųstas ne kuris meni
ninkas ar mokslininkas, o tie
sioginis komunistų politinis 
agentas — Kultūrinių Ryšių su 
Užsienio Lietuviais Komiteto 
leidžiamo laikraštuko “Gimta
sis Žodis” vyr. redaktoriaus 
pavaduotojas Jonas Lukoševi
čius. Peržvelgsime tad tuos 
personažus, kuriuos jam bu

vo pavesta Amerikoje susitiktu 
Iš New Yarko aerodromo jis 

nuskrido tiesiog į Vašingtoną. 
Čia jį tuojau paėmė savo glo- 
bon “fizikas ir rašytojas” Ka
zys Almenas. Apie šį neverta 
dang ir kalbėti, jis jau seniai 
yra okupanto meškerės kabliu 
ku pamautas. Gaila, kad toks 
kitose srityse regimai talentin
gas vyras pasirodo toks anal
fabetas politiškai...

Iš Vašingtono — tolimas skri 
dimas į Los Angeles. Čia jį su
tinka Vladas Raila (nepainioti

Beikalauja neįmanomo dalyko
Alfonsas Bieliauskas, jeigu neskaityti buvusio švie

timo komisaro Antano Venclovos, yra ištikimiausias 
Maskvos informatorius apie lietuvių inteligentų nuotai
kas. Jis ne tik informuoja sovietų imperijos valdovus apie 
lietuvius, bet jis praneša lietuviams rusų nuotaikas ir pa
geidavimus. Sausio pabaigoje jis dalyvavo Maskvoje su
šauktoje konferencijoje, gavo reikalingas instrukcijas ir 
bando tas nuotaikas įkalti į lietuvių rašytojų galvas, kad 
jos pasilietų lietuvio vedžiojamos plunksnos rašalu.

Alfonsas Bieliauskas yra gimęs 1923 metais prie 
Kauno, Neveronyse. 1939 metais jis baigė Kauno gimna
ziją, o sekančiais metais jis jau įstojo į komunistinio jau
nimo eiles. Pradžioje jis tiktai platino atsišaukimus, o 
vėliau padėdavo juos ir parašyti. Rusams įsiveržus į Lie
tuvą, jis įstojo į raudonąja armiją, nes lietuviai komunis
tai kariuomenėje neturėjo žmonių. Rusai tuojau pasiuntė 
jį į Jaroslavlį, kur jis baigė komunistų partijos specialius 
kursus. Baigus partinę mokyklą, jis buvo paskelbtas ko
munistinio jaunimo organizacijos sekretorium. 1944 me
tais jis įstojo į komunistų partiją, o 1964 metais — kan
didatas į kompartijos centro komitetą, o šiandien yra vy
riausias lietuvių komunistų ideologas ir instruktorius 
įvairiems rašytojų reikalams.

Pirmame šių metų “Literatūros ir meno” numeryje 
įdėtas platus Bieliausko pasikalbėjimas įvairiais rašymo 
klausimais. Išeinančių lietuviškų knygų kritikas klausi
nėja Bieliauską apie rašymo kryptį, apie vertas nagrinėti 
temas ir artimiausius tikslus. Iš pareiškimų matyti, kad 
Bieliauskas 'yra didvyriškumo literatūroje šalininkas. 
Pasirodo, jog tai yra ne toks jau lengvas dalykas. Puti
nas Mykolaitis ir kiti bandė tai daryti, bet jiems nepavy-[ 
ko, jų veikalai netiko. Kaip kritikas, taip ir Bieliauskas 
priėjo išvados, kad rašytojas gali rašyti apie didvyrius, 
jeigu jis pats tuos didvyriškus žygdarbius išgyvena. Ki
taip sakant, jeigu pats rašytojas nėra didvyris, nesiryž
ta didvyriškam darbui, tai jo sukurtas didvyris nebus 
tikras. Tarp kitko Bieliauskas primena, kad ir Petras 
Cvirka savo didvyriams taikęs savo išgyvenimus, užtat 
jie ir išėjo gyvi, patikimi. Ne teigiamiems, bet neigia
miems didvyriams Cvirka taikė savo paties būdo neigia
muosius bruožus. Lietuviai Bieliauskui bus dėkingi už 
šitokį Petro Cvirkos prisipažinimo paskelbimą. Prie 
Cvirkos darbo grįšime kita proga, o apie svarbiausius 
rašytojų uždavinius Bieliauskas šitaip instruktuoja:

“Yra ir mūsų laikų didvyris. Ir ne vien Gagari
nas ar profesorius Bernardas (su būdingais buržuar 
zinės visuomenės žmogaus prieštaravimais), bet ir 
mums nežinomas Akmenės ar Elektrėnų statytojas, 
mūsų nepažįstamas Suvalkijos laukų artojas ar Bal
tijos žvejys. Ir tas didvyriškumas — tylus, nežodin
gas ir dažnai visai neišvaizdus — išreiškiamas tik 
dviem žodžiais: dirbti ir būti žmogumi. O tai, suti
kite, taip pat nėra lengva — būti žmogumi, atitin
kančiu epochos dvasią ir aktyviai išreiškiančiu ją. 
Šiandien būti žmogumi, tai reiškia, anot poeto, būti 
komunistu — gal ne visai pagal partinę priklausomy
bę, bet visai pagal savo idealų aiškumą, siekius ir 
tyrą, tikro žmogaus vertą gyvenimą.” (Literatūra 
ir menas, 1971 m. sausio 1 d., 3 psl).
Pats Bieliauskas pripažįsta, kad okupuotoje Lietu

voje būti žmogumi ir būti komunistu nėra toks lengvas 
dalykas. Jis, matyt, sprendžia pagal save. Mums atrodo, 
kad būti žmogumi ir būti komunistu yra neįmanoma. Ne
įmanoma todėl, kad komunistas yra bet kokio žmonišku
mo priešas. Kinijos komunistai, dėl žmoniškumo patekę 
į “perauklėjimo mokyklas”, priėjo išvados, kad tiktai iš
siterliojus purve jų širdys paraus tikrai komunistiniu 
raudonumu. Bet mes žinome, kad išsiterliojęs žmogus jau 
ne žmogus. Savo brolius ir tėvus policijai įskundęs sūnus 
jau ne žmogus; savo draugus Lubiankoje šaudęs čekistas- 
jau ne žmogus; savo bendradarbius Minske terliojęs ir 
žudęs komunistas jau negali būti žmogus. Komunistas 
turi turėti žvėries jausmus, ne žmogaus. Jis turi išnai
kinti savyje bet kokio žmoniškumo; likučius, jeigu nori 
būti geru komunistu. - ‘

Apie kokį žmoniškumą jūs galite kalbėti, kada fron
te nebuvęs čekistas, pagal kompartijos centro komiteto 
įsakymą, išžudė raudonosios armijos maršalus, komunis
tus į Rusijos valdžią įkėlusius ir nuo Rusijos gyventojų 
juos apgynusius? Apie kokį žmoniškumą galite užsimin
ti, kada vienas kompartijos sekretorius įsakinėja centro 
komiteto ir politinio biuro narius šaudyti, kaip pasiutu
sius šunis? Jeigu Karolis Požėla nebūtų sušaudytas Kau
ne, tai jis gyvybės būtų netekęs kartu su savo žmona, 
Viedrynaičiu, Pauliukevičium ir kitais komunistais Mins
ke, nes kulką į pakaušį gavo kiekvienas Požėlos politiką 
vykdęs lietuvis komunistas. Kokio žmoniškumo Bieliaus
kas nori, kada komunistas komunistui yra žvėris? Ko
kio žmoniškumo jis laukia iš rašytojų, kada komunistai 
su lietuviais elgėsi aršiau negu žvėrys?

Bieliauskas reikalauja neįmanomo dalyko.

su Bronium Raila, tas ir taip 
jau yra susipainiojęs...) ma
tyti, senas komunistas, “Vil
nies” bendradarbis, neseniai 
su žmona Marija lankęsis Vil
niuje. Jis vežiojo J. Lukoševi
čių savo Fordu, vaišino savo 
nuosavuose ir jau išmokėtuose 
namuose. Dabar išėjęs į pensi
ją jis džiaugiasi turėsiąs dau
giau laiko rašyti “Vilniai”. O 
kažin ar galėtų J. Lukoševi
čius pasakyti, kiek Vilniuje 
yra tokių fabriko darbininkų 
pensininkų, kurie važinėtų sa
vo mašina ir gyventų nuosa
vuose namuose, kaip tas “ka
pitalistinės sistemos vergas” 
Vladas Raila?

Na, kad jis globojo savo 
vienmintį vilniškį gastrolierių, 
tai visiškai natūralu. Bet jau 
gerokai keista, kad Santa Mo
nikoje ta gastrolierių pasišovė 
globoti — kas, kas, ogi: “Senas 
inteligentas, literatas Juozas 
Tinmis. Su mielu nuoširdumu 
jis rodo miestą, nors pavargęs 
— pasiryžęs vežioti, rodyti, pa-[žymūnas su jo keistais 
dėti. Ir, suprantama, kalba
mės ne vien apie turistinius 
įspūdžius”... Na, juk tai tas 
pats Juozas Tininis, kurs žymi 
mas literatūros redaktorium A. 
Skiriaus leidžiamame “Lietu
vių Dienų” žurnale, — anaip
tol nepritariančiame kolabo
rantams. Argi dabar ir J. Tini
mui būtų nutikę taip, kaip, 
nelyginant, “Vienybės” J. Va
laičiui: “žilė galvon, velnias 
uodegon” — šiuo atveju kom- 
velniukas?

Toliau kelias veda į San 
Francisko, kur J. Lukoševi
čius randa dar idėjiniai arti
mesnių globotojų. Tai “Vil
nies” dienraščio moterų sky
riaus redaktorė K. Karosienė. 
Ji kartu yra viena iš darbuoto
jų San Francisce esančio Tary
bų Sąjungos JAV Instituto, 
vienintelės tokios įstaigos Ame
rikoje. Tai tikra Agitpropo at
stovybė. K. Karosienė giriąsį: 
“žmonės ateina pas mus nusi
pirkti literatūros, paskaityti, 
pasikalbėti’’. Bet, matyt, ne 
visiems ta įstaiga taip miela, 
nes štai kaip ji atrodo iš lauko: 
“Pastato durys užrakintos ke
liais užraktais, langai užleisti 
plieniniu tinklu. Tai ne šiaip 
sau atsargumas — fašistiniai 
elementai kartais puola Insti
tutą, mėgina jį. išdaužyti“. Ži
noma, Lukoševičiui tai vis at
rodo “hitlerininkų” darbas.

Čikagoje, kaip ir pridera, jį 
pasitinka aerodrome “Vilnies” 
redaktorius Stasys Jokubka, 
aprodo lietuviškąjį miesto kvar 
tūlą, o sekančią dieną užveda 
į komunistų salę “Mildą” kur 
vyksta jų susirinkimas. S. Jo- 
kubkai pirmininkaujant, iš
kviečiami pasipasakoti savo nuotrauką, kurioje matyti V.

susigretinusi suįspūdžius buvusieji praeitą Va 
sąrą Lietuvoje, o jų, pasirodo, 
būta geroko būrio. Lankyda
masis “Vilnies* redakcijoje ir
gi randa “užmūrytus langus” 
ir stebi, kaip sunku dirbti laik 
raštininkams V. Andriuliui, J. 
Mažeikai, S. Jokubkai, kurių 
pečius slegia metai (V. Andriu
lis neseniai atšventęs aštuonias 
dešimtmetį, o vis bevelija varg 
ti “Vilnies” redakcijoje, negu 
važiuoti į “rojų”.)i.

Iš susitikimų New Yorke su
minėta visa eilė senų komunis
tų, kaip A. Bimba, L Mizarie- 
nė, A. Petriką, M. Stenserienė, 
P. Venta, o greta jų ir pora 
paraudonėjusių “dypukų”: Al
mąs Šalčius ir Jonas Mekas. 
Šių išverstakailių pavardės pa
giriamai minimos kone visų 
komunistinių gastrolierių.

CICERO FENOMENAS

Atsiliepiant į šiapusinės 
spaudos garsus, tenka visų pir 
ma pagliaudyti vienas Cicero : 

“split 
personality” reiškiniais. Kaip 
Girnakalis, jis štai “Vienybės” 
š. m. sausio 8 d. n-ry, kalbė
damas apie Bražinskų ir S. 
Kudirkos atvejus, pasako ir 
taip: “... Galimybės politi
niams pabėgėliams išvengti 
persekiojimo yra didelis žmo
nijos žingsnis į laisvėjimą. 
Bendrai imant, sveikas ir lin
kęs būti teisingu žmogui laisvę į lietuviai komunistai anaiptol 
laiko didele vertybe, o tai ve
da į pripažinimą politinio azi- 
lio teisės. Bražinskai ir S. Ku-. 
dirka yra lietuviai, todėl su
prantama, kad jų reikalą ypač 
mes, lietuviai, pergyvename 
ypatingai jautriai”, “Vilnies” 
komunistus . (kuriuos jis vadi
na pažangiaisiais be kabučių) 
Girnakalis laiko “pasimetu
siais”, tarydamas: “Mūsiškiai 
pažangieji politinės laisvės idė
ją visiškai aklai surišo sų besą
lygine ištikimybe Tarybų Są
jungai Politinės laisvės ieš
kančių toks mūsų pažangiųjų 
laikymasis nėra patrauklus”. 
Tad čia jis, atrodo, sėdi ant 
dviejų suolų. O štai tame pa
čiame “Vienybės” n-ry randa
me foto nuotrauką, kur šis 
“Vienybės” bendradarbis Juo
zas Kreivėnas sėdi jau ant vie
no suolo su “Vilnies” redakto
rium S. Jokubka, atlydėjusiu 
pas jį Vilniaus universiteto 
profesorių Bronių Raguotį. 
Matyt, “toks tokį pažino ir ant 
alaus pavadino”.

Įstabu, kad kartais foto vaiz 
dai pasako daugiau, negu ilgi 
straipsniai. Antai, kaip jau 
minėjau ankstesniuose “Atgar 
siuose”, S. Narkeliūnaitė pasi
tarnavo tiesai parodydama 
“Vienybės” puslapiuose foto

laitis - su būsimu “Tiesos” re
daktorium A. Laurinčiuku. O 
dabar Štai E. Šulaitis taip pat 
pasitarnauja, parodydamas fo 
to nuotraukoje J. Kreivėną su
sisėdus į vieną suolą su “Vil
nies” redaktorium S. Jokubka. 
Keista tik, kad S. Jokubka, ma 
tyt, nebuvo pakvietęs Girna
kalio į “Mildos” salę, kurioje, 
pasak “Vilnies”, dar lapkričio 
m. įvyko mitingas Čikagos 
“pažangiųjų” pasisakyti Bra
žinskų reikalu. Tame mitinge, 
išklausius kažkokio “profeso
riaus” B. Kubiliaus Bražinskus 
dergiančio pranešimo, nutar
ta pasiųsti Turkijos ambasado 
riui Vašingtone laišką, kuria
me, tarp kita ko, sakoma: 
“Ryšium su lėktuvo grobikais 
Pranu Bražinsku ir jo sūnumi 
Algirdu, kurie dar tebėra Tur
kijoje, gaunate amerikiečių — 
lietuvių laiškų ir telegramų, 
.kad minėti grobikai nebūtų 
grąžinti į Tarybų, Sąjungą. 
Šiuo laišku norime įspėti, kad 
tik mažuma amerikiečių lietu
vių teisina juos”, (m. pabr.) 
Taip pat tame mitinge buvo 
pasiūlyta, kad “tolygius laiš
kus siųstų ambasadai visos pa
žangios lietuvių organizacijos 
ir atskiri dorį lietuviai”.

Taigi, iš tokių nutarimų aiš
kiai matyti, kad amerikiniai

nėra “pasimetę” kaip sako 
Girnakalis, o visai sąmoningai 
.yra pasidarę Sovietų Rusijos 
agentais ir taip pat sąmoningai 
veikia pagal Sovietų ambasa
dos instrukcijas prieš lietuvių 
tautos ir jos laisvės interesus.

Pabaiga

Moterų valdžia šeimoj
■ Per praeitą dešimtmetį neg
rų šeimų, kur moteris yra šei- 
.mos galva padidėjo 3 kart dau
giau negu baltųjų šeimose. 
Nauja Cenzo Biuro apžvalga 
tokį matriarchato didėjimą 
aiškina giliu skurdu ir sociali
niu .irimu juodųjų šeimų tarpe.

Per visas JAV-bes 1970 me- 
tais 27 nuošimčių negrų šeimų 
galvos buvo moterys, kai 1960 
jnetais, buvo dar tik 22 nuošim
čiai, o 1950 m. 17 nuošimčių. 
Baltųjų šeimų tarpe tas nuo
šimtis laikosi apie 9.

Moterų vadovaujamosios 
negrų šeimos yra neturtingiau
sios ir jų vaikai labiau linkę į 
palaidūnavimą, priešvedybinį 
nėštumą ir kriminalą.

Juodosios šeimų galvos dir
ba nemažiau kaip baltosios, bet 
mažiau teuždirba. Apie 60 nuo 
šimčių juodųjų motinų uždir
ba per metus mažiau kaip 
$3,000.

PETRAS BERŽINIS i

ATEITININKAI IR
INTERNACIONALAS

JAUNIEJI ATEITININKAI DOMISI
“NAUJIENOMIS”

3
Išmeskite, jaunieji draugai, sau iš gal

vos tą, gal būt, iš jų dvasios vadų girdė
tą pažiūrą, kad jeigu “Naujienose” telpa 
vienas kitas griežtesnis kritikos žodis, ar 
nepalankus pasisakymas — Įvertinimas 
nevykusio katalikų veikimo, ar netinka
mos jų vadų veiklos, iš anksto, jau reikia 
laikyti tai kokia tai paslėpta, įtartina, 
priešreligine, “bedievių” sugalvota propa
ganda. Aišku, toki klausimai plačiai ir 
nuodugniai turėtų būti rašomi ir gvildena
mi katalikų spaudoje, bet.. lietuvių tau
tos nelaimei, mūsų šių dienų katalikiškoji 
spauda (leidžiama vienuolių) daugumoje 
tapo panaši į tą “Tiesą”, kurioje tiesa ne
pakenčiama. ..

INTERNACIONALISTAI

Teisingai jūs pastebite, kad “ateitinin
kai atmeta internacionalizmą”, čia vadi
nami internacionalistais ne “ateitininkai", 
bet kai kurie jų (ir bendrai katalikų) va
dai.. Būtų gerai, kad sekančiom diskusi
jom jūs paimtumėte duomenis ir mintis, 
pareikštas Algirdo Alksninio “Katalikiško
jo iuternacioaalo žlugdomoji lietuvybė”

(žr.: “Naujienos’’ 1970. XI. 4, nr. 260) ir 
palygintumėte tą straipsnį su “Drauge” 
1970. V. 29, nr. 126 atspausdintu Pr. Gr. 
str.: “Lietuvių jaunimas už tikėjimo lais
vę”. Tada jūs dar geriau pastebėsite, kiek 
čia kilnių, pompastiškų graudenimų, nu
kreiptų prieš religinius persekiojimus rusų 
komunistų okupuotoje Lietuvoje, bet tik, 
Dieve apsaugok, ne čia J. A. V., kur reli
giniu žvilgsniu viskas yra “nepaprastoje 
tvarkoje”. Taip pat pravartu būtų kiekvie
nam ateitininkui rūpestingai pastudijuoti 
ir su kitais padiskutuoti duomenis, bei 
mintis pareikštas kun. AL Valadkos, jo ne
seniai pasirodžiusioje knygoje “Už laisvą 
lietuvį” (galima įsigyti autoriui pasiun
tus $5.00 adr.: Rev. M. Valadka, 1743 N. 
Sumner Ave. Sacranton, Pa. 18508).

čia aš jums pateiksiu glaustai dar vie
ną pavyzdį, kaip mūsų katalikiški inter
nacionalistai žlugdo ne lietuvybę, bet ir 
pačią katalikybę. “Ateitininkai” yra svar
bi dalis kadaise labai veiklios ir garsios 

j lietuvių katalikiškų organizacijų federaci
jos, kurios 40 metų jubiliejinis seimas Įvy
ko lapkr. mėn. 28 — 29 d. 1970 m., Čikago
je. Jį per keturius numerius plačiai apra
šė “Draugas” XI. 28. (Pr. Gr.: “Lietuvių 
kataliku federacija — dabarties tikrovė
je”), XII. 1, XII. 2 (J. Pr.) ir XII. 3 (P. S.: 
“Liet. Kat Federacijos kongrese — pasi
klausius”). Perskaičius (bet tik ne daly
vavusiems!), galėjo susidaryti bendras įs
pūdis, kad viskas praėjo labai gražiai, pa
kilioje nuotaikoje, atidžiame ir giliame

keliamų problemų svarstyme; kad Valdy- į 
bos veikla buvo pagirta; kad niekas nekė
lė jokių didesnių rūpesčių dėl liūdnos Fe
deracijos padėties; nekritikavo ir nekėlė 
naujų minčių ir didelių Federacijos valdy
bos veiklos trūkumų, bei visa Liet Kat. 
Federaciją kompromituojančių veiksmų. 
Net ir pats svarbiausias kongreso prele
gentas prel. kun. Balkūnas, kalbėdamas 
tema: “A. L. K. Federacijos ateitis”, įspū
dingai palietęs plačiau tik jos garbingą pra 
eiti ir iliuzorinę ateitį, per dabarties sun
kiąsias problemas (kurias jis geriau, kaip 
kas kitas, žino), kaip patyrus diplomatas, 
greitai ir paviršium pračiuožė, Trumpai — 
niekas ateityje net nebūtų pagalvojęs, kad 
visa tai (ką “Draugas’’ rasė) buvo tik pa
čios kraštutinės propagandos pavyzdys...

LAIMEI “NAUJIENOS”

Laimei šio kongreso, aprašymą davė ir 
“Naujieno” (XII. 1 ir X1I . 2 J. Pr. “Katali
kų Federacijos Kongresas. 40 metų jubilie
jinis seimas su 35 dalyviais, įskaitant val
dybą, delegatus ir svečius). Kadangi kon
gresą sekiau ir aš, galiu užtikrinti, kad 
“Naujienos” davė daug tikresnį vaizdą, sa 
kyčiau, net savo rūšies “fotografiją” — gal 
tik su menka pataisa, kad dalyvių skaičius 
(bent pirmą dieną) galėjo būti 10 — 15 as
menų didesnis. Tegul map visi tiys repor
teriai atleis, jei aš jų aprašymus dar tru
putį papildysiu.

Man liko įspūdis, kad Liet. Katalikų 
Federacija eina į visišką bankrotą — nusi-

gyvenimą. Kongrese matėsi tik senesnio 
amžiaus delegatai ir dalyviai. Katalikų 
jaunimo organizacijas niekas neatstovavo, 
išskyrus du “Jaunimo žygio” delegatus, 
net iš Clevelando: R. Laniauską ir M Gai- 
liušytę. Visus išvargino Fed. Valdybos 
pirm. dr. Jerome pranešimas, trukęs virš 
valandos, tikrai “buvo toks tuščias ir ere
tiškas”, Algio Regio paprašytas pasakyti, 
ką konkretaus Fed. Valdyba paskutinių 
dviejų metų laikotarpyje nuveikė, dr. Je
rome tegalėjo pasigirti tik šio kongreso su
šaukimu ir, gal būt, iškilmingos vakarie
nės paruošimu. Mat, girtis ir savintis bent 
kuriuos nuopelnus &y. Kazimiero kapinių 
byloje (čia esant A. Regiui) buvo rizikin
ga, nes perdaug jau visiems buvo žinoma, 
kad dr. Jerome naudodamas L. K. Federa
cijos vardą (ir, tur būt, tam reikalui tapęs 
jos pirmininku?), talkininkavo Čikagos 
vyskupo Cody kurijai: kad sužlugdyti lie
tuvių katalikų pastangas atgauti užgrobtas 
kurijos kazimierines kapines (su apie 
$300.000 kapinių fondu) ir jas atlietuvinti 
pagal lietuviškas laidojimo tradicijas. Vis 
tik dr. Jerome visų nustebimui turėjo drą
sos pareikšti, kad Simas Kudirka galėjo 
būti Sovietų šnipas ir todėl dėl J. A. V. iš
davimo jo maskoliams nevertėtų perdaug 
jaudintis.

Valdybos parinktas prezidiumas buvo 
jai nužemintai “solidarus” ir “lojalus”, 
trukdydamas ir nepakęsdamas jokios Val
dybos veiklos kritikos, net nepriimdamas 
siūlymo diskusijose tai veiklai naujų gai

rių! Įdomu, kad P. S. “Drauge* (XII. 3.) 
visai negudriai tai mėgino užtušuoti:

; “Diskusijose buvo iškelta aktualių klausi- 
: mų, nors daugeliu atžvlgiu buvo nukrypta 
į šalutinius reikalus, visiškai neliečiančius 
nei federacijos tikslų, nei jos uždavinių”. 
Atseit, diskusijų dalyviai buvo tikri neiš- 

; maneliai, nenorį suprasti, kad jų kalbos 
Valdybai ramybę drumsčia ir gali net su
kliudyti saldžiai ir toliau miegoti. P. S. 
pamini tik .vieną: R. Laniauską — kaip 
kėlusi blankią mintį, kad Federacija tu
rinti susirūpinti jaunimu, kurio kongrese

■ nesimato. Kai jo skaudus prašymas, tie
siog beviltiškas maldavimas, persvarstyti

Į “Jaunimo žygio” reikalą, prezidiumo be 
: jokio svarstymo šaliai ir skubiai buvo nu
kreiptas į rezoliucijų komisiją, kuri, ži
noma, paskui rezoliucijose jaunimą tik 
galimai bendrom frazėm tepaminėjo.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštj
“NAUJIENA S”

Jos visad rašo
TEISYBĘ
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DR ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

Rezid. telef.: WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

nuo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.

Rez. teL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 3744J012

Telefu PRošpect 8-1717

DR. S. BIEŽIS 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

KANADOS NAUJIENOS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas.

DR. EDMUND E. C1ARA 
Z/uy W. 5ist STREET 

Tel.: GR 6-2400
vaL pagal susi tarimą: Pirm., ketv. 
i—4. i—9, antrad., penkt. 10—4,. ir 

šeštad. 10—2 vai.

, Rez. G! 8-0873 :

DR. W. M. EISIN - EiSINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susi tarimą. Jei neat
siliepia, skamoinii Ml 3-0001.

WINNIPEG, Manitoba. — Pas 
mus Winnipeg© nebe daug bera
gi žmonių, kurie nesiskųstų dėl 
netvarkingo pašto pristatinėji
mo. Tačiau sunku buvo nustaty
ti, iš kur toks nevarkingumas iš
plaukia. Paskutiniu metu ypa
tingai sušlubavo laikraščių pri- 
statinėjimas. Jis tiek sušluba
vo, kad lietuviški dienraščiai 
dažnai gaunami po dviejų, trijų 
ar net keturių savaičių, o vie
nas kitas ateina net po šešių mė
nesių! Tai kokia bėra vertė to 
gaunamojo dienraščio? Arba pa
sitaiko taip, kad anksčiau at
spausdintus numerius gauname 
daug vėliau, negu vėlesniuosius. 
Dažnai gauname net visos savai
tės kartu. Bet ir čia tie nume
riai taip sumaišyti, kad anksčiau 
atspausdintus numerius gaunam 
me vėliau net po dviejų trijų sa
vaičių. Dažnai skaitytojui at
rodo, lyg tai tyčia daroma. Kur 
tie kiti numeriai užkliūva, — 
pašte ar kur kitur?

Dažniausiai skaitytojai galvo
ja, kad tos klaidos daromos pa
čių laikraščių dėl apsileidimo. 
Vieną kitą negalėjau net įtikin
ti, kad čia pašto kaltė.

Aną dieną skaitau, kad JAV- 
bių 91-sis Kongresas priėmė ne
mažai svarbių įstatymų, iš kurių 
53-jį jau pasirašė ir Prezidentas. 
Jų tarpe yra ir visai naujos paš
to sistemos pertvarkymas.

Tai nudžiugome, nes gal pra
sidės normalesnis laiškų bei laik-

vienas sako: “Jis turi ką nors 
raščių pristatinėjimas ir mūsų' pasakyti”, ir liepia man eiti į III- 
Kanadoje. i aukštą. Čia randu ant du-

Mes winipegieciai vis galvojo- vien tik tituluotų vyrų už- 
me, kad net v arki ngas pašto pris- kasusi o jų viduryje ant durų 
ta-tinėjimas ateina iš JAV-bių, uzrašas “Post Master”. Aš čia 
bet atrodo, kad irgi būsime ap- Pf^jęs ir sustojau. Tik staiga 
sirikę.

Aš Šį reikalą ėmiau pamažu 
aiškinti, kiek tai liečia Naujienų 
pristatinėjimą, nors reikėjo ne
mažai kantrybės ir laiko, bet pa
galiau aš to laikraščio netvar
kingą pristatinėjimo užkulisius 
gerokai išsiaiškinau. Apie tai 
čia ir noriu skaitytojams pa-

į ateina viena poniutė ir klausia, 
ko aš norįs. Aš jai paaiškinau 
reikalą, o ji man patarė eiti į 
311 kambarį. Įėjęs prašau pa
kviesti skyriaus vedėją. Klau
sia, ko aš noriu. Aš jau gatavai 
susidėjęs Naujienų pundukus 
aiškinu, bet jis greitai užklau
sia, nuo kokios aš gatvės. Pa- 

aiškinti, kad nekaltintų nekaltų. sakau- Tada jis atveda tokį ma- 
' J žūtį žmogelį. Aš klausiu, ar jis 

Pašto netvarka pačioje Kanadoj į skyriaus vedėjas. Jis atsako, 
Dar 1970 m. sausio mėnesį kad ne’ 1)61 tvark4& to dis- 

gaunu pundelį laikraščių į kurį,!trikto (gatves) laikraščių skirs- 
aiškiai matosi, kad suvyniotos tymą^ Aš vėl reikalauju sky- 
Naujienos. Ant pundelio užra- riaus vedėją. Jis atveda dar ki
šas : “Winnipeg, Man., Canada”, i kuns prisistato kaipo kores- 
o kampelyje, kaip visada ant Pondencijų skirstytojas. Aš ir 
Naujienų užklijuotas mano ad- prašau skyriaus vedėjo. Pa- 
resas ir pavardė.

Aš visai nekreipdamas dėme
sio išardau pundelį, kur viduje Supervisor , bet ant jo ranko- 
randu Naujienų prenumerato
rius. Aš tuos numerius vienam

galiau jie atveda uniformuotą 
’ vyruką, kuris prisistato kaip

raštis galėtų pasiekti Winnipe-

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 ;WEST 63‘rd STREET
• OFISO VALANDOS: J-

Tfeč. ir šeštad. uždaryta.
' Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 

Rezid;'telef.: GArderi 3-7278

p. Šileikis, o. p.jS ORTHOPEDAS-PROTEŽISTA5
Aparatai -.Protezai, Med. Bap- 
dažni, Speciali pagalba kojoms1

* (Arch Supports) ir t? t , ,
Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd Št., Chicago, HI. 60629

> Telef.: PRošpect 6-5084

Ofiso tel.: HE 4-1318 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: ' P R 6-9801 . *'1 •

DR.J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS | 

VIDAUS LIGŲ SPfcC.’ “ 7‘ 
2454 WEST 71st STREET '

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

dienį nuo 9 iki 12vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. , FRANK P1ECKAS
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 

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimų.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

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

®jier
«urrriusw»

« TOM SKURS*

it profM kttoo tirtu per

NAUJIENAS

GRADINSKAS
AM-FM RADIJAS

‘ TIK $45.00 ’
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

: LĮETUVŪ EIK PAS LiETUVlI

Apdraustas- perkraustymas 
iš įvairi y atstumy. 

ANTANAS VILIMAS 
. . 823 ;West 34 Place 
'Tel.:. FRonfier 6-1882

flo 'z 13

PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. Š E ft Ė N A S 
2047 W. 67th PI. WAtbrook 5-8063

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, i 
1490 kih A. AL

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

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

CHICAGO. ELL. 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 Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Jo vadovaujamoje įstaigoje dabar dir
ba dvi lietuvaitės — Josephine Mile
rių t ė ir Laima Luneckienė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

vės užrašytą “transportation 
_______________ suvervisor”. Aš jam sakau, kad 

kitam atidaviau į ranka-g, o ki- noriu pasimatyti su kores- 
tus išsiuntinėjau paštu, nes man Pondencijų skirstymo skyriaus 
jo nereikėjo atidaryti.

Liepos 3 d. gaunu vėl panašų 
pundelį, kurį įmetu atgal į pašto 
dėžutę. Po poros dienų jį gaunu 
vėl atgal. Metu vėl. Ir vėl gau
nu atgal. Kadangi dirbu, tai paš
tininko nesutinku.

Įkyrėjus žaisti su paštu, imu 
tą pundelį ir nešu į centrinį paš
tą ir vienam prie langelio tar- ■ tvarkysiąs, 
nautojui paaiškinu reikalą. Ta-į ą.š jam viską paaiškinau. Jis 
čiau jis to pundelio nepriima ir ėmė žiūrinėti kokios datos laik- 
liepia įmesti koridoriuje į pašto raščiai ir kada aš juos gavau, 
dėžę, kur laiškai tam tikrais ka-; Gavimo datos ant laikraščių bu- 
nalais- nueina į skirstymo sky- vo sužymėtos. 'Jis-klausė ar bu
rių. Aš jį ten ir įmetu. , vo adresai paštui, kokius aš juos

Tas; pundelis man vėl grįžta, gavau ir nuo kokių buvo nuplėš- 
bet jau po dviejų savaičių nuo įj adresai.
-jo įmetimo dienos.-.-

................. Mudu viską smulkiai išsiaiški-
‘Pagaliau man tie šposai įkyrė- nome< Jis man aiškina, kad prie 

jo ir, matydamas įvynioto laik- korespondencijų skirstymo yra 
raščio kampe savo adresą, ne- tinginių, kurie žiūri tik darbą 
Skentęs vėl atidarau. Tėn ran- nustumti nuo savęs. Patarė man, 
du Naujienų Nr. 149-tą iš 1970 kad jei pasitaikytų panašus pun- 
m. birželio,25 dienos ir vėl tiems delis, kad aš;,jį atidaryčiau, sau- 
patiems prenumeratoriam^,Win- adresuotą numeri pasiimčiau, o 
hipege. Reiškia, kad tas Nau-, kitas įnajesčiau. atgal į pašto dė- 
jiėnų pundelis pašte išgulėjo nuo žutę palaidus, Aš jam vėl pa- 
birželio 25 iki liepos 3 dienos vi- aiškinu, kad tai bus netvarka, 
sai paštininkų nepaliestas. Aš nes įmestas į pašto dėžutę laik- 
pasiėmiau man adresuotą nume- j ra§čius tari vėl grąžinti Į cen- 
rį, o kitus išdalinėjau. Vienas^jnnį paštą, ten vėl išskirstyti, 
kitas dar tebeguli pas mane. |jj. tik tada adresatas gaus laik-

Š. m. sausio 13 d. laiškanešys raštį tris ar keturias dienas vė- 
vėl man atneša tokį pat pundelį liau. Aš patariau atplėšti pačiam 
Naujienų, kuris taip pat užad- paštui adresuotus jam pundelius, 
rėsuotas paštui, o kampe- ant laikraščius išskirstyti
vieno numerio matosi užklijuotą -r ariduoti laiškanešiams prista- 
mano pavardė ir adresas, kaip adresatams. Jis tai pripaži-

• vedėju ir išsiaiškinti reikalą. Jis 
■ atsako, kad jo dabar nėra. Susi
rinkęs nuo stalo savo Naujienų 
pundelius ruošiuosi eiti lauk, pa
reikšdamas, kad aš susirasiu 
pats, nes mačiau ant durų užra
šą “Post Master”. Jis mane su
laiko ir prašo visą reikalą aiš
kintis su juo, o jis viską su

rių. Aš jį ten ir įmetu.

Mudu viską smulkiai išsiaiški-

ir tik tada adresatas gaus laik-

mano pavardė ir adresas, kaip adresatams. Jis tai pripaži- 
paprastai klijuojama. As U pun- no_ bet> jeigu dar ^1],^ 
deli atplėšiau. Vėl radau Winni- panagjy klaidu, tai siūlė taip 
pego prenumeratoriams Naujie- pįdaryti Dar aš jam paaiški. 
nu Nr. 299 iš 1970 m. gruodžio a- neprįva]au siuntinių
21 dienos. Vadinasi, kad sis Nau- išnc5iotl. nes m.„ niekas 
jienų siuntinys, visai nepalies- Jis sutinka_ kad to
tas, pašte išgulėjo nuo gruodžio neprivalau daryti vėl s^. 
21 iki sausio 18-tos dienos. Ta gal Rėra uždedamas 
pundeli vėl Įmečiau atgal į pas- Q sįunįjama k'k su perjuos
to dėžutę, jo nebejudmdamas, t„ gumjniu Sniūreliu. Aš 
nes ruošiaus eiti į centrini pas- iikinau> kad pi, -kutinĮ gavau 
tą skųstis.

Š. m. vasario 4 d. (ketvirt.), ’ 
ruošiaus eiti į paštą, bet laiška
nešys atnešė vėl naują Naujie
nų pundelį. Tačiau jau bendras 
paštui adresas buvo nuplėštas, 
o jo vietoje uždėtas guminis raiš
telis. Naujienų kampe matėsi 
mano pavardė ir adresas, kaip 
paprastai.

Aš guminį raištelį nuėmęs ra
dau Naujienų Nr. 18-tą iš š. m. 
sausio 22 d. ir vėl tiems patiems 
prenumeratoriams. Reiškia, kad, 
šis numeris pašte išgulėjo nuo į 
sausio 22 iki vasario 4 d. (Tai 
daugiau kaip dvi savaites).

Netekęs kantrybės, susidėjau 
visus Naujienų pundelius, atsi
žymėjau kiek kuris išgulėjęs! 
pašte, drožiu į centrinį paštą 
ieškoti teisybės.

Nuėjęs į centrinį pastą prie 
informacijos langelio klausiau, 
kur aš galiu pamatyti korespon
dencijų skirstymo skyriaus ve
dėją. Paklausė, ko aš iš jo no
riu. Paaiškinau, kad noriu iš
siaiškinti, dėl netvarkingai ko
respondencijos pristatinėjimo. 
Kitas tarnautojas priėjęs vėl 
klausia antrąjį, ko aš norįs. Juo-

Pasirodo, kad jis ir tai pui
kiai supranta, nes paaiškina, kad, 
esą, visas pundelis gali ateiti 
vienam prenumeratoriui, kurio 
adresas yra ant laikraščio kam
pelio. Aš jam vėl paaiškinu, kad 
tik vieną tokį be adreso gavau 
ir jį šiandien paštui grąžinu kar
tu su kitais pundeliais. Bet jei
gu paštas pristatinės visas pre
numeratas pirmutiniam ant vir
šaus esančiam adresatui, tai pir
mutinis gali savo pasiimti, o ki
tus numesti. Todėl mes dauge
lį laikraščio numerių ir negau
name. Pagaliau priminiau, kad 
Winnipeg© pašto tarnautojai ne
žino savo pareigų, dėl to ir gau
nasi visokie nesusipratimai.

Baigęs visus išsiaiškinimus, 
paprašiau pasakyti, su kuo tu
rėjau malonumo kalbėtis. Nors 
jų aplink mane buvo apstoję 
keturi, bet pavardės nė vienas 
nesutiko pasakyti, pareikšdami, 
kad tai ne jų reikalas. “Tran
sportation supervisor” paklausė, 
kam tamstai tai reikia? Aš 
pasakiau, kad pranešiu laikraš
čiui, kad žinotų, kur gali kreip
tis ir aiškintis, kodėl daug laik
raščių numerių prenumeratoriai 
negauna, o kai ir gauna, tai ne
tvarkingai.

Tada jis man davė korespon
dencijų skirstymo skyriaus “su
pervisor” pavardę (Mr. Joseph 
Smith) ir jo telefono m*. 985- 
4267. Ateityje pastebėjus ne
tvarkingą laikraščio pristatinė- 
jimą. prašė informuoti asmeniš
kai.

Tuo ir pasibaigė mano pasi
kalbėjimas dėl netvarkingo laik
raščio pristatinėjimo. Tad da
bar aiškiai matosi, kad visa ne
tvarka buvo Winnipeg© pašte.

Atrodo, kad bus einama prie 
tvarkos, nes vyriausybė buvo 
užversta skundais ir vietoje ne
susitvarkančio ministerio E.. 
Kierans paskyrė naują ministerį 
J. P. Cotė, kuris jau paštuose 
skubiai pradėjo vykdyti naujas 
reformas. K. Strikaitis

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— SLA 36-tos kuopos mėnesinis na
rių susirinkimas įvyks trečiadienį, 
kovo 3 dieną Chicagos Lietuvių Audi
torijoj, 3133 So. Halsted Street, 7:30 
vai. vak. Visi nariai ir narės kviečia
mi į susirinkimą. Kurie dar nesumo
kėjote savo nario mokesčių, tai būti
nai užsimokėkite, kad nėliktumėt su
spenduoti,

A. Kaulakis, rašt.

— Bridgeport© Lietuviu Namy Sa
vininku Dr-jos mėnesinis narių susi
rinkimas įvyks antradienį kovo į d. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St, 7:30 vai. vak. Visi 
nariai ir narės kviečiami į susirinki
mą. Draugijos parengimas įvyks kovo 
7 d.; tai bus renkami darbininkai šiam 
parengimui. A. Kaulakis, rast.

— SLA 134-tos Motery Kuopos 
svarbus narių susirinkimas įvyks ket
virtadienį, kovo 4 d. 7:30 vai. vak., 
Hollywood Inn svetainėje, 2417 W. 
43rd St., Chicago, UI. Malonėkite at- 
.silankyti. Kuopos parengimas įvyks 
sekmadieni, kovo 21 d., 2:30 vai.i aisKinau, Kaa pasKuuni gavau wmimuwiu. *’*'*•• r t:

, j . - i ... , i popiet Hollywood Inn Svetainėje.! be adreso, o visi kiti buvo ad-| 7 Ca Austin, sekr.

VYTAUTAS GRYBAUSKAS
(Buvęs Veprių pašto viršininkas)

Gyveno 1928 So. Morgan, Chicago, UI.

Mirė 1971 m. vasario 28 dieną, sulaukęs 58 metų amžiaus. 
Lietuvoje, Širvintų vals., Matukų kaime.

Amerikoje išgyveno 16 metų.
Paliko nuliūdę: sesuo Vanda Urbonienė, svainis Antanas, jų vai- į kai: Dalia, Teresė ir Edvardas, sesuo Filomena Butėnienė, svainis 

Juozas, jų vaikai: Algė Šležas, vyras Adolfas; Vida Šilas, vyras Vytas, 
1 Zenonas, žmona Margarita su šeimomis; dukterėčia Danutė Sidagytė- 

Burke, jos vyras Jonas, gyv. Pontiac, IlL ir daug artimų giminių Lie- 
! tuvoje, draugų ir pažįstamų.

Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvių Fondui.
Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje, 3354 So. Halsted Street.

Trečiadienį, kovo 3 dieną 8:30 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 
i Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laido- 

E jamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Vytauto Grybausko giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa- 

Į tartavhną ir atsisveikinimą.

Nuliūdę tieka:

Seserys Ir svainiai su šeimomis.

Laidotuvių Direktorius P. J. Ridikas. Tel. YA 7-1911.
ssesr

Gimęs

PLEASE 
BE 

CAREFUL!
Only you 

can prevent 
forest fires I

REMSITE TUOS BIZNIERIUS 
KURIE GARSINASI 

-NAUJIENOSE*’

BEVERLY HILLS GiLINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834 
, ------------------- ----- - 4

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

pių papuošimai ir sezoninės

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ava. — 586-122S

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

6845 AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJLMO ĮSTAIGA

LA1DOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERAIDAS F. DA1M1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 ■ 1742

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

„MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NĄRIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Assoc iaeijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS TIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

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

GEORGE F. RUDMLNAS
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. 
649 EAST 162nd ST. 
South Holland, Illinois

Phone Commodore 4-2228
Phone COmmodore 4-2228

S — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILI___ TUESDAY, MARCH 2, 1071
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LUNCHEON

10:30 to 3:30
5 days week. 

Must be experienced. 
YA 7-5580, Ext. 283

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkip Reikia

i \ IL-rii
Šiom dienom vienas Naujienų 
skaitytojas gavo įdomų laišką iš 
Subačiaus stoties, Lietuvos, 
įdomesnes laiško vietas spaus
diname. štai jos:

“Sveikinam dėdę krikštatėvį 
su 1971 m. — Mes visi linkim 
tau stiprios sveikatos ir sėkmės 
gyvenime.

Dovanok, kad taip ilgai nepa- 
rašėm laiško, nes mums gyve
nimas dabar labai nebeįdomus. 
Dėjom kapeiką prie kapeikos, 
kad susitvarkytume trobas. Ir 
krikštatėvis mums daug padė
jai. Mes sus"itvarkėm trobas, bet 
praeitą vasarą atėjo žinia, kad 
mums tikrai reiks nusiversti tro
bas, o kur reiks statyti — tikrai 
nežinom. Sakė, kad mokės gal 
vieną tūkstantį rublių, o gal du 
tūkstančius rublių. Daugiau, sa
kė komisija, kad nemokės.

Mes vieną tūkstantį rublių tu
rim susitaupę, o namelis su gur- 
beliu pasistatyti kainuoja devy
ni tūkstančiai rubliij arba vie
nuolika tūkstančių rublių. Tai 
matai, koks brangumas pas mus.

O lengvos mašinėlės — tik 
pamanyk kiek pas mus kainuo
ja, vienuolika tūkstančių rub
lių arba aštuoniolika tūkstančių 
rublių. Viena karvė pas mus 
kainuoja penki šimtai rublių ar-

ba septyni šimtai rublių. Šiuo lai
ku viskam tokios kainos. O Do- ■ 
minykas per vieną mėnesį gau
na Šešiasdešimt penkis rublius! 
algos. - :

Tai dabar mums nebeįdomus i 
gy venimas. Kur beeinam, ką be- Į 
veikiam — vis nesugalvojam, 
ką reiks daryti. Sakom, gal Su
bačiaus stoty pasisamdytame bu-, 
tą ir gyventume. Dominykas sa- į 
ko: “Statykim Subačiaus stoty j 
kokią gryčią”. Kiek turėsim pi-1 
nigų arba pasiskolinsim — ką; 
padarysi, reik gyventi ir tiek. I 
Pąs krikštatėvį mes nenuvažiuo-! 
sim, nei pasikieminėti, nei gy ven- i 
ti. Mes nemokyti ir nerasim j 
spragos, pro kur nuvažiuoti. Jei ■ 
kai kada gyvenime bus leidžia-1 
ma laisvai išvažiuoti į Ameriką, į 
tai tada važiuosim. Tik žinoma, | 
jei turėsim kuo už kelią apsimo
kėti.

žinai ką, krikštatėvi, mes bu
vom su Dominyku nuvažiavę pas 
tetą Marijoną, apžiūrėjom jos 
gyvenimą. Ji prašė, kad mes su j
ja gyventume, bet mama sako: | mušasį su savo Petriuku. Vis jai 
“Aš nebevažiuosiu Ukrainon gy
venti ir numirti, ir ten labai 
daug rusų”. Taigi nevažiuosim 
mes pas tetą gyventi.

1969 metų vasarą, kai papio- 
vėm paršą, tai daugiau lig šiol 
jokio paršo nepiovėm. Karvė 
praėjusiais metais buvo senapie- 
nė. Ji užtrūko rugsėjo mėnesį. 
1971 m. sausio 16 d. atsivedė te- 
liukų, tąi dar turim pieno. Per
nai turėjom paršą, bet kai suži
nojom, kad reiks -išsikelti, tai 
paršo nepiovėm, o pardavėm. Sa
kėm, pragyvensim sausai. Dabar 
turim du priešu, gal svers po 
60 kilogramų, gal daugiau, tai 
vieną tuoj piaūfeim, o kitą, par- 
dųositn. Kai pasipiau^im paršiu-- 
ką; tada pasniko nebebus.

Sadauskas Aleksas mirė. Mus 
kaimynė Katryna, bobos sako, 
kad Visiškam iškvailęjo. Bobos 
sako; "kad kvaila,’ gal jau dešimt 
metų, b -gal^ ir daugiau. Baisiai

Olimpiniai žaidimai 1972 metais dar toli, tačiau pasiruošimai Muen- 
chene, V. Vokietijoje, vyksta pilnu tempu. Šie plieno lynai laikys 

didelį audeklinį stogą.

I /B

EKSKURSIJOS

KAINA $776.00 
Išvyksta iš Bostono: 

BIRŽELIO 3, LIEPOS 14, 
RUGPJŪČIO -26.

Lietuvoje šios grupės /praleis 
po 11 dieny.

Dalyviu skaičius ribotas — 
NESIVĖLUOKITE

Dėl smulkesnių žinių ir regist
racijos kreipkitės i.

- TRANS - ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE ?: 
390 WEST BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764 

Savininkė: Aldona Adomonienė.
■ ■ *= - - _ , - e-

matosi, kad. Petriukas su panom 
ir su panom; jis dirba, o ji j grio
vį nuėjus sėdi.

Sudiev, laukiam laiško
Marytė”.

1971.11.15

Darbas moterims kenkia?
Baden - Wiurtembergo darbo 

ministerija pravedė fabrikuo
se ir biuruose tyrimą, kurs pa 
rodė, kad profesinius darbus 
turinčios moterys serga žymiai 
daugiau negu vyrai: tarnau- 
jančių vyrų, kurie lanko dak
tarus nuošimtis nustatytas 
“tik’’ 63.9, tuo tarpu kai mote
rų nuošimtis buvo— 71.1. Ne
raminančiai aukštas nuošimtis 
rastas tarp jaunų moterų tarp 
15 ir 19 metų, būtent 52, kai 
tarp jaunų vyrij tik 36 rasta 
nesveikatos simptomų. 
‘ • .■ f - - ■ •

tačiau didelė problema pasilie 
ka didieji sunkvežimiai. Iki 
75 decibalų sumažinti automo 
bilių , autobusų ir sukvežimių 
garsus kaip nuostatai reikalau 
ja būsią galima tik iki 1980 me 
tų, nors dėl sunkvežimių eks
pertai abejoja, ar ir kada jų 
triukšmą būsią galima suma
žinti.

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

essary.
Phone YA 7-5a80, ext. 283 

for interview. REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai. Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747 
nį buvo išrinkti į Chicagos mies- Į-------------------------------------------------------------- —--------------------

I to tarybą, būtent; Donald T. PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
| Swinarski, demokratas, 12 war- BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI
de, gavo 9,199 balsus;.Edward | DRAUDĮM0 AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 
Fusek ir Kazimiere Staszcuk, .
resp., 13 warde, gavo maždaug J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
vienodai, dėlto turės būti perbal- INCOME TAX SERVICE

zef Potempa 23 warde, taip pat I 6455 So. Kedzie AVQ. — PRospeCt o~ZZo3
turės būti perbalsuoti; Stanley 
Zydlo, dem., 26 warde, 11,523 
balsais; Therus Gabinski, dem., 
32 warde 11,274 balsais; Kazi
miere Kaskowski, dem., 35 war
de, 6,904 balsais; Raymund Re-.
starski, dem., 41 warde, 8,317 Į 2735 WEST 71st STREET 
balsais ir Edward Scholl, resp., 
tame pačiame warde, 9,911 bal
sais, turės būti perbalsuoti; 45 
warde laimėjo Edwin Fifielski, 
9,726 balsais.

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

TEL. 925-6015

ZEL-LER’S PARCELS EXPRESS AND TEXTILE CO.
1721-23 W. Chicago Ave^ Chicago, Hl. • TeL MO 6-3985

. zYra vieta automobiliams pasistatyti. «
Didžiausias pasirinkimas anglišku medžiagų- rūbams, - šilko, nylono, 
moteriškų kostiumų, nertinių, lietpalčių ' ir Įvairiausių kitų prekių 
už. gerąjkainą, ne$ siuntinių įstaigą ir krautuvępriklauso .Jiems pą- 
P' ’..’2-L.?tiems savininkams.Aidara'lr''sekniaaiėniaiš.

Kiek kaštuoja mokesčiai
Tax Foundation, Inc. apskai 

čiavo, kad šiemet iš 8 valandų 
dienos darbo kasdien po dvi 
su puse valandos (2 vai ir 37 
min.) reiks dirbti mokesčiams 
apsimokėti. Pernai teko mo
kesčiams dirbti kasdien po 2 
vai 43 minutes.

Fundacija apskaičiavo, kad 
mokesčiams apmokėti reikia 
kasdien dirbti po 1 valandą ir 
34 minutes ilgiau negu maistui 
apmokėti.

Iš mokesčių 33 nuošimčiai ei 
na gynybos reikalams, 20. nuo
šimčių švietimui ir 6 nuoš. ge
rovei. ;

r NAUJAS ADRESAS: 
2606 WEST 63 STREET CHICAGO, ILL 60629 

telef: 778-6900; 778-6901

siuntiniai; į Lietuva 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St., Chicago, K. 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairiv prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

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 Sc. Helsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

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

Vedėįas E. ŽUKAUSKAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

Naujasis .McCormick Place
Vietoj. 1967 metais sudegu-: 

sios didžiosios ... parodii salės; 
vad: McCormick Place, 23 gatr 
vės arba Cermak Roaed gale 
prie Michigan ežero pastatyta 
nauja milžiniška McCormick 
Place, dukart didesnė už sude 
gusiąją ir publikai jau atidary
ta. Pirmoji paroda — automo
bilių ką tik baigėsi praeitą sek 
madieni.

McCormick Place pastatas 
yra dviejų didžiulių aukštų, 
1,360 pėdų ilgumo ir 610 pėdų 
platumo, tai yra daugiau kaip 
du blokai ir beveik vienas blo
kas. Parodoms yra 600,000 ket
virtainių pėdų grindų ploto per 
abudu aukštus.

Tarp parodtj salių ir teatro 
yra erdvi aikštė po stogu, kur 
sustoja ir apsisuka taksi ir au
tobusai; Įėjus vidun vestibiu
liai ir koridoriai yra tokie erd
vūs ir dideli, kad net žmonės 
mažesni atrodo; koridoriais 
kol vienu iki galo nueini ir grįž 
ti, apie pusę mylios esi suvaikš 
čiojęs.

Nors jau parodos rengiamos 
ir bufetai, kioskai ir kt. biz
niai “veikia”, bet dar ne vis
kas baigta, dėl to kol kas visa 
ta milžiniškoji vieta atrodo 
kaip “be dvasios”.

Užsimušė Walter Gabrys
. Sekmadienio rytą važiuoda

mi automobiliu Indiana Toli- . ...' > .. • , • >- *
way 14, mylių i vakarus nuo 
South Bend užsimušė Walter 
Gabrys, 16 jmetų amžiaus, 
gyv. 3422 N. Elston Ave., Chica 
go, ir jo bendrakeleivis Leo
nard Pryor, 15 metų. Policija 
sprendžia, kad vairuotojas 
Gabrys buvo užmigęs ir jo au
tomobilis persiritęs skersai 
pertvarą atsitrenkė į betoninę 
užtvarą.. Automobilis visiškai 
sudaužytas.

Nuo šių metų pradžios iki 
praeito vidurnakčio Cook aps
krityje trafiko nelaimėse žuvo 
65 žmonės, iš jų 29 pačiame 
Chicagos mieste, kur per tą pa 
ti laiką 5,301 buvo sužeistų.

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

GEROS DOVANOS 
žios knygos parduodamos dabar “Naujionosa" su 

didoUmls nuolaidomis:
Dr. A. J. Gussan — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 

Kietais viršeliais, vietoje $4-00 dabar tik 
Minkštais viršeliais tik_

Dr. A. J. Gussan — AUKŽTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONtS.
Kelionės po Europą įspūdžiai Vietoje $2.00 dabar

$2.00

$1.50

Motoru triukšmas gatvėse
General Motors kompanijos 

ekspertai pareiškė, kad auto- 
mobilhj ir sunkvežimių ke
liamas triukšmas gatvėse galės 
būti sumažintas iki 80 deciba
lų tik 1975 metais. Automobi
liu ir autobusu keliama triukš 
mą esą lengviau sutvarkyti,

942,029 žmonės lankė 
automobilių parodą

Praeitą sekmadienį pasibai
gusią automobilių parodą nau
jojoje McCormic Place salėje 
aplankė rekordinis arti milijo
no žmonių skaičius, būtent 
942,029. AreinanČiais metais 
tokia paroda įvyks nuo vasa
rio 26 d. iki kovo 5 d.

—... .r

Chicagos seniausioji
Mrs. Julia Boudinot, 4326 N. 

Greenview Ave., Chicago je, 
praeitą pirmadienį atšventė 
savo 107 gimtadienį. Jos tėvas 
Weiss buvo imigrantas iš Vo
kietijos ir ji gimė 1864 m. vasa 
rio 29 dieną Springfielde. Ka
dangi vasaris trejus metus tetų 
ri po 28 dienas, dėlto ji gimta
dieni gali švęsti tik kas ketvirti 
metai.

— Edmundas Paulauskas, he
likopterių pilotas, grižo iš Viet
namo, atitarnavęs du terminus 
pagal sutartis. Laike tarnybos 
jis turėjo daug nuotykių ir neti
kėtumų. Vienoje helikopterio 
avarijoje jis buvo priešo karei
vių apsuptas, bet sumanumo ir 
šaltų nervų dėka išliko gyvas, 
išvengė nelaimės ir pasiekė savo 
kariuomenės dalinius, nors ma
tė persekiojančius iš labai arti... 
Grįžęs pas savo tėvus, matomai, 
jis nori išvengti .netikėtumų, tad 
tuoj pat susižiedavo su Rita Sta- 
siulyte. E. Paulauskas Vietna
me ; buvo žinomas ■ savo drau
gams ir viršininkams kaipo lie
tuvis, su Vytimi ant savo heli
kopterio ir Lithuanian plazos 
replika savo būstinėje.

— Muz. Jonas Beinortus, New
J 5 rr •

Britain, Conii., vadovauja “Sva
jonių” sekstetui, gražiai dainuo
jančiam lietuviškas dainas ir pa
sipuošusiam .tautiniais rūbais. 
Sekstetas dalyvaus kovo 14 d. 
So. Bostone meninių talentų 
varžybose, kurias rengia Mįnkų 
radio programą 37 mėtij sukak
ties proga.

— Vaidotas Šimaitis ir Birutė 
Kbiičiūtė sukūrė lietuviška šei
mą. Vestuvės įvyko pereitą šeš
tadienį Playhouse salėje. Į šau
nias vestuves buvo atvykęs jau
nojo brolis, aviacijos majoras 
Eugenijus Šimaitis iš Dalias, 
Texas. V. Šimaitis yra baigęs 
Illinois universitetą Urbano j e ir 
dirba garsiose Argonne atomi
nės energijos laboratorijose.

— Dr. Vaclovas Paprockas. 
Lietuvių gydytojų d-jos pirm., 
savo kabinetą perkelia Į 85-13 — 
105 St., Richmond Hill, N. Y. 
Ligoniai bus priimami kovo 5 d. 
naujoje vietoje.

— Julius Kuzas, Lietuvių pre
kybos rūmų direktorius, gydėsi 
ir nuodugniai tikrino sveikatą 
Billings ligoninėje. Sveiksta na
muose žmonos Teodoros prie
žiūroje.

— Kun. B. Sugintas siunčia 
už Kovo mėn. Užsienio G-im- ' 
nazijoms per Balfą $920. Va
sario 16 gimn. — $700, Salez. j 
G. — 200 ir Punsko G. — $20.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

✓

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

L jimo sąlygos.
J. B AC E VIČIUS 

6455 So. Kedzie Ave. c PR 8-2233

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
TeL: REpublic 7-1941

■ ...... ■ ■■ . .......- * ■
Federaliniy ir valstijos paįamy 

mokesčių apskaičiavimas
r kN O OM E TAX 
Nekilnojamo turto pirkimas • 

*’ pardavimas

Parašu paliudijimas
NOTARY PUBLIC

Draudimo informacijos 
INSURANCE

ŠIMAITIS REALTY
2737 W. 43rd STREET
' - CL 4-2390

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis

GA 4-3654 INBVKAMC1

State Farm Eire, and Casualty Company

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

Susitarimui 254-7450

Galime taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus č*k| arba 
monay orderį.

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

SKAITYK PATS IR PARAGING

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

Čikagos lenkai turi 
septynis aldermanus

Lenkų spaude priskaičiuoja 7 
lenkus, kurie praeitą antradie-

♦ Chicagos Lietuvių Operos 
Verdi “TRAVIATOS” 4 veiksmų 
operos spektaklių bilietai šian
dien jau gaunami Marginiuose, 
2511 W. 69 St. Operos spektak
liai įvyks gegužės mėn. 1 d. 8:00 
vai. vak., gegužės 2 d. 3:00 vai. 
popiet ir gegužės 8 d. 8 vai. vak. 
Marijos aukšt. mokyklos salėje. 
Lietuvių visuomenė nuoširdžiai 
cviečiama atsilankyti. (Pr).

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus

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

— New Jersey lietuvių skautų 
Kaziuko mugė įvyks kovo 14 d. 
Lietuvių laisvės salėje, Elizabeth, 
N. J. Paruošimui mugės ekspo
natų skautai ruošėsi rimtai ir ta 
graži tradicija yra vis gausiau 
remiama atsilankant.

4 — NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL. — TUESDAY, MARCH 2, 1671

ŽMONĖS PERKA NAMUS
DIDELĖ, liuksus rezidencija. 6 

kambariai naujam Marquette Parke. 
Karpetai, vonios, naujas garažas. 
$31,200.

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

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

LENGVŲ $ 14,000 pajamų is apar- 
famentinio mūro, kuris ir 15 metų ne
turi. Pastatytas turtingam rajone. 
Kaina greitam nirkėiui $77.000.

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

2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh
ton Parke. Duoda virš $16.000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52.500.

PLATUS LOTAS, Marauette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina 
tarsim.

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

susi-

2 PO 6 MŪRINIS, 2 atskiri karstu 
vandeniu šildymai gazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobilių garažas* Mar- 
quette Parke. $32.000.

PUIKI 4 MIEGAMU, 2% vonios, 
1 metų mūrinė rezidencija. Išbaigtas 
rūsys, radiant šilima gazu, 2 blokai 
nuo Hickbrv 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. Karsto 
vandens šilima gazu. aluminijaus lan
gai. automobiliams pastatyti vieta, i 
vakarus nuo Pulaski Ave. $115.000.

20 BUTU IR KRAUTUVĖ.-. * Degtų 
olvtu 20 metu mūras Flexikor kon
strukcija. Paiamn virš $29,000 me
tams. Tik $135.000.

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į 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 mexal
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO, ILL. 60609
TEL.: VI 7-3447

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute

kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus idedame.

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

Skambinkit
LA 1-6047

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

333REMSITE TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”
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