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IŠ VISO PASAULIO

Statistika parodė, kad MissiPrezidentas
VĖLIAUSIOS ŽINIOS

sė nuspręsti, kuriems suvažiavi

Tautinės KiniVatikano laikraštis

M®

Uragva

P. Vietnamo

vo j kitas valstijas.
Juodiesiems traukiant j šiau

FORT COLLINS 
juje paleisto amerikiečio gimi
nės Amerikoje kritikavo vals
tybės departamentą ir Urugva
jaus vyriausybę, kad jos nedarė 
žygių išvaduoti dr. Claude Fly. 
Jj patys teroristai paleido po to, 
kai jis susirgo. • ■

neduoti savo valdomose mies 
to zonose.

SAIGONAS
prezidentas Thieu vėl užsiminė, 
kad gali tekti pulti tiesiog Šiau
rės Vietnamą, jei tas nesiliaus 
siuntęs kareivius j P. Vietnamą.

Geriausią nuomonę amerikie
čiai apie prezidentą turėję 1969 
m. lapkričio mėn., kada 68% 
galvojo, kad jis pareigas atlie
ka gerai. Tas apklausinėjimas 
buvo tuoj po “vietnamizacijos” 
programos paskelbimo ir pažado 
išvežti kariuomene iš Vietnamo.

BOGOTA. — Kolumbijoje stu
dentų neramumuose įvyko nau
jų sužeidimų ir suėmimų. Pra
ėjusią savaitę Kolumbijoje žuvo 
8 asmenys ir 47 buvo sužeisti.

š. m. sausio 9 d. įvyko plates
nis pasitarimas — be Vliko, da
lyvavo Altos, Bendruomenės ir 
visuomenės atstovai. Tą pačią 
dieną Vliko ir ALT valdybos tu
rėjo bendrą posėdį — buvo su
tartas veiklos derinimas ir Va
sario 16 d. aukų klausimas. Vli
ko pirmininkas tarėsi su latvių 
ir estų organizacijų pirminin
kais.

Tautinėje Kinijoje jaučiamas 
nervingumas dėl Amerikos vy
riausybės ėjimų komunistinės 
Kinijos atžvilgiu. Paskutinėje 
kalboje prezidentas Nixonas Ki
niją pavadino jos oficialiu var
du — Kinijos Liaudies Respubli
ka, kada anksčiau ji būdavo va
dinama “komunistine Kinija” 
Taivane Pekino režimas kitaip 
nevadinamas, kaip “komunisti
niais banditais”. Taivano parei
gūnams labai nepatiko prez. Ni- 
xono žodžiai apie norą palaiky
ti normalius santykius su Peki
nu. Tautinės Kinijos ambasa
dorius Washingtone pareiškė 
dėl to valstybės departamentui 
savo susirūpinimą.

Assad pagrobė valdžią per
nai, lapkričio mėnesį. Jis tuoj 
ėmė pamėgdžioti Egiptą ir ieš
koti su juo naujos unijos kartu 
su Sudanu ir Ūbi j a. Sirija val
do viena partija, nors būsimoje 
liaudies taryboje iš 173 vietų 
numatoma skirti apie 40 vietų 
kitoms grupėms, jų tarpe 8 vie
tas gaus komunistų partija.

Jau imta susidomėti ir tuo klausimu. Fotografijoje rodomas Crestwood, 
visa eilė nesunkiai pašalinamu stulpu, o dešinėje įvairios iškabos.

Praėjusios savaitės nuostoliai 
Indokinijoje pralenkia visus šių 
metu savaitinius nuostolius. Ko
vose žuvo 69 amerikiečiai ir 281 
buvo sužeistas. Pietų Vietnamo 
kariuomenė neteko 898 užmuš
tais ir 2,222 sužeistais. Komu
nistų nuostoliai siekia 5,207 ka
reivių. Tik Kambodijoje komu
nistai prarado daugiau kareivių 
per vieną savaitę, prasidėjus ge
gužės mėn. sąjungininkų ofen
zyvai.

Paryžiaus taikos derybas va
kar boikotavo Hanojaus ir Viet 
Congo delegacijų vadai, protes
tuodami dėl Amerikos naujų 
puolimų šiaurės Vietname.

Laoso žygis jau buvo ėmęs 
kelti abejonių ir daug kas pra
dėjo kaltinti JAV karo vadus, 
kad jie pradėjo žygį blogu me
tu, esant debesuotam orui, kada 
aviacija negali tinkamai įsijung
ti į žemės kovas. Be aviacijos pa
ramos pietų vietnamiečiai turėjo 
atiduoti priešui kelias svarbias 
pozicijas. •
• Pentagonas gina puolimą La
ose, sakydamas, kad jis jau pa
sieki savo tikslus. Komunistų 
tiekimas |buvo sutrukdytas ir 
ateityje priešas negalės išvysty
ti didesnių puolimų P. Vietna
me. Komunistai visomis jėgo
mis gina savo tiekimo kelius. Dėl 
to pavyko sunaikinti nemažai 
priešo ginklų, jų tarpe sovietinių 
tankų ir priešui padaryta sun
kiu nuostoliu.

WASHINGTONAS.— Komu
nistinė Kinija paleido į erdves 
savo antrą satelitą, kuris skrai
do orbitoje -1,800 ir 269 kilome
trų nuo žemės, šiaurės Ameri
kos Oro Gynybos Komanda bud
riai, seka kinų satelito skriejimą, 
šio satelito iššovimas į erdvę dar 
kartą patvirtina, kad Kinija tu
ri galingų raketų, kurios gali nė- 
šioti ir atomines bombas.

< Pirmą savo satelitą kinai pa
leido pernai balandžio 24 d. Iš 
jo radijo bangomis buvo groja
ma Mao Tse Tungo garbei dai
na “Rytai yra-raudoni” Ameri
kos gynybos specialistai neabejo
ja, kad Kinija jau turi raketų, 
kurios gali skristi apie 1,000 
mylių. Kinija jau išsprogdino 
11 atominių bombų, kurių pir
moji buvo labai didelė ir sun
ki. Vėlesnės jau buvo tobules
nės ir neužilgo kinai turės ma
žas, lengvas ir galingas bran
duolines bombas.

senate įstatymą, kuris verstų vy
riausybės narius atvykti j-sena
to komitetus atsakinėti Į klausi
mus; Atsisakę gali' būti bau
džiami kalėjimu. c ?.

♦ Geležinkelio bendrovių ir 
unijų derybos vakar dar tęsėsi. 
Yra viltis^ kad- streikas neįvyks.

♦. Venecueloje banditai pagro
bė. 13 metų turtingo biznieriaus 
sūnų ir pareikalavo už jo paleidi
mą 900,000 doLi-Tas vaikas kar
tą buvo jau pagrobtas ir. išva
duotas už 100,000 dol.
> + Izraelio Weizmano Institu
to prezidentas dr. Sabin pareiš
kė, kad jo žiniomis, Egipto pre
zidentas Nasseris galėjo būti nu
žudytas nepatenkintų karininkų, 
kurie reikalavo greito Izraelio su
naikinimo.

^Turkijoje piktadariai pagro
bė 4 amerikiečius kareivius ir 
pareikalavo už jų paleidimą 400,- 
000 dol. Kitaip jie bus sušaudyti. 
Reikalavimą pasirašė Turkų 
Liaudies Išlaisvinimo Armija.

♦ Britanijoje šiomis dienomis 
atskiri paštininkų unijos skyriai 
nubalsuos ar priimti valdžios pa
siūlymus ar juos atmesti. Uni
jos vadovybė siūlo priimti ir 
baigti streiką.

+ Egiptas neseniai gavo daug 
naujų sovietų helikopterių. Ame
rikos žvalgyba nustatė, kad Egip 
tas gavo 133 helikopterius, ku
riais jis galės pulti Izraelio fron
to gilumoje.

Tik 51 nuošimtis apklausinėtų 
pareiškė nuomonę, kad preziden
tas gerai atlieka savo pareigas. 
Kiti 36 nuošimčiai pareiškė, kad 
— negerai, o 13% neturėjo savo 
nuomonės.

Debesuota, šilčiau.
Saulė teka 6:20, leidžiasi

gyventojų, o pernai sudarė jau 
11.2T%. Skirtumas tarp baltų 
ir juodų gimimų yra, tačiau jis 
nėra labai reikšmingas ir apie 
2,000-tuosius metus negrų Ame
rikoje nuošimtis gali siekti 13%.

Pietinės valstijos kasmet tu
ri vis mažiau negrų. Per de
šimtmetį Mississippi neteko 
279,000, Alabama — 231,000.

Statistikos analizuotojai sako, 
kad negrai važiuoja į miestus, 
nes ten yra daugiau darbų. Ki- 

i ti nurodo į didesnius šalpos mo
kėjimus šiaurės valstijose, ku
rios vilioja negrus. Charakterin
ga, kad valstijos, kuriose žymiai 
padaugėjo negrų nuošimtis, ėmė 
jausti finansinius sunkumus ir 
jose vyksta karšti debatai apie 
šalpos išlaidų padidėjimą.

Sirijos “rinkimai
thistų partija patvirtino gene
rolo Hafez Assado kandidatūrą 
į prezidentus. Rinkimai įvyksta 
šį savaitgalį ir niekas neabejo
ja, kad Assad bus išrinktas, nes 
nėra kito kandidato. Sirijos gy
ventojai galės balsuoti tik “taip”

100 MIG lėktuvų naikintojų; Trys vakarų sąjungininkai,, 
450 radaro įrengimij, SAM rakė- sutikdami, kad V. Berlynas nė- 
tų 40 batalionams apginkluoti; ra V. Vokietijos juridinė dalis, 
2,000 priešlėktuvinių patrankų; (tvirtina, kad jiems priklauso4ei- 
25,000 sunkvežimių 
čius automatinių šautuvų. Jei' mams duoti leidimą, kuriems 
tuos siuntinius būtų galima at
kirsti, tai — žinovtj nuomone 
— karas Vietname rytoj baig
tųsi.

Ubrary of Congress Gr.
Periodical Division
Washington, O. C. 20540

Naujas įtempimas 
Vakarų Berlyne

BERLYNAS. — Įtempimas 
Berlyne vėl padidėjo ir viltys, 
kad prasidės geresnės dienos, 
sumažėjo. Komunistai vėl ėmė 
trukdyti susisiekimą tarp Vaka
rų Vokietijos ir Vakarų Berly
no. Trijų sąjungininkų amba
sadoriai atšaukė su sovietų am
basadorium derybas, kurios tu
rėjo įvykti ketvirtadienį. V. 
Berlyno meras Klaus Schuetz 
irgi atmetė pasitarimus su ko-

Gyventoj ų surašymas parodė, 
kad negrai greičiau dauginasi 

Kinijos už baltuosius. Jų skaičius padi- 
premjeras priėmė Britanijos at-Į dėjo iš 18.9 milijonų 1960 
stovą po ilgesnės pertraukos 

WASHINGTONAS

Lenkų kardinolas 
tarėsi su premjeru 
VARŠUVA. — Lenkijos kar

dinolas Stefan Wyszynski ir 
naujas premjeras Piotr Jero- 
szewicz pirmą kartą susitiko ir 

Tai buvo

Yorke baltų gyventojų sumažė
jo 638,000. Pennsylvanija pra
rado 423,000, Illinois, Ohio, Io
wa, -Kansas ir- Washington, D. 
C. sumažėjo 100,000 baltųjų.

Pietinėse valstijose vis dar 
gyvena didžiausia negrų dalis — 

tačiau reikia atsiminti, 
Ūkininkams gaila dirbamos že- kad 1940 metais jų ten buvo 
mės, o kairieji studentai bijo, 77%. Šiaurinių valstijų negrų 
kad aerodrome bus kariniai JAV nuošimtis per tą patį laikotarpį 
lėktuvai. Kovose sužeista 112 padidėjo iš 11% iki 20%.
policininkų ir 101 protesto daly
vis.

LONDONAS

Naujas žmogus Baltuose Rūmuose Ro
ger E. Johnson, kuris yra asmeninis 
prezidento sekretorius. Anksčiau jis 
buvo žibalo bendrovės atstovas, senas 

Nixony draugas.

vimą.
IZJNDONAS

tijos vadas Wilsonas pariamen—Reiškia,, kad apie 40,000 iškelia 
te kritikavo vyriausybę dėl nu-.
tarimo parduoti Pietų Afrikai į
ginklus. Už kelis helikopterius, rę, baltieji keliauja į pietus. New 
valdžia parduoda tūkstančių juo
dų afrikiečių palankumą Brita
nijai, pareiškė Wilsonas.

NARITA. — Japonijoje poli
cija tebekovoja su studentais ir 
ūkininkais, kurie laiko okupavę 
plotą žemės, kurioje nutarta sta
tyti antrą Tokijo aerodromą. 53

susirupmo
TATPĖJUS

jos valdžia ištrėmė amerikietį 
metodistų kunigą su žmona, nes 
jis palaikė ryšius su nepatenkin
tais taivaniečiais, šis ištrėmi
mas padidino įtempimą tarp ame 
rikiečių ir Taiwano valdžios.

STATISTUI APIE NEGRU JUDĖJIMĄ
WASHINGTONAS. — Gyventojų surašymas 1970 metais pa

rodė, kad pietinių valstijų negrai vis dar plaukia į šiaurines vals
tijas nemažesniais skaičiais, kaip per praėjusius ’du dešimtmečius. 
Apie trys ketvirtadaliai visų negrų iš pietų persikėlė į penkias 
valstijas: New Yorką, Kaliforniją, New Jersey, Illinois ir Michi- 
ganą. New Yorke negrų atvyko per 10 metų 396,600, Kalifornijon 
persikėlė 272,000, Illinois — 120,000. Daugiausia atsikėlė jaunų

Vliko Valdybos sexretorius pa
brėžė,-kad pastarieji du mėne
siai praėjo Bražinskų, Kudiikos 
ir Simokaičių gelbėjimo akciją 
vykdant, nurodė į Vliko atliktus 
žygius .šiais ir kitais klausimais.

Dziko pranešimą papildė Vli
ko Valdybos Finansų valdytojas 
Jurgis Valaitis. Sekė paklausi
mai ir diskusijos.

Antanas škėrys, Tarybos pir
mininkas, dalyvavęs keliuose 
Vliko Valdybos posėdžiuose, taip 
pat išryškino Vliko dviejų mė
nesiu darbus.

Daug kalbama apie oro ir vandens teršimą, apie triukšmą, kuris kenkia ausims, tačiau mažai mi 
nimas "akiy teršimas'* 
Mo. gatvės vaizdas. Kairėje

Vytautas Vaitiekūnas, Apys
kaitų tikrinimo komisijos pir
mininkas, perskaitė Vliko 1970 
m. revizijos komisijos aktą. J. 
Valaitis pateikė 1970 m. -apys- 

"kaxtą.' "Revizijos aktaj^F-apys- 
kaita Tarybos patvirtinti.

Juozas Pažemėnas, Sąmatos 
komisijos pirmininkas, pateikė 
Tarybai, svarstyti Vliko Valdy
bos 197’1 mėtų sąmatą. Jų su 
nežymiais pakeitimais buvo pri
imta.

me
tais iki 22.7 milijonų pernai. Juo- 

Sen.1 (jj amerikiečiai 1960 m. sudarė 
Edmund Muskie buvo paskirtas. 10.6 nuošimčius visos Amerikos 
senato nusiginklavimo pakomi 
tėčio pirmininku.

Tik 51 nuošimtis
pritaria Nixonui

WASHINGTONAS. — Gailu 
po viešosios opinijos tirimo in 
stitutas paskelbė, kad prezidento' tarėsi tris valandas 
Nixono populiarumas - nukrito j pirmas valdžios ir katalikų baž- 
Amerikoje iki savo žemiausio (nyčios Lenkijoje vadų susitiki- 
laipsnio tuoj po žygio į Laosą. !mas per 1 metų.

Nauja lenkų valdžia kelis kar
tus pareiškė norą pagerinti vals
tybės santykius su bažnyčia, 
kuri komunistų partijai gali pa
dėti konsoliduoti valdžia lenku 
tikinčiųjų tarpe.

Kremlių erzina 
jaunuolių elgesys 
MASKVA. — Sovietų teisin

gumo ministeris Vladimiras Te- 
rebilovas “Trud” laikraštyje 
skundžiasi, kad didžiausia sovie
tų problema esanti jaunimo nusi
kaltimai. Jo ministerija ir įsta
tymų priežiūros įstaigos turin
čios daryti viską, kad tie jau
nimo nusikaltimai sumažėtų.

Sovietų valdžiai jaunimo chu
liganizmas yra ypač erzinantis, 
nes komunizmo ideologai visada 
tvirtindavo, kad “sovietiniai žmo 
nės”, gimę jau po revoliucijos, ne 
bedarys nusikaltimų, kurie esą 
tik liekanos iš buržuazinės vi
suomenės. Gyvenimas tačiau 
parodė, kad taip nėra. Sovietų 
spaudoje pilna nusiskundimų 
apie jaunuolių girtuokliavimą, 
vandalizmą ir nusikaltimus.

Po jaunuolių didžiausias tei
singumo ministerio rūpestis yra 
vogimas iš fabrikų ir įmonių. Pi
liečiai. net ir tie, kurie kitais at
žvilgiais yra labai sąžiningi ir 
padorūs, nemato nusikaltimo 
vagystėse iš “liaudžiai” priklau
sančių darboviečių ir neša na
mo, kas ką gali. Trečias mi
nisterio Terebilovo rūpestis yra 
plačiai paplitęs alkoholizmas.

NEW DELHI. — šią savaitę 
Indijos rinkimuose jau žuvo 25 
asmenys.

BUKAREŠTAS. — Rumuni
jos valdžia, kuri vienintelė iš ko
munistinių kraštų palaiko diplo
matinius ryšius su Izraeliu, kri
tikavo Izraelio laikyseną derybo
se su arabais Rytų Europoje ko
munistai reiškia nusivylimą, kad 
įtempimas prie Suezo nemažėja. 
Satelitiniai kraštai bijo, kad pa
didėjus įtampai tarp Amerikos 
ir Sovietų Sąjungos, gali pasun
kėti jų pačių gyvenimas.

ROMA. — Vatikano speciali 
komisija Kanono Įstatymų Re
formai pasiūlė panaikinti pomir
tines bausmes heretikams, nusi
žudėliams ir masonams. Siūlo
ma leisti juos laidoti katalikų 
kapinėse su religinėmis apeigo
mis.

SAIGONAS.
Thieu perėmė policijos, kurioje ssippi valstijoje 1960 metais bu- 
yra apie 100,000 vyrų, vadova-'vo 70,000 negrų tarp 15 ir 24 

! metų amžiaus. Pernai tebuvo tik
Darbiecių par- . 30,000 tarp 25 ir 84 m. amžiaus.

Sovietų-kinų ginklų 
siunta 8. Vietnamui

“Abendpost” skelbia, kad Ame
rikos slaptosios tarnybos pa- munistais dėl sienos atidarymo 
skelbtais skaičiais, Sovietų Są- Velykų 
junga ir raudonoji Kinija išsiun
tė šiaurės Vietnamui sekančius 
kiekius ginklų:

Posėdžiui-pirmininkavo Jonas 
Vilgalys, Mažosios. Lietuvos Re
zistencinio Sąjūdžio atstovas, se
kretorium buvo Leonas Virbic
kas, Lietuvos Atgimimo Sąjū
džio atstovas. (E)

LAOSE VIETNAMIEČIAI PRADĖJO 
NAUJA OFENZYVĄ PRIEŠ KOMUNISTUS

SAIGONAS. — įPietų Vietnamo kariuomenė Laose, sustiprin
ta naujais marinų, parašiutininkų ir rinktiniais pėstininkų bata
lionais, Amerikos aviacijos padedama, pasistūmėjo šešias mylias 
gilyn ir pasiekė svarini komunistų kelių mazga šepone, apie 25 
mylios nuo P. Vietnamo sienos. Tai pirmas vietnamiečių pasi
stūmėjimas pirmyn nuo vasario 17 dienos. Amerikos helikopteriai 
perkėlė šimtus v’etnamiečių į priešo užnugarį. Daugelyje vietų 
tebevyksta smarkios kovos. Daug nuostolių turėjo JAV aviacija, 
netekusi 31 helikopterio, iš kurių septyni visai sunaikinti, o 24 
iškelti iš užfrontės ir pargabenti į Khe Sanho bazę.

VLIKO TARYBOS POSĖDŽIAI
Vliko Taryba posėdžiavo New Yorke š. m. vasario 26 d. Apie 

Vliko Valdybos veiklą nuo pereito posėdžio Tarybą painformavo 
Valdybos sekretorius Stasys Dzikas. Alikas praėj. metų gruo
džio 30 d. buvo pakvietęs pasitarti JAV Liet. Rendruomęaės val
dybą — pasitarime dalyvavo ir ad hoc sudarytų komitetų (Bos
tone, Filadelfijoje, New Yorke ir kitur) atstovai. Buvo aptartos 
tolimesnės Simo Kudirkos gelbėjimo veiklos gairės.

NAUJIKNOS 
TU* Dąuly N*v*
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proga.

Nauji trukdymai pradėti ry
šium su krikščionių demokratų 
vadų suvažiavimu V. Berlyne.

nors

Vatikanas teisina 
kelione i Maskva 
ROMA.

“L’Osservatore Della Domeni- 
ca” rašo apie arkivyskupo Agos
tino Casaroli, kuris laikomas 
Vatikano užsienio reikalų mi- 
nisteriu, kelionę į Maskvą ir ‘dia
logą” su Kremliaus vadais. Re
daktorius Federico Aleksandri- 
ni vedamajame bando sumažinti 
to dialogo reikšmę, nurodyda
mas kad jo rezultatai buvę ma
ži įvykęs tik pažiūrų pasikei
timas. Jis ypač bando pabrėžti, 
kad Bažnyčia megzdama ry
šius su komunistiniais režimais, 
nerodo, jog ji yra prielanki ko
munizmui laisvuose kraštuose, 
ypatingai Italijoje.

Straipsnyje sakoma, kad Va
tikanas bando visus kelius lai
mėti tikintiesiems laisvę išpa
žinti savo tikėjimą, kur toji lais
vė yra tik teoretinė, tačiau tai 
nereiškią, kad laisvi žmonės tu
rėtų siekti tų pačių suvaržymų 
ir laisvės stokos.



gos ir klestėjimo keliu, žodžiu, 
buvo reikalingas tokio kalibro

Netenka pamiršti, jog mūsų 
Susivienijimas išgyveno nema
ža sunkių laikotarpių. Kaip tik 
tada SLA vadovybėje buvo jau
čiama tam tikra krizė. SLA Cen
tras tuo laiku nebuvo pilnai pa-

• Tiesa,- kad* mūsų Susivieniji 
mas visada buvo Centrinis lietu-

lėje besirūpindamas savo orgri 
nizacijos veikla, lygiai plačiai at
siliepdavo“'į aktualius tautinius 
reikalus;; r 3 sį, • č

Buvo išleista JSLA konstituci
ja su keliais atvejais padaryto^ 
miš pataisomis. I f

talkomis priartėjo -daugiau, ne
gu kokia kita lietuvių organiza
cija prie Amerikos gyvenimo. 
Laisvėš šalyje išaugęs ir išbu
jojęs ^Susivienijimas įsisavino 
pagrindines kilnias Amerikos gy
venimo savybes. čia telkėsi vi
si geros valios'lietuviai, čia vieš
patavo tolerantingumas ir sve
timos nuomonės gerbimas.

no universitete.
Visuose žymesniuose lietuvių 

darbuose Vinikas uoliai daly
vaudavo ir dažnai buvo vadovau
jančiose pozicijose. Atsikūrus, 
nepriklausomai Lietuvai, jis pir
mas parodė tais laikais ypatin
gą pasiryžimą, jis nuvyko į Wa- 
shingtoną ir ten ėjo įvairias di
plomatines pareigas, buvo atsto
vybės sekretorių ir pagaliau Lie
tuvos Charge d’Affaires. 'Pažy
mėtina, kad Matas Vinikas kurį 
laiką dirbo Kaune, užsienių rei
kalų ministerijoje.
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Amerikos lietuviai turi daug 
pasižymėjusių ir nusipelniusių 
veikėjų, kurių darbai buvo skir
ti lietuvių tautai, šių iškiliųjų 
vyrų tarpe Matas Vinikas buvo 
ir pasilieka itin garbingoje vie
toje. Jis priklausė ankstyvesnių 
lietuvių ateivių grupei. Vini
kas į šią šalį atvyko visai jau
nas. Pradžioje dirbo įvairius 
paprastus darbus, bet kartu ir 
lavinosi. Jį matome praeityje 
dirbusį matininku, vėliau chemi
ku, o pagaliau filosofijos dakta
ru. šį laipsnį įgijo Washingto-

Jei tėvai išbalansuo- 
pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk-

smirdi kaip keturi Mississippi 
mula

Viena padėjėja man papasa
kojo, kad pacientai dėvi Skudu
rais kadangi savininkai gerus 
drabužius, gautus iš labdaros 
įstaigų ir pirktus už valdžios pi
nigus, laiko užrakintus atve
jams, kada atvyksta Sveikatos 
Departamento inspektoriai. In
spektoriams išvykus, tos “cinde- 
relos’* (pelenės) vėl aprengia
mos purvinais senais skudurais. 
Tą namą, kurį Pamela aprašo, 
operuojąs savininkas Daniel 
Slander, minėtos Chicagos Slau
gymo Namų asociacijos iždinin-

stimais, s 
nusUsusttiš 
dangsto* Visą dtoną tik ir giri 
dėjosi skundai ’’Man šalta, man 
šalta”. ’

Vienas senis vardu ^lonroe 
paprašė, kad surasčiau adminis
tratorių Morris Weintraubą ir 
pasakyčiau, kad įjungtų šilumą. 
Męs nė nežinojom, kad nakties 
metu garo katilas buvo sprogęs. 
“Pasakyk jam, kad mes žala
me. Visą naktį nebuvo šilumos. 
KM kurie žmonės gali numirti”.

Kai pagaliau suradau Wein- 
traubą, šis atsakė, kad šilumos 
problema bus išspręsta vėliau ir 
paliepė, kad eičiau išvaškuoti 
frontinį koridorių. Jis labiau
siai rūpinosi, kad frontinis kam
barys būtų švarus. “Lobby 
(frontinis kambarys, vestibiu
lis) yra pirmiausias dalykas, ku
rį pastebės sveikatos departa
mentas jei čia pasirodys”, pasa
kė jis.

Vėliau tą pačią dieną mačiau, 
kaip viena jauna slaugės padė
jėja baudė kėdėje ant ratų sė
dintį 90 metų senelį. Slaugei be- 
užmaųnant ant jo sutinusios ko
jos šliurę, ta koja kažkaip užga
vo jos uniformą. Sušukusi ant 
jo “Tu niekam tikęs benkarte”, 
ji spyrė jam į tą koją ir kumš- 
terėjo per petį, žmogelis sude
javo, o ji pagąsdino “... tu, tu, 
dar kartą taip padaryk, aš tave 
sumušiu*’. (B. d.) J. Pr.

tuvių liautos 
stiprini^ -’ M 
buvo ėntuzh 
jimo pątiųbte 
kėlė narių 
kčjimątMyb jbtganizacijai.

O lygiai svarbu pažymėti, jog 
Mato ' Viniko laikotarpiu Susi
vienijimas, likdamas lietuviu 
tautinę ■ patriotine organizacij a,

SENELIU NAMUOSE 
lėdama ir į grindis žiūrėdama. 
Pagaliau, vis dar bandydama iš
gelbėti nors kiek savigarbos, ji 
pradėjo nusivilkti sudėvėtą meg- 
stihį protestuodama: “Bet jis gi 
nėra joks mano “boifrentas”...

Tai yra kaip jie mazgoja pro
tinius ligonis Melbourne slau
gymo Centre, 4621 N. Racine 
avė., kur aš dirbau tris dienas 
kaip slaugės padėjėja( nurses 
aide), čia sunaikinami pasku
čiausi žmogaus savigarbos liku-

paciegtĮį /pradėjo beveik me- 
chaniškaT išsirengti slaugės pa- 
dėj ė j ak griebtaipaliepus.

ėkit! Aš netu- 
l!” sualasijo pa- 
viena momenta 
lutė stovėjo ty-

— Sek pasaką, mamyte. 
Apie senus 
Kai aitvarai 
Skrajojo po

Iš Philip Caputo pranešimo 
Kitas tų keturių tyrinėtojų 

Philip Caputo be kt. rašo:
Sena bedantė moterėlė, nuo 

amžiaus ir ligos palinkusiais pe
čiais stovėjo virtuvės tarpdury
je žiūrėdama į dvi kavą gerian
čias slaugių padėjėjas. Ji irgi 
norinti kavos puodelio.

“Well, tu kavos negausi”, jos 
atsakė. “Kodėl ne?” klausė se
nutė savo artričio sugadinta ran
ka laikydamasi už metalinės 
vaikščiojimo kėdės.

“Užčiaupk savo varlės burną, 
męs čia šeimininkaujame”, su
barė ją, viena padėjėja. Moterė
lė kiek pastovėjusi nušlepščiojo į. 
savo kambarį. Tai buvo Bęacon 
Hilo slaugymo namuose. 7. va- 

I landą, ryto, kur aš. dirbau kąįp 
[maintenance darbininkas.. Bet 
tas bejėges senutes tik žodžiais 
užgauliojimas' buvo niekai, paly
ginus su tuo,;-kaip buvo tarijaų- 
tojų elgiamasi su kitais 3Ž pa-, 
cientais. . .. ■

Savos trumpo pabuvimo metu 
mačiau. ..-itarakonus • bėgiojant 
grindimis,'kurios buvo apskretę 
prisikaupusiu Z purvu j girdej au - 
buvusių ir dabar' senelių. tarpe 
apgyvendintų proto ligonių iste
riškus riksmus, jaučiau.-visur 
esančią žmonių išmatų smarvę... 
Tamsiame kampe tylėdami, sėdė
jo grupė pacientų skylėtais meg-

Daugiau negu tris dešimtis 
metų Vinikas išdirbo Susivieni
jimui ir sveiką kryptį skiepin- 
damas pasiekė. ■ neužmirštamai 
reikšmingų rezultatų, nes SLA 
pasidarė pati didžiausioji ir pa
ti turtingiausieji lietuvių orga
nizacija, kuri gavo pilną plačių
jų lietuvių visuomenės sluoks
nių pasitikėjimą.

SLA organizacijai priklauso 
įvairių pažiūrų ir įsitikinimų lie
tuviai, todėl dažnai pasireikšda
vo. organizacijos .gyvenime tam 
tikra vadinamos “opozicijos” 
dvasia. Nekeisdami jau dabar 
istorijon nuslinkusios tikrovės, 
turim pripažinti, jog ir Vinikas 
dažnai jautė tam tikrą opozici
ją. Ar kas turėjo kokį pagrindą, 
ar- tik Įsi vaizdavo,'kad gali kri
tikuoti Viniką, prie progos sten
gėsi, tai pareikšti. Tačiau šian
dien greičiausiai niekas jau ne
turi žymiajai veikėjui: opozi
cinių nuotaiki, o visi vieningai 
pripažįsta jo | neabejotinai di
džiulius nuopelnus kaip visai lie
tuvių išeivijai, taip ir mūsų Su
sivienijimui.

•’ Rašant šiuos žodžius, mano 
akyse stovi Mato Viniko povy
za. AŠ neužmiršiu gausių jo pa- 

' sisakymų, gražiai atsimenu jo 
svarbius sumanymus ir jo pa
stangas dirbti lietuviams. Ma
tas Vinikas dešimtmečių bėgyje 
buvo bendradarbis, su kuriuo pa
tys petin eidamas Spėjau jf pui
kiai pažinti ir jaučiau jam pilną 
pagarbą.

EKSKURSIJOS i 
I LIETUVA 

KAINA $776.00 
Išvyksta iš Bostonėr 

BIRŽELIO 3, LIEPOS 14, 
RUGPIŪČtO 26./ / 

Lietuvote šios grupės praleis 
po IT dieny.

-Dalyvių, skaičius., ribotas —

Dėl smulkesnių žinių ir regist- 
x gracijos kreipkitės i

■ tkANs - Atlantic
- TRAVEL SERVICE 

390 WEST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 02127 

r s? Tefefonasc (617> 168-8764 
Savininkė: Aldanas Adomonienė

fdft out ihrtyi depend ocx.
One way yoa do ths moae pun- 

Wy it by k the Psyflol
Scvingi Ph> vbere yoa work or the Bond- 
i^Montk Plin where yta banh

ILS. $oads ku
terest hdd to mtuxky of 5 
10 months the firrt thereafter
S.20% to maturity). Thet*» the highest 
rate ever.

Let’s not hope £sr & better tnmrryor. 
aa it.

Jau išėjo seniai laukta '
Juozės Vaičiūnienės knyga ./

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

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

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

čeki ar Money orderį tokiu adresu:

laikos, •
ir laumės jc
laukas ... .

7j- - i-4- - * *" V

S.Petersonienė

Poezija *r pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip - žaidimai ąi 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažiem 
Sįems bei jaunimui: u ». įl
; 1. N. Butkienė, VELYK V PASAKOS, 32 psl., telpa. G pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi' gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po L <toL > '

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formatoF 24 psl., gr> 
žus leidinys. $1,50. ] .

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail Siman-
keviėiaus iliustruota, 130 psl., $1,80. b / '

4. Stasė Vanagaitė - Petersoniene, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip
pasakų, apie paslaptingąsias -laumes Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
pst, kaina 5 dol. . , ? *

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

senimui. Dail. A. Trinkūno viršelis ir iliustracijos. Išleido Dr. Vydūno Fon
das, 528 psL Kaina 4 doL -- > . Jh / - M jf ;;

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir* žygių. Hiustrubta daiL Z. Sodeikien'ės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SĖNOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
.Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai' 
ėiai 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 
tų vaikams perkamas dovanas 
Įėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn. . z -

N A U J I E N Oi
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visko darbo kur telkėsi
os, veikusios ne
gerovei ir laisvei 
as Vinikas paits 
ingas' Susivieni- 
ft nepaliau j amai 
je didesnį pasiti-

tąjp--pate padarydavo bendrą ori 
:^hiiatijęApvęiklos analizę, čia 
^ji|i.U«rėjoįJ^i^ikojusį Susivie
nijimui daugelip~ metų bendra
darbį Stasį Vįtaitgiurs daugiau 
šia ir pasirūpino,/kad Matas Vf- 
irikas ‘ateitų vadovauti Susivie
nijimui. Šio patrioto lietuvio -~~ 
Stasio Vitaičio^; nuopelnai yrą 
ypatingai didėti, tik labai gaila, 
kad. jis iki? šio laiko dar nesuį- 
laukė tinkamo? "sayo kilnių pa- 
starfių jv»tinim'o.s
| Nebūtų • pilnai_ - .apibūdintas 
Mato Viniko darbas Susivieniji 
mėf-jeigu čia tiebūtų primintą; 
jog jis, tapytum numanydamas, 
kad jo darbas organizaci  joj e gri 
E greitai nutrūkti, pasirūpino iš- 
lavinti ir sutelkti SLA Centro 
bendradarbi ii štabą, kurs buvo 
puikiai supažindintas su apdrau- 
dos sudėtingomis taisyklėmis ir 
drausmingai išauklėtas geram 
darbui. Mato Viniko šių pastan
gų dėka mūsų organizacija iki 
šio laiko patvariai veikė ir su
gebėjo-daugumą panų pageida
vimų pakankamai gerai paten
kinti?'.’ .

Laikraštis “Tėvynė” pasidarė

Rašo POVILAS DARGIS, SLA Prezidentas
Lygiai prieš dešimtį metų mi- 

ri dr. M. J. Vinikas, eidataas 
mūsų Susivienijimo sekretoriaus 
pareigas. Nors jau praėjo de
šimtmetis, bet ir šiandien mūsų 
organizacija jaučia velionio nu
veiktų darbų svarbą, kuri neiš-

asmuo, kokiu buvo Matas Vini-ilA A NTfiQ PR ACAR 
kas, kurs galėjo savo aktyvumu Įl/rilN lEaJ • 1 liz 
išj udinti SLA darbuotoj us.

Jeigu atsiminsime mūšų. Su
sivienijimą kūrimosi laikotarpiu, 
tai turėsime pripažinti, jog’ jis 
pamažu augo, pradėjus nuo anais 
laikais gausių’pašalpinių “drau
gysčių”, kaip šv. Jurgio ar kito 
palaiminto vardu pavadintų 
draugijų apimties, pakilo iki 
šiandieninio lygio. 1

Matui Vinikui pradėjus dirb
ti, Susivienijimas įgavo pažan
gios,. .jau tiksliai organizuotos 
fraternalinėsorganizacijos po
būdį. Buvo išdirbtos, pačių rei
kalingiausių,. klasių apdraudos, 
buvo patobulintas kuopų veikir 
mas.- Seimų metu :būvo išleidžia;-, 
mos apyskaitinės’ knygos su. at
sakingų pareigūnų raportais ir

Iš Pamelos Zekman pranešimo

Viena iš minėtų keturių Tri
bune reporterių Pamela Zekman, 
priimta į senelių namus iš kar
to kaip slaugės padėjėja, savo 
pirmame pranešime be kt. rašo: 

Northsidės senelių name į 
maudyklės kambarį ’ suvarė sy
kiu vj^ą-ūr moterį ir jiedu į vie
nas antrą styrojo nuogi stovė
dami, bejėgiai. Įr pažeminti.

Drebėdami^ Het klusniai tiedu čiai šioje žiurkių apsėstoje tvir
tovėje, kurioje gyvena 195 se
neliai ir protiniai paliegėliai. Per 
tą laiką buvusi liudininkė 
daugelio žmogaus paniekos 5r 
neleistino elgešio nuotykių.

Mačiau kaip vieną moterį lyg 
kokį gyvulį padėjėjas pagriebė 
ir kimšo į jos burną šaltą Jftesą. 
Moteris maistu paspringsjn* vel
kama į lovą išspiovė jarf'feųrįą 
įmestas vaistų piliules. į ; j ■ ’.

Girdėjau šauksmus gelbėti su
tinkamus su pajuoka ir paniekos 
žodžiais. Vienai moterei pra-



Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

MIKAS ŠILEIKIS "Tiltas" (Alkius)
Iš atidaromos trijų parodos šį sekmadieni Balzeko muziejuje 

Nuotrauka J. Kasakaičio

AR MOTERYS MENININKES PRILYGSTA 
VYRAMS?

Keistas klausimas, dėl kurio 
dar ir dabar yra Visokių nuo
monių. Ilgą laiką moterys buvo 
laikomos kaip “antraeilis žmo
gus“ — neturėjo lygių teisių su 
vyrais. Kai kuriuose kraštuose 
jos negali dalyvauti rinkimuo
se. Jos turėjo vienintelę teisę 
auginti vaikus ir namus daboti. 
Buvo manoma, kad moterys fi
ziškai silpnesnės negu„ wrai, 
tokiu būdu negalinčios vyrams 
prilygti nei darbu, nei atsakor 
iningose pareigose. Bet jos ne
turėjo nė progų savo gabumų 
nei talento parodyti.

Laikas ir gyvenimas '' įrodė,' 
kad moterys fiziškai ištvermin
gesnės. Y’ra moterų talentu ir 
intelektu apdovanotų. Kultūros' 
istorijoje matome daug talen
tingų ir pasižymėjusių moterų 
kultūros srityse. YTa moterų 
mokslininkių, menininkių, ra
šytojų ir kt. Prie geriausių ap
linkybių moteriai menininkei 
pripažinimas 
lengvas.

Prancūzų 
ninkė Vigęe 
nebuvo įleidžiama j Akadeipiją., 
Tiktai Marijos Antoinette pa
stangomis buvo priimta Į Aka-j 
demiją lygiomis teisėmis suvy-. 
rais. Kita dailininkė,- garsioji: 
romantikė tapytoją'Rozalijai 

niekad nebuvo

talentinga daili- 
Lebrupįlgą- laiką

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Ai

UNIVE

JOHN FABION
(Iš atidaromos parodos šį

A. Cooper biustas (Gipsas) 
sekmadieni Balzeko muziejuje) 

Nuotrauka J, Kasakaičio

ASTUONIOS UŽ AŠTUONIS 
j • . • * - - ■ J L r « ’ ; ~ - - ■»

Naujienosyra.išleidusios arba laiįo savo knygyne brošiūras ir 
knygas įy^h^isįklausi^ais, t reikalais ar nauditfgaih pasiskaitymui. Čia 
yra išvardinti leidiniai; kaiąuęją po 1 ddleri: ' . . f ’

čikaįiėtė/ ^’SPODŽ!AF ' KOMUNISTŲ PAVĘ^GTOJ LIETUVOJ. 
Knyga-yra; ypatingai naudinga; tiems/ kūrifevbaigia pamiršti komunis
tines klastas ir melus. 95 psl. i , 3

L. Dambriūnas, LIETUVIŠKAS AŲKJLSJIMAS ŠEIMOJE. Būtina 
* kiekvienai' jaunai- šeknai^-jieatskiriama-kraičio, dalis jaunavedžiams.

Tik 35 psL, bet juose daug pasakyta.
Dr. A. J. Gussen, ATOSTOGOS VAKARINĖSE VALSTIJOSE. Įdo

mūs turisto aprašymai su iliustracijomis, 76 psL
Edmundas Jasiūnas, CIVILINĖ AVIACIJA JAV. Naudingos ir Įdo

mios žinios apie tą šių dienų būtinybę.
Ksaveras Kaunas, ELEGIs la^sfEpono*'KbLURailos nifki^-

TOJAI. Polemftą, 52 psl. ... J; . , , rg . 5 ^ w .
Dr. agr. A/ŠeŠtokas, SODŲ PIEVELĖS. 'Pritaikyta miestų gyven

tojams. 40 psL *
J. Vaičiūnienė, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MOKYTOJO' DAR1: 

BO APLINKYBĖS. Naudingi pasiskaitymai visiems. 69 psl.
Vincas žemaitis, SŪDUVOS PRAEITIS. Trumpa archeologinė ir 

politiniai istorinė Suvalkijos apybraiža. 140 psl.
šios knygos yra gera šeimos knygynėlio pradžia Jas ir kitus lei

dinius galima gauti Naujienose, atsilankius asmeniškai arba prisiun- 
tus pinigini orderi.

N A u b I
1739 So. HALŠfcED ST, CHICAGO,'il'u 60C0S
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Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus.’ $64 psl Kietais 
viršeliais $10.00, minkštais.. $8.00. , Išleido Amerikos4 Lietuvių Istori
jos Draugija.

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

Norintieji šią knygą Įsigyti, * prašomi parašyti čelį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti: • . - » .

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 4060Ė.

Bonheur,- gimusi 1822 m. tiktai 
po mirties įėjo meno istorijon. 
Amerikietė Mary Cassatt, viena 
iš stipriausių impresionisčių, dėl 
vyrų jneniniukų pasyvumo, ne
dalyvaudavo bendrose impre
sionistų parodose. Paryžiuje ji 
ir mirė apakusi. Gertrude Stein 
išgarsėjo bandydama refor
muoti rašybos nusistovėjusias 
taisykles. Ji rašė futuristišku 
stiliumi: Jikrininkus bei daik
tavardžius iš mažosios raidės. 
Daug kas bandė sekti jos meto
dą, net skyrybą ignoruojant. 
Stein su savo giminėm sudari
nėjo dideles meno kolekcijas. Ji 
buvo veikli Paryžiaus meninin
kų avangardo orbitoje.

Šitame rašinyje sunku būtų 
suminėti kiek yra pasaulinio 
garso moterų rašytojų, meni
ninkių ir pan. Dabar niekas ne
turi drąsos su panieka sakyti, 
jog moterys niekad nesusily
gins su vyrais. Istorijoje gyva 
Montessori, gydytoja ir vaikų 
terapistė, Pliaterytė, politikoje, 
Pečkauskaitė, žemaitė ir kitos 
rašytojos. Ogi lietuvaitės, man 
žinomos amerikietės, mene 
konkuruoja su vyrais. Jos yra: 
Kašubienė, (skulptore), Vida 
Krištolaitytė tapytoja (abstrak- 
tistė), Eleonora Marčiulionienė 
(keramikė-skulptorė), Giedrė 

Z

Žumbakienė (emalio sritis ir ta
pyba), Jadvyga Paukštienė (ta
pytoja), Zita Sodeikienė (tapy
toja, grafikė), (Elena Gaputytė, 
Anglijoje, kurios darbų paroda 
vyko Balzeko muziejuje, skulp
torė). Gražiai reiškiasi Magda
lena Stankūnienė įvairiose dai
lės šakose. Yra ir daugiau pasi
žymėjusių dailininkių. Lietu

.. /‘ŽODINIS” IR
ząišiebilys menas

Mokytojai klasėse mokiniams 
skelbia,, kad “žodinis” (litera
ry) menas dabar nebeturi reik
šmės. Tiktai abstraktus menas, 
kuris iš- žiūrovo reikalauja “in
telektualinės” įžvalgos, esąs gi
lesnio estetinio pajautimo. Mo
kytojai triumfuoja laimėję ab
straktaus meno tereną, pasijutę 
geriau, nes šioje meno srityje 
konkrečių realistinių formų ne
dėstoma. Be to, studentams pa
liekamos laisvos rankos daryti 
taip, kaip jie supranta ir įsivaiz
duoja savo idėjas . . .

Anglai ilgą laiką buvo užkie
tėję vaizdinio meno šalininkai, 
kurie savo dailėje nors ir su 
olandų įtaka, išlaikė anglišką 

vojc taip pat yra daug geni lie
tuvaičių dailininkių. Yra mote
rų garsių solisčių.

Mitas apie moterų nelygumą 
su vyrais civilizuotame pasau
lyje nyksta, kitur jau išnyko. 
Man atrodo, kad Amerikoje 
moterys turi daugiau teisių ne
gu vyrai.

ir nepasiduoda vėjų gaudymui. 
Jeigu lietuvybę kas stengiasi 
palaikyti gyvų, tai mūsų rašyto
jai, visuomenės veikėjai, o dai
lininkams ir bendrai meninin
kams, gal būt, persunkus ir al- 
sakomingas darbas? Kad lietu
vybė būtų gyva, reikia su ja tu
rėti kontaktą per kultūrą, per 
meną, kuris kalbėtų lietuviška 
kalba. Nebilys menas su niekuo 
nesikalba, net pats autorius sa
vo kūriniui pavadinimo neran
da. Posakis: “Daug pašauktų, 
bet maža išrinktų”. Prabėgamo
jo laiko abstraktus menas daž
nai turi trumpas kojas, nors is
torijoje ir palieka pėdsakus^ 
Tiktai dideli talentai gali kurti 
didelius, kad ir abstrakčius da
lykus, nes jie kuria naujus, dar

charakterį iki 1920 metų. Bet 
ir pas britus nebuvo išvengta 
“revoliucijos”, kuri infiltravo 
vorticizmo doktrina. Tada Bri-

&

tanijos menininkai suskilo į ke
lias grupes. Tik realistas Wal
ter Sickert pasisakė už “žodini” 
meną. Kiti vienas po kito atsi
sakė nuo vaizdinio pasaulio ir 
palaipsniui angliškas tipas me
ne dingo. Jie pasidarė niekuo 
nesiskiria nuo kitų internacio
nalinių abstraktistų. Panašiai 
daro ir kai kurie lietuviai daili
ninkai. Jiems abstraktinės idė
jos artimesnės, negu tautinė 
dvasia ir lietuvybė. Už tai nei 
atsakomybės niekas nepaiso. 
Dar vienas kitas iš vyresniosios 
kartos menininkas tremtyje nė
ra užmiršęs, kad jis yra lietuvis 

i nematytus, nebūtus dalykus., 
kaip pvz. musų Čiurlionis, Pi-

I casso. Kandinskis ir kiti. Kai 
gpiu* ja i ^parodo kelią, tada atsi
randa legionai pasekėjų, priga
mindami banalių arba visiškai 
be meninės vertybės daiktų. 
Paskutiniu laiku abstraktinin- 
kai išėjo į ganyklas, kur nėra 
žolės. Iš tūkstančių “bežodinių” 
dailininkų Amerikoje tiktai 
Baziotes — lyrinis alislraktis- 
tas-surrealislas buvo originalus. 
Savo talentu ir lakia vaizduote 
tapyboje padarė žymesnį įnašą 
Amerikos meno istorijoje, pa
našiai, kaip Meksika įvertino 
Siqueiros ir Diego Rivera. Ba
ziotes mirė 1963 m. eidamas 
50-sius metus. Jis buvo graikų 
kilmės. Gimė Penrisylvanijoje.

Abstraktas vra niekas ir tuo 
pačiu kartu gali būti didelis 
dalykus, net meno šedevras. 
Apie abstraktines formas kalba 
ir Platonas, aiškindamas, kad 
abstraktas yni kūrybos pradžia, 
gana sunkiai suderinamas su 
pozityviu pasauliu. Bet menas 
gali ir be žodžių kalbėti. Kaž- 
kok kinietis pasakęs, jog geras 
piešinys atstoja tūkstantį žo
džių. Taip. Realistinis kūrinys, 
kad ir gamtovaizdis, atkreipia 
mūsų dėmesį savo nemeluota 
tikrove, kuri perkelia vaizdą į 
žodžius. Tie, kurie gali kalbėti, 
negali tapyti taip, kad jų kūry
ba turėtų minties ir vaizdo ry
šius su kitais “normaliais” žmo
nėmis. Yra “baisių” dailės dar
bų, bet savo baisumu net kar
tais sužavi žiūrovą ir daugeliui 
nerafinuotos publikos patinka.

Ne tik mene darosi suirutė, 
bet ir socialiniame, politiniame, 
net religijos gyvenime. Jaunu
mo “revoliucija”-- (prieš ką ?— 
Aut.) beveik visur jaučiama. 
Daug ką verčia su jais skaity-

Raginkite savo apylinkę 
dug ti g taupykite!

į® ...... .* . . .... - - v -
Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 

didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa- 
. riekti 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

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

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
{MeigU 1923 metaia TeL 421-3070

Įgtalgoc pietuose kiemas automobiliam* partatyti
”’U<" ........ ........................................................................................ - '.I., - ... r   „ . ..... _■   ..    " “    

atidaroma paroda
Balzeko Lietuvių kultūros 

muziejuje, 1012 Archer Avė. 
kovo 7 d. 2:00 vaL popiet ali- 
daroiiKi trijų dailininkų — M. 
Šileikio, A. Cooper ir J. Fabion 
darbų paroda. Bus išstatyta 32 
eksponatai - tapyba, skulptū
ra ir grafika. Paroda tęsis iki 
balandžio 10 d. Visi kviečiami 
atsilankyti. Įėjimas nemoka
mas. Muziejaus valandos nuo 
1:00 — 1:30 vai. popiet. Atdara 
ir sekmadieniais.

tis. Pav. Perthe, Australijoje 
vyskupas leido per pamaldas ka
tedroje šokti “jazz-rock”. Pri
sirinko 2,500 jaunimo. Po pa
maldų vyskupas pasidžiaugė, 
kad jaunimas duoda vilties . . .

M. A

LIETUVIŲ MENAS
(Iš Balzeko muziejaus foto archyvų)

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

EflBS

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

BE DRUSKOS
Kieti viršeliai 14.00, minkšti — $3.50. 404 puslapiai.

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

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

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

= SAVE AT

Mutual Federal
Savings and Loan

INSURED

2212 W. CERMAK RD, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Peter Kazanauskas, President TeL 847-7747

OFFICE HOURS
Monday, Tuesday, Friday, 9 A.M. to 4 P.M.

Thuraday, 9 A.M. to 8 PJt.
Saturday, 9 A.M. to 1 P.M.

%
PER ANNUM

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

2 YEAR MATURITY

% PASSBOOK
ACCOUNT

PER ANNUM ------

Paid and 
Compounded

AnsivCPSary05/
No Business Transacted on Wednesday NOW INSURED TO $20,000

1 — NAUJIENOS, CHICAGO 1, ILL, — FRIDAY, MARCH 5, 1071
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Generolo Gustaičio dukra — žymi Amerikos žurnalistė

metams ______ ________ _ $20.00
pusei metų  $11.00 
trims mėnesiams  $6.00 
vienam mėnesiui  $2.00

irtose JAV vietose:
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pusei metų$10.00

Subscription Rates:
n Chicago $20.00 per year. $11.00 per 
dx month. $6.00 per 3 months. In 
ather USA localities $18.00 per year, 
510.00 per six months, $5.00 per 
three months; Canada $20.00 per year; 
jther countries $21.00 per year.

10 cents per copy. 10 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
hicagoje ir priemiesčiuose

trims mėnesiams — 
vienam mėnesiui __

_____ - $5.00
...__ ri-75

Kanadoje: x
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_____ 511.00
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
m-kmadienius laidžia Naujienų Ben 
drovė, 1739 So. Halsted St.. Chicago. 
TTĮ, 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

pasirinktas kelias žada gražią 
ateitį. Ji Amerikos spaudoje ži
noma Rasa Gustaitis vardu. Ji 
yra tik 36 metų amžiaus, bet 
Amerikos spaudoje jau spėjo pa-

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

Verčia viršyti penkmečio planus
Vytautas Vazalinskas, niekad žemės neturėjęs ir jos 

nedirbęs “tarybinės” Lietuvos žemės ūkio ministras, 
tvarko visus sukolchozintos Lietuvos žemės reikalus. 
Matyt, kad jis moka ne tik gerai prie Maskvos valdovų 
prisitaikyti, bet pajėgia ir su Antanu Sniečkum gerai su
gyventi. Kiekvieną metą jis sukviečia kolchozų ir sovcho- 
zų valdovus, papasakoja jiems apie žemės ūkio reikalus ir 
išdėsto jiems okupanto ir “tarybinės” valdžios reika
lavimus.

Šiais metais kolchozų valdovai buvo sukviesti į Dot
nuvą, kur kelias dienas jiems buvo skaitomos įvairios 
paskaitos ir duodami nurodymai, ko šiais metais iš jų lau
kiama. Ministras Vazalinskas tris valandas jiems pasa
kojo apie įvairias Lietuvos žemės ūkio spragas ir davė 
nurodymus, ko sovietinė vyriausybė iš kolchozininkų 
laukia. Vazalinskas kolchozų ponams davė labai daug 
įvairių skaitmenų, lygino su kitų metų skaitmenimis ir 
anksčiau buvusiais penkmečių planais. Kalbėjo jis lie
tuviškai, bet žemės ūkio derlių matavo rusiškai. Visame 
laisvame pasaulyje žemės derlius matuojamas pagal gau
namų grūdų kiekį, tuo tarpu Vazalinskas derlių matavo 
grūdus su šiaudais.

Amerikos lietuviai žino, kad praeitą penkmečio pla
ną lietuviai atliko dviem mėnesiais anksčiau, negu rusai 
jiems buvo paskyrę ir laukė. Apie tokį didelį darbštumą 
pasigyrė ne vien lietuviai komunistai, bet teikėsi tai pa
minėti ir rusai Džiaugėsi tais laimėjimais ir Vazalins
kas, bet jis vis dėlto buvo nepatenkintas. Dotnuvon su
važiavusiems komunistams jis pasakė:

“Todėl būtina didinti pašarinių kultūrų derlin
gumą, kuris dar yra menkas ir žymiai atsilieka 
nuo grūdinių derlingumo. Jei 24 — 25 centneriai 
grūdų kartu su šiaudais dabar duoda apie 30 ent (cent 
nerių) pašarinių vienetų iš hektaro, tai pašarinės 
kultūros, užimančios didžiausius plotus, žymiai ma
žiau” (Tiesa, 1071 m. vas. 17 d., 2psl.).
Derlingumui nustatyti reikalingas vienodas matas. 

Jeigu mes sutarto mato neturime, tai negalime turėti 
bendros kalbos. Rusai hektaro derlingumą, matyt, ma- 
tuojau su šiaudais ir grūdais. Jie nepasako, kokiais šiau
dais. Džiovinti šiaudai vienodai sveria, o apdžiovintų 
šiaudų svoris kitoks. Sulytų šiaudų svoris taip pat būna 
kitoks. Amerikos ūkininkai matuoja šieną mašinų su
muštais ryšuliais, bet jie nematuoja šieno su sėklomis.

JUOZAS KARIBUTAS {

85 DIENOS EUROPOJE
i.
Jau iš mažens turėjau didelį norą ke

liauti. Keliauti — tai mano svajonė ir troš
kimas. Gal todėl mėgau skaityti kelionių 
aprašymus bei romanus. Mano dienos lai
mingiausios tada, kai keliauju. Tiesa, 
mes visi čia esame tik laikini keliauninkai. 
Keliauninkai, berenką laikinus žemiškos 
kelionės įspūdžius bei jos nuopelnus. Už
tat vertingai pražygiuotas gyvenimo kelias 
teikia mums šviesių ir malonių prisimini
mų. Atsigręžti atgalios nėra baisu, nors 
laikino keliauninko šios žemės kelionė ar
tėtų prie pabaigos.

Keliauti, keliauti buvau ir tebesu entu
ziastas. Gal užtat pasirinkau keliautojų 
klubo siūlomą kelionę po senelę Europą, 
su kuria arčiau susipažinęs jaučiuosi labai 
laimingas.

PASIRUOŠIMAS KELIONEI
American Continental Club, vokiečių 

tvarkomas, atidaras visiems. Skelbiama, 
kad jis yra tarptautinis. Įstoti Į klubą kiek 
vienas gali, užsimokėjęs §20. Tai metinis 
mokestis. Kelionė į Frankfurtą A. M. kai
nuoja tik §310 —r ten ir atgal. Prie viso to 
dar tenka nusipirkti vadinamąją “Eurail- 
pass”, kuris trims mėnesiams kainuoja 
§210 pirmos klasės traukiniais. Be viso to, 
dar tenka apsirūpinti amerikonišku pasu. 
Tada jau atrodo, kad beliko tik krauti

žingsnius pradžios mokyklon. 
Paskui jau viskas, kad ir nepa» 

I lankiomis sąlygomis, klostėsi to- 
Įli už Lietuvos ribų: tremtyje, o 
I vėliau Čia Amerikoje. Ji mo- 
I kėši Vienoje, paskui, persikė- 
I lusi Amerikon, baigė Oberlin 
I (Ohio) kolegiją ir vėliau Mis
souri universitete Graduate 

Į School of Journalism. Gerai pa
siruošusi savo pasirinktai pro
fesijai minėtose mokslo įstai
gose, pradėjo dirbti žurnalisti- 
kos srityje: “Washington Post” 
išbuvo net penkerius metus, pas- 

I kui dirbo “Herald Tribune” New 
Yorke ir eilėje kitų laikraščių, 
kaip ir dabar kad rašo ne tik 
"Los Angeles Times”, bet ir ki
tiems.

Yra parašiusi knygą “Tur
ning on”, kuri turėjusi gerą pa
sisekimą ir dėlto buvo išleista 
dar taip vadinamoje "paper- 

I back” formoje. Ta knyga buvo 
į išleista “New American Libra-

gerai atlikęs: tie amerikiečiai 
visi jau buvo supažindinti su Lie
tuvos likimu ir sovietiniu reži
mu.

Berods, prieš daugiau kaip 
metus laiko Naujienose rašiau, 
kad Amerikos didžiojoje spau
doje laikas nuo laiko pasirodo 
straipsniai, kurių autorės pavar
dė yra lietuviška. Tie straips
niai yra spausdinami žurnaluo
se ir tokiuose didžiuliuose laik
raščiuose kaip Los Angeles Ti
mes, priskaitančio milijoną su 
viršum skaitytojų. Gi to laik
raščio sekmadienio laidos tiražas 
siekia net 1,317,220! Ir tik kaip 
sekmadienio to laikraščio laido
se yra spausdinami gen. Gustai
čio dukros straipsniai.

Generolo Gustaičio, buvusio 
Lietuvos nepriklausomybės lai
kų karo aviacijos viršininko, 
dukra Rasa yra dar jauna mo
teris, kuriai, kaip atrodo, josi tespėjo padaryti tik pirmuosius Fry” leidyklos 1968 m. Dabar Ra

sa rašo kitą ekologinio turinio 
knygą, kuri bus lyg ir tęsinys 
pirmosios. Ir ši knyga spaudai 
jau turi būti atiduota šių me
tų gale — vėliausiai kitų pradžio
je.

Rasa Gustaitytė yra ištekėju
si (vedybinė pavardė Moore), 
augina šeimą, gyvena San Fran
cisco mieste.

Generolas Gustaitis, kaip ži
nome, Lietuvą okupavus sovie
tams, 1941 m. kovo mėn. mėgi
no iš Lietuvos pabėgti, bet so
vietinių agentų buvo dar sulai
kytas, suimtas, išvežtas Sovietų 
Rusijos gilumon ir, Rasos teigi
mu, dar tų pačių metų rudenį 
ten nužudytas.

veik įkopti į viršūnes: nes jei to-

madieninės laidos priede (ma
gazine) “West” dedamas jos, Ra
sos Gustaitytės, vedamasis strai
psnis apie San Francisco miesto 
turtingo pramonininko kovą su 
miesto valdyba dėl miesto gro
žio aplinkos išlikimo, tai iš to 
galima spręsti, kad Rasa Gus
taitytė yra viena žymesniųjų 
žurnalisčių.

Rasa Gustaitytė gimė nepri
klausomoje Lietuvoje, bet ten

Vazalinskas pasigyrė, kad ir žemės ūkyje padaryta 
pažanga per paskutinius penkis metus. Jis nurodė, kad 
per penkmetį padidėjo grūdų gamyba 1.7 karto, bulvių 
gamyba — 1.4 karto, cukrinių runkelių gamyba 1.4 karto, 
bet jis tuojau pat pridėjo visų eilę nesklandumų. Be grei
to penkmečio plano pravedimo, jis Dotnuvon sukvies
tiems Lietuvos dvarų valdovams pasakė:

“Juk pernai, nežiūrint, kad derlingumas kolū- 
< kiuose ir valstybiniuose ūkiuose padidėjo 2 procen

tais, bendras grūdų surinkimas sumažėjo 5 procen
tais, nes 7 procentais sumažėjo pasėlių plotas.” “Per 
pastaruosius trejus metus vidutiniškai žuvo po 66.3 
tūkstančių hektarų arba 15 procentų žiemkenčių, oi 
Anykščių, Klaipėdos, Kretingos, Lazdijų, Pakruojo, 
Šilalės, Tauragės rajonuose — net 23 — 25 procentai. 
Tai didelis nuostolis, ir kovoti prieš jį reikia geriau 
paruošiant žemes, prižiūrint pasėlius, o selekcinin
kai turėtų išvesti atsparesnių veislių. “Didelė spra
ga, auginant vienmetes žoles,— tai ankštinių kul
tūrų — vikių ir lubinų sėklos trūkumas. Jų supir-| 
kimo planai sistemingai neįvykdomi. Būtina šį trū
kumų nedelsiant pagerinti”... “Įrengti gausų ir 
pastovų derlių duodančias ganyklas labai varžo svar
biausiųjų ganyklinių žolių — baltųjų ir rausvųjų do
bilų bei miglių sėklų trūkumas. Per pastaruosius 
trejus metus valstybė supirko 7 procentus planinio 
jų kiekio... ” “Linai yra skaudžiausia vieta res
publikos žemės ūkyje. Nors pastaraisiais metais dė
ta nemaža pastangų, koncentruojant pasėlius, me
chanizuojant darbus ir plečiant pirminį apdirbimų 
fabrikuose, tačiau reikiamų rezultatų dar nepasiek
ta. Ketverius metus iš eilės neįvykdomas linų pluoš
tų planas, neįvykdyta ir penkmečio užduotis”.
Pasigyrimas, kad penkmečio planas įvykdytas anks

čiau negu rusai reikalavo — vienas dalykas, o gyvenimo 
tikrovė lietuviškame kolchoze yra visai kitas dalykas. 
Viršuje nurašytos citatos iš paties žemės ūkio ministro . 
Vazalinsko kalbos kolchozų valdovams.'

Nežiūrint į sėklų ir mašinų trūkumus, Vazalinskas 
reikalauja, kad valstybei būtų “parduoti” reikalingi ja
vai, ir kad vargšai kolchozininkai naujų penkmečio pla
nų baigtų dar penkiems metams nesukakus.

daiktus Į čemodanus ir leistis Į kelionę. Ta 
paskutinė “ceremonija’’ gal ir yra pati 
sunkiausia. Mat, atsiranda daugybė Įvai
riausių klausimų. Reikia nusistatyti pa
čiam kelionės planą, nes visa ekskursija 
skrenda tik į Frankfurtą ir ten susirenka 
tik skridimui atgal paskirtą dieną. Taigi, 
atvykus į Frankfurtą, tenka pačiam ke
lionės “vairą” reguliuoti, kad laiku galė
tumei suspėti ir galimai daugiau pamatyti. 
Tas ir sudaro daugiausia “rūpesčių”.

Vis dėlto pradedant tokią didelę kelio
nę, ir paliekant namus, teko susimąstyti. 
Ar mažai nelaimių atsitinka?... Ką gali 
žinoti? Bet kada viskas jau sutvarkyta, tai 
trauktis atgal nebeįmanoma.

AERODROMAS
Viskas sukrauta i automobilį. Atsisvei

kinta su savaisiais. Graži popietė. Palmės, 
lyg sargybiniai, stovi išsitempusios gatvių 
pakraščiuose ir moja išvažiuojančiam.

Po pusvalandžio atsirandam aerodro
me. Keleivių daugybė. Visi rikiuojasi į 
eiles sutvarkyti paskutinius kelionei raika- 
lingus formalumus. Įsirikiuoju Į eiles ir aš. 
širdyje jaučiu nerimą. Galvoje eibės min
čių, spėjimų. Kaip pasitiks ir atrodys Eu
ropa po tiek metų jos nemačius? Kaip pa
vyks nugalėti Atlantą? Ką atnešė Europai 
pokariniai metai?

Mūsų lėktuvas laipina porą šimtų kelei
vių. Be visų tų, čia betarpiškos pažinties 
su Europa panorėjusių keleivių, dar tūks
tančiai kitų. Nuotaiką gadina tas didelis 
erzelis nelabai jau gerai apsirengusių ke-

Maža smulkmena. Stengiausi 
susižinoti su Rasa, pastebėjęs 
jos straipsnius. Nutariau gau
ti daugiau žinių apie ją ir pa
skambinau į “Los Angeles Ti
mes” leidyklą, prašydamas Ra- 

Į sos adreso. Atsakymas buvo — 
"ne”. Esą, atsiųsk jos vardu 
mums adresuotą laišką ir mes 
jį Rasai persiusime. Ir taip jos 
adreso negavau. Bet nuvykęs į 
San Franeisko labai lengvai pats 
tą adresą susiradau.

Alg. Glažė grįžo iš 
tolimos kelionės

Prieš apie mėnesį laiko liuk
susiniame olandų laive “SS Sta- 
tendam” atsisveikinau Alg. Gla- 
žę, palinkėdamas gero vėjo jo 
tarnybinėje kelionėje į Centre
line ir Pietų Ameriką. Išplauki
mo proga, kaip įprasta tokiuose 
laivuose, buvo šauni “cocktail 
party’”, kurios proga teko susi
pažinti su visa eile amerikiečių, 
aukštų pareigūnų, Algirdo virši
ninkų bei bendradarbių. Paski
ruose pokalbiuose, palietus poli
tines tema, pasirodė, kad Algis 
savo, kaip lietuvio, pareigą yra

Alg. Glažė iš tos kelionės, ku
ri siekė net Venecuelą, atgal — 
pasiekęs Kolumbiją — grįžo lėk
tuvu. Paklaustas kaip pavyko 
kelionė, pareiškė: “Kelionė — 
fantastiška, įspūdžiai puikiausi”.

Ta Algirdo Glažės kelionė tar
nybos reikalais Pietą Amerikon 
pasitaikė kaip tik labai laiku: 
jis buvo reikalingas tikrai ge
ro poilsio, kurio niekur geres
nio nerasi kaip tokiame praban
giniame laive, koks yra “SS 
Statendam”. Mat, Alg. Glažė 
yra Los Angeles Mažosios Lie
tuvos Bičiulių Draugijos pirmi
ninkas, ir šiemet, rengiant sau
sio 15-tosios minėjimą, visa ren
gimo, pinigų ir darbų našta už
gulė beveik jo vieno pečius. Be 
planuojant minėjimą, posėdžia
vo ir tarėsi visa valdyba (Algis, 
jo brolis Vytautas ir aš). — Dau
giausia pas mane. Bet štai prieš 
pat minėjimą Vytautas Glažė at
sidūrė ligoninėje. Belikome tik 
du. Dirbdamas septynias dienas 
ir iš anksto žinodamas, kad ne
galėsiu išlikti iš darbo minėji
mui sausio 10 d., stengiausi tal
kinti Algirdui darbu ir pinigu, 
kiek to reikalavo mūsų numa
tyta minėjimo apimtis. Kai atė
jo minėjimo diena, nedaug bet- 
trūko, kad minėjimas nebūtų 
įvykęs: Algirdas buvo užklup
tas staigios slogos. Tačiau su
kaupęs paskutines jėgas, pats 
vienas pravedė visą labai puikiai 
pavykusį minėjimą, nežiūrint, 
kaip jis pats paskui (sausio 15) 
laive “SS Statendam” prisipa
žino, buvo tiek pavargęs, kad: 
%, sakant įvadinį žodį atida
rant minėjimą, kartais atrodė, 
jog beveik virstu iš kojų...”. Bet 
neišvirto, išlaikė iki galo, iki pui
kaus pasisekimo — kiek tokie 
minėjimai vertinami...

Pamariškiai taip greit nevirs
ta... Algirdas Glažė yra pama
riškio (klaipėdiškio) veikėjo 
Martyno Glažės sūnus, gimęs 
Klaipėdoje, į Vakarus išblokš
tas karo audros. Mokėsi ir su
brendo jau tremtyje ir vėliau 
Amerikoje. Dabar jis yra la
bai įtakingos Amerikos gyveni
me susisiekimo ir turizmo reika- 
us tvarkančios įstaigos aukštu 

pareigūnu, kaip lygiai entuzias
tingu veikėju Mažosios Lietu
vos lietuvių likiminėje kovoje.

Per pasaulį kelfauįa 
žmogus ...

Čikagos lietuvių kolonijos 
“ambasadorius” septyniuose 
vandenynuose, penkiuose konti
nentuose, Jurgis Kodis sveikina 
"Naujienų” skaitytojus savo da
bartinės kelionės aplink pasaulį 
metu — iš Singapore ir Taipai. 
Rašo: “...linkėjimai visiems...”.

'kad naujoje partijos istorijoje 
Leonidas Brežnevas yra atrink
tas ir iškeltas kaip svarbiausias 
asmuo dėl jo suvaidintos rolės 
H Pasauliniame kare. Tatai ro
do, kad vėl tenka perrašyti so
vietų istoriją...

Išskiriant “patį” Staliną, Brež
nevas perstatytas kaip vienin
telis didelės reikšmės politinis 
lyderis karo metu. Knygoje ra
šoma:

"Mažosios žemės (Malaja 
Zemlia, prie Novorosijsko) gy
nybos siela buvo 18-tos armijos 
politinio skyriaus viršininko L. 
I. Brežnevo vadovaujamas nar
sių komunistų kolektyvas”. 
Brežnevas plačiai varęs partijos 
politinį darbą 18 armijoje.

Tikisi pagaminti 
švarius motorus

Dalyvaudamas 15 Nato vals
tybių ekspertų konferencijoje 
Eindhoven mieste, Olandijoje, 
amerikietis ekspertas optimis
tiškai pareiškė, kad yra gera 
viltis nebeužilgo pagaminti tur
bininius automobilių motorus, 
kurių kaina bus galima tiek su
mažinti, kad automobilis nebran
giau kainuos kaip dabar. Tas ek
spertas yra John Brogen, Nacio- 
nal. Oro Taršos Kontrolės Ad
ministracijos direktorius. Jis 
pareiškė, kad Jungtinės Valsty
bės tokio motoro modelius jau 
išdirba. Turbininiais motorais 
būsią galima patenkinti oro šva
ros standartus, kadangi tie mo
torai labai mažai teduoda tar
šos.

Chrysler korporacija jau prieš 
keletą metų atlikusi išbandyi- 
mus su turbininiais gazo moto
rais ir buvę įrodyta, kad tech
niškai ir komerciškai yra gali
ma, tik kol kas tokie motorai te
bėra pusantro karto branges
ni už dabar vartojamus gazolini- 
nius.

švaraus, dujomis (gazu) kū
renamo turbininio motoro pro
blema būsianti galutinai išspręs
ta, jei ne 1975, tai 76 ar 77 me
tais.

SKAITYK PATS IK PARAGINS 
., t KITUS SKAITYTI 
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: lionei žmonių. Visi nori atsikalbėti su pa
lydėjusiais.

Lėktuvai neria vienas po kito. Čia žiū.-_ 
rėk, vienas jau pakyla, o kitas leidžiasi. 
Vieni skuba į lėktuvą, kiti iš jo. Taip ver
da aerodromo gyvenimas — gyvenimas, 
kuris išsineria iš kasdienybės ir neša žmo
nėms kitokių šviesų ir erdvės gyvenimo 
valandų. Bet tų valandų pernelyg maža: 
nuo Los Angeles iki Frankfurto tik 10, ir 
dar šešetas valandų atsukus atgal..

Mus surikiuoja, susodina po tris eilėse. 
Lėktuve muzika. Raminanti, vedanti į 
užuomaršas. Lyg būtumei klasikiniame 
koncerte. Grakščios “World Airways” pa
tarnautojos maloniai šypsosi, pranešda
mos apie palankų orą bei artėjančią vaka
rienę. Vakarienė būsianti su konjaku, bet 
pirm to būsią pateikta po taurę šampano. 
Vėliau praneša skridimo aukšlį, distanciją 
i r kitokias skridimo smulkmenas. Ypatin
gai ilgai aiškina nusileidimo procedūrą. 
Iškelia pūslę, apsimauna lanku ir aiškina, 
kaip nelaimės atveju ją pripūsti, kaip gel
bėtis. Keista, kad į jos aiškinimus visi ke
leiviai žiūri labai skeptiškai, abejingai. At
rodo, lyg sakytų, jei teks kristi į Atlantą, 
mes jūsų patarimu jau nesinaudosim. Kaž 
kaip smelkia vidinė viltis, kad nieko neat
sitiks. Kojos spaudžiasi prie lėktuvo grin
dų, lyg tvirtindamos aną nuojautą.

Pagaliau lėktuvas išsihėgėja kietu grin
diniu ir kyla į padanges. Keletą kartų su
svyruoja ir išlygina savo svorį- Skrendam 
taip, lyg sėdėtume ramiausiai kambaryje. 
Tik saulė daug greičiau nusileido ir mes

paskendome debesų tamsoje. Kartais at
rodė, kad mes kabame ore lyg vyturys pa
vasario rytą.

Prasidėjo vakarienė su gerais karštais 
patiekalais. Padavėjos neša kvepiančius 
kepsnius bei šampaną. Jos labai maloniai 
šypsosi keleiviams. Kiekvienam aišku, 
kad nenatūraliai. Tarnyba...

Vakarienė tęsiasi nepaprastai ilgai. Nė 
ra kur beskubėti, kai lėktuvas skuba už vi 
sus. Baigus vakarieniauti, žvilgteriu Į sa
vo laikrodį: penkiolika po devynių. Tin
giai išsitiesiu ir noriu atsikvėpti poilsiui. 
Ramu. Jaučiasi artėjanti naktis. Skrenda
me per Atlantą , bet prieš akis šviesa. Ar
gi galėtų būti kur nors dar koks miestas? 
Spėlioja nepatyrę keleiviai. Nejaugi mes 
dar tebesame sausumoje, kur didmiesčio 
žiburiai nušvietė erdvę.

Bet vos pradedame artėti į rytus, švie 
sa ėmė ryškėti. Visų nustebimui, pasirodė 
aušra. Aušra priartina saulėtekį vos tik po 
dešimtos valandos vakaro!

Mes praradome naktį. Naktį, kuri 
neša poilsį ir atgaivina jėgas bei nuotaiką. 
Mes prarandam naktį. Mūsų lėktuvas dūz
gia viršum plunksninių debesų. Apačioje 
Atlanto didžiulės bangos. Rodos, juntu jų 
galingą jėgą. Gaila, kad nėra jokios pro
peršos, pro kurią galėčiau jų ritmą h 
plastikos šoki pamatyti. Pajusti narsiai 
plakanti Atlanto pulsą ir apglėbti jo nera
mų, ilgesingą, kartu labai pražūtingą van
dens žalsvumą. Jaučiu, kad jo alsavimas 
veikia keleivių nuotaikas. Atlantas po mū
sų kojom. Rodos, juntu Europos pulsą —

Europos, kurią palikau prieš dvidešimt 
metų, kurios būdamas už vandenynų ilgė
jausi. Ji mano antroji motina. Ji mane nž 
augino ir išleido į žmones, taip staigiai ir 
visai netikėtai sumaišė mano ir daugelio 
gyvenimo kortas.

EUROPOJE
Pirmasis pranešimas: skrendame vir

šum Olandijos ir jau netrukus būsime 
Frankfurte. A. M. Oras toks ir toks, prisi- 
riškite diržus.

Žvelgiu pro langą ir matau žaliuojan
čius laukus, raudonuojančius namų sto
gus, o širdis ima smarkiau plakti. Kažkaip 
po tiek metų susitikimas su Europa kelia 
nerimą, ir visokie prisiminimai užgula 
mano nemigo išvargintą galvą.

Lėktuvas stabdo greitį. Matau Frank
furto miesto panoramą. Miesto, kuriame 
praleista tiek laiko. Nors ir ne pačiame 
mieste, bet Hanau. O juk vistiek čia labai 
dažnai atvykdavau visokiais reikalais. La
geriniai reikalai buvo labai rimti. Gyventi 
reikėjo. Gal todėl mintys ritosi greičiau 
negu lėktuvas. Ir jaudinausi.

Lėktuvas pasiekė žemę. Keleiviai ėmė 
ploti ir džiūgauti. Vadinasi, laimingai nu
galėtas Atlantas. Dabar liks tik tęsti kelio
nę. O ji labai ilga. Beveik trys mėnesiai 
laiko. Tai labai nemažai.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį “Naujienas”

4 — NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL— FRIDAY, MARCH 5, 1071



OR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS I 

2858 W. 63 rd STREET 
Ofiso telef.: PRospect 8-322$ 

Rezid. telef.: WAlbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai ryta. 

vaL vak. Tree. ufrinryt.

R«z. t«L 2394683

0R. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6416 
Priima ligonius pagal susitarimą

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Tolafu PRospect 8-1717

DR. S. BIE21S 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vai, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree’ 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas.

DR. EDMUND E. CIARA 
27uv W. 5<st STREET 

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

šeštad, 10—2 vaL

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EiSIN - E1SINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti MI 3-0001.

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3344 WEST 63rd STREET 
. OFISO VALANDOS:

Treč. ir šeštad. uždaryta.
Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000
Rezid. telef.: GArden 3-7278

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
■J.-. - GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. » 
2454 WEST 71st STREET ..

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

dienį nuo 8 iki 12 vaL , .
’ Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 7I$t Št. — Tel. 737-5149
Tikrina akis -Pritaiko akinius ir 

-“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 vaL vak.—- 

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

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tek 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tek WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimų.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

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

Trumpų (mini) sijonų laikai 
dar nėra praėję. Madų kūrėjai, 
norėdami įnešti ką nors naujo 
į moterų madų pasaulį, jau 
prieš metus laiko sukūrė midi 
(apie 8 col. žemiau kelių) ir 
maxi (iki kojų kauliukų) sti
lius. Abu šie stiliai ypač Ame
rikoje labai sunkiai prigijo. Ir 
visai nelauktai pačios moterys 
pradėjo reikalauti ketvirtojo 
ilgio, knees (kelių) ilgio sijonų.

Paryžiaus madų kūrėjas 
Philippe Venet sako, kad jam 
visai nesvarbu, kokio ilgio si
jonus moterys dėvi. Tegul dė
vi kaip kuriai patinka. Tačiau 
gražiausios jos sukurtos dieni
nės suknelės ir labiausiai mo
terų mėgstamos yra 2 coliai 
virš kelių. Palaidinukės (blius 
kūtės) ilgom, plačiom, su ran
kogaliais (rankovėm, nešioja
mos su klostytais sijonais. 
Suknelių medžiagos — gėlėtos, 
ryškių spalvų (šilko, krepo, 
chiffon’o). Madingos tokios 
spalvų kombinacijos: mėly-t 
na ir raudona,. mėlyna ir oran
žinė.

Paltų ir švarkų pečiai platūs. 
Rankovės platokos. Prie paltų 
madoj odiniai ir aksominiai 
diržai su sagtimis. Tai II pa
saulinio karo mados.

Paryžietis madų kūrėjas 
Louis Ferand įvedė Į šių metų 
madą raudonus batelius. Sa
koma, kad šiuo metu Paryžius

P. ŠILEIKIS, 0. P.
orthopedas-protezistaš

V* Aparatai - Protezai, Med. Baj>- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 

* (Arch Supports) ir t. L
Vai;: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, 111. 60629 

; .... Telef.: PRospect 6-5084 ,
'■: - ---------------------------------------------—— ----------------------------- --—■——

CRAD1NSKAS
AM-FM RADIJAS

•h. TIK $45.00- •
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
LIETUVI, EIK PAS LIETUV11

> z

Apdraustas perkraustymas 
iš' įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place . 

Tel.: FRontier 6-1882

PERKRAUSTYMAI Ū-

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

— R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

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

sek- 
val’

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

CHICAGO. ILL. 60629

KELIONĖS I LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

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

Vladas Rasėiauskas 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

Piliečių uuoiujrijvjč,
trečio aukšto salėje.

šitame bankete bus pagerbtas

raudonuoja nuo raudonų 
telių.

Ferand rūbų stiliuose 
daug afrikietiškų spalvų ir ele
mentų, pav. safario švarkas. 
Labai gražūs jo serafanai 
(jumpers), prie kurių dėvi
mos puošnios bliuskutės. iš 
mezginių arba papuoštos rauk 
tais užbaigimais (ruffles).

Apskritai, Paryžiuje mot. 
drabužių ilgis sukasi apie ke
lius: 2 coliai virš ir 2 coliai že
miau kelių

Mini, vis dar dėvima jaunuo 
lių, ypač Amerikoje, neišny
ko. Ir prieš tai madų kūrėjų ne
bevedama kova, kaip tai buvo 
pradžioje midi ir maxi pasiro
dymo. r 
nešiojami ilgi siauri batai, nių trūkumų padengimas nuo 
Profesionalų rekomenduoja- lat tenka mūsų profesionalų ir 
ma aukštom ir plonom mote- prekybininkų mažam būreliui, 
rim. j Tokie neišsemiamo

Mari — ilgumas iki kulnų — lietuviai yra Dana ir Vilius Ba 
nors ir gražus, bet dėl neprak ziai, Vince Dental Ceramics 
tiškumo mados neužkariauja, firmos savininkai. Kaip visuo 
o palieka ir toliau išeiginiu rū- met, jie neatsisakė teikti savo 
bu. Paryžiečio Venet vakari- paramą ir tapo Pirmyn Choro 
nių rūbų madoj vyrauja siuvi- mecenatai paaukodami $100 
nėtas krepas, chiffon as, ir, “Šikšnosparnio” operetės pa- 
kaip ir seniau, papuošimai statymui kovo 27 ir 28 dieno- 
blizgučiais (sequins).

Sportinių rūbų madoj kara
liauja įvairiausios kelnės, dau
giau ar mažiau platesnės apa
čioj. Spalvos įvairiausios. Ma
doj dryžuotos ir languotos, gė
lėtos ir stilizuotų kvadratų, 
megztos, o šios žiemos net kai
lių imitacija. Kostiumai tačiau Rita, 
ramių spalvų, ypač kostiumi- mstinės mokyklos mokinė, pa- 
nių sukneliii (suknelė ir kel- veldėjo muzikalinę širdį ir rei- 
nės). *” kia tikėtis ateityje pasireikš

Prie II pasaulinio karo ma- visU pasigėrėjimui ir tėvelių 
dų grįžta ir to meto plaukų šu- džiaugsmui.

yra

viceprezidentas. Pagrindiniu 
kalbtoju bus SLA Centro sekre
torius Algirdas Budreckis. Me
ninę dalį atliks sol. Stasys Lie
pa, šokiams gros linksma Jo
haną Marshal o muzika.

Pietūs bus paruošti sumanios 
šeimininkės M. Plevokas ir jos 
talkininkių.

Rengėjai kviečia visus SLA 
narius dalyvauti bankete ir pa
gerbti viceprezidentą A. Chapli-

Rengimo pirmininku yra Dr. 
Antanas Kapočius. Narys

Pirmyn choro draugai
Lietuvybės išlaikymo ir ug- 

Prie midi ilgio sijonų dymo užsimojimuose finansi-

dosnumo

■mis. Apgailestautina, kad p. 
Bazis būdamas dainos ir muzi
kos mėgėjas ir turėdamas pats 
tam talento , dėl daugelio jo 
brangaus laiko reikalaujan
čios profesijos negali asmeniš
kai dalyvauti muzikinėje, veik
loje. Bet jo mažoji dukrelė 

Marquette Parko litua-

156 PĖDŲ ILGUMO 
GYVATĖ

kuosenos. Ilgoki, nebe tiesūs, 
bet pasuktais galais 'plaukai. 
Kol kas tik jaunuolių pradeda-' 
mos šukuosenos. Perukai (wigs) ! 
pasilieka ir toliau labai ma- Pasaulyje yra apie 3,000 į vai
dingi. rių rūšių gyvačių. Vien Pana-

Taigi , moterų madų pašau mos kanalo sptyje yra 125 Tū
lyje didelė laisvė ir pasirinki- šys gyv;ačių, įskaitant smaug
imas pagal skonį ir tinkamumą, hus Boa Constrictor ir Pytoną.

Pa. Tiktai 21 gyvačių tipas yra nuo
dingos. Tačiau Panamos kanalo

Ir, aišku, pagal, piniginę.
vasaris jau čia pat. Ir kuri mo
teris nenorės pasitikti jį pasi- *r Pacifikd pakraštyje jūros gy- 
puošusi, šviežia ir švitinti.

Stasė Petersonienė
,vatės pačios nuodingiausios. In
dijos Kobra i labai nuodinga. 

iNuo jos kasmet miršta apie 
10,000 žmonių.

Pati didžiausia gyvatė yra 
Brazilijos Anaconda, kuri auką 

Lietuvių Istorijos Draugijai, ku- pasmaugia, kaip ir Boa Con- 
ri Čikagoje visuomenei pristatė stricter arba Py tonas. Yra už- 
savo nario parašytą veikalą, registruota, kad Pietų Ameriko- 
“Lietuvos Sukilimas 1862—1864'*j® rasta anakondų nuo 130 iki 
metais” ir, ryšium su lituanis- pėdų, ilgumo. Tokie smau- 
tinių kursų įvedimu šv. Ksave- Shai praryja žmogų, liūtą ar bet 
ro Kolegijoje, pagerbė 60 m. am- 
žiaus sulaukusį kitą savo narį, nuodingos gyvatės 
inž. Antaną J. Rudį, įgalinusį n®s smauglius, 
to veikalo išleidimą ir kursų įve- j 
dimą.

Ypatingą padėką reiškiame IŠ C H I C A < 
Marijai ir Antanui Rudžiams, A P Y L I f 
kurie, šalia savo kitų pastangų, 
dar pravedė radijo simpoziumą 
ir užprašė šv. mišias už 1863 me- j 
tų ir kitus Lietuvos laisvės ko
votojus.

Didelis ačiū prof. Stasiui Dir- 
mantni, Jonui Damauskui, Alici
jai Rūgytei, kun. Br. Markai- 
čiui, Nijolei Užubalienei, Stasei. operatorių. 
Kielaitei, Leonui Barauskui, Jo- nešti savo knygas ir rekordus 
nui Kelečiui, Daliai Kučėnienei, 
Algirdui ir Aldonai Braziams, 
Dariui Lapinskui, Gražinai Vin- 
dašiūtei, bei montažo autoriui

Reiškiame nuoširdžią padėką

kurį žvėrį. Sakoma, kad mažos 
pavojinges

ni. Š.

Federal, grand jury 
tirs slaugymo namus

Specialus federal, grand ju
ry’ Chicagoje išsiuntinėjo šau
kimus visai eilei senelių namų 

kurie turės atsi-

ir atsakyti i spaudoje iškeltus 
faktus apie ju administruoja
mų slaugymo namų metodus.

U. S. prokuroras šiauriniam
Aloyzui Baronui. Taipgi dėkoja- I1Hnojui WiIStni j. Bauer pa. 
me daug triūsusioms šeiminm- j rei-kė kad jo -ada ap. 
kėms ir patarnautojoms, gau- kIaus|i -jmlus * pacient ir ju

reiškė, kad jo įstaiga žada ap

šiam redaktorių, koresponden- į - 
tų, rašytojų, radijo pranešėjų 
būriui, iš toliau atvykusioms dr. 
Vandai Sruogienei ir dr. Vai. 
Raulinaitienei, jūrų kapitonams 
Lionginui Kublickui ir Pauliui 
Labanauskui, ir visiems dalyva
vusiems bičiuliams.

Kostas ir Elena Jurgėlos

BOSTON. MASS
Pranešimas

SLA 43 kuopa rengia iškilmin
gą banketą kovo 21 dieną, 2 vai. 
po pietų, South Bostono Lietuvių

priaugu 20 nuošimčių
Naujausio gyventojų cenzo 

duomenimis, negrą prieauglis 
per praeitą dešimtmetį JAV- 
bėse buvo beveik dvigubai di
desnis kaip baltųjų. Nuo 1960 
iki 1970 metų negrų priaugo 20 
nuošimčių, kai baltųjų priau
go tik 12%.

Dabar JAVbėse negru nuo
šimtis yra 11.2% arba ‘>>6 mi
lijonai; 1960 metais buvo 10.5% 
arba 18.8 milijonų.

Illinojuj baltųjų sumažėjo 
o negrų padaugėjo

Only you 
can prevent 
forest firesl

PLEASE
BE 

CAREFUL!

BEVERLY HILLS GĖLINYČLA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

i Telefonai; PR 8-0833 Ir PR 80834 
K-----  '_____

200,000, 
125,000.

t Cody
katalikiškas mokyklas

Chicagos arkivyskupas kar
dinolas Cody perspėjo, kad ga 
Ii šiemet tekti uždaryti 52 ka
talikiškas mokyklas, jei joms 
nebus suteikta valstybės pašal
pa. “Aš nenoriu, kad tai skani 
betų kaip rūstus grasinimas”, 
pasakė jis, “bet mes klausia
me ar iš katalikiškųjų mokyk 
lų yra įmanoma perimti 250,000 
vaikų. Juos perkėlus į viešą
sias ir privačias mokyklas esą 
galėtų pasidaryti chaosas. Ar
kivyskupas pareiškė, kad išlai 
kyti 52 mokyklas arkidiocezija 
“yra priėjusi kelio galą.” Vals
tybės pašalpa parapijų mokyk
loms esą yra galima išspręsti, 
jei į tą reikalą bus žiūrima 
kaip į civilinę, o ne religinę 
problemą.

Pernai Illinojaus seimui at
metus pašalpos reikalavimą 
trylika katalikiškų pradžios 
niokylų ir 4 aukštesnės buvo už 
darytos. Nors jau du kartus 
pralaimėjome, mes grįžtame 
atgal iškeltomis galvomis”, 
(pašalpos prašyti), pareiškė 
Cody.

grasina uždaryti

Kiek Chicagoj automobilių
Chicagos miesto klerkas pa

skelbė kiek jo įstaigoje iki va
sario mėnesio galo įregistruota 
motorvežimių.

Arkliais traukiamų vežimų 
7-ni.

Automobilių iki 35 
jėgų ar mažiau 180,318 
mažiau kaip pernai).

arklio 
(21,218 
Auto

mobilių virš 35 arklio jėgų 632, 
350 (11,872 daugiau kaip per
nai) . Sunkvežimių (visų rūšių) 
57,339 (4,848 daugiau) Moto
ciklų 2,127 (411 mažiau kaip 
pernai). Trailerių (visų rūšių) 
468 (112 mažiau). Parodomų
jų 4,874 (126 mažiau). Viso 
885, 330 (4,243 daugiau kaip 
pernai).

Every j 
litter bit 

hurts you

Litter doesn't throw 
itself away; litter 
doesn't just happen. 
People cause it-and 
only people can prevent 
it "People" means you. 
Keep America BeautifuL

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

□TE TUOS BIZNIERIUS 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

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

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1221

PETKŲ
tėvas ir sūnus

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

. IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

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

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

šeimų tikslu nustatyti elgesį su 
pacientais senelių namuose ir 
imamus atlyginimus už patar
navimus.

Cook apskr. viešosios šalpos 
d e pa r ta men to viced i rėk tori a u s 
pareiškimu, tūlų namų paci
entai esą iš anksto pamokyti 
ką ir kaip atsakyti kai bus in- 
vestigatorių apklausinėjami.

Gubernatorius Ogilvie pa
reiškė Illinojaus seimo atsto
vams, kad jis “griebs” 
slaugymo
gai elgiasi su pacientais.

tuos
ramus, kurie blo-

— Bridgeporto Lietuviu Namu Sa- 
vininky Draugijos parengimas Įvyks 
sekmadieni, kovo 7 dieną Lietuvių Au
ditorijoj, 3135 So. Halsted SL. 3:00 v. 
popiet. Bus gražių dovanų bei visokių 
vaišiu. Komisija kviečia visus narius 
ir svečius atsilankyti.

Komisija ir Valdyba

— Garsaus Vardo LietuvaiČiy Drau
gijos narių susirinkimas Įvyks sekma
dieni, kovo 7 d., 2 vai. popiet, Stakas 
svetainėj, 4600 So. Marshfield Ave., 
Visos narės kviečiamos atsilankyti.

C. Austin, fin. sekr.

Lietuvių Kęstučio Pašalpos Klubo 
narių mėnesinis susirinkimas Įvyks 
sekmadieni, kovo 7 dieną 1:00 vai: 
popiet, Hollywood svetainėj, 2417 W. 
43rd St. Visi nariai malonėkite da
lyvauti ir nepamirškite užsimokėti 
nario mokestį.

L. Giniotis, fin. rast.

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

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

aaaosEs
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Šoks tikrus tautinius šokius ’
šių metų kovo 13 dieną Mari- rimai dėl slaviškų elementui 

brukimo į lietuvių tautinius šo
kius. * 1937 metais didžiausiame 
tautinių šokių festivalyje^ .su
ruoštame Anglijoje, Londone, i 
lietuviai, šokdami grynai tauti
nius mūsų šokius, laimėjo pir
mą premiją, o dabar į tuos gra
žius šokius buvo pradedami 
įterpti hopako elementai.

Chicagoje ruošiamame šokių' 
vakare bus šokami tikri tauti
niai šokiai, be svetimų priemai
šų. _ _ J

Leokadija Braždienė jau virš1- 
20 metų vadovauja gyvai ir gra
žiai šokančiai grupei. Lietuvoje' 
ji buvo Vilniaus Filharmonijos 
profesionalė šokėja ir tautinių 
šokių lektorė. Ji yra paruošusi | 
daugelį tautinių šokių mokytojų, ra išmokę plaukti arfeb plaūkia

jos aukšt. mokykloj ruošia
mas vakaras, kuriame bus šo
kanti tikrai lietuviški tautiniai 
šokiai.

Vakaro programą paruošė dvi 
geriausios lietuviškų tautinių šo
kių mokytojos. Tai ponia Genė 
Breichmanienė, Gyvataro moky
toja, ir ponia Leokadija Braždie
nė, Chicagos Jaunimo šokių 
grujiės mokytoja.

Mokytoja Breichmanienė sėk
mingai vadovauja Gyvataro gru
pei, kuri važinėjo po Europą, 
atstovaudama Kanadą, o p. 
Braždienė, niekur nesigirdama 
ir nesigarsindama, kantriai va
dovauja Chicagos šokėjams.

Praeitais ir užpraeitais me
tais didelių ginčų sukėlė nesuta-

Ji vadovavo Anglijoje buvusiai 
tautinių šokių grupei. Jos vado
vaujami šokėjai šoko lietuvių 
tautinius šokius Monlrealio pa
rodos Amerikos paviljone. Jos 
grupė taip gražiai pašoko, kad 
amerikiečiai speciaifejai jai labai

V • »

nuoširdžiai žodžiu ir laiškais dė
kojo.

Manome, kad šis (ikrų tautinių 
šokių vakaras padės išryškinti 

.kilusių ginčų pozicijas. Lanky- 
; tojai, pamatę tikrus tautinius 
šokius, galės . spręsti klatudtnp 

j esmę. šokėjas

Registruokime 
vaikus plaukimui

Visiems yra žinoma, kad mū
sų prieaugančiė jaunimo tarpe 
yra nemažai tokių, kurie’dą|* nė-

Daley pagerbti McCormick 
place didžiojoje šulėje, kur 
prie ^15 nuo lėkštės kainavu
sių pietų susėdo virš 10,000 
valgytojų — demokratų parti
jos ir darbo unijų lyderių ir 
Chicagos ,pai4>o Federacijos- 
prezidentas merą Daley pri
statė,^ kaip ^didžiausio Ameri
kos miesto .didžiausią merą”.

Coąrad . baton viešbutyje 
buvo . suruošti.i respublikonų, 
nep rik la uson| ly ų, k o nse rva to
rių ir liberalų “koalicijos” po 
$100 nuo lėkštės pietūs respub
likonų kandidatui į miesto me
rus Richardui Friedinanui, da
lyvaujant ąrti pusantro tūks
tančio valytojų, kurie rinki
mų fondui tuo būdu sumokėjo 
bendrą apie $100,000 pinigų 
sumą. . •

' Šokiu mokytoja-Leokadija Braždienė

ZEL-LER’S PARCELS EXPRESS AND TEXTILE CO.

1721-23 W. Chicago Ave., Chicago, HI. • TeL MO 6-3985 
Yra vieta automobiliams pasistatyti.

Didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų rūbams/ šilko, nylono, 
moteriškų kostiumų, nertinių, lietpalčių ir Įvairiausių kitų prekių 
už gerą kainą, nes siuntinių Įstaiga ir krautuvė priklauso tiems pa

tiems savininkams. Atdara Ir sekmadieniais.
- ---------- -------------- : --------------- -------------------------------------------——------------

netaisyklingai. Norint tokiems 
padėti, kaip jau daugel melų. 
Baltijos Jūros Tunto Vadovybė 
žiemos metu taip ir šiemet, ruo
šia lietuviškajam jaunimui plau
kimo kursus, kurių metu spe
cialiai tani samdomas instrukto
rius su Tunto vadocm pagalba 
kas sekmadienį nuo 3-vai. iki 4 
vai. popiet, pradedant kovo mėn. 
7 d. ir baigiant, birželio mėn. vi
duriu, mokys mūsų jaunimą tai
syklingo plaukimo, nardymo ir 
skęstančiųjų gelbėjimo. Plauki
mo užsiėmimai vyks West Com
munity YMCA baseine, 6235 S. 
Homan Aye. Pamokas pabai
gus ir atlikus nustatytus patikri
nimus, dalyviams bus išduodami 
specialūs Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus pažymėjimai.

Į šiuos plaukimo kursus gali
ma užsiregistruoti pas plauki
mo vadovą'jūrų budį vyr. valt. 
■Liną Mintautą — tel. 471-17.92, 
pas Jūros Skautų Baltijos Jūros 
Tuntininką, j. psk. Julių Butkų 
— tel. 376-6256 arba pas M. 
Maksvytį — tel. CL 4-2665, su
mokant už dalyvį po 10 dolerių. 
Kol yra vietų, priimami visi lie
tuviškų šeimų vaikai. . Jie turi 
su savimi turtėti maudymosi kos
tiumą ir rankšluostį, o mergai
tės dar guminę kepuraitę. Ma
loniai kviečiame gerbiamus Tė
vus į šiuos plaukimus registruo
ti savo vaikus.

L. J. S. Balt. J-ros
■ ■ Tuhto Šių ir Irif. sk.
j , r į z : ■ ■/'

žmogžūdystės sumažėjo 
15% ■:

šiii metų pradžios skaičiai 
rodo, kad žmogžudysčių Chi- 
cagoje buvo 15% mažiau kaip 
1970 metais. Šiemet iki šiol už- 
rekorduota “tik” 141 žmogžu
dystės, kai pernai tuo pačiu 
metu "jų būta 165.

Per visus 1970 m. Chicagoje 
nužudyta 810’žmonių .

NAUJAS ADRESAS:
2606 WEST 63 STREET CHICAGO, ILL 60629

telef: 778-6900; 778-6901 :

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

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

RUOŠKITE PRAŠYMUS
STIPENDIJOMS '

Chicagos Lietuvių <Preky bos 
Rūmai kiekvieną , metą duoda 
stipendijas ; 'įiė turtingesniems, 
bet gabiems mokiniams. Prašy
mų blankūs reikia iš anksto nž7 
pildyti ir' pasiųsti sekretoriui. 
Blankų galima gauti. Balzeko 
muziejuje, beį'genąūšiąi jų pa
prašyti tokių adresu: Mr. Bruno 
Gramont, 6640 S. Fairfield, Avė., 
Chicago, Ill. 60629. Jis tuojau 
pasiųs reikalingą blanką.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG)

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

Dviejų Richardų 'banketai
Praeitų trečiadienio vakarą 

Chicago]e įvyko dvi didelės 
politinės vakarienės. Viena 
buvo suruošta merui Richardui

— Muz. Petras Armonas, JAV 
ir Kanados lietuvių bendruome
nės IV Dainų šventės vykdomojo 
komiteto vicepirm. ir muzikinės 
komisijos pirmininkas, šiuo mes
tu atostogauja Colorado Springs. 
Armonas yra didelis sporto šali
ninkas: kalnuose geras slidinė-; 
toj as, o ore — lėktuvo vairuoto
jas. . ,

— Amerikos Legiono Dariaus- 
Girėno postas, '4416 S. Western 
Ave., kovo 21 d., 2 vai. popiet 
ruošia apsigynimo parodymą ju- 
do-karate būdu, Įėjimas 1 dol. 
suaugusiems ir 50 centų vai
kams. Pelnas yra skiriamas žu
vusio policijos tarnautojo James 
A. Alfano fondui. Alfano buvo

' E II* Z '

šios sporto šalnos instruktorius.

— Dail. Jurgis Daugvila, kurio 
dekoracijomis grožėjosi dauge
lis tų, kurie lanko ar lankė mūsų 
teatrinius spekįaklius, Chicagos 
Lietuvių Operos pakviestas, yra 
Traviatos; operos šio sezono pa
statymo dailininkas.

— Medicare apdraudai sulau
kę65 metus amžiaus turi užsire
gistruoti, artimiausioje Social Se
curity. įstaigoje .iki kovo 31 d. 
Chicagos pietvakarių Social Se
curity įstaiga.yra 9415 So. We
stern Ave., tet 239-7000. 
* . •

— Ritonė' Rudaitis, nesenai 
pakviesta Amerikos Lietuvių 
Tarybos biuro sekretore, parašė 
Sauthtown Economist laikraš
čiui padėkos laišką, kuris at
spausdintas kovo 3 d. laidoje. 
Tas laikraštis savo reportažais 
ir žiniomis informavo savo skai
tytojus apie Bražinskų. Simo 
Kudirkos ir Simokaičių bylos 
.eigą taip pat gražiai aprašė Va-

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkię Reikia

COOK
k ;?.WANTED FOR SMAIX 
r NURSING HOME.

485-0627
SECRETARY 

Answering and taking orders 
thru telephone. 

Light typing — reliable. 
1650 W. KINZIE 

421-4770
GENERAL OFFICE

Pleasant surroundings. Interesting 
work in hotel manager’s office. Able 
to ipeet public. Some shorthand nec-

* essary.
Phone YA 7-5o80, ext. 283 

for interview.

.LUNCHEON 
HOSTESS 
10:30 to 3:30 
5 days week. 

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

CLERK — TYPIST 
Typing and filing. 

No Shorthand needed. 
5854 No. BROADWAY 

;Call 769-3041 
. for appointment.

RENTING
N u

IN GENERAL 
o m o š" '

MARQUETTE PARKO apylinkėj iš
nuomojamas kambarys su Virtuvės 
privilegija ir vonia — vidutinio am-

- - žiaus moteriai.^'^
Skambinkite' tel. 737-3710.
, .IŠNUOMOJAMAS .
5 KAMBARIŲ DIDELIS 

BUTAS ....
55-tos ir Ashland Avenue apylinkėje. 

Apšildomas 
$110 mėnesiui

• ' 488-5700
* į " e i i f* r r ’ •

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

’' May 1st ė
5800 NORTH, near CLARK.

- SU 4-6979

FURNITURE;AND FIXTURES
- : Rakandai ir Įrengimai

PARDUODAMI 1 >
Iš MODELINIŲ-NAMŲ BALDAI 

(0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
lalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai,
“ SOUTHWEST FURNITURE CO.

r x THu; GR 64421. . .
S20C So. -WESTERN AVE.

jr /' • PERSONAL 
Asrhenę Ieško

PAIEŠKOMAS PRANCIŠKUS JA- 
NAUSKAS arba jo brolis VACLOVAS, 
arba jų vaikai, kilimo iš Gelgaudiškio, 
seniau gyveno State of Maine. Paieš
ko jū brolis Antanas iš' Lietuvos. Jei 
kas žino apie juos,- prašau pranešti 
šiuo adresu: ;

V. MATUTIS. 
12210 MAPLE AVE.

BLUE ISLAND, ILL. 60406
. - r •* ‘.v r •.

FARMS FOR SALE 
ūkiai Pardavimui

200 AKRU, 12 mylių Į šiaurę nuo 
Little Falls, Minn. Geri trobesiai. 
Paul Homgren, R. 1, Randall, Minn.

- Telef. 7494085.

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
JR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ I

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

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

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

MARQUETTE PARKE parduodamas 
mūrinis 6 kamb. namas. Naujas 2 ma
šinų garažas. Skambinti savininkui 

471-2446 arba 778-1020.

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

___ TeL CL 4-1050
f 1
L RUDIS

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

APDRAUOŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsi mokė

jimo sąlygos,
%l. BACEVIČIUS _ 

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TeL; REpublic 7-1941

Federalinio ir valstijos pajamy 
mokesčiu apskaičiavimas 

1 N COME TAX 
Nekilnojamo turto pirkimas • 

; r . pardavimas 
REAL ES TA T E 

Parašę paliudijimas 
NOTARYPUBLIC 

Draudimo informacijos 
f N S URA N C E 

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

& L. INSURANCE & REALTY

1 1 “1 1 1 11 1 .. .............

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

GEROS DOVANOS
Šios knygos parduodamos dabar "Naujienose' 

didelėmis nuolaidomis:

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 
Kietais viršeliais, vietoje $4 00 dabar tik_
Minkštais viršeliais tik _______________________ $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 
tik_________ $1.50

Galima taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus ček( arba 
money orderį.

Siouxp indėnu vadas George Squires, indėnę 
tarpe geriau žinomas Bėgančio Vandens vardu, 
sulaukė jau 111 metę. Jis pozavo skulptoriui, 
kuris kalė penkię centę monetą su indėno gal
va. Squires sakosi «iouxę Sėdinčia Bu- 

liaus sūnus.

M®

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

J

sario 16 minėjimų. Ritones Ru
daitis laiškai apie pavergtos Lie
tuvos padėtį ir jos žmones buvo 
anksčiau atspausdinti ■ kituose 
Chicagos laikraščiuose.

— Emilija Valentinas, Evan
gelical ligoninės I^ab. technikė, 
vykdant kraujo atsargu sudary
mo programas, yra komandi
ruojama į specialų tuo reikalu 
ruošiamą seminarą New Jersey 
valstijoje.

— St. Xavier kolegija sėkmin
gai baigė pirmąjį krepšinio se
zoną. Kolegijos komanda Cu- 
gars laimėjo 18 rungtynių ir tik 
6 pralaimėjo. Sporto direkto
rius ir viceprez. ypatingiems rei
kalams yra J. Kulis. Antano ir 
Marijos Rudžių pastangomis ko
legijoje yra Lituanistikos ka
tedra.

— Veronika Keršu lis kovo 4 
dieną minėjo savo gimtadienį. 
Ji gavo daug gražių sveikinimų 
ir kelias dovanas. Gražiausią 
dovaną jai suteikė jos duktė 
Anne Strom su vyru Al, gyve
nančiais Phoenix, Ariz. Jiedu 
užsakė jai “Naujienas”. Ji ga
lės džiaugtis kiekvieną dieną.

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

Jtate Farm Fire and Casualty Company

Į HOME INSURANCE S

Call: Frank Zapolis 
320816 W. 95th St. 

GA 4-8654

| mjmR.

I INSVRAMtf

GERAI PILDOMI

ŠIMKUS REAL ESTATE
4259 So. Maplewood Ave.

Susitarimui 254-7450

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

6 „ NAUJIENOS, CHICAGO i, ILL. — FRIDAY, MARCH 5, 1071

ŽMONĖS PERKA NAMUS
DIDELĖ, liuksus rezidencija. 6 

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

GRAŽUS 2 BUTU 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 Marauette Parko. Su
mokėta, kaina grįžta beveik per 7 me- 

. tus.
LENGVŲ $ 14,000 pajamų iš apar- 

tamentinio mūro, kuris ir 15 metu ne
turi. Pas+atytas turtinėm rajone. 
Kaina elitam nirkėini $77.000.

KUKLUS NAMELIS — 2 butukai 
načiame ■ Marauette Parke. Kaina 
$17.000 eal ir mažiau.

2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh
ton Parke. Dunda virš" £18 000 nuo
mos ir mažos Išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nunirksi už $52 500.

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

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

2 PO 6 MŪRINIS, 2 atskiri karstu 
vandeniu šildymai gazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobilių garažas. Mar
quette Parke. -c32.000\

PUIKL4 MIEGAMU, 2% vonios, 
1 metų mūrinė rezidencija. Išbaigtas 
rūsys, radiant šilima gazu, 2 blokai 
nuo Hickorv golfo lauku. $49,500.

5% KAMBARIU 8 metų mūras. Ra
diant šilima, aluminijaus langai. 2 
automobiliu garažas, gerojė vietoje. 
Tik $24 200.

8 BTTTTT 6 METU MŪRAS Karšto 
vandene šilima ?azu. aHymjnifans lan
dai. automobiHams pastatyti vi»ta Į 
vakaru* Pulaski A^e. $115 000.

20 BUTU IR KRAUTUVĖ.. De^tu 
nlvtu 9.0 metu mūras Flevikor kon- 
strukena. Paiamu virš $29,000 me
tams $l«5.ono.

4 BUTU MlrRAS. Nauja šilima ^a- 
zu. 2 automobiliu mūro La.
bai švari nuosavybė. $44.500.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus 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

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.

S k a m b i n k i t 
LA 1-6047 

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

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

Taisomi auto motorai, stabdžiai, 
tune-ups Ir t. t.

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

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE"




