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ULONUOS BALTŲJŲ TARPE
ANKARA. — Turkijoje apie 30,000 kareivių ir sustiprintos 

policijos jėgos ieško keturių amerikiečių aviacijos kareivių ir jų 
pagrobėjų. Amerikiečių likimas nežinomas. Komunistų paskelb
tame ultimatume buvo žadama juos sušaudyti, jei iki šeštadienio 
10 vai. vakaro nebus sumokėta 400,000 dol; suma. Amerika pa
tarė Turkijai su banditais nesiderėti, nors valstybės departamen
tas išreiškė didelį susirūpinimą dėl kareivių likimo. Turkų ka
riuomenė kratė universitetų bendrabučius, kur studentai bandė 
gintis ir kareivių neįleisti.

Kareiviai jau sulaikė apklau
sinėjimui 356 asmenis. Kovose 
žuvo vienas studentas ir kelios 
dešimtys buvo sužeistų. Įtaria
mųjų jau suimta 26. Ieškojimas 
vyksta ne tik miestuose, bet kon
centruojasi prie Tuz Golu ežero, 
87 mylios nuo Ankaros. Kariuo
menė šį ežerą yra apsupusi. Ieš
kojime dalyvauja kariniai heli
kopteriai.

Didžiausios kovos tarp kairių
jų studentų ir kareivių įvyko pa
čioje Ankaroje, kur studentai pa
statė barikadas ir bandė neleisti 
kareiviams daryti kratų.

IŠ VISO PASAULIO

f
Du amerikiečiai kareiviai patruliuoja kelią prie Khe Sarvhc bazės. Ironiškas plakatas nurodo ka

reiviams, kad netoli yra Laoso siena, kurią peržengti amerikiečiams yra uždrausta.

i

ČIKAGA. — Miesto butų; valdybos paskelbtas planas statyti 
pigiųjų butų kolonijas baltųjų rezidenciniuose rajonuose sukėlė 
didelį pasipiktinimą ir nerimą baltųjų tarpe. Visų miesto tarybos 
narių, aldermanų, telefonai skambėjo visą šeštadienį. Daug nu
siskundimų gavo Illinois kongresmanai ir kiti politikai. Neoficia
liai miesto politikai tvirtina, kad tas butų valdybos planas dar 
gali negauti miesto tarybos pritarimo. Aldermanas Frank Kuta iš 
23-čio wardo pareiškė, kad jis neleis savo warde statyti pigiųjų 
butų kolonijų, bet pats geriau eis į kalėjimą, jei reiks.

Laiškas dėl laivo 
vardo pakeitimo

ČIKAGA. — Viceadmirolas T. 
R. Sargent, Pakrančių. Sargybos 
karininkas, atsiuntė Čikagoje 
dr. A. Krikščiūnui laišką, kuria
me praneša, kad prezidentas Ni- 
xonas prašė admirolą atsakyti
dr. Krikščiūnui dėl Pakrančių liętusios Italiją, Vokietiją, Pran 
Sargybos laivo “Vigilant” vardo j cūziją ir AnjifjąrShiegb trūks 
pakeitimo į “Simas Kudirka”.

1 "Toliau" "viceadmirolas sako, 
kad prezidentas' vertina pareikš
tas nuomones, kurios bus Įtrauk
tos' į5 dokumentus ir- atitinkamai 
•apsvarstytos.

Iš- to laiško susidaro įspūdis, 
kad' dirva ■ laivo vaido ’ pakeiti
mui yra palanki, bet yra reika
linga tolimesnė akcija, reikia ti
kėtis, .kad mūsų visuomenė jos 
ims^A/hfj,^; -

i'TffikW vertėjų
Vilniuje, š.' m, sausio mėn. 

. pradžioje Įvykusiame Rašytojų 
. sąjungos plenume. Just. Marcin
kevičius palietė literatūros ry
šių. ųsu kitomis šalimis klausimą 
C'Tiesą”, sausio 9). Kai kurie 
pateikti duomenys būdingi. Pa
aiškėjo, kad per pastaruosius 
penkerius metus išleistos 688 

. verstinės knygos. Iš šio skaičiaus 
rusų klasikams, sovietų literatū- 

v rai teko 224 knygoj, o kitų 
sovietinių tautų literatūrai — 
102 leidiniai, be to, 128 knygos, 
tai vertimai iš vad. socialistinių 
šalių klasikos bei nūdienos. Vi
si tie leidiniai sudaro du treč- 

. .. dalius vertimų. Tuo tarpu iš 
Vakarų pasaulio literatūros ver
timų. — 234, taigi, trečdalis, 

šiuo metu lietuviai verčia iš 
30 kraŠftų kalbų (iš. 12 Sovietų 
Sąj’ųn'gos tątitų ir 18 užsienio).

’ Lietusiai'skaito armėnų, uzbe
kų, kazachu, sorbų, bulgarų, da
nų, suomių, japonų originalus, 
tačiau trūksta specialistų kirgi
zų, vengrų, rumunų kalbos, per 
maža' turinia. vertėjų iš italų, 

' ispanų, portugalų ir kai kurių 
kitų kalbų.

Paaiškėjo, kad šiuo metu lie
tuvių literatūra verčiama į 32 
Sovietų Sąjungos kalbas. Lie- 

' tuvių kūryba gausiai Verčiama 
į latvių, estų * it ukrainiečių kal
bas, bet., nusiskundžiama ry- 

. šiais su gudais. Gausiausiai lie
tuvių rašytojų knygos leidžia-

SPRINGFIELDAS. — Illinois 
gubernatorius Ogilvie spaudos 
konferencijoje pareiškė, kad ne
sąmonė yra išleisti bilijoną dole
rių 21 mylios keliui nutiesti Či
kagoje, kada CTA autobusų ben
drovė, kuri yra daug svarbesnė 
susisiekimui mieste už numatytą į 
Crestown greitkeli, yra finansi
niuose sunkumuose.

BELFASTAS. — šiaurinėj Ai
rijoj kovose tarp britų kariuome
nės ir airių katalikų žuvo vie
nas civilis ir du buvo sužeisti. Iš 
viso šiais metais jau žuvo 9 ci
viliai, trys kareiviai ir du poli
cininkai.

COLOMBO___Ceylone komu
nistai puolė Amerikos ambasa
dą, sudegino kelis automobilius. 
Vienas policijos inspektorius bu
vo sužeistas peiliu.

LONDONAS. — Europos pie
tuose siaučia sniego pūgos, pa-

ta Norvegijoje, kur turėjo, būti 
atšauktos ne vienos slidinėto jų 
varžybos. • •" u -r

LONDONAS. — 'Britų pašti
ninkai nubalsavo šiandien pra
dėti * darbą. Kai kurie unijos 
skyriai, kaip Liverpulio; nutarė 
streiką tęsti ir kaltina unijos va
dus “išdavimu”.

PEKINAS. — Illinois miru
sio, sen. _Everett Dirksen paliki
mas siekia 302,235 . dol.

; NEW DELHI. — Indijos rin
kimuose iki šiol žuvo 61 asmuo. 
Politinės rią.ušės ir atentatai tę
siasi toliau. , . .

r CLEVELAND AS. — Susimu
šus dviem motociklistų gaujom: 
Akron Breed ir Violators, žuvo 
penki asmenys ir 15 buvo sužeis
ta. Policija bandė gaujas iš
skirti, vienas policininkas buvo 
sužeistas.

Trūksta vertimu
. Vilniuje įvykusiame Rašyto

jų sąjungos valdybos plenume 
rašyt. M. Sluckis skundėsi, kad 
UNESCO išleido leidinį apie ar
mėnų literatūrą, tačiau lietu
viams, nors jie ir norėtų pasi
naudoti šiuo kanalu, supažindi
nant pasaulį su lietuvių literatū
ra — nesą lengva, nes UNESCO 
reikalauja tekstų vertimų į di
džiąsias kalbas, tuo tarpu, pa
sak Sluckio, lietuviai jų beveik 
neturi, išskyrus vertimus į ru
sų ir iš dalies į vokiečiu kalbas.

• (E)

mos Rytų Vokietijoje (peniai iš
leistos šešios knygbs), norima, 
kad daugiau knygų pasirodytų 
Lenkijoje.

Tas pats Marcinkevičius prie
kaištavo kai kuriems Vilniuje 
leidžiamiems žurnalams, kriti
kavo ypač “švyturio” ir Jaunimo 
gretų” žurnalus, nes jie, vaiky
damiesi tiražų, “kriminaliniais 
ir kitais skaitalais neretai gadi
na skaitytojų skonį”. * (E)

VIETNAMIEČIAI UŽĖMĖ MIESTĄ
SAIGONAS. — Pietų Vietnamo kariuomenė, padedama Ame

rikos aviacijos, užėmė gerokai apgriautą šepone miestą pietiniame 
Laose, šepone yra komunistų tiekimo kelių mazgas, čia buvo 
daug komunistų sandėlių. Tuo pačiu P. Vietnamo karinė vado
vybė paskelbė pasiekusi savo puolimo Laose tikslų. Miestą užėmė 
2,000 kareivių. Priešo gynyba buvo lengva, tačiau miesto apylin
kėse komunistai turi sutraukę apie 6,000 kareivių, turi stipria 
priešlėktuvinę gynybą ir kelis batalionus šarvuočių.

Po šepones mūšio vietnamie
čiai suskaičiavo 283 komunistų 
lavonus, jie daugiausia žuvo nuo 

i aviacijos puolimų. Rasti nema- 
'ži amunicijos ir maisto sandėliai, 
i Mūšyje buvo sunaikinta 11 ko- 
cmunistų tankų. Numušti 6 ame-

Prie Suezo kanalo 
pasibaigė paliaubos 
" NEW YORKAS. — Jung

tinių Tautų sekretorius U Thant 
apeliavo į Egiptą ir Izraelį ne
pradėti karo veiksmų. Karo pa
liaubos' baigėsi sekmadienį. Egip
tas atsisakė paskelbti paliaubų 
pratęsimą. Vakar prezidentas 
Sadat turėjo tuo klausimu pa
sakyti svarbią-', kalbą.

Egiptas jau anksčiau žadėjo 
paliaubų., jiepratęsti, tačiau tas 
nereiškia,’ kad jis pradės karo 
veiksmus. Egiptas siekia laiky
ti Izraelį nežinioje ir gali pasi
rinkti .sau palankų momentą ka
rui pradėti.

šeštadienį Sirijos karo lėktu
vai skraidė virš Izraelio okupuo
tų Golano aukštumų. Keturių di
džiųjų valstybių ambasadoriai 
irgi tikisi, kad karo veiksmai ne
prasidės,. tačiau sovietų atsto
vas; Malikas rėmė Egiptą ketu
rių posėdyje ir įrodinėjo,. kad 
naujų paliaubų Egiptas negali 
skelbti, kol Izraelis nepareikš 
savo nutarimo pasitraukti iš oku
puotų arabų žemių.

' Apie dialogą 
su komunistais

Italijos spauda š. m. vasario 
mėn. .skelbė’ ptraipsnius, kuriuo- 
se pasisakyt^ ' įjrieš vadinamą 
dialogą su komunizmu. “Osser- 
vatore Romano della DOmenica” 
žurnalas vasario 7 d. laidoje įdė
jo straips “Dialogas ir ne dialo
gas”, polemizuoja su sovietų 
ideologais ir griežtai atmeta sam
būvio su komunizmu mintį. (E)

— “Aufbau” leidykla rytų 
Bęrlyne šiais metais išleis vo
kiečių kalba Borutos ir žemai
tės knygų Vertimus. (E)

Lakūnai kritikuoja 
P. Vietnamo pilotus

KHESAHN., — Vietnamo vi- 
ceprezidentaąJKy pareiškė, kad 
vietnamiečių jėgos Laose turi 
gauti didesnę JAV aviacijos pa
ramą, nes kitaip jų laukia sun
kios dienos. Jis nurodė, kad pra
eityje ta parama dažnai buvusi 
nepakankama. Dabar padėtis ge
rėjanti. ' ■
*• Amerikiečiai lakūnai Vietna
me kritikuoja vietnamiečius pi
lotus, kurie, nežiūrint Ameriko
je gauto apmokymo, nėra pati
kimi lakūnai. Jie nesilaiko aero
dromuose nustatytų pakilimo ar 
nusileidimo procedūrų, neprižiū
ri ir netaiso savo mašinų, daž
nai- paklysta Laoso padangėse, 
nesurasdami bazių ar fronto 
sekcijų. Užsienio koresponden
tai atsisakė skristi į Laosą su 
vietnamiečiais pilotais po to, kai 
vienas helikopteris vasario 10 
dieną nukrito su keturiais ko
respondentais.

Laoso operacijoje vietnamie
čiai teturi 60 pilotų, kurie padarė 
1,000 skridimų. Amerikiečiai 
turi 1,200 pilotų, kurie skrido 
20,000 kartų. Proporcingai ta
čiau vietnamiečiai turėjo dau
giau nuostolių.

Aukičitusio Teismo narys Hugo Black 
išbuvo teisme 33 metus. Jis sulaukė 
jau 35 mėty, tačiau dar nekalba apie 
išėjimu j pensiją. Amerikos istorijoje 
tik du Aukščiausio Teismo teisėjai 
tęsė darba būdami vyresnio, negu 

Black, amžiaus.

bendradarbiautojus
ATĖNAI. — Graikijoje.vis dar. —---------------------- —

yra didelė opozicija kariniam re- ferinėse zonose” parinkta tik 40 
žimui. Opozicijos organizacijos j betose su 299 butais. Buferi- 
veikia ir užsienyje. Jos visos, nėmis zonomis vadinamos sri- 
kartu sudarė “juodą sąrašą” ! tys, kurios skiria baltųjų ir juo- 
graikų, kurie bendradarbiauja*J dujų gyvenamas sritis. Tos vie
šu karine valdžia. Jie visi gavo; tos CHA namų statybai parink- 
iš užsienio opozicijos įspėjimą, tos 36 warduose. Iš Chicagos 
Tokių graikų esą krašte apie 2,- 50 wardų tik-14 liko, kuriuose 
000. Jie visi yra daugiau žinomi CHA namų nebus statoma, 
visuomenininkai ar politikai. Ta byla, kurią Amerikos Ci-

Graikų opozicijos pagrindinės i rilinių Laisvių Unija iškėlė prieš 
grupės užsienyje yra: kairysis1 Chicagos CHA tęsėsi jau 4 me- 
Pati'iotinis frontas^, vadovauja- tai. Ta unija, trumpai vadina
mas muziko Mikos Theodorakis, ma A. U. L. V., federalihianie 
kuris neseniai pasitraukė iš ko-- distrikto teisme kaltino CHA, 
munistų partijos. -Kita grupė — • kad ji vedanti rasistinę politiką 
Demokratijos' gynyba, suside-j ir Puriųjų butų dangoraižius sta- 
danti iš liberalų politikų, kuriems tanti išimtinai juodųjų gyvena- 
vadovauja buvęs ministers My-|muose getų rajonuose. Teisėjas

visuomenininkai ar politikai.

lonas. Trečia grupėj— Laisvės^ 
Gynėjai susideda iš buvusių ka
rininkų ir Laisvieji Graikai, ku
rių tarpe yra monarchistų kari
ninkų, 'padėjusių karaliui Kons
tantinui ruošti nepavykusį 
versmą Graikijoje.

per-

Buvęs kalinys 
pasakoja

Italijos spauda plačiai panau
dojo Elta-Press, biuletenio ita
lų kalba, Romoje leidžiamo, pa
sikalbėjimą su studentu Olaf 
Tammark, buvusiu sovietų dar
bo stovyklos kaliniu ir neseniai 
pasiekusiu laisvuosius Vakarus. 
Tamark nurodė, kad pastaruoju 
metu sovietų darbo stovykloje 
kalėjo keturi milijonai Sovietų 
Sąjungos gyventojų ir kad da
bar veikia 53 darbo stovyklos. 
Atpasakotas darbo stovyklos 
Kazačhstane režimas ir visa tai 
Eltos sugretinta su sovietų 
džiaugsmingai skelbtomis žinio
mis apie jų Mėnuleigio (luno- 
chod) riedėjimą planetoje. O kas 
gi vyksta “darbo žmonių roju
je?” — klausiama ir toliau seka 
buvusio kalinio Sovietuose įspū
džiai. (E)

Naujas daktaras
Politechnikos institute Lietu

voje technikos mokslų daktaro 
laipsnio disertaciją apgynė Da
nielius Eidukas. Jo tema — apie 
puslaidininkių prietaisus. Tai 
pirmas šios srities technikos 
mokslų daktaras Lietuvoje. (E)

WASHINGTONAS. — Ame
rikos katalikai surinko 8.4 mil. 
dol. vargšams šelpti. Rinkliava 
įvyko pernai, lapkričio 22 d. :

Federal, teismo įsakymu,-Chi- 
cagos Apgyvendinimo Adminis
tracija Chicago Housing Autho
rity, trumpai CHA paruošė ir 
įteikė Miesto Valdybai planą pa
rinktose 275 vietose pastatyti 
1,746 viešo apgyvendinimo bu
tus (public housing dwellings). 
Tą planą išstudijavusi Chicagos 
Planavimo komisija perduos 
Miesto tarybai vykdyti.

Iš tų 275 vietų pigiems 1,746 
butams statyti 235 vietos dėl 
1,447 butų parinktos baltųjii gy
venamose apylinkėse. Juodųjų 
gyvenamuose kvartaluose ir “bu- 

Richard B. Austin pagaliau nu
sprendė A. C. L. ,U. naudai, įsa
kydamas nedelsiant surasti vie
tų mažiausiai dėl 1,500 šeimų 
gyvenamo tipo viešųjų pastatų.

Iš spaudoje jau paskelbtų len
telių, kokiuose warduose po kiek 
tų pastatų numatyta statyti, pa
stebėtina, kad lietuvių daugiau
siai gyvenamuose warduose 12 
ir 13 numatyta daugiausiai to
kioms statyboms vietų. Kituo
se warduose vietų CHA namų 
statybai parinkta po 1, 2, 3, dau
giausiai iki 13 vietų, tuo tarpu 
warde 12 jų numatyta 22 ir war
de 13 numatyta 24.

Neseniai išrinktas aldermanas 
Francis Lawlor pareiškė, kad da
bar nesąžiningi namų pardavinė
tojai gali pradėti agitavimą bal
tųjų tarpe, nes jiems čia būsian
ti gera proga pigiai pirkti bal
tųjų namus, kai baltieji ims bėg
ti iš savo rajonų. Aldermanas 
Casimir Staszcuk pareiškė, kad 
jis priešingas pigiųjų butų sta
tybai savo 13-tame warde.

Atstovų Rūmų narys Roman 
Pucinski pareiškė, kad jo tele
fonas buvo piliečių atakuojamas 
visą dieną, žmonės klausia, kas 
daryti, kaip sustabdyti teisėjo 
Austin sprendimą. Pucinskis pa
tarė visiems skambinusiems ne
išsigąsti, nepulti į paniką. Tei
sėjas Austin nėra Dievas^ o tik 
paprastas distrikto teisėjas, jo 
sprendimas esąs kišimasis į vyk
domosios valdžios sritį. Kongre
sas nebuvo numatęs,, kad vie
šųjų butų statyba būtų šitokiu 
būdu naudojama, kaip teisėjas 
Austin nusprendė.

Pigių jų butų statyba baltų
jų rajonuose yra politinė “karš
ta bulvė”. Butų valdyba net ban
dė per Aukščiausią Teismą su
stabdyti plano paskelbimą, kad(

planas nepakenktų merui Daley 
prieš pat balandžio 6 d. rinki
mus. Jau pats tas nenoras pla
ną paskelbti sukėlė nemažai įta
kingų negrų prieš merą Daley 
ir jie pasiskelbė remsią rinki
muose respublikoną atstovą.

Gali dar praeiti daug mėnesių 
ir net metų, kol pigieji butai bus 
pradėti statyti numatytose bal
tųjų vietovėse. Miesto taryba 
turi vyriausią galią nuspręsti, 
kur bus statomi tie namai. Dėl to 
dar gali kilti įvairių bylų teis
muose.

Teisėjo Austin sprendimas tu
ri ir įvairių sąlygų. Joks butų 
pastatas negali būti aukštesnis 
kaip trijų aukštų ir jokia kolo
nija didesnė kaip 120 butų. Nau
juose butuose pirmiausia turi 
būti apgyvendinti to rajono ne
turtingieji. Jei 50% vietinių ne
turtingųjų neįmanoma surasti, 
tik tada tušti butai gali būti už
pildomi iš kaimyninių rajonų, 
šiuo metu pigiuosius butus gau
na šeimos, kurios per metus už
dirba, nedaugiau 4,000 doL

Iš paskelbto vietovių sąrašo 
lietuviams bus svarbūs šie ad
resai: 4600 So. -Western, 4605 
S. Californija, 5200 S. Kedzie, 
6617 S. Kedzie, 3207 W. 65 place. 
Tarp California ir Kedzie 37 ir 
38P1., 3034 W. 38 st., 2745 W. 
47 st., 7200 S. Kedzie ir daug 
kitų.

Propaganda 
apie S. Roziną

Soviet Life, sovietų propagan
dinis žurnalas, anglų kalba spau
sdinamas JAV-se, redakcijas 
turįs Maskvoje ir Vašingtone, 
1970 m. 12 nr. (171) įdėjo Iri
nos Kalitenko straipsnį apie Sa
muelį Roziną — “lietuvių meni
ninką”. Rozinui skirti net ke
turi puslapiai, įdėtos šešios jo 
raižinių reprodukcijos (viena 
per visą puslapį), dar šešios nuo
traukos, kuriose pavaizduotas 
pats menininkas, jo paroda Vil
niuje. Neslepiama, kad Rozinas 
— žydų kilmės, buvęs Vilniaus 
gete, kad jį nuo mirties išgelbė
jusi Agota Mikalauskienė. Jis 
teikiąs daug dėmesio ir žydų 
liaudies dainų pavaizdavimui rai
žiniuose — žurnale paskelbtos 
net keturios reprodukcijos.

Rozino pristatymas, atrodo, 
turi ir tiklą — amerikiečiai, ypač 
žydai, siekiama įtikinti, kad, gir
di, žydai anapus geležinės už
dangos gyveną neblogai, nes juk, 
jie, štai, našiai dirbą, globojami 
valdžios, komunistų vadai lan
kosi jų parodose ir pan. Ir šiuo 
atveju žurnalo paskirčiai, aiš
ku, nenusikalsta... (E)

— Klaipėdoje veikianti laivų 
statykla “Baltija”’ š. m. sausio 
mėn. į vandenį nuleido Murmans
ko žvejų užsakytą laivą “Grad” 
ir iki metų pabaigos numato 
Murmanskui pastatyti dar kele
tą žvejybos tralerių. (E)



Priminė Bražinskus, 
ir Simokaičius, pa- 
jog jie rizikavo sa- 
kad galėtu ištrūkti

When a family leaves behind 
an old familiar way of life ' 
to.rtart a pew ctte^ there are 
some reasons.

įziuri 
veikloje. Vatikanas pirmas 
jo:dialogo su komunistais ješ-

kėjo lietuviams vieningai veik
ti ir kovoti dėl atgavimo Lietu
vai laisvės. Vėliau jis nusifo
tografavo su “Grandies” ansam- 
lio nariais. Jam apleidžiant sar- 
lę, publika vėl sukėlė ovacijas. 
Ilgiau pasilikti jis negalėjo, nes 
turėjo kalbėti kitur.

“Grandies” ansamblio šokėjai, 
P. Smieliauskienės vadovaujami, 
pašoko kelis šokius. Publikai la
bai patiko. Adv. Remeneius per
skaitė angliškai rezoliuciją, ku
ri vienbalsiai buvo priimta.

Prie svečių stalo matėsi mū
sų tautietis Paul Gili ir jo žmo
na. Jis yra Winnebago apskri
ties miesto klerkas. Buvo ir dau
giau garbės svečių. Programos 
vedėjas K. Rutkauskas padėko-

lietuvių padėtis okupuotoje Lie
tuvoje.

Savo kalboje Anderson pažy
mėjo, kad praeityje Lietuva bu
vo galinga ir' vaidino svarbų 
vaidmenį. Po atgavimo nepri
klausomybės ji ir vėl buvo su
klestėjusi. Bet tai neilgai tę
sėsi: ji ir vėl buvo pavergta ir 
jos laisvė užgniaužta. Tačiau 
laisvės troškimas pas paverg
tus lietuvius tebėra gyvas. Tai 
liudija Bražinskai, S. Kudirka 
ir Simokaieiai, kurie, rizikuoda
mi gyvybe, stengėsi ištrukti iš 
komunistinės vergijos.

Pasveikinęs susirinkusius Lie
tuvos nepriklausomybės paskel
bimo 53 metų sukakties proga, 
kongresmanas Anderson palin-

So what are we supposed 
to do?

Well, for one firing, we can 
invest in our country. Not 
everyone can boast that.

Invert in U.5. Savings Bonds, 
They help make America 

economically strong.

KAINA $776.00 
Išvyksta. iš Bostono:

BIRŽELIO 3, LIEPOS 14, 
RUGPJŪČIO 26.

Lietuvoje šios grupės praleis 
po 11 dieną-

Dalyviu skaičius ribotas — 
NESIVĖLUOKITE

Dėl smulkesnių., žinių ir regist
racijos kreipkitės i

TRANS-ATLANTIC
TRAVEL SERVICE .
390 WEST BROADWAY 

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

Savininkė: Aldona Adomonienė

SKAITYK PATS IR PARAGINS 
KITUS SKAITYTI. 
NAUJIENAS

riausybės laikyseną,-- nepripa 
žūstančią Baltijos kraštų oku 
pacijos.

Pabaltiečių komitetas, 
patenkintas tokia rezoliucija, 
dar kartą kreipęsis į United 
Church generalinę tarybą. "Pa
staroji naujai pateiktą rezoliu-

Oras buvo gražus, nešaltas. 
Sniegas nutirpo, važiavimas ge
ras. Vasario 21 d. (tai buvo 
sekmadienis) iš Ghieagos atvy
ko pilnas Autobusas. Atvyko 
“Grandies” 4 jaunuoliai, lydimi 
kun. kanauninko Vaclovo Zaka
rausko-; ir ki|ų svečių. Sustojo 
Lietuvių klube. Dvyliktą valan
dą visi nhvykdj į šv. Petro ir Po
vilo" lietuvių bažnyčią. Dr. Šid
lauskas atvyko savo automobi-

eš . grupes 
išė-
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coeat that.
This ri American Eving.
And there are waiting lists, 

ten feet tall, of immigrant 
families waiting to come here.

Most of us know about the 
good things around here.

Although sometimes we

Vasario 16 minėjime Rockforde, š. m.’’ - - - -- ~................ ■
grescn^nas John Anderson, pasakęs šventės / proga labai puikią Į dis" šauniyjy šokeįy tarpe

Abetter way to live.
Where an ordinary man can 

do the things he thought were 
just for others.

Where a man can own his

vasario'men. 21 diena kon-| kalbą, Chic a gos lietuviu jaunimo tautiniy šokiy ansamblio "Gran

America
Buy U.S. Savings Bonds -

Jau išėjo seniai Laukta
Juoze s Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS -
WO didelio formato psl., daug paveikslų. Kainai $2.00.

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

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų* 
Knygų galima gauti'Naujienose arba pašiunčrant 

čeki ar Money orderį tokiu adresu:;.

liti nuskrido j Maskvą Vatikano 
diplomatas archivyskupas Agos
tino Casaroli, oficialiai sako
ma, pasirašyti atominių gink
lų. apribojimo sutartį- ' Viešė
damas Maskvoje pasitarimuo
se su Sovietų'Sąjungos- valdo
vais grindė -kėlius tolimes- 

ifniems Vatikano" ir Kremliaus ’ v * santykiams^*
Tai pinji.as kartas, kai po 

bolševikų ‘revoliucijos, po ko
munistų; įsiviešpatavimo Krem 
liuje, Vatikanas pasiuntė savo 
diplomatą į-Maskvą. Ir siuntė 
labai gabų, mokantį rusų kal
bą ir jau tyrinti geros prakti
kos, kaip/mjbolše vikais. gerti 
bendradarbiavimo sampadą, 
nes archivyskūphs“ Casaroli ak
tyviai veikė Vatikano derybo
se su Vengrijos ir Jugoslavijos 
komunistais.

Vatikanas..ir Kremlius daug 
jnetų buvo nesulaikomi prie
šai, bet .ddbar buviisįojo priešo 
diplomatą1 KremliaĮia vyrai 
pasitiko su .taurelė ^sąmpąno 
ar vodkos gan dideliu kiekiu. 
UPI žinių agentūra pataikė 
paskleisti pasaulyjė paveikslą, 
kaip Vatikano atstovas su so
vietų ponais* kelia gėrimo stik
lus už draugystę.*-.;P. S.

tiesiai;-.ir neig
Lietuvos laisvės

1 _______ _

SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau 
giau. kaip SEPTYNIUS ,MILIJONUS dolerių savo apdraus 
tiems nariams. < -

- didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija J—* duoda gyvy*
bes apdrauda ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu. . - ' *
jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerio kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi* Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000.00.
jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę • Endowment trn 
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

- duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudę 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

- AKCIDENTALfc APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuvišky KLUBŲ ir draugijy na
riams. Už $lt000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus. ’f

- kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

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

Lietuvių klųbėf^salę, kuri buvo 
gražiai paruGŠfc - Stalai buvo' 
-sudėti abąj^e dalės pusėse, o vi- 
dorys paliktas “Grandies” asam- 
blieU£6$iąxaŠ..'--^mėrikos- ir Lie
tuvos; ..vėliavos:* bei gėlėmis pa- 
puošta salė dasė gražų įspūdį.

LsįF-J' • • L: ’ .
ALTSbds pirifiininkas Petras 

šeimas gausaSĖftjiusirinkusią pu- 
bliką^- ,53 metų nepri-
klausomytieš ^skelbimo sukak- 
ties proga* pasfjBikmo ir pakvie
tė Kaz. Rut^aū^ą programai

riją perdavė Pasaulio Bendri
jų Tarybai, Kanados Bendrijų 
Tarybai ir United Church tarp 
tautinių reikalų komitetui”, —: 
rašoma minėtame vedamaja
me. — q ten toji rezoliucija ir 
dingusi. (Rašydamas apie “nau 
jai pateiktą rezoliūciją’L kuri 
dingo, reikia manyti, '“Tėviš
kės žiburių” autorius turi gai
voje pabaltiečių paruoštą ir 
siūlytą priimti rezoliucijos pro 
jektą).

“T. Ž.” vedamajame padary 
ta išvada, jog toje bažnytinėje 
grupėje kairumas esąs pakan
kamai regimas. Esąs ir kitas 
pavyzdys: Pietų Afrikos dis
kriminacinė politika smerkia
ma, bet Sovietų Sąjungos nu- 

Itylima.
Straipsnį perskaičius atėjo 

mintis, jog lietuviams, kurių 
dauguma' yra katalikai, dar 
skaudžiau turėtų būti regimas 
Vatikano kairėjimas, bet “T. 
ž.’’ vedamojo rašytojas iškelia 
tik kitos religinės grupės, ku
riai jis nepriklauso, kairumą. 
Lietuviai neturėtų u|mįjštį:

Vatikane buvo- imtasi 7panai- 
kinti Lietuvos pasiuntinybę, 
kad būtų sėkmingesnė-, bičiu
lystė su Sovietų Sąjunga. .Uni 
ted Church, taryba nors užgyrė 
Kanados vyriausybes elgesį .— 
Pabaltijo valstybių okupacijos 
nepripažinimą, o ^Vatikanas, 
savo žygių, prieš Lietuvos pa
siuntinybę, elgėsi: visai prie-

,Ringai; '/':i■-•'/' -
; Vatikane, -yieibję žadėtos: 
lietuvių kankinių:: koplyčios 
■atsirado tik “Mater, misericor- 
diaę”... (Ją, kaip “Aiduose” 
tąsoma, turistai. tegali ąpžįūj- 
rėti per vartų plyšį, nes Vatika
nas koplyčias laikąs užrakin- 
fas, kadturistai “nenudėvė-

Tie du Vatikano spreųdilh^ 
??|silieefcL Mil

^žudžiūsL ir/pavergusi. Sovietų
nėpasmeiktakįLšitoW

prieš komunistus jižsimerkh-^pti, tuo bendradarbiavimo-ke 
ies mas paliečia nevien tik lietu.-

viųs.
:? žinoma įir kita Vatikano 
tarptautinė-veikla, esanti aiš
kiu įrodymu,? jog Šventasis

tė Kaz. Rū 
vesti.

Programą gfeasidėjo vėliavų. 
Įnešimu. Jąs įnešė? du jauni vy
rai, kuriuos lydėjo tautiniais 
drabužiais apsirengusios pane
lės (jų buvo kėturios). Progra
mos vedėjas K^Rutkauskas pa
kvietė Janiną Šalnfenę sugiedoti- 
Ąmerikos- ir Lietuvos himnus. 
Ji savo gražių sopranu tai pui
kiai atliko. ;Vietos klebonas, 

•fkūn. Bruno Daukas, atkalbėjo, 
lietuviškai inVbkacįją. Pagrindi
nę jaudinančiątkaįbą pasakė iš 
Chicagos atvykęs dr. Šidlauskas, 
kurįs yra prokuroro padėjėjas. 
Jis: pavadavo dr. Bobelį, kuris 
negalėjo atvykti, nes turėjo skri
sti į Washingtona Lietuvos rei
kalais. , Sį

Dr. K. Šidlausko kalba buvo 
suglausta, bet turininga. Jis ra
gino visus vieningai veikti ir 
kovoti už Lietuvos išlaisvinimą. 
Ragino remti ALT-bą, kuri be 
paliovos veda Lietuvos išlaisvi
nimo kovą.
S. Kudirką 
brėždamas, 
vo gyvybe, 
iš maskolių pavergtos Lietuvos. 
Publikai dr. Šidlausko kalba pa
tiko. Ji'buri) trumpa, bet gana 
išsami.

Štai pasirodo ir kitas laukia
mas svečias: būtent John B. 
Aaderson, Illinois valstijos kon- 
greananas. Klubo pirmininkas, 
iadv.; Leonardas Remenčius, jį 
prisfi^o, angliškai. Visa publika 
sustojo*^!* sukėlė kongresmanui 
ovacijas. Anderson yra geras 
kalbėtojas. Lietuvos reikalus ir 
okupantus rusus gerai pažįsta. 
Jam gerai yra žinoma siaubinga

jo svečiams ir programos daly
viams, o taip pat ir vii tuvis šei
mininkėms: P. Savickienei, M. 
Struzienei, P. Dičiūnienei ir 
Kiznienei. Jos nuo pat ryto ruo
šė svečiams pietus. Padėką pa
reiškė ir baro tvarkytojams: bū
tent Justinui Bubdiui, V. Bag
donui ir jų pagalbininkams.

Minėjimas buvo sėkmingas ne 
tik gausingos publikos atžvilgiu, 
bet taip pat ir aukomis. Surink
ta aukų vienuolika šimtų. Nors 
tūkstančiai mylių mus skiria 
nuo tėvynės, bet jos vargai, jos 
skausmai mūsų yra labai atjau- 
čiami. Viena senyva moteris, 
Jieva Merkelevičienė, kuri nu
vyko pas savo dukterį į Port 
Collins, Colorado, prisiuntė pen
kis dolerius, prašydama, kad tą 
auką įteikčiau minėjimo metu.

Surinktos aukos pasiųstos 
ALT-os centrui. Aukotojų var
dai bus paskelbti spaudoje.

Kai programa pasibaigė, tai 
svečiai užkandžiavo susėdę prie 
stalų. Kadangi buvo plokštelių 
muzika, tai jaunesnieji turėjo 
progos ir pašokti. žvalgas

* KOCKFOKD, ILL
Iškilmingai paminėjome Vasario 16-tqjq

nams pritariant. Altoriuje žibė
jo žvakės. Gegulįngas mišias už 
Žuvusius kovose lįž Lietuvos lais
vę atnašavo , kūn. ‘ Zakaraus
kas' ' Jis taip ,paį pasakė labai 
gražų pamokslą, kuriame’apbūdi- 
no: Vasario 16 reikšmę. Jo-jaut
rūs žodžiai,! kad niekas negali, 
neturi 'teisės ^pavergti ir prie
vartauti silpnesnę tautą, kokia 
yra Lietuva, ne -vienam išspau
dė ašaras. .• j, .-c .

Pamaldų metu Dalia Zakarai- 
k vaį|iūĮ^įB^^ritariant, su- 

igięd(>j’ą|?ųS^Ę^g’; Marija”. Jos 
lyg balsas skambė-

VATIKANO KAIRUMAS
“Tėviškės Žiburiai”, kun. 

Pr. Gaidamavičiaus redaguo
jami, yra spausdinę Lietuvių 
katalikų reikalus liečiančių 
vedamųjų straipsnių, kuriuo
se drąsiai ir be jokių kam nors 
pataikavimų keliami svarbūs 
klausimai.

Pažymėtinas labai objekty
viai parašytas to laikraščio re
daktoriaus straipsnis apie- va
dinamąją kankinių koplyčią 
Vatikane. Jai neteikta tiek 
reikšmės, kiek ją reklamuoją 
ar reklamavo vysk. V. Brizgys 
ir jo pataikūnai.

Vienu straipsniu buvo ap
taria tuštuma katalikų gyveni
me — nesą veiklos planavimo 
ir derinimo organo ąr centro. 
Išeivijoje esama gabių aukš
tąjį mokslą baigusių ir veiklių 
kunigų, kurie galėtų katalikų 
veiklai vadovauti, bet jie, ne
norėdami už akių šokti aukš
tesnio rango dvasiškiui, laiko
si nuošaliai, kaip ir patsai eks 
celencija.

Š. m. vasario 11 d. “T. ž.” ve
damasis pavadintas “Dešinės 
kairumas”. Straipsnyje, jau 
nėra objėkĘ?vurao,~ -atviro ir 
pilno tos temos nagrinėjimo.

Rašoma, jog esąs didesnis 
dešinės sukimas į kairę, negu 
kairės į dešinę, K ai kurio s reli
ginės grupės, buvusios iki šiol 
tradicinės santvarkos gynėjo
mis ir revoliucijos priešinin
kėmis, pasukusios į kairę. Jjų 
tarpe atsiradę ir tokių, kurieą 
linksta į revoliuciją ir bando, 
kurti jos teologiją. /4

Kai kurių dešinės grupių kais 
rėjimas atsiliepiąs ir į okupuos 
tų. Baltijos kraštų bylą. Pa-; 
vyzdžiu nurodoma Kanados 
United Church, labai gausi ir. 
įtaginga religinė grupė. Pabal
tijo tautų komitetas kreipęsis į- 
tos bažnyčios geperąlinę tary-. 
bą, prašydamas rezoliucijos- 
pasmerkti Pabaltijo valstybių 
okupaciją ir pasmerkti tąnFžur 
dystę. Bažnyčios taryba pagei
dautos rezoliucijos neprieinu*



Vasario 16-toji
Brighton Parko Vasario 161 

<1. minėjimas suruoštas L. li
nes apylinkės vasario 28 d. pra 
sidėjo 10 vai. šv. mišias atna-
savo ir patriotinį pamokslą pa
sako kan. \ aclovas Zakaraus
kas. Prieš pamokslą parapijos 
klebonas prel. D. Mozeris, pri
statęs pamokslininką kan. V. 
Zakarauską, visus kvietė at
vykti 3 vai. į Vasario 16 minė
jimą parapijos salėje.

Pamaldose organizuotai da
lyvavo lituanistinė mokykla ir 
buvo įneštos 8-nių liet, organi
zacijų vėliavos.

3 vai. prisirinko žmonių pil
na parapijos salė, apie 360. See 
na gražiai dekoruota dail. Juo
zo Mikelevičiaus. Jo pieštas ir 
minėjimo programos viršelis.

Minėjimą atidarė L. B. Brigh 
ton parko apylinkės pirm. Juo-
zas Šlajus, džiaugdamasis to
kiu skaitlingu atsilankymu ir 
kviesdamas visus atsistojimu 
pagerbti neseniai mirusį didelį 
lietuvį patriotą, valstybininką 
prel. Mykolą Krupavičių.

Programai vadovauti pa
kviečiama gražiai lietuviškai 
kalbanti ir turinti gražių sce
ninių gabumų studentė Laima 
Petravičiūtė.

Po Amerikos ir Lietuvos 
himnų gražią ir jautrią invoka- 
ciją perskaito kun. Jonas Plau
kis. Algirdas Šilas, 7 sk. moki
nys, sklandžiai perskaito Va
sario 16 d. akta ir scenon iš
kviečiamas inž. Jonas Jurkū
nas.

Brighton Parke Į
Inž. J. Jurkūno paskaitą bu-. 

vo malonu kiausvli: nevarai- <
* I

no klausytųjų visiems žinoma 
istorija, kaip tauta priėjo prie Į 
valstvbės atstatymo —- Vasario 
16 d. akto, o pažėręs poeto Mi
lašiaus nostalgišką citatą apie
Lietuvą, perėjo prie aktualių 
šių dienų lietuvybės išlaikymo 
problemų. Statistiniais duome 
niūris kalbėjo apie menką lie
tuviškų knygų pirkimą, apie 
tai, kad yra lietuvių, neskai
tančių jokio lietuviško laikraš
čio. Pagal iš Draugo gautas 
informacijas, lietuviškų kny
gų pirkimui mūsų išeivis lietu
vis geriausiu atveju išleidžiąs 
tik 2 dol. metams. “Tauta liks 
gy va, jei kiekviena karta per
duos ateinančiai kartai taip 
kaip estafetėje — paveldėtą ir 
naujai sukurtą kraitį”, kalbėjo
inž. J. Jurkūnas.

Prasideda meninė dalis. Mon 
tažą “Lietuva amžių bėgyje'’, 
parašytą ir paruoštą mokyt. S. 
Jonynienės, šauniai atlieka 
Brighton parko lituanistinės 
mokyklos mokiniai. Vaikai de
klamuoja, vaidina, dainuoja 
mokyt. J. Kreivėno išmokytas 
dainas. Dainoms akompanuo
ja mokinė Vilija Mikutaitytė.

Tautinius šokius, gražiai pa 
ruoštus mokyt. Rūtos Juškie
nės, šoka taip pat lit. mokyk
los mokiniai. Akordeonistas 
Ąžuolas Stelmokas. Tas pats 
Ąžuolas duoda muzikinį foną 
ir L. B. Kultūros Fondo Teatro 
Studijos trijulei — Lidijai Jad-

Lietuviu Bendruomenės Brighton Parko apylinkės Chicagoje Vasario 16 minėjimo metu. Iš 
kairės: inž. K. Oželis, V. Šilas — apyl. v-bos vicapirm., inž. Jonas Jurkūnas, minėjime skaitęs 

paskaitą ir J. Šlajus, apyl. valdybos pirm.
Nuotrauka P. Maletos

Iii skersti d.'irbimnkus. kurie i 
| išgirdę per radiją kvietimą i 
grįžti į darbą buvo begrįžtą, bei 
buvo pasitikti milicijos-šautu-1 

Ivų ugnimi, fiordas Bethel-Yna- 
no,, kad tai buvusi ‘'provokaci
ja”,- .... M ...

l‘umarv komuųislų milicijai 
pradėjus šaudyti darbininkus, 
Varšuvoje kompartijos CK ga
vęs skubų laišką iš Brežnevo, 
patariant neramumus Pama
ryje nuraminti “politinėmis ir 
ekonominėmis priemonėmis”, 
tačiau Gomulka tą laišką nu
slėpęs nuo kitų politbiuro na
rių, atkakliai kaltindamas 
kad nerimstantieji darbinin
kai yra “kontrrevoliucionie
riai”.

Pagaliau gruodžio 18 d. Go
mulka jau pasirodė fiziškai 
palūžęs. Jį, aukštu kraujo 
spaudimu ir regėjimo pablo
gėjimu sergantį, nugabeno į

I
Giereku ir g
be Gomulkos sušauktas polit- 
biuro posėdis, tačiau ligoninė
je apie lai sužinojęs Gomulka, 
nepaisydamas daktarų drau
dimo. atskubėjo į CK ir įpuo
lęs į vykstantį posėdį ėmė šauk 
ti, kad politbiuras remia kon- 
trrevoliuciją ir suokalbiauja 
už jo pečių. (iomulkai besi
karščiuojant atskubėjo CK gy
dytojai ir pareiškė, kad jie 
jau negrįš į ligoninę. Jis buvo 
tuojau grąžintas ir ligoninėje 
paguldytas į lovą, o Klisko su 
Cyrankevičiu buvo nusiųsti 
gauti iš Gomulkos atsistatydi
nimo parašą.

SENIAUSIA PRANCŪZUOS 
LIETUVAITĖ

Prancūzijos Lietuvių Žinios 
(26 rue de Navarin, Paris-9), 
praėjusio lapkričio laidoje rašo, 
kad M. Kazokaitis su žmona ap-

viršytei, Norai Spurgytei ir Li
nui Peškiui, įspūdingai patei
kusiems pluoštą lietuviškos 
poezijos.

Kaip matome, visą meninę 
programą atliko jaunimas. Ir 
atliko pasigėrėtinai gerai.

Pabaigos žodyje L. B. Brighton 
parko apyl. p-kas Juozas Šla
jus dėkojo minėjimo progra
mos atlikėjams, paruošėjams 
ir svečiams, o atsilankiusieji 
yra dėkingi už gerai suorgani
zuotą ir gražų Vasario 16 d. 
minėjimą. S.P-nė

SKAITYK PATS IR PARAGING
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

L. B-nės Brighton Parko apyl. Vasario 16 minėjime Kultūros Fondo Jaunimo teatro nariai pro
gramos išpildymo metu, parapijos salėje š. m. vasario 28 d. Iš kairės: Linas Peškys, Nora 

Spurgytė ir Lidija Jadviršytė.
Nuotrauka P. Maletos

Gomulkos galas
Lordas Bethell savo straips

nyje Londono “Times” tvirti
na, kad gruodžio mėnesio kri
zės metu Gomulka pasirodė 
turįs nepaprastai kietą spran
dą ir atkaklų bei užsipyrusį 
būdą. Dar prieš Pamario lai
vų statyklų darbininkams ne
pradėjus streikuoti, jis tų dar
bininkų reikalavimus pavadi
nęs “kontrrevoliuciniais”, ku
riems nuslopinti reikalavęs 
pavartoti ko drastiškiausias 
priemones.

Kai vienas iš jaunesniųjų 
politbiuro narių patarė, kad 
reikia darbininkus nuraminti 
patenkinant kai kuriuos jų rei 
kalavimus, tai Gomulka išme
tęs jį iš savo kabineto.

Gruodžio 16 d. Gomulka, pa
klausė liaudies apsaugos mi- 
nisterio Jaruzelskio, koks yra 
kariuomenės nusistatymas ir 
ininisteris atsakęs, kad “armi
ja yra pasiruošusi atlikti savo

pareigą”, tik tebėra neaišku, valdžios kliniką Emilijos Pla-. 
kas tą pačią dieną Gdansko teraitės gatvėje. Tuojau sovie 
milicijai davė įsakymą pradė- tų vadai užmezgė kontaktą su

lankė Strasbourg© namuose esan
čią M. šarkauskaitę, kuriai šie
met sukako 106 metai amžiaus.

L. B. Brighton Parko apyl. Vasario 16 minėjime lituanistinės mokyklos mokiniai išpildė monta
žą "Lietuva amžię bėgyje". Minėjimas įvyko š. m. vasario 8 dieną. Priekyje iš kairės: Živilė 

Brakauskaitė, Loreta Biliūnaitė ir Daiva Kairytė.
Nuotrauka P. Maletos

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įsteigt* pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Tg^TtTiTk^T^ fine chinaIr TO SAVERS
HIGHEST INTEREST PAID ON SAVINGS

LfN/ONFEDERAL SAV/NGS
3430 8. HALSTED ST. • CHICAGO 60608 • PHONE 623-2800

PER ANNUM 
ON PASSBOOK SAVINGS

INTEREST PAID QUARTERLY

Duodam# dovany 4 gabalu stalo indy komplektą, 
International Silver Co. gamybos, atidariusiam 
naują $100.00 taupymo sąskaitą arba tokią sumą 
įnešusiam į pas mus esamą taupymo sąskaitą. Po to, 
su kiekvienu $25.00 ar didesniu indeliu Jūs galėsite 
nusipirkti tokį pat 4 gabaly komplektą tik už $2.95 
— mažą krautuvly kainos dalj. Turime ir daugiau 
komplekto priedu už nedidelę kainą. Tie puikūs 
indai yra tikras bet kurio stalo papuošalas ir 
prideda malonumo kiekvienam valgiui. Mes 
kviečiame Jus pasinaudoti šiuo pasiūlymu ir dar 
šiandien atsiimti dovanas.

Tik vienas komplektas veltui duodamas sąskaitai 
šios programos metu.
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Bronys Raila dūmus leidžia
Bronys Raila buvo pastabus laikraštininkas, geras 

dainininkas, piktas poetas ir labai aitrus politikas. Kiek
vienam, kad ir artimiausiam bendradarbiui, jis rasdavo 
ką nors intriguojančio pasakyti. Jo pasakojimų esmė 
dažnai būdavo lėkšta, bet pats pasakojimas būdavo įdo
mus. Jis kalbėdavo įvairiausiais visuomeninio ir kultūri
nio lietuviško gyvenimo klausimais, bet dažniausiai vis
kas sukdavosi apie lietuvių vedamą politiką. Paskutiniu 
metu lietuviškiems laikraščiams jis jau neberašo, tiktai 
dūmus leidžia.

Naujienose neseniai buvo atspausdintas ilgokas jo 
raštas, kuriame jis pasakojo, kodėl ir kaip jis, tiek metų 
rašinėjęs Dirvai, nustojo ten rašęs. Iš Dirvos niekas jo 
nepavaręs ir nepašalinęs, jis pats išėjęs. Jis negalėjęs 
pakęsti, kad redaktorius, už jį mažiau nusivokiąs, turė
jo drąsos karpyti ir braukyti jo straipsnius. Pats Raila į 
konflikto smulkmenas nėjo. Reikia manyti, kad netoli
moje ateityje paruoš naują savo samprotavimų knygą, 
kurioje jis viską išdėstys.

Konfliktan šiek tiek šviesos įnešė Broniaus Railos 
Vasario 16 dienos proga per Los Angeles lietuvių radijo 
valandėlę pasakyta kalba, kuria jis pasiuntė ne JAV lie
tuviškiems dienraščiams ar savaitraščiams, bet Montre- 
alyje leidžiamai Nepriklausomai Lietuvai.- Neatsimena
me, kad jis būtų ten siuntinėjęs savo rašinius, kai minė
tą laikraštį redagavo Jonas Kardelis, bet pasiuntė da
bar, kai Leonas Girinis specialiai iš Anglijos parsikvietė 
naują redaktorių, besivadovaujantį “iškiliausiomis di
džiųjų laikraščių tradicijomis”, ir nešantį naujoves į 
Kanados lietuvių gyvenimą.

Bronys Raila pareikalavo, kad radijo valandėlės va
dovybė, prieš duodama jam mikrofoną, paleistų Kalifor
nijoje buvusio “tarybinio” solisto V. Daunoro įdainuotą 
Maironio “Trakų pilį”, kuris savo laiku dainavo ne Mai
ronio “Lietuva brangi, mano tėvynė”, bet apie “Lietuvą 
Brangią, mano tėvynę”... Raila labai patikusi Daunoro 
dainuota “Trakų pilis”, nes ji, nežiūrint į laiko ir lietu
vių tautos priešų ardomąjį ir naikinimo darbą “tebe
stovi vis”. Lietuviams patinka “Trakų pilis”, visi žino
me, kad Trakų pilį ir lietuviams pilies nešamą idėją ar
do rusai, bet prie ardomojo darbo prisideda ir keli lietu
viai. Mums atrodo, kad nėra jokio reikalo žavėtis tik
rais rusų bendradarbiais, siekti ryšių su tais, kurie są
moningai ir apgalvotai kartu su rusais veda lietuvių tau-l

tos ardomąjį darbą. Pačioje Lietuvoje rusų prievartai 
žmonės negali pasipriešinti, bet laisvame pasaplyje nėra 
jokio reikalo primestinukais žavėtis.

Nepriklausomos Lietuvos idėjai nuoširdžiai prita
riantis Bronys Raila džiaugiasi, kad jau “išnyko šiaip jau 
natūralūs generacijų skirtumai, apsilpo ir nenatūralūs 
fanatizmais apkerpėję pasaulėžiūriniai ir partiniai skir
tumai” ir nori, kad sukakties proga būtų rastas akstinas 
“giliau pergyventi dabarčiai ir galvoti apie ateitį”. Jis 
pataria “teisingas išvadas daryti” ir “giliau pagalvoti”. 
“Čia neužtenka vien tik tariamo žodinio “kovingumo” ir 
patriotizmo deklamacijų burbulo.. Čia reikia širdies ir 
smegenų”, rašo jis.

Bronys Raila ne tuščiažodžiaudamas, bet giliai viską 
apgalvojęs, štai ką Amerikos lietuviams rekomenduoja:

“Štai šiandien Amerikos Liet. Bendruomenė siū
lo Altai jungtis, eiti iš vieno bendrų tikslų keliu. Ši 
gi spiriasi, atsisako vienytis, lygybės nepripažįsta, 
suranda “esminių priekabių”, ypač dėl to kiauro aukų 
kapšelio varžosi. Ir tie ginčai dar eis kelis metus, kol 
visi pavargs ir niekam nieko neduos”. (Nepriklauso
ma Lietuva, 1971 m. vas. 24 d., 8 psl.).
Kur jau čia tie dideli smegenys? Kur jau čia tas 

gilus galvojimas? Kada gi Altas atsisakė dirbti kartu su 
Bendruomene? Altas su Bendruomene net darbo sritimis 
pasiskirstė, tai kaip galima sakyti, kad Altas nenori eiti 
iš vieno su Amerikos Lietuvių Bendruomene?

Bronys Raila tvirtina, kad Altas lygybės nepripa
žįsta. Niekad nesame girdėję, kad Altas lygybės Bendruo
menei nebūtų pripažinęs. Alte yra didesnių, geriau or
ganizuotų, stipresnių lietuviškų organizacijų negu Ben
druomenė. Alte yra ir mažesnių, bent mažiau triukšmą 
keliančių organizacijų, bet jos visos yra lygios. Jeigu 
kas lygybės nepripažįsta, tai ne Altas, bet keli bendruo
menės vadai. Bendruomenė nori išsipūsti daugiau, negu 
visos kitos organizacijos kartu sudėjus, bet Amerikoje 
išsipūtimas negalioja. Šito dalyko Bronys Raila nepaste
bėjo, ar nenorėjo pastebėti. Tą jis turėjo, kad ir ne taip 
jau giliai galvodamas, žinoti.

Iš viso, mums atrodo, kad Bronys Raila, kartu su jo 
minimais politikais taip pat apaugo “30 ir daugiau metų 
senatvės barzda”. Tą barzdą jis skuta, todėl ir atrodo 
jaunesnis. Bet Railos straipsniai jau ne tie. Duomenys 
netikslūs ir išvados kreivos. Ne studijas jis skelbia, bet 
dūmus leidžia. Laimė, kad tuos dūmus jis leidžia Kanados 
šiaurėje, kur jau kelintas mėnuo rūko sportininkas Šu- 
laitissu Narkeliūnaite.

trims mėnesiams , - $5.00
vienam mėnesiui$1.75

Kanadoje:
metams$20.00 
pusei metų  $11.00 
vienam mėnesiui   --------- $2.00

Užsieniuose:
metams _ $21.0v
pusei metų $11.00 
vienam mėnesiui —$2-50

Naujienos eina kasdien, isskiriani 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drove, 1739 So. Halted SU Chicago 
m 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Monej 
Orderiu kartu su užsakymu.

VISO PASAULIO LIETUVIU CENTRAS
Vasario 16 šventė Vasario 16 gimnazijoje

“Ein Zentrum der Litauer in 
aller Welt”. Das Private Utaui- 
sche Gymnasium besteht zwan- 
zig Jahre” (Lietuvių Centras vi
same pasaulyje. Privati lietu
vių gimnazija egzistuoja 20 me
tų), tokia antrašte užvardijo 
Odenwalder Zeitung dienraštis 
visą vasario 18 dienos iliustruo
tą puslapį, paskirtą Lietuvos ne
priklausomybės ir Vasario 16 
gimnazijos sukaktims paminėti.

Laikraštis aprašo šios gimna
zijos istoriją: esą 1946 metais 
lietuviai tremtiniai, kurių skai
čius Vakarų Vokietijoje buvo 

apie 60,000, turėję net 25 gim
nazijas. Lietuviams pradėjus 
smarkiai emigruoti, likusieji su
sikoncentravo į vieną savo gim
naziją Diepholz mieste žemuti
nė) Saksonijoj, kur buvo įsteig
tas mokiniams gyventi interna
tas ir 1050-51 metais mokinių 
skaičius buvo per 70 ir vis dar 
daugėjo, žymia dalimi Ameri
koje įsisteigusių gimnazijai šelp
ti ratelių dėka gimnazija laikė
si, tačiau turėdama blogas sąly
gas senose Diepholzo kareivinėse 
prie aerodromo, turėjo ieškotis 
tinkamesnės vietos ir pagaliau 

Lietuvių Bendruomenė Federa- 
linėje Vokiečių Respublikoje ga
vo gimnazijai vietą geresnėse į 
geografinėse ir klimatiniai svei-i 
kesnėse sąlygose — Rennhofo 
dvare su pilimi ir 5 hektarų par- Į 
ku Hūttenfelde, kurį pirko už j 
150,000 vokiškų markių, kita, 
tiek pridėjo remontams ir įren-j 
gimams ir 1953 metais mokinių i 
kiekis pasiekė net 200 skaičių. 
Nors tas skaičius metams bė-, 
gant gerokai sumažėjo, bet esą 
laikosi tarp 80 ir 100.

Minėjimo šventės svečias, ne 
vokiečių pabėgėlių ir išvietintų- 
jų reikalų federal, vidaus reikalų 
ministerijoje referentas minis
terijos patarėjas Dr. Gerhard 
Wolfrum savo kalboje pabrėžė, 
kad jau 25 metams po karo pra
ėjus ši gimnazija Hūttenfelde 
yra reikšminga tuo, kad joje ga
li būti toliau aktyvuojama tau
tos kalba ir kultūra. Nėra skir
tumo, ar tauta kartu gyvena ar 
yra išskaidyta, ji turi tą pačią 
teisę į nuosavą kultūrą ir kalbą, 
pareiškė svečias. Svečiams gar
siai plojant, Dr. Wolfrum pabrė
žė, kad dėl tos teisės niekuomet 
jokių abejonių nebuvo ir dėlto 
Lietuvių Gimnazija ir ateityje 
gali būti tikra dėl Federalinės 
valdžios paramos.

Gimnazijos direktorius N. 
Natkevičius savo kalboje pasa
kė, kad lietuvių bendruomenė 
Vokietijoje savo gimnazija tik
rai didžiuojasi. Jau dveji me
tai, kada, paskutinei lietuvių 
gimnazijai JAV-bėse užsidarius, 
Vasario šešioliktos gimnazija 
yra likusi vienintelė aukštesnė 
lietuvių mokykla Vakarų pasau
lyje, kur lietuvių jaunimas gali 
gauti sistematingą laisvą vaka
rietišką auklėjimą.

Kiti po didesnę pusę puslapio 
tos šventės aprašymų su foto 
nuotraukomis įsidėjo vokiečių

Vasario 16 gimnazijos gimnazistės šoka tautiniy šoki y ratelį. Sienoje kabo 
gimnazijos ženklas, kombinuotas iš V 16 G.

laikraščiai yra: Weinheimer 
Nachrichten tokia pat antrašte 
kaip ir Oderwąlder Ztg., Darm- 
stadter Echo antrašte “Teisė į 
savą kultūrą ir kalbą”, Rhein- 
Neckar Zeitung antrašte “Tei
sė į nepriklausomumą”, Lam- 
pettheimer Zeitung antrašte 
“Lietuvių gimnazija Hūttenfel- 
de: tautos bendruomenės pasidi
džiavimas” ir Mannheimer Mor
gen antrašte “Išsaugoti senosios 
tėvynės kultūrą”.

“NEKALTYBĖS DIRŽAI” 
NEAPSAUGO SKAISTYBĖS

Pranešimu iš Londono, ofi

cialiai nustatyta, kad “nekalty
bės diržai” nėra jokie apsaugos 
prietaisai, dėlto Anglijoje yra 
apdedami mokesčiais. Muitinė
se importuojamų ir eksportuoja
mų dalykų sąraše jie pažymėti 
kaip “smulkūs aprėdalų dalykai”, 
ir kaip tokie apdedami muitu.

Tokie metaliniai diržai ar lan
kai viduramžiuose buvo plačiai 
naudojami, kai riteriai išjodami 
į karą norėdavo užtikrinti savo 
paliekamų damų ištikimybę.

Tų prietaisų gamintojai sa
ko, kad jų gamyba turi gerą 
rinką Jungtinėse Valstybėse, Eu
ropoje ir ypač Švedijoje.

•tex

Didelis skaičius garbės svečiu dalyvavo minint Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 53 metu ir Vasario 16 gim
nazijos 20 mėty sukaktį

JUOZAS KARIBUTAS

3
Paskubomis pasų kontrolė ir traukinys 

rieda toliau Vienos link. Prasideda žavin
gas pavasario rytas. Atidarau traukinio 
langą ir visais plaučiais geriu tyrą, švarų ir 
seniai, Amerikoje gyvenant, užmirštą orą. 
Koks neaprašomas gamtos gražumas. 
Banguoja javai, vasarojus. Grioviuose žy 
di gausybė gėlių: čiobreliai, kmynai, ru
giagėlės, raudonos aguonos ir daug kito
kių, man jau nebeatpažįstamų. Rodos, 
kad net traukinio ratai aptilo. Gal nori ir 
jie pajusti tą Austrijos gamtos grožį. Pa
sukame didelį ratą, stebiu išnirusį, bliz
gantį gausiu metalu traukinį. Laukuose 
dirbantieji sustoja. Pasirėmęs ant dalgio 
koto šieno pjovėjas, stebi prabėgantį trau
kinį Netoli jo žiopso ir pradalgių vartyto- 
ja. Kiek ten romantikos. Kokie kvapai ku
tena nosį ir primena labai jau senus tėvy
nės laikus.

Kiek toliau pavažiavus ir dienai įpusė
jus, matau kraunant šieną į vežimus. O 
štai artojas varo tiesią vagą, arkliai trau
kia plūgą. Artojas basas, atsiraitęs ran
koves, šypsosi pavasariui, ūkiai pasigėrė
tini. Gyvulių bandos. Galvijai, rodos, iš 
“pieno plaukę”. Traukinys lekia ir lekia, 
neleisdamas ilgiau ties kokiu nors gražes
niu vaizdu sustoti, pasigėrėti.

VALSŲ TĖVYNĖJE
Kai prieš dvidešimt penkerius metus 

palikome tėvynę Lietuvą, tai laikiną prie- > 
globsti radome Vienoje, šimtai lietuvių 
tada klaidžiojo po Strauso valsų tėvynę 
Vieną. Jų tėvynės ilgesio niekas nenorėjo 
suprasti. Tada Viena buvo didelė egoistė, 
nenorėjo priglausti bei suprasti žmonių, 
kurie prarado savo namus. Tarp prara
dusių tėvynę tada klajojau ir aš... čia pa
likta ir mano, kad ir mikroskopinė dalelė, 
tėvynės ilgesio bei išgyvenimų. Nors ir la
bai skaudūs anie prisiminimai, bet aš juos 
noriu laikinai atgaivinti ir vėl pagyventi, 
tomis gražiomis dėl tėvynės ateities iliuzi
jomis: “Tik trys mėnesiai, ir vėl sugrįši
me atgalios’’... Tada taip kalbėjome.

Viena pasiliko visiškai ta pati. Nebuvo 
ji paskandinta karo griuvėsiuose. Gal už 
tat ir gėrisi turistai sena architektūra, lan
ko parlamento, operos rūmus bei garsiąją 
šv. Stepono bažnyčią. Paskutinioji yra 
Vienos pasididžiavimas. Ji tiesia savo go
tiško stiliaus baltus bokštus į padanges ir, 
rodos, kad tuo didžiuojasi, štai, žiūrėkite, 
pergyvenau dideles karo audras ir išlikau 
tokia pat, kokia buvau. Jos sniego baltu
mo slogas iš tolo atrodo lyg kokis orna
mentų rinkinio šedevras.

Aplankiau ir valsų tėvynės karaliaus 
Slrausso kapą. Jis labai gražioje vietoje ir 
saugomas gražaus paminklo. Ir jis savo 
laiku turėjęs daug nemalonumų dėl savo 
kūrybos, bet šiandien ne tik pripažintas, 
bet ir likęs Vienos miesto pasididžiavimu. 
Jis vadinamas Vienos valsų karalium.

Oras kitą dieną užklydo pasibaisėtinas. 
Audros, lietus ir gana šaltokas. Bandau 

eiti įsisukęs į lietpaltį ir lietsargio pagalba 
apsaugoti sprandą, kad nevarvėtų lietaus 
lašai, bet veltui. Lietsargį vėjas išverčia ir 
bando plėšti lietpaltį, nuo pečių. Bandau 
protarpiais užsukti į vieną kitą krautuvę ir 
atsikvėpti nuo įkyrios persekiojančios 
audros.

Užsuku į požeminius rajonus, kurių 
anksčiau nebuvo. Juose pagal paskutinę 
madą įrengtos puikios krautuvės, valgyk
los. Nei lietaus, nei įkyraus vėjo nejauti. 
Turtingumas krašto, gero gyvenimo pasi
reiškia, kai tik įžengi į biznio centrą, kur 
yra įvairios krautuvės su Įvairiausiomis 
prekėmis.
Buvo gaila, kad dėl didelių audrų visi ma
no planai Vienoje susimaišė. Negalėjau 
daug kur pabuvoti ir pamatyti. Keturias 
dienas praleidus vien lietaus ir audros nuo 
taikoje, nebuvo noro ilgiau čia pasilikti. 
Užtat su gailesčiu palikau miestą. Tikiu, 
kad ne paskutini kartą pasakiau sudiev 
gražiajai Vienai...

Traukinys, žarijomis springdamas, ne
ria Tirolio link. Pasakiškai pasipuošusi 
žiedais ir kalnų gauburiais gamta šypsosi 
nesustojančiam turistui. Štai tolumoje ma
tosi kalno didelė skiauterė. Ji ant savo 
kupros laiko didelį sniego klodą. Tai gra
žusis Tirolis. Užbėgus traukiniui iš kitos 
pusės, išryškėja jnilžinas kalnas. Prie jo 
prisiglaudęs austriškas kaimas. Atrodo, 
kad tam milžinui pajudėjus, kaimelis per 
keletą minučių baigtų savo amžių.

Gražu. Visi keleiviai prisiglaudę prie 
langų tai kartoja. Gražu ir romantiška.

Štai už kelių šimtų metrų, atokiau, slėny
je, bėga pasišokinėdamas upelis. Jį ap
stoję, tarytum apsigaubę skaromis vaikai. 
Tai šieno kupečiai. Gi toliau, įkalnėje, 
tingiai laipioja ožkos. Tikiu, kad ten ir 
piemuo su karkline dūdele skardena Tiro
lio dainą.

Kaip gyvatė, traukinys raitosi tarp kal
nų. Kalnų kelias: Viena — Ciurichas. Ar 
mažai čia pravažiavo turistų, kurie žavėjo
si šitais nuostabiais gamtos vaizdais!...

Traukinys sulėtina greitį. Atrodo, jau
čia nuovargi, kai kopia pūkšdamas į dide 
lį kalną. Graži gotiško stiliaus bažnyčia 
stiebiasi į padangę ir savo aukštais bokš
tais mistiškai nuteikia įkalnės gyventojus.

Traukinys skuba į aukštumas. įvažiuo
ja. Net baisu pažvelgti į prarajas. Neria 
iš tunelio į tunelį. Man užsikimšo ausys. 
Kalnuose austrai šienauja. Stebiuosi, 
kaip jie taip aukštai užropuoja ir su
krauna žiemai šieno atsargas. Čia visur iš
naudotas kiekvienas žemės sklypelis ir 
pakelėse grioviai iššienaujami.

Pamiškėje tūno balti beržai, balto krau
jo — sulos pilni.

Pravažiavome Insbruką ir lekiame per 
pačią Tirolio širdį — Seefeldą. Kiek pra
važiavom, visi miestai, miesteliai išdažy
ti, remontuojami, prižiūrimi.

ŠVEICARIJA

Traukinys įlindo į tarpukalnių 
atrodo niūrūs, nes rūkas dengia jų viršū
nes. štai karo audrų nepaliesta savo var
du labai garsi Šveicarija. Pavažiavus kele

kurie

tą mylių traukiniu, jau galima pasakyti, 
kad tai ne Austrija ir ne Vokietija. Matosi 
namai, kurie prašosi rankos. Nors ir že
mės čia neperdaug, bet ji nėra taip gerai 
išnaudota kaip minėtuose kraštuose. Ly
gumas supa aukšti snieguoti kalnai. Kur 
tik žmogaus koja įkeliama, visur pristaty
ta mažų trobelių. Gal tik laikinam vasaros 
sezonui?

Dešimtą valandą vakaro traukinys, 
sunkiai alsuodamas, įlėkė į Ciuricho stoti. į 
Stotis didelė. Pirmas įspūdis baisus. Nors 
viena mūsų turistė tvirtino, kad Šveicari
joje švaru, bet aš ten radau visai priešin
gai. Nešvaru. Žmonių, daugiausia turistų, 
stačiai kamšatis. Apsaugok Dieve, kiek 
daug hipių. Atrodo, kad jie čia iš viso pa- r 
šaulio suvažiavo. Jie visi gana triukšmin
gai nusiteikę ir turistams, kurie nori ra
mybės, gadina nuotaiką. Prie viešbučio, 
kuriame teko nakvoti, per visą naktį buvo 
didelis “hipių” triukšmas ir net muštynės.

Sekmadienio rytas. Miestas ramus kaip 
po didelės audros. Kur-ne-kur girdisi baž
nyčių varpų gaudūs dūžiai. Žmonės čia 
prasmingai praleidžia sekmadienį. Nuo
taika tikrai puiki. Prieš pietus žmonės lan
ko bažnyčias. Po pietų parkuose muzika.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
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W. ANNA BALIONAS
AKIU. AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS

MSI W. 63rd STREET
Ofi*o telef.: PRospect *4229

Rezid. telefu WAlbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai ryte. 

nuo 7 iki 9 vaL vak, Tree, uždaryta.

VLADAS MINftftLA

PER OHAJU KELIAVO ŠAULIAI
Nėra idėjv be fakty — nėra fakty be idėjy

•Ut teL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374S012

Telef.: PRospect 8-1717

GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniaig ir penktadieniais 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytai 

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

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas.

DR. EDMUND E. CIARA 
27u9 W. 5 i st STREET 

Tek GR 6-2400
VaL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
i—4, 7—9, antrad., p^nkt. 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vaL

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN - E1SINAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

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

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

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Tree, ir šeštai uždaryta.
Ofiso teL: 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 IR CHIRURGAS

1970 m. lapkričio pradžioje 
LŠST c. v. Detroite gavo Kleve
lando Karių Ramovės skyriaus 
pirmininko Įeit. Vlado Knistauto 
pakvietimą atvykti ir dalyvauti 
ruošiamajame Kariuomenės 52 
metų sukakties paminėjime.

Pasitarę, nutarėme vykti ke
turiese: pirm. Vincas Tamošiū-

nas, garbės teisino narys Mari
jonas Snapštys, jūros šaulių 
“švyturio** kp. Detroite pirm, ir 
jūros š. c. v. vadovas Mykolas 
Vitkus ir Spaudos ir informaci
jos vadovas Vladas MingtH*, — 
visi LšST centro valdybes na
riai. I

P. ŠILEIKIS. 0. P.
ORTHOreDAS-PROTEZISTAS

Aparatai • Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir L L

2850 West 63rd St„ Chicago, IIL 60629
- Telef.: PRospect 6-5084

DR. R. MINER, Naprapath
3150 S. Halsted St., Chicago, III. 60608 
Antr., 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.

GRADINSKAS
AM-FM RADIJAS

TIK $45.00
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVJ1

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tek: FRontier 6-1882

> ————
PERKRAUSTYMA1 

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

2454 WEST 71st STREET
VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: antrai nuo 1—4 po pietų.

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

CHICAGO. ILL. 60629

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

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR IŠ LIETUVOS

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tel.: 9254296

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

uždaryta.
Rez. teU WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

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

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

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

O tas Klevelandas rodo* ran- 
ka pasiekiamas, — automobiliu 
tik tris valandas tenka važi imti 
šiais laikais mums lietuviams 
netoli.

Jau senokai norėjome pasi
žmonėti tame šauniame Kleve- 
lande, kuriame tiek daug lietu
vių intelektualų, tiek daug kul
tūrinių žymių matome, o ir mū
sų apylinkėje vienintelis laikraš
tis — oficiozas Dirva. O taip pat 
tų kultūrinių žymių skalėje pir
maujančioje vietoje, per dvide
šimt metų, Čiurlionio ansamblis 
su jo vadovais Ona ir Alfonsu 
Mikulskiais vis dar garsėja ir 
šiandien. O kiek daug šiame 
mieste kultūrininkų! Betgi ir 
gydytojai lietuviai Klevelando 
ir jo apylinkėse labiausiai dos
nūs visoje Amerikoje. Ne kar
tą visais atžvilgiais su pavydu 
žvelgėme į šviesiųjų lietuvių 
Klevelando koloniją. Pagaliau ir 
tokio tautinio darželio su lietu
vių tautos įžymybių biustais 
joks Amerikos miestas neturi. 
Ir viso to “kaltininkas” redakto
rius ir rašytojas K. Karpius ten 
ir šiandien stipriai savo kojas 
įspaudęs tebestovi ir tebesaugo 
tautinės krypties susiorganiza
vus lietuvių centrą. Juk ir 
mūsų valstybės paskutinysis pre
zidentas Antanas Smetona Kle- 
velande rado sau prieglobstį ir, 
pagaliau, amžiną jin poilsin ten 
atsigulė.

Būtų galima dar ilgai byloti 
apie įvairias Klevelando įžymy
bes, apie organizacijas, bet ar 
verta? Juk vietiniai lietuviai 
daugiau už mus, detroitiečius, 
apie tai žino ar atskiria grūdus 
nuo pelų.

Tačiau negaliu nepaminėti is
toriniai svarbaus ir prasmingo 
įvykio Klevelando gyvenime, šie
met to miesto lietuvių kolonija 
švenčia 100 metų įsikūrimo su
kaktį. Pirmasis lietuvis imigran
tas šiame mieste išmynė savo 
gyvenimo pėdsakus dar 1871 m. 
Jo vardas ir pavardė: Pranas 
Freimanas buvo anais laikais ne
mažas lietuvių patriotas ir su
manus organizatorius. Be to, 
buvo apsišvietęs lietuvis. Ne 
tik mokėjo skaityti, bet ir ra
šė. Netrukus įsteigė šv. Jurgio 
draugystę, o 1887 m. jo buvo 
įsteigtos net dvi lietuvių kuo
pos — Visų Draugysčių Lietu
viškų Katalikiškų Amerike. Tad 
tuo laikotarpiu įvyko pirmasis 
lietuvių katalikų visuomemuis 
apsijungimas: jungėsi draugėn 
visos lietuvių katalikų parapijos 
ir draugijos. Nuo to meto pra
sidėjo tautinis lietuvių atgimi
mas. Su šiuo svarbiu ir didingu 
įvykiu reikia nuoširdžiai sveikin
ti klevelandiečius lietuvius. Bet 
ar mes atlikome savo pareiga?...

BXMSTTjS tuos biznierius

“NAUJIENOSE"

Only you 
can prevent 
forest fire*!

BBV1RLY HILLS G1LINYČLA
GILIS VISOMS PROGOMS
2443 WEST 63rd STRIKT 

Telefonai: PR *4833 Ir PR *41341

Cirko dramblys atsargiai išlipa iš sunkvežimio Milwaukee mieste^ 
kur vyksta cirko gastrolės.

kapams gėlės.
ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
525 So. Kariam Ava. — 5*^1224

(PUTRAMENTAS)
Unkumiimn U*b& liūdesio V&L&lldoJe 
gražiausios gėlės ir vainikai antta^

TtVAS 1R SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

9727 So. W’estern Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef4 HEmlock 4-2123 
Rezid. telufu Glbson 8-6195

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

----- -surmusDO-------

NAUJIENAS
——aiūmsuns-------

naujienas

The iron Curtain 
teal soundproof.

Sb« can't coma to you for the 
truth, but you can reach her. 
Re4o Free Europe does get the 
truth through.
M« tt RM* R*M EiriOB 
ButtSKktt.yaraM.1.1.

Fuhfighad m • teMt W-
weintiia with Tbt AOxnainf CmA

80 metų pasiekęs, š. Adolfas Kli
mas?

Jis yra liberalinių (valstiečių 
iaudininkų) politinių pažiūrų, 

visą laiką už nepriklausomą Lie
tuvą kovojąs, patriotas, lietuvis. 
Ir šiuo metu jis giliai tiki Lie
tuvos prisikėlimu. Gimęs 1889 
m. birželio 16 d., Kušliškių km., 
Kalvarijos vis., Marijampolės 
aps. šaulys, žurnalistas. 1915 
—1917 m. veikė Maskvos lietu
vių komitete pabėgėliams šelpti. 
Ten dirbdamas steigė Maskvoje 
gyvenančių pabėgėlių vaikams 
pradžios mokyklas. Išspausdino 
K. Skabeikos “Lietuvišką ele
mentorių”. 1921 m. kurį laiką 
buvo “Trimito” redaktorius ir 
šaulių Sąjungos propagandos 
viršininkas. 1922 m. Lietuvoje, 
kartu su Juozu Tumu-Vaižgan- 
tu buvo įsteigęs Lietuvių rašy
tojų ir žurnalistų sąjungą; 1930 
m. vėl kartu su Juozu Tumu- 
Vaižgantu įsteigė, atsiskyrusią 
nuo rašytojų, Lietuvių žurnalis
tų sąjungą. Ir šiuo metu pri-

riui, Detroite. .
Bendradarbiauja Naujienose 

ir kituose laikraščiuose. Daž
niausiai pasirašo A. Kelmučio 
slapyvardžiu. Nuolatinis Lietu
vių Enciklopedijos bendradar
bis. Rašė ir Al Karigakio, A. 
Kirstuko, M. Kanapinio, A. Snie- 
gaitės slapyvardžiais. Paskelbė 
1920 m. “Europos geografiją”, 
1925 m. “Užeuropių geografiją”, 
1922 m. “Lietuyos geografiją”. 
Yra atlikęs ir paskelbęs nema
žai vertimų 
teikiami A. Klimo veiklos tik 
trupinėliai. i

Tad labai gerai ir teisingai 
padarė LšST ordinų taryba, kad 
apdovanojo šį šaulį, veteraną, 
žurnalistą, pedagogą, šaulių 
žvaigždės ordinu. O Klevelando 
lietuviams garbė savo tarpe tu
rėti šį įžymų ir nusipelnusį Lie
tuvai lietuvį.

Taip pat mum rūpėjo, kad to
kiame kultūros centre, gana 
stambioje lietuvių bendruome
nės kolonijoje, kur, kiek buvo 
žinoma, gyveno daugybė Lietu
voje buvusių šaulių — nebuvo 
jokio šaulių Sąjungos dalinio. 
LšST c. v. nariams ši neigiama 
tikrovė tikrai nedavė ramybės. 
Senokai šaulių Sąjungos organi-

iknygii. čia pa-

----------r. . . 
zatoriams rūpėjo įsteigti, kad ir 
nedidelį šaulių Sąjungos dalinį
— kuopą Klevelande.

Ir štai ramovėnų pirmininkas 
Įeit. Vladas Knistautas tą pro
gą sudarė.

Taigi, važiuojam! Nuo to mo
mento mūsų visų mintys nukry
po į Klevelandą, — į tą minėtą 
lietuvių kultūros centrą. Visi 
keliai ėmė mus vesti į Klevelan
dą.

1970 Viešpaties metais, lap
kričio 14 d., šeštadienį priešpiet, 
visi keturi suvažiavome, į j. š. 
vadovo Mykolo Vitkaus butą. 
Manding, šio mūsų vyro ranko- 
se buvo mūsų likimas; jis turė
jo mus nuvairuoti savo mašina 
į Klevelandą.

Mūsų pirmininkui V. Tamo
šiūnui sukomandavus ir Įeit. My
kolui Vitkui pritarus, sunešėme 
į jo “La Sabre” savo lagaminus, 
paltus.

šalia vairuotojo buvo nutarta 
pasodinti mūsų gabų navigatorių
— teisėją š. Marijoną šnapštį. 
Ką tarėme, tą ir padarėme.

Užpakalinėje sėdynėje tilpo- 
me mes: pirmininkas Tamošū- 
nas ir aš — mažiausias iš visų.

Važiuojam!... Ir suburzgė mū
sų “Buikas”. Ėmė suktis gu
miniai ratai. Mašina pajudėjo. 
Tuo būdu Detroito keliais vis 
greitėjančiu tempu bėgo mūsų 
“karas”. Vingių vingiais suki
nėjomės, kol išvažiavome iš to 
“miesto ant ratų”, kuris, be to, 
ne juokais kovoja dėl pinuos vie
tos kriminalinių nusikaltimų 
skalėje. 1971 m. per pusantro 
mėnesio buvo nužudyta 104 žmo
nės!

(Bus daugiau)

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

r- Laidotuvių Direktoriai

AVE.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-86.01

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArds 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDTTIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Daug įdomybių ir įžymybių 
tas Klevelandas savyje slepia. 
Daug ką nutylint, tačiau nega
lima nutylėti ir ne tiek gal žy
mių dalykų, dėl kurių mes turė
jome ten važiuoti. Beveik prieš 
metus buvo apdovanotas ,Kle- 
velande gyvenantis šaulys ve
teranas Adolfas Klimas šaulių 
Sąjungos žvaigždės ordinu, bet 
tas ordinas vis dar gulėjo LŠST 
c. v. pirmininko stalčiuje. Lyg 
ir apsileidimas... Iš antros pu
sės, negi jį veši į Klevelandą ir 
tiesiai į nusipelniusio šaulo 
Adolfo Klimo butą? Negi?’. Per 
ilgą laiką mieli klevelandiečiai 
tos progos sudaryti vis neįsten
gė. Mums nuvykti į Clevelan- 
dą ilgai pureno dirvą ir p. p. Jo
kūbaičiai, abu šauliai ir Kleve- 
lando veikėjai.

Daugeliui neaišku, kuo yra 
pasižymėjęs tyliai gyvenąs, virš

— Lithuanian National Democratic 
Club narių susirinkimas įvyks trečia- Į 
dieni, kovo 10 dieną Hollywood Inn 
svetainėje. 2417 W. 43rd St. Pradžia 
8 vai. vak. Nariai kviečiami atsilan
kyti ir užsimokėti už 1971 metus na
rio mokestį.

Bemice Žemgulis, prot. rast.

— Utenos Apskrities Klubo mėne
sinis narių susirinkimas įvyks antra
dienį. kovo 9 dieną 7:30 vai. vak. Tal- 
man svetainėj. 4500 So. Talman Avė. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
daug visokių reikalų aptarti.

V. Juška, rast

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LTTUANICA AVENUE. Phone: YArns 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Aven Cicero, Hl. Phone: OLympic 2-1003

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

6
Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad š. m. kovo 

dieną 6:30 vai. vakare staiga mirė

ANISLAVA VENGRIENĖ
Valentina vičiūtė

Gyv. 7202 So. Claremont Ave.
Gimusi Ladtuvojc, Tauragės apskr.
Amerikoje išgyveno 21 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Irena, žentas Petras Bernatavičius, anūkai 

Marius, ir Andriejus, sūnus Albertas, marti Nijolė, anūkė Auksė, bro- 
itis.
notas Mažeika • Evans koplyčioje, 6845 So. Western 

kovo 10 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 
i_:— parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų

Kūnas 
Avenue.

į šv. Panelės Gimimo parapijos bažnyčią, o I 
bus laidojama ^Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Stanislavos Vengrienės gimiMs,. 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir

Vietoj gėlių prašome aukoti Lietuvos Dukterų draugijai arba ki
toms lietuvių labdaros organizacijoms.

Nuliūdę lieka:

Duktė, sūnus, brolis, anūkai, marti ir žentas.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. TeL RE 7-8600. 

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

(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

3354 So. HALSTED STREET

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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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SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI 

N A S

JAV ir Kanados lietuviu bendruomenės IV Dainy šventės vykdomojo komiteto, kai kuny komisiįy pirn>nninky bei 
j y nariu, pasitarimas įvyko vasario 26 d. komiteto būstinėje 6643 So, Maplewood Avenue, Chicagoje. Iš kairės į de
šinę: J. Vaičiūnas, St. Džiugas, J. Petraškevičius, A. Rėk aitis, St. Balzekas jr., pirm. dr. G. Balukas; muz. komisi

jos pirm. P. Armėnas, K. Dočkus, J. Vengris, St. Daunys ir V. Grėoliūnas. / % \

Chicagos sveikatos koinisio- 
nierius Dr. Murray Brown 
straipsnyje apie paprastąjį šal 
tį arba slogą rašo, kad ta liga 
yra apkrečiama virusais, ku
rių jau virš 100 rūšių yra atpa
žinta, bet jų rūšių ir dar dau
giau esama. Sloga dažniausiai 
apsergama žiemos metu ir an
kstybą pavasarį, kadangi žino 
nės daugiau gvvena kamba
riuose, o ir organizmas žiemos 
metu nėra tiek atsparus.

Slogą turinčiam žmogui kal
bant, kosint ar čiaudint, ypač 
čiaudint, per burną su oru iš-

sitaško mažyčiai seilių lašely
čiai su virusais. Pirmiausia ap 
saugos nuo apkrėtimo priemo
nė čiaudint ar kosint skarele 
užsidengti burną, o valgant vi 
sada muilu nusimazgoti ran
kas. Daktaras pataria slogą 
turint padidinti skysčių varto
jimą. Žinoma, turint slogą ver 
ciau nesibučiuoti.

esą jei miestas, apskritis, val
stija ar federalinė valdžia grei
tu laiku neateis, pagalbon: jis. 
bežinąs tik vieną išeitį, vėl kel
ti autobusų ir traukmėlių važ
mą, kuri jau. dabar po $1.10 
už nuvažiavimą su sugrįžimu, 
su persėdimu yra nežmoniška.

VĖL KELS VAŽMĄ

Chicagos tranzito adminis
tracijos bosas George DeMent 
jau vol taisosi prie autobusais 
važinėjančių žmonių tuščių ki
šenių. Originaliniu CTA biu
džeto 1971 metams apskaičia
vimu, pakėlus $17.2 milijonais 
darbininkams algas, buvę nu
matyta du milijonai dolerių de 
ficito. Buvo like keli šimtai 
devynioms unijoms priklau
sančiu įvairiu amatu darbiniu 
kų nepakeltomis algomis. Da
bar šiems pagrasinus streiku, 
algos ir jiems pakeltos, bet 
biudžete susidaro $5.6 milijo
nai naujo deficito... Apie 
8,500 autobusų šoferių gauna 
už darbą valandai po $4,78. Ki 
tų CTA darbininkų yra apie 
pusantro tūkstančio, viso 10.000 

DeMent naujausiai pareiškė,

žmonės perka senesnius 
namus

Chicago Title & Trust kom
panija skelbia, kad praeitais 
metais 79.4% visų parduotų 
namų Cook apskrityje buvo 
nedideli, vienai šeimai gyven
ti namai, iš jų 62.5% buvo jau 
pagyventi, nebe nauji namai. 
Tai didelis pasikeitimas, ka
dangi anksčiau žmonės dau
giausiai pirko naujus namus.

Pernai namų, pardavimas 
Cook apskrityje buvo 5.9 nuo
šimčiais mažesnis negu 1969 m. 
Pačiame Chicagos mieste ne
judamo turto pardavimai su
darė 45.7%, kai priemiesčiuo
se sudarė 54,3%. Subankrota- 
virmj 1970 metais iš 7,432 pa
daugėjo iki 7,892

Šiaurės 
prasidės 

dieną, 
minutes 
(Chica-

NAUJAS j ADRESAS
2606 WEST 63 STREET CHICAGO, ILL 60629 I žengs'

telef: 778-6900; 778-6901

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI. ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP
(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

ią žiemą bent iki šiol. * 
lygintis su Rytų pu-)

New York valstija, ir ■ 
kur kelintą dieną dar) TYPIST - CLERK 
sikasti iš keliolikos ir Light typing of labels, filing

1 and figure work. Will teach 
. J enthusiastic beginner.

Call J. KOBAS, 
829-9700

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

PAVASARIS PAREINA
Adlerio Planetariumas pra

neša, kad pavasaris 
pusrutulyje oficialiai 
ateinančią kovo 21 
anksti rytą lygiai 38 
po pusiaunakčio CST
gos) laiku. Lygiai tą momentą 
saulė pakeliui i šiaurę “per?

_ t” dangaus ekvatorių. 
Tačiau dar nereiškia, kad jau 
nuo tos minutės prasidės pava
saris, nes atmosfera atšila pa
laipsniui, dėlto galima laukti, 
kad Kanada dar ne viena svki 
atgins šalto oro, net sniego. 
Apie kovo mėnesį Amerikoje 
sakoma, kad jis dažniausiai 
ateina kaip avinėlis, o išeina 
kaip liūtas.

kelių dešimčių colių sniego ant- i 
klodės. j >i* *;*

Kovo 4 dieną sniego attdros 
siautė visu Atlanto pakraščiu 
nuo'Naujosios Anglijos iki Ka
nados. Pavyzdžiui, Sherman 
miestelyje Chautauga ąpskr. pa
snigo 27 coliai, Montrealyje 20 
colių ir vėjo greitis buvo 60 
myliu per valanda. New Yorko 
valstijoje sniego bendrai iškri
to noo 12 iki 26 colių. Kvebekas) 
gąli pasigirti 18 colių. Apie Ot-) 
tavos sniegą galima supratimą 
gauti iš sekančių nuotykių:

Vienas Ottawos pilietis rašo: 
“Baigęs nukasti sniegą nuo sto
go nušokti žemėn beturiu apie 
porą pėdų. Per sniego pusnis 
langų visiškai nebematyti. Gy
vename kaip eskimai igloo (snie
go name). Kitas ottaviškis gi
riasi sniegą nuo tako sukasęs į 
garažą, kadangi lauke nebėra 

.sniegui vietos, o dar kitas dėl 
tos pačios priežasties sniegą nuo 
savo šaligatvio pro langą piląs 
į vonią, kur jis karštu vandeniu 
tirpdomas ir nuleidžiamas.

3.9 
iki 
ta- 
žy-

Bedarbių Chicagoj 
padaugėjo

Illinojaus Darbo Saugumo 
biuro žiniomis', bedarbių skai
čius Chicagoje padidėjo iš 
nuošimčių,—- sausio mėnesį 
4.1 nuoš. vasario mėnesį 
čiau šis nuošimtis tebėra
miai [mažesnis už bedarbių 
nuošimtį visame krašte. Dar
bo ieškančių žmonių Chicago
je sausio mėnęsį užregistruota 
133,600 gi J ’-vasario mėnesi 
140.900. Visame Ulinojuj be
darbių- iš 230,000 pakilo iki 
233,000 — trimis tūkstančiais.

Chicagos, ir Lodzės paštas
Mes, ne bė pagrindo, skun

džiamės dideliais trūkumais 
Chicagos pašte, belstai ką pra 
neša iš Lodzės miesto apie Len
kijos komunistinį paštą.

Varšuvos laikraščio praneši
mu,1 Lodzės pašto įstaiga nu
siuntė į popieriaus perdirbimo 
įmonę [apie 1,500 laiškų, jų 
tarpe ir registruotų laiškų. 
Klaida .buvo, pastebėta dėka 
vieno darbininko, kai paimda 
mas tuos išmestus laiškus su
versti Į popieriaus pervirini- 
mo katilą jis pastebėjo vieną 
neatplėštą laišką, adresuotą 
įstaigai, kurioje tarnavo jo 
paties duktė.' 'Varšuvos laikraš 
tis su pasipiktinimu rašo, kad 
tai “visoje Lenkijos pašto is
torijoje sau lygaus pavyzdžio 
neturis skandalas”. V

TRUMPAI

— JAV ir Kanados Lietuvių 
Bendruomenės IV Dainų šven
tės Vykdomojo komiteto pasi-

Chicaga išvengė sniego
Sakoma yra, per tvorą neišli

pęs nesakyk up, tačiau Chicagos tarimas įvyko-vasario 26 d. ko-

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

Galima taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus žak| arba

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimai Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgą metą patyrimai

GEROS DOVANOS
žio« knygos parduodamos dabar "Nauįianosa" tu 

didelėmis nuolaidomis:
Dr. A. J. Gussan *— DANTYS, jų priežiūra, sveikata'ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik __________
Minkštais viršeliais tik____________________________

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

^03^

$1.50

$3.00
$2.00

Vilijos gyventojai Sam Barnes paleidžia paskraidyti prijaukintą ereli 
"Atalentą", kurį jis pirko Soviety Kirkirijoj, kur t< paukštį dar įe«b 
na buvo prijaukinę vietiniai totoriai medžioklei. Erelio ištiesti spar

nai siekia devyni y pėdy, jo nagai — keturiy coli y.

< *

‘c
>: ' :> • y:

WANTED FOR SMALI
NURSING HOME.

485-0627
SECRETARY 

Answering and taking orders 
thru telephone.

Light typing — reliable.
1650 W. KINZIE

421-4770

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

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

May 1st. 
5800 NORTH, near CLARK. 

SU 4-6979

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

200 AKRŲ, 12 mylių i šiaurę nuo 
Little Falls, Minn. Geri trobesiai.

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

Telef. 749-4085.

miteto būstinėje 6643 S. Maple 
wood Avenue, Chicagoje, pir
mininkaujant dr. Gediminui 
Batukui. Buvo svarstoma vykd. 
komiteto biuletenio leidimas, 
komiteto nuostatai, chorų, rei
kalai, choristų kelionės išlai
dos, chorų žinios dainų šven
tės leidiniui, bilietai ir kiti rei
kalai susiję su dainų švente. 
Dr. Balukas, vykdomojo komi 
teto pirmininkas, pristatė vi
sus reikalus geroje šviesoje, 
nes iš visų jis gaunąs moralinę 
pagalbą bei pritarimą. Komite 
tas daro geriausiai, kad ši 
dainų šventė būtų didinga ir 
graži.

— Amerikos Lietuvių Tary
bos Baltimorės skvriaus valdv- 
bą sudaro: V. Bačanskas — 
pirm., V. Laukaitis — vicepirm. 
B. Medelis — sekr., A. Sajaus
kas — ižd., M. Ęaraša — pa
rengimams ir J. Auštra — na
rys. Revizijos komisija iš
rinkta: G Auštrienė, dr. S. Tal- 
lat - Kelpša ir P. Račiukaitis.

-— Sol- V. Verikaitis vado
vauja Hamiltono mergaičhi cho 
rui, kurio koncertas bus kovo 
14 !d., 3 vai., Scott mokyklos 
salėje, 1055 E. King St. . Pro
gramoje taip pat dalyvaus To
ronto tautinių šokių grupė 
“Gintaras” vad. R. ir J. Kara- 
siejų. '

— Helen Mingėla laimėjo 
premiją ir atžymėjimą Tėvų ir 
Mokytojų s-gos 25-to. distrikto 
suruoštoje siuvinių ir mezgi
nių parodoje. Mokinių grupė
je premijos paskirtos Rūtai 
Mingcjaitej ir_ jos broliui Ro
mui.

— Klaudijaus Pumpučio ir 
Birutės Baškauskaitės vestuvės 
įvyks balandžio 17 d. šv. Kry
žiaus bažnyčioje. Jaunasis mo
kėsi Italijoje ir prieš 10 m. su 
tėvais Sofija ir Feliksu Pumpu 
čiais atvyko iš Anglijos. Daly
vauja jūrų šaulių, tautinių šo
kių ir kitose organizacijose. 
Jaunoji yra Emilijos Baškaus- 
kienės duktė gražiai išauklė
ta ir išmokslinta. Abu gyvena 
Brighton Parko apylinkėje.

1739 SO. HALSTED ST, CHICAGO 8, ILL.

♦ 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 Studentą Ansamb
lis. Pradžia 7:30 vai. vak. Bi
lietus jau galima gauti Margi
niuose, o kovo 13 d. prie kasos.
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REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į '

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, UI. Virginia 7-7747

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDAMO 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

HOMEJNSURANCEC
Call: Frank Zapolis

GA 44654

State Farm Eire. and Casualty ^Company

GERAI PILDOMI

ŠIMKUS REAL ESTATE 
4259 So. Maplewood Ave. 

Susitarimui 254-7450

SIUNTINIAI j LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

3

DAŽAU NAMUS
- Iš VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

L RUDIS TeL CL 4-1050

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

APDRAUDŲ

AOENT

AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

Įimo sąlygos.
J. BACEVIČIUS

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

f

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 

TeL: REpublic 7-1941

/
Federaliniy ir valstijos pajamy 

mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašy paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANC E 

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

— Marquette Parke sudarytas 
tomitetas bendradarbiauti su 
naujai išrinktu aldennanu kuni
gu Fr. Lawlor. Komitetą sudaro 
Stasys Patlaba, Antanas Stakė- 
nas, Antanas Stankus, Juozas 
iagdžius. Ad. Ūselis ir Balys

Brazdžionis

ŽMONĖS PERKA NAMUS
DIDELĖ, liuksus rezidencija. 6 

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

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

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

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

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

2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh
ton Parke. Duoda virš £16.000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už S52.500.

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

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

2 PO 6 MŪRINIS. 2 atskiri karstu 
vandeniu šildymai gazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobiliu garažas. Mar
quette Parke. $32.000.

PUIKI 4 MIEGAMU. 2% vonios, 
1 metu1 tnūrinė rezidencija. Išbaigtas 
rūsys, radiant šilima gazu. 2 blokai 
nuo Hickorv golfo lauku. $49,500.

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

8 BUTU 6 METU MŪRAS. Karšto 
vandens šilima gazu. alnniinijaus lan
gai. automobiliams pastatyti vieta, i 
vakarus nuo Pulaski Ave. $115 000.

20 BUTU IR KRAUTUVĖ.. Degtu 
plvtu 20 metu mūras. Flexikor kon
strukcija. Pajamų virš $29,000 me
tams. Tik $185.000.

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

3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

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

471-2446 arba 778-1020.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

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

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

Skam b i n k i t 
LA 1-6047 

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

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

Taisomi auto motorai, stabdžiai, 
tuna-ups Ir ♦. t.

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




