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1$ VISO PASAULIO

GUBERNATORIUS REAGAN PASIŪLĖ

Driėio bankrotą pareiškė Lon- krančil? alyvos liekanas. Moterys bus kviečiamos prižiūrėti dir-

■VĖLIAUSIOS ŽINIOS viršininko vietos.

K

LOS ANGELES. — Kalifornijos gubernatorius, buvęs filmų 
aktorius Ronald Reagan pasiūlė naują planą šalpos gavėjams 
tvarkyti. Jis yra numatęs Kalifornijoje sumažinti didelius šel
piamųjų sąrašus ir parūpinti šalpą gaunantiems darbų. Tiems, 
kurie pasiliks šalpos įstaigų sąrašuose gubernatorius numato su-

j mažinti medicinos patarnavimų lengvatas. Visi sveiki ir darbingi 
-Ąmeri- šelpiamieji bus prašomi atlikti visuomenei naudingus viešuosius 

- - darbus. Vieni valys parkus, kiti padės tvarkyti po žemės drebėji-

Oficiali Kinijos žinių agentūra paskelbė šią nuotrauką, kurioje matomas elektroninis komputeris 
ir studentai, kurie su juo dirba. Vaikai, 14—15 metų amžiaus, vadinami "mažais darbininkais", 

kurie patobulino Kinijoj pagamintą elektroninę mašiną.

>bančnijų motinų vaikus. Kiti rinks stiklinius butelius ar popierių 
kad juos galima būtų vėl panaudoti.

Debesuotas, 
Saulė teka 6:18, leidžiasi

G r.Library of Congress
Ouer One Million Liihutmcn in Th*

HAymarket

BQNA. — Vakarų Vokietijos žurnalas “Spiegei” savo sausio 
25 d. laidoje antrašte “Lenkų gydytojas apie gruodžio kovas 
Gdanske” paskelbė sekančią reveliaciją: “Gruodžio įvykiai buvo 
dar rimtesni, negu buvo manoma. Keturias dienas ir keturias 
naktis — be pertraukos — ėjau gydytojo pareigas. Iki milicijos 
valandos (naktinio draudimo laiko) važinėdavau ambulansu gat
vėmis gabendamas į kliniką sužeistuosius. Po milicijos valandos, 
kai nebebuvo galima išeiti į gatvę, dirbau klinikoje.

Visus ligonis, kurie turėjo lo
vas užėmę įr buvo pajėgūs ap
leisti kliniką, paleidome namo. 
Jų lovas užėmė sužeistieji. Vi
sas ligoninės personalas dirbo 
be momento poilsio. Saugumo or
ganų įsakymu visi sužeistieji bu
vo užregistruoti kitokiu, negu 
paprastai, būdu, būtent buvo at
sisakyta ligonių kortelių, pa
vardes sau pasižymint. Prieš tai 
milicininkai, kurie buvo pastaty
ti sargybon prie įėjimo į kliniką, 
tikrino sužeistųjų tapatybę.

“Dum-dum” kulkos

Beveik visais atvejais žaizdos 
buvo sunkios. Daugelio mirtinai 
sužeistųjų iš pirmo pamatymo 
nebuvo įmanoma nustatyti su
žeidimo rimtumo, kadangi šau
tuvų padarytos žaizdos, dau
giausiai per vidurius ar į papil
vę, buvo nedidelės ir neatrodė, 
kad galėtų būti mirties priežas
tis. Įsitikinome, kai padarėme 
skrodimus, kad žmonių viduriai 
buvo kulkų sudraskyti, iš ko ga
lėjome padaryti išvadą, kad į au
kas buvo šaudoma vartojant spe
cialią amuniciją. Chirurgai pa- 

^~darelavonų obdukaeijos jauotrau-. 
kas tuo pačiu padarė nelegalią 
dokumentaciją.

Milicijos narkotikai
.. ■ ■ -j. -• . ■ ■ • -■

Mediciniškai nustatyta, . kad 
. • sužeistieji milicininkai, kurie bu- 

, vo atvežti. į ligoninę, tebebuvo 
narkotikų paveikio įtakoje.. To
kia jų būklė negalėjo būti iš-

• :■ šaukta alkoholio vartoj imo. Bu- 
vo nustatytas akių lėlyčių išsi- 

.. plėtimas ir putojimas iš burnų. 
Darant kraujo transfuziją, daž
nai įvykdavo staigi mirtis, kas 
irgi yra nenormalus reiškinys. 
Tikriausiai- tie asmenys, prieš 
pradedant kovos veiksmus, bu
vo paveikti ūpą sukeliančiomis 
priemonėmis.

Į mūsų ligoninę buvo atvežtas 
, berniukas, kurs nebuvo kulka su- 
žeistas’ ;bet policijos -lazdomis 
buvo sutriuškintas jo galvos kau- 

fAšs.vr’’ L .’Lg;. C. < *■
Kūnai šaldytuvuose

Vakarais, po milicijos valan
dos, miesto gatvėmis važinėjo 
šaldytuvai — sunkvežimiai, ku
riais' paprastai yra transportuo
jama mėsa, žuvys ar daržovės. 
Tie vežimai rinko gatvėse gu
linčių žmonių palaikus, kurie bu
vo identifikuojami iš rastų as
mens dokumentu arba kitokiais 
legitimacijos būdais, ir buvo nu
vežami pagal susektą adresą. Ta
me darbe dalyvaujantieji mili
cininkai įsakydavo, kad laidotu
vės būtų surengtos tuč tuojau 
ir jose leista dalyvauti tik arti- 
miausiems giminėms. Gdanske 
ir Gdynėje leista dalyvauti tik 
dviem asmenims, o Sopoce pen
kiems.

Vaikams — lazdos
Mano giminaitis, technikumo 

mokinys, kurs demonstracijose 
visai nedalyvavo, buvo policijos 
areštuotas ir atvestas į nuovadą, 
kur jį išlaikė per 24 valandas. 
Pagaliau jį išleido, bet nuova
dos kieme stovėjo milicininkų 
špaleriai. Berniukas tūrėjo per

SAIGONAS. — Į Laosą, netoli 
Sepones miesto, kurio beliko vien 
griuvėsiai, buvo perkeltas I-os, 
P. Vietnamo divizijos, 22-trasis 
pulkas. Dabar vietnamiečiai La
ose turi jau 20,000 vyrų kariuo
menę.

WASHINGTONAS. — Sena
to teisinis komitetas rekomenda
vo konstitucijos pakeitimą, kad 
Amerikoje 18 metų sulaukę ga
lėtų balsuoti visuose rinkimuo
se.

MASKVA. — Vokietijos am
basados pirmasis sekretorius 
Maskvos ambasadoje sovietų 
valdžios buvo ištremtas už veik- ■ 
smus, nesuderinamus su diplo
matine veikla.

SAIGONAS. — Astuoni ame
rikiečiai Cam Ranh bazėje, Viet
name buvo apkaltinti narkotikų 
nusikaltimais.

WASHINGTONAS.
kos medicinos mokykloms gresia j .
finansinė krizė, o kai kurios jau!mų’ 0 gaisr^ Potvynių griuvėsius, valys nuo Kalifornijos pa-

^eše~John'TIopkIiiš' 'medicinos 
mokyklos dekanas.

DACCA. — Rytinio Pakista
no politinis vadas šeikas Rah
man sutiko atšaukti dalį gene
ralinio streiko, kuris čia pra
sidėjo prezidentui atidėjus kbn- 
'stitucinės asamblėjos posėdžius.

BERKELEY. — Bomba leng
vai sužalojo Bank Of America 
pastatą Berkeley, Kalifornijoje.

Sovietai Įveda 
paštų indeksą

MASKVA. — Sovietų Sąjun
goje jau seniai planuojama įves
ti paštų “zip-code", kurie pa
dėtų paštininkams greičiau pa
skirstyti laiškus ir siuntinius. 
Paštuose žadama įvesti automa
tines skirstymo mašinas, todėl 
“zip" numeriai ne tik turi būti 
įrašyti ant voko nurodytoje, vie
toj e, bet ir patys numeriai tu
ri būti vienodi, specialiu šriftu 
įrašyti, kad masina juos galėtų darni valdžią, šalpos gavėjai me- 
“paskaityti”. C ’ ' ’

Neabejojama, kad nauja tvar- kiekvienas apie 517 dolerių val- 
Zip” | džios pinigų, kada normalus dir

bantis pilietis išleidžia tik 312 
dol.- per metus. Gubernatorius 
siūlo imti iš šelpiamųjų nors po 
simbolinį mokestį už gydytojo 
aplankymą ir kitus patarnavi
mus. Dabar šelpiamieji reika- 
Jaujfi įvairių patarnavimų, be 
kurių apsieina dirbantieji žmo
nės.

Prezidentas Nixonas irgi pa
siūlė kongresui, kad valstijos h* 
miestai būtų. leidžiami naudoti 
.federalines lėšas viešųjų darbų 
‘organizavimui. Tuose darbuo
se dirbtų šelpiamieji piliečiai.

ka įves daug painiavos. “! 
numeriai, kurie Sov. Sąjungoje 
vadinami “indeksu” bus šešių 
skaitlinių. Pirmos 'trys atsto
vaus respublikai, didesniam mie
stui ar rajonui, o paskutiniai 
trys numeriai nurodys vietinę 
pašto įstaigą. Pašto istrukcijo- 
se gyventojai raginami nenau
doti žalio rašalo, nes laiškų skirs
tymo mašinos žalios spalvos ne
perskaito.

tuos špalerius perbėgti milici
ninkams jj lazdomis mušant. 
Jam išmušė visus viršutinius 
dantis. Kitų, kurie buvo su juo 
kartu j nuovadą nuvesti, laukė 
ta pati patirtis. Kai kuriems jų 
sulaužyti kaulai. Vien tik Gdy
nėje buvo 300 užmuštų.

Areštuotieji buvo patalpinti 
dviejose koncentracinėse stovyk
lose, tuojau po riaušių paskubo
mis įrengtose arti'miesto.

KOMUNISTU TIEKIMAS LAOSE JAU

WASHINGTON AS. — Prezidentas Nixonas ketvirtadienio 
spaudos konferencijoj ilgiausiai kalbėjo apie žygį į Laosą, kurį 
kritikuoja daug Amerikos spaudos ir televizijos komentatorių. 
Jis nurodė, kad ir Kambodijos žygiui prasidėjus, daug kas jį 
kritikavo, nežiūrėdami į tai, kad tam žygiui pavykus, Amerikos 
kareiviai pradėjo didesniais skaičiais sugrįžti iš Vietnamo namo. 
Dabar per mėnesį sugrįžta apie 12,000 amerikiečių. Prezidentas 
pareiškė viltį, kad grąžinimą bus galima išlaikyti toliau, o gal, 
pasiseks tą skaičių ir padidinti.

Gubernatorius Reaganas turi 
Kalifornijos seime nepalankią 
demokratų daugumą, kuri atsi
sakė susirinkti jungtiniame se
nato ir atstovų rūmų posėdyje 
išklausyti jo pasiūlymų, todėl jis 
juos paskelbė viešame susirin
kime, Bilmore viešbutyje. Gu
bernatorius nurodė, kad prieš 10 
metų Kalifornijoje šalpą gau
davo 620,000 žmonių, o dabar 
šelpiamųjų jau yra 2.4 milijonai. 
Tas skaičius vis auga. Priėmi
mus jo planą, valstija galėtų su
taupyti 740 milijonų dolerių.

Kalifornijos gubernatoriaus 
planu susidomėjo dar 23 valsti
jų gubernatoriai, kurie irgi per
gyvena savo valstijose nuolatinį 
šalpos išlaidų didėjimą. Kalifor
nijos plane numatoma apsunkin
ti šalpos teisių davimą, nes da
bar tūkstančiai žmonių gauna 
šalpą nelegaliai, kartais turėda
mi darbus ir kitaip apgaudinė- 

dicinos patarnavimams išleidžia

HAVANA. — Kuba paskyrė 
Barreio Gonsales nauju ambasa
doriumi Kinijoje. Nuo 1967 me
tų ambasadai vadovavo 1-sis pa
tarėjas. Pernai metų pabaigoje 
Havanon atvyko ir ilgai nebu
vęs kinų ambasadorius

♦ Vakar Čikagoje lankėsi trys 
Apollo 14 astronautai. Po pa
rado miesto gatvėmis, kurios 
buvo papuoštos vėliavomis, as
tronautai lankėsi miesto tary
bos posėdyje.

♦ Turkijoje žuvo vienas stu
dentas ir buvo nemažai sužeis
tų, kai turkų kariuomenė ir poli
cija pradėjo ieškoti universite
tuose keturių pagrobtų ameri
kiečių kareivių. Vienas pagro
bime dalyvavęs jau suimtas.

♦ Kanados premjeras Tru
deau, 51 m., slaptose katalikų 
apeigose vedė 22 metų merginą,
kurią jis susipažino prieš 3 me

tus. Vestuves pavyko išlaikyti 
privačiomis, nors nuotaka turė- 
ja pati siūti suknią ir kepti py
ragą. Vestuvių puotoje dalyva
vo tik 13 asmenų — artimieji 
giminės.

♦ Laose nuo vasario 8 d. buvo 
numušti 48 JAV helikopteriai. 
Dar tiek pat buvo sužalota, ta
čiau juos pavyko pergabenti į 
Vietnamo bazes. Helikopteriuo
se žuvo 41 amerikietis, 28 dingo 
be žinios ir 46 buvo sužeisti.

♦ Darbo biuras paskelbė, kad
vasario mėn. sumažėjo Ameri
kos bedarbių skaičius ir jų bu
vo 5.8%. Kartu pranešama, kad 
pakilo didmeninės prekių kainos. 
Pabrango maistas ir miško me
džiaga. * ■ -į

Pentagonas skelbia, kad ba
landžio mėn. į karinę tarnybą 
bus pašaukta 17,000 amerikie
čių.

+ Belfaste, šiaurinėj Airijoj, 
užsiliepsnojo naujos riaušės.

+ Charles Manson, nuteistas 
už 7 asmenų nužudymą, teisme 
pasirodė su visai trumpais plau
kais. ’ c?.-41

Mirė pažemintas 
sovietų maršalas
MASKVA. — Mirė buvęs so

vietų maršalas Sergei Varen- 
cov, vadovavęs artilerijos jė
goms, buvęs komunistų parti
jos centro komiteto narys-kan- 
didatas, vadovavęs sovietu ka
riuomenei Austrijoje ir Vengri
joje. Jis mirė, užmirštas, paže
mintas ikr generolo laipsnio, ne
minimas jo 1945 m. gautas or
dinas — Sovietų Sąjungos Hero
jaus, medalis.

Maršalas Varencovas neteko 
partijos pasitikėjimo “dėl bu
drumo stokos" 1963 metais, kada 
iškilo pulkininko Oleg Penkovs- 
kio ir britų šnipo Greville

ni pakistaniečiai daužo langus Wynne šnipinėjimo byla. Peni- 
krautuvėms, kurių savininkai, kovskis buvo nuteistas sušaudy- 
nėra kilę Rytiniame Pakistane. ti, o-britų šnipas vėliau buvo iš-

Streikas Pakistane
KARACHI. — Rytiniame Pa

kistane prasidėjo generalinis 
streikas ir valdžia uždraudė nak
timis pasirodyti gatvėse. Gin
kluoti kariuomenės būriai pa
truliuoja miestų gatves, o jau-

ar kurių iškabos nėra parašytos 
bengalų kalba.

Tirštai apgyventas Rytinis 
Pakistanas f* Pakistano konsti
tucinę asamblėją išsirinko aiš
kią daugumą — 167 atstovus iš 
313' asamblėjos narių. Vakari- (kęs maršalo laipsnio, artilerijos 
nis Pakistanas liko .mažumoje 
ir atšaukė asamblėjos sesiją, nes 
bijo, kad rytiečiai gali priimti 
tokią konstituciją,; kuri suskal
dys Pakistaną.' Rytinio Pakis
tano Awami. Lygos — stipriau
sios' politinės grupes vadas' šei
kas Mujib Rahman reikalauja
plačios autonomijos ir palieka .jų valdžiai užmezgus diplomati- 
centrinei valdžiai tik gynybos nius santykius su komunistine 
reikalų tvarkymą. Su tuo nesu- Kinija, iš Santiago išvažiavo 
tinka vakarinio Pakistano parti- Tautinės' Kinijos atstovas su 

štabu. Savo turėtą pastatą Tau
tinė Kinija išnuomavo 10-čiai 
metų Čilės Kovos su Vėžiu drau
gijai.

Atvykęs į Čilę komunistinės 
Kinijos atstovas tuoj ėmė dai
rytis patogaus namo savo am
basadai ir pareikalavo Tautinės 
Kinijos rūmų, nors čia jau įreng 
ta vėžio ligoninė ir jau turi 11 
pacientų. Čilės vyriausybė ėmė 
siūlyti kitus patogius rūmus, ta
čiau Kinija atsakė, kad kol ji ne
gaus Tautinės Kinijos namo, tol 
ambasadoriaus neatsiųs.

jos.

SALVADOR. — Brazilijoje 
po futbolo rungtynių žmonės be
sibraudami iš stadijom? laukan, 
sutrypė 4 asmenis ir sužeidė 1,- 
500. Apie 200 guli ligoninėse.

NEW DELHI. — Indijos rin
kimai jau pareikalavo 40 užmuš
tu ir keliu šimtu sužeistu. Peiliu 
subadytas buvo ir vienas kandi
datas j parlamentą, kitas kandi
datas sužeistas sprogus bombai.

šiaurinės Airijos kataliku mažumos 
atstovė brify parlamante Bernadatta 
Devlin vėl važinėja po Ameriką, sa
kydama prakalbas ir rinkdama pini
gus Š. Airijos katalikams. Pirmą kar
tą Amerikoje iš airig ji tesurinko apie 
40,000 dol. Konservatyviems Ameri
kos airiams nelabai patinka jos -revo

liucinės kalbos.

mainytas Anglijoje į sovietų šni
pą Gordon Lonsdale. “Raudono
ji žvaigždė", armijos laikraštis, 
pranešdamas apie atsargos ge
nerolo, 70 metų Varencovo mir
tį, nerašo, kad jis buvo pasie-

Kinija reikalauja
Taiwano rūmų

SANTIAGO. — Čilės kairių-

Italų vyriausybė 
gavo pasitikėjimą 
ROMA. — Italijos vyriausybė 

parlamente laimėjo pasitikėjimo 
klausimą 346 balsais prieš 235, 
dviem susilaikius. Tai buvo rim
tas koalicinės vyriausybės stip
rumo išbandymas.

Italijos vyriausybėje yra nuo
monių skirtumų dėl bendradar
biavimo su komunistų partija. 
Italų socialistai ragina atidary
ti tokiam bendradarbiavimui du
ris. Jam pritaria ir kairysis 
krikščionių demokratų sparnas. 
Iš kitos pusės, socialdemokra
tai griežtai priešinasi tokiam 
bendradarbiavimui su komunis
tais ir reikalauja, kad premjeras 
Colombo aiškiai tuo klausimu 
pasisakytų.

Prezidentas nurodė, kad jis 
gavo iš vyriausio JAV karo jė
gų vado Vietname gem Abrams 
žinių, jog komunistų judėjimas 
Ho Chi Minho keliais Laose su
mažėjo 55 nuošimčiais. Tas reiš
kia, kad komunistai dėl Laoso 
žygio gali atvežti mažiau gink- 
hi ir amunicijos į Vietnamą ame
rikiečiams žudyti.

Pripažindamas, kad Laose dar 
laukia sunkios kovos, preziden
tas pareiškė savo įsitikinimą, 
kad nutarimas pulti priešą Laose 
buvęs teisingas, nes dėl to suma
žės amerikiečių nuostoliai Viet
name.

Paklaustas apie galimą inva
ziją į šiaurės Vietnamą, prezi
dentas nurodė, kad Vietnamo 
prezidentas Thie apie tokį puo
limą su Amerikos atstovais ne- 
sitarė, jokių planų nebuvo tuo 
klausimu daroma ir dabar nėra 
daroma.

Prezidentas gynė savo valsty
bės sekretorių Rogers, kuris 
esąs jo pagrindinis patarėjas už
sienio klausimuose ir esąs vy
riausias Amerikos kalbėtojas už
sienio politikos klausimais. Kai 
kurių senatorių teigimas, kad 
Rogers tik vardu esąs sekreto
rius, o tikrasis užsienio reika
lų planuotojas esąs prezidento 
patarėjas Kissingeris, preziden
to buvo pavadintas “pigiu puo
limu".

Izraelio-arabų klausimu pre
zidentas pabrėžė, kai Amerika 
nenorinti primesti savo pažiūrų 
kitoms tautoms ir tikisi,, kad 
jos pačios susitars dėl taikos. 
Amerika yra pasiruošusi, joms 
susitarus, garantuoti kartu su 
kitomis pasaulio galybėmis nau
ją taikos sutartį Vidurinuose Ry
tuose.

Kuwaitas vėl duos 
Jordanui pašalpą 
BEIRUTAS. — Kuwaitas, Jor

dano karaliaus Husseino prašo
mas, vėl sutiko mokėti Jordanui 
pašalpą — 45 mil. dol. per me
tus. Pašalpa buvo nutraukta ki
lus kovoms tarp Jordano kariuo
menės ir palestiniečių partizanų. 
Tuo pačiu metu Libija atsisakė 
mokėti Jordanui pašalpa Ir jos 
neatnaujino. Iš Libijos Jorda
nas gaudavo 20 mil. dol. per me
tus. Tik viena Saudi Arabija ne
buvo nutraukusi savo subsidijų 
— 35 mil. dol., tik pasiūlė pusę 
tos sumos duoti ne pinigais, bet 
žibalu.

Po karo su Izraeliu Egiptas 
ir Jordanas prašė turtingųjų 
arabų valstybių pinigų kariuo
menės sustiprinimui. Jordano 
karalius pasiskundė Kuwaito sul
tonui Sabah ai Salem, kad nu
traukus lėšas Jordanui teks su
mažinti kareivių skaičių. Libi
jos tačiau ir tas grasinimas ne
sugraudino ir ji Jordanui pini
gų neduos, kol jį valdys karalius 
Husseinas. Revoliucinė Libijos 
valdžia, nuvertusi savo karalių, 
nemėgsta ir kitų monarchijų.

■'
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būdami pensininkai, iš savo ma
žų pajamų aukų sudėjo nema
žai.

Grupė Amerikos mokslininkų 
išvyko Į Antarktiką (Pietų aši
gali), kur šaižiausio klimato zo
noje ieškos kokios rūšies gyvybė 
galėtų gyvuoti Marso planetoje. 
Amerikos zondai Mariner 6 ir 1 
praskrisdami pro Marsą per ra
diją pranešė; kad Marso ašiga
liuose temperatūra yra apie 13Q 
laipsnių žemiau nulio Celsijaus.

-žemės Pietų ašigalyje tempe
ratūra vietomis laikosi po 90 
laipsnių žemiau nulio, taigi ne
be labai toli nuo Marso tempera-

nuodamos Aleksandro Kąča- 
riausko kompoziciją, , parašytą 
Salomėjos . Neries žodžiams. — 
"Sesuo žydintiVilųa”.

Pranešėja Petkienė, reikšda
ma padėkos žodj paskaitininkei 
dr: ‘Vandai Sruogienei, paminė
jo ir kitus, kurie prisidėjo tą pui
kią popietę- surengiant. Dabar 
esąs ekumeninis amžius, neieš
koma, skirtumų, bet kalbama 
apie tai, kas mus jungia.. Pri
klausanti didelė padėka šv- Ka
zimiero parapijos klebonui J, Ku- 
čingiui,.kurs leido protestantams 
parapijos. salėje paskaitą su
rengti- . Protestantų lietuvių. čia 
esą nedaug, bet dėl to jie nenusi
meną^- Ir apaštalų buvę nedaug, 
bef didelius darbus' aflikęZT

Moterys programoje
Dr. Sruogienei paskaitą, bai

gus buvo meninė programa, at
likta vien .tik moterų. Vadova
vo Hypatija Yčaitė- Petkienė. Ji 
ir pajuokavo, jog paskaitoje bu
vo daugiau apie vyrus kalbama, 
tai dabar moterys meno progra
moje. Moterų trio (Deveikie
nė, čekanauskienė ir Aukštkal- 
nytė, akompanuojant Metrikie-

Petrausko “Birutės” operos..
Poetė Elena Tumienė. dekla

mavo savo, kūrybos sonetą apie 
tris karalienes — Mortą, Sofi
ją ir . Barborą Radvilaitę. Piani
nu pritarė. Ona Metrikienė. Mo
terų trio vėl išėjęs -sęęnon pa
dainavo > dainą - ‘"Tautinis drabu
žis”, žodžiai Elenos Tųmienės, 
muzika. O. Metrikienės. Koncer-

temperatūroje egzistuojančios 
primityvės gyvybės formos, bet 
jos "šilčiau” kaip .30 laipsnių 
žemiau nulio nepakelia. Tai joms 
per karšta ir jos. išgaišta.

rysiąs visuomenei pranešimą, te
ma iš anksto nepaskelbta. Prieš 
keletą metų čia vysk. Brizgys kai 
bėjo aukas rinkdamas Šiluvos 
koplyčiai. Sakė, kai koplyčia bus 
įrengta, jis imsiąs veiklos lietu
vių kultūriniams rūmams pa
statydinti, bet iškilo jam svar
besnis Vatikano koplyčios staty
bos projektas. Įdomu būtų iš
girsti, ką dabar vyskupas naujo 
pasakys? Deja, neteks girdėti, 
nes šią korespondenciją išleidęs 
išvažiuoju savaitės atostogoms 
į “miestą, kuriam yra veikimas” 
— į Berkeley, Calif.

J. Klauseikis

Pristatydama' prak’albinfnkę, 
Alena Devenienė priminė, jog 
dr. Vanda Sruogienė-Daugirdai- 
tė bus istoriją pamėgusi iš savo 
tėvo, nes jis istorijos mėgėjas. 
Ištekėjusi ji darė įtakos ir sa-

Po įžangos žodžio poetė Ele
na Tumienė deklamavo iš savo 
kūrybos Lietuvos istorinės te
mos eilėraštį.

Lavonus padaryti gyvais...

8:30 vak.;
5:00 vakaro; šešta-

12:00 dienos. Trečiadieniais už-

ST. PETERSBURG, FLA.
? T i - „ : L * * i Jhr -r -
Vasario 16 gražiai paminėjo 

ir daug pinigų sudėjo

Nedaug tokių vietovių-koloni- 
jų mes USA 'turime,’ kur į viso- 
lųuš minėjimus atsilanko po ke
letą 'šimtų asmenų, šiais me
tais? 'St? -Pėtersburgo - Lietuvių-' 
Klubas Vasario' 16 minėjo sek
madienį, vasario 21 d. pietų me
tų.“’Į minėjimą'atsilankė virš 
300 asmenų, jų1 tarpe daug sve- 
čių iš tolimesnių' miestų.

Pietums įpusėjus, minėjimui 
ruošti ‘k-to pirimninkas ?p. K. 
Jūrgėla šiltu -žodžiu pasveikino 
visus atsilankiusius į Lietuvių 
klubo VasarioTeminėj imą. Buvo 
pakviesti Lietuvos laisvės- kovų 

. dalyviai p. Rulys, ponia Eln. 
Dakiiys ir ponia Kačinskas už
žiebti ugnį pagerbimui visų , žu
vusių už 'Lietuvos laisvę. Visi 
salės svečiai atsistojimu pager
bė. žuvusius. Klubo choras pa
giedojo Amerikos ir Lietuvos 
himnus/ ? ? ■ i •:

s • Paskaitą skaitė A. JanČys, ku- 
įris labai vaizdžiai papasakojo 
^Vasario 16 dienps.' akto svarbą, 
/kaip tas aktas. ir kokiomis ap
linkybėmis buvo pasirašytas.

»■ v..-. r. " .. ■ .

Po paskaitos klubo choras, va
dovaujamasmuž.p, P. Lingio, 
padainavo keletą dainų ir už
baigė “Kur bėga. Šešupė”.. Cho
rui dainuojant paskutinę dalį — 
“Apsaugok ' Aukščiausiasis tą 
mylimą šalį” visa salė, atsistojo 
ir tyloj prisiminė kenčiančią 
Lietuvą. Jaunutės p-lės Rūta ir 
Linda Jurgėlaitės padeklamavo 
pora: eilėraščių. ;Už labai gražų 
deklamavimą, o ypatingai taip 
gražiai lietuviškai; eiles sakant, 
publika šiltais plojimais reiškė 
padėką. ...... ...

■Į Aktorius p. Semaška iš Mia
mi paskaitė savo kūrybą: “Par
tizanai”. Tai trumpas vaizdelis 
iš partizanų kovų ir kančių ko
vojant už Lietuvos nepriklauso
mybę.

Sveikinimuose kalbėjo St. Pe
tersburg© Latvių sambūrio at
stovas, primindamas sunkias 
kovas seniau ir dabar dėl Bal
tijos kraštų laisvės. Senosios kar
tos lietuvis p. Puzaras, St. Pe
tersburg Beach turįs namų pir
kimo pardavimo biznį, sveikino 
anglų kalbą, linkėdamas nepa
vargti kovojant už Lietuvos teiš

buvo dailininko Leono Urbono 
paveikslų paroda. Rengė skau
tės gražinietės.

Iš dr. Sruogienės paskaitos re
spublikonai skubėjo į savo susi
rinkimą Lietuvių namuose, o 
kooperatininkai į kredito unijos 
susirinkimą,Tautiniuose namuo
se. Kredito unijos susirinkime, 
iŠ kelių šimtų- narių, asmeniš
kai tedalyvavo tik 20. Susirin
kimas baigtas per valandą.

Kovo 7 d. Los Angeles aplan
kys vysk. V. Brizgys^ šv. Kazi
miero parapijos mažajam jauni
mui teiks sutvirtinimo sakra
mentą. Parapijos salėje pada-

e weaves : tVertmU chorai
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ggoje, tad gali reikšti savo be- 
kompromisinį nusistatymą prieš 
visus, kurie nuėjo okupantui į 
pagalbą. Be to, tokiu pareiški
mu jis apgynė savo organizaci
ją nuo galimų priekaištų, jdg 

[protestantai linkę.gerbtit poetę, 
kuri tiek daug pasitarnavo ko
munistams.

Kavutės metu vyko gyva kny
gų prekyba. Nemažai nupirkta 
dr. Sruogienės Lietuvos istori
jos knygų, Balio Sruogos “Rad
vila Perkūnas” ir poetės Tumie- 
nės poezijos rinkinių.

Kiti parengimai
Vasario 28 d. buvo ir dadgiAii 

lietuviškosios veiklos. Tos pat 
parapijos mokyklos patalpoje

4; Užbaigus programą salėje pa
sirodė aukų rinkėjai. Aukų btį 
vo surinkta $510.50. Be to Št. 
Petersburg© -Lietuvių klubas 
Vasario 16 dieną minint, pagal 
tradiciją visą tos dienos gautą 
pelną iš parengimo irgi auko
ja ’ Lietuvos ’ Vadavimui, jokio 
pelhb buvo gauta ^206;$8, taigi 
viso aukų susidarė $717.38.’

Reikia pasidžiaugti, kad klu
bo nariai ir svečiai, daugumoje

NEW YORK, N. Y. 10003 
101 First Avenue

OR 4-3930 . ?
OMAHA, N EB R. 68107 
5524 S. 32nd St. 

731-8577
PITTSBURGH, PA. 15222
346 Third Ave. ■■

GR 14712
LOS ANGELES, CAL1F. 90026 
2841 Sunset Blvd. 

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

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

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

798-3347
PARMA, OHIO 44134 
5432 State Reed 

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

BA 5-5923
VINELAND, N. L 08360
Parish Hall
West Landis Ave. 

(609) 6914423
SEATTLE, WASH. 98103 
1512 N. 39th St. 

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

257-2113
HARTFORD, CONN. 06103 
11 Charter Oek Ave. 

249-6255

šnekučiuoti ir daugelis pokalbi
ninkų sakėsi labai patenkinti pa
skaita. Dr. Sruogienė tikrai gy
vai ir įdomiai Radvilus pavaiz
davusi.

Pinigai Įdėti pries mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį 
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.

Prašome aplankyti naują mūšy namą.

KAINA $776.00 '
Išvyksta iš Bostono:

BIRŽELIO 3* LIEPOS 14, ; 
RUGPIŪČIO 26.

Lietuvoje šios grupės praleis 
pą 11 dienu.

Dalyviu skaičius ribotas — 
XESIVELUOKITE: 

Dėl smulkesnių auĮu ir regist
racijos kreipkitės i

TRANS- ATLANTIC Į? 
TRAVEL SERVICE U: 
390 WEST BROADWAY 

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

Savininkė: Aldona Adomonienė

Aukų rinkimą baigus, kaip 
ir kiekvieną sekmadienį — pra
sidėjo popiečio pasilinksmini
mas. — šokiai. Palmė

da Sruogienė tarė, jog šiais lai
kais istorijos mokslas lyg ir ne- 
madąje, kai kas istoriją pava
dina lavonų mokslu. Tačiau isto
rikų uždavinys esąs lavonus at
gaivinti, paversti juos gyvais, 
kad jie liktų žmonių atmintyje. 
Daugiau kaip valandą laiko pa
skaitininke kalbėjo apie kuni
gaikščius Radvilus, primindama 
vieną kitą dar neskelbtą apie 
juos istorinį faktą, pabrėždama 
jų veiklą kultūroje, politikoje, 
karvedyboje ir religijoje.

Nesiimant pakaitos turinį at
pasakoti, verta sustoti ties dr. 
Sruogienės baigiamosiomis min
timis, Kodėl, kalbama apie Rad
vilus?" Kokia prasmė? Atsaky
mas: tokia pat prasmė, kaip ir 
Lietuvos; Radvilai buvo va
karų kultūros žmonės. Vieni jų 
rėmė katalikybę, kiti protestan
tizmą, o abi šios religijos į Lie
tuvą atėjo tiš vakarų.

Kaip karo vadai Radvilai ko
vojo su Maskva ir sulaikė mas
kolių slinkimą į vakarus. Tuo 
metu, ;kai Radvilai kariavo su 
rusais, vakarų Europa galėjo ra
miai dirbti kultūrinį darbą, jiė 
angy “ė y ą karų ■ kultūrą.

Paskaitos metu - ekrane buvp 
rodomi Radvilų portretai, jų rū
mai ir kitokie ? paveikslai. Sce
nojeišstatyta Radvilų genealo 
gijos schema ir Radvilo Našlaitė 
lio išleistas Lietuvos žandaĮHŠ.

Po programos bųvdJaiko^asir
-2

— - Ifc-— -  -------------t ■ - ■ ■

• IF you would liko to hovo the componlonuhlR of imt*00
in your homo.

• IF you would liko to sh«r« your homo with somoono who needs •
homo end • friend.

• IF you need to supplement your income.
We may have an answer for you. Our hospital Foster Home Care 

staff will continue to work with you and the patient, after discharge.
• IF you would Uko to open your home to a patient from Oek Forest

Hospital Foster Home Care program, please call: 
928-4200 (Chicago line) 

687-7200 (Suburban line) 
Ext. 246 or 247

junga - sugebėjo -sūkviėsti tiek 
daug publikos, kitaip sakant, jų 
atliktas didelis - .darbas, ■̂ paruo
šiant’gerą programą.-?'

Ari tinka. Radvilų minėjime 
Salomėja Nerį dainuoti?

Ekstra žodžio pasiprašė Liet. 
Protestantų S-gos pirmininkas 
dr. M. Devenis. Jis pasakė, jog 
Radvilus minint netiko' dainuoti 
išdavikės Salomėjos Neries kū
rybą. To rengėjų programoj e ne
buvę numatyta, tad atsiprašė 
publikos.

■ šis dr. Devenio^. pareiškimas 
po programos'kavutės metu bu-[ 
vo atskiruose pasikalbėjimuose 
komentuojamas. V ięnus ,tėko gir
dėti nuomoniauj&nt, jog Salo
mėja Neris yra'žymi mūsų lite 
ratūroje ir jos neišmesime, tad 
bereikalo buvę prieš jos dainą 
pasisakyta. Tačiau buvo nuo-, 
monių, kurios palaikė dr. D^ve-

L B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

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

67OOS..CAWFURMA AVE , ,

BILIETAI GAUNAMI ^MARGINIUOSE

Radvilai dr. V. Sruogienės žodyje
Vasario 28 d. šv. Kazimiero 

parapijos salėje, iš Čikagos at
vykusi dr. Vanda Sruogienė 
skaitė paskaitą: Lietuvos kuni
gaikščiai Radvilai. Rengė Lietu
vių Protestantų Sąjunga. Publi
kos atsilankė labai daug, tad tuo 
požiūriu pasisekimas puikiau
sias.

Įžanginį žodį tarė Alena De
venienė, pabrėždama, jog ši pa
skaita turėtų būti įdomi ir jau
nimui, nes iš jos galės sužinotu 
jog lietuviai būva nevien bakū
žių, bet ir rūmų tauta. O jaunųjų 
žmonių šioje paskaitoje buvo žy
miai daug daugiau, negu kituo
se panašiuose lietuvių suėjnnuo-

PAKETAI-DOVANOS
Į S S S R

Sena patikima firma 5
TARNAUJA IR TOLIAU SAVO NUOLAT AUGANČIAI

KLIJENTŪRAI 40 MĖTŲ EGZISTENCIJOS \.-
TRADICIJOSE ? .1'’ i’-Žyr

y - -- — - • *t • r?- j” 'T

Jei Jūs esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijen- 
tų, mes dėkojame Jums už. palaikymą. ..'_

Jei nesate, mes kviečiame išbandyti musų patarnavm^
;ų. Jūs būsite mums dėkingi.

Tos pačios dienos eiga Paštu gautiems paketams'
Dėl naujausių katalogų ir paskutinių nuostatų kreipkitės į

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

Phone (215) 925-3455 : ?■

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

TELEPHONE (212) 982-8410 ”
arba Į bet kurią mūsų atstovybę bei skyrių

PHILADELPHIA, PA. 19123 
1013 N. Marshall Street 
.. WA 5-8878 
BALTIMORE, MD. 21224 
3206 Eastern Avenue 

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

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

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

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

486-1836
DETROIT, MICH. 48210 
6460 Michigan Avenue 

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

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

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

AT" 1-1757 ’
Ml AML FLA. 33138 
6405 Biscayne Blvd. 

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

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

2240829
Glebe Parcel Service, Inc. yra įgaliota Podarogifts, Inc. priimti 

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

, IS^- E.
I 2' v - »Ė ŽlsįaįvS. f f? DiRlGEftTA S ' 

uuą j£įTĖP(MAyičius

J OP^ET^:?!HcfeT4TYMAS. (VYKS'

Chicago Savings and Loan Assn
JOHN PAKEL, Sr. Chairman of the Board . PHIL

6245 So. WESTERN AVE. - TEL.
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. IL, Tuee. 9 to 4, Thera. 4 Fri. 9 to 8, Sat.

INSURED

DIVIDENDS COMPOUNDED DAH.Y. PAID QUARTERLY,

fi % PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

J %% PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
O F $1000

ONE YEAR MATURITY

1 •

J !4% PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

R /^% per annum

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

Ij % PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS
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GYVŲJŲ KAPINĖS
“Gyvuliai geriau prižiūrimi”, 

tokia antrašte užvardijo Chicago 
Dailjr News savo kovo 2 dienos 
editorialą, kurį pradeda saki
niu: “Senovės laukinių genčių 
paprotys išvaryti senus žmones 
iš kaimo, kad mirtų iš bado ir 
šalčio vargu yra žiauresnis už 
tai, kas darosi kai kuriuose Chi- 
cagos srities “slaugymo” nar- 
muose.

Kiek kaštuoja senelių namai 
mokesčių mokėtojams

Geresnės Valdžios Sąjungos 
investigatoriai, ištyrę 20 tokių 
namų, pasakoja pasibaisėtinas 
istorijas apie tai kaip slaugių 
padėjėjos (aides) ir budėtojai 
(orderlies) ligonius fiziškai už
gaulioja; apie pripelėjusius, žiur
kių apsėstus kambarius; pata
lynes, kuriose pacientai šąla; 
maistą, kurio tiek maža, kad se
ni žmonės po dvi valandas eilėje 
išlaukę paskiau ir lėkštes išlai
žo...

Praeitais 1970 metais Illino-

jus senelių, slaugymo...namams 
skyrė $125 milijonus, iš kUrių 
vien Čhicagoję esantieji tokie 
namai gavo pustrečio milijono 
dolerių, po $400 mėnesiui kiek
vienam pacientui išlaikyti. Po 
kiek mokesčių mokėtojams to
kie namai kaštuoja, galima gau
ti supratimą iš poros pavyzdžių. 
Pav. Park House slaugymo na
mams pernai išmokėta $237,927, 
Kennmore House gavo daugiau 
kaip 250,000 dol.

Vienas investigator!us EGA 
(Geresnės Valdžios S-gos) Wil
liam Recktenwald, kurs persi- 
samdęs juodadarbiu po keletą 
dienų dirbo keturiuose tokiuose 
namuose, apie vieną, ypač nešva
rų apleistą namą Kennmore 
House, kurį administruoja rabi
nas Benjamin Cohen, rašo: “Ma
no pirmasis darbas buvo išmaz
goti (“išmopuoti”) maudyklės 
kambarį. Daugumoje tų kamba
rių smarvė buvo tokia biauri, 
kad įeidamas turėdavau užimti 
kvapą. Pacientai sakė, kad jų 
kambariai ir maudyklės per ke
letą savaičių nebuvo mazgoti.

Indėnai yra pirmieji amerikiečiai, tikrieji šios šalies šeimininkai, {vairios jy gentys turėjo nemažai garsi y vadu, 
iš kairės: garsus Nez Perce indėny vadas Juozapas, apačy vadas Geronimo, kiovy Vienišas Vilkas ir sioux indėnu 

vadas Raudonas Debesis.

Staškevičiai, kurie ta proga įtei-i 
kė meno kolektyvui piniginę do
vaną ; iš Wellando B-nės pirm. 
G. Paužuolis, iš JAV K. Gludas, 
p. Masiulionis ir kiti.

Minėjimas baigėsi vasario 21 
d. pamaldomis vienuolyno kop
lyčioje dalyvaujant organizaci
joms su vėliavomis. Parapijos 
klebonas Juvenalius Liauba at
laikė iškilmingos pamaldos už 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės ir 
visą pamokslą skyrė komunistų

kankinamai lietuvių tautai. Pa
maldos baigtos Tautos himnu.

J. š.

. 'Ir Švedai šaudęsi
Sbederham teisme, Švedijoje, 

vienas fermeris turėjo sumokėti 
$1,600 pabaudos. Vietoje pini
gų išsitraukęs revolverį jis nu
šovė teisėją, du advokatus ir 
prieš jį teisme bylą iškėlusią 
moterį. Po kelių valandų jis atė
jęs į policijos nuovadą pasidavė.

HIGH RATES — PAID QUARTERLY
- 5%

Passbooks

514%
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

6% 

$5,000 minimum 
2 year certificate 

53/<% 

$1,000 minimum 
1 year certificate

Nuo
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000

MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

4048 ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60832

Frank Zogas, President

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily - 

paid quarterly

PHONE: 254-4470

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

COSMOS PARCELS EXPRESS
Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai 
ir tiksliai aptarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant".

DOVANAS - SIUNTINIUS Į LIETUVA/ LATVIJĄ, ESTIJĄ,
UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.

VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS 

PRISTATYMAS.
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukš

tos kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Cosmos Parcels Express Corporation
Affiliated with PODAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS — automo
biliams, šaldytuvams, televizijų aparatams, radijo transis- 
toriams, magnetofonams (tape recorders) ir daug kitiems 
dalykams, taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams, 
gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

Cosmos Parcels Express Corporation
45 West 45th Street- New York, N. Y. 10036 

Tel.: 212 — 245-7905

39 Second Avenue 
135 W. 14 St. 
370 Union Avenue 

271 Shawmut Avenue 
389 West Broadway 

332 Fillmore Avenue 
2222 West Chicago Ave. 

3333 S. Halsted Street 
5879 State Road 
762 Springfield Avenue 
1082 Springrield Ave. 
, 636-38 Bridge St. N. W. GL 8-2256

NEW YORK, N. Y. 10003 
NEW YORK, N. Y. 10011 
BROOKLYN, N. Y. 11211, 
BOSTON, Mass. 02118, 
BOSTON, Mass. 02127, 
BUFFALO, N. Y. 14206, 
CHICAGO, Illinois 60622, 
CHICAGO, Illinois 60608, 
CLEVELAND, Ohio 44134, 
IRVINGTON, N. J. 07111, 
IRVINGTON, N. J. 07111, 
GRAND RAPIDS Mich. 49504, 
HAMTRAMCK, Mich. 4821X 11333 Jos. Campau Avenue 365-5755 

HARTFORD, Conn. 06114, 200 Franklin Avenue 
LAKEWOOD, N. J. 08701, 241 Fourth St. 
LOS ANGELES, Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd. 
NEW HAVEN, Conn. 06519 509 Congress Avenue 
NEWARK, N. J. 07106, 698 Sanford Ave.
PASSAIC, N. J. 176 Market Street 
PATERSON 1, N. J., 99 Main Street
PHILADELPHIA, Pa. 19122, 1214 N. Sth Street 
PITTSBURGH, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street 
SAN FRANCISCO, Calif. 94115, 2076 Sutter Street 
WATERBURY, Conn., 905 Bank Street 
WORCESTER, Mass. 01610, 169 Millbury Street 
YOUNGSTOWN, Ohio 44503, 309 W. Federal Street

Tel.: AL 
CH 
EV 
LI

4-5456
3- 2583
4- 4952 
2-1767

268-0068

BR 8-6966
WA 5-2737 

884-1738 
ES 24685 

Tel.: 374-6446

246-9274 
FO 3-8569 
AN 1-2994 
LO 2-1446 

Tel.: 373-8783 
GR 24387 

274-6400 
3-4818 
1-2750 
6-1571 
6-6766 
8-7868 
3-0440

PO 
HU 
Fl

sw
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Pacientai negauna jokio užsiė
mimo. Visą ką jie daro, sėdi ir 
kalbasi kada ir kaip jie turės 
mirti. Kiti valandomis sėdi TV 
žiūrėdami. Kurie pacientai ne
gali savęs kontroliuoti, ištiso
mis valandomis sėdi nepakeistais 
apatiniais. Smarvė kambaryje 
nepakenčiama.

Į Reck ten waldo pastabas at
siliepusi to namo administrato
riaus rabino Cohen žmona Han
nah, kuri pasisakė esanti admi
nistratoriaus asistentė, pareikš-

Kalbėdamas spaudos konferen
cijoje savo asociacijos būstinė
je 43 E. Ohio street, rabinas 
Yampol smerkė investigacijąs, 
padarytas drauge su Geresnės 
Valdžios Sąjunga, pavadinda
mas jas “politiškai motyvuoto
mis”. Tos investigacijos esą pa
darytos neištreniruotų stebėto
jų ir parodančios, iš dalies, žino

jimo stoką ir nesančios jokios 
atsakingos įstaigos paremtos. 
Pagaliau prisipažino, neneigiąs, 
kad retkarčiais negeistinų da
lykų pasitaiko, jis pasakė: “Vi
suomenė gauna tai, ko ji nusi
pelno. Jie tol negaus geros svei
katos globos, kol nenorės dėl jos 
balsuoti”. J. Pr.

(Pabaiga)

KANADOS NAUJIENOS

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

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

dama, kad Recktenwaldo skelbia
mi dalykai esą “absoliute mela
gystė”. “Jei, kaip jis tvirtina, 
pacientų apatiniai nebuvo pa
keisti, tai esanti jo kaltė, nes pa
keisti buvęs jo darbas.
Pakėlimas Į slaugių padėjėjas

Tas Recktenwald toliau pasa
koja, kaip jis gavo tuose namuo
se darbo. Pasisiūlęs grindų plo- 
viku, jis rabino Cohen rekomen
dacija tą pačią dieną buvo pa
keltas į slaugės padėjėjus (nur
ses aide), gavo raktus nuo vais
tų spintos ir pirmąjį vakarą jau 
pacientams dalino vaistus.
’ Pamatęs ant grindų šlapumo 
latake numestą piliule jis paė
męs ir Įdavęs savo viršininkei 
slaugės padėjėjai, kuri piliulę 
įdėjusi į bonkutę ir pradėjusi 
Į spintą.

Vakare dalinant pacientams 
vakarienę paaiškėję, kad dauge
liui vakarienės neužteks. Slau
gė pasakiusi, kad taip dažnai 
pasitaiko ir pasakiusi, kaip to
kiais atvejais daroma. Atrinkus 
iš pavalgiusių ligonių lėkštes, 
nesuvalgytos vakarienės likučiai 
perdedami Į švarias lėkštes ir 
duodami dar negavusiems, o kas 
nuo jų atliko, — likusiems, kol 
tuo būdu visi buvo “pavalgę”.

žiauriasia praktika pripažįs
tama tai, kad kai kuriuose na
muose seneliai jau nuo 5:30 ar 
6 valandos popiet užrakinami jų 
kambariuose ir taip kalinami per 
ilgas naktis.

Chicagos meras Daley įsakė 
savo miesto departamentu virši
ninkams tuojau paruošti potvar
kius, kuriais turi slaugymo na
mų tarnautojai vadovautis.

Ka sako slaugymo namų 
egzekutyvinis direktorius

Metropolinės Chicagos Slau
gymo Namų asociacijos egzeku- 
tyvis direktorius rabinas Hillel 
Yapol kaltino, kad Chicagos 
Tribųnės paskelbti pranešimai 
apie brutalumus, nešvarą ir pa
cientų apleidimą slaugymo na
muose yra “žiauriai ir dramatiš
kai perdėti”, bet pats prisipaži
no tuose namuose nebuvęs nuo to 
laiko, kai apie juos spaudoje pa
sirodė pranešimai.

Paklaustas dėl spaudoje iškel
tų dalykų, jis pasisakė “sveiki
nąs”, kad valdžia žada čiupti kai 
kuriuos “neaiškius” slaugymo 

namų operatorius, užtikrinkda- 
mas, kad “didžiausia dauguma” 
senelių namų operatorių esą 
“dori žmonės”, visą kaltę suvers
damas pačiai valdžiai, kad ji per 
mažai temokanti už senelių glo
bą. Jis pripažino, kad iš 15 ar 
16 tūkstančių Cook apskrityje 
esančių seneliams lovų 10,000 
lovų priklauso jo administruoja
mai asociacijai. “Blogų namų” 
esą tik keletą.

Iškilmingai paminėjo Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę

ST. CATHARINES, Ont., — 
Minėjimą ruošė Bendruomenės 
valdyba š. m. vasario 20 d., Slo
vakų salėje. Minėjimą atidarė 
pirm. J. šarapnickas, kuris įžan
ginėje kalboje pabrėžė, kad ne
užtenka padejuoti už Lietuvos 
išlaisvinimą, bet reikia prisidėti 
konkrečia parama. To reikalau
ja pavergtas gimtasis kraštas 
Lietuva.

Minėjimo iškilmingumą suda
rė Lietuvos, Kanados, Romovė- 
nų ir skautų vėliavų dalyvavi
mas.

šventei pritaikintą invokaci- 
ją atkalbėjo parapijos klebonas 
Juvenalius Liauba OFM.

Minėjime pagrindinę kalbą pa
sakė Kanados Krašto v-bos Jau
nimo sekcijos vadovas Gedimi
nas Breichmanas iš Hamiltono. 
Prelegentas pradėdamas kalbą 
perdavė sveikinimą iš K. L. B. 
Krašto valdybos pirm. Dr. S. Če
po ir padarė apžvalgą laimėjimų 
Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę. Po to, kiek ilgiau paryš
kino išeivijos jaunimo pažiūras 
į tautiškumą. . j

G. Breichmanas pareiškė, kad 
jaunoji karta yra patriotiška, 
bet nepakankamai mokėdama lie
tuvių kalbą negali, užimti va
dovaujamų postų. Ragino tė
vus atkreipti dėmesį į lietuviš
kas mokyklas, patarė daugiau 
bendrauti su vaikais, nes mo
kykla negali vaikui tiek duoti pa
tirties lietuvių kalboje kiek tė
vai. Prelegentas pabrėžė, kad 
ateities tautinės veiklos sėkmin
gumas priklausys nuo to, kokį 
jaunimą sugebės paruošti da
bartinė karta.

Baigus kalbėti, prelegentui pu
blika ilgai plojo.

G. Breichmanas tremtyje už
augęs ir mokslus išėjęs, bet yra 
aktyviai įsijungęs į visuomeni
nę veMą. Jis yra garsiosios 
Hamiltono tautinių šokių grupės 
“Gyvataras” mokytojos Breich- 
manienės sūnus, dar jaunas, bet 
savo tautine ir politine veikla 
yra visa siela atsidavęs už Lie
tuvos išlaisvinimą.

Po paskaitos buvo perskaity
tos rezoliucijos, priimtos ir pa
siųstos: Kanados ministeriui 
pirm. P. Trudeau, Jungtinių Val
stybių Prezidentui R. Nixonui ir 
Jungtinių Tautų Generaliniam 
Sekretoriui U Ibant.

Rezoliuciją perskaitė Nijolė 
Gverzdytė.

Po to sekė meninė dalis ku
rią išpildė vietos jaunimas va
dovaujant Stasei ^ubrickienei 
iš St. Catharines ir Jeronimui 
Bieliūnui iš Wellando. Progra
ma susidėjo iš dainų, tautinių 
šokių, deklamacijų ir montažo 
— Vasario 16-toji. Programą

sėkmingai pravedė moksleivė 
Danguolė Vilbikaitytė. Progra
ma meno vadovų buvo puikiai 
paruošta ir publika kėlė ilgas 
ovacijas. Be to, Bendruomenės 
vardu meno vadovams buvo’ 
įteikta po puokštę gėlių. Taip 
pat meno kolektyvo vardu, už 
pasidarbavimą organizuojant 
menininkus, P. Balsui įteikė rau
doną rožę.

šiais metais minint Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę visuo
menė skaitlingai dalyvavo ir pa
rėmė materialiai. Ta proga me
džiagines dovanas šventei'ruošti 
paskyrė Niagaro Falls Moterų 
klubas vadovaujant Zofijai.Ul- 
binienei ir St. Cathariniečiai: 
Juozas Paukštys ir Juozas Gire- 
vičius.

Minėjime buvo renkamos au
kos. šiais metais Lietuvos va
davimo reikalams visuomenė bu
vo daug dosnesnė.

Į šventės minėjimą buvo at
silankęs iš Toronto šaulių rink
tinės pirm. St. Jokūbaitis su 
šeima, o iš Port Colbornes vi
suomenės veikėjai Ona ir Jonas

........................ 1 1 11 i —— —

Kas tik turi gerq skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vaL vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.
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SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
,4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, Illinois 60632»847-1140 

ASSETS OVER $149,500,000. RESERVES OVER $13^00,000.
OFFICE HOURS: ' 1
Monday & Thursday, 9 a.m. to 8 p;m. • Tuesday & Friday, 9 a.m. to 4 p.m.
Saturday, 9 a.m. to 12 Noon • Wednesday, no business transacted.
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ŠTANDA
FEDERA

Raginkite savo apylinkę 
aug ti - taupykite! INSURE D

n,

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

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

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

Taupymo indeliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608
MA STIPRIAUSIŲ BENDROJTŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

įsteigta 1923 metah TeL 421-3070
Įstalgoc pietuoM kiemas antomobiliami pamatyti

I Ml
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10 cents per copy, 10 c. on Saturday

SPECIALŪS PAKETAI

(Bus daugiau)
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NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai

$18.00
$10.00

i i

Solov- 
banke 
Leni- 
Mala-

125 East 23-rd Street 
Fifth Floor.

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

Reikalaukite mūsų naujo 
nemokamo iliustruoto katalogo

(lygūs ar 
ar Persijos

$99.00.

Seduį traukinį. Sekmadienis, žmonės so ir sidabro papuošalai bei odos išdirbi- 
• į niai.

Dienraščio kainos:
Jhicagoje ir priemiesčiuose 

metams________________$30.00
pusei metų ______________ $11.00
trims mėnesiams __ ______ $6.00
vienam mėnesiui _________  $2.00

Kitose JAV vietose:
metams _ 
pusei metų

THE LITHUANIAN DAILY NEWS 
'ubiished Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Con Inc.

1739 Sou Halsted Stroot, Chicago, IIL 60606. Telephone HA 1-CIOO

SECOND • CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

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

trims mėnesiams __
vienam mėnesiui _

______ $5.00
$1.76

Kanadoje: 
metams  ____ ž,
pusei metų -
vienam mėnesiui __

______ $20.00
_____ $11.00
_____  $2.00

Užsieniuose:
metams ______ -......-
pusei metų _______
vienam mėnesiui —

_____  $21.00
_____  $11.00
______  $X50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drovė, 1739 So. Halsted St. Chicago. 
Hl 60608. Telet HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Čia keletas okupuotos 
vos vaizdelių, paimtų iš “Lite
ratūros ir Meno”. iskas be 
ypatingų paaiškinimų. Ir taip 
str. “Antikvarai ir antikvaris- 
tai” skaitome:

Tikras atsitikimas. Kartą 
knygų gerbėjas sužino: Kau
ne, vieno namo katilinėje degi
namos knygos. Skuba į tą vie
tą ir nustebęs išvysta: senyva 
moteriškė kirviu kapoja seną 
vertingą knygą. Moteris grie
bėsi kirvio — suplėšyti neįsten 
gė, o į katilą netilpo.

Str. “Nuo leidėjo iki pirkė
jo” rašoma:

Popieriaus problema opi. 
Bet ar neaštriname jos kartais

patys? Vilniaus knygyno Nr. 
9 vedėja Liubovė Kozlova ro
dė praėjusiais metais nurašy
tos literatūros aktus. J antri
nių žaliavų punktus išsiųsta 
daugiau kaip 6 tūkstančiai 
knygų (tiesa, ne tik lietuviškų). 
Jų vertė viršija 1,5 tūkstančio 
rublių. Tiek viename knygyne 
O juk iš viso Spaudos komite
to žinioje yra 156 knygynai...

Antra vertus, pasitaiko, kac 
nuvertinami leidiniai, kurie, 
tegu ir lėčiau perkami, nieka
da nepraranda savo vertingu
mo (bent jau turinio prasme). 
Prisipažinsiu, ir dabar apima 
negeras jausmas, prisiminus, 
kai M. Gorkio rinktiniai raštai

lietuvių kalba buvo nupigina-

Tai beveik tas pat, kaip išmes-

Melas apie “darbo žmonių labą”
Jau ne vieną kartą nurodėme, kad komunistai darbo 

žmones labiau išnaudoja, negu pikčiausi kapitalistai, 
bankininkai, fabrikantai ir pirkliai. Pagrobę valdžią Ru
sijoje, pirmon eilėn jie išnaudojo Rusijos darbininkus. 
Jie pasakoja, kad Rusijoje jie rūpinasi darbininkų reika
lais, bet per 50 metų pasauliui jie parodė, kad pirmon ei
lėn jiems rūpi tiktai mažos savo grupelės reikalai, o dar
bininkus jie aršiau išnaudoja, negu caro Taikais buvę 
kapitalistai ir bankininkai juos išnaudojo.

Dabar ir, vėl ruošdami naują penkmečio planą ir 
rengdamiesi 26-tam komunistų partijos suvažiavimui, 
jie kalba apie “visų darbo žmonių labą”. Anksčiau jie 
kalbėjo tiktai apie Rusijos “darbo žmonių labą”, o šian
dien “tą labą” jie nori praplėsti viso pasaulio darbo 
žmonėms. Ką jie davė Rusijos darbo žmonėms?

Jau 53 metus jie nevaržomai valdo Rusiją ir didžiau
sius Rusijos pakraščių plotus. Jie tvarko žemės ūkio rei
kalus, pramonę, finansus, mokyklas ir visas kitas vals
tybines įstaigas. Jeigu jiems būtų rūpėję Rusijos arba 
kitų rusų pavergtų tautų darbo žmonių reikalai, tai-per 
50 metų jie būtų galėję tai padaryti Jie įsivedė didžiau
sią šnipinėjimo tinklą, kokio Rusijoje niekad nebuvo. Jie 
suorganizavo gausingiausią policiją, kokios jokia kita 
valstybė neturi Jie kalba apie taiką, bet laiko didžiau
sią kariuomenę pasaulyje. Šnipinėjimas, policija ir ka
riuomenė jiems reikalinga valdžioje išsilaikyti, bet ne 
darbo žmonių gerove rūpintis.

Laisvojo pasaulio kraštų darbininkai daug geriau 
gyvena, negu komunistų pavergtų valstybių darbininkai. 
Laisvojo pasaulio darbininkai geriau pavalgo, geriau 
apsirengia ir turi geresnius gyvenamus butus, negu So 
vietų darbininkai. a. ;

Kodėl komunistų pavergtų kraštų darbo žmęnės 
daug vargingiau gyvena, negu laisvojo pasaulio kraštų- 
darbininkai? Todėl, kad komunistai nesirūpina darbi
ninkų reikalais. Pirmon eilėn, jiems rūpi tiktai pačių 
komunistų gerbūvis, o ne darbo žmonių. Jiems rūpi toje 
valdžioje ilgiau išsilaikyti. Nugyvenę Rusijos ūkį ir iki 
paskutinio lašo išnaudoję Rusijos darbininkus, jie sten
giasi užgrobti kitus kraštus, kad ir ten galėtų viską nu
gyventi. Panašiai jie pasielgė įsiveržę Į Lietuvą, panašiai 
jie padarė kiekvienoje rytų Europos valstybėje. Panašiai 
jie elgiasi Čekoslovakijoje.

Kur eina Sovietų Sąjungos darbininkų pagaminti

gaminiai? Jie eina sovietų karo jėgoms maitinti, komu
nistų partijos narių privilegijoms ir policijai. Likusi da
lis eina įvairiems užkariavimams. Ištisą dešimtmetį ko
munistai pylė didžiausias sumas Vokietijai pavergti. 
Vokiečiams komunizmas buvo svetimas. Visos rusų pa
stangos nuėjo niekais. Niekais nuėjo ir Rusijos darbi
ninkų pasiaukojimas. Panašiai įvyko ir su Kinija. Stali
nas pylė didžiausias sumas Kinijos užkariavimui, vežė 
ten ginklus ir maistą. Žinome, kad Kinijoje niekais nuė
jo didžiausios rusų darbininkų aukos.

Vėliau Rusijos komunistai buvo susižavėję Indone
zija. Maskvai parsidavusiam prezidentui Sukarno vežė 
ginklus, maistą, tikėdamiesi sukomunistinti Indoneziją. 
Komunistai išleido didžiausias sumas Indonezijos gene
rolams ir savo kraštu nesirūpinantiems politikams pa
pirkinėti. Indonezijos gyventojai sukilo ir atsikratė ko 
munistų. Ir čia niekais nuėjo visi : Rusijos darbininkų 
pagerinimai, drabužiai ir geresnis maistas. Indonezijoje 
komunistai prarado šimtus milijonų dolerių vertės įvai
rių ginklų, maisto, drabužių ir papirkinėjimams pinigų.

Bet ryškiausia Rusijos darbo žmonėms padaryta 
skriauda įvyko Egipte. Kovoti nemokėjusiam ir apie ka
ro reikalus mažai nusimanančiam Nasenui (Grįžęs iš 
žydų nelaisvės majoras Naseris važiavo ne modernaus 
karo strategijos mokytis, bet į Meką, kad Alachas jam 
paskirtų malonesnę, vietą rojuje) komunistai siuntė tan
kus, kanuoles, lėktuvus, kulkosvaidžius; maistą ir apa
vą, kuriuos Egipto, kariai be mūšio paliko Sinajaus dy
kumoje ir atidavė izraelitams.

Ne tik Rusijos, bet ir komunistų pavergtų; darbo 
žmonių gyvenimas būtų daug lengvesnis, jeigu Egiptan 
išvežtos šimtus milijonų dolerių vertės, gėrybės būtų 
skirtos sunkiam darbo žmonių gyvenimui pagerinti. Bet 
komunistai to niekad nedarė ir nedarys. Apie darbo 
žmones jie nesirūpina. Jie paruošė naują penkmečio pla
ną, . kuriame darbo žmonėms užkariamas dar sunkesnis 
darbas. Komunistai nori, kad per ateinančius penkeris 
metus visų ūkio šakų gamyba padidėtų 46%. Jie reika
lauja, kad darbininkų darbingumas padidėtų 80%. Nau
jų mašinų jie neturi ir nemoka pasigaminti. Tai. reiškia, 
kad tomis pačiomis priemonėmis Sovietų Sąjungos dar
bininkai turės padidinti gamybą. Tai reiškia, kad jie tu
rės sparčiau dirbti, tarp savęs lenktyniauti, daugiau 
energijos įdėti į darbą, kad galėtų patenkinti komunistų 
naujus užkariavimų planus. “Darbo žmonių labas” ; 
penkmečio planus neįeina.

“L ir M” vedamajame pri
menama:

Vienos knygos (daugiausia 
lietuvių klasikų kūriniai ir pa
sakos) eina iš rankų į rankas, 
joms organizuojamos atskiros 
eilės, surašomi laukiąučiųjų 
sąrašai, o kitos — taip ir ne
randa kelio į skaitytoją...

Jei į ką jau atkreipti dėmesį, 
tai į knygynų vedėjų pavardes. 
Jau minėta Liubovė Kozlova, 
ir dar:

Vilniaus geležinkelio stoties 
laukiamojoje salėje knygas 
sėkmingai platina Ana 
jova, respublikiniame 
— Vanda Kondratovič, 
no prospekte — Sofija 
chovskaja, centriniame gas
tronome — Marija Gogoleva.

“7 dienose’’ rašoma:
Štai, šiuolaikinis kiekviena 

savo detale epochos kūdikis — 
Elektrėnai. Atsitiktinė, nuo
bodžiaujanti auditorija, mo
derniškų kultūros namų direk
torės skundai: niekas niekuo| 
nesidomi, pasisekimo susilau
kia nebent estradiniai koncer
tai, cirkas...

Toliau:.
“Už kultūrinį darbą pailsiau 

tojų tarpe kurortuose atsakin
gi net keli žmonės, bet dažnai 
čia nuobodu. Vienas muzikan
tas akompanuoja rytinei mank 
štai ir groja šokiams. Bibliote
kininkė — kartu ir ekskursijų 
organizatorė. Pagaliau pagrin 
dinė kultūrinės sferos figūra
— kultūrorganizatorius — daž
niausiai pasiriboja šokių va
karų bei senų filmų reklama
vimu, . Jų. atlyginimai nedideli, 
, ie priversti ieškoti uždarbių 
“iš šalies”.

“Valstybinės plano komisi- 
; os” pirmininko pavaduatoj as 
A. Brazauskas spaudai pareiš
kė:

Tikriausiai yra nemaža dar 
neišspręstų klausimų-?

Viena didžiausių blogybių
— tai, kad kasmet vis lieka ne
išnaudotų lėšų. Kai kurių kul
tūrinių objektų statyba užtrun 

' ka labai ilgai, ir negalima pra
dėti statyti kitų labai reikalin
gų/objektų. • f.

Pavyzdžiui naujojo operos 
ir baleto teatro statyba...

Be statybininkų, čia dar la
biau reikia kaltinti mūsų pro
jektuotojus, kurie manė, kad 
tokį unikalų pastatą galės ne
sunkiai suprojektuoti keli žmo 
nes. Ir šiandien vis dar nebai
giami projektavimo darbai..

Toliau kalbėjo:
l Ilgai statoma telencentro an-

JUOZAS KARIBUTAS

85 DIENOS EUROPOJE

Štai jau statau koją ant Europos že
mės. Kartu dėkoju Dievui už laimingą ke
lionę. Nuotaika tokia, tarytum būtų sugrį- 
žusios anos prabėgusios dienos. Rodos, 
kad ir vėl pasitiks anas lagerinis gyveni
mas, anie žmonės. Nuo Europos draugiš
kų žmonių žvilgsnių skaidrėja nuotaika, 
džiaugsmingai plaka širdis. Kartoju: “Eu
ropa, Europa, aš ir vėl stoviu ant tavo gra
žiai apdainuotos žemės. Vėl aš esu meno 
ir kultūros lopšyje. Tu apgaubk mane li
nine marška ir šnabždėk legendarinę pasa
ką kaip tada šnabždėjo senoliai penkiame- 
čiui kūdikiui.

PO įKONTROLĖS I MIESTĄ

Pykštelėjo antspaudu į pasą ir einu Į 
eilę dėl čemodanų patikrinimo. Ak ir pa
tikrinimas! Toks pasitikėjimas. Paklau
sia — “American”, ir eik kur tau patinka. 
Net nepaklausė, ką turiu.

Žmonių taip pat nemažai. Kitokia nuo
taika, kitaip žmonės atrodo. Pirmu pasi
taikiusiu taksi dumiame į miestą. Juk tik 
iš miesto visi keliai veda į kitas Europos 
dalis, į kitus kraštus. Toliau man lėktu
vas nebegalioja. Bilietas traukiniais kiše
nėje.

Pagaliau pasiekiam ir miestą. Dar ga
lima pažinti geležinkelio stotį, vieną kitą 
išlikusi pastatą, šiaip miestas atsistaięs,

pakilęs iš griuvėsių, ir anų karo padarytų 
žaizdų nebematyti nei ženklo. Tad neleng
va bėra praeities prisiminimus atgaivinti. 
Nuostabūs, amerikietiško stiliaus daugia
aukščiai pastatai puošia miesto centrą ir 
užmiesčius. Tai vokiško darbštumo ir su
manumo pavyzdys. Kas gi kitas, ir koks 
gi kitas kraštas galėtų per tokį trumpą lai
ką ir taip mandriai atsikelti iš griuvėsių. O 
palikome juk tik griuvėsius. Dabar čia 
blykčioja vitrinos, prikrautos įvairiausių 
gėrybių. Maisto krautuvėse — perteklius. 
Net tokie pat vežimukai maistui susikrau
ti, kaip Amerikoje. Ir galima beveik drą
siai sakyti, kad maistas geresnis. Jo pasi
rinkimas didžiausias. Šiandieninė Vokieti
ja gyvena prabangoje. Nors kaip kas ir 
brangoka, bet viskas ir visiems prieinama. 
Jai vėliau pasitvirtino, kai po kraštą pa- 
važinėjau ir jį daugiau pažinau.

Frankfurte nakvynė ir beveik viena pa
ra sustojimo. Tai gana mažai laiko, kad 
galėčiau daugiau ką pasakyti. Bet juk čia 
vėl teks sugrįžti ir daugiau laiko praleisti.

HANAU. A. M.
Iš Frankfurto centrinės geležinkelio 

stoties, kaip ir seniau, kas valandą kur
suoja traukiniai į Hanau. Neaplankyti tos 
istorinės vietos — būtų nusikaltimas. Ka
daise ten D. P. stovykloje praleista treje
tas gražiausių gyvenimo metų. Ten gy
venta niekad neįgyvendintam svajonėm. 
Iš anų dienų galėtų būti visas romanas. O 
dabar suimti į galvą anuos išgyvenimus 
jau nelabai sekasi. 1

vaikšto gražiai pasipuošę. Senimas dau
giausia tamsiais drabužiais. Oras gražus, 
gaivinantis. Sekmadienio nuotaika tokia, 
kad mums amerikiečiams ji jau yra visai 
pamiršta. Mašinos rieda greitkeliais. Vie
nur — kitur matosi ir sportiškai apsiren
gęs dviratininkas, žodžiu, nuotaika visa
pusiškai sekmadieniška.

Pro traukinio langus prabėga kadai
se matyti, bet dabar vargu beatpažįstami 
vaizdai. Keli sustojimai, ir štai užrašas, 
kad tai — Hanau — A. M. Traukinys trum
pam stabteli, aš iššokau iš jo ir atidžiai 
stebiu aplinką. Tą pačią, bet taip nepap
rastai pasikeitusią, kad atpažinti nėra 
įmanoma.

Tuneliu išeinu i stotį. Stotis nauja, gra
ži, su moderniškais įrenginiais. Štai mano 
smalsias akis pasitinka graži aikštė su dar 
gražesnėmis gėlių klombomis bei fonta
nais. Prie jų stypso daugiaaukščiai namai, 
lyg sakytų: “Atvažiavai ieškoti anų die
nų? Be reikalo. Jų nei pėdsako nebeliko, 
ir mes jų prisiminti nebenorime”.

Autobusas į “Lamboy Strasę” gražus 
naujas ir pavyzdingai švarus, čia bendrai 
visur gana švaru, nežiūrint to, kad užsie
niečių darbininkų yra atvykusių gana 
daug ir kad jie nelabai jau paklusnūs vo
kiečių palaikomai švarai ir tvarkai.

Autobusas rieda buvusių lagerių link. 
Pro langą stebiu miesto panoramą. Daug 
vitrinų. Gražiai dekoruotos. Pridėta įvai
riausių prekių, ypatingai į akis metasi auk

kilmingai paminėjo Lietuvos Nėr 
priklausomybės šventę Lietuvos 
Namuose, prie šv. Kazimiero Ko
legijos. šv. mišias aukojo arti
mas Popiežiaus bendradarbis, 
Amerikos lietuvis, vysk. Paulius 
Marcinkus. Pamokslą pasakė 
žymus lietuvių bičiulis, Sakra
mentų Kongregacijas prefektas, 
kardinolas Samorė. Jis, tarp kit
ko, pažymėjo, kad Vasario 16 
jungia užsienio lietuvius su tau
tiečiais Tėvynėje. Gi, Lietuvos 
draugai reiškia lietuviams soli
darumą, melsdamiesi Sibiro lie
tuvaičių maldos žodžiais: “Ma
rija, gelbėk krauju ir ašaromis, 
pasiaukojimu, pasiryžimais ir 
meile išpuoštą žemę...”

Po pamaldų, salėje susirinku
siems dalyviams, kalbą pasakė 
Lietuvos atstovas Vatikane Sta
sys Lozoraitis jr. Jis visų lietu
vių vardu padėkojo kardinolui 
Samorė už nuolat rodomą pa
lankumą Lietuvai. Jūs, kardi
nole, esate visuomet su mumis, 
kaip ddžiaugsmo taip ir sunkių 
bandymų dienomis. Tuo jūs liu
dijate vieną labai paprastą daly
ką: Kas myli Kristų, tas myli 
visus kenčiančius, tas myli tei
singumą, tiesą ir laisvę. Jūsų 
pavyzdys buvo konkretus krikš
čioniško tikėjimo įgyvendinimas.

Iš ITALIJOS
Neprasilenksime su tiesa sa

kydami, kad visose srityse mes
esame pasiekę rezultatų, kuriais 
galime didžiuotis, toliau pažy
mėjo Stasys Lozoraitis jr. Mūsų 
jėgos nesusilpnėjo, mūsų balsas 
pasaulyje pasiliko tvirtas, šian
dien esame stipresni, negu bu
vom vakar. Mes esame įsitikinę, 
kad kovodami už savo tautos 
teises, mes dalyvaujame teisin
gesnio pasaulio ir pažangesnės 
tarptautinės visuomenės kūrime, 
štai kodėl, esame tikri, kad 
drauge su visais geros valios 
žmonėmis, mes kovojame už vi
sos žmonijos pažangą. Ši pažan
ga gali būt sulėtinta, bet nie
kuomet negali būti sustabdyta.

Mūsų pareiga ir toliau pasilie
ka kalbėti už tuos, kurie patys 
negali pasauliui pasakyti tiesą 
ir daryti viską, kad tiesa nebū
tų užgniaužta arba iškraipyta, 
baigė Lietuvos atstovas prie šv. 
Sosto.

Po kalbos, Stasys Lozoraitis 
jr., įteikė kardinolui Samorė ir 
vyskupui Marcinkui dovaną: 
knyga “Lithuania 700 Years”.

N.

troji eilė, pedagoginės litera
tūros leidykla “šviesa” Kaune. 
Jau prieš keletą metų Palango
je pradėta statyti nedidelė va
saros koncertinė estrada, o pa 
baigos dar nematyti...

Kokie svarbiausi darbai nu
matomi šiame penkmetyje?

Naujame penkmetyje visų 
laukia dideli uždaviniai. Au
gant gyventojų skaičiui mies
tuose, daugėja moksleivių, ku
riu nemaža dalis - rdar mokosi 
antroje pamainoje. Dar daug 
kaimo mokyklų dirba nepri
taikytose patalpose, o aukšto
sioms mokykloms ir ypač tech
nikumams dar trūksta moko
mųjų patalpų.

Ak, planai planais, o oku
pacinė slogi tikrovė savo keliu. 
Pabaigai korespondencija “iš 
provincijos”:

Tauragės kultūros namuose 
neseniai koncertavo Šiaulių 
miesto buitinio aptarnavimo 
kombinato estradinis ansamb
lis.

Koncerte išgirdome ir gerų 
dainų, ir gerų balsų. Bet liūd
niausia, kad buvo daiuų, kurias 
atlikdami, “Saulės vaikai” elek 
trinių gitarų ir būgnų pritaria 
mi, ir staugė, ir kaukė— viso
kius nežmoniškus garsus lei
do. Aprašyti visa tai neįma
noma — reikia išgirsti...

J. Cicėnas

Viskas apmokėta.
Gavėjui nieko nereikia 

primokėti.
SPECIALUS 1 $47.00
10 svarų grynų kiaulienos tau
kų, 10 sv. Kvietinių miltų, 10 sv. 
ryžių, 10 sv. cukraus.

Pati vertingiausia dovana, ku
rią Jūs galite paslysti, yra

IMITUOTI KAILINIAI
Nuostabaus vertingumo, plataus 
pasirinkimo Minkos 
drižiuoti), Mouton 

ėriukų.
Pilna kaina tik

5 vilnonės skepetos su mažomis 
ar didelėmis gėlėmis arba tur
kiškais ornamentais ir 5 šilkinės 
skepetos, visokiu spalvų. Siun
čiant oro paštu, reikia pridėti 
$8.50.

KOMBINACIJOS SIUNTINYS 
DIDELĖS VERTĖS $126.00
3 yardai medžiagos vyriškam 
žieminiam paltui, 100% vilna, 3 
yrd. 100% vilnonės medžiagos 
moteriškam žieminiu! paltui, 
3% yrd. 100% vilnonės medžia
gos vyr. kostiumui, 3 yrd. 100% 
viln. medžiagos žieminei sukne
lei, 2 dvigubo dydžio paklodės, 
2 pagalvės užvalkalai, 6 turkiški 
rankšluosčiai.
Yra ir daugiau specialių paketų.

Reikalaukite mūsų naujo 
iliustruoto nemokamo katalogo 

UŽSAKYKITE DABAR. 
UŽSAKYKITE TIK PER

Autobusas apveža kažkokį anksčiau 
niekados nevažiuotą ratą ir sustoja prie 
buvusių D. P. lagerių.. Mano nusistebėji
mui, lageriai pasilikę visi, ir visi tie patys. 
Juose įsikūrę amerikiečių kariniai dali
niai. Gal skirtumas tik toks, kad priešais 
lageri, kur anksčiau buvo miškas, dabar 
yra naujas gyvenamų namų kvartalas. Pa
sigėrėtinai gražūs apartamentai, vieno 
buto namukai. Jie labai gražiai apsodinti 
vaisiniais medžiais ir gėlėmis. Aplinka vi
sai pakitusi. Atsiradęs visai naujas gražus 
miestukas. Prie namų krykštauja vaikai, 
senesnieji raško gražiai nunokusias vyš
nias. Tokia jauki ramybėj kad net lapai 
nesujuda. Rodos, bijotų sudrumsti šven
tišką nuotaiką,, kuri gaubia miestą.

Aplankiau pažįstamą šeimą. Nustebi
mas nemažas. Juk jokių ryšių iki šios die
nos neturėjom — nesusirašėm. Pasišnekė
jom, papasakojo apie Vokietijos šių die
nų nuotaikas bei kitas aktualijas. Pagy
riau, kad taip nuostabiai gražiai iš griuvė
sių išniręs naujas miestas. Apgailestavo ir 
jie ir aš, kad tarpe tu gražių ir naujų mo
derniškų namų prisiveisė “vabalų” — kud- 
lių. Jaunimas pasigailėtinai nusmukęs, 
žinoma, tai maža jo dalis, bet ji labiau
siai visur ir visada pasireiškia. Daugiausia 
gatvėse valkatų vietas užima. Gaila, kad 
niekas ir niekur kūtvėloms pagalbos ran
kos, arba rykštės nepasiūlo. Tolerancija 
visoje Europoje priveisė kudlių.

Į VIENĄ

Kita diena buvo apsiniaukusi ir retkar
čiais lynojo. Greitasis traukinys Į Vieną iš
eina gerokai po pietų. Tad dar ir mieste 
apsipirkinėti laiko yra. Krautuvėse visur 
kalba angliškai. Nors man prašnekus vo
kiškai, vokiečiai pagiria, kad visai neblo
gai, bet man atrodo, jog gerokai primir
šęs ir geriau sekasi angliškai.

Bevaikštįnėdamas po miestą ir arčiau 
pažindamas vokiečius, negalėjau nepaste
bėti jų pasikeitimo. Sakyčiau, kad dau
giau komerciški ir netokie paslaugūs. Drau 
giškumas taip pat dingęs.

Traukinys į Vieną tikrai puikus. Graži 
muzika. Puikus restorano vagonas.

Keleivių ne per daugiausia. Pavakarys 
eina smarkiais žingsniais, greit užgožia 
tamsa. Nedaug ką ir pro langus tegalima 
matyti. Visi keleiviai tingūs ir pasiruošę

Pusiau be poilsiaudamas traukinyje, 
nei nepajutau, kaip pabudino pasienio pa- 
sų kontrolė. Saulė jau bėrė pirmuosius 
spindulius ant Passau geležinkelio stoties, 
čia rubežius. Kadaise Hitleris grobuoniš
kai buvo prisijungęs gražiąją Austriją. 
Dabar tas garsus muzikos kraštas gal net 
prašmatniau negu anksčiau sugeba tvarky
tis.

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį “Naujiena s”



DR. ANNA BAUUNAS 
AKIŲ, ausų, NOSIKS 
IR GERKLĖS LIGOS 
pritaiko akinius 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso tolof.: PRospoct 84229 

Rezid. foist: WAlbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai, ryto, 

auo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.

Rsz. toL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

VASARIO 16-0JI PARYŽIUJE
Bent vieną kartą j metus vi

sų išeivių protai ir širdys min
timi ir jausmais skrieja į gim
tąjį kraštą, į Gintaro pajūrį, į 
tą žemę, kur gimėm ir augom, 
kur laisvę atgavom, kur įža
dus davėm, kad čia sveti
miems mus vėl valdyti nebe- 
leisim... Lemtis kitaip lėmė. 
Laisvę praradom, ir kur, kas 
ir kaip būriais ir būreliais sve-

Telofj PRospect 8-1717

DR. S. BIE2IS 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezidu 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą p^rėmA 
optometristas.

DR. EDMUND E. C1ARA
27u9 W. 5ist STREET

Tek: GR 6-2400
VaL pagal susitarimą: Pinm. ketv. 
1—4, 7—9, antrack, 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 A ve., WA 5-2670

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

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET: .
OFISO VALANDOS:

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

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS i R CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

dieni nuo 9 iki 12 vai 
Trečiadieniais uždaryta. '

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SHBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: antrai nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai .nuo 5—7 .vai. vak. 

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

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

Ofisas 2750 West 71st 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

P. SUSKIS, 0. P.
ORTHOPEDA5-PROTEZISTA5 

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

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

Telef.; PRospect 6-5084

DR. R. MINER, Napropath 
3150 S. Halsted St., Chicago, Ilk 60608 
Antrų ketv. ir šeštad. TeL 842-1606 
7101 W. Hartford, Bridgeview, III. 
Pirm., treč. ir penkt. TeL 425-3050

VaL nuo 10 ryto iki 8 v. vak.
Manipuliacijomis sumažina fizinius 

skausmus ir nervų netvarką.

z 1 ••J SI

GRADINSKAS
VOKIŠKAS

AM-FM RADIJAS

TIK $45.00

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

------  --------

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairi y atstūmę.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
TeL: FRontier 6-1882

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS 
2047 W. 67th Pl. WAlbrook 5-8063

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos is WOP A,

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

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

CHICAGO. ILL. 60629

KELIONĖS Į LIETUVĄ
IR Iš LIETUVOS

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

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

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois $0643

TeL 238-9787-8

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

Susitarimui 254-7450

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71rt STREET 
Ofiso telef,: HEmlock 4-2123 
Rezid. tel*»f.: Glbson 8-6195

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

i

NAUJIENAS 
---------- ffi TOKI SKILTO—------
Lietuviu taipgi perka r panfaoda 

ir progas eržmo tiktai per

NAUJIENAS

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4085 Archer, 
Chicago, IO. 60632. Tol. YA 7-5980

>

tur pasklidom. Tačiau nepasi- 
metėm. Savisaugos i ns t ink f n 
vedini įsisteigėm savas organi
zacijas tam, kad išsaugoti dve
jopos tautos paveldėjimą: atsi 
kovoti prarastą laisvę ir apsi
drausti nuo nutautėjimo. Lais
vė ir Lietuvybė! Tos dvi ver
tybės viena kitą papildo: tik 
laisvoj nepriklausomoj valsty
bėj pilnai gali pražysti ir kero- 
tis gimtos tautos dvasinės sa
vybės, ir tik stiprios, nuolat 
puoselėjamos dvasinės tautos 
savybės yra patikimiausia ga
rantija jos laisvei ir nepriklau
somumui išlaikyti.

Taigi visų išeivijoj sukurtų 
organizacijų vedamoji mintis 
ta pati: pajungti visas subur
tas jėgas vienam bendram dar-Į 
b ui: visomis galimomis prie
monėmis talkininkauti tautai 
jos pasipriešinime svetimųjų 
valdymui. Bet kelias j laisvę 
yra ilgas. Tą kelią einam ryž
tingai, bet ak! dažnai pavargs 
tam, kartais suklumpam, daž
nas gal ir vilti prarandam. Vis 
reikia stiprybės pasisemti. Iš 
kur? Argi vis iš tos pačios 
versmės, iš tos garbingos pra
eities ir iš to dvasinio paveldė
jimo, kurį lietuvių kartų kar
tos krovė, iš paveldėjimo, ku
ris įgalino mus atpažinti save 
lietuviais esant, iš gimtosios 
kalbos, iš tautoes sąmonės gel
mėse spindinčių mūsų tautinės 
kultūros savaimingumų. Tie 
savaimingumai slypi tautos 
žodinėj kultūroj, smūtkelių 
drožiniuose, audinių ritiniuo
se ir jų raštuose, dainų melio- 
dijose, legendii ir pasakų pa
davimuose, šokių simboliuose, 
ratelių žaidimuose, judesių rit
muose ir daugybėje kitokių tau 
tinę sielą atskleidžiančių išraiš 
kų. Folkloras? Taip! Folk
loras, bet tas folkloras ir su
daro žymiausią lietuvybės 
bruožą, kiek jis- išreiškia tau
tos dvasinį tęstinumą, kiek jis 
atsispindi tautos kultūros laip
snyje.

Žinoma, taip per siaurai ne
valia apibūdinti lietuvybę. Ji 
reiškiasi vis naujais būdais ir 
formomis, ji nėra kažin kokia 
ant visados užfiksuota abstrak
ti sąvoka, jos negalima apri
boti bei aptarti vien kalba, li
teratūra ar savaimingomis me
no išraiškomis. Lietuvybė ku
riasi kasdien, kur lietuviai 
drauge gyvena, svetur ir kraš
te. Didieji 16 Vasario minėji
mai irgi yra tam tikra lietuvy
bės išreiškimo forma. Jie ski
riami ne vien prisiminti ir 
priminti 16 Vasario akto reikš
mę ir Valstybės atkūrimo sąly 
gas, bet ir nepriklausomybės 
praradimo žiaurias sąlygas. 
Tie minėjimai yra kartu ir po 
litinis aktas, kuris pajaunina 
ir ugdo mūsų patriotizmą, ska 
tina ryžtą kovoti, kuris glau
dina mus tarpusavy, suartina 
su kitais pasaulio lietuviais. 
Per spaudą susipažįstam su ki
tų bendruomenių panašiais mi 
Dėjimais ir pajuntam kad visų 
širdys lindi tais pačiais liūde
siais, džiaugiasi tais pačiais 
džiaugsmais, gyvena tomis pa
čiomis Viltimis. Kiekviena di-
džios P. L. P. P. vienutė, pas
kira bendruomenėlė, kad ir 
kaip maža ji yra. pasijunta 
stipresne, pasijunta įrėminta 
į didžiulę emigracijos lietuvių 
organzaciją.

Tie minėjimai skiriami ir nu 
veiktų darbų apžvalgai, nau
jam ryžtui sustiprinti, naujoms 
perspektyvoms atskleisti. Ma
žytė Pr. L. B. stengiasi neatsi
likti nuo kitų. Ir šįmet, kaip 
paprastai, kiek .jos kuklios jė
gos leidžia, minėjimo progra
ma buvo gana turtinga. Po iš
kilmingų pamaldų — minėji
mo aktas. Tirštai prisikimšu- 
sioj salėj daug garbės svečių ir 
nemažai iš Prancūzijos Įvairių 
kampų atvykusių tautiečių, o 
taip pat kaimynų latvių ir es
tų atstovų. Po Valdybos Pir
mininko gerb. kunigo J. Petro-

Kinijos komunizmas 
tolsta nuo dogmos
“Medžiaginiai skatinimai yra 

kaip žiurkių nuodai”, dar 1969 
metais ištarė vienas kinų komu
nistų veteranas. “Jie gali atro
dyti viliojantys, bet jie yra 
pragaištingi sistemai (komu
nizmui**.

Nors Pekinas teoretiškai te
besilaiko tos “dogmos”, bet prak
tiškai parodė pirmą pragmatiš
ką nuo tos dogmos nukrypimą. 
Serijoje straipsnių Pekino ir 
provincijų laikraščiuose prade
dami plačiu mastu užgirti tokie 
(medžiaginiai) paskatinimai, ku
rie ne tik pasirodė populiarūs 
valstiečių tarpe, bet taip pat pa
dedą pramonės produkciją pakel
ti.

Naujausias laikraščio leidinys 
jau sutinka, kad valstiečiai “pa
didintos produkcijos pagrindu

šiauš įvadinio žodžio ir sveiki
nimų, žodį tarė Dipt šefas p. 
Ministeris S. Lozoraitis. Pran
cūzijos bendruomenininkų 
aukštai vertinamas ir gerbia
mas, kasmetinis minėjimų gar
bės svečias, p. Ministeris api
būdino tarptautinę padėtį ir 
ateities perspektyvas. Jo žodis, 
kaip dera, daugiau buvo taiko 
mas svečiams prancūzams. Sa
lėje buvo nemažai garbingų 
svečių prancūzų, • Lietuvos 
draugų. Pažymėtina politinio 
turinio turtinga Ambasado
riaus de la Tournelle kalba. 
Jis kadaise buvo Prancūzijos 
pasiuntinybės patarėjas Lietu
voje. Gilų įspūdi padarė prof. 
G. Matorė kalba. Jis paskaitė 
žiupsnį šiurpių atsiminimų iš 
kalėjimo, kur ji buvo patalpi
nę Lietuvą užėmę bolševikai. 
Po prakalbų sekė gražus tauti
nės kultūros posmas p. A. Mar- 
tinkaitės vadovaujama tauti
nių šokių jaunimo grupė pade
monstravo savo meną, itin gra
žiai pašokusi kelius tautinius 
šokius.

Kaip ir visur, taip ir Pran
cūzijoje, minėjimas turi tą pa
čią reikšmę: į pasaulinę sąži
nę beldimasis nepasilieka be 
atgarsio. Savo bylą pasauliui 
garsindami susilaukiam ne 
vien užuojautos ir mūsų pade 
ties supratimo, bet matome 
kovoje už mūsij bylą įsijun
giant žymius, vis gausesnius 
politikus, kartais vieną kitą 
valstybės vyrą, visuomeninin
kus, rašytojus, sociologus, is
torikus, įvairias tarptautines 
institucijas. Taigi ir Prancūzi
jos bendruomenės darbeliai 
gal maži, bet bendroj darbų 
jungty j jie naudingi ir šį tą 
sverią.

Tenka apgailestauti tik vie
nas nejaukus reiškinys. Keli as 
menys, kurių vienas ar kitas 
praeityje buvo bendruomenei 
pasitarnavęs, dabar iš bend
ruomeninio darbo išsijungė ir 
nebesilanko į tautinių švenčių 
minėjimus ar bendruomenin- 
kų subuvimus. Ką gi! Juos 
tenka nurašyti į bendruome
nės pasyvą su viltimi, kad ap
sigalvoję gal jie ir vėd grįš i 
bendrą darbą. J. L.

8®ictų pabupamui padidinti 6A- 
yo pajamas, kitais žodžiais, kad 
jie turėtų gauti daugiau pinigų, 
jei kiečiau dirbtų.

Dar visai neseniai tokia kal
ba buvo gryna erezija, ypač vad. 
“kultūrinės revoliucijos” pami
šimo metais, kai radikalieji ko- 
melementai skelbė, jog “revo
liucija turi komanduoti produk
ciją “ir smerkė laisvą rinką, val
stiečių sklypelius ir kitokius pa
skatinimus kaip “besismelkian
čias tendencijas kapitalizmo 
kryptimi”. Dar 1969 metais ko
munistų spauda skelbė, kad 
“daugelis valstiečių savo noru” 
atsisako nuo turėtų sklypelių. Po 
didžiojo “šuolio pirmyn”, prisi- 
gerinimo ženklui, kinų komunis
tai valstiečiams buvo davę po 
mažytį sklypelį ko blogiausios 
žemės, kuriuose jiems buvo leis
ta užsiauginti produktų ir juos 
parduoti laisvoje rinkoje. Da
bar jau net per Pekino, Fukieno, 
čekiango ir Honano radijo sto
tis pradėjo skelbti, kad valdžia 
teikianti savo oficialų “palai
minimą” privatiems sklypams ir 
kitokioms priemonėms asmeni
nėms pajamoms padidinti.

Arkidiocezija pakėlė 
savo mokytojams algas
Chicagos arkidiocezijos mo

kytojų taryba nutarė savo 4,000 
pasauliečiams mokytojams 420 
pradžios mokyklose pragyve
nimo pabrangimui išlyginti pa 
^elti algas 5.6 nuošimčiais. Da
bar mokytojai, turintieji ba
kalauro diplomus, gaus po 
$7,014.45 metams. Viešosiose 
mokyklose gauna po $9,072. 
Taip pat nutarė mokytojoms 
vienuolėms pakelti stipendijas 
iš S3,000 — $3,200 iki $3,200 — 
$3,700.

LENKAI SOVIETUS PAMOKĖ

Tass pranešimu, sovietų val
džia vsaario 28 dieną sumažino 
kainas kai kurioms vartojimo 
prekėms net iki 30%. Kainos 
numažintos televizijos apara
tams nuo 19 iki 30%, skalbimo 

: mašinoms, motorciklams ir 
elektros skustuvėliams po 16%. 
Sovietu nutarimas sumažinti kai- 

t kurias kainas padarytas po to, 
kai panašiai paskelbė komunis
tinė Rytų Vokietija, kuri pase
kė Lenkijos pavyzdį, padarytą 
Pamario darbininkų sukilimo re
zultate.

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMAI

★
— Bridgeport© Lietuviu Namy Sa

vininkę Draugijos parengimas įvyks 
sekmadieni, kovo 7 dieną Lietuvių Au
ditorijoj, 3135 So. Halsted St, 3:00 y. 
popiet. Bus gražių dovanų bei visokių 
vaišių. Komisija kviečia visus narius 
ir svečius atsilankyti.

KomtMta ir Valdyba

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

G Austin, fin. sekr.

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

L. Giniotis, fin. rast

JONAS MARTIŠAUSKAS
Gyv. 10539 So. LaSalle Street

Mirė 1971 m. kovo 4 dieną, 6:00 vaL vakaro, sulaukės 70 metų 
i amžiaus. Gimęs Rygoje, Latvijoje.

Paliko nulifidę: pusseserė Ona Rakauskienė, gyv. Wardville, Ont., 
Canada, pusbrolis Jonas Andriuškevičius, gyv. Lietuvoje, artimi drau-

1 gai Vanda ir Jonas Staniui bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Priklausė Lietuvos šaulių Sąjungai Tremtyje.
Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 

Avenue.
Pirmadieni, kovo 8 dieną 10:30 vai. ryta bus lydimas iš koplyčios 

į lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a. Jono Martišausko giminės, draugai ir pažįstami nuo

širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti* jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą. . .

Nuliūdę lieka:
Giminės ir artimiejL

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.
W———IĮ... i m..... u y

TE TUOS BIZNIERIUS
KURIE GARSINASI 

"NAUJIENOSE"

BEVERLY HILLS GĖLINYČ1A
GILES VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET

Tolefonal: PR 8-0833 Ir PR S08341
.... - -- --------- .-r ...... -  —- ----- -—““

I

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R, PETRO (PUTRAMEHTA3)
5525 Sc. Harlem Ave, — 586-122*

f ~ “ ..... —1  --------------------------

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

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

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

TRYS MODERNlSKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

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

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

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

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

ko-

isgeręs
nebegalės išsisukti

II Ii nujaus^ senato .teisių 
misija priėmė ir nusiuntė ple-
ntimiri bilių, kuri gahitlnai pri 
ėmus automobilių vairuotojai 
privalės pasiduoti patikrini
mui ar yra išgėrę ir kiek yra 
išgėrę. I*uėiant kvapų į tam 
tikrą prietaisą, vadinamą “bre- 
atholyzer”, bus nustatoma kiek 
išgėrusio žmogaus kraujuje yni 
alkoholio.

pisakė esą “juodieji revoliu-, 
!cionieriai", bet ką reiškia pa*j 
juos rastas sąrašas atsisakė aiši 
kiutis.. . Ąbudu buvo ginkluoti. 
Crawford ■ priklausąs juodie
siems panteroms; Thomas pas1 
k utiniu metu panterų, tarpe ne
sąs “aktyvus”. Suimtieji kalti
nanti pasikėsinsimu nužudyti, 
neleistinu ginklo pavartojimu 
ir turimų ginklų neužregistra- 
vintu.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

TYPIST - CLERK
Light typing of labels, filing 
and figure,-work.. ^Will teach 

enthusiastic beginner.
Call J. KOBAS, 

82!L9700,

WANTED FOR SMALL

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

MISCELLANEOUS
Įvairūs Dalykai

“EDDIE” JOHNSON

4or att your carpen Iry^ėeds 
’x; i■: .8(, work. 7- •'»» • *

484-1738

Illinojus yra viena iš trijų 
likusių valstijų, kurios dar 
nėra priėmusios tokio įstaty
mo.

Juodųjų panterų sąrašas?
Chicagos policija suėmė du 

juodžius — Henry Thomas, 26 
metų, ir Ronald Crawford, 17, 
pas kuriuos rado sąrašą 12 as
menų, jų tarpe Housing depar 
tamento direktoriaus George 
Romney, Chicagos gaisrinin
kų komisionieriaus Robert 
Quinn ir,* Waukegano mero 
Roberto Sabonjiano. Abu pa-

/statymas sumažinti 
Šelpiamųjų vislumų

Illinojaus legislature! Įteiktas 
bilius, kuri priėmus iš šalpos 
gyvenantieji, kurie jau turi tris 
vaikus, būtų, sterilizuojami, 
kad daugiau vaikų negalėtų tu 
rėti arba tokiems būtų nutrau
kiama viešoji pašalpa. Būtų 
sterilizuojami lygiai moterys 
ir vvrai.

Biliaus Įteikėjas atstovas 
Borchers (R. Decatur) primi
nė, šiemet Illinojus. šalpai tu
rės išleisti daugiau kaip bilijo
nų, dolerių. Į

NURSING HOME

485-0627

SECRETARY 
Answering and taking orders 

thru telephone. 
Light typing — reliable. 

1650 W. KINŽIĖ 
421-4770

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

essary.
Phone YA 7-5580, ext. 283

for interview.

LUNCHEON

AUTOMOBILIAI »

_ W . r . . ..T*

Tik ribotam laikui
MOSKVITCH 4081E $2875.00
ZAPOROZHETS ZAZ 966

.. $1895:00

Yra tik labai ribotais kiekiais, 
todėl NELAUK — UŽSISAKYK 

DABAR.
Užsisakyk tik per

.EXPRESS CORP.
125 East 23rd Street

Fifth Floor
New York, N. Y. 10010- * - ± z

— Mikė Rūlis, Guge Parko 
aukšt mokyklos studentas,- yra 
mokyklos vandens sporto ir 
plaukymo: grupės kapitonas. 
Grupė pirmauja apylinkės, šios 
sporto šakos varžybose.

-s'C” ’ * ę' f / -

, — Dail. Miko šileikio, John 
Fabion ir Antano Cooper - Ska
pas darbų, paroda atidaroma ši 
sekmadienį, kovo. 7 d., 2 vai. 
popiet B’alzėko lietuvių kultūros 
muziejuj, 4012' Archer Avė. Pa
roda tęsis dkit balandžiu mėn. 
10 d. Atdara kasdien 1—4:30 v. 
vak.; savaitgaliais visą dieną ir 
yakara. Išstatvta ,30 kūriniu, — 
kiekvieno po 10.' f: -' ’j

10:30 to 3:30
. ; 5 days week.

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

CLERK — TYPIST 
Typing and filing. 

No Shorthand nęeded. 
5854 No. BROADWAY 

Call 769-3041 
for appointment.

— Aleksas Andriulis, Hart, 
Mich./Naujienų skaitytoj as nuo 
pat pirmojo numerio, seka lie
tuvišką gyvenimą ir gėrisi savo 
mėgstamiausio .laikraščio drąsia 
laikysena prieš Lietuvos oku
pantus ir nuolaidžiuositis jiems 
asmenis.

SAVA DELICATESSEN
4264 So. ARCHER AVENUE. TEL. 247-2345

Namy darbo dešros, Balandėliai, Įvairus Kaldūnai, Salotai 
' ir kiti skanumynai, pilnai paruosti valgy m u r.--

KIEME AUTOMOBILIAMS AIKŠTĖ
IMPORTUOTI

PRODUKTAI Iš
• LENKUOS
• PRANCŪZUOS
• VOKIETIJOS

K U P O N A S -’
Su juo gausite veltui paragauti 
mūsų gamybos karštas dešras

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

NAUJAS ADRESAS: 
2606 WEST 63 STREET CHICAGO, ILL 60629 

telef: 778-6900; 778-6901

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

Didelis pasirinkimas įvairių prekių. • - f :
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI..

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG)

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tot 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

•. — Chicagos Skautu tradicinė 
Kaziuko mugė įvyksta šį sek
madienį, kovo 7 d., 11 vai. 
Veiks lietuviškų valgiu restora
nas, kavinė ir kiti mugės Įvairu
mai. <y-- .. - j; '•

— Inž. Antanas čelkis, lietu
viškos spaudos ir veiklos rėmė
jas, paskutiniu metu gyv. An
chorages mieste, Aliaskoje ir dir 
bęs valdžios gelžkeliuose,, išėjo 
į. pensija ir apsigyveno St. Pe
tersburg,? Fla.,. ?t Įsijungdamas į 
.lietuvišką vaikių. Jis nugalėjo 
visus sunkumus atsikviesti iš 
Lietuvos savo motina, taip pat 
sūnų ir 'dukterĮj kurie yra iš
mokslinti ir gyvena savistoviai, 
abar dėkingi' savo tėyui, A. 

Čelkis yra daug keliavęs. Visur 
stengdavosi surasti, savo tautie
čius, kad'galėtų su jais paben
drauti ar jiems padėtir'“ ’

— Cicero Medžiotojų ir Mes- 
ceriotojų Klubas savo paskuti
nio parengimo dalį pelno sumo- 
; e 219.50 dol. paskyrė vietos Li- 
uanistinei mokyklai. .

— Dr. Gediminas Batukas 
JAV ir Kanados lietuvių Ben
druomenės . IV Dainų šventės 
vykdomojo komiteto pirminio 
kas yra išvykęs i Denver, Colo
rado, dalyvauti. , amerikiečių 
gydytojų atstovų suvažiavime. 
Dr. Balukas tikisi, kad suras 
šiek Bėk laiko ir slidinėjimui 
gražiuose Colorado kalnuose.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

--------------------  —-------------- ——   -

GEROS DOVANOS 
iios knygos perduodamos debar "Naujienose" su 

didelėmis nuolaidomis:

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata fr grožis. 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik_

Minkštais viršeliais tik_________________________
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTORA — ŽIAURŪS ŽMONIS. 

Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar

$2M

$1.50

Galime taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus čeki arba 
money orderį.

1739 SO. HALSTED ST„ CHICAGO 8, ILL.

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — SATURDAY, MARCH 6, 1971

♦ šeštadienį, kovo 13 dieną, 
Marijos' aukštesnėje mokykloje 
įvyks TIKRŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
VAKARAS, šoks Genės Breich- 
manienės vadovaujamas Gyva- 
taras ir Leokadijos Braždienės 
vadovaujamas Chicagos Jauni
mo Centro Studentu Ansamb
lis. Pradžia 7:30 vai. vak. Bi
lietus jau galima gauti Margi
niuose, o kovo 13 d. prie kasos.

(Pr).

A-l CARPENTER 
specialist

All types of remodeling
Low prices. Free estimates.

677-1343 after 6 P. M. \

PLASTERING — PATCHING 
REMODELING

We do walls, ceilings, archways.
Free Estimate.

All work Guaranteed. /
CALL ANYTIME 386r2951

V. CARPENTRY REPAIRS

Remodeling. Room Repairs etc. 
Paneling or Additions. 
Small or Large Jobs.

735-4547

COMPLETE
HOME REMODELING -

& MAINTėNANCE
Expert workmanship.
Licenced & Insured.

Call .532-5014

CODE VIOLATIONS 
corrected

■ Brick work; Chimneys 
Tuckpointing 
Carpentry.' ' '

W. HU NN
General Contractor __ _ ,

282091b" 736-1384

QUALITY. .
REMODELING

3Y EXCELLENT .
CRAFTSMAN- :

;:'477rl361.' •;<
T0NY’£ PAINTING - - : 

& DECORATING
■' interia^jA Exterior 

Papering & Canvassing. Free Est? 
GENERAL REPAIR WORK

- Call 935-1392
. . f?- ' 2 • -

RENTING JN GENERAL 
i u qjn o «

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

■ .? -May 1st;-
5800 NORTH,' near CLARK.

■ SU 4-6979 y
. . ■ ’ • L.>

IŠNUOMOJAMAS...MIEGAMAS KAM
BARYS su virtuvės-nąpdojimu ir ki
tais patogumais vieno ' -asmens bute, 
Marquette Parke, dirbančiam, pensi
ninkui ar moteriai’ <' Tel. WA 5-6742

IŠNUOMOJAMAS 5 KAMBARIŲ BU
TAS pirmam ėukšte. Karštas vanduo, 

gaso oru pučiamas šildymas. 
4945 So. HALSTED - ST.

Tel. 624-2188.

PERSONAL
Asmenų lelke

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

V. MATUTIS, 
12210 MAPLE AVE.

BLUE ISLAND, ILL. 60406

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

200 AKRU, 12 mylių Į šiaurę nuo 
Little Falls. Minn. Gėri trobesiai.

PAUL HOMGREN.
R. 1. Randall, Minn. 65475 

Telef. 749-4085.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairūs Pardavimai

PARDUODAMI VARGONAI, vartoti 
tik 4 mėnesius, Farfisa išdirbystės — 

kaina prieinama, skambinkite tel. 
778-5976.

GARAGE DOORS 
COMPLETEaDQOR repairs 

AND INSTALLATION 
ELECTRIC OPERATORS 
Commercial & Residential.

GALL
ALL OVERHEAD 

DOOR CO.
3300 W. ARMITAGE

AR 6-6417
BILL’S PAINTING & DECORATING 
I Offer High Quality Paint — O’Brien 

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

work.
SPECIAL WINTER RATES 

Call me for Free Estimates. 
631-3663

i

PORCHES — STEPS — 
GARAGES — 

Garages Doors. Ceiling, Tiles, 
Room additions. 

Carpenter work of any kind. 
Call ES 8-7794

GENERAL BRICK WORK 
Custom fireplaces, room addi
tions, commercial & residential, 

Glass block window’s. 
All repair w’ork.

- 456-2840

HENRICH PAINTING, 
DECORATING 

WALL WASHING 
Interior — Exterior work. 

Call anytime. Work guaranteed.
477-1882

■HANDYMAN
Specialising in Carpentry, Plum

bing, Floor tile. Reasonable 
rates. Expert workmanship.

V -468-1012- "

- 4 •, SCOTTIE & SONS
Wall - to wall carpeting cleaned

, . -.In your . home.
' - Free estimates.

'"thrifty, prices.
343-9630/ :

. „ ROOF REPAIR
ALL TYPES

CALL

r * " "7^^ * L - t.
' ‘ DECORATING BY

- ------GOLD STARR
EXPERT INTERIOR

& EXTERIOR.
WALL PAPERING

20 Yrs; Exp. Free Est. Reas.
24 Hour Answering Service.

463-6645

CARPENTRY & REMODELING 
Expert workmanship. 

Free Estimates. 
Reasonable rates. .

Call LOUIE 636-9534

K. E. MOUNTAIN
CUSTOM CARPENTRY

AND REMODELING

GR 5-4119
COMPLETE PLASTERING 

SERVICE 
Ceilings, rooms, arches & 

patching.
WILLIAM McDONNELL 

383-1041

I DO MY OWN WORK

Over 20 years at the trade. 
If you have any Carpenter 

work.
Phone 755-0060

MILL & CONSTRUCTION 
General Remodeling 

Fully Insured

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMA1S

DĖL 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

46-TA IR FAIRFIELD AVE
Kampinis 2 aukštų mūras. 5 butai ir 
3 mašinų mūro garažas. Pilnas beis- 
mantas, 35 pėdų sklypas. Tai yra kaip 
aukso kasykla. Skambinkite dėl žemos 
bargeno kainos. Skambinkite stebuk

ladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai..

254-8500

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

471-2446 arba 778-1020.

CICERO 3 BUTU BARGEN AS. 22-tros 
ir 50-tos -Ave. apvlinkėie. 2 po 5 ir 2 
kamb. butai;''- naujas - šildymas gazu, 

$305 mėnesiniu uajamu. £26 500.
SVOBODA. 2134 So. 61st Ct.. Cicero 

BI 2-2162. Jei neatsako — L

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

Kaip geram pirkėjui dera, 
Jisai eina tik pas Tverų.

(Pr-)

♦ Lietuvių Profesorių Draugi
ja spausdina knygų “Lietuvos 
Universitetas” 1579—1944 m., 
kuri kainuos 15 dolerių. Profe
sorių Draugija prašo knygos iš
leidimų paremti ją prenumeruo
jant, įsirašant mecenatais — 500 
dolerių auka, garbės prenumera
toriais — 100 dol., ar rėmėjais 
— bet kuria suma.

Prenumerata ir pinigai siun
čiami vardu: “Lietuvos Univer
sitetas” — 8015 South Fransico 
Ave., Chicago, UI. 60629. (Pr).

524-0336 — Anytime

PANELING • PLASTERING 
CARPENTRY • PAINTING 

& DECORATING 
Fast reasonable, dependable work. 
Industrial. Residential. Commercial 

FOR FREE ESTIMATE

324-0592

LOREN .YOUR HANDYMAN 
for odd jobs, cleaning, plumbing, car

pentry, painting and plastering.
Rea sopa ole. Guarantied work-

Call 275-3767

ŽMONĖS PERKA NAMUS
DIDELE, liuksus rezidencija. 6 

kambariai naujam Marquette Parke. 
Karpetai, 1% vonios, naujas garažas. 
$31,200. _

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

VERTINGAS APARTAMENTINIS 5 
metu. $22,000 pajamų. . Nepaprastai 
graži vieta, arti Marouette Parko. Su
mokėta kaina grižta beveik per 7 me
tus.

LENGVŲ $ 14,000 pajamų iš apar- 
tamentinio mūro, kuris ir 15 metu ne
turi. Pastatytas turtinėm rajone. 
Kaina erotam nirkėinį $77.000.

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

2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh
ton Parke. Dunda virš $16.000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi.

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

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

LA 1-7038 tai nupirksi už $52 500.

TAS YRA GERIAUSIAS
Taip. Jis yra puikus, geresnės kon
strukcijos namas 5% didesniu kamba- 
jių. 3. dviguboj vdžio miegami. 
vonios 1-me aukšte. Ąžuolo medis, 
ąžuoliniai virtuvės kabinetai su bufe
tu bei baru, pilnai tailomis išklotu rū
siu. 2 mašinų mūro garažas. Labai 
lengva apžiūra geroje St. Marie of 
the Sea paranuos apvlinkėie. Barge- 

nas už S28.500. Paskubėkite.
Skambinkite stebukladariui. 

Skambinkite MICHAELS dabar.
Kalbame lietuviškai.

254-8500

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS. , Tel. CL 4-1050

2 PO 6 MŪRINIS. 2 atskiri karštu 
vandeniu šildymai sazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobilių garažas. Mar
quette Parke. •<?32i000.

PUIKf’4 MIEGAMU. 2% vonios. 
1 metų -mūrinė ’•ezidenciįa. Išbaigtas 
rūsys, radiant šilima gazu. 2 blokai 
nuo Hickorv golfo laukų. $49.500.

5% KAMBARIU 8 metų mūras. Ra
diant šilima, alnminijaus langai. 2 
automobiliu garažas, geroje vietoje. 
Tik 824 200. ■

R -RTTTTT 6 METŲ MŪRAS Karšto 
vandene; šilima gajni- ei’iminiianę Jan
gai. automobilisTos na statyti vieta Į 
vakarus m->n Puloski Avė $115 000

20 BTTTU IR KRAUTTTVfi.. Doatų 
nivtu 20 m^tn mūras Fjeviknr kon
strukcija. Paiamu virš S29,000 me
tams Tik 8185.000.

4 BUTU MŪRAS. Nauja šilima cfa- 
zn. 2 automobiliu mum garažas. La
bai švari nuosavybė. $44.500.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi- 

\liiL gyvybės, svei- 
[ HUH katos ir biznio.

Patogios išsimokė- 
jimo sąlygos.

L B A C E. V I č I U S _ 
6455 So. Kedxie Ave. PR 8-2233

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tek REpublic 7*1941

Federalinių ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas - 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas

Draudimo lnformacl|os 
INSURANCE

SIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 

4645 So. ASHLAND AVE. 
LA 34775 

(Currency Exchange ištaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

Tel.: 471-0321

MŪRINIS, 6 KAMBARIAI. 3 miegami, 
17 metų. Kabinetų .yirb’vė. tfraži vo

nia. Gera vieta. Arti parkas. 
Tel. 778-6916.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Jr Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų tinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609
TEL: VI 7-3447

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

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

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

Skambinkit
LA 1-6M7

Įkainavimas veltuL kreipkitės bet kada

K. E R 1 N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 

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

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




