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URUGVAJUJE BUVO PALEISTAS AMERIKIETISi

DĖL BIZNIO JAPONAI KANTRIAI | 
IŠKLAUSO KINIJOS KALTINIMU 
TOKIJO. — Japonija, norėdama eksportuoti kuo daugiau 

prekių į kitas valstybes, sėkmingai bando atskirti politiką nuo 
ekonomikos ir dėl prekybos daug atsisako principų ir priima pa
žeminimų. Kasmet japonų delegacija vyksta į komunistinę Ki- 
inją ir čia laukia aerodrome, kol ją priims kinų valdžios parei
gūnai. Delegacijoje paprastai būna žymūs valdančios liberalų 
partijos nariai, buvę ministeriai, ambasadoriai ir biznieriai, šiais 
metais delegacijai vadovavo buvęs bankininkas Kaneita Okazaki, 
74 metų.

šių metų derybos užsitęsė 10 
dienų. Kasdien Kinijos pareigū
nai bardavo japonus už vyriau
sybės klaidas, Kasdien japo
nai klausėsi priekaištų už atgi
musį japonų militarizmą, verga
vimą Amerikos imperializmui, 
už santykių su Taiwanu palaiky
mą. Deryboms pasibaigus japo
nai turėjo pasirašyti komunika
tą, kuriame suminėti visi Kini
jos priekaištai Japonijai. Po pa-^ 
sirašymo buvo’ pietūs premjero 
Chou En Lajaus įstaigoje.

Įdomu, kad japonų delegacija 
komunikate sutinka, jog “mili- 
tarizmas Japonijoje yra įvykęs 
faktas” ir išreiškia “opoziciją 
sąmokslui sukurti dvi Kini jas”, 
šiais metais pirmą kartą japonų 
atstovai sutiko, kad 1951 metų 
sutartis su Taiwanu yra nelega
li ir turėtų būti panaikinta”.

Pietų metu premjeras Chou 
En Lajus pakartojo, kad svar
biausia sąlyga geriems japonų- 
kinų santykiams yra sutarties 
tarp Japonijos ir Taiwano pąnai- 

_ kinimas. Taiwanas esąs Kinijos 
vidaus problema.'""'

Japonija pernai su komunisti
ne Kinija prekiavo už 825 mili
jonus dolerių, o su Taiwanu už 
900 mil. dol. Be to, Taiwane Ja
ponija turi investavusi -634 mil. 
dol. V ‘į •

Nors nelengva japonų politi
kams ir biznieriams klausytis ki
nų kaltinimų ir dar sunkiau pa
sirašyti komunikatą su tais kal
tinimais, biznis, japonams yra 

• -reikaiingasi ir •ateinančiais me
tais japonai tikisi parduoti Ki
nijai prekių už bilijoną dolerių 
— ketvirtą dalį Kinijos importo 
iš užsienio šalių.

IŠ VISO PASAULIO

Girdėti kalbu, kad be karo Vietname Amerikoje būtu dar didesnė bedarbė. Čia matomas tik vie
nas kare sužalotu mašinų sandėlys Okinavos valoje, kur taisomi mažiau nukentėję sunkvežimiai 

ir kitos mašinos.

URUGVAJAUS BANDITAI PRISTATĖ

MONTEVIDEO. — širdies ataka išgelbėjo Uragvajaus tero
ristų pagrobtą amerikietį agronomą Claude Fly iš nelaisvės. Jis 
buvo pagrobtas prieš septynis mėnesius. Jam susirgus banditai 
pagrobė širdies specialistą dr. Jorge Dighiero, kurį dabar paleido 
kartu su Fly. Daktaras, apžiūrėjęs Fly, pareikalavo, kad jis būtų 
paguldytas į ligoninę. Jie abu buvo užrištomis akimis atvežti 
sunkvežimiu į ligoninės kiemą ir ten palikti, šiuo metu Urugva
jaus banditų rankose beliko vienas kalinys — britų ambasadorius 
Geoffrey Jackson, pagrobtas sausio 8 d.

Kissingeris turis

WASHINGTONAS. — Sena
torius Stuart Symington pareiš
kė senate protestą, kad preziden
to patarėjas Henry Kissinger įsi
gijęs per daug galių ir einąs 
valstybės sekretoriaus pareigas, 
nors tą titulą turi sėkr. William 
Rogers, kuris likęs tik Wash- 
ingtono pajuokos objektu.

ši kalba sukėlė Washingtone 
nemažą reakciją. Sen. Fulbrig- 
tas pareiškė, kad Rogers ateina 
liudyti į senato komitetą apie 
JAV užsienio politiką, tačiau 
pats Kissingeris neateina, todėl 

* senatas nieko nežino apie vy
riausybės planus.

Baltieji Rūmai tuoj paneigė 
sėn. Symingtono teigimą. Jo pa
reiškimas esąs klaidinąs, netiks
lus ir netesingas. Rogers esąs 
pagrindinis prezidento patarė
jas užsienio politikos klausimuo
se, o kas kitaip galvoja, klaidina 
kitus ir save. '

Washingtone yra žinoma, kad 
Rogers yra labai jautrus ir gi
liai pergyvena gandus, kad Kis
singeris yra galingesnis už jį.

Sen. Jacobs Javits pareiškė, 
kad Rogers turėtų pasitraukti, 
jei Symingtono tvirtinimas yra 
teisingas.

TEHERANAS. — Iranas pri
ėmė įstatymą, kuris baus iki 15 
metų kalėjimo lėktuvo pagrobi
mą, o jei lėktuvas bus sužalo
tas ar žus nors vienas keleivis 
ar įgulos naryc, bausmė bus — 
sušaudymas.

PRAGA___Teismas, kuriame
19 trockistų kaltinami nusikal-. .
timais prieš valstybę, buvo ati- j £ HSltrtHlKC I10rV6£ll 
dėtas, nes gynėjai pareikalavo:
naujų teisėjų, sakydami, kad! WTl/)llQvhp
teismas neobjektyvus. ! r VlldUaj Uv

WASHINGTONAS. — Apollo j OSLO. — Norvegijos vyriau- 
14 astronautai buvo priimti kon. sybė, sudaryta iš keturių deši- 
grese, kur jie kalbėjo apie rei--nės ir centro partijų, atsistaty- 
kalingumą tęsti erdvės tirimų'J±—’ ” ■ • -- 
programą.

BELFASTAS. — Britų vy-: 
riausybė pasiuntė į šiaurinę Ai-j 
riją dar vieną batalioną karei
vių. Dabar čia bus jau 8,000 
kareivių.

MASKVA. — Georgijos laik- 
.rąštis “Zarya Vostoka” pranešė 
apie sniego slinkimą nuo kalnų, 
kuris “atnešė daugeliui šeimų 
liūdesį”. Tiek daug sniego Ge- 
orgijoje nebuvę jau 60 metų.

PRAGA. — Čekoslovakijos 
žurnalistų sąjunga paskelbė 
“juodąjį sąrašą” savo narių, ku
rių rašinių pataria nespausdin
ti. Iš 170 narių tik 70 neįrašyti 
į sąrašą.

VIENA. — Austrijos parla
mentas pritarė santykių užmez
gimui su komunistine Kinija.

ŽENEVA.' — Nusiginklavimo 
konferencijoje Švedija ir Japoni
ja kritikavo Ameriką ir So v. Są
jungą, kad jos’diktuoja konfe
rencijai savo pažiūras jr verčia 
svarstyti tik tuoš klausimus, ku
rie rūpi joms. »

KAIRAS. —- Egiptas pareiš
kė, kad Izraelis parodė savo pa
nieką Jungtinėms Tautoms, at
sisakydamas vykdyti JT rezo
liucijas.

TEL AVIVAS. — Pasaulyje 
pagarsėjusio dr. Blaibergo, ku
ris ilgokai išgyveno su kito žmo
gaus širdimi, našlė Izraelyje iš
tekėjo antrą sykį.

dino ir karalius Olav V-tasis ieš
ko naujo premjero. Norvegiją 

: ilgai valdė socialdemokratai, ku
rie ir dabar parlamente turi iš 

1150 vietų, 74. Valdžia rėmėsi tik 
76 atstovais. Todėl galimas daik
tas, kad vyriausybę sudaryti 
bus pavesta socialdemokratams, 
kurie be pęrtraukųs, vajdė .Nor
vegiją kelis * dešimtmečius.

Koalicija subyrėjo dėl Norve
gijos prašymo patekti į Europos 
Bendrą Rinką. Viena koalicijos 
partija tam nepritaria, nes nor
vegų ūkininkai bijo, kad jų in
teresai nukentės, jei bus įstota 
į rinką..

Techniškai premjeras pasi
traukė, nes slaptas raportas apie 
Norvegijos derybas su rinkos 
valstybėmis praėjusią savaitę 
pasirodė ;Ošlo laikraštyje. Vi
siems buvo aišku, kad tą žinią 
spaudai davė pats premjeras.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

vidaus minister}
ROMA. — Italijos komunis

tų partija pradėjo smarkią agi
taciją prieš italų vidaus reika
lų minister} Franco Restivo. Jis 
kaltinamas tuo, kad leidžia “fa
šistiniams elementams” veikti. 
Komunistai norėtų šioje svar
bioje “ministerijoje pastatyti 
sau palankų asmenį, per kurį jie 
galėtų lengviau brautis į valdžią.

Panašiai, kaip dabar daro ita
lų partija, elgėsi komunistai Če
koslovakijoje, Vengrijoje ir ki
tose Europos valstybėse. Komu
nistams svarbiausia pagrobti 
vidaus reikalų ministeriją, kuri 
tvarko policiją ir viešąją tvar
ką. Ją paėmus į savo rankas, 
kelias į valdžią ir diktatūrą tam
pa lengvesnis.

Žada daugiau laisvių
VARŠUVA. — Nauja Lenki

jos komunistų vadovybė paža
dėjo daugiau laisvių ir meninin
kams. Naujas kultūrinių reika
lų tvarkytojas partijos centro 
komitete Wincenty Krasko pa
reiškė rašytojams ir teatro dar
buotojams, kad “meno negali
ma diriguoti ir įsakinėti daryti 
vienaip ar kitaip! Jis pridėjo, 
kad žinomi lenku kilmės moder
naus teatro kūrėjai Roman Po
lanski ir Slawomir Mrozek, kurie 
gyvena užsienyje, irgi “priklau
so tautos kultūrai”.

<■ Los Angeles mieste penki 
policininkai buvo apkaltinti dvie
jų meksikiečių nušovimu.

Šiandien prezidentas Nixo- 
nas turės spaudos konferenciją, 
kurioje neabejotinai iškils ir val
stybės sekretoriaus Rogers bei 
prezidento patarėjo Kissingerio 
klausimas.

+ Ant seklumos užplaukusį 
prie Pietų Afrikos tanklaivį teks 
paskandinti, jų išgelbėti neįma
noma; žiba’if' jau suteršė P. 
Afrikos krantus.

♦ Vokietijoje vagys iš ame
rikiečių karinio sandėlio pavogė 
40 revolveriu ir 5 šautuvus.

♦. Bolivijoje kariuomenė ko
voja su 1,000-' ūkininkų, kurie 
Santa Cruz mieste užėmė- rotu
šę, išmetė merą ir reikalauja, kad 
jis atsistatydintų. Jis esąs ko
munistas ir ūkininkai nutarę jį 
pakeisti.

+ Kanada Įsakė deportuoti 
jauną amerikieti, kuris atvyko 
su pagrobtu Iktuvu į Vancou
ver}.

♦ šiaurinėn Airijon šiandien 
atvyksta Britanijos vidaus rei
kalų ministeris tartis, kaip at
statyti tvarką Š. Airijos mies
tuose.

♦ Laoso premjeras apeliuoja 
į Jungtinių Tautų sekretorių, ra
gindamas jį žiūrėti, kad sveti
mos kariuomenės pasitrauktų iš 
Laoso ir kad didžiosios valsty
bės gerbtų 1962 metų Ženevos 
sutartį.

♦ Rytų Vokietija vėl pradė
jo trukdyti susisiekimą tarp V. 
Vokietijos ir V. Berlyno.

Siūlė kandidatui 
milijoną dolerių

WASHINGTONAS. — Demo
kratų partija Amerikoje reika
lauja, kad būtų priimti įstaty
mai, kurie suvaržytų privačių 
asmenų “i 
didatams.

MASKVA. — Apie 30 
vietų gavo pranešimą iš valdžios, 
kad jiems bus leidžiama išvykti 
į Izraelį. Jie visi pasižymėjo sa
vo reikalavimais valdžiai ir dau
gelis jų dalyvavo “sėdėjimo žy
gyje” Vyriausio Sovieto rūmuo
se. Sovietų žydų šaltiniai da
ro išvadą, kad Kremlius išleidžia 
tuos, kurie jam daugiausia Įky- 
ri.

Grupė Maskvos žydų pasis
kundė vidaus reikalų, ministe- 
riui Nikolajui Ščelokovui, kad jie 
yra persekiojami nepažįstamų 
asmenų, jiems rašomi grasiną 
laiškai ir daužomi jų langai vien 
už tai, kad jie padavė prašymus

80

aukas” politiniams kan- Į 
Paremdamas savo v _ 

reikalavima, demokratu komite- įvažiuoti. Keli žydai buvę gat- •. • • •_ vi * H ’ "J- •

Illinois biudžetas
SPRINGFIELDAS. — Illinois 

gubernatorius* Richard Ogilvie 
pristatė Illinois seimui savo 1972 
m. biudžetą, kuris siekia 6 bili
jonų dolerių? Naujų mokesčių 
nenumatoma.

šalpos reikalams biudžete skir
ta 1.1 bil. dol.* suma. Viešosioms 
mokykloms skiriama 755 mil. 
dol., net’51 milijonų dolerių 
daugiau už praėjusį biudžetą. 
Parapinėms, privačioms moky
kloms paremti gubernatorius 
prašo 29 milijonų.

Illinois valstijai .tai yra re
kordinis biudžetas.

Britanija pritaria Urugvajaus 
vyriausybei, kuri nenori derėtis 
su teroristais dėl ambasadoriaus 
paleidimo. Urugvajaus valdžia 
daro, ką gali, surasti teroristams, 
šimtai Tupamaros banditų jau 
buvo suimti. Užsienio diploma
tai yra stropiai saugomi..

Nežiūrint valdžios pastangų. 
Tupamaros organizacija buvo 
pagrobusi iki šiol septynis as
menis: trys buvo Urugvajaus pa
reigūnai, amerikietis policijos 
patarėjas, Brazilijos konsulas, 
agronomas Fly ir britų ambasa
dorius. Amerikietis policijos pa
tarėjas buvo nužudytas, du uru
gvajiečiai buvo paleisti be jokių 
sąlygų, o trečias — teisėjas bu
vo paleistas, kai jis pažadėjo 
daugiau nebeteisti Tupamaros 
narių.

Banditai paleido ir brazilų 
konsulą po 206 dienų kalinimo. 
Dėl konsulo pagrobimo pablo
gėjo Urugvajaus santykiai su 
Brazilija, kur konsulo žmona pa
ti surinko konsului išvaduoti 
250,700 dol. Konsulas nekalbėjo 
su Urugvajaus pareigūnais ir ne- - 
davė jiems jokių žinių apie te
roristus. Urugvajaus policijos 
valdininkai, kurie nuvyko į Bra
ziliją apklausinėti konsulo, gri
žo namo jo nepamatę.

Agronomui Fly teks ligoninė
je išbūti apie mėnesį laiko. Dak
tarai sako, kad jo širdies smū
gis buvo lengvas ir jis turi vil
ties pasitaisyti.

vėje primušti. Ministeris pra
šomas griebtis priemonių ir to
kias provokacijas sustabdyti.

Ženevoje sovietų žinių agen
tūra Novosti suorganizavo, spąu-

tas duoda pavyzdį, kaip vienas 
milijonierius bandė “nusipirkti” 
Vietnamo politiką 1968 metų 
rinkimuose.

Stewart Mott, General Motors dos konferenciją ir parodė vie- 
milijonieriaus sūnus, kreipėsi į ną Izraelio gyventoją Boris Sa- 

tt. t mochalovą, 52 metų, kuris iš So
vietų Sąjungos 1967 metais iš
vyko, kaip žydas, į Izraelį. Jis 
norįs dabar sugrįžti į sovietinę 
tėvynę, nes Izraelyje jam reiš
kiama panieka dėl jo akcento, 
jis nemokąs hebrajų kalbos, jo 
mokslo pažymėjimai, gauti so
vietų mokyklose, nevertinami 
Izraelyje ir jam sunku gauti tin. 
karną darbą. Jis Izraelyje jau
čiąsis kaip svetimšalis. Jis Švei
carijoje jau astuoni mėnesiai 
bandąs atgauti sovietų pilietybę.

Hubert Humphrey pranešda
mas jam, kad jis galėtų duo
ti Humphrio kampanijai mi
lijoną dolerių'ir dar kelis mili
jonus ;surinkti iš kitų, jei kan
didatas pakeistų savo pažiūrą i 
Vietnamo karą. • Humphrey at
sisakė. Alott davė nemažas su
mas sen. McCarthy kampanijai.

Parduoda pilis
MUENCHENAS. — Bavarijos 

provincijos valdžia paskelbė, kad 
ieškomi pirkėjai, kurie norėtų 
įsigyti apie 60 pilių ir rūmų, ku
rie didikų buvo pastatyti per pra
ėjusius 400 metų. Kainos už tas 
pilis yra tarp 11,000 dol. ir 273,- 
000 dol. Pati brangiausia yra 
garsi Wackersteino pilis netoli 
Ingolstadto miesto, tarp Muen- 
cheno ir Nurenbergo.

Tų pilių savininkai nebegali 
jų remontuoti, taisyti ar net iš
laikyti, nes atnaujinimo darbai 
kainuoja milžiniškas sumas.

Vienas pačiu garsiausiu indėnų Amerikoje buvo 
siouxy religinis vadas, gydytojas ir raganius 

Sėdintis Bulius.

Maskva persekioja 
JAV korespondentus

MASKVA. — Sovietų laikraš
tis “Trud” puola amerikietį “The 
Washington Post” koresponden
tą Anthony Astrachan, kuris 
gan daug rašė apie sovietų žy
dus. Jo rašiniai pavadinti “šmei
žtais” ir straipsnis reikalauja, 
kad jis būtų ištremtas, kaip bu
vo ištremti kiti du to laikraš
čio korespondentai Rosenfeldas 
ir Anathole Shub.

Straipsnio autorius prof. Pil- 
ner iš Leningrado sako, kad As
trachane straipsniai veda į blo
gėjančius Sovietų-Amerikos san
tykius ir kenkia kultūriniams 
abiejų tautų ryšiams.

Kitas korespondentas, Asso
ciated Press James Peipeirt bu
vo Maskvoje sulaikytas, kai jis 
su žmona ir vienu jaunu rusu 
išėjo iš restorano. Rusas buvęs 
medicinos fakulteto studentas 
Maskvos universitete. Jį tuoj 
nusivežė slapta policija, o Pei- 
pertas su žmona po dviejų valan
dų buvo paleisti. Kitą dieną Pei- 
pertui jo draugas studentas pa
skambinęs ir pranešęs, kad poli
cija pranešė jo universiteto va
dovybei, kad jis vakarieniavęs 
su amerikiečiu. Jam gresiančios

I sankcijos.
Pernai sovietų valdžia ištrėmė

Apie vasario 16-tą
Lietuvos nepriklausomybės 53 

m. atstatymo sukakties dienomis 
JAV, Kanados ir kt. kraštų dien
raščiai skelbė vedamuosius, šiaip 
straipsnius ar laiškų skyriuose 
dėjo pačių lietuvių bei kitų laiš
kus, kuriuos buvo priminta Lie
tuvos nepriklausomybė, dabarti
nė krašto padėtis ir kt.

Eltą pasiekė Schenectady mie
ste leidžiamas dienraštis "Sche
nectady Gazette” (vasario 16 d. 
laida). Vedamųjų puslapy įdė
tas redakcinis straipsnis “Tiks
las: laisvė”. Dienraštis pažy
mėjo: niekas geriau negalėtų 
pavaizduoti lietuvių tautos tiks
lų, kaip praėj. meti? lapkričio 
mėn. įvykis ties JAV krantais. 
Tame pačiame puslapy paskelb
tas ilgas, išsamus Edvardo Ba
ranausko laiškas “Lietuviai ne
praranda vilties”. Kito miesto, 
Albany, New Yorko valst., dien
raštis “Times-Union” dar vasa
rio 12 d. įdėjo to paties Bara
nausko laišką apie artėjančią 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktį.

Apie vasario 16 d. sukaktį ra
šė Čikagos, Vašingtono ir kitų 
didžiųjų bei mažesnių miestų 
dienraščiai. (E)

tris amerikiečius laikraštinin
kus, kiti kelis kart buvo įspėti 
nerašyti blogai apie Sovietų Są
jungą. Rusai, kurie susitinka su 
korespondentais, yra persekio 
jami ir bauginami. Tokia yra 
sovietų konstitucijoje pabrėžta 
komunistinė spauda laisvė.
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BUY U. S. SAVINGS BONDS

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI

kaip senovės lietuviai ir žemai-
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(SOflan. 
amv

Kas metais mūsų kolonija ma 
žėja be atvangos: senieji išmirs-

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

UP TO 
$20,000.

ja kitur laimės ieškoti, o pasili
kusieji veik visi nugrimsta tau
tybių katilan, nepalikdami nė 
pėdsakų savo, kilmės žymių. Mes 
nepajėgiame nei šio mums ne
pageidaujamo proceso sulaikyti, 
nei jį nukreipti mums priimti- 
non kryptim . . J. J.

Help Keep
Our Economy

Strong

1^0
^SAFETY Ot' 
YOUR SAVINGS

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MČNTH MATURITY

mūsų mieste, ir kitur, gastrolė
se. Apie Vinco vaidybą dešim-

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

nas (Černiauskas) 
fija Aidulienė — 
Fišeris 
vičienė

ON ALL PASSBOOK
ACCOUNTS

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL — THURSDAY, MARCH 4, 1971

An important reason for 
buying Bonds when you’re young 
is for when you’re old.

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY

archyvy tautosakos lobius
"Birbynės koncertui Detroite 

artėjant, V. Katkus ansamblio 
vadovybę užklausė apie jo sudė
tį, programos žanrą, apie tiks
lus ir viltis. Raštu užklausus, 
raštu ansamblio vardu atsakė 
ponia E. Ališauskienė.

Ansamblyje esama 90 asmenų 
— jaunuolių. Koncertuoti va
žiuojant, visada prisideda 4-5 
suaugusieji, tad, pereitą kartą 
rašydamas, jog atvažiuos šimtas 
birbynininkų 
jau.

Programą atliekant dalyvau
ja choristai, instrumentalistai ir 
tautinių šokių šokėjai. Ne visur 
kiekviena grupė atskirai reiš
kiasi; vietomis tik choras dai
nuoja; vietomis choras su in
strumentų muzika, vėl vietomis 
choras ir tautinių šokių šokėjai 
programos dali atlieka.

Birbynė esanti pasirinkusi pa
ti seniausią lietuvių muzikos žan
rą,- kuris nepratusiam klausy- KAINA $776.00 -

Išvyksta iš Bostono: * 
BIRŽELIO 3„ LIEPOS 14, .

RŲGPIŪŽIp 26.
Lietuvoje šios, grupės praleis 

’ po 11 dienų.
Dalyviu,skaičius ribotas — 

NĖSIVELUOKITE
Dėl smulkesnių žinių ir ' regist- 

- <r racijas kieipkites i...... r.
TRANŠ - ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE t
390 WEST BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.' 02127 
j Telefonas; (617) 268-87641' 
Savininkė: - Aldona: Adomonienė

naują veikalą ir spektaklį pasi
tikdamas, tai šia proga daug 
burnos ir neaušinsiu. Trumpai

Antroji, tai Rasa Žemaitytė, 
Eglės vaidmeny. ji žavėjo na
tūraliu švelnumu, gera tartimi, 
nuosaikumu žodžiuose ir gestuo
se. Jautei, kad aplink ją besisu- 
kiodhmi if įeiti? aktoriai geriau 
jaučiasi, geria litavo roles ir ro- 
leles apvaidinai'

Pagaliau, trečioji, tai mažy
tė, traputė, taip bent iš pažiūros 
atrodė, Živilė įdzelytė-Drebulė. 
Nebuvo didelė jos rolė ir jai vie
nai, kaip “žvaigždei”, daugiau
sia teko pasireikšti, tik kai jos 
dėdės, Eglės broliai, ėmė ją tam
pyti, stumdyti, kankinti. Stebė
jomės, kad ši mergytė mokėjo 
ir “bijoti”, ir “verkti”, ir labai 
tikrai savo tėvų vardą “išdavė”.

Vienas mokytojas po vaidini
mo man sakė, jog Eglė, žalčių 
karalienė ne vaikams vaidinti. 
Visai sutinku, šią puikią ir gi
lią liaudies pasaką vaikai tik 
suprofanuoja. Man žinoma ir 
dalis užkulisių. Tik keletai die
nų prieš spektaklį, užėjo influ- 
enzos epidemija. Sirgo 
čiavo bent kelį.svarbiausi akto
riai, repetavo Ir spetaklio metu 
už scenos pusgyvė vos laikėsi 
(su 103 laipsniais fahrenheito)

atlikdavo įtikinamai, simpatiš
kai, gerai. Kaip Dramos mė
gėjų sambūrio neįsivaizdavome 
be Zuzanos Arlauskaitės — re
žisierės ir vadovės, taip to sam
būrio neįsivaizdavome ir be Vin
co žebertavičiauą — aktoriaus. 
Kartais pagalvoju, kas būtų bu
vę, jei Vincas būtų nuėjęs moky
tojauti į lituanistinę mokyklą ir 
niekada neužlipęs į'sceną? Ir 
sakau sau: jis būtų likęs pusiau 
nežinomuoju, nes tęn labai sun
ku būti tokiu;dideliu kaip Pra
nas Zaranka. Vincas surado sa
ve scenoje ir jau bent į Detroi
to lietuvių kultūrinę istoriją jis 
tikrai neatšaukiamai įsirašė.

Vincai, spaudžiu Tau dešinę!

Eglė, žalčiy karalienė
Vasario 21 Lietuvių namuose 

ateitininkai pastatė seną, gra
žią mūsų liaudies pasaką, labai 
grakščiai Salomėjos Neries su
eiliuotą ir surimuotą, Eglę, žal
čių karalienę. Veikalą režisavo 
Jadvyga Damušienė; dekoraci
jas, kostiumus ir butaforiją pa
ruošė Stasė Smalinskienė, My
kolas Abarius ir Adolfas Vasiu- 
lis; aktorius grimavo Justas Pus- 
dešris; šviesas tvarkė dr. Adol- 
fas Damušis. Aktorių gi buvo 
apie 35, nuo, turbūt, penkerių 
metukų iki devyniolikmečių uni
versitetų studentų.

Visą laiką scena buvo kimšte 
perkimšta. Perdaug dekoracijų, 
perdaug aktorių, perdaug daik
tų.-Tokioje kairišatyjė nė nebe
žinai į ką žiūrėti, ko klausyti. 
Vaidino gi kaip kas išmanė : vie
ni net pasimuistydami stengėsi 
savo roles išpyškinti, vis gale ei
lutės padarydami pauzą, o kiti 
ir visai neblogai buvo savo užda
vinį supratę. Iš visos tos mi
nios labai teigiamai išsiskyrė 
trys mergaitės, visos labai ne
panašiose rolėse. Viena jų, Tau
ra Zarankaitė,' buvo skaitytoja, 
taigi, išpūdytoj a tų eilučių, ku
rių neišpildo veikėjai. Ji, su vie
nu berniuku Darium Mičiūnu, 
kuris irgi savo neblogai atliko, 
skaitė scenos priekyje, prie mi
krofono. Savo statišką rolę ji 
atliko vienu tik balsu. Ir kokiu! 
Jos balsas buvo aiškus, tvirtas, 
su vis'ais interpretaciniais niu
ansais, kada tik kokių reikėjo. 
Vietomis ji tiesiog dominavo ir; 
visą scenoj besimaišančią vai
ku minią pamiršę, vien jos besi
klausėme, ypatingai veikalo ga-

Someday you’re going to retire.
Let’s hopė yoa’re ready. , '
Let*s hope that you won’t be Eving off 

your children. ;**’r*?
Let’s hope you’ll have more to Eve on, 

and for, than Social Security.
Let’s hope' you’ll be sdf-šuffident, able 

to grow old with dignity, respected bjr 
others and able to keep your own chin up.

Let’s hope you’re planning for tom* 
row.

Regardless -of the upa and downs at 
your other, assets, you have- to start with 
a. nest egg, a kitty, something in the sod: 
you can always depend on.

One way you can do this most pain- 
lessly is by participating, in the Payroll 
Savings Plan where you work or thęBond- 
a-Mon th Plan where you bank. <

U3. Savings Bonds now pay SJtiw; 
terest when held to maturity of 5 years, 
10 months (4% the first year; thereafter 
5.20% to maturity). That’s the highest 
fate ever.

Let’s not hope for a better tomcaw.
Let’s plan on it.

Veiks restoranas, kavinė ir bits kiti įvairumai 
Visuomenė kviečiama dalyvauti ir tUb patėmti Skau
tiško Jaunimo veiklą. ■' '■ 1

Chicagos Skautų - Skaučių

Chicago Savings 
ind Loan Association

? 3. Ai 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 Ievų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio ’ formato, kietais Viršeliais, gausiai dail. JI Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.
1 5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psL, $1,00.

6. R. Spalis^GATVĖS BERNIUKO NUOTYKI AL -Apysaka jaunimui h 
šęnimiri. DeSI. A. Trinkūno viršelis ir iliustracijos. Išleido Dr. Vydūno Fon? 
dąs, 528 psl. Kaina 4 doh

7. Juozas Švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš ju ^gyveninx),. svajonių .ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psL leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai.
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos .— kaip> senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais/54 psL, $1.00. *
: Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
Įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams^gėfkarnas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk
lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

į NAUJIENOS,
1733 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. 60608.

to anspaudu (Allen Parks, Mich., 
lietuvių kaip ir nėra). Xerox ko
pijoje matėsi kairiam kampe, 
viršuj, Salomėja Nėris — bol
ševike, kaip ji atrodo jos gar
bei pastatytam paminkle. Deši
nėje pusėje — kažkoks neaiškus 
fotografinis montažas su domi
nuojančiais kūju ir piautuvu. 
Dviem ilgiem S. Neries bolševi
kiniams eilėraščiams duotas ben
dras pavadinimas “Eglė, žalčių 
karalienė”, o per lapo vidurį, la
bai stambiomis raidėmis, labai 
juodu šriftu, įstrižai užrašyta: 
“Ką gauna jaunimas?” Ar dau
gelis tokius laiškus gavo — ne
žinau, bet mano kolega iš kito 
dienraščio tai irgi gavo. Jis pa
sakojo, kad Dariaus-Girėno klu
be tuos lapus dalinęs vienas vi
duramžis vyras. Manau, kad to
kia reklama irgi kelias dešimtis 
žmonių į salę bus atvedusi.

< Kaziuko mugė
Kaziuko mugė, kurią bendrai 

Detroito skautai rengia visą ei
lę metų ir kuri jau tiek išpopu
liarėjusi, jog bereikia priminti 
kada, ir visi sulekia, įvyksta Lie^

valandas, dar pora valandų su 
mūsų jaunimu pabendraus- At
gal į Torontą jie yrą numatę iš
važiuoti 7 vai. vakare.

Lietuvių Fondo vajaus komi
tetas, rengėjas, kviečia senus ir 
jaunus šiame vienkartiniame 
koncerte dalyvauti.

Vincui Žebertavičiui 50 m.
Aną sekmadienį per radiją iš

girdau, kad tokie ir tokie daly
vavo - žebertavičiaus garbei 
surengtoje puotoje ir kad jį pen
kių dešimčių amžiaus metų pro
ga sveikindami, kloja jam vi
sokius gražiausius linkėjimus. 
Būdamas šio gero suvalkiečio 
gerbėju, sukakties proga ir aš 
noriu keletu žodžių prie sveiki
nimo litanijos prisijungti.

Pirmiausia, keli biografiniai 
brūkšniai. Vincas žebertavičius 
gimė 1921 m. vasario 24, Gražiš
kių bažnytkaimy, Vilkaviškio ap
skrity. Marijampolėj mokėsi Ry
giškių Jono gimnazijoje ir bai
gė mokytojų seminariją. Grįžęs 
į Vilkaviškio apskritį, iš pradžių 
mokytojavo Graužinių, kaime, o 
vėliau savo gimtuosiuose Gra
žiškiuose buvo mokyklos vedėju. 
Vokietijoje pateko į didžiausią 
Hanau sto.yyklą, kur baigė šofe-. 
rių kursus ir šoferiavo amerikie
čių daliniams. Amerikoje iš pra
džių stabtelėjo. Niujorke ir, čia 
dvejus metus priklausė Vitalio 
Žukausko dramos sambūriui. Dėl 
geresnių darbo sąlygų automobi
lių pramonėje, Vincas persikėlė 
į Detroitą ir čia jau aštuonioli
ka su viršum metų laikosi.

Nežinau, kaip Vincui - sekėsi 
penkiasdešimtųjų pradžioje Niu
jorko lietuvių scenoje, nes tuo
met visi- tik kūrėmės ir kiekvie-. 
nas savimi bei savo, artimiau
sia aplinką tesirūpinome. Bet aš 
labai gerai žinau, kaip Vincui 
žebertavičiui ėjosi Detroito Dra^ 
mos Mėgėją sambūryje; kuriam, 
iki 1970-jų pavasario vadovavo 
Zuzana Arlauskaitė - Mikšienė. 
Per 18 metų mes čia Vincą ma
tydavome kuone kiekviename 
minimo sambūrio spektaklyje ir 
tai visada pirmaujančiose, daž
niausiai pačiose pagrindinėse ro
lėse. šia proga užklausta, ponia 
Z. Arlauskaitė patvirtino, jog 
Vincas vaidino 28-še veikaluose. 
Kiekoje spektaklių; ji nepasakė, 
bet tuos 28 mažių mažiausia 
reikia padauginti iš dviejų, •: o 
gal ir daugiau kartų, nes daugu
ma veikalų buvo kartojami ir

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

S. Petersonienė

Poezija h* pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai a^ 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie^ 
siems bei jaunimui: •. ;; f į

- j x . s® ' - <
į; 1. N. Butkienė,. VELYKŲ PASAKOS,; 32' psL, telpa 6 pasakos ir DVY< 

WUKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai iiiusF 
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po.l doL . u J :

2. Vanda Frankienė r Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės EidŪkaitės' iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra*

64 m., Vilius
76 m., Julija Jakele-

78 m., Marijona Doug-
— 85 m., Karolina Rimkienė 
57 m., Pranciškus Kinderis 
72 m. ir Aleksandras Diržai-
— 55 m. Iš viso 11.

pati režisierė. Net spektaklio iš
vakarėse buvo keičiamos rolės, 
vietoj svarbių ligonių, antraei
les roles atitekančiuosius įsta
tam. Kažkokiu stebuklu, trupu
tį apgydyti, antibiotikais pašer
ti, visi vis dėlto sekmadienio po
pietį buvo savo rolėse.

Publikos — net lūžo. Kaž
kur virš keturių šimtų. Buvo, 
mat, gerai išreklamuota spaudo
je, per radiją ir asmeniškai vie
nas kitą kviečiant. Pora dienų 
prieš vaidinimą gavau anonimiš-

tuvių namuose šį sekmadienį, 
kovo 7. Prasidės 10 vai. ryte ir 
baigsis tuomet kai publika išsi
skirstys.

Detroit News talpino 
R. Ražauskienės laišką
Detroit News dienraštis, edi- 

torialiniame puslapyje kasdien 
talpindamas po keletą skaitytojų 
laiškų, vieną parenka svarbiau
siu (the feature letter) ir jam 
duoda stambią antraštę, per tris 
skiltis, po kuria sutelpa visi ki
ti laiškai. Vasario 24 laidoje bu
vo antraštė “Soviet citizens “des
perate’“ ir ji buvo duota Rožės 
Ražauskienės 59 eilučių laiškui. 
Pradžioj paminėjusi, jog dien
raštis daug vietos skiria Solže- 
nicino ir Rostropovičiaus atve
jais, autorė prieina.prie Kudir
kos, Simokaičio ir dr'. Jono Kaz
lausko tragedijų, ypatingai pa
ryškindama pastarąją. Toliau 
autorė primena, kad kai yra duo
dama laisvė Afrikos tautoms, 
Lietuva ir kitos Sovietijos pa
vergtos šalys,' neteisingai oku
puotos, dėl sovietų imperiniame 
nemato viltięs būtį laisvomis, 
šiandien, o ne rytoj, reikia 
Kremlių apšaukti didžiausia ko- 
lonialine imperija pasaulyje, R. 
Ražauskienė'' (Roza Razauskas) 
savo laišką baigia.

tojui gali net disonansu nuskam
bėti ir nepatikti. Bet tai yra 
lietuvių tautosakos turtai, ku
riuos Birbynė ryžosi kelti iš ar
chyvų ir, nupūtusi laiko dul
kes bei pelėsius, rado būdus pa
rodyti jų žavesį, jų autentišku
mą, jų skirtingumą nuo slavų 
ir kitų tautų tautosakų.

Iš Birbynės ansamblio nerei
kia laukti profesionališkumo, nes 
jos dalyviai daugumoje yra tik 
vidurinių mokyklų moksleiviai, 
jaunesni, negu 18-19 metų, dai
nuoją, šoką ir groją tik laisva- 

beveik neperdė- laikiu. Užtat ansamblis parody
siąs daug jaunatviško entuziaz
mo, lietuviškai jaunatviškos ug
nies. O vadovė Danutė Viskon- 
tienė šiam jaunimui esanti atida
vusi visa siela. C >

Kaip minėjau pereitą kartą, 
Birbynės koncertas Lietuvių na
muose bus sekmadienį, kovo 14, 
lygiai 3 vai. Ansamblis autobu
sais čia atvažiuos apie 12 vai. 
vidudienį, dar truputį parepe
tuos, užkas ir, po koncerto, ku
ris turi užtrukti maždaug dvi

EAST ST. LOUIS, ILL
Mūsą mirusieji „•

Kiekvienais metais nemažas 
būrys mūsų tautiečių iškeliauja 
amžinybėn. 1970 metais mirė: 
Karolis Kerdokas — 77 m., Pau
lius Dirsė — 53 m., Antanas Ka
minskas — 78 m., Karolis Šar-

Chicago Savings and Loan Assn.
JOHN PAKEL, St. Chairman of tho Board Mr*. PHIL PAKEL, President

6245 So. WESTERN AVE. TEL GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. JL, Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8. Sat. 9 to 12:30
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Los Angeles, Cal.
LABAI NAUDINGAS ADM. BENDER VIZITAS; 
KUDIRKOS NELAIMĖ PER TV IR SPAUDOJE

Naujienų skaitytojai trumpa 
žinute buvo painformuoti, jog 
vasario 25 d. Los Angeles mies
te viešėjo pasienio apsaugos vir
šininkas admirolas Chester R. 
Bender ir kad ta proga plačiai 
Iškeltas Simo Kudirkos likimas. 
Verta j šį reikšmingą įvykį pla
čiau pažvelgti.

Admirolo Bender, arba Coast 
Guard, štabas yra Bostone. Į Los 
Angeles admirolas atvyko World 
Affairs Council pakviestas. Hil
ton viešbutyje per jam sureng
tus priešpiečius skaitė paskaitą 
tarptautinės jūrų teisės tema. 
Lietuviai, sužinoję apie admiro
lo atvykymą, Alto Bendruome
nės ir jaunimo veikėjams sutar
tinai dirbant, nutarta prie vieš
bučio surengti demonstraciją, 
kad tuo būdu dar kartą į ameri
kiečių visuomenę išnešti Simo 
Kudirkos likimą ir Lietuvos oku
paciją. Paruošta apie 40 plaka
tų. Juose nė vienas šūkis nenu
kreiptas nei prieš Ameriką nei 
prieš pasienio apsaugą, bet prieš 
Sovietų Sąjungą. Plakatuose 
keliamas Lietuvai laisvės rei
kalas, žmogaus teisių pripaži
nimas Pabaltijo gyventojams ir 
laisvės reikalavimai visiems pa
vergtiesiems. Viename plakate 
nupieštas karstas su užrašu, jog 
tai yra “naujasis apartmentas”, 
kurį rusai sakosi Simui Kudir
kai davę.

Apie 11 vai. lietuviai su plaka
tais ir su tautine vėliava, per
rišta juodu kaspinu, pradėjo 
vaikščioti šaligatviu pagal vieš
butį, kuriame buvo admirolas 
Bender. ?

Trys klaidos Kudirką 
sugrąžinant rusams

Admirolas Bender viešbučio 
salėje amerikiečių laikraštinin
kų buvo filmuojamas, fotogra
fuojamas ir klausinėjamas. Lau
ke lietuviai dalijo praeiviams ir 
reporteriams lapelius, kuriuose 
išspausdintas paaiškinimas, ko 
čia lietuviai susirinko ir kad iš 
Lietuvos gauta žinių, jog Si
mas Kudirka yra miręs ir jo šei
ma deportuota.

žurnalistų dėmesys buvo ne
paprastai didelis. Tos pat dienos 
pavakaryje Los Angeles televi
zijos stotys pradėjo rodyti adm. 
Benderio ir lietuvių demonstra
cijų vaizdus. Laikraščiai išspau
sdino straipsnius. Buvę perduo
tos žinios ir per radiją, bet aš 
čia apsiriboju tik paminėjimais 
ką per TV mačiau ir ką skai
čiau spaudoje. iPenkios televi
zijos stotys skyrė laiko šiai nau
jienai. Trys jų (4, 7 ir 11 ka
nalai) be lietuvių demonstran
tų parodė ir admirolą Benderį, 
kai jis atsakinėjo į klausimus, o 
dvi stotys (5 ir 13 kanalai) tik 
rodė lietuvių demonstrantų vaiz
dus, aiškino, kodėl prie viešbu
čio lietuviai susirinkę.

Labai būdinga, kad nė viena 
televizijos stotis nepriminė, ko
kia buvo admirolo prakalbos te
ma, kiek buvo klausytojų, bet ro
dė tik tą momentą, kai admiro
las atsakinėjo į klausimus, Si
mą Kudirką liečiančius.

Admirolas pasakė, jog buvo 
padaryta trys klaidos Sinią Ku
dirką sugrąžinant rusams:

Pirma klaida, kad pasienio ap-

Losangeliečiai lietuviai vasario 25 d. demonstruoja prie Hilton viešbučio, kuriame svečiavosi pasienio 
apsaugos admirolas Chester R. Bender.

»
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Nuo
1914 metų

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

Frank Zogas, President

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

III
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

PHONE: 254-4470

2 Years Savings 
_ Certificate 

(Minimum $5.000)

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 $10.00, minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija.

Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesniu 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 čekj arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

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

saugos pareigūnų buvo nutarta 
jį grąžinti į sovietų laivą. Spren
dimą turėjęs daryti Valstybės 
departamentas;

Antra klaida — kad rusų jūri
ninkams buvo leista užlipti ant 
Amerikos laivo ir jėga Kudirką 
pasiimti;

Trečia klaida — pasienio ap
saugos pareigūnai, kurie padarė 
sprendimą, nepalaikę reikalingo 
ryšio su štabu.

Apie Kudirkos likimą admiro
las sakėsi težinąs tik tiek, kiek 
apie jį spaudoje buvo rašyta, 
jog gyvas ir gyvena naujame 
apartmente. Daugiau šiuo klau
simu kalbėti ir komentuoti ne
galįs.

Šį kartą, kaip ir visada pa
lankus pavergtosioms tautoms, 
TV komentatorius George Put
nam (kanalas 5) nemažai sky
rė laiko demonstracijos vaizdam 
ir perdavė dalį Uoginto Kubi
liaus, demonstracijos vadovo, pa
reiškimo. Tačiau ilgiausiai de
monstracijos vaizdai buvo ro
domi ketvirtame ir tryliktame 
kanale.

Ketvirtosios TV stoties repor
terė, parodžiusi kalbantį admi
rolą Benderi, ilgai prie viešbu
čio į mikrofoną kalbėjo, o te
levizijos operatorius ją kartu su 
demonstracijos vaizdais nufil
mavo ir tie vaizdai parodyti ži
nių programoje. Reporterė, nu
pasakodama Kudirkos tragediją, 
pastebėjo, jog būtų labai skau
du ir liūdna, jei pasitvirtintų lie
tuvių žinia, kad Kudirka miręs.

Tryliktoji stotis ilgokai ko
mentavo lietuvių demonstraciją, 
Kudirkos tragediją, rodė de
monstracijos vaizdus ir davė U. 
Kubiliui per mikrofoną atsakyti 
į klausimą, ko čia lietuviai susi
rinko? Uogintas Kubilius yra 
inžineriją baigęs, bet dar studi
jas tęsia. Labai gabiai, aiškiai 
jis tiek tryliktojo kanalo tele
vizijai, tiek ir kitoms stotims 
paaiškino lietuvių demonstraci
jos prasmę.

Kas rašoma dienraščiuose?
Abu Los Angeles dienraščiai 

tą patį vakarą, vasario 25, iš- 
spaudino žinias apie admirolo 
Bender vizitą ir lietuvių demon
stracijas.

“L. A. TIMES” straipsnis pa
vadintas “Coast Guard Errors in 
Defector’s Case Admitted by 
Chief’. Rašo redakcijos narys 
Eric Malnic. Pradeda nuo Ku
dirkos ir atpasakoja admirolo 
paminėtas klaidas.

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

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

čekį ar Money orderį tokiu adresu:

KAS ČIA DABAR DAROSI?
Yra toks beždžionės kilties 

žvėrelis, vardu babūnas. Zoo
logijos soduose jis pritraukia 
daugiau žiūrovų negu kiti žvė
rys, nes dažnai stovi ne ant sa 
vo kojų, bet ant galvos. Tuo, 
matomai, jis yra labai paten
kintas: turi progos pasišaipy
ti iš gausių žiūrovų, kurie jį 
peni, ir dargi mato vaizdus vi
sai kitaip, negu kiti — atvirk
ščiai. Galvą jis naudoja ne

orientaci-

bet deja, 
gyvenime

protavimui, bet pjedestalui. 
Žodynuose babūno vardas yra 
siejamas su ribotos 
jos asmenimis.

Nors labai mažai, 
yra asmenų, kurie
ir politikoje mato, kaip tas ba
būnas, atvirkščius vaizdus. 
Niekas dėl to nekreiptų dėme
sio, jeigu tik jie patys tais 
vaizdais gėrėtųsi ir taip verž
liai nesistengtų įtikinti visus

Toliau rašoma, kai admirolas 
viešbutyje kalbėjo, lauke lietu
viai demonstravo Kudirkos ir 
kitų pavergtų lietuvių naudai. 
Lietuvių žinia, kad Kudirka ne
begyvas, esanti priešinga iš so
vietų šaltinių paleistai žiniai, 
kad Kudirka sveikas ir Lietuvoje 
gyvena naujame apartmente.

Prie straipsnio pridėta trijų 
skilčių lietuvhj demonstracijos 
fotografija. “L. A. Times” du 
trečdaliu savo straipsnio pasky
rė Kudirkai ir lietuviams, o tik 
trečdalyje rašoma, apie kitus 
admirolui duotus, klausimus — 
apie vandens teršimą tokiu bū
du, kaip tai padarė San Francis
co įlankoje susidūrę du alyvą 
vežę laivai ir kt.

“L. A. Times” išeina kelios 
laidos. Vasario 26 d. rytmečio 
laidoje (Finai) minimo straips
nio apie admirolo vizitą nebebu
vo, o tik išspausdinta ta pati fo
tografija, kuri buvo “Preview” 
laidoje, su parašų: In Behalf of 
Countryman — Persons of Lith
uanian extraction picket outside 
hotel where the Coast Guard 
commandant, Adm. Chester R. 
Bender, was addresing the 
World Affairs Council. Group 
appeared on behalf of a Lithua
nian defector returned to Rus
sian ship by the Coast Guard.

“HERALD EXAMINER” va
sario 25 vakarinėje laidoje iš
spausdino straipsnį “Coast Gu
ard May Change Policy For De
fectors”. Ir šio straipsnio du 
trečdaliai skirti Kudirkai ir lie
tuvių demonstracijai. Be abejo 
žinios kartojasi, kas jau čia iš 
kitų šaltinių paminėta.

Paminėta, jog adm. Bender 
pasakęs, kad ateityje pabėgė
liams būsią leista apsaugos lai
ve pasilikti, kol Valstybės de
partamentas išspręs pabėgėlio 
likimą. Pabrėžiama, jog pagal 
lietuvių žinias, Simas Kudirka 
miręs ir jo šeima deportuota, 
bet apie tai nesą oficialaus žo
džio.

rolo Bender vizitas nebūtų taip 
pagarsinti, jei pačių lietuvių ne
būtų veikta, kurie yra Altos va
dovybėje (pirm. A. Skirius), 
Bendruomenės valdyboje (pirm. 
K. Prišmantas) ir jaunimo są
jūdyje, kur gabiai reiškiasi Uo
gintas Kubilius, sugebąs dirbti 
ir su pačiais jaunaisiais ir su 
seniais.

Paskutiniųjų laikų losangeliš- 
kių veikla eina ir be Rezoliuci
joms remti “prezidento” Leo
nardo Valiuko ir be jo propagan
disto J. Kojelio. Jie, “užvertę” 
Vašingtoną laiškais, daugiau ne
begali respublikonų administra
cijai savo veiklos parodyti, tai, 
dingę ir iš kolonijos viešojo gy
venimo, imasi savo energiją lie
ti kitus veiksnius kritikuodami, 
ypač savo raštais pasireikšdami 
prieš Amerikos Lietuvių Tary
bą. J. Klauseikis

kitus jų tikrumu. Paskutiniu į ryškėjo 
melu tuo jie jau nepasitenkina 
ir pradėjo pastangas sujungi
mu. apjungimų bei reformų 
varčiau perimti pagrindines iš
eivijos organizacijas. šiose 
pastangose, gerai pažiūrėjus, 
nepaslepiamai kyšo bendradar
biavimo klausimai.

Kadangi bendradarbiavimo 
su Sovietais propagavime reiš
kiasi išimtinai keli intelektua
lai, todėl tenka iš vaizdiniu 
dėstymo metodų pereiti i 
mokslinę plotmę ir paliesti tik 
labai mažą dalelę tos labai pla 
ėios temos.

Istorikė Jonė Deveikė savo 
Lietuvos istorijos bruožų vie
noje ištraukoje, atspausdinto
je periodinėje spaudoje, giliai 
žvelgia i lietuvių būdą, susifor 
mavusį amžių eigoje, istoriniu 
žvilgsniu. Remdamasi istori
niais duomenimis apie valdo
vų, valdytojų ir žmonių elgse
nas įvairių įvykių ir laiko at
vejais, ji Įžiūri du pagrindi
nius lietuviu būdo tipus — vy- 
lautinį ir jogailinį. Žinantiems 
bent kiek Lietuvos istoriją, 
čia netenka aiškinti šių būdu 
plačias sąvokas ir jų proporci
jos santykius Lietuvos bei išei
vijos gyventojų masėse, taip pat 
intelektualų sluoksniuose, čia 
tenka atkreipti dėmesį, kad 
Jogaila taip pat mylėjo Lietu
vą ir ypatingai rodė jai daug 
sentimentų. Jis kas metai ją 
lankydavo, o klausydamas 
lakštingalų čiulbėjimo, verk
davo džiaugsmo ašaromis. Bet 
jo valdžia ir galybė rėmėsi sve
timomis jėgomis, kurių vergu 
jis buvo ir paliko visą savo am 
žiu, neparodydamas savaran
kumo nei sau, nei Lietuvai ir 
jos žmonėms.

Jogailinio tipo žmonės yra iš

Lietuvos okupacijos 
laikotarpiais, tačiau vylanti- 
niai dominavo visai tautai, su
sibūrę į Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetą, kuri re
miu taip pal veik absoliuti iš
eivijos dauguma. Čia reikia 
pabrėžti, kad dauguma lietu
vių, laike okupacijų, dėl savo 
darbo, pareigu ir egzistenci
jos turėjusių su vienais ar ki
tais okupantais sąlyčius, dau
gumoje savyje išliko vytauti- 
niais. Tokių yra ir dabar. Yra 
okupuotoje Lietuvoje ir čia — 
Amerikoje. Apie juos nekal
bėsime.

Vytautine organizacija rei
kia laikvti Amerikos Lietuvių 
Tarybą. Jos vadovų tarpe ne
atsirado iki šiol įsivėlusiu i 
kad ir draugiškų jėgų vykdo
mus politinius žaidimus, kurie 
kai kuriose srityse yra išėję 
iš kontrolės. Jie vadovaujasi 
savo politika, nenųkrypdanii 
į politinius šunkelius. Vytau- 
tinės yra ir ją sudarančios or
ganizacijos.

Kalbėsime apie jogailinio ti 
po veikėjus, kurie savo jėgą 
pajunta, bendradarbiaudami 
arba remdamiesi svetimomis 
jėgomis ar galiomis. Jie tuo 
grindžia savo asmeniškas am
bicijas, siekdami primesti sa
vo valią ir užkulisinius poli
tinius ėjimus ar tik jų detales 
visiems kitiems pagal užnuga
rio pageidavimus, 
kreipdami dėmesio 
bei dalykų visumą.

Bendradarbiavimo
ir tiltų statybos komitetų veik
la jau senokai yra išėję iš 
“fair play” ribų. Juose kaip 
tik reiškiasi jogailaičiai. Bet 
čia jau yra atskira “Kas čia da
bar darosi” tema.

Jonas A. Šankus, Ph. D.

visai ne- 
į reikalų

žaidynės

Kieti viršeliai — $4.00, minkšti — $3.50. 404 puslapiai.

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu
vos kraštas, miestiečiu, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai 
ir kit

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite! INSURED j

Be “prezidento’* Valiūko...

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

Tikrai, admirolo Benderio vi
zitas lietuviams buvo labai nau
dingas sovietinės okupacijos ir 
Simo Kudirkos tragedijai dar 
labiau amerikiečių visuomenė
je pagarsinti.

Tokio amerikiečių žurnalistų 
dėmesio čia niekada dar nėra su
laukęs joks kitas lietuvių pa
rengimas ar demonstracija. Tai 
beveik už pinigus nenuperkama 
reklama.

Ir Kudirkos tragedija ir ačhni-

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, lit 60608

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

Įstaigos pletuoce kiemas automobiliams pastatyti
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Sąlygos tokios nežmoniškos, kad seneliai 
verčiau nori mirti

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

10 cents per copy. 10 c. on Saturday

trims mėnesiams-----------
vienam mėnesiui ----------

_ $5.00
_ $1.75

Kanadoje: 
metams __..._________ $20.00

pusei metų -------------------
vienam mėnesiui-----------

_ $11.00
_ $2.00

Dienraščio kainos; 
hieagoje ir priemiesčiuose 
metams$20.00 
pusei metų$11.00 
trims mėnesiams  $6.00 
vienam mėnesiui  $2.00

Kitose JAV vietose: 
metams — 
pusei metų

Didysis Chicagos dienraštis 
Tribune pavedė grupei geriausių 
reporterių ištirti sąlygas Chica
gos senelių slaugymo namuose 
(nursing home) ir nuo praeito 
sekmadienio pradėjo spausdinti 
patyrimus.

Reporteriai William Jones, 
William Currie, Philip Caputo ir 
Pamela Zekrnan persisamdė tuo
se namuose kas dženitoriu, kas

patarnautoju (orderly), kas vir
tuvės darbininku, slaugių padė
jėju ir pan. ir per 6 savaites iš
tyrė 21 slaugymo namą, rasda
mi kad visuose beveik be išim
ties seni ligoti žmonės, suplėku
siuose apleistuose kambariuose, 
be reikalingos globos ir priežiū
ros yra Dievo ir pasaulio pamirš
ti ir šaldami, pusbadžiaudami ir 
nešvarybėje laikomi, o dažnai

$18.00
$10.00

Užsieniuose: 
metams -__ __________  $21.(k1

pusei metų -------------- — $H-0(
vienam mėnesiui -------------- $2-5(

Naujienos eina kasdien, išskirian; 
sekmadienius leidžia Naujienų Ben 
drove, 1739 So. Halsted St, Chicago. 
TU 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL

Naujos Paleckio pareigos
Justas Paleckis rusams buvo naudingiausias įrankis 

Lietuvai pavergti ir lietuvių nuotaikoms keisti Maskvai 
tinkama kryptimi. Rusams jis pradėjo dirbti dar prieš rau
donosios armijos įsiveržimą į Lietuvą, jis rusams dirba ir 
šiandien, jau atleistas iš įvairių valstybinių pareigų. Ru
sams Paleckis buvo naudingesnis negu Sniečkai, Meš- 
kupai, Vičai, Mikasės, šumauskai ir Niunkos. Lietuviai 
nusisukdavo nuo aiškiai žinomų Maskvos agentų, bet 
mažiau politinio išprusimo turintieji klausė ir sekė Justą 
Paleckį.

Atrodo, kad Paleckis buvo įtrauktas į Maskvos or
bitą vienoje savo kelionėje į Sovietų Sąjungą. Maskvon 
Paleckis išvažiavo vienoks, o jau sugrįžo visai kitoks. Ru
sai komunistai yra meistrai užsieniečiams verbuoti. Jie 
vartoja įvairiausias priemones, įskaitant šantažą. Vie
nus paperka pinigais, kitus patraukia moterim, tretieji 
užsimiršta vyne ir įvairaus stiprumo sunkose. Taip ru
sams tarnauti nuėjo ir Petras Cvirka, ir Antanas Venc
lova, ir visa eilė kitų.

Apie Paleckio vaidmenį pirmomis rusų okupacijos 
savaitėmis, apie jo darbą karo metu ir pokariniu laiko
tarpiu didelė lietuvių dauguma žino. Visi atsimename, 
kad porą metų jis buvo paskirtas sovietų tautybių tary
bos pirmininko pareigom ir po užsienius važinėjo į įvai
rias “parlamentarines” konferencijas. Iš visų tų parei
gų Paleckis jau atleistas ir paleistas pensijon. Reikia 
manyti, kad jis gauna paprastą 120 rublių mėnesinę pen
siją, gauna įvairiausių asmeninių priedų, kuriuos Brež
nevas dalina kiekvienam ištikimai rusams tarnavusiam 
žmogui. Be to, jis gali naudotis valdžios apmokamais va
sarnamiais ir vasarvietėmis.

Paleckis išėjo pensijon, bet jis nepaliktas be darbo. 
Rusai leido Paleckiui grįžti į Vilnių ir padėjo užsienio 
tarnybon. Oficialiai jis priklauso nuo gen. Karvelio, bet 
tiesioginiu jo viršininku yra V. Kazakevičius, tvarkantis 
užsienio lietuvių reikalus. Paleckis įpareigotas sekti už
sienio lietuvių spaudą ir papildyti lietuvių komunistų 
leidžiamų laikraščių skiltis. Kartu su Honanu Zimanu, 
buvusiu Vilniaus “Pravdos” redaktorium, jiedu seka 
Amerikos lietuvius ir ruošia medžiagą prieš Naujienas. 
Paleckis svarbesnius straipsnius pasirašinėja vardu ir 
pavarde, bet kitus straipsnius jis pasirašo slapyvardžiais.

Vilnis yra likusi beveik be bendradarbių ir be raštų. 
Vietiniai nespėja kiekvieną dieną reikalingos medžiagos

paruošti. Tą spragą užpildo Paleckis. Bet matyt, kad jis 
nespėja bėgamais klausimais pakankamai parašyti, tai 
metasi į atsiminimus. Paskutiniu metu Amerikon jis 
siunčia savo laiku darytų “parlamentarinių” kelionių 
įspūdžius.

Tikrame parlamente niekad nebuvęs, šis komunistinis 
“parlamentaras” buvo nuvažiavęs į Olandijoj vykusią 
parlamentarų konferenciją. Būdamas Amsterdame, tu
rėjo progos pasidairyti po apylinkes ir priemiesčius. Pir
miausia jis nuskubėjo į uostą, kad galėtų pamatyti nese
niai įplaukusį sovietų prekybinį laivą “Krasoje Selo”. Iš 
Vakarų Vokietijos tas laivas vežė, kaip Paleckis rašo, “į 
mūsų šalį didžiulius dujotekio vamzdžius”. Sovietų Są
jungoje padaryta didelė pažanga, bet jie vis dar nepajė
gia nusilieti stipresnių dujotekio vamzdžių. Tie vamz
džiai užsakyti Vakarų Vokietijoje. Lietuvoje gaminamo
je spaudoje tokių dalykų Paleckis negali rašyti, nes gy
ventojų tarpe tai sumažintų gamybinį sovietų pajėgu
mą, bet Amerikoje leidžiamoje spaudoje jo įspūdžiai 
tinka.

Olandijoje Paleckis aplankė Volendamą ir Zandamą. 
Volendame jis stebėjosi, kaip olandai pajėgė atkariauti 
iš jūros 220,000 hektarų žemės. Rusai žemę grobia iš kitų 
tautų, o olandai ją atsikovoja iš jūros. Bet labiausiai Pa
leckis susidomėjo Zandamu, kuriame savo laiku gyveno ir 
dirbo caras Petras I-sis. 1797 metais jaunas Petras I, pa
sivadinęs Petru Michailovu, su grupe ištikimų žmonių nu- 
vyko į Amsterdamą, kad pramoktų laivų statybos amato. 
Paleckis rašo:

“Apie tą istorinį epizodą liudija Žandamo centri
nėje aikštėje stovįs paminklas, kuriame Petras I at
vaizduotas su kirviu rankose prie dirbamos valties. 
Įrašas paminklo cokolyje liudija, kad jis pastatytas 
caro Nikalojaus II parėdymu ir padovanotas Zanda- 
mo miestui. (Vilnis, 1971 m. vas. 25 d., 3 psl.).
Paleckis aprašo ir namelį, kuriame, rusų caras gyve- 
Olandiškai tas namelis vadinasi “Caar Peterhuis”.no

Kad jis nesugriūtų, ant namelio uždėtas gžubas. Jis pri
mena, kad namelį per 50 metų prižiūrėjo senas Sargas, bet 
dabar tas olandas jau išėjo pensijon ir niekas “Petbrhui- 
so” jau hebeprižiūri.

Kuriam tikslui Paleckis Amerikos komunistams pa
sakoja apie rusų caro namą ir drybsantį paminklą? Ar 
kartais jis nesirengia komunistų tarpe parinkti aukų tam 
paminklui atstatyti?

Jis būtų {daug geriau padaręs; jeigu Amsterdame 
būtų užėjęs į Socialinės Istorijos Institutą ir pasižiūrėjęs 
į praeito šimtmečio dokumentus, liečiančius lietuvių ko
vas už gimtinio savo krašto laisvę. Institute yra daug 
medžiagos, liečiančios lietuvių gyvenimą ir kovas prieš 
caro valdžią ir prieš rusus pavergusius komunistus.

i brutališkaį užgaulioj anų tik mir
ties, kaip išvaduotojas, belaukia. 
Visoje Chicagos apygardoje jrra 
apie 200 tokią namy

Geresnės Valdžios Sąjunga 
(BGA) taip pat tvirtina, kad 
šimtai žmonių kai kuriuose Chi
cagos slaugymo namuose vege
tuoja nežmoniškose sąlygose ir 
kenčia net fizines nuoskaudas iš 
brutalių ir netikusių patarnau
tojų pusės. BGA tuos namus 
pavadino Chicagos senelių “kon
centracijos stovyklomis”.

Pelnagaudystė pamynė 
mielaširdystę

Tie namai yra administruoja
mi Metropolitan Chicago Nurs
ing Homes asociacijos ii- taria
mai yra kas mėnesį inspektuo
jami Chicagos Sveikatos Tary
bos inspektorių. Tiems namams 
už senelių globą ir slaugymą ap
moka federalinė valdžia. Illino- 
jaus gubernatorius Ogilvie ga
vęs pranešimus apie padėtį ir są
lygas tuose namuose, imasi ati
tinkamų žygių. Pagaliau “paju
to” ir Chicagos miesto Sveika
tos Taryba ir pranešė, kad dar 
šią savaitę pradės investigaci- 
jas. Įdomu, ar tas investigaci- 
jas darys tie patys inspektoriai, 
kurie Tarybai kas mėnuo pateik
davo raportus ? Iškilusiu skanda
lu nemažai susidomėjo ir mies
to aldermanai, kurie savo ruož
tu daro “ihvestigacijas”. Bend
ras kaltinimas iš anksto toks, 
kad “pelnagaudystė pamynė 
mielaširdystę”.

“Jie yra padėti į mirties kan
didatų sandėlius”, pradeda sa
vo pranešimą Chicago Tribūne 
reporteriai. Milijonai mokesčių 
mokėtojų pinigų yra išmetami, 
kad tuos žmonės laikytų tokiem 
sė nežmoniškose sąlygose, tiek 
slegiančiose, kad jie mieliau kal
ba apie savo mirtį, ir tose sąly
gose pasilieka iki mirties. Ne be 
to; kad jie nebūtų “paguosti”. 
Viename Norihšidės senelių na
me kunigas šakė pamokslą:
Danguje nėra senelių namų...

“Ar esate pasiryžę iškeisti sa
vo kryžių į vainiką? Nes kai nu- 
mirsitė ir nueisite Į dangų, jūs 
gausite vainiką. Danguje nėra 
sėnelių namų..; ten nėra nei kan
čios nei skausmo...”

Tūdšė mirčiai skirtųjų sandė
liuose yra sukrauti tūkstančiai 
Chicagos neturtingųjų. Vienin
telė galimybė apsakyti jų bėvil- 
tingą būklę yra su jais pagyven
ti, juos maitinti, mazgoti, slau
gyti ir pasiklausyti ką sako bei 
pamatyti ką daro jų “globėjai”, 
kurie yra dažhai pasamdomi net 
iš garsiojo Madišoh gatvės “Skid 
RbW” (alkoholikų ir kitaip gy- 
Vėhirhė paslydusių jų kolonijds)!

žiūrėdami; kad tik ko pigiau
siai ga'utii paiarnaiitojtt, tie na
mai dažnai s&mdo visiškai neti
kusius žmonės ir jiems, be jo-

kio iš anksto pamokymo, pave
da atsakingas pareigas, įskai
tant net ligoniams viisfų pa
skirstymą.

“Male nurses” iš Madison 
gatvės...

Madison gatvėje yra tam tik
ra “paslydelių” samdos agentū
ra, kuri tuos visuomenės atma
tas autobusais arba traukiniais 
siunčia patarnautojais į prie
miesčių slaugymo namus. Pa
skirti į senelių namus, jie ten 
turi “ištarnauti” po 30 dienų 
be užmokesčio ir savo algą gauna 
tik atgal išvežant. Iš Chicagos 
miesto gatvės paimtas bomas nė 
24 valandoms nepraėjus tuose 
namuose patampa slaugės padė
jėju (nurses aide) ir ligoniams 
saikėja narkotikus ir kt. vais
ius !

‘"Tie seneliai yra palikti, ap
leisti ir užmiršti. Tūkstančiai 
senųjų Chicagos piliečių čia pa
tekę neberanda atsakymo, už ką 
jie yra pasmerkti baigti savo gy
venimą tokiame pažeminime, he- 
švarybėje, žiurkių apsėstuose 
kambariuose, būti užgauliojami, 
fiziškai apmūšami ir maitina
mi maistu, apie kurį vienas prie
vaizda pats pasakęs “Tokio jo
valo aš savo šunim neduočiau”...

Kai kuriems seneliams mirtis 
ateina kaip išvaduotoja iš nešva
ros, nuoskaudų ir įžeidinėjimų, 
kuriuos jie ten turi kęsti”, ra
šoma pranešime.

Minėtieji reporteriai, kurie sa
vo nedėkingas ir dažnais atve
jais pavojingas pareigas ėjo su
sitarę drauge su Geresnės Val
džios Sąjungos, bendrai prane
ša apie supelėjusius, žiurkėmis 
apleistus kambarius, nepakanka
mą ir “baisų” maistą, menką ap
darą, šaltą patalynę ir blogiau
sią, patarnavimą. Vienas North- 
šideš senelių namas pasamdė 
vieną reporterį (beabejo, neži
nodamas, ką samdo) dženito- 
rihus pareigoms ir ią pačią die
ną “pakėlė” į. slaugės padėjė
jus su teisė išdalinti vaistus 37 
ligoniams!

Pranešimas apie vieną 
senelių namą

Pranešama apie vieną senelių 
globos namą, esantį Lawndale 
avenue; kurs ten veikia nuo 1961 
mėtų ir nepaisant skandališkų 
raportų, kasinet gauna naujus 
leidimus operuoti.

Namas yra tiek parazitų ap
sėstas, kad naktinės painainos 
patarnautojai didėlę namo da
lį perleidžia žiūrkėnis. Trečia
jame namo aukšte jie Užsibari
kaduoja mažame kampe, palik
dami žiurkėms sarioti didžiąją 
gyvenamų įJatalpų dalį.

Urinos (šlapumo) smarvė; 
purvas, nešvara ir puvėsiai sta
čiai troškina. SmarVė darosi 
dar aštresnė lipant laiptais iš 
apatinio iki antro, trečio ir

penktojo aukšto, kur ligoniai yra 
patalpinti. Aš pati dažnai iš
bėgdavau iš kambario nepakel
dama širdį pykinančios smarvės, 
rašo viena iš tos reporterių gru-

Sienos apskretę nešvarumais. 
Alkani ligoniai kramto nuo sie
nų atiupinėjamus dažus, žiur
kės bėgioja man skersai taka. O 
tarakonai ištisais pulkais lenk
tynių eina.

Slaugytojai kolioja vieną se
nį, kurs visą laiką naktimis pri- 
teršia savo lovą. Kitas senis gu
li savo išmatose. “O, tai jam 
nieko nereiškia”, paaiškina pa
tarnautoja pasiūlius pakeisti jam 
paklodę. “Jis taip yra įpratęs. 
Aš nė nemanau keisti”. Gerieji 
drabužiai yra laikomi po raktu 
ir seneliai-senelės aprengiami 
tik kai inspekcija atvyksta; po 
tam vėl atimami ir senieji sku
durai grąžinami.

Cook apskrities Sveikatos De
partamento slaugės per eilę me
tų matydamos kaip valst. Svei
katos Departamentas išduoda 
leidimus ir juos atnaujina to
kiems slaugymo namams, prieš 
kuriuos tos slaugės buvo pakar
totinai pateikusios kritiškus pra
tesimus, nuo 1967 metų atsisakė 
ir tuose namuose nebetarnauja.

(B. d.) J. Pr.

PAISOME KLAIDAS
1. 1-oje atkarpoje (vas. 27)

3-je skiltyje, 17 eil. iš viršaus, 
išspausdinta: “Bet gal jūs norė
jote ...” Turi būti: “Bet gal jūs 
nenorėjote__”

2. 3-čioję ątk. (kovo 2), 1-je 
sk.į Ž-ję fell, iš viršdus: “iš jų dva
sios vadų” ... Tūri Būti: “iš jū
sų dvasidš V'ądų ....”

3- je šk., __1£ ‘ėil. Jš Mįiacios: 
“ŠafcrUhtbh” ... Tūri būti: 
“Scranton...”

2-j e sk;; 15 eit; iš apačios: 
“Žlugdo ne lietuvybę; i.” Turi 
būti: “žlugdo ne vien lietuvy
bę ...”

4- je sk., 8 feil. iš apačios: “dėl 
JAV išdavimo Turi būti: 
“dėl JAV budelių išdavimo...”

Littėr doėsn’t throw 
itsėlf away: litter 
doesn't just happen. 
People cause lt-and 
only pėoplė can prevent 
it “People" means you. 
Keep America Beautiful

PETRAS BERŽINIS j

ATEITININKAI IR 
INTERNACIONALAS
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Tačiau mūsų tautos savitumas, jos 

originali, nepakartojama misija, buvo jam 
nepasiekiama ir nesuprantama, todėl ir jo 
ideologija išėjo tarptautinė, per daug tin
kanti visiems ir per mažai lietuviams. Ar 
jums, pavyzdžiui, nieko nesako, kad vie
name principe “religingumas” yra suglaus
tas (gal net susiaurintas) į “katalikišku
mą”? O tuo tarpu “lietuviškumo’’ tarp 
principų visai nėra: tik visoms religijoms, 
kultūroms bendras “tautiškumas” (ben
dras, net komunistams plg. jų šūkį “socia
listinis turinys, tautinė forma”).

Bet trumpai: norėjau tik Įspėti. Mano 
įsitikinimu, kai kurie Šalkauskio asmens 
ir darbo trūkumai, kurie Lietuvoje buvo 
beveik nepastebėti, už Lietuvos priaugan
čiam jaunimui, yra labai pavojingi ir gal 
net buvo eilės jo ankstesnių mokinių (net 
kunigų) žuvimo saviems priežastimi. Ne 
tiktai malda iš prancūziškos maldakny
gės!...

KAS VRA MANO ARTIMAS?

Ko mes Šalkauskiui tikrai galime pavy
dėti, yra faktas, kad “Evangelija buvo uo
liausiai jo skaitomas religinis raštas” (Ere
tas 211 psl.) Čia yra tikras skandalas, kad 
mūšy vyšku0di ir šinitai kunigų per tiek

metų kažkodėl jaunimui neparūpino tikrai 
lietuviško šv. Rašto: net N. Testamento, 
kai mūsų protestantų būrelis tokį turi jau 
net 10 metų; netobulą, bet daug geresni 
už vyskp. Skvirecko neįmanomą vertimą. 
To apsileidimo pasekmėje, dvasiniai mai
tinamės antraeiliais ir trečiaeiliais produk
tais ir pagaliau pats Kristus mums pasida
ro lietuvių tautos priešu.

Dažniau paskaitę, mieli draugai, jūs 
pamatytumėte, kad “visa atnaujinti Kris
tuje” nėra ateitininkų ar katalikų, bet 
apaštalo Povilo ir visų krikščionių šūkis. 
Ir kad todėl kas ji geriau už kitus žmones 
supranta ir dažniau kartoja, tuo pačiu pri 
ima didelę atsakomybę ir turi daugiau už 
kitus stengtis savo gyvenimu Kristaus ne- 
suprofanuofi.

Suprastumėte, kad (pagal Kristų) my
lėti “visa”, visų pirmiausia reiškia: mylėti 
“savo artimą” — tuos žmones, kuriuos jūs 
patys dažniausiai sutinkate, geriausiai pa
žįstate, ar bent: matote. “Kas sakytų m^lis 
Dievą, kurio nemato, nemylėdamas brolio, 
kurį mato, būtų paprasčiausias melagis.” 
Netaikysiu šio skaudaus žodžio jūsų va
dams, tiktai priminsiu, kad garudingos 
kalbos apie vaikų pirmą komuniją Lietu
voje, apie ten esančių kunigų gyvenimo 
palengvinimą, apie “lietuvio pareigą’’ 
statyti koplyčias tarptautinei publikai, 
skamba labai ir labai įtartinai lūpose tų, 
kurie “nieko nežino” kas dedasi dėl pir
mos komunijos Čikagoje, “nepastebi” 
kaip daug kur ielgiamasi su geresniais lie

tuviais kunigais ir net.. visai šaltai ir ra
miai pateisint lifetuvių, nežmoniškų pa
stangų pdreikafavušių bažnyčių; ihokyklų, 
kapinių atėmimą...

BAUSMĖ UŽ APSILEIDIMĄ
Taip, yra baisu matyti vyskupą, ktihi'- 

gui rodantį dar mažiau pagarbos, negu jdš 
rodo pasauliečiams. Yra gėda prieš neka- 
taiklius, ar hėt netikinčius, kai jiė iiiuihš 
pasakoja, kad su jais katalikų bažnfČids 
vadai daug mieliau kalba negu su Savai
siais. Ką gi, svetimam lauke visuomet žo
lė žalesnė, svetimo sodo obuoliai gardės
iu!...

Bet užtat bent jūs, jauriesrtiėji, ypač 
jaunieji kunigai, nedarykite tos pačios 
klaidos: nemanykite; kad Svėtifniesiems 
pataikaudami, jiems bandydami pasiro
dyti “kaip visi”, jūs iš jų kokio norš atlygi
nimo susilauksite! Nieko, absoliučiai nie
ko! Paplos per petį ii* Užsisukę nusijuoks. 
Ir prie pačids pimftiš fjrogbs, atsiims ką 
davė šimteridpai, nbrš lėktų įiaiaukti iki 

“trečidš ir kėtvirtoš gėh'etacijbs” (jūsų 
mirties). Argi nežinote, £al daug geriau 
už mane, kodėl “atsirūdb” ortodoksai, 
protestantai (ar nuo ūrtglų— nepriklauso
mos J. A. Valstybės) ?

Ne lietuvybė yra Vien naikinama; Taip 
sako tik netikintys. Vrd n4ikiBžmas tikėji
mas, esaihč naikiriarhi mes patys, jūs ir aš, 
ir mūsų artimieji: gyvi žniunčš, nfe skai
čiai, ne abstrakcijos, čia pb jūsų aki
mis. Karlais atrodo, kad grįžome šešis

šimtus metų, į senovės kryžiuočių laikus. 
Kaip tuomet vardan Kristaus Svetimi bas
tūnai grobė, naikino mūsų lietuvių turtą, 
nesirūpindami jų afišose skelbiamos krikš 
čidhybėš įgyVferidihimu, tas Vykšta dabai*. 
Svetimi, mums nfepalankūs dignitoriai, 
apsikarštę aukso krežiais; ramiausiai te- 
begrobia mūsų ir mūsų tėvų pinigais staty
tas bažnyčias, kapiiieš, visą tą Truputėlį 
(su jais palyginus), ką mes savo tautiniai 
t-ėligihib tjtėjdrilė.

To dar maža; jie nori visiškai mus pa- 
darj'ti “saVe šeriančibm, bet jų melžia
mom kaivėnl”. Veiklūs, susipratę lietu
viai dvasininkai ferorizūojami (šiurpus pa
vyzdėlis, kas nutiko Am. Liet Kunigų Vie
nybės pirm, klėbbrią Abtorhhitį Čikagoje); 
lietuvių katalikų organizacijos infiltruotos 
svetimųjų patikėtiniais, klebonais pasta
tyti tik jiems vieniems priimtini, jų išauk
lėti ir protegliojami dpbrttthišthi, kuriems 
pirmoje eilėje rūpi nė katalikybė, ar lietu
vybė, bet tik priauginti savo ponams klus
nių avelių, nuolankiai duodančių sau vil
nas kirpti. JoS turi kantriai tylėti ir skai
tyti, kad tai Dievo skirta bausmė už mū
sų nuodėmes. To jau Užtenka! Saulė jdu 
netoli vidudienio!...

GANA ŠVIESOS!

Gana lietuvių tauta dūvė Vatikšntii 
kankinių ir palaimintųjų už kdt41ikj*bę 
(deja, neleidžiamų viešai skelbti)! Gana 
pristatė milijoninės vertės bažnyčių, kop
lyčių, sudėjo milijonus aukų! Kraujuoja
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šiandien bblšėVikų okupuota Liėttiva, vie- 
nldtelis katalikiškas kraštas už tikrosios 
“geležinės uždangos”. Taip jie, taip ir mes 
čia tremtyje, reikalingi išskirtino dėme
sio, bei pagalbos. Jei dantis sukandę ir to
liau tiktai kentėsim, niekas neateis mums 
padėti.

Specialiame memorandume, tik jūs, 
vieningai su mūsų jaunimu galite ir priva
lote drąsiai ir aiškiai tai iškelti if įspėti Va
tikaną, kad jei nebus atsižvelgta į lietuvių 
katalikų teisėtus reikalavimus, teks mums 
eiti patiems ukrainiečių, lenkų, rusų, liba 
niečių, graikų, net lietuvių protestantų 
pavyzdžiu prie organizavimo visiškai sava 
rankios Lietuvių Katalikų Bažnyčios, nes 
nuo jų riėūtšiškyrę, “Brbližiš” nebūsime lai 
komi, (protestantai: “atsiskyrę broliai”. 
Mūšį dvasininkai surišti paklusnybės prie
saikos pančiais, bet reikale, iš 7-800 esan
čių laisvame pasaulyje, gana dar atsiras 
kovingų, drąsių pasisakyti už tarnybą 
Kristui ir artimui, bet ne Mamonai. Jūsų, 
jaunieji ateitininkai, ypatingai ir pati šven
toji patėiga tai diliku, kad nebūtumėte 
Dievb ir lietuvių tautbs ir jūs pasodinti į 
kaltinamųjįį suolą drauge šu mūsų dvasios 
vadais internacionalistais bei oportunis
tais. Gana šviesos; laikas keltis darbui! 
“Ne tas, kuris šaukia Viešpatie! Viešpa- 
tifel Įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, 
kbrls pildo MdHo (Kristaus) Tėvo valią!’’ 
N. Y. 1971, 2.16.

Pabaiga



■ ML ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES
.IR GERKLĖS LIGOS 

PRITAIKO AKINIUS
2B58 W. 63 rd STREET 

Ofiso M*f.: PRospoct 8-3229 
Rozid. talef.: WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai, ryte, 
quo 7 iki 9 vai. vak. Treč. nedarytą

Rez. toL 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 374-8012

Teistu PRospoct 8-1717

DR. $. BIEŽIS
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

I 7 EAST CHICAGO, IND.
Paminėta Lietuvei Nepriklausomybės 

paskelbimo sukaktis

Hammondo radijo stotyje, k Lewin pusvalandžio metu pasikalbėjimas apie 
Lietuva 1971 m. vasario 16 d. Iš kairės: L Lewin, R. Pečiulis, U Laucevi

čius ir P. Aukselis.

Skyr. pirm- Viiuv’
kas perskaitė rezoliucijas, skir
tas valstybės Prezidentui, Sekre
toriui, abiem Indianos senato
riams ir kongresmanui Ray Mad
den. Ray Madden, gavęs rezo
liuciją, užtikrino, kad ji bus per
skaityta kongrese ir įtraukta į 
kongreso rekordus.

Po visų sveikinimų, kalbų, pa
dėkų ir rezoliucijų, atėjo leng
vesnė programos dalis. Prasidė
jo meninė programa.

Pirmoje dalyje pasirodė Ga
ry šeštadieninės lituanistinės 
mokyklos mokiniai, paruošti mo
kytojos K. Peckaitienės. Dekla
mavo Rūta Seferytė, Linda Ruz- 
gaitė ir Rūta Tavaraitė. Pašoko 
Lenciūgėlį, žiogelį ir Jonkelį. 
Akordeonu grojo Ed. Ruzgą, o 
pranešinėjo Rita Ruzgaitė. Su
sirinkusieji įvertino įdėtas pa-

diaogaa ir uesigailejo kaiuėių ir 
valiavimų.

Antroje dalyje į sceną išėjo vi
siems gerai žinomas A. Stephens 
trio: Jonė Bobinienė, Genovaitė 
Mažeikienė ir Margarita Mom- 
kienė. Pianinu palydėjo vietinė 
studentė Jūratė Tautvilaitė. Pa
triotinės dainos, meniškai dai
nininkių perduotos, sujaudino 
susirinkusius ir dainininkės ne 
kartą turėjo bisuoti.

Minėjimą reikia laikyti gerai 
pavykusiu ne tik propagandiniu 
atžvilgiu, o taip pat ir tautiniu 
bei finansiniu. Publikos galėjo 
būti vienu kitu desėtku ir dau
giau. Garyje įvykstančiuose mi- 
nėjimuose mažiau dalyvauja 
East chicagiškių ir atvirkščiai, o 
turėtų ir vienur ir kitur visi da
lyvauti. Laisvės bylai vesti su
rinkta per 650 dol. Tai maždaug 
kasmetinė norma. ((aj)

REMSITE TUOS BIZNIERIŲ? 
K’JRIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE"

GUŽAUSKŲ* I 
BEVERLY HILLS GtLINYtlA i

GILES VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefone!: PR 84)833 Ir PR 8-08341

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

P E T K l j B
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vai, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, treč. 
____ ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas.

DR. EDMUND E. C1ARA 
27 u V W. 5ist STREET 

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

šeštad. 10—2 vai.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIM - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

' - * - . * - • į v

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

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
- GYDYTOJAS IRCįįIRURGAS,, 

VIDAUS'I1GŲ SPĖC.
. 2454 WEST 71 st STREET

VALANDOS: Pirinad. irįenktad. nito 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4-iki =8, o šešta- 

' dieni nuo' 9 iki 12 vaLI
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
I OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI .
2618 W. 71st Št. — Tel. 737-5149
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
'i- s “contact lenses”

Vai, pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

pagal susitarimą.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Lake apskr. skyriaus valdybos 
pastangomis Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymo 53-j i sukak
tis pradėta minėti š. m. vasario 
16 d., pakeliant, lietuvišką tri
spalvę prie East Chicagos mies
to valdybos rotušės. Jau ke
linti metai iš eilės, burmistro 
dr. John Nicosia leidimu, vasario 
16 d. yra skelbiama Lietuvių 
Diena ir tą dieną iškeliama Lie
tuvos trispalvė, šiais metais 
prie vėliavos pakėlimo susirin
ko didokas būrys lietuvių ir sve
čių. .Taip pat dalyvavo ir Vy
tauto posto,legionieriai. Trum-

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Mėd. Bap- 
' dažai. Speciali pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t. t
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629

TeleL: PRospect 6-5084

GRAMAS
- - ■ -

-VOKIŠKAS J 
f AM-FM RADIJAS '

- f . .. TIK $45.00 z:.'•
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 .
LIETUVI, EIK PAS LIETUVft j

V-------------- ■ -
• ——-------- -------------------------------- — --------------------:—

/ 1 1 " " ' ..........
MOVING

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiy atstumy.

ANTANAS VILIMAS
< r 823 West 34 Place

TeL: FRontier 6-1882 
Nil II. ■ I „■ I?

pą žodį tarė Altos vietos sky- 
riaus ilgametis pirm. Albertas 
Vinickas, miesto kontrolierius ir 
kandidatas Į burmistrus R. Pas- 

! trik ir lietuvių geras bičiulis pre
kybininkas I. Lewin. I. Lewin 
kas dieną 8 vai. ryto turi Ham- 
mondo radijo stotyje savo pus
valandį, kurį vasario 16 d. nėmo- 
kamai perleidžia lietuviams. Ir 
šiais metais 8 vai. r. per radiją 
buvo perduota, pasikalbėjimo 
forma, žinios apie Lietuvos pra
eitį, komunistinę okupaciją ir 
paskutinius įvykius: S. Kudir
kos, Simokaičių ir Bražinskų. 
Dažna proga, E. Lewin nepamirš
ta papešioti rusiškojo komuniz
mo ir vykdomo genocido okupuo
tuose kraštuose.

Minėjimas buvo tęsiamas š. m. 
vasario 21 d. Iš ryto buvo atlai
kytos pamaldos žuvusiųjų už 
Lietuvos laisvę intencija, šiose 
bažnyčiose: East Chicago  j e, Ga
ry ir St. Pierrce. Vakare iškil
mingas banketas įvyko Gary, 
šv. Kazimiero lietuv. parap. sa
lėje.

Minėjimą pradėjo trumpu žo
džiu skyr. pirm. A. Vinickas. 
Įneštos vėliavos ir sugiedoti him
nai. Invokaciją sukalbėjo .kle
bonas Ig. Vichuras. Tolimesnį 
banketo vadovavimą perėmė kle
bonas kun. dr. Ig. Urbonas. Svei
kinimo žodi tarė Hammondo bur-

PRAŠYČIAU

Praėjusiais metais keliuose 
“Vienybės” numeriuose Tamsta 
aprašei savo apsilankymo Lie
tuvoje įspūdžius. Juos paskai
čius man kilo visa eilė klausi
mų, kuriuos prašyčiau man pa 
aiškinti ir patikslinti.

Jau iš seniau sekant lietuviš
kąją spaudą, man susidarė 
įspūdis, kad Tamsta esi vienas 
iš tų šulų, kurie stovi už arti
mesnį bendradarbiavimą su 
Lietuvos žmonėmis ir tenai vei 
kiančiomis organizacijomis.

Iš Tamstos aprašymo aiškė
ja, kad besilankydamas Lietu
voje, Tamsta turėj ai progų 
pasimatyti ir išsikalbėti su 
Gimtojo Krasfo, Jaunimo Gre
tų, Sporto, Nemuno, Tiesos re
daktoriais ir net su pačiu di
džiausiu spaudos “bosu” G. Zi
manu. Tačiau iš aprašymo ne
simato, kad Tamsta būtumei 
bandęs aiškinti ir nagrinėti to 
'abipusio bendradarbiavimo ga 
limybių, jojo formų ir ieško
jęs -kelių bei bįidų bendram nau 
dingam susipratimui, pasikei
čiant knygomis, spauda ir ki
tais kultūriniais aspektais.

! Rašydamas^ apie Gimtąjį 
Kraštą Tamsta sumini skliaūs-

. ED. ŠULAITĮ

privilegija tegali pasinaudoti, 
jei nėra artimas Vilnies ar 
Laisvės bendradarbis ar redak 
torius.

Čia galiu Tamstai paaiškinti, 
kad vienas mano prietelių pra
ėjusiais metais lankėsi savo tė
viškėje, kuri, kaip daugelis 
kitų lietuvių gĄ’venamų vieto
vių, yra likusi Baltgudijos ri
bose. Jis pasakojo, kaip jis 
laisvai važinėjo po kolchozus, 
a damas savo giminaičius, 

savo jaunų dienų draugus bei 
pažįstamus, ir niekas jam ne
darė jokių trukdymų. O kai 
panoro nuvažiuoti j Švenčionis 
ir Eisiškius, tai tuojau buvo 
pasakyta “stop”. Iš šio pavyz
džio, kaip tikro gyvenimo liu
dininko, savaime peršasi min
tis, kad Sveikas visais reikalin
gais leidiniais buvai aprūpin
tas.

Tad dabar iš Tamstos apra
šymo savaime peršasi išva
da, kad Tamsta gali būti labai 
ir labai naudingas visiems no
rintiems lankytis Lietuvoje, jei 
nurodyši aplinkybės ir galimy
bes, kaip tokiais laisvo judėji
mo leidimais iš anksto galima 
apsirūpinti.

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ automobiliams pastatyti

'PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė , 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

r . . . ~ n
SOPHIE BARČUS

i RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

j Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

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

CHICAGO. ILL. 60629į, I

DR. V. P. TUMAS0N1S 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. tel-if.: Glbson 8-6195

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

----------surm USDO--—t 
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lietuviai taipgi perlo r ptfduola 
ur progas nxzho bktai per

NAUJIENAS

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

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

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

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

mistras Joseph Klen. L Lewin 
pasidžiaugė lietuvių vieningumu 
ir ištverme, kovojant prieš ru
siško komunizmo užmačias. Jam 
esą gaila, kad tokį gražų, taikų 
ir darbštų kraštą užėmė rusiš
kieji imperialistai ir lietuvių tau
tą laiko žiaurioje vergijoje. L 
Lewin tėvai yra kilę iš Lietuvos 
ir iš jų pasakojimų jis yra susi
žavėjęs ta ramia ir darbščia tau
ta. Visokiomis progomis jis pri
sideda prie mūsų pastangų pla
čiau išgarsinti rusiškojo komu
nizmo užmačias ir-tikslus.

Pagrindinę kalbą lietuviškai 
pasakė mokytojas Stasys Rudys, 
mokytojaująs Michigan City 
aukštesn. mokykloje. Savo kal
boje jis prisiminė komunistų 
vykdomą genocidą ir pastaruo
sius įvykius. Prisiminė nužudy
tąjį kalbininką Kazlauską, Si
mą Kudirką, Simokaičius, Bra
žinskus. Laisvę reikia brangin
ti ir protingai ją naudoti, nes 
jos netekus, žmogus paverčia
mas vergu. Laisvei atgauti daž
nai paaukojama ir brangiausias 
žmogaus turtas, būtent gyvybė.

Angliškai žodį tarė geras lie
tuvių draugas, vietos distrikto 
kongresmanas Ray Madden. Sa
vo kalboje išryškino svarbiau
sius Lietuvos įvykiup ir pažymė
jo, kad šiandien minime ne tik 
53-cią Nepriklausomybės atsta
tymo sukaktį, bet ir 718 metų 
nuo valstybės įsteigimo. Lietu
vių tauta turėjo 5 didesnius su
kilimus, norėdama išsilaisvinti 
iš rusiškosios vergijos. Lietuvių 
kalba yra viena seniausių ir gra
žiausių gyvųjų kalbų, todėl ją 
reikia branginti ir neleisti iš
nykti. Jis užtikrino pilną para
mą, siekiant Lietuvos išlaisvini
mo iš rusiškojo komunizmo.

Po kalbų, minėjimo pirminin
kas Julius Gudinas pristatė visą 
darbininkų štabą, kurie vienu 
ar kitu būdu prisidėjo prie šio 
renginio geresnio pasisekimo.

teliūose, kad tai: “išeiviams 
mulkinti, esąs toks pat propa
gandinis, kaip ir Draugas ir 
Naujienos”. Man nėra aišku, 
ar tai yra Tamstos asmeninė 
nuomonė, ar šitokią nuomonę 
girdėjai lankydamas Lietuvoje 
laikraščių redakcijas?

Rašydamas apie Pirčiupį 
Tamsta pateikei konkrečius 
skaičius, kiek vokiečių hitleri
niai barbarai išžudė vyrų, mo
terį] ir vaikų.' Ryšium su tuo 
tuojau peršasi klausimas, ar 
Tamstai neteko iš tų pačių šal
tinių patirti konkrečių davi
nių, kiek Praveniškiuose, Rai
nių miškelyje ir Červenėje iš
žudė žmonių toji "šlovingoji 
Stalino partija", kuri skelbėsi 
ir dabar reklamuojasi kaipo 
"ugdanti žmoniškumą ir ne
šanti laisvo gyvenimo džiaugs- 
mą?”

Toliau rašai, kad Vilniuje 
veikiančios 9 bažnyčios, įskai
tant Katedrą ir šv. Onos baž
nyčią. Rašai, kad visur laiko
mos mišios. Tad ar Tamsta 
pats buvai per pamaldas, ar 
Sveikam taip aiškino vadovai?

Be to, mane labiausiai do
mina Sveiko aprašymai, kad 
Tamsta laisvai galėjai lankytis 
Kybartuose, galėjai laisvai 
lankytis Eitkūnuose (dabarti
niame černiševskoje), aplan
kei tėviškę ir savo broli, gyve
nanti kolchoze. Iš to aprašy
mo peršasi mintis, kad Tams
tos kelionės maršrutas nebuvo 
suvaržytas ar aprėžtas.

Iš kitos pusės, Tamstai tik
rai yra žinoma, kad visiems 
vykstantiems į Lietuvą norisi 
aplankyti savo gimines, pabu
bėti tėviškėje, dar kartą pa
matyti tuos jaunose dienose iš
vaikščiotus takus, pabučiuoti 
gimtojo namo slenkstį, pasi
kalbėti su buvusiais kaimynais 
ir t. t. Tačiau retas kuris tokia

Gal, sakau, užtenka būti 
vien tik artimu Vienybės ben
dradarbiu, o gal dar yra ir ki
tokių “sporto” žaidimo nume
rių, kuriuos panaudojus gali
ma būtų tikėtis užsitarnauti 
pasitikėjimą ir iš to išplaukiau 
čių privilegijų?

O mažu, gal, Tamstos sutik
tas draugas J. Lukoševičius, ku
ris, anot Tamstos pasakymo, 
specializuojasi išeivių veiklos 
pažinimu, yra Tamsiai tiks
liai nurodęs, kaip čia Ameri
koje gyvenantiems ir norin
tiems lankytis Lietuvoje reikia 
“pasportuoti”, kad toji veikla 
abiem pusėm būtų naudinga ir 
suteiktų galimybių laisvai lan
kytis Lietuvoje?

J. Bertašius

Susirinkimų ir parengimų 
PRANEŠIMAI

★
— 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, DI. Malonėkite at
silankyti. Kuopos parengimas įvyks 
sekmadienį, kovo 21 d., 2:30 vai. 
popiet, Hollywood Inn Svetainėje.

C. Austin, sekr.

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

FORESTS CANT 
FIGHT FIRES

r ■ ....................................... 1 1 ■■ " »

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: i

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

Tel.: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENĄ 
IR NAKTĮ 

★ 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

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

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

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ) j

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

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

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

svečiu

stalo

APDRAUDŲ

ŽMOGAUS BALSAS

KRIENAS NUO SLOGOS

GERAI PILDOMI

$3.00
$2.00

ŠIMKUS REAL ESTATE 
4259 So. Maplewood Ave. 

Susitarimui 254-7450

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

Call: Frank Zapolls 
320814 W. 95th St. 

GA 4-8654

DAŽAU NAMUS
IŠ VIDAUS IR LAUKO

NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL.— THURSDAY, MARCH 4, 1971

Tel.: 471-0321

KAS AUTOBUSAIS 
VAŽINĖJA

Bronius Kuras, 
planuotas 

valsas. Tik valdvba ne

visliose miestuose ir dides
niuose miesteliuose Greyhound 
išilgai savo linijų turi savo 
autobusų stotis (Bus Station} 
ir pakelėse sustojimą vietas 
(Bus stop) su bufetais, užkan
dinėmis ir valgyklomis, kur

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ I

CLERK —TYPIST 
Typing and filing. 

No Shorthand needed. 
5854 No. BROADWAY 

Cail 760-3041 
for appointment.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metę patyrimas.

Federaliniy jr valstijos pajamy 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
' pardavimas
REAL ESTATE

Parašų paliudijimas 
NOTARY PUBLIC 

Draudimo informacijos 
“ INSURANCE

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

C L 4-2390

— Sioux City Iowa, lietuvių 
visuomenei susirinkusiai Vasa
rio 16-tosios minėjimui, kal
bėjo šv. Kazimiero parapijos 
klebonas kun. S. Morkūnas ir 
žurn. J. Cicėnas. “The Sioux 
City Journal’’ Įdėjo kun. S. Mor 
kūno laišką “Laisvės Pabaltijo 
tautoms”.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

Šveicarų botanikas Walter 
Schoenenberger sako, kad krie
nas arba jo sultys gali apsaugoti 
nuo slogos. Jis teigia, jog krie
nas turi destruktyvų efektą 
prieš bakterijas. Jis pataria du 
ar tris šaukštus kasdien išgerti 
krieno sunkos. Ypatingai gelb
sti turint galvos slogą.

Greyhound autobusai nukonkuravo geležinkelių 
ir aviacijos linijas

LUNCHEON 
11 O S T E S S 
10:30 to 3:30 
5 days week. 

Must l>e experienced. 
YA 7-5530, Ext. 2X3

REAL ESTATE FOR SALE 
Name!, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

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

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

Skambinkit 
LA 1-6047

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

A. & L. INSURANCE & REALTY

A. LAURAITIS 
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775

(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobiliu draudimai.

renting in .general 
Nuo m~o a '?*

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

Taisomi auto motorai, stabdžiai, 
tuno-ups Ir ♦. ♦.

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

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus Ti
sų rūsiu 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 METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG)

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, HI. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, HI. 60608. — Tel. 254-3320

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

LENGVU S 14,000 pajamų is apar- 
tamentinio mūro, kuris ir 15 metų ne
turi. Pastatytas turtingam rajone. 
Kaina erotam Dirkėiui $77.000.

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

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

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

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

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

essary. y
Phone YA 7-5o8d, ext. 283 

for interview.

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tel.: REpublic 7-1941

NAUJAS ADRESAS:
2606 WEST 63 STREET CHICAGO, 111. 60629 

telef: 778-6900; 778-6901
— Ši savaitė visoje Ameri

koje yra pavadinta knygų grą
žinimo savaitė. Dėl nerūpestin 
gų knygos mėgėjų nukenčia ne 
tik privatūs asmenys, bet ir 
viešosios bibliotekos.

IN WELL KEPT BUILDING. 5 large 
rooms, 1st floor heated, clean light 
laundry room, adults, no pets, excel
lent transportation & shopping, near 
churches. Lease & apt., available 

May 1st.
5800 NORTH, near CLARK. 

SU 4-6979

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 APARTAMENTINIS 5 
metų. $22,000 pajamų. Nepaprastai 
graži vieta, arti Marquette Parko. Su
mokėta kaina grįžta beveik per 7 me-

nnją 
mokyklų meno konkurse, ku
rio pradinėje eigoje dalyvavo 
20 mokyklų. Finalistų tarpe yra 
Janet Norkūs ir Beverly Pietkię- 
vįcz. Darbai yra išstatyti Wie- 
boldt baldu .krautuvėje, Fordo 
prekybos centre. B. Jurevičiaus 
piešiniai bus išsiųsti Į New Yor- 
ką tolimesnėms varžyboms.

— J. C. Milkintas ir T. Labus 
baigė Illinois universitetą Ur- 
banoje ir gavo Master laipsnio 
diplomus.

— Dąil. A. Petrikonio kūri
niai bus išstatyti Hartford, 
Conn, skautų Kaziuko mugėje, 
kovo 7 d., 9:30-— 4 vai. šv. Tre 
jybės parapijos salėje, 53 Ca
pitol Ave.

— Inž. Vytautas šliupas, Los 
Angeles, Calif., tarnybos rei
kalais dažnai keliauja Į Euro
pos ir Afrikos valstybes. At
spėjamu laiku renka medžiagą

“Take it easy, le:i' 
l ies to us“.

Vienas studentas visų nuo
monę išreiškė sakydamas: 
“Lėktuvu tris kari daugiau 
kaštuotų. Autobuse gali saw

— Juozas Gavcnonis, Ply
mouth, Pa., Amerikos legiono 
komandierius, yra paskirtas 
Pennsylvanijos valstijos švie
timo depart, privačių mokyklų 
ir veteranų švietimo direkto
rium.

T E R RA
Brangenybės,-Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

knygai apie savo tėvą aušrinin
ką dr. Joną šliupą, didžiai nu
sipelniusi Lietuvai gimtajame 
krašte ir Amerikoje.

— Amerikos Legionas Lie
pos 4 šventės proga rinks Le
giono karalaitę iš bet kuriam 
poste užsiregistravusių mer
gaičių nuo 16 iki 18 m. 4-to Dis- 
trikto, kuris apima Chicagos 
pietvakarius nuo 12-tos ii- Hal
sted St, pusiaufinalinis kon- 
testas bus kovo 17 d., 8 v. v., 
Don Varnas (poste, 6818 So. 
Western Ave. Išeiginė sukne
lė, bet ne per daug trumpa, yra 
kon tęsiančių apranga. Bus 
kreipiamas dėmesys Į bendrą 
išvaizdą ir.elgseną.

— Algis Bronišas, Miami Fla. 
prieš du metus baigęs Loyolos 
universitete socialinius moks
lus, tuoj pat gavo tarnybą sa
vo specialybėje šioje gražioje 
vietoje. Neseniai jis su savo 
žmona Rūta aplankė tėvus, 
gyv. Brighton Parko apylinkė-

Aulobusais važinėjančius di
džiausioje daugumoje matysi 
“paprastus” žmones. New York 
Times teisybę rašė, kad tubs 
šimtus milijonų Greyhound 
autobusais važiuojančiųjų su
daro daugiausiai neturtingieji 
visame krašte, negrai rytuose 
ir pietuose, meksikonai. vaka
ruose ir pietvakariuose, seni 
žmonės, darbo ieškantieji, pa
vieniai keliautojai, “hipiai”, 
studentai, naujokai ir gyven
tojai tokių miestų, kur Grey
hound autobusai yra vieninte
lis susisiekimas su pasauliu.

KODĖ AUTOBUSAI 
MILIJONUS ŽMONIŲ 

PATRAUKĖ

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 metu mūrinė rezidencija. Išbaigtas 
rūsys, radiant šilima gazu. 2 blokai 
nuo Hickorv golfą laukų. $49,500.

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 eazu. alnminijaus lan
dai automobiliams pastatyti vieta, i 
vakarus unn Pulaski Avė. $115 000.

20 BUTU IR KRAUTUVĖ.. De^u 
nlvtu 20 metu mūras. Flexikor kon
strukcija. Pa i amu virs $29,000 me
tams. Tik $l«5.000.

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Chicagos Anglijos lietuvių 
klubas daugiau pasireiškia 
kultūrine veikla ir didesnę da
li surinkto pelno skirsto spau
dai, radijui, lietuvių televizi
jai ir kitai mūsų kultūrinei 
veiklai.

Klubo valdybą dabar suda
ro: Anatolijus Lakas (pirmi
ninkas), B. Sebastijonas, J. La- 
kienė, J. Šidlauskas, B. Blekys, 
A. Končius ir A'. Paliulionis.

J. Šlajus

GEROS DOVANOS
šios knygos parduodamos dabar "Naujianosa" su 

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

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik__
Minkštais viršeliais tik ...... ..... .......... ...........................

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONIS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar

' Kas tik turi gerą skoni/ J
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette pk.r 6211 So. Western, PR 8-5875
' : > VedėfasU. LIEPONIS ‘,

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

Nors autobusais keliaujant 
daug ilgiau trunka kaip lėktu
vu, tačiau žmonės mėgsta dėl 
dviejų priežasčių — viena, kad 
važmos kainos .nepalyginamai 
pigesnės, kita,* kad autobusu 
važiuoti daugumai yra tikra 
pramoga.: ' autobusai važiuoja 
per miestus, iniestelius, laukus, 
miškus, prerijas, per kalnus ir 
Slėnius ir dažnajam nematytus 
gamtovaizdžius. Atostogų va
žiuoti nėra’ pigesnės' susisieki
mo priemonės, kaip autobusu, 
kur prie konduktoriaus dažnai 
randi iškabintą sveikinimą:

bagažą kartu paimti ir nerei 
kia laukti. Ir kas svarbiausiu 
autobusu atvažiuoji i pat 
miesto centrą ir nebereikia -Ii 
minules ar dar ilgiau taksi va 
žiii<»li” ir ekstra mokėti. J^Pr.

keleiviai gauna sveiką, Įvairų 
maistą ir labai žmoniškomis 
kainomis, kas autobusais va
žinėjančiai publikai gana svar

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei- 

, katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

Įimo sąlygos.
J/B A C E V I Č 1 U S _ 

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

Prieš banketą klubo valdy
ba smulkiai aptarė ir suplana
vo visą vakarą. Užtat dovanų 
paskirstymas praėjo labai sklan 
džiai ir neužtęstai, todėl ban
keto dalyviai J)uvo labai paten
kinti. Dovac 
kingai pray 
Sėkmingai praėjo 
rožių 
pramatė, kad Šniukštos orkes
tras per visą vakarą gros be 
sustojimo! Orkestras buvo be
veik sustojęs įgroti tik dovanų 
paskirstymo metu, bet nebuvo 
nuėjęs nuo scenos. Visi muzi
kai ir muzikantai paprastai 
yra apžėlę ir ilgais plaukais. 
Šniukštos muzikantai visi jau
ni vyrai, ir nuostabu, be barz
dų, be ūsų ir tvarkingai nukirp 
tais plaukais! Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

— Benjaminas Jurevičius 
Kellv aukšt mokvklos studen
tas, laimėjo Hallmark, pre- 

44-me t nacionaliniame

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia l-Tlfl

Žmogaus balsas daug priklau
so nuo emocijų, savijautos, nuo 
jo sveikatas. . žmogų galima pa
žinti iš balso, kadangi kiekvie
nas žmogus turi savo balso ypa
tingą charakterį. Kai su pažįsta
mu. žmogum kalbi, galima pa
stebėki, kokiame ūpe jis yra. 
Žmogaus balsas įvairuoja. Kal
bant per telefoną, nematydami 
vienas kito, žinome iš balso kas 
kalba. Bet yra momentų, kada 
to paties žmogaus balsas pasi
keičia: pasidaro nepastovus kai 
supyksta arba kai būna gerame 
ūpe. Tačiau nepraranda savo 
prigimto charakterio.

• M. š.

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSK”

mas. Visus ’svečius banketo 
dalyviains jįristatė klubo pir- 

karą gautį salę. Pasigirsta skelpnininkas Aha toli jus Lakas, 
bintų, jog tokie, nesuspėję sa
vo organizacijos nariams su
ruošti banketus prieš gavėnią, 
j.uojj ruošia gavėnios metu.

Ch'icagos Anglijos lietuvių 
klubas ^asmet ruošia savo tra
dicinį Užgavėnių, Į vakarą Jau
nimo centre. Toks ’ vakaras 
Įvyko ir šiij metą vasario 20 d., 
kuris pra|jo.' su geru pasiseki
mu ir kultūringai. Klubo na
riai ir jų draugai šiuos pasi
linksminimus yra taip pamėgę, 
jog klubo valdyba be viešų 
skelbimų išplatina bilietus an
ksti prieš jų banketui Įvyks
tant. Klubas turi aktyvų bilie
tų platintoją Bali Sebastijoną, 
kuris vienas pats išplatina virš 
150 tvakaro bilietų.

Vakaro programą išpildė vi
sų mėgiamą pramoginės muzi
kos solistė Vanda Stankienė, 
V. Bilitavičius padeklamavo 
Gustaičio eilėrašti ir savo kup
letus, kurie sužadino 
juoką ir plojimus.

Prie reprezentacinio 
glaudžiai buvo, susėdę spaudos, 
lietuvių televizijos atstovai ir 
politikieriai, kurie po keleto 
dienų buvo renkami arba per
renkami į Chicagos miesto val
džią. čia buvo abiejų partijų 
ir nepriklausomų renkamųjų. 
Jei būtu leista kalbėti, vienam.

Pasisekęs “Anglikonų” vakaras
Paskutini šeštadienį prieš;reiklų leisti tą daryti visiems, 

gavėnią čikagiškiai_ pramogų o tuomet* Įš pasilinksminimo 
mėgėjai užpildo visas pasilinksibūtų išėjęs politinis susirinki-, 
minimų sales. Ne visos orga 
nizacijos yra luimirigos tą va

“Mums nereikia laikyti savo 
biurą 5lh Avenue New Yorke”, 
išsitarė visą Vakarų pasaulį 
be ginklo užkaravusios Grey
hound autobusų linijos prezi
dentas, turėdamas galvoje ge
ležinkelių ir aviacijos finansi
nius sunkumus. “Mes ir taip 
daugiau pinigų uždirbame”.

Kad Greyhound nemažai už
dirba, rodo skaitlinės. Praei
tais metais daugiau kaip 250 j 
milijonų žmonių naudojosi į 
šios linijos autobusais susisiek 
ti tarp miestų ir vietų pačiose 
JAV-bėse. Kiti 125 milijonai 
naudojosi “Pilkuoju Skaliku” 
«sanidytinai,*kaip Charter Bu
ses gegužinėms, piknikams ir 
ekskursijoms. Per vienus pra
eitus metus Geyhound “skali
kai” nubėgo 25 bilijonus my
lių didžiausia dalimi pilni ke
leivių iki paskutinės vietos.

Aviacijos linijos, tiesa, pra
eitais metais padarė žymiai 
daugiau my lių (103 bilijonus 
kilometrų), bet žymiai mažiau 
tepęrgabeno keleivių — 140 mi
lijonų.

MARQUETTE PARKO, apylinkėj iš
nuomojamas kambarys su virtuvės 
privilegija ir vonia — vidutinio am

žiaus moteriai. 
Skambinkite tel. 737-3710.

IŠNUOMOJAMAS
5 KAMBARIŲ DIDELIS 

B U TA S
55-tos ir Ashland Avenue apylinkėje. 

Apšildomas 
$110 mėnesiui.

488-5700

HOME INSURANCE




