
Tbv fint tnd CltUrf in AmHoi i

j4' HAUJIBMOS ’ p ||
IW IfUMMiM Duly

PuW**hr3 by The lathu4«i*a News Co-* I*8L
1739 So. Halsted Street, Chicago, DL 00008 

HAy market 1-6100
Over One Million Litbutnicn Io Th* United SUtw

“KADA PABUS PASAULIO SĄŽINĖ?”
“Lietuva— pamirštoji tragedija”, tokia antrašte platų strai 

snį š. m. sausio 27 d. įdėjo italų dienraštis, Bergamo miest 
“LEco di Bergamo”. Jo autorius — Berlyno gyventojas — Alfre< 
Leber. Straipsnis iliustruotas Lietuvos žemėlapiu. Plačiai n 
pasakotas Lietuvos likimas, svetimųjų okupacija, nurodyta į K 
dirkos ir Simokaičių atvejus. Pažymėta, kad — Lietuva, katalil 
kraštas ištikimas tradicijoms. Straipsnis italų dienraštyje b< 
giamas žodžiais: “Nežiūrint tragiško likimo, lietuvių tauta teb 
reiškia pasipriešinimą. Tai vyksta nepaisant sovietų priespauda 
žiaurumo bei Vakarų pasaulio abuojumo”.

Beje, tas pats laikraštis laiš
kų skyriuje, š. m. sausio 21 d. 
įdėjo vieno skaitytojo laišką, čia 
kalbama apie lietuvius, Vilniuje 
vykusią Simokaičių bylą, mir
ties nuosprendį ir, pagaliau, 
klausiama: kada gi pabus pa
saulio sąžinė?

Sovietų priverčiamojo darbo 
stovyklų aprašymai tebeskelbia- 
mi Europos ir kitų kontinentų 
spaudoje. Pastaruoju metu ka
linių gyvenimas stovyklose .pla
čiai pavaizduotas Italijos, D. Bri
tanijos ir kt. kraštų spaudoje.

Italijoje, Bolognos mieste lei
džiamas dienraštis “U Ręsto del 
Sarlino” š. m. sausio mėn. 9 d. 
per visą puslapį pakartojo britų 
“The Observer” įdėtus Peter 
Reddeway įspūdžius — pasako
jimą apie Potmos ir kt. darbo 
stovyklų kalinių gyvenimą bei 
likimą. Italijos spauda apie Pot
mos stovyklą Mordovijoje, rašo 
jau ne pirmą kartą.

šį kartą Bolognos dienraštis 
paskelbė apie visos eilės kalinių 
— stovyklų įnamių likimą. Ap
rašomas ne tik Ginsburgo, Ga- 
lanskovo ir kitų proteste prieš 
režimą reiškėjų gyvenimas sto
vykloje, bet rašoma ir apie kelis 
kalinius — Baltijos valstybių 
buvusius gyventojus. Pvz., pa
minėti du latviai: Jan Kapitsins, 
stovykloje miręs 1970 m. sausio 
16 d. ir buvęs 52 m. amžiaus. Jis 
buvo nuteistas darbams stovy
kloje 15 metų, nes “buvo priešin
gas savo krašto rusinimui”. Ki
tas latvis, tai poetas Victor Kal
nins, nubaustas 10 metų baus
me stovykloje, 1962 metais, nes 
“dalyvavo šovinistiniame judė
jime”.

Lietuvio kalinio pavardė ne
nurodyta, tik pažymėtina, kad 
sovietų pogrindžio leidinio “Kro
nika” žiniomis, lietuvis — kali
nys, buvęs vienoje patalpoje su 
estu, pasikoręs.

Straipsny šešios nuotraukos, 
jų tarpe abiejų latvių — mi
rusio Kapitsins ir rašytojo Kal
nins. Dar įdėtas didelis žemė
lapis — čia nurodyti Mordavijos 
priverčiamo darbo stovyklų pa
skiri pastatai, gretimos upės, 
geležinkelio mazgo stotis, nuro
dyti ir pastatų, kuriuose gyvena 
nuteistieji, numeriai bei nuosto
liai kilometrais. (E)

Kubiečių pasakos 
Lietuvos vaikams
Vaikams, jaunimui skiriamuo

se leidiniuose okup. Lietuvoje 
netrūksta rusiškų, net kubiečių 
pasakų. Iš lietuviškos dvasios 
leidinių šių metų pradžioje, ša
lia kitų, išleista: V. Krėvės 
“Aitvaras” (keturi padavimai, 
tiražas — 5,000 egz.) ir “Pasa
kų skrynelė” — kur sudėta 10 
maži; knygučių po vieną pasakė
lę mažiesiems, šio leidinio iš
leista 75,000 egz. (E)

TaiTandija paskelbė, kad 
nuo liepos mėn. ji pradės iš* 
vežti savo 12,000 kareivių iš P. 
Vietnamo.

IŠ VISO PASAULIO

NEW DELHI. — Premjer 
Indiros Gandhi vadovaujam 
Naujoji Kongreso partija iš 51 
parlamento vietų jau yra laimė
jusi 317. Su nepartinių ir kai 
kurių mažesnių partijų parama 
premjerė galės parlamente su
daryti dviejų trečdalių daugu
mą, reikalingą svarbioms kon
stitucinėms reformoms.

LAS VEGAS. — Staiga mirė 
Čikagos transporto direktorius 
George DeMent, 67 m. nuo Tro
picana viešbutyje gautos širdies 
atakos.

MONTREALIS. — Kanados 
teismas nuteisė Paul Rose, 27
m., revoliucionierių kalėjimu iki'daug kainuotų, — apie 25 mili- 
gyvos galvos už darbo ministe- jonai dolerių už kiekvieną my
rio Pierre Laporte nužudymą, lią. Miestas prarastų daug mo- 
Rose teisme laikėsi išdidžiai, i kesčių mokėtojų, kurių namai 
trukdė bylos eigą ir pareiškė būtų dėl to kelio nugriauti. Skai- 
esąs patenkintas, kad jam te-!čiuojama, kad 50,000 butų ir 
ko dalyvauti Laporte pagrobi
me.

ANKARA. — Turkijos' šar
vuočiai yra sutraukti netoli sos
tinės, o už 15 mylių vyksta ka
riuomenės manevrai. Manoma, 
kad karinė vadovybė sutraukė 
dalinius, norėdama išvengti pa
sipriešinimo perversmui.

BEIRUTAS. — Sirijoje, kaip 
ir buvo laukta, prezidentu bu
vo išrinktas premjeras Hafez ai 
Assad, nes kitų kandidatų ne
buvo. Už jį balsavo apie 2 mil. 
gyventojų, o lapelių su “Ne” 
tebuvę 15,480.

ČIKAGA___Omsko šokėjų ir
Sibiro dainininkų ansamblio kon
certą Čikagoje pikietavo žydų 
organizacijos ir kunigo Paul 
Lindstrom vadovaujama “Re
member the Pueblo” grupė. Bu
vo suimtas vienas žydas, padė
jęs Civic Opera salėje dvokian
čių chemikalų butelį. Demons
tracijoje prieš sovietus dalyva
vo ir keliolika jaunų lietuvių.

Prašo Britanijos 
karalienės paramos

LONDONAS. — Britanijos 
spauda praneša, kad 18 sovietų 
žydų šeimynų raštu kreipėsi į 
Britanijos karalienę Elzbietą, 
prašydami jos naudoti savo įta
ką ir prestižą įvairiuose pasau
lio forumuose, prašant sovietų 
valdžią išleisti norinčius išva
žiuoti žydus.

Prašyme karalienei nurodoma, 
kad 18 žydų šeimų sovietų Ge
orgikoje pardavė savo turėtas 
nuosavybes ir rengėsi išvažiuo
ti, tačiau vėliau sužinojo, kad so
vietų vyriausybė pakeitė savo 
nuomonę ir nutarė žydams vizų 
neduoti. Toks elgesys priešta
rauja Jungtinių Tautų paskelb
toms žmogaus teisių deklaraci
joms ir tarptautiniams įstaty
mams.

Georgijos Žydai savo rašte ka
ralienei žada už ją melstis ir 
sakė, kad jos parama jiems bus 
atlyginta danguje.

Iš Khe Sanho bazės

IMI

tomą kareiviu amunicija, maistas ir išvežami sužeistieji.
s Laose

OPOZICIJA CROSSTOWN VIEŠKELIUI
ČIKAGA. — Vietinių Čikagos gyventojų nepasitenkinimas 

numatytu statyti Crosstown greitkeliu pasiekė-ir Washingtona. 
Nors kongresmanas Kluczynski pareiškė, kad pirmoji greitkelio 
dalis bus pradėta statyti už trijų mėnesių, yra ženklų, kad jo 
pranašystė gali neišsipildyti. Yra susidarę net keli komitetai, 
kurių vienas, pasivadinęs Anti-Crosstown komitetu, dirba, kad 

į tas greitkelis nebūtų pradėtas. To komiteto narys nurodo tokio 
1 greitkelio daromą miestui žalą.

Pirmiausia tas kelias labai. — ■ —

1,200 biznio įmonių turėtų pa
sitraukti. ,

Mieste ir taip trūksta žemės 
parkams, o tas greitkelis užimtų 

I virš 1,000 akrų žemės plotą. Jau 
,ir taip Čikagoje trūksta butų ir 
namų. Vien tik pietinėje Čika
goje tas kelias panaikintų 5,000 
butu.

Anti-Crosstown komiteto na
rys Jim Kelly pareiškė “South
town Economist” laikraščiui, 
kad tuos pinigus, kurie skiriami 
numatytam keliui tiesti reikė
tų investuoti į masinės trans- 
portacijos priemones, o už mies
to pinigų dalį reikėtų statyti 
labai reikalingus butus, parkus 
ir pramogų aikštes. Komitetas 
toliau žada prieš tą greitkelį ko
voti.

Urugvajuje minėjo 
vasario 16 diena 

C

MONTEVIDEO. — Lietuvos 
Atstovas Urugvajuje, A. Grišo- 
nas Vasario 16 proga gavo vals
tybės prezidento J. Pacheco Are- 
so telegramą su šiltais sveiki
nimais ir linkėjimais. Preziden
tūros vardu telegrama pasveiki
no gen. Chiappe Posse. Tą pačią 
dieną lietuvių delegacija su at
stovu Grišonu priešaky padėjo 
gyvų gėlių vainiką prie laisvės 
kovotojo gen. Artigas paminklo. 
Dalyvavo lietuvių būrys su vė
liavomis, lietuvaitės su tauti
niais rūbąis ir gausi publika. 
Vyriausybę atstovavo užsienio 
reik, ministerijos protokolo vi
cedirektorius P. Enteenza.

Įtakingi dienraščiai, “La Mag- 
nana” ir “EI Dia” įdėjo K. Či
biro —r Verax komentarus apie 
Lietuvą. Nepriklausomybės su
kakties minėjimas vasario 14 d. 
pradėtas pamaldomis, gi vaka
re Urugvajaus lietuvių kultū
ros draugija surengė iškilmin
gą aktą, čia kalbėjo Lietuvos 
Atstovas A. Grišonas ir dalyva
vo meno ansamblis. (E)

Ekskunigams neleis 
dirbti parapijose
ROMA. — Vatikanas paskel

bė, kad visiems vyskupams ir 
religinių ordinų vyresniesiems 
yra duotos instrukcijos neleisti 
buvusiems kunigams, pasitrau
kusiems iš kunigystės dėl įvai
rių priežasčių dirbti bažnytinius 
darbus. Daug kur kunigai tikė
josi, nors ir pasitraukę dėl celi
bato varžtų ir vedę žmonas, gau
ti darbą parapijoje, katalikų mo
kyklose, seminarijose ir kitur. 
Dabartinės instrukcijos jų vil
tis atmeta. •

. Vienintelė pareiga, kurią gali 
atlikti buvę kunigai, yra duoti 
išrišimą mirštančiam žmogui ir 
klausyti jo išpažinties.

Ypatingai Olandijoje kat. ku
nigai tikėjosi toliau likti arti
muose ryšiuose su bažnyčia, ta
čiau Vatikanas to nebeleis.

♦ Washingtone skelbiama, 
kad antradieni bus paskelbtos 
prezidento dukters Patricijos su
žieduotuvės su teisių studentų 
Harvardo universitete Edward 
Cox.

Vietname iiryikėįo helikopteri v vaidmuo moderniame kare. Labai 
sumažėjo skaičius miržtančių nuo sužeidimy, nes helikopteriai greit 
pristato j užfrontės ligonines sužeistuosius, kaip čia matomą vietna

mietį, atvežtą tiesiai ii Laoso mūšio į karo ligoninę.

i V. BERLYNO GYVENTOJAI ĮVERTINA
i VAKARU VOKIETIJOS “OSTPOLITIKĄ”

BERLYNAS. — Vakar Vakarų Berlyno gyventojai rinko 
! savo miesto atstovybę. Iki šiol stipriausia Berlyno partija buvo 
socialdemokratų, paskutiniuose rinkimuose gavusi 57% visų balsų.

1 Rinkimams buvo labai įtemptai ruoštasi, nes iš rezultatų bus 
sprendžiama, ar socialdemokratų politikai Bonoje gyventojai pri-

1 taria, ar — ne. Vakarų Berlynas tapo dėmesio centru ir Rytų- 
j Vakarų politikos masteliu. Čia visi metai vyksta keturių sąjun
gininkų derybos dėl miesto ateities. Derimasi tarp Bonos ir Rytų 

j Vokietijos vyriausybių ir tarp Vakarų Berlyno ir Rytų Vokietijos.

Smerkia Romos 
kunigų kelionę

Eltos informacijas apie italų 
kunigų ekskursiją į Sovietų Są
jungą, įvykusią š. m. sausio 
mėn. (Eltos jau skelbta, kad ta
riamieji piligrimai nebuvo įsi
leisti į Vilnių) plačiai paminėjo 
ir Italijos kai kurie laikraščiai. 
Pvz. Elta-Press, Romoje, infor
macijas, .su komentarais, įdėjo 
Romos dienraštis “11 Secolo d’
Italia”.

Straipsnio antraštė: “Neįti
kėtina kelionė į Sovietų Sąjun
gą — Vikariatas organizuoja pi
ligrimų kelionę lankyti antireli
ginį muziejų Leningrade”. Vė
liau gautomis žiniomis, Eltos, 
Romoje, informacijas, su ko
mentarais, paskelbus italų spau
dai ir daugumais Italijos laik
raščių neigiamai pasisakius apie 
buvusią ekskursiją, pats Vika
riatas buvo atsidūręs nejaukioje 
padėtyje.

Saigono daliniai 
traukiasi iš Laoso
SAIGON AS. — P. Vietnamo 

kariuomenė Laose pradėjo trauk
tis pietų rytų kryptimi. Karinė 
vadovybė paneigia, kad pasitrau
kimas iš Šeponės miesto yra ko
munistų ■ spaudimo paveiktas. 
Vadovybė aiškina, kad vietna
miečiams nesą jokio reikalo lai
kyti vieną ar kitą bazę. Jų už
davinys esąs naikinti priešo san
dėlius ir trukdyti jo tiekimo or
ganizaciją Laose.

Nurodoma, kad 1954 metais 
prancūzų kariuomenė įsistipri
nusi Dien Bien Phu bazėje, ban
dė laikyti, tačiau turėjo pralai
mėti prieš daug didesnes vietna
miečių jėgas. Nenorima dabar 
pakartoti to mūšio klaidų. Viet
namiečiai ir toliau savo, judriais 
smūgiais puls savo pasirinktus 
taikinius patogiu saiu metu ir 
vengs ilgesnio užsibųyimo vie
noje vietoje. ’ 

. . . ... . - : .. . < ... .

Nurodoma,. kad Laose prie 
šeponės. miesto komunistai su
traukė apie šešis pulkus kariuo
menės, apie 30,000 vyrų. Pietų džioje paskelbė 93 Lietuvos žy- 
vietnamįečiai su jais į mūšį ne- dų kreipimąsi į Italijos komunis- 
stos. Iki šiol Laoso kovose žuvo tų partiją, 
apie 8,000 komunistų kareivių, o
Saigono jėgos turėjo tik 726 žu- nimo sąlygos šių dienų Sovietų 
vusius. Labai svarbią paramą Sąjungoje negeresnės, kaip ir 
vietnamiečiai gauna iš JAV avia
cijos, kuri iš Tailandijos bazių 
kasdien daužo komunistų pozi
cijas. Į kovas įsijungia ir JAV 
karo laivyno aviacija bei toli
mojo skridimo bombonešiai iš 
Guamo salos.

Lietuvos žydai 
skundėsi italams

Italijos spauda š. m. sausio 
mėn. skelbė daug žinių bei straip
snių apie Sovietijos žydus, jų 
protestus. Kai kurie italų dien
raščiai, pvz. “II Ręsto del Car
lino”, Bologna, šių metų pra-

žydai skundėsi, kad jų gyve-

Lenino laikmečiu.

Vasario 16 Romoje
Romos lietuviai Lietuvos ne

priklausomybės šventę minėjo 
Lietuvos Namuose, prie šv. Ka
zimiero kolegijos, šv. Mišias au
kojo artimas popiežiaus bendra
darbis, vyskupas P. Marcinkus, 
pamokslą pasakė lietuvių bičiu
lis, Sakramentų Kongregacijos 
prefektas, kardinolas A. Samore.

Po pamaldų salėje dalyviams 
kalbėjo Lietuvos Atstovas Va
tikane, St. Lozoraitis, Jr. Jis lie
tuvių vardu dėkojo kardinolui 
Samore už nuolat rodomą palan
kumą Lietuvai. Lozoraitis pa
žymėjo: “Mūsų jėgos nesusilp
nėjo. mūsų balsas pasauly pa
siliko tvirtas... mūsų pareiga ir 
toliau kalbėti už tuos, kurie pa
tys negali pasauliui pasakyti tie
są ir daryti viską, kad tiesa ne
būtų užgniaužta arba iškraipy
ta” — baigė Lietuvos Atstovas 
prie šv. Sosto. Po kalbos, St. 
Lozoraitis, Jr. įteikė kardinolui 
Samore ir vysk. Marcinkui do
vaną knygą “Lithuania 700 
years”. (E)

ČIKAGOS. _ Netoli Du Page 
aerodromo nukrito lengvas lėktu
vas, kuriame žuvo Genevos gy
dytojas su žmona ir trim vai
kais. ■

Kanclerio Braridto rytų politi
ka bus pasverta ant Berlyno rin
kimų svarstyklių. Jei socialde
mokratų atstovų skaičius mies
to parlamente sumažės, tai bus 
laikoma ženklu, kad vokiečiai su 
įtarimu žiūri į Brandto “Ostpo- 
litik”. Berlyną ta Brandto po
litika liečia artimiau, negu ki
tus Vokietijos miestus, nes Ber
lynas yra apsuptas komunistų 
jūros. Iš kitos pusės ir Brand- 
tas savo politiką sovietų ir kitų 
komunistinių valstybių atžvil
giu tęs tik tuo atveju, jei bus pa
gerinta Berlyno padėtis, jei čia 
bus sumažinti įtempimai.

Ypatingai didelę priešrinki
minę akciją vedė opozicijos par
tija — krikščionys demokratai, 
kurie paskutiniame Berlyno par
lamente turėjo 32.9% atstovų, 
šį kartą įdomu, ar sugebės ko
munistai sustiprinti savo pozi
ciją. Praėjusiuose rinkimuose 
jie negavo reikalingų 5% bal
sų ir savo atstovu Berlyno ta
ryboje neturėjo. Nuo paskuti
niųjų rinkimų 1967 metais labai 
sustiprėjo . komunistinė agitaci
ja, ypač universitetuose. Dauge
lis jaunųjų radikalų žadėjo bal
suoti už komunistų atstovus. Iš 
1.7 milijonų balsuoto j ų apie 120,- 
000 balsavo pirmą kartą. Jauni
mo tarpe radikalus kairumas 
yra labai madoje. Paskutiniuo
se rinkimuose komunistai gavo 
tik 2% visų balsų, tačiau nie
kas nenustebtų, jei šį kartą jie 
surinktų 5%.

Leidžia knygas

Vilniuje tebeleidžiami raštai 
apie komunistų pogrindžio vei
kėjus Lietuvoje. Vienas jų, tai 
F. Bieliausko ir S. Filipavičiaus 
knyga “Nakties žiburiai” (apie 
Kauno pogrindį 1941—1943 me
tais), kita — Giršos Abromavi
čiaus ir Vyt. Kažukausko, “Lai- 
go vartus atkėlus”, apie Pijaus 
Glovacko gyvenimą, veiklą ko
munistams. (E)

Minėjo Lietuvą
Italų spauda š. m. vasario 

mėn. pabaigoje įdėjo daug ži
nių apie Vatikano atstovo, prel. 
Agostino Casaroli lankymąsi 
Maskvoje. “H Giornale d’Italia” 
vas. 24 d. ‘rašė apie “Vatikano 
Ostpolitik”, daugeliu atvejų mi
nėta Lietuva ir jos katalikų pa
dėtis. (E)

WASHINGTONAS. — Sena
torius Mansfieldas, senato va
das, pareiškė turįs žinių, kad so
vietų kareiviai pasitraukė nuo 
Suezo kanalo apylinkėse stovin
čių raketų ir jų aptarnavimą pa
liko egiptiečiams. Senatorius pa
sisakė prieš planą, numatantį 
amerikiečiams ir sovietams tai
kos prižiūrėjimo pareigas. Jo 
nuomone, nereikėtų įvesti Ame
rikos kareivių į Vidųriniųjų Ry
tų reikalus.
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104 PAREEHMAI LIETUVOS REIKALU į 
J. A. V. KONGRESE

JAV Kongresas — Senatas ir! tu vos reikalu, demokratų parti- 
Atstovų Rūmai savo narių kai- jai priklauso 10 ir respublikonų | 
bomis bei pareiškimais kasmet — 17. (čia įskaitomas ir sen. 
atitinkamai pagerbia Lietuvos Buckley, Konservatorių partK 
nępriklausomybės atstatymo pa- jos atst.). Iš Atst. Rūmų narių 

apie Lietuvą kalbėjo 46 demo
kratai ir 21 respublikonas.

Lietuvą priminę Kongreso na
riai — senatoriai, atstovavę JAV 
valstijas — Arizona: Paul J. Fa- 
nin, respublikonas; California: 
John V. Tunney, demokratas; 
Colorado: Gordon Allott, R.; Pe
ter H. Dominick, R.; Connecti 
cut: Abraham Ribicoff, D.; Lo
well P. Weicker, Jr., R.; Illinois: 
Charles H. Percy, R.; Indiana: 
Birch Bayh, D.; Vance Hartke, 
D.; Kansas: Robert Dole, R.; 
Maryland: J. Glenn Beall, Jr. R.; 
Charles McMathias, Jr., R.; 
Massachusetts: Edward W. 
Brooke, R.; Edward M. Kenne
dy, D.; Minnesota: Hubert H.

(Humphrey, D.; Nebraska:

skelbimo sukaktį, šiais metais 
sukaktis paminėta abiejuose rū- j 
muose pradedant š. m. vasario 
9 d. Senatoriai ir atstovai apie 
Lietuvą, jos sukaktį, okupaciją, 
laisvės kovą kalbėjo beveik kiek
vienos dienos posėdžiuose. Dvi 
dienos — vasario 18 ir 23 — bu
vo skirtos pasisakyti visam bū
riui Kongreso narių. “Lietuvos 
Dieną” Atst. Rūmuose kalbėjo 
ar pateikė raštu pareiškimus 36 
atstovai, gi Senato “Lietuvos 
Dieną”, vasario 23 d., kalbėjo 
ar pateikė pareiškimus 11 sena
torių.

Iš viso, šiais metais, ligi va
sario 25 d. imtinai, 53-ją Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymo sukaktį minint, JAV-bių

Edward

__ __ ___ _ ____________ Carl
Kongrese kalbėjo ar įteikė pa- T Curtis, R.; N. Jersey: Clif-
reiškimus — 27 senatoriai ir 
67 Atst. Rūmų nariai.

Keturi Atstovai kalbėjo po du- James L. Buckley, Kons.; Jacob 
kartus, tad A. Rūmuose Lietu- Javits, R.; Ohio; William B. 
vos laisvės reikalas buvo iškel- Saxbe, R.; Robert Taft, Jr. R.; 
tas 71 kartą. Taigi, iš viso apie Pennsylvania: Richard S. Schwei 
Lietuvą Kongrese pasisakyta 98 ker, R.; Hugh Scott, R.; Rhode 
kartus. Galimas dalykas, kad j Island: John O. Pastore, D.; W. 
Lietuva bus paminėta ir po š. m. Virginia: Robert C. Byrd, D.; 
kovo mėn. 1 dienos.

Iš senatorių, kalbėjusių Lietu- D.

ford P. Case, R.; Harrison A. 
Williams, Jr., D.; New York:

Wisconsin; William Proxmire,

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psL Kietais 
viršeliais S10.00, minkštais S8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija.

Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- 
] _ " 2 ................................ . . _ _ .

pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi- 
*OS rW»zvt-i rin Iritrn or» f-ii/vH IrofoliViolr-tv Inimirtrv, m m o b-nn -it*

kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban* 
L

Norintieji šią knygą įsigytų, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48
_     -* y _ i     w ■* * . W _    ■*_4į? _ ♦ » - _ _ j* •

Duoti dokumentuoti katalikišku, socialistinių, laisvamaniškų irjos.

kai ir kt.

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

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

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽU
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės Šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražią literatūrine forma pasakoji
mas -duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., 
kaina 2 dol.
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Kas parems lietuvišką švietimą?
Čikagos LB Apygardos va-i J. '__ KL.

dovybt*, su patyrusiu veikėju J. dvba nesitiki ir
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Apygard J. Jasaitis pareiškė
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Ateities miesto projektas, kaip jį įsivaizduoja architektas Paolo Soleri, statąs naują 3,000 gyven
toją miestą netoli Phoenix, Arizonoj. Po vienu stogu mieste bus darbovietės, gyvenami butai ir 

pramogą įstaigos.

SjįĮjyy
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toj y miestą netoli Phoenix, Arizonoj. Po vienu stogu mieste bus darbovietės, gyvenami butai ir

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte. 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus ...

S. Petersonienė

Poezija >i pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ai 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie

iesto valdyba 
visą tranzito

ių ranku. G 
a ir

n *[B

S

nutarė 
sistema
1 prisi

ns didelės įmonės darbi- 
1 pasiūlė dabar imti ato
nes liepos mėnesį 1 

uju darbų ir atostogoms 
būsią laiko.

\ iena miela ponia mokytoja 
modernius pastatus, Į Stankaitienė, daktarė 

“Centrus”, taip, kad
u

i iiKan
x>gas

■£ K
kų. uai prisidės 
deralinė valdžia.

biznieriai l>ė

kad v
- nelaukia 
lačia

busią 
s ne-

w
H ins

I Senamiesčio biznieriai liėga! 
lauk iš miesto, užmiesčiuose sta-|

I to ck 
visokius 
Rockfordas

11111- 
pa

stangas surinkti bent minim 
4 tūkstančius <h 
bus bandoma u 

mūši;
kolonijų

Visuomenė

1st
F

Į

>■

Jasaičiu priešakyj*, kovo 21 d. 
10 vai. šaukia Don Varnas pos- 

anis- 
šiame 
daly

vauti mokytojai, tėvai, LB 
apylinkių atstovai ir visi, ku
riems rūpi išlaikyti lietuvybę* 
svetimam krašte kuo ilgesni

dėsžinišku suimiK VI siulis, Alb. Rudminskas, Laura 
I Butnis, p.p. Valiai, Ed. Iškaus
kas, pulk. Vilašius, K. Dausienė, 
Bronė Pi variu nienė p. p. Telšins- 
kai, Jonas Valiuška, P. Prmo- 
nas, Jonas Šeštokas, p-lė Kau- 
naitė, Moterų Sąjungos 18 kp., 
SLA 44 kuopa ir Sandaros 52 
kuopa.

Po $5: Vincas ir Agnes Ęo- 
reikai, St. Hevičius, J. Ambrose, 
Jonas Banys, R. Paul, S. Zavec- 
kas iš Kanados, Ant. Janeliūnas 
iš Kanados, D. Naginskas, Jo
nas Martin, Marcelė Garolis, P. 
šernas, Ig. Bileišis, J. Dikšas, 
M. Dapkienė, Ant. Rudis, B. Sto
ra itienė, ponia Bergstrom, M. 
Totoraitis, Emil. Žemaitienė, 
Rose Paulauskas, B. Jankaus
kas, Janina Pakštas, P. žiogas, 
ponia Markūnienė, Vera Haber- 
hart, Juozas ir Jennie Nevis, P. 
Rimkūnas. Ponia Mockus, V. 
Klemka, V. ir V. Valaičiai, S. 
Druzilauskienė, B. Bukauskas, 
F. ir M. Rodgers, K. Lansbergis, 
Ant. Dirmonas, A. Krikštalnis, 
J. Miškinis, P. Kodis, J. ir M. 
Miščikai, Adam ir E. Noreikai, 
Juozas ir N. Ratkai, K. ir Kud
las, B. Kubilius, Vytas Semoš- 
ka, Ant. Rugys, W. ir N. Zees, 
Al. Simonaitis, J. Andruškevi- 
čius, P. Norbutas, P. Kodatis, 
E. Bancevičienė, V. Verkaitė, P. 
Šilas, ponia Tubelienė, Elena 
Verbela.

Smulkesnių aukų $69.40. Vi
si pinigai buvo pasiųsti į Centrą. 
Iš viso surinkta $1,190.40.

Dėkojame visiems aukotojams, 
nes be jūsų pagalbos ii- aukų 
nebūtų buvę galima vertingai 
paminėti lietuvių vardo, kad ne- 
užmigtumėm.

mus.UO. » * L

Dėkojame ponams jUzbūčiams
už globojimą dainininkės' pohios
Stempužiėnės, nes A.1 L. Tary-1
bai nebuvo jokių išlaidų.- '

"Dėkojame p.’Petrui Stevėnš, 
Gesu bažnyčios vargonininkui, 

per Mišių auką jo dirigao-nes per mišių auxa. ju ua^uv 

jamas choras labai' gražiai gie-
dojo Lietuvos himną, Marija Ma-
rija' ir Pulkim ant kelių. -Nevie
nam krito ašaros. Kitataučių 
choras, bet kaip gražiai jis išta
rė. lietuviškus žodžius. Valio Ste
vens! ’ <> •

Dėkojame Tarybos pirminin- . W * A * A

krito ašaros. Kitataučių

kui A. D. Kaulakiui, kurs labai 
gražiai pravedė programą, ir po-
niai J. Bukąveckas, kuri išsiun
tinėjo visas proklamacijas į nu
rodytas paskirties vietas.

Elena Verbela, 
korespondentė

i

lt) vai. šaukia Don \Fr“——- — 
to salėje susirinkimą lituani 4 T__• V • M • _linio švietimo reikalais.
susirinkime kviečiami

tėvai,

laiką.
Apygardos informacijos va

dovas J. Vaičiūnas buvo sušau
kęs savo bute spaudos ir infor
macijos komisijos pasitarimą, 
kuriame be kitų reikalų buvo 
plačiau sustota

Viena

lią sumų 3 — 
lerių, kuriais 
kišti spragas 
gesnių 
mokyklėlėse,
ateiti Į pagalbų švietimui,

I 
, I

neturtin-
lietuviškose {

turi I
nes i

nuo lietuviškos sąmonės išlai
kai-kymo mūsų ateinančiose 

priklausys irlose
veikla

Iki šiol

ku-
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taip, 
greit susisieks

ės Surantas 
motinėlė, irgi paėmė atostogas, 
nuvyko į St. Petersburg, Flori-

Cherry Valley miesteliu. Mies- da> apsistojo Miramar viešbuty- 
gatvės je ir pataikė pas mano giminai- 

I street, Broadway ir kt. baugu | Antaną ir Elenutę Bacevi- 
pažiūrėti, daug 
ti 
Rent”, kadaise būdavo žmonių 
pilnos gatvės, dabar pustuštės. 
Kur tie žmonės dingo? Miesto 
mūrų savininkai susirūpino, kad 
reikia gelbėti senąjį miestą ir 
susirinkę svarstė, kad nereiktų 
patiems važinėtis iki 10 mylių į 
Centrus reikmenų pirktis. Taip 
pat nutarė atnaujinti iškabas, 
perdažyti ir pagražinti namus, 
kurie yra susenę ir t. t.

Iš pietų vis daugiau privažia
vo juodukų ir “kalnų ožių” (Hil
ly Billy) visi bedarbiai, tai mies
tas ir valstija turi juos su jų 
didelėmis šeimomis išlaikyti. 
Kur jie apsigyvena, apylinkės 
namai lieka be vertės, žmonės, 
seni ir jauni, keliasi toliau nuo 
miesto.

Mūsų tautiečiai irgi bėga iš 
senojo miesto, pigiai parduoda
mi savo namus ir brangiai mo
kėdami laukuose, turi daug nuo
stolių.

I te svarbiausios Main

langų užkalinė-j č‘us; parvežė man sveikinimus 
mušti, iškabos skelbia “por ir dovanėlę. Ačiū visiems!

, .Imu nsuirn/L nuvu^urin *5Jau pasirodė pavasario ženk
lai raudongūžis “rabinas” 
žemės pradėjo išlysti olan

diškos tulpės, nors šaltasis vė
jas vis dar neatleidžia.

Tikėkim, kad iki Velykų me- 
žvalgas

las, 
ir i

f# 
ąK 
vKfcfBM f W < ■L

▼
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/ Mprie švietimo 

problemų. Viena svarbiausių 
problemų yra lėšų stoka mo
kyklose. Apygardos 
paaiškino, 
kyklos geriau susitvarko su lė
šomis, tačiau mažesnėse kolo
nijose tėvams pasidaro labai 
didelė našta ir jie nebegali pa
tys vieni užsimokėti už patal
pas, sales, pianinų nuomą ir 
kilus lietuviškoms mokykloms 
būtinus dalykus.

ši problema nėra nauja, ji 
kartojasi kasmet. Kiekvienais 
metais LB švietimo tvarkyto
jai bando ateiti į talką mažes
niųjų mokyklų komitetams ir 
mokytojams savo surenkamo
mis iš visuomenės lėšomis. Visi 
žino, kad įvairių aukų mūsų vi
suomenė nemažai sudeda. Tos 
aukos atstoja lyg nepriklauso
mos valstybės imamus mokes
čius. švietimui ir anksčiau bū
davo rengiami 
kartais juos pravesdavo atskiri 
tam tikslui įsteigti komitetai, 
kartais pati Apygardos valdy
ba. šiais metais valdyba tokį 
vajų pradeda tuoj po Vasario 
16 minėjimų pabaigos — kovo, 
balandžio mėnesiais.

vadovai
kad didesnės nio-

L <-
4^

oI g? 5* ■ ■ iri
Al. Kerelio rūpesčiu Civic Centre buvo surengta lietuvis tų atributų parodėlė, kur Chicago; meras Richard J. 
Daley pasirašė proklamaciją paskelbdamas Vasario 16 d. Lietuvos nepriklausomybės šventę. Iš kairės stovi St.
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deliai jau bus lapuoti.

PERGREITA IŠVADA
— Mačiau tave išeinant iš vai

stinės. Nejaugi sergi?
— Jeigu pamatytai mane iš

einant iš kapinių, gal manytai, 
kad esu miręs?Baize kas, Jr., Lietuviu Kultūros muziejaus prezidentas ir dvi lietuvaitės tautiniuose drabužiuose. Parodą aplan

kė tūkstanč.ai žmoni y.
Nuotr. J. Kasakaičio

kė tukstanč.ai žmoni y.Visos jau-Kaip iš šio sąrašo matyti, šiais 
metais Senate Lietuvos reikalu 
kalbėjo net devynių JAV vals
tijų visi senatoriai, Lietuvą pri
siminė ir valstijos, kuriose lie
tuvių visai nedaug — pvz. Colo
rado abu senatoriai.

Atst. Rūmuose apie Lietuvą 
kalbėjo šie 67 nariai, atstovaują 
valstijas — Alabama: John Bu
chanan, demokratas, Arizona: 
John J. Rhodes, resp., Califor
nia: Glen M. Anderson, 
George E. Danielson, D., ir Char
les M. Teague, R., Connecticut: 
William Cotter, D., Robert N. 
Giaimo, D., Ella T. Grasso, D., 
John S. Monagan, D. ir Robert 
W. Steele, Jr. R. Illinois: Frank 
Annunzio, D., Harold R. Collier, 
R., Robert Mc Clory, R., Abner 
J. Mikva, D., William T. Mur
phy, D., Melvin Price, D., ir 
Charlotte T. Reid, R. Indiana: 
Ray J. Madden, D., Louisiana: 
John R. Rarick, D. Maryland: 
Edward A. Garmatz, D., Massa
chusetts: James A. Burke, R., 
Harold D. Donohue, D., Louisa 
Day Hicks, D., ir F. Bradford 
Morse, R., Michigan: William S. 
Broomfield, R., Charles C. Diggs, 
Jr., D., John D. Dingell, D. Ge
rald R. Ford, R.,1 Martha W. 
Griffiths, D., Lucien N. Nedzi, 
D., ir Guy Vander Jagt, R.., New 
Jersey: Dominick V. Daniels, D. 
Edwin B. Forsythe, R., Henry 
Helstoski, D., James J. Howard, 
D., John E. Hunt, R., Joseph G. 
Minish, D., Peter W. Rodino, Jr., 
D., Robert A. Roe, D., Charles 
W. Sandman, Jr., R. ir Frank 
Thompson, Jr., D. New York: 
Joseph P. Addabo, D., Mario 
Biaggi, D., Barber B. Conable, 
Jr., R., Thaddeus J. Dulski, D., 
Jack E. Kemp, R., John M. Mur
phy, D., Peter A. Peyser, 
John J. Rooney, D., Henry P. 
Smith III, R^ Samuel S. Stratt
on, D. ir Lester L. Wolff, D. 
Ohio: Charles J. Carney, D., Wil
liam E. Minshall, R., Charles A. 
Vanik, D., ir Charles W. Wha
len, Jr., R. Pennsylvania: Ja
mes A. Byrne, D., Daniel J. 
Flood, D., William J. Green, D., 
Thomas E. Morgan, D. ir Joseph 
P. Vigorito, D.» Rhode Island: 
Fernand J. St. Germain, D., Te
xas: Robert Price, R. Washing
ton: Brock Adams, Wisconsin: 
Leslie Aspin, D., Henry S. Reuss, 
D. ir Clement J. Zablocki, D.
Pažvelgus į valstijas, atstovus

Kongreso Atstovų Rūmuose 
vasario mėn (ligi 25 d. imtinai) 
67 nariai, kalbėję apie Lietuvą 
atstovavo 18 valstijų. Jų ketu
ri kalbėjo ar pateikė raštu pa
reiškimus po du kart: E. B. For
sythe, N. J., P. W. Rodino, Jr., 
N. J., M. Price, UI. ir R. J. Mad
den, Ind.

Kiekybiniu požiūriu, pirmoje 
vietoje žymėtina Connecticut 
valstija, nes iš jo šešių atstovų 
Kongreso A. Rūmuose, Lietuvą 
prisiminė net penki. Antroje

D.,

R.,

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

NUKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio, 
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dok

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psL, gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams, 
kevičiaus iliustruota, 130 psL, $1,80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersoniene, LAUMĖ DAUMė. 17 eilėraščių, kaip
pasakų, apie paslaptingąsias laumes levų Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
p*L, kaina 5 doL •

5. AAaironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1.00.
6. lt Spalis, GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI. Apysaka jaunimui ir 

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

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota daiL Z. Scdeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psL leidinys. S3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. į 

Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai-;
čiai bendravo su savo dievais, 54 psl., $1.00. 1 I tinos valstijos, tai Michigan (7

I • V « Trig. oraa K * *

Jūratės Eidukaitės iliustruota.

Abi gausiai ilius*

Dail V. Siman-

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

AU J,1E NOS,. _ į
1738 So HALSTED ST^ CHICACyO. ILL. 60608.

vietoje iškyla New Jersey — iš 
15 atstovų, kalbėjo ar pareiški
mus pateikė 10. Kitos atžymė-

iš 19), Illinois (7 iš 24), Massa
chusetts (4 iš 12) New York 
(11 iš 41 bendro atstovų skai
čiaus) ir 1.1. Lietuvos klausimą 
A. Rūmuose kėlė tolimųjų vals
tijų, kaip Arizonos, Louisianos

ar Texas atstovai, tačiau pasi
gesta daugiau kalbėtojų iš Ohio, 
Pennsylvania bei Californijos.

Visų kalbėjusių pareiškimai 
atspausdinti “Congressional Re
cord” leidinyje, šalia pareiški
mų, dažnas kalbėtojas prijungė 
kai kurių miestų Vasario 16-sios 
minėjimuose priimtas rezoliuci
jas, Kongreso 1966 m. priimtos 
Rezoliucijos 416 tekstą bei lietu
vių pateiktus raštus apie Lietu
vą, jos padėtį, kovą dėl laisvės.

Kai kurios Kongreso narių 
mintys

Senate vertos dėmesio kalbos: 
senatoriaus, vienintelio negro 
Senate, E. W. Brooke, sen. E. 
Kennedy ir kitų, šis pastara
sis pažymėjo: lietuvių ryžtas at
gauti laisvę, tai pavyzdys visam 
pasauliui, tai žibintas, nurodąs 
kelią ir kitiems, kovojant dėl 
laisvės bei prigimtinių teisių. 
Buvęs JAV viceprezidentas, H. 
H. Humphrey, priminė, kad šiais 
metais minima ir 720-ji Lietu
vos, valstybės įkūrimo sukaktis. 
Jis nurodė, kad Lietuvoje “žydė
jusi kultūra bei politinė sistema 
savo stiprumu, išsilaikymu tei
kia gyvą pavyzdį šių dienų pa
sauliui”. Įsidėmėtinų minčių pa
skleidė ir kiti senatoriai.

A. Rūmų nariai, kaip ir kai 
kurie senatoriai, šiais metais 
priminė Bražinskų, Kudirkos, Si- 
mokaičių atvejus — jie buvę 
simboliški dabartinei Lietuvos 
padėčiai ir sovietų elgesiui per 30 
metų. Visa eilė Kongreso na
rių kėlė kolonializmo panaikini
mo klausimą (sen. Buckley), rei
kalą vykdyti Rezoliuciją 416, 
Lietuvos bei kitų Baltijos vals-

MIAMI FLA.
Lietuvos Nepriklausomybės 

paskelbimo minėjime surinktų 
aukų ir aukotojų sąrašas

Dan Kuraitis $100.
Po $50: Jonas Sergautas ir 

p. Bačiūnienė.
Miami Lietuvių Klubas $435.
Po $30: p. p. Kamarauskai.
Po $25: p. p. Bertash iš Chi- 

cagos, Stongvilų šeima, Juozas 
ir Josephine Gužauskai, p. Šilas, 
Juozas Giedraitis, Vincas ir Ja
dvyga Yankus.

Po $20; Alex Suvalskis, Dr. 
Dubinskienė, Kaulakių šeima, 
Kazys ir Jennie Bukaveckas, 
Dan ir Paula Slivynai.

Po $15: p. p. Aleksiūnai, M. 
D. Brauklys.

Po $10: ponia Deksnys, V. Sa- 
ladžius, Jonas S. Reedy, Aug. 
Dravinskas, Dr. Tamošaitis, po
nia Maselienė, V. Ogden, p. p. 
Šepučiai, S. Šalkauskas, P. Pe
trauskas, ponia Kubiliūnienė, p. 
p. Jazbučiai, P. Skikunas, p.p.

Delaney, D., (New York), ir 
Gus Yatron, D., (Pennsylvania).

Tuo būdu, ligi vasario 26 d. 
imtinai Lietuvos klausimu Kon
grese buvo pateikti 104 prane
šimai. (E) k

Lai svetimtau-

’NAUJIENOS" KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

Vi

tybių okupacijos’ klausimą kelti 
Jungt. Tautose, buvo priminti 
lietuvių išvežimai į Sibirą, Lie
tuvos rusinimas, ūkinis engimas 
ir kt. Vienas A. Rūmų narys, 
O’Neill, Mass., kalbėjo tik Simo 
Kudirkos reikalu, reikalaudamas 
daryti žygius jo grąžinimo į JAV 
reikalu.

Kai kurie atstovai pareiškė sa
vaimingų minčių, pvz., 
dzi, Mich., nurodė: pusė šių die
nų JAV gyventojų nebuvo gi
mę, Sovietų Sąjungai užėmus 
Baltijos valstybes ir pusė J. Tau
tų narių tuo metu dar nebuvo 
nepriklausomomis valstybėmis. 

Todėl, atstovo nuomone, reikia 
daugiau informuoti amerikiečius.

Kongreso nariai ne vienu at
veju priminė, kad lietuvių tau
ta gyvena aštuonis šimtmečius, 
kad jos kalba — ^seniausia, iškė
lė klausimą, kad'Vakarams su
teikus nepriklausomybę Azijos 
bei Afrikos tautoins, panašiai tu
rėtų pasielgti ir Sovietai. Kai 
kurie atstovai reikalavo iš JAV 
griežtesnių 
lio viešąją mioinonę veikiant 
Lietuvos bei B;
klausimu. JAV Kongrese vasa
rio mėnesio dienomis dar pabrėž
ta, jog lietuvių fodomas ryžtas 
atgauti laisvę, tai pavyzdys vi-

N. Ne-

I

ypač pasau-

j 06 laisvės

sam pasauliui. ’
— Elta papildomai patyrė — 

JAV Kongrese kalbėjo apie Lie
tuvą dar šie A. Rūmų atstovai: 
Alphonso Bell, R. ir Barry M. 
Goldwater, Jr., FL, abu iš Cali
fornia valst., John C. Kluczyns- 
ki, D., (Illinois), William B. Wid- 
nall. R., (N. Jersey), James J.

■ -

MIna..;A .m nie r n-------------- —

EKSKURSIJOS 
I LIETUVA 

KAINA §776.00 
Išvyksta iš Bostono:

BIRŽELIO 3, LIEPOS 14, 
RUGPiŪČIO 26.

Lietuvoje šios grupės praleis 
po 11 dieny.

Dalyviu skaičius ribotas — 
NĖSIVELUOKITE

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

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS

>*UHTY8?S^

INSURED
INSURED
SAVINGS-v B'10 7

■G-NJA.MO

Serving the Lithuanian Community 57 years with, personal attention
4071 ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AVE.)

TĖL.: LA 3-8248
ZSSSSaaESaESSSMBBXESSaZSSS^K

Especially since the nėr Kgfier srterese 
ŽBtes went into effect.

ILS. Savings Bonds now pay $% in
terest when held to matority of 5 years, 
JO months (4% for the fest year; there- 
tfter 5J2O% to maturity).

Interut Eke that makes Bonds a great 
way to save fer the extra things that 
make Eving a Btde bit more fua. Boats, 
wcatioas, canipers, a place at the lake or 
fe the mountains. Things you cax enjoy 
whSe you’re still feeCng young.

Tbu can get your savings plan started 
by joining the Payroll Savings Plan where 

*you work or the Bood-a-Month Pha 
where you bank.

Start saving now. Bonds are for more 
&2a retiring.

< ’į;:X

v:

įB^.aiC 1£2?e’ **?’ * d«»yBd. 

®Aed ae jnar hnk. TizaMy be deferred
wwptaee them. WW* they cm be

wfl redemption. And rerewber,

Wgb stock in America.
Wihyi'p-i/ilg USSamgs Bonds.

: 7^-' S'

CHICAGO, ILLINOIS 60632

atskiri vajai,

visa kita 
šalpa, politika ir kt.

apygardos valdyba 
savo lėšomis yra parėmusi ke
lias mažesnes mokyklas,
rių tėvų nedaug ir jiems per
sunki yra ši patriotinė našta. 
Valdyba kreipėsi į kelis daili
ninkus ir gavo jų kūrinius, kaip 
auką lietuviškam švietimui. 
Tie paveikslai padovanoti G. 
Laučienės, Magdalenos Stankū
nienės ir Jono P. bus paleisti 
kaip prizai ruošiamajame do
vanų paskirs tyme.
nimo organizacijos, mokyklų 
komitetai, klubai ir LB apylin
kės kviečiamos tuos bilietus 
platinti. Jie nebrangūs, tik po 
50 centų. Už išplatintus bilie
tus apygardos valdyba norės 
gauti tik 60% aukų. Kitą dali 
— 40% gali pasilikti savo rei
kalams talkon atėjusi organi
zacija.

šitokiuose vajuose dažnai 
tenka išgirsti šaltų ir abejingų 
pareiškimų: “Mano vaikai jau 
išaugę. Man niekas nepadėjo 
juos mokyti. Kodėl aš turiu ki
tiems padėti?” šitokie pareiš
kimai nerodo bendro lietuviš
ko darbo supratimo. Dideli 
darbai mažoje tautinėje grupė
je gali būti atliekami tik bend
romis sujungtomis jėgomis. 
Geriau yra gauti po vieną do
lerį aukų iš penkių tūkstančių

tautiečių, negu iš kelių dešim
tų po šimtinę. Kiekvienas lie
tuvis vaikas lietuviškoje mo
kykloje aukoja savo laiką, mo
kytojai dar daugiau — visų ei
lės metu laisvalaikius, už lai 
gaudami tik simbolinius atly
ginimus. Didžiausia našta ten
ka tėvams, kuriems lituanis
tinis švietimas yra tik priedas 
prie visų kitų vaiko auginimo 
išlaidų. Vaikų vežiojimas, ren-

girnas, 
mas reikalauja 
laiko ir nemažų lėšų aukos. Vi 
Įsuomenė turėtų ateiti į pagalbą 
tėvams, vaikams ir mokyto
jams, tuo pačiu ateidama i pa
galbą ir savo tautai už tėvynės 
sienų. Kiekviena auka vis už
pila lašeli vandens ant žarijų, 
kuriomis kaitinamas nutautė
jimo, sutirpimo ir paskendimo 
svetimųjų tarpe katilas.

tautinių rūbelių taisy- 
ir tėvų laisvo

Nieko

žemės

Z3

A. P.

SENIAUSIA KRIKŠČIONYBĖ JAPONIJOJ

ŽIOVULYS

— Kodėl tu viena atėjai pas 
mus į svečius?

— Mano vyrui būna taip nuo
bodu, kad jis ima žiovauti ir man 
pasidaro gėda.

SKAITYK PATS IR PARAGINO 
KITUS SKAITYTI 
NAUJIENAS

Not everyone buys
Bonds for retirement
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Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius Į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

■■ NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Jėzus miręs Honshu saloje sulaukęs 106 metę amžiaus 
sak tą lengendą, jaunesnysis Jė
zaus brolis, Japonijoje žinomas 
vardu Isukiri, vėliau buvęs nu
kryžiuotas. Jėzus išsigelbėjęs 
ir po ilgų klaidžiojimų Sibire 
sugrįžęs Į Japoniją.

Legenda teigia, kad Jėzus iš
sikėlė prie Hachinoe, Aomori 
(saloje?) ir apsigyveno vietovė
je, kurios vardas Herai taria
mai kilęs iš žodžio Hebrai (He- 
burai, kaip japonai ištaria). Jis 
čia vedęs ir turėjęs dvi dukte
ris.

Londono Times pranešimu, 
Tokio mieste sukėlė gyvą susido
mėjimą legenda, kad Jėzus Kris
tus gyvenęs japonų salos Hon
shu šiauriniame gale Herai kai
me, kur ir mires sulaukės 106 
metų amžiaus.

Ta legenda iškilusi aikštėn 
1935 metais, kai tūlas Hiroma- 
ro Takeuchi iš Isohara, Tbaraki 
prefektūroje atrado vieną seną 
dokumentą. Pasiremdamas to 
dokumento padavimais, Taken-

ASTUONIOS UŽ AŠTUONIS
Naujienos yra išleidusios arba laiko savo

yra išvardinti leidiniai, kainuoją po 1 doleri:
Čikagietė, ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ, 

tinęs klastas ir melus. 95 psl.
L. Dambriūnas, LIETUVIŠKAS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. Būtina 

kiekvienai jaunai šeimai, neatskiriama kraičio dalis jaunavedžiams. 
Tik 35 psl., bet juose daug pasakyta.

Dr. A. J. Gussen, ATOSTOGOS VAKARINĖSE VALSTIJOSE. Įdo
mūs turisto aprašymai su iliustracijomis, 76 psL

Edmundas Jastūnas, CIVILINĖ AVIACIJA JAV. Naudingos ir Įdo
mios žinios apie tą šių dienų būtinybę. 32 psL

Ksaveras Kaunas, ELEGIŠKI STEPONO KOLUPAILOS NIEKIN
TOJAI. Polemika, 52 psl.

Dr. agr. A. šeštokas, SODŲ PIEVELĖS. Pritaikyta miestų gyven
tojams. 40 psL

J. Vaičiūnienė, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MOKYTOJO DAR-

i knygyne brošiūras ir 
knygas Įvairiais klausimais, reikalais ar naudingam pasiskaitymui, čia

Knyga yra ypatingai naudinga tiems, kurie baigia pamiršti komunis-

kiekvienai jaunai šeimai, neatskiriama kraičio dalis jaunavedžiams.

BO APLINKYBĖS. Naudingi pasiskaitymai visiems. 69 psl.
Vincas žemaitis, SŪDUVOS PRAEITIS. Trumpa archeologinė irVinco Llriliailr rvr^ui ■ aa m _

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

dinius galima gauti Naujienose, atsilankius asmeniškai arba prisiun- 
tus piniginį orderį.

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

chi Buvęs nuvykęs Į minėtąjį He
rai kaimą, kurs dabar yra vadi
namas Shingo, tai yra Į tą vie
tą, kurioje tariamai gyveno Jė
zus, ir ten radęs du kauburius, 
kuriuos jis pripažinęs esant Jė
zaus ir jo jaunesniojo brolio ka
pais; tas brolis dokumente taip 
pat minimas.

Rado Her ei kaime ir antrą 
dokumentą

Kiek vėliau viename name He
rai kaime rastas ir antras doku
mentas, kurs tariamai esąs ko
pija rašto, palikto paties Jėzaus 
prieš jam mirštant; ta kopija bu-

Metinė Kristaus šventė 
birželio 10 d.

Po mirties Jėzaus kūnas per 
metų metus buvęs paliktas ne
laidotas ant kalno. Vėliau jo 
kaulai surinkti ir palaidoti He
rai kaime drauge su jo brolio 
ausimis ir plaukais, kuriuos pa
sak tą legendą Jėzus pabėgdamas 
iš Palestinos su savim paėmęs.

Tie du tariamų kapų kaubu
riai ir dabar to kaimo gyvento
jų laikomi didelėje pagarboje; 
jie esą įsitikinę, kad legenda yra 
tikra tiesa. Metinė “Kristaus

ROCKFORD, ILL
Nauji įvykiai Rockfordo mieste

Mūsų gražus miestas paseno 
ir pakeitė savo veidą,
nuostabaus. Laikas bėga, vis
kas mainosi.

Sena įmonė J. I. Case Co., ku
ri gamino ūkininkams
ūkio padargus, praeitais metais 
užsidarė. Sustojo ratai suktis. 
Ten dirbo apie 1,000 žmonių. 
Įmonė persikėlė į pietines vals
tijas. Savininkai, antroji gene
racija, padėkojo Rockfordo mies
tui, pareikšdami kad biznis ėjo 
gerai. Jie padovanojo miestui 
didelius pastatus, liejyklą (foun
dry), mašinų apdirbimo pasta
tus ir modernius ofisus su 100 
akrų žemės. Tik praeitą savai
tę miesto meras ir taryba pa
rėmė legalius dokumentus.

Miesto transportacijos siste
ma — autobusų kompanija 
skundėsi miestui, kad negali iš
siversti, nes biznis neša nuosto
lius. Miestas leido pakelti važ
mą iki 35 centų už pravažiavi
mą autobusais ir sutrumpino va
landas tiek, kad jau 6 valandą 
busų važinėjimas baigiasi. Bet 
kompanija šiemet ir vėl skun
džiasi negalinti išsiversti, len
danti į skylę, o už važinėjimą 
dar daugiau kelti mokestį neį
manoma. Autobusais važinėja 
daugiausiai pensininkai, senu
kai ir vaikai.

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

„ - 4S šventė” birželio 10 dieną čia su-vusi saugoma ir perduodama is ,. .
gentkartės į gentkartę iki šių 
dienų.

Pasak tą legendą, Jėzus pirmą 
kartą atvykęs į Japoniją būda
mas 21 metų amžiaus japonų 
imperatoriui Suinin valdant; ta- 

: tai pagal mūsų kalendorių būtų 
27 metai prieš Kristų, čia jis 
pagyvenęs 11 metų, mokydama
sis pas vieną išminčių Etchu 
provincijoje, kuri dabar yra va
dinama Toyama perfektūra; iš 
jo jis daug išmokęs apie kraš
tą ir jo papročius.

Jėzus grįžęs į Jeruzalę per Mo
naco, kur savo žmonėms apsa- 

J kęs savo patyrimus Oriente. Pa-

traukia daug lankytojų.
Viena to kaimo šeima tvirtina 

esanti kilusi iš Jėzaus. Dauge
lis vaikų čia turi savo drabu
žiuose išsiūtas Dovydo žvaigž
des ir jų tėvai, norėdami nuo sa
vo vaikų nubaidyti piktas dva
sias, jiems kaktose rašalu išra
šo kryžiaus ženklus.

šiaurinė Honshu sala su savo 
retai išskirstytais žemdirbių 
kaimais yra pagarsėjusi keistais 
prietarais ir tikėjimais, baigia 
Times savo informaciją.

today's FUNNY
t

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

SLA — didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija — duoda gyvy- 
bės apdraudą Ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus-

bės apdraudę Ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu kapitala. 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairiu klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia call 
t ; , ” \ - - j
iki $10,000.00.

SLA — jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudą • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

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

SLA — AKCIDENTALfi APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugifv na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų

surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi-

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

J

Jau išėjo seniai laukta
Juozes Vaičiūnienės knyga

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

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

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

čekį ar Money orderi tokiu adresu: 
NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608
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Today's FUHNY pay 
•ocfc original wed.

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.

NSUKID
\ F

AEVUi
- Ji?--.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

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

TImby M 
Jcx Selgjk 
DeLand, Fla.

Tedoy't FUNNY poy $1.00 for 
each original "fwT «*ea. Sand gags

• to: Todo/i FUNNY, 1200 Wert Third
St, Cleland, Ohio 4411L

-i

Taupymo Indeliai 
Apdrausti Iki $20,000.

NIVERSAL
i

SAVINGS* LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, IIL 60608
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107,000 kontrolierių seka lietuvius
Sovietų karo jėgoms ir policijai Antrojo Pasaulinio 

Karo pabaigoje okupavus Lietuvą ir išardžius visą eko
nominį ir politinį gyvenimą, kraštas liko be maisto ir jo
kios vilties badą pašalinti. Lietuviai į kolchozus nėjo, nes 
rusams dirbti jie nenorėjo. Kolchozų vadovybėn rusai 
siuntė savo partijos narius. Lietuvą užplaukę rusai pasi
juto tikrais kolonizatoriais. Jie taip viską tvarkė, kad 
būtų patenkinta sovietų valdžia, kad visas derlius tuojau 
būtų išvežtas į sovietų sandėlius. Jie, žinoma, neužmiršo 
ir patys savęs. Jie vogė, bet žmonės pasakojo, kad jie 
“kombinavo”.

“Kombinacijom” vis dėlto reikėjo padaryti galas. 
Lietuviai to padaryti negalėjo. Joks lietuvis nedrįs pasa
kyti rusui, kad jis vagia. Jis nedrįs pasakyti ir plačiai 
vartojamo žodžio “kombinuoja”. Prieš penkeris metus 
sovietų valdžia atsiuntė okupuoton Lietuvon apie 500 
“kontrolierių”. Tai buvo paprasti šnipai, kurie turėjo 
sekti įsiveisusius “kombinatorius”. Tų 500 rusiškų kon
trolierių neužteko, nes “kombinavimas” buvo apėmęs vi
są lietuvišką gyvenimą. Didžiausi “kombinatoriai” Lie
tuvoje buvo rusai ir pačių rusų parinkti įvairūs dirbtu
vių, cechų, profsąjungų, kolchozų ir kitų valstybinių 
įstaigų viršininkai. Komunistų partijos nariai taip pat 
nebetiko į kontrolierius, nes ir šie be “kombinacijų” ne
galėjo apsieiti. Tada valdžia nutarė į kontrolierius ver
buoti komjaunimą. Bet ir komunistinio jaunimo neužte
ko. Valdžios atstovai tada padarė dar didesnę nuolaidą. 
Į kontrolierių korpusą buvo priimami ir ne' komunistai 
jaunuoliai. Jeigu tiktai matydavo, kad jaunuolis yra tei
singas, tai bandydavo jį -įtraukti į kontrolierius.

Pirmais metais okupuotoje Lietuvoje buvo tiktai du 
tūkstančiai kontrolierių. Dabar tas kontrolierių skaičius 
išaugo iki 107,000 žmonių. Kontrolieriai apima visą kraš
to gyvenimą. Jie žmonių suimti negali, bet jų pareiga 
viską sekti ir pranešinėti valdžiai.. Valdžia, gavusi kon
trolieriaus pranešimą apie vogimą javų, šieno, duonos, 
daržovių, statybos medžiagų, reikalą tyrinėja ir imasi 
priemonių “kombinacijoms” sustabdyti. Jeigu praneši
mas liečia įtakingą kompartijos narį, tai jam patariama 
nustoti “kombinavus”, bet jeigu ‘kombinatorius” ne
priklauso partijai, tai tada įsimaišo spauda ir prokuroras.

Kompartijos pirmasis sekretorius Antanas Sniečkus, 
visų rusų valdžių ir kiekvienos komunistų partijos lini 
jos atstovų pasitikėjimą turįs lietuvis komunistas, kovo
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Lietuvių Veteranų Sąjungos 
“Ramovė” Centro Valdyba, kaip 
bendraraŠtyje savo skyriams, 
taip ir “Karyje” (1970 m. 8 Nr.) 
viešu kreipimuisi į lietuvių vi
suomenę mano spausdinamos 
knygos “Kovos dėl Lietuvos Ne
priklausomybės” I t. prasilenkė 
su tiesa, padarė man didelę mo
ralinę skriaudą.

LVS “Ramovė” Centro Valdy
ba patraukė mane Garbės Teis
man, kuris atmetė man padary-; 
tus jų nepagrįstus kaltinimus.

Kadangi visuomenė šio veika
lo išleidimo padėtimi įdomauja
si ir daug kas mane asmeniniai 
klausinėja, tikiu, kad aiškumo 

3 dieną Vilniun suvažiavusiems komunistų partijos 
atstovams pasakė nepaprastai ilgą kalbą. Be kitų dalykų, 
jis plačiai išsipasakojo apie reikalą tobulinti komunistų 
partijos vadovavimą ir būtiniausią darbą su vadinamais 
partijos kadrais.

Jis pasigyrė, kad dabartiniu metu Lietuvos komu
nistų partijoje jau yra 122,400 partijos narių ir kandidatų 
į partijos narius, šie komunistų partijos nariai padeda 
rusams valdyti okupuotą Lietuvą. Komunistai stovi prie
šakyje kiekvienos valstybinės įstaigos, kiekvieno kolcho
zo, kiekvienos mokyklos, kiekvienos policijos nuovados ir 
kiekvieno raudonojo kampelio. Bet sovietų valdžia nepa
sitiki net pačiais komunistais. Įstaigų priešakyje stovin
tieji komunistai taip pat “kombinuoja”. Kad valdžia ži
notų, kas krašte darosi, kaip įstaigų priešakyje stovin
tieji komunistai valdo kraštą, praplėstas kontrolierių kor
pusas. Apie kontrolierius jo paties kontroliuojamiems 
komunistams partijos konferencijai Antanas Sniečkus 
štai ką pasakė: .

“Sustiprino savo veiklą liaudies kontrolės orga
nai. Šiuo metu respublikoje yra 107 tūkstančiai liau
dies kontrolierių, pusė jų komunistai ir komjaunuo

liai. Daugumas jų aktyviai tikrina, kaip vykdomos par
tijos ir vyriausybės direktyvos, valstybiniai planai ir 
užduotys, padeda atskleisti nepanaudotus gamybos 
rezervus, iškelia aikštėn įmonių ir organizacijų dar
bo trūkumus, imasi priemonių jiems pašalinti”. 
(Tiesa, 1971 m. kovo 4 cL, 5 psl.).
Jeigu “tarybinėje” Lietuvoje yra 122,400 komunistų

partijos narių ir kandidatų į partijos narius, o tuo pačiu 
metu yra ir 107,000 kontrolierių, tai drąsiai' galima sakyti, 
kad krašte prie kiekvieno komunistų partijos nario sto
vi kontrolierius. Pradžioje kontrolieriai būdavo siunčia
mi tiktai į kolchozus, kad galėtų sekti “kombinatorius”, 
bet dabar, matyt, kad tas kontrolierių tinklas praplėstas 
ir į pačias aukščiausias ir jautriausias valstybės įstaigas. 
Kontrolieriai turi sekti, kaip vykdomi valstybiniai planai 
ir vyriausybės direktyvos. Galima sakyti, kad prie kiek
vieno komunistų partijos nario yra pristatytas šnipas, 
kurio pareiga pranešinėti valdžiai apie partijos nario 
veiklą. Kiekvienam aišku, kad kontrolieriai veltui ne- 
šnipinės.

Kiekvienas gali įsivaizduoti, kokia sutiki našta yra 
užgulusi Lietuvos gyventojus. Be sovietų kariuomenės ir 
laivyno garnizonų, be sovietų policijos, be “tarybinės” 
Lietuvos policijos, be 122,400 komunistų partijos narių, 
lietuviams tenka išmaitinti dar 107,000 kontrolierių.

dėlei bus naudinga Sąjungos Gar
bės Teismo nuomonę paskelbti 
visuomenės žiniai.

L. V. Sąjungos “Ramovė” 
Garbės Teismas

Lietuvių" Veteranų Sąjungos 
“Ramovė” Garbės Teismas iŠ 
pirmininkaujančio Jono Šlepečio 
ir narių Jurgio Kiaunės ir Eu
genijaus Noako, savo posėdyje, 
įvykusiame 1970 metų gruodžio 
mėn. 29 d. svarstė L. V. S-gos 
Centro Valdybos 1970 m. rug
sėjo mėn. 30 d. raštą prieš ra- 
movėną Kazį Ališauską dėl jo 
parašyto veikalo “Kovos dėl Lie
tuvos Nepriklausomybės” 1-jo 
tomo perduoto spausdinti pri-

v&Siai savo, kaip autoriaus ir kai o leidėja, bet autoriaus tei
veikalo leidėjo vardu.

L. V. S. Centro Valdyba tame 
rašte prašo Garbės Teismą iš
spręsti žemiau sekančius teisės 
ir drausmės klausimus:

1. Ar gali ramovėas Kazys 
Ališauskas nusavinti ir visai su- 
privatinti L. V. S. “Ramovės” 
rūpesčiu ir iniciatyva paruoštą 
spaudai “Kovos dėl Lietuvos Ne
priklausomybes” 1-jį tomą, re
miantis vien tuo, kad jis dau
giausia įdėjo darbo j veikalo pa
ruošimą, atseit, esąs autorius.

2. Ar gali ramovėnas K. Ali
šauskas vienpusiškai be leidėjo 
L. V. S-gos “Ramovė” Centro 
Valdybos sutikimo, kuri numa
to išleisti seriją veikalų tuo var
du, pakeisti pirmojo tomo tituli
nį puslapį? (Nes kitų tomų re
daktoriai ir autoriai gali būti 
kiti, gi titulinio puslapio forma 
ir turinys liks tas pats).

3. Ar suderinamas su ramovė- 
no drausme ir etika (L. V. S-gos 
įst. 23 str.) K. Ališausko elge
sys: h) visiškas ignoravimas C. 
Valdybos patvarkymo nespaus
dinti veikalo, kol šiuo reikalu 
nepasisakys L. V. S-gos Garbės 
Teismas, b) Ar suderinama su 
ramovėno garbės supratimo prin
cipais ir etika atsimetimas nuo 
padaryto susitarimo ir nepildy
mo parašais patvirtintų įsipa
reigojimų (žiūr. 1969 m. X. 13 
d. susitar.).

Garbės Teismas, apsvarstęs 
L. V. S-gos Centro Valdybos 
1970 m. rugsėjo mėn. 30 d. raš
tą ir prie to rašto atsiųstą aiš
kinamąją medžiagą; susipažinęs 
su ramovėno Kazio Ališausko 
Garbės Teismui atsiųstu paaiš
kinimu bei faktus ryškinančia 
medžiaga (raštas 1970 m. lap
kričio mėn. 23 d.) ir be to L. V. 
S-gos Centro Valdybos 1955 m. 
kovo mėn. 10 d. paskirtos veika
lui paruošti Komisijos pirminin
ko M. Rėklaičio paaiškinimu su 
priedais (raštas 1970 m. lapkri
čio mėn. 12 d.), priėjo tokios 
nuomonės:

1. Veikalą “Kovos dėl Lietu
vos Nepriklausomybės” parašė 
ramovėnas Kazys Ališauskas, 
todėl jis yra to veikalo vienin
telis autorius, — kito autoriaus 
nėra. Kaip veikalo autorius, jis 
gali pasirinkti to veikalo redak
torių ir leidėją. Tačiau, atsižvel
giant, kad L. V. Sąjunga negin
čijamai yra veikalo sumanyto
ja ir iniciatorė, kuri jau nuo 1950 
metų dėjo pastangas ir ieško
jo būdų Lietuvos laisvės kovų 
populiarų veikalą išleisti ir tąja 
kryptimi darė kitų pagelbinių 
žygių, tad tariantis dėl veikalo 
paruošimo ir išleidimo L. V. 
S-gos Centro Valdybai turėtų 
būti autoriaus teikiama pirme
nybė.

Ramovėnas K. Ališauskas, kaip 
veikalo autorius, neatsisako tar
tis su Centro Valdyba, kaip vei-

sės turi būti bojamos, nes jos 
yra stropiai saugomos ir J. Ame
rikos Valstybių įstatymais.

2. Antruoju L. V. S-gos Cen
tro Valdybos keliamu klausimu 
Garbės Teismas yra nuomonės, 
kad veikalo 1-jo tomo titulinį 
puslapį nustato autorius susi
taręs su leidėju.

3. Garbės Teismas, išnagrinė
jęs visą abiejų šalių jam pa
teiktą medžiagą trečiu Centro 
Valdybos klausimu, priėjo nuo
monės, kad prasilenkimų bei ne- 
suderinimų su drausme ar etika 
šioje byloje įžiūrėti netenka. 
Tarp kitų nesutarimų tarp Cen
tro Valdybos ir autoriaus yra ir 
sutarimo nesilaikymo pavyzdys, 
tai 1969 metų spalio mėn. 13 d. 
L. V. S-gos “Ramovė” Centro 
Valdybos iniciatyva sudaryta 
Istorijos veikalo spausdinimo 
talkos komisija, kuri susitarė su 
veikalo autoriumi dėl veikalo 
spausdinimo tvarkos ir tame su-!

POVILAS MIKŠYSAMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS NAUJŲ SKYRIŲ STEIGIMAS
Altos valdyba yra paskelbus 

savo veiklos plane, kad bus stei
giami nauji skyriai. Tenka ma
nyti, kad jie bus steigiami ir 
ten, kur dabar veikia JAV L. 
Bendruomenės apylinkės, kurios 
rengia Vasario 16 minėjimus, o 
tuose minėjimuose surinktas au
kas, priklausančias Altai, pradė
jo savintis. Be Bendruomenės 
apylinkių mažose vietovėse tuos 
minėjimus rengia įvairūs lietu
vių klubai, sąryšiai, kuopos ir 
kt. Jie tuose minėjimuose su
rinktas aukas ir po šiai dienai 
perduoda Altai. Bendruomenei 
pradėjus tas aukas savintis, ka
žin ar ir jie nepradės domėtis 
šiuo “pavyzdžiu”. Ir jie yra lie
tuvybės išlaikymo židinėliai. Ir 
jie turi daugybę savų reikaliu
kų, kurių negali sutvarkyti dėl 
lėšų stokos.

Bendruomenė prisidarė pati 
viena visokių nutarimų, žinoma, 
tik jai vienai ir teprivalomų, ir, 
neva jais pasiremdama, pradėjo 
šūkauti, žmonės kiršinti, kad, 
girdi, ir ten, kur pats Altas ren
gia tuos minėjimus, aukotojas 
turįs teisę pareikšti savo valią, 
kam jis tą auką skiria. Ar ne
būtų keista ir juokinga, jei, pa
vyzdžiui, bažnyčioje maldinin
kas, duodamas savo auką, pa
reikštų, kad jis ją skiria valsty
bei, arba, priešingai, valstybei 
renkant mokesčius, mokėtojas 
nurodytų juos mokąs savo baž
nyčiai. Lygiai tas pats kvailia- 
vimas gautųsi, jei, Bendruome
nei renkant tautinį solidarumo 
mokestį, mokytojas pareikštų, 
irgi pagal savo laisvą apsispren- 

sitarime yra užakcentuota, kad 
Kazys Ališauskas yra neginči
jamas veikalo autorius, tačiau 
Centro Valdyba savo posėdyje 
tų pat metų 19 dieną tvirtinda
ma susitarimą įraše pastabą, 
kad Talkos komisija nėra kom- 
petetinga leidinio autoriaus klau
simą spręsti, ir tokiu būdu toji 
pastaba padarė tą susitarimą au
toriaus atžvilgiu nebegaliojančiu 
ir autoriaus nerišančiu.

Išvadoj Garbės Teismas yra 
nuomonės, kad visi nesutarimai 
ir ginčai kilo dėl veikalo auto
riaus teisių nerespektavimo.

Šios L. V. Sąjungos “Ramo
vė” Garbės Teismo nuomonės 
nuorašai siunčiami L. V. S-gos 
Centro Valdybai, kaip atsaky
mas į jos 1970 metų rugsėjo 
mė. 30 dienos raštą, ir ramovė- 
nui Kaziui Ališauskui.

J. Šlepetys, 
Eug. Noakas,

J. Kiaunė

dimą, mokąs Altai. Todėl Altą 
ir neprivalo kreipti jokio dėme
sio į tokius aukotojų pareiški
mus. Jų tokiais pareiškimais da
roma vien tik pašaipa ir ignora- 
cija iš Altos tikslų. Visiems ga
na aišku, kuo jie save laiko ir ko 
siekia taip darydami.

Čia tenka paminėti, kad Altai 
savu laiku nespėjus visur suor
ganizuoti savo skyrius, Bendruo
menės apylinkės jai, Altai, buvo 
tik talkininkai tuos minėjimus 
surengti. Kaip žinome, pradžio
je Bendruomenė tas visas au
kas atiduodavo Altai, kaip tų mi
nėjimų šeimininkui. Jokios tei
sinės ir moralinės normos nenu
mato, kad talkininkas galėtų iš 
šeimininko reikalauti už talką 
atlyginimo, o juo labiau viso der
liaus susipilti Į savo aruodus, 
šiam Bendruomenės savivaliavi
mui užkirsti kelią Altą ir yra 
priversta steigti iki šiol nebū
tinus naujus skyrius. Kiek daug 
darbo gaišties, kiek daug lėšų 
eikvojimo. O tos išlaidos ar ne 
iš mūsų pačių aukų bus daro
mas ? O kaip su šiuo visu erze
liu, ar Bendruomenei nebus ža
los? Netenka abejoti, kad jei 
tokie dalykai įvyktų savoj vals
tybėj, tai Altą per teismą iš 
Bendruomenės atsiimtų šias už
grobtas aukas.

Jei tarp jų neįvyks taika, tai 
šis ginčas turėtų būti, kaip grei
čiau, išspręstas garbės teismo.

SKAITYK PATS IR PARAGING
KITUS SKAITYTI
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— Iš čia pasukime dar Į šventuosius laip 
tus, — Sako kun. Jonušas. Privažiuojame 
prie aikštės, kuri nieko ypatingo man ne
sako. Privedė prie šv. Laiptų. Stebiu gra
žiai išdekoruotą nišą, kuri panaši į laiptais 
vedantį aukštyn koridorių. Laiptų pabai
goje, viršuje Kristaus kūnas kabo ant 
kryžiaus dangiškame fone. Pilni laiptai 
maldininkų. Jaunų, vidutinio amžiaus ir 
senelių. Jie visi lipa keliais, sukalbėdami 
tam tikras maldas ant kiekvieno laipto. Į 
tuos laiptus yra atvežtas iš Jeruzalės ir 
įmontuotas gabalas laiptų, kuriais Jėzus 
Kristus buvęs varomas į mirtį. Užkopus 
tais laiptais keliais, nusileidžiama žemyn 
kitais paprastais laiptais, kur prieangyje 
pavaizduota miniatiūrinėje formoje Jeru
zalės kalnas, ant kurio Kristus buvo nukry
žiuotas.

Kitą dieną aplankome šv. Povilo baž
nyčią. Ji čia yra bene antroji savo didumu. 
Nepaprastai įdomu tuo, kad dekoruota 
maldutu, kuris atvežtas iš Uralo kalnų. 
Jis esąs labai brangus. Jo žalia spalva at
rodo lyg marmuras, bet nepaprastai gra
žus, raižytas atspalvis patraukiąs akį ypa
tingu žėrėjimu. Lubos išdekoruotos auksu, 
kuris buvo atrastas Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. Nepaprastai graži ornamen
tika. Įvairi mozaika puošia bažnyčią, kuri 

pastatyta Šv. Povilo garbei. Toje vietoje 
Povilui buvusi nukirsta galva, kuri pašo
kėjusi ir tris vietas palietusi. Tose vietose 
atsivėrę trys šaltiniai. Tos vietos bažnyčio
je atžymėtos. Bažnyčia dabar globojama 
vienuolių. Ją lanko daug turistų.

Kitą dieną aplankau Vatikano muziejų, 
kuriame labai patiko Leonardo de Vinci 
nupiešta Paskutinė Vakarienė. Šiaip pa
veikslų labai Įvairių. Dieną labai karšta. 
Kiek ilgėliau sustojau prie paveikslo, ku
ris patraukė mano dėmesį savo nepaprastu 
puošnumu. Jame menininko pavaizduota 
elegancija bei išdidumas anų laikų didikų. 
Juo ilgiau į jį žiūri, tuo jis įdomesnis da
rosi. Nuostabu, kiek tas menininkas į tą 
paveikslą yra įdėjęs sielos ir susikaupimo, 
kad galėtų įkūnyti drobėje smulkiausias 
detales. Gal naivu taip galvoti, bet įkyriai 
lenda mintis, kad tik senovėje buvo tikras 
menas. Dabar gi jis yra atsidūręs akligat- 
vyje...

NEJAUKUS VAIZDAS
Einu gatvėmis vienas ir dairausi. Gat

vėse verda gyvenimas. Siauromis gatvelė
mis prieinu prie garsaus ir turistų gausiai 
lankomo Trevi Fontano. Iš len patenku į 
labai puikiai atrodantį Foruni Romano. 
Visur būtų įdomu atsilankyti, bet laikas 
neleidžia taip ilgai gražioje Romoje viešėti. 
Romoje visas gyvenimas pasibaigia su va
karo tamsa. Visos krautuvės užleidžia sun 
kius geležinius virbus, kad naktiniai “sve
čiai’’ neįsigautų. Su tamsa visas kvartalas, 

kur vos prieš kelias minutes buvo gyva 
prekyba, staiga atsiduria nejaukiame ge
ležies narve. Jokios lango švieselės, jokio 
žiburio. Nesimato jokių daiktų vitrinose. 
Keistai atrodo nepratusiam prie tokios bai
mingos tvarkos. Reikia manyti, jog taip 
daroma ne be priežasties. Vis dėlto tai ne
jaukus vaizdas.

Į NEAPOLĮ

Nebuvo lengva atsisveikinti su Roma. 
Juo labiau, kad dar daug neaplankytų vie
tų liko. Paskutiniai pietūs buvo kalėjimo 
valgykloje, kur nusivežė kun. Jonušas. Net 
padavėjas buvo kalinio uniformoje. Val
gykla, jei nebūtų dekoruota Įdomiais vi
duramžių vaizdais, nebūtų (patraukusi 
mano dėmesį. Valgis buvo toks kaip nie
kur.

Iš kalėjimo valgyklos pasukome Į vie
nuolyną nusipirkti skaniausio vienuolių 
pardavinėjamo vyno. Taip bent tvirtino 
kun. Jonušas. Mano nustebimui, žmonės 
eina to vyno pirkti net galionais. O jis la
bai pigus, netikėtinai pigus.

Išvykstant iš Romos buvo karšta. Stotis 
pilna keleivių. Susirandu platformą ir va
goną, kuriame turiu rezervuotą vietą. Vie
tiniai ūkauja, bėgioja ir skeryčiojasi ran
komis, kaip malūnsparniais. Į antros kla
sės vagonus grūdasi sausakimšai. Visa lai
mė, kad pirma klase keliauju.

Į kupė, kuriame sėdžiu, įlipo keli kelei* 
viai. Tuojau prasidėjo didelis ermyderis. 
Jį sukėlė viena šiaurinės Italijos gimnazi

jos mokytoja, pora studentų ir vienas ma
joras. Iš jų viena jauna gimnazistė mokėjo 
angliškai.

Traukinys, dusliai sukaukęs, pradėjo 
kelionę. Pro langą stebiu prabėgančius 
vaizdus. Sėdžiu ir tyliu, stebėdamas taip 
jau pernelyg karštai besiginčijančius ita
lus. Po kurio laiko gimnazistė prašnekina 
mane: “Jums, gal būt, nuostabu, kaip mū
sų žmonės karštai kalba?” Ir man dar ne
suspėjus sumegsti atsakymo, ji vėl prabi
lo: “Man irgi ne labai patinka tas mojavi
mas rankomis. Atrodo, kad be rankų pa
galbos italas negalėtų kalbėti. Tai pasa
kius, ji ramiai nusišypsojo, laukdama ma
no nuomonės. Žinoma, nenorėdamas šei
mininkų užgauti, aš pasakiau, kad kiek
viena tauta turi savybių, Italui, matyt, at
rodo, kad be rankų pagalbos jo kalba bus 
visai neefektinga. “Bet man tas nepatin
ka”, — taria ji. Užklausta apie ką jie taip 
aistringai kalbasi, atsakė: “Et, apie šių 
dienų jaunimą, mokyklas. O, tai labai 
svarbi tema. Gal dėl to jie taip ir karščiuo
jasi.”

Kiek vėliau paaiškėjo, kad jai labai pa
tinka Amerika. Visa jos svajonė patekti i 
Ameriką. Turinti ir kavalierių, kuris gy
venąs Kalifornijoje. Ji mananti, kad jis 
netrukus atvyks ir ją ves. žinoma, palinkę 
jau jai daug laimės.

Keleiviai keičiasi. Vieni išlipa, kiti Įli
pa. Stebiu prabėgančius vaizdus. Vieni 
traktoriais piauna kviečių laukus, kiti iš 
paskos riša pėdus ir surita juos kupetomis. 

čia sustatytų gubų niekur nematyti. Pra
važiuojami ūkiai netvarkingi. Namai ap
šepę ir prašosi žmogaus rankos. Tai ne 
Austrija arba Vokietija, kur viskas tvarkiu 
gai prižiūrima, ūkiai žvilga ir patraukia 
turisto dėmesį.

Kai pasiekėme Neapolį, buvo jau pava
karys. Keleivį, vos išlipus iš traukinio, 
apstoja daugybė vyrų su pasiūlymais. Vie
nas siūlosi panešti lagaminus, kitas siūlo 
taksį, dar kitas siūlo gerą viešbutį, ir taip 
be galo. Geriausia, tai eiti niekam nieko 
neatsakius. Tada lengviau atsikratysi visų 
pasiūlymų ir patarnavimų. Taip šį kartą 
ir padariau, prisimindamas pamoką Ro
moje.

Visur su viešbučiais nėra lengva, bet 
Neapolyje ypatingai. Mat, tai ne tik uos
tas, bet ir turistų čia dvigubai daugiau. Ir 
tai suprantama: iš čia po poros valandų 
autobusu pasiekiama Vezuvijus ir Pompė
ja. Kainuoja tik $12, Įskaitant ir pietus. 
Ta ekskursija ir aš pasinaudojau.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
“NAUJIENAS”

Jos visad rašo
TEISYBĘ
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OR. ANNA BAUUNAS I 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIIS I

IR GERKLĖS LIGOS |
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofi«© t»l«f„- PRospoct 8-3229 

Roxid. tolofu WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

quo 7 iki 9 vai, yak. Tree, uždaryta.

PASKAITŲ VAKARONĖ

Rax. t«L 239-4683

DR. K. G. BANKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446

Nepaisant kovo mėn. pirmo
jo šeštadienio žvarbaus oro su 
šlapdriba, į Alvudo vakaronę 
susirinko arti 80 vidutinio ir 
vyr. amžiaus tautiečių.

Pirmininkė Zuzana Girdvai- 
nytė pasveikino susirinkusius 
ir padarė pranešimą, kas ir

Priima ligonius pagal susitari huį 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Tolefu P Respect 8-1717

DR. S. BiEŽIS 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiKUu. antradipniaig penktadieniais. 
Ireciad. ir sekmad. ofisas

Rezo: 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

— P. ŠILEIKIS, 0. P.SJ5 okthopedas-protezistas 
Aparatai - Protezai, Med. Bv- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t. t

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

Telef.: PRospect 6-5084

DR. R. MINER, Napraputh 
3150 S. Halsted St., Chicago, III. 60608 
Antr., ketv. ir šeštad. TeL 842-1606 
7101 W. Hartford, Bridgeview, III. 
Pirmu, treč. ir penkt TeL 4253050

kiek per 1970 metus ir šiais me
tais iki kovo 1 d. paaukojo ce-| 
nelių namams pinigų. Visus 
aukotojus išvardino pavardė
mis Bendra suaukota suma 
buvo 5^200 dolerių. Be to, čia 
pat vakarojime Jonas ir Lucė 
Napaliai įteikė Alv. iždininkui 
Franko Tierkaus pomirtinį 
palikimą s tino j e 3000 dolerių 
čekį. Tuo būdu suma paaugo 
iki 8200 doL

Numatytoje vakaro progra
moje pirmas skaitė paskaitą 
Povilas 'Dirkis apie moteris 
blaivintojas.

Dermatologas dr. Kastytis 
Jučas dėstė odos apsirgimus 
galvos pleiskanomis, veido ir 
kitų kūno dalių egzema bei ki
tos rūšies išbėrimais.

Viskas buvo detaliai išaiš

DR. PITER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS:

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

ir šestad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas.

DR. EDMUND E. CIARA 
27UV W. 5ist STREET 

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

seštad, 10—2 vaL

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIM - EISINAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skamomti Mt 3-0U01.

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

skausmus ir nervų netvarką.

GRADINSKAS
VOKIŠKAS

AM-FM RADIJAS
TIK $45.00

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

' MOVING
Apdraustas per kraustymas 

iš įvairiu atstump.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
Tel.: FRontier 6-1882

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
Treč. ir šestad. uždaryta.

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

PERKRAUSTYMAI '

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

kinta skaidrėmis. Dr. Jučas ne 
atsisakė paklausė jams suteikti 
ir kaikurių patarimą.

Dr. J. Adomavičius išsamiai 
aiškino apie kaulų suminkštė
jimą pas pagyvenusius žmo
nes, kaulų lūžimus ir kitas jų
negalias. Teikė patarimus 
kaip suminkštėjimui užbėgti 
už akių ir schemiškai pavaiz
davo tam tikslui pritaikytą nū 
tybą. Be to, dr. J. Adomavi
čius naujais duomenimis pra
tęsė praeito mėnesio vakaroji
me buvusią paskaitą apie gys
lų sukalkėjimą ir jo padari
nius, atvaizduodamas skaid
rėse ligos apimtas kūno dalis. 
Sveikatos labui patarė visiems 
nenusisėdėti, bet pagal išgalę 
judėti besidarbuojant ar pasi- 
vaikščiojant, vis vien kokio
amžiaus kas bebūtų.

Nauji veikalai i
1. Joseph Ehret BALTISCHES 

SCHICKSAL. Basei. 1970.39 psl.
2. Joseph Ehret. DIE VER- 

GESSENE BALTEN. Basel. 
1969. 11 psl. Pirmoji knygelė: 
Baltų likimas — straipsnių rin
kinys vokiečių kalba apie Pabal
tijo gyventojus: lietuvius, lat
vius ir estus. Antroji: Užmirštie
ji Baltai — yra atspaudas iš Lu- 
zerno žurnalo “Civitas”.

Šių knygelių autorius, mums 
gerai žinomas, šveicarų kilmės, 
prof. dr. Juozas Eretas, 1919 me
tais atvykęs Lietuvon, visas sa
vo dvasios kūrybines jėgas pa
aukojęs beatsikurianėiai Lietu
vos valstybei, šis Šveicarijos 
kalnų sūnus, likiminiai atsiradęs 
Baltijos pajūrio lygumose, tar
tum iš Aukštybių atsiųstas ge
ros valios pasiuntinys, savo iš
prusintu būdu, plačia veikla, gi
lia meile ir pasišventimu į lais
vę žengiančiai Lietuvos valsty
bei, su įžiebtu naujų vakarietiš
kų idėjų žibintu, pirmose eilėse 
žygiavo, šviesdamas visą jos ne
priklausomo gyvenimo kelią. 
Lietuva — jam Dievo pažadėta 
žemė, kurios geresnei, švieses
nę ateičiai jis, jauno idealisto 
kupina meilės širdimi, pašventė 
geriausią savo gyvenimo laiko
tarpį. čia jis atrado savo ištiki
mą gyvenimo draugę — Oną Ja- 
kaitytę, kuriai atmintim jis pir
mąją knygelę skiria.

Beskaitant taip ir jauti, kad 
žilų plaukų sulaukusio autoriaus 
širdyje vis tuo pat jaunatvės 
pulsu ir gaida liejasi pagarbos 
ir žavesio daina karalaitei — Lie
tuvai, — daina, dainuojama kar
tu su savo bendrakeleive, tiek

Didysis Chinook helikopteris dulkiu 
debesyje iškelia priešo numuštą Cobra 
helikopterį netoli Ho Chi Minho kelio.

TUOS BIZNIERIUS

NAUJIENOSE*

NAUJBKMOS
rd by Tb« Litboa«ia* Ncwf Publi«hi»< Co-, -
9 So. Halsted Street, Chicijo, DI. 60608 

HAymarket 1-6100
MUImo Lithuviitn in Unilfd

’NIMAI
5525 S, ___________________

TtVAS IR SŪNUS

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC." 
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.

r? ■ - 3

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

Tel.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.DR. FRANK PLECKAS 

OPTOMETRISTAS 
KALBA LIETUVIŠKAI 

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099_______

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71$t STREET 
Ofiso telef.* HEmlock 4-2123 
Rezid. tekt,.. Glbson 8-6195

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

------- -SKMTTIUSDO---------- 

NAUJIENAS ------b ran šute——
Lietuviai taipfi r

' ir props aižino tirtai per
naujienas

CHICAGO, ILL. 60629

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

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

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

WALTER RASK - RASČIAU  S KĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Šiame vakarojime dr. J. Ado 
mavičius supažindino dalyvius 
su nauju sveikatai naudingu 
preparatu “Meritene”, kuris 
vartojamas ne kaip vaistas, bet 
kaip priedas prie maisto (sup
plement). Jo patvarkymu, už 
menką kainą ši preparatą vi
siems norintiems dalijo alvu- 
dietė Anelė Kirvaitytė. Daugu
mas apsirūpino.

Laike trumpos pertraukos 
pirmininkė Z. Girdvainytė pa
deklamavo Margalio eilėraštį 
“Nebeturiu apetito — nebeval
gau taip kaip kitas”. Iš eilėraš 
čio aiškėjo, kiek senesniais 
laikais buvo vertinamas valgio 
kiekis ir stiprumas, kur vienas 
didžiuojasi kiek bliūdų. virti
nių, žąsį, antį ar pusę veršio 
bei kitą skanėstą bliūdais su
valgo dienoje. Ilgainiui, kai 
daug mažiau beįveikė suvalgy
ti, buvo nusiminęs. Bet mums 
dabar atrodo, kad ir tiek būtų 
perdaug. ?

— Kinta laikai, Kinta žmo
nės, — padarė išvadą pirmi
ninkė. Dabar laikomas išmin
tingu tas, kuris pasitenkina 
mažu valgio kiekiu. Sekant
šią dieną medicinos nuostatą, 
daug ko įprasto ir mėgto val-

daug lemiančios reikšmės jo gy
venime turėjusia.

Su kokiu dideliu iškilumu au
torius aprašinėja lietuviu kalbą, 
jos kalbinią apraiškų įvairumą, 
fonetinių garsų žavumą, jos, kaip 
paveldėtojos senųjų indo-euro
piečių kalbą, neįkainuojamą ver
tingumą! Daugeliui mūsą, ku
rie nesugebame savo kalbos ver
tinti ir branginti, galėtą atrody
ti, kad jis čia kalba perdėtai, bet 
prisimenant, kad prof. dr. Ere
tas yra puikus germaną, roma
ną, senąją graikų, lotynu ir kitą 
kalbą žinovas, tai patikrina jo 
pareiškimo tikrumą ir nuošir
dumą, tuo labiau, kad tą pat pa
tvirtina jo nurodyto garsaus 
prancūzo kalbininko Meillet (Pa
ris) posakis: “Kas iš žmonių lū
pą nori išgirsti aidą kalbos, ko
kia kadaise indoeuropiečių kal
bėta, tas tevyksta ir pasiklau
so (kalbant) lietuvį ūkininką”.

Su didele pagarba autorius 
trumpai prisimena lietuviu tau
tos ir senosios Lietuvos valsty
bės praeitį ir pasiektus tauti
nius ekonominius rezultatus Ne
pilki. Lietuvoje. Taip pat labai 
šiltų ir pagarbią žodžių jis reiš
kia ir kitoms Pabaltijo tautoms
— latviams, estams ir jų dide
liems atsiekimams laisvose vals-

gyti nebegalima. Mat, sklero- tybėse.

Tel. 238-9787-8

Everyyear we faiF 
to educate thousands 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

And we’re supposed to 
be so siiMurt*
Do something. A free booklet 
will tell you how you can help.

zė, Cholesterolis ir kitoks bau 
bas gresia sutrumpinti žmo
gaus amžių. Todėl kvietė visus 
svečius pasinaudoti Alvudo 
užkandine, dr. J. Adomavi
čiaus aprobuota, kur laukė 
darbščių šeimininkių Mar. Bo- 
sienės, Elzbietos Kleizienės, M. 
Gotceitienės ir M. Lukoševi
čienės patarnavimas su namų 
gamybos lietuviškais patieka
lais.

Atrodo, kad visi svečiai tuo 
pasinaudojo , drauge ir parė
mė senelių namų steigimo rei
kalus.

Kas liečia senelių namus dr.

Antroje knygelėje — Užmirš-

pasikalbėjimo svečiai pradėjo 
skirstytis namo. Užbaigai pra
dėta rodyti filmas su plastikos 
menu — baletu, bet žiūrovų 
skaičius sumažėjo.

Kitą mėnesį, balandžio 6 d. 
(Verbų šeštadienį) tikime tu
rėti dar vieną vakaronę, ir tai 
gal bus šios žiemos sezono pas
kutinė, nes atėjus pavasariui 
rūpės gamta ir jos prieglobsty
je nauji renginiai.

Kviečiami lietuviai gausiai 
lankytis. O Algminienė

Write: The President's Committee 
on Mental Retardation, 
Washington, D.C. 20201.

toe--------------------------------- I
I

___

hAfishsd m a puMe seMcs hca^ 
eratfon wVh Tha Advertteteg CoMaat

M> MAT NO. MR-6147
(2 column x SB Him)

J. Adomavičius patikslino, kas 
tuo reikalu atlikta ir kas numa 
tomą atlikti; galima būtij ir 
gan greitai įgyvendinti, jei tik 
būtų greičiau sutelkta reikia
ma suma pinigų. Prašė pagal
bos ir patarimu.

Alvudo II vicepirmininkė dr, 
O. Vaškevičiūtė kreipėsi į susi
rinkusius su prašymu, kiek kas 
gali remti seneliy namij staty- 
bą.

Laikas greitai prabėgo, vė
lumos niekas nūdien nebenori 
sulaukti, todėl po paskaitą ir

t

P E T K SO INVAZIJA
rUlerija ir tankai stipria 

Laose. Amerikos avia- 
’ama bendrą sunaikintų

J 'naikinę 61 tanką. Ko-
2533 W. 71st Sf!*^ Šeponės miestą
Telef.: GRovehill 6-»S ž?gi0 '•aose ‘ikR-

7o žygi šio menesio
1410 So. 50th Avė., c«*nirolasJ'I?™,as

. e. «. 11 n m no LaOSO dėl Š1HU-Telef.: TOwnhal! 3-2108.1^^

TRYS MODERNIŠKOS KOPI įškimais mažai 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTAnoma, kad šia- 

_mia politiniai

tieji Baltai — J. Eretas atkrei
pia ypatingą dėmesį į brutalų, 
imperialistinį Sovietą Rusijos el
gesį, apgaulės ir prievartos bū
du okupuojant Pabaltijo valsty
bes. Kas prieštarauja tarptau
tinei teisei, teisingumui ir jų 
pačių sutartimis patvirtintiems 
pareiškimams, kuriuos autorius 
žodiškai pakartoja. Baigia šia 
teisinga išvada, kad visuotinė 
“taika gali būti tikrai pastovi, 
kai kiekviena tauta, net mažiau
sioji, galės džiaugtis laisve, ku
rią aukštesnė Pasaulio tvarka, 
kaip nepakeičiamą teisę yra vi
siems suteikusi. Tas lygiai ga
lioja ir pamirštiems baltams”.

Tai parodo, kad J. Eretas, kaip 
kūrėjas savanoris, nuo 1922 me
tu tapęs Lietuvos pilnateisiu pi
liečiu, iki šiai dienai sąžinin
gai, budriai ir kruopščiai savo pa
reigas atlieka. Tuo jis mums vi
siems yra kilnaus sektinumo pa
vyzdys ir didelės pagarbos užsi
pelniusi asmenybė. Reikia lauk
ti, kad ir ateityje dar didelių 
darbų jis pavergtai Lietuvai at
liks. Amžina garbė ir padėka 
šiam laisvų Šveicarijos kalnynų 
sūnui, savo kilnia dvasia ir dar
bais įaugusiam ir tapusiam se
niausios lietuvių indoeuropiečių 
šeimos nariu. V. žemaitis

PREMJEROJE
— ši opera statoma scenoje 

pirmą kartą.
— Joneli, tu klysti. Man ji 

kur tai matyta, nes dekoracijos 
man yra pažįstamos.

Susirinkimą ir parengimą
PRANEŠIMAI

— Humboldt Parko Lietuviu Klubo 
mėnesinis narių susirinkimas įvyks 
trečiadieni, kovo 17 dieną, Almera 
Simons parkelio svetainėje, 1640 No. 
Drake Ave., 1:00 vai. po pietų, 103 
kambaryje, pirmame aukšte. Nariai ir 
narės prašomi atvykti ir naujų kandi
datų atsivesti įstojimui į mūsų klubą. 
Po susirinkimo turėsime kuklias vai
šes. W. Mankus, rast.

— Žemaičių Kultūros Klubo eilinis 
narių susirinkimas įvyks trečiadieni, 
kovo 17 dieną 7:30 vaL vak. Hollywood 
svetainėje, 2417 West 43rd Street. 
Nariai kviečiami atsilankyti ir užsi
mokėti savo nario mokestį, taip pat ap
tarsite klubo reikalus.

Rožė Didžgalvienė, rašt.

1US

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

daugiau gir-
Laidotnvių Direktoriai a ž^s n“: _____ _  « kad gali
Nimruz a rirnoiT&tinėKi- 

, dažnai 
• grasi
nčiau šį 
^ksper-

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
MMiiMtiinmmiimniiiiiminnnnnitinMimiiinimimiiMiMUMmHMMittMinmmiiiiimnimiuiimim

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVL 
MAS CIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

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

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

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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107,000 kontrolierių seka lietuvius
Sovietų karo jėgoms ir policijai Antrojo Pasaulinio 

Karo pabaigoje okupavus Lietuvą ir išardžius visą eko
nominį ir politinį gyvenimą, kraštas liko be maisto ir jo
kios vilties badą pašalinti. Lietuviai į kolchozus nėjo, nes 
rusams dirbti jie nenorėjo. Kolchozų vadovybėn rusai 
siuntė savo partijos narius. Lietuvą užplaukę rusai pasi
juto tikrais kolonizatoriais. Jie taip viską tvarkė, kad 
būtų patenkinta sovietų valdžia, kad visas derlius tuojau 
būtų išvežtas į sovietų sandėlius. Jie, žinoma, neužmiršo 
ir patys savęs. Jie vogė, bet žmonės pasakojo, kad jie 
“kombinavo”.

“Kombinacijom” vis dėlto reikėjo padaryti galas. 
Lietuviai to padaryti negalėjo. Joks lietuvis nedrįs pasa
kyti rusui, kad jis vagia. Jis nedrįs pasakyti ir plačiai 
vartojamo žodžio “kombinuoja”. Prieš penkeris metus 
sovietų valdžia atsiuntė okupuoton Lietuvon apie 500 
“kontrolierių”. Tai buvo paprasti šnipai, kurie turėjo 
sekti įsiveisusius “kombinatorius”. Tų 500 rusiškų kon
trolierių neužteko, nes “kombinavimas” buvo apėmęs vi
są lietuvišką gyvenimą. Didžiausi “kombinatoriai” Lie
tuvoje buvo rusai ir pačių rusų parinkti įvairūs dirbtu
vių, cechų, profsąjungų, kolchozų ir kitų valstybinių 
įstaigų viršininkai. Komunistų partijos nariai taip pat 
nebetiko į kontrolierius, nes ir šie be “kombinacijų” ne
galėjo apsieiti. Tada valdžia nutarė į kontrolierius ver
buoti komjaunimą. Bet ir komunistinio jaunimo neužte
ko. Valdžios atstovai tada padarė dar didesnę nuolaidą. 
Į kontrolierių korpusą buvo priimami ir ne komunistai 
jaunuoliai. Jeigu tiktai matydavo, kad jaunuolis yra tei
singas, tai bandydavo j j -įtraukti į kontrolierius.

Pirmais metais okupuotoje Lietuvoje buvo tiktai du 
tūkstančiai kontrolierių. Dabar tas kontrolierių skaičius 
išaugo iki 107,000 žmonių. Kontrolieriai apima visą kraš
to gyvenimą. Jie žmonių suimti negali, bet jų pareiga 
viską sekti ir pranešinėti valdžiai. Valdžia, gavusi kon
trolieriaus pranešimą apie vogimą javų, šieno, duonos, 
daržovių, statybos medžiagų, reikalą tyrinėja ir imasi 
priemonių “kombinacijoms” sustabdyti. Jeigu praneši
mas liečia įtakingą kompartijos narį, tai jam patariama 
nustoti “kombinavus”, bet jeigu “kombinatorius” ne
priklauso partijai, tai tada įsimaišo spauda ir prokuroras.

Kompartijos pirmasis sekretorius Antanas Sniečkus, 
visų rusų valdžių ir kiekvienos komunistų partijos lini 
jos atstovų pasitikėjimą turįs lietuvis komunistas, kovo

trims mėnesiams - - - $6.00 
vienam mėnesiui . -....... $L75

Kanadoje:
metams $20.00 
pusei metų  $11.00 
vienam mėnesiui . — $2.00

Užsieniuose:
metams $21.00 
pusei metų $11.00 
vienam mėnesiui  $250

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. laidžia Naujienų Ben 
drove, 1739 So. Halsted St., Chicago. 
HL 60608. Telefi HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

ATVIRAS
Lietuvių Veteranų Sąjungos 

“Ramovė” Centro Vaidyba, kaip 
bendraraštyje savo skyriams, 
taip ir “Karyje” (1970 m. 8 Nr.) 
viešu kreipimuisi į lietuvių vi
suomenę mano spausdinamos 
knygos “Kovos dėl Lietuvos Ne
priklausomybės” I t. prasilenkė 
su tiesa, padarė man didelę mo
ralinę skriaudą.

LVS “Ramovė” Centro Valdy
ba patraukė mane Garbės Teis
man, kuris atmetė man padarys 
tus jų nepagrįstus kaltinimus.

Kadangi visuomenė šio veika
lo išleidimo padėtimi įdomauja
si ir daug kas mane asmeniniai 
klausinėja, tikiu, kad aiškumo

3 dieną Vilniun suvažiavusiems komunistų partijos 
atstovams pasakė nepaprastai ilgą kalbą. Be kitų dalykų, 
jis plačiai išsipasakojo apie reikalą tobulinti komunistų 
partijos vadovavimą ir būtiniausią darbą su vadinamais 
partijos kadrais.

Jis pasigyrė, kad dabartiniu metu Lietuvos komu
nistų partijoje jau yra 122,400 partijos narių ir kandidatų 
į partijos narius. Šie komunistų partijos nariai padeda 
rusams valdyti okupuotą Lietuvą. Komunistai stovi prie
šakyje kiekvienos valstybinės įstaigos, kiekvieno kolcho
zo, kiekvienos mokyklos, kiekvienos policijos nuovados ir 
kiekvieno raudonojo kampelio. Bet sovietų valdžia nepa
sitiki net pačiais komunistais. Įstaigų priešakyje stovin
tieji komunistai taip pat “kombinuoja”. Kad valdžia ži
notų, kas krašte darosi, kaip įstaigų priešakyje stovin
tieji komunistai valdo kraštą, praplėstas kontrolierių kor
pusas. Apie kontrolierius jo paties kontroliuojamiems 
komunistams partijos konferencijai Antanas Sniečkus 
štai ką pasakė:

“Sustiprino savo veiklą liaudies kontrolės orga
nai. Šiuo metu respublikoje yra 107 tūkstančiai liau
dies kontrolierių, pusė jų komunistai ir komjaunuo

liai. Daugumas jų aktyviai tikrina, kaip vykdomos par
tijos ir vyriausybės direktyvos, valstybiniai planai ir 
užduotys, padeda atskleisti nepanaudotus gamybos 
rezervus, iškelia aikštėn įmonių ir organizacijų dar
bo trūkumus, imasi priemonių jiems pašalinti”. 
(Tiesa, 1971 m. kovo 4 d., 5 psl.).
Jeigu “tarybinėje” Lietuvoje yra 122,400 komunistų 

partijos narių ir kandidatų į partijos narius, o tuo pačiu 
metu yra ir 107,000 kontrolierių, tai drąsiai galima sakyti, 
kad krašte prie kiekvieno komunistų partijos nario sto
vi kontrolierius. Pradžioje kontrolieriai būdavo siunčia
mi tiktai į kolchozus, kad galėtų sekti “kombinatorius”, 
bet dabar, matyt, kad tas kontrolierių tinklas praplėstas 
ir į pačias aukščiausias ir jautriausias valstybės įstaigas. 
Kontrolieriai turi sekti, kaip vykdomi valstybiniai planai 
ir vyriausybės direktyvos. Galima sakyti, kad prie kiek
vieno komunistų partijos nario yra pristatytas šnipas, 
kurio pareiga pranešinėti valdžiai apie partijos nario 
veiklą. Kiekvienam aišku, kad kontrolieriai veltui ne- 
šnipinės.

Kiekvienas gali įsivaizduoti, kokia sunki našta yra 
užgulusi Lietuvos gyventojus. Be sovietų kariuomenės ir 
laivyno garnizonų, be sovietų policijos, be “tarybinės” 
Lietuvos policijos, be 122,400 komunistų partijos narių, 
lietuviams tenka išmaitinti dar 107,000 kontrolierių.

i •

LAIŠKAS
dėlei bus naudinga Sąjungos Gar
bės Teismo nuomonę paskelbti 
visuomenės žiniai.

L. V. Sąjungos “Ramovė” 
Garbės Teismas

Lietuvių Veteranų Sąjungos 
“Ramovė” Garbės Teismas iš 
pirmininkaujančio Jono Šlepečio 
ir narių Jurgio Kiaunės ir Eu
genijaus Noako, savo posėdyje, 
įvykusiame 1970 metų gruodžio 
mėn. 29 d. svarstė L. V. S-gos 
Centro Valdybos 1970 m. rug
sėjo mėn. 30 d. raštą prieš ra- 
movėną Kazį Ališauską dėl jo 
parašyto veikalo “Kovos dėl Lie
tuvos Nepriklausomybės” 1-jo 
tomo perduoto spausdinti pri

vačiai savo, kaip autoriaus ir 
veikalo leidėjo vardu.

L. V. S. Centro Valdyba tame, 
rašte prašo Garbės Teismą iš
spręsti žemiau sekančius teisės 
ir drausmės klausimus:

1. Ar gali ramovėas Kazys 
Ališauskas nusavinti ir visai su- 
privatinti L. V. S. “Ramovės” 
rūpesčiu ir iniciatyva paruoštą 
spaudai “Kovos dėl Lietuvos Ne
priklausomybes” I-jį tomą, re
miantis vien tuo, kad jis dau
giausia įdėjo darbo Į veikalo pa
ruošimą, atseit, esąs autorius.

2. Ar gali ramovėnas K. Ali
šauskas vienpusiškai be leidėjo 
L. V. S-gos “Ramovė” Centro 
Valdybos sutikimo, kuri numa
to išleisti seriją veikalų tuo var
du, pakeisti pirmojo tomo tituli
nį puslapį? (Nes kitų tomų re
daktoriai ir autoriai gali būti 
kiti, gi titulinio puslapio forma 
ir turinys liks tas pats).

3. Ar suderinamas su ramovė- 
no drausme ir etika (L. V. S-gos 
įst. 23 str.) K. Ališausko elge
sys: b.) visiškas ignoravimas C. 
Valdybos patvarkymo nespaus
dinti veikalo, kol šiuo reikalu 
nepasisakys L. V. S-gos Garbės 
Teismas, b) Ar suderinama su 
ramovėno garbės supratimo prin
cipais ir etika atsimetimas nuo 
padaryto susitarimo ir nepildy
mo parašais patvirtintų įsipa
reigojimų (žiūr. 1969 m. X. 13 
d. susitar.).

Garbės Teismas, apsvarstęs 
L. V. S-gos Centro Valdybos 
1970 m. rugsėjo mėn. 30 d. raš
tą, ir prie to rašto atsiųstą aiš
kinamąją medžiagą; susipažinęs 
su ramovėno Kazio Ališausko 
Garbės Teismui atsiųstu paaiš
kinimu bei faktus ryškinančia 
medžiaga (raštas 1970 m. lap
kričio mėn. 23 d.) ir be to L. V. 
S-gos Centro Valdybos 1955 m. 
kovo mėn. 10 d. paskirtos veika
lui paruošti Komisijos pirminin
ko AL Rėklaičio paaiškinimu su 
priedais (raštas 1970 m. lapkri
čio mėn. 12 d.), priėjo tokios 
nuomonės:

1. Veikalą “Kovos, dėl Lietu
vos Nepriklausomybės” parašė 
ramovėnas Kazys Ališauskas, 
todėl jis yra to veikalo vienin
telis autorius, — kito autoriaus 
nėra. Kaip veikalo autorius, jis 
gali pasirinkti to veikalo redak
torių ir leidėją. Tačiau, atsižvel
giant, kad L. V. Sąjunga negin
čijamai yra veikalo sumanyto
ja ir iniciatorė, kuri jau nuo 1950 
metų dėjo pastangas ir ieško
jo būdų Lietuvos laisvės kovų 
populiarų veikalą išleisti ir tąja 
kryptimi darė kitų pagelbinių 
žygių, tad tariantis dėl veikalo 
paruošimo ir išleidimo L. V. 
S-gos Centro Valdybai turėtų 
būti autoriaus teikiama pirme
nybė.

Ramovėnas K. Ališauskas, kaip 
veikalo autorius, neatsisako tar
tis su Centro Valdyba, kaip vei- ’ 

kai o leidėja, bet autoriaus tei
sės turi būti bojamos, nes jos 
yra stropiai saugomos ir J. Ame
rikos Valstybių įstatymais.

2. Antruoju L. V. S-gos Cen
tro Valdybos keliamu klausimu 
Garbės Teismas yra nuomonės, 
kad veikalo 1-jo tomo titulinį 
puslapį nustato autorius susi
taręs su leidėju.

3. Garbės Teismas, išnagrinė
jęs visą abiejų šalių jam pa
teiktą medžiagą trečiu Centro 
Valdybos klausimu, priėjo nuo
monės, kad prasilenkimų bei ne- 
suderinimų su drausme ar etika 
šioje byloje įžiūrėti netenka. 
Tarp kitų nesutarimų tarp Cen
tro Valdybos ir autoriaus yra ir 
sutarimo nesilaikymo pavyzdys, 
tai 1969 metų spalio mėn. 13 d. 
L. V. S-gos “Ramovė” Centro 
Valdybos iniciatyva sudaryta 
Istorijos veikalo spausdinimo 
talkos komisija, kuri susitarė su 
veikalo autoriumi dėl veikalo 
spausdinimo tvarkos ir tame su-

POVILAS MIKŠYS

AMERIKOS LIETUVIU TARYBOS 
NAUJU SKYRIŲ STEIGIMAS

Altos valdyba yra paskelbus 
savo veiklos plane, kad bus stei
giami nauji skyriai. Tenka ma
nyti, kad jie bus steigiami ir 
ten, kur dabar veikia JAV L. 
Bendruomenės apylinkės, kurios 
rengia Vasario 16 minėjimus, o 
tuose minėjimuose surinktas au
kas, priklausančias Altai, pradė
jo savintis. Be Bendruomenės 
apylinkių mažose vietovėse tuos 
minėjimus rengia įvairūs lietu
vių klubai, sąryšiai, kuopos ir 
kt. Jie tuose minėjimuose su
rinktas aukas ir po šiai dienai 
perduoda Altai. Bendruomenei 
pradėjus tas aukas savintis, ka
žin ar ir jie nepradės domėtis 
šiuo “pavyzdžiu”. Ir jie yra lie
tuvybės išlaikymo židinėliai. Ir 
jie turi daugybę savų reikaliu
kų, kurių negali sutvarkyti dėl 
lėšų stokos.

Bendruomenė prisidarė pati 
viena visokių nutarimų, žinoma, 
tik jai vienai ir teprivalomų, ir, 
neva jais pasiremdama, pradėjo 
šūkauti, žmonės kiršinti, kad, 
girdi, ir ten, kur pats Altas ren
gia tuos minėjimus, aukotojas 
turįs teisę pareikšti savo valią, 
kam jis tą auką skiria. Ar ne
būtų keista ir juokinga, jei, pa
vyzdžiui, bažnyčioje maldinin
kas, duodamas savo auką, pa
reikštų, kad jis ją skiria valsty
bei, arba, priešingai, valstybei 
renkant mokesčius, mokėtojas 
nurodytų juos mokąs savo baž
nyčiai. Lygiai tas pats kvailia- 
vimas gautųsi, jei, Bendruome
nei renkant tautinį solidarumo 
mokestį, mokytojas pareikštų, 
irgi pagal savo laisvą apstspren- 

sitarime yra užakcentuota, kad 
Kazys Ališauskas yra neginčt- 
jamas veikalo autorius, tačiau 
Centro Valdyba savo posėdyje 
tų pat metų 19 dieną tvirtinda
ma susitarimą įrašė pastabą, 
kad Talkos komisija nėra kom- 
petetinga leidinio autoriaus klau
simą spręsti, ir tokiu būdu toji 
pastaba padarė tą susitarimą au
toriaus atžvilgiu nebegaliojančiu 
ir autoriaus nerišančiu.

Išvadoj Garbės Teismas yra 
nuomonės, kad visi nesutarimai 
ir ginčai kilo dėl veikalo auto
riaus teisių nerespektavimo.

šios L. V. Sąjungos “Ramo
vė” Garbės Teismo nuomonės 
nuorašai siunčiami L. V. S-gos 
Centro Valdybai, kaip atsaky
mas j jos 1970 metų rugsėjo 
mė. 30 dienos raštą, ir ramovė- 
nui Kaziui Ališauskui.

J. Šlepetys, 
Eug. Noakas,

J. Kiaunė

dimą, mokąs Altai. Todėl Altą 
ir neprivalo kreipti jokio dėme
sio į tokius aukotojų pareiški
mus. Jų tokiais pareiškimais da
roma vien tik pašaipa ir ignora- 
cija iš Altos tikslų. Visiems ga
na aišku, kuo jie save laiko ir ko 
siekia taip darydami.

čia tenka paminėti, kad Altai 
savu laiku nespėjus visur suor
ganizuoti savo skyrius, Bendruo
menės apylinkės jai, Altai, buvo 
tik talkininkai tuos minėjimus 
surengti. Kaip žinome, pradžio
je Bendruomenė tas visas au
kas atiduodavo Altai, kaip tų mi
nėj imu šeimininkui. Jokios tei
sinės ir moralinės normos nenu
mato, kad talkininkas galėtų iš 
šeimininko reikalauti už talką 
atlyginimo, o juo labiau viso der
liaus susipilti į savo aruodus, 
šiam Bendruomenės savivaliavi
mui užkirsti kelią Altą ir yra 
priversta steigti iki šiol nebū
tinus naujus skyrius. Kiek daug 
darbo gaišties, kiek daug lėšų 
eikvojimo. O tos išlaidos ar ne 
iš mūsų pačių aukų bus daro
mas? O kaip su šiuo visu erze
liu, ar Bendruomenei nebus ža
los? Netenka abejoti, kad jei 
tokie dalykai įvyktų savoj vals
tybėj, tai Altą per teismą iš 
Bendruomenės atsiimtų šias už
grobtas aukas.

Jei tarp jų neįvyks taika, tai 
šis ginčas turėtų būti, kaip grei
čiau, išspręstas garbės teismo.

SKAITYK PATS IR PARAGING

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

JUOZAS KARIBUTAS
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— Iš čia pasukime dar į šventuosius laip 
tus, — sako kun. Jonušas. Privažiuojame 
prie aikštės, kuri nieko ypatingo man ne
sako. Privedė prie šv. Laiptų. Stebiu gra
žiai išdekoruotą nišą, kuri panaši į laiptais 
vedantį aukštyn koridorių. Laiptų pabai
goje, viršuje Kristaus kūnas kabo ant 
kryžiaus dangiškame fone. Pilni laiptai 
maldininkų. Jaunų, vidutinio amžiaus ir 
senelių. Jie visi lipa keliais, sukalbėdami 
tam tikras maldas ant kiekvieno laipto. Į 
tuos laiptus yra atvežtas iš Jeruzalės ir 
Įmontuotas gabalas laiptų, kuriais Jėzus 
Kristus buvęs varomas į mirti. Užkopus 
tais laiptais keliais, nusileidžiama žemyn 
kitais paprastais laiptais, kur prieangyje 
pavaizduota miniatiūrinėje formoje Jeru
zalės kalnas, ant kurio Kristus buvo nukry
žiuotas.

Kitą dieną aplankome šv. Povilo baž
nyčią. Ji čia yra bene antroji savo didumu. 
Nepaprastai Įdomu tuo, kad dekoruota 
maldutu, kuris atvežtas iš Uralo kalnų. 
Jis esąs labai brangus. Jo žalia spalva at
rodo lyg marmuras, bet nepaprastai gra
žus, raižytas atspalvis patraukiąs aki ypa
tingu žėrėjimu. Lubos išdekoruotos auksu, 
kuris buvo atrastas Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. Nepaprastai graži ornamen
tika. įvairi mozaika puošia bažnyčią, kuri 

pastatyta Šv. Povilo garbei. Toje vietoje , 
Povilui buvusi nukirsta galva, kuri pašo
kėjusi ir tris vietas palietusi. Tose vietose 
atsivėrę trys šaltiniai. Tos vietos bažnyčio
je atžymėtos. Bažnyčia dabar globojama 
vienuolių. Ją lanko daug turistų.

Kitą dieną aplankau Vatikano muziejų, 
kuriame labai patiko Leonardo de Vinci 
nupiešta Paskutinė Vakarienė. Šiaip pa
veikslų labai Įvairių. Dieną labai karsta. 
Kiek ilgėliau sustojau prie paveikslo, ku
ris patraukė mano dėmesį savo nepaprastu 
puošnumu. Jame menininko pavaizduota 
elegancija bei išdidumas anų laikų didikų. 
Juo ilgiau Į jį žiūri, tuo jis Įdomesnis da
rosi. Nuostabu, kiek tas menininkas į tą 
paveikslą yra Įdėjęs sielos ir susikaupimo, 
kad galėtų Įkūnyti drobėje smulkiausias 
detales. Gal naivu taip galvoti, bet Įkyriai 
lenda mintis, kad tik senovėje buvo tikras 
menas. Dabar gi jis yra atsidūręs akligat- 
vyje...

NEJAUKUS VAIZDAS
Einu gatvėmis vienas ir dairausi. Gat

vėse verda gyvenimas. Siauromis gatvelė
mis prieinu prie garsaus ir turistų gausiai 
lankomo Trevi Fontano. Iš ten patenku Į 
labai puikiai atrodantį Forum Romano. 
Visur būtų įdomu atsilankyti, bet laikas 
neleidžia taip ilgai gražioje Romoje viešėti. 
Romoje visas gyvenimas pasibaigia su va
karo tamsa. Visos krautuvės užleidžia sun 
kius geležinius virbus, kad naktiniai “sve
čiai’’ neįsigautų. Su tamsa visas kvartalas, ' 

kur vos prieš kelias minutes buvo gyva 
prekyba, staiga atsiduria nejaukiame ge
ležies narve. Jokios lango švieselės, jokio 
žiburio. Nesimato jokių daiktų vitrinose. 
Keistai atrodo nepratusiam prie tokios bai
mingos tvarkos. Reikia manyti, jog taip 
daroma ne be priežasties. Vis dėlto tai ne
jaukus vaizdas.

I NEAPOLI

Nebuvo lengva atsisveikinti su Roma. 
Juo labiau, kad dar daug neaplankytų vie
tų liko. Paskutiniai pietūs buvo kalėjimo 
valgykloje, kur nusivežė kun. Jonušas. Net 
padavėjas buvo kalinio uniformoje. Val
gykla, jei nebūtų dekoruota Įdomiais vi
duramžių vaizdais, nebūtų patraukusi 
mano dėmesį. Valgis buvo toks kaip nie
kur.

Iš kalėjimo valgyklos pasukome Į vie
nuolyną nusipirkti skaniausio vienuolių 
pardavinėjama vyno. Taip bent tvirtino 
kun. Jonušas. Mano nustebimui, žmonės 
eina to vyno pirkti net galionais. O jis la
bai pigus, netikėtinai pigus.

Išvykstant iš Romos buvo karšta. Stotis 
pilna keleivių. Susirandu platformą ir va
goną, kuriame turiu rezervuotą vietą. Vie
tiniai ūkauja, bėgioja ir skeryčiojasi ran
komis, kaip malūnsparniais. I antros kla
sės vagonus grūdasi sausakimšai Visa lai
mė, kad pirma klase keliauju.

I kupė, kuriame sėdžiu, Įlipo keli kelei
viai. Tuojau prasidėjo didelis ermyderis. 
JĮ sukėlė viena šiaurinės Italijos gimnazi

jos mokytoja, pora studentu ir vienas ma
joras. Iš jų viena jauna gimnazistė mokėjo 
angliškai.

Traukinys, dusliai sukaukęs, pradėjo 
kelionę. Pro langą stebiu prabėgančius 
vaizdus. Sėdžiu ir tyliu, stebėdamas taip 
jau pernelyg karštai besiginčijančius ita
lus. Po kurio laiko gimnazistė prašnekina 
mane: “Jums, gal būt, nuostabu, kaip mū
sų žmonės karštai kalba?” Ir man dar ne
suspėjus sumegsti atsakymo, ji vėl prabi
lo: “Man irgi ne labai patinka tas mojavi
mas rankomis. Atrodo, kad be rankų pa
galbos italas negalėtų kalbėti. Tai pasa
kius, ji ramiai nusišypsojo, laukdama ma
no nuomonės. Žinoma, nenorėdamas šei
mininkų užgauti, aš pasakiau, kad kiek
viena tauta turi savybių, Italui, matyt, at
rodo, kad be rankų pagalbos jo kalba bus 
visai neefektinga. “Bet man tas nepatin
ka”, — taria ji. Užklausta apie ką jie taip 
aistringai kalbasi, atsakė: “Et, apie šių 
dienų jaunimą, mokyklas. O, tai labai 
svarbi tema. Gal dėl to jie taip ir karščiuo
jasi.”

Kiek vėliau paaiškėjo, kad jai labai pa
tinka Amerika. Visa jos svajonė patekti Į 
Ameriką. Turinti ir kavalierių, kuris gy
venąs Kalifornijoje.. Ji mananti, kad jis 
netrukus atvyks ir ją ves. žinoma, palinkę 
jau jai daug laimės.

Keleiviai keičiasi. Vieni išlipa, kiti Įli
pa. Stebiu prabėgančius vaizdus. Vieni 
traktoriais piauna kviečių laukus, kiti iš 
paskos riša pėdus ir surita juos kupetomis. 

čia sustatytų gubų niekur nematyti. Pra
važiuojami ūkiai netvarkingi. Namai ap
šepę ir prašosi žmogaus rankos. Tai ne 
Austrija arba Vokietija, kur viskas tvarkin 
gai prižiūrima, ūkiai žvilga ir patraukia 
turisto dėmesį.

Kai pasiekėme Neapoli, buvo jau pava
karys. Keleivį, vos išlipus iš traukinio, 
apstoja daugybė vyrų su pasiūlymais. Vie
nas siūlosi panešti lagaminus, kitas siūlo 
taksi, dar kitas siūlo gerą viešbutį, ir taip 
be galo. Geriausia, tai eiti niekam nieko 
neatsakius. Tada lengviau atsikratysi visų 
pasiūlymų ir patarnavimų. Taip ši kartą 
ir padariau, prisimindamas pamoką Ro
moje.

Visur su viešbučiais nėra lengva, bet 
Neapolyje ypatingai. Mat, tai ne tik uos
tas, bet ir turistų čia dvigubai daugiau. Ir 
tai suprantama: iš čia po poros valandų 
autobusu pasiekiama Vezuvijus ir Pompė
ja. Kainuoja tik $12, įskaitant ir pietus. 
Ta ekskursija ir aš pasinaudojau.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
“NAUJIENAS”

Jos visad rašo
TEISYBĘ
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ML ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIKS 
IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso tolof.: PRospoct 8-3229 

Rezid. telofu WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto. 

auo 7 iki 9 vai, yąk, Treč, nžrinryr*

Rw. toL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5 6446 
Priixna ligonius pagal susitarimą

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

, PASKAITŲ
Nepaisant kovo mėn. pirmo

jo šeštadienio žvarbaus oro su 
šlapdriba, į Alvudo vakaronę 
susirinko arti 80 vidutinio ir 
vyr. amžiaus tautiečių.

Pirmininkė Zuzana Girdvai
nytė pasveikino susirinkusius 
ir padarė pranešimą, kas ir

VAKARONĖ |
kiek per 1970 metu, ir iiais me- L Joseph Ehret. BALTISCHES 
tai* iki kovo 1 d. paaukojo se- SCHKKSAL. Basei. 1970.39 psl. 
nelių namams pinigų. Visus 2 } h Ehrel Dffi 
aukotojus išvardino pavarde- GESSENE balten. Basel 
r* °? “T 19S9. 11 psl. Pirmoji knygelė:
buvo ts200 dolerių. Be to, ė. a lfldmas _ 8traipsni rin. 
pat vakarojime Jonas xr Lucė u vokieči ka)ba apje 
Sapabai |te*ė Alv. iždininkui Hjo gyventojus: lietuvius, lat- 
Franko l.erkaus pomirtinį viusirestus.Antroji -

1969. 11 psl. Pirmoji

Tolafu PRospact 8-1717

DR. S. BIEZ1S
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai • ProtezaL Med. Ba>- 
dazaL Speciali pagalba kojenų 
(Arch Supports) ir L t

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

Telef.: PRospect 6-5084

čekį. Tuo būdu suma

Numatytoje vakaro 
moję pirmas skaitė

dolerių 
paaugo

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas.

DR. EDMUND E. CiARA 
27U9 W. 5ist STREET 

Tek GR 6-2400
vaL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
1—4, 7—9, antrai, penkt. 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vaL

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN ■ EISIMAS 
akušerija ir. moterų ligos 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. sKamoimi Ml 3-0001.

DR. R. MINER, Naprapath
3150 S. Halsted St., Chicago, III. 60608 
Antr^ ketv. ir šeštad. TeL 842-1606 
7101 W. Hartford, Bridgeview, III. 
Pirm., tree, ir penkt. TeL 4258050 

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

skausmus ir nervų netvarką.

GRAD1NSKAS
AM-FM radijas

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

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiy atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: FRontier 6-1882

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
Treč. ir šeštai uždaryta.

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .

VIDAUS LIGŲ SPEC/ 
2454 WEST 71st STREET

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

dieni 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”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEiBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

"PERKRAUSTYMAI^ ’

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

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

TeU HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629

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

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

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

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrai, trečiai 
ir penkt. 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef/ HEmlock 4-2123 
Rezid. telviė Glbson 8-6195

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

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

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

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

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

Every year we fail'' 
to educate thousands 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

And we’re supposed to 
be so smart.
Do something. A free booklet 
will tell you now you can help.

Write: The Preeident*a Cweaiittee 
on Mental Retardation, 
Washington, D. C. XXTL

Ma-M______________________
Mdrm______________________________

OU______________________________

----------- SffAfTTIUSOEI------------

NAUJIENAS
—------ gTEMYISUTB ~

Lietuviai taipgi P^° * 
ir prof** acTino tirtu per 

naujienas
Rjbfithad as • public aaMce in caa^> 
•rWoa with The AtNartWng Caw^iL

AD MAT NO. MR-41-87
(1 eoiuma x S8 Bom)

progra- 
paskaitą 

Povilas Dirkis apie moteris 
blaivintojas.

Dermatologas dr. Kastytis 
Jučas dėstė odos apsirgimus 
galvos pleiskanomis, veido ir 
kitų kūno dalių egzema bei ki
tos rūšies išbėrimais.

Viskas buvo detaliai išaiš 
kinta skaidrėmis. Dr. Jučas ne 
atsisakė paklausėjams suteikti 
ir kaikurių patarimų,

Dr. J. Adomavičius išsamiai 
aiškino apie kaulų suminkštė- 
jimą pas pagyvenusius žmo
nes, kaulų lūžimus ir kitas jų 
negalias. Teikė patarimus 
kaip suminkštėjimui užbėgti 
už akių ir schemiškai pavaiz
davo tam tikslui pritaikytą mi 
tybą. Be to, dr. J. Adomavi
čius naujais duomenimis pra
tęsė praeito mėnesio vakaroji
me buvusią paskaitą apie gys
lų sukalkėjimą ir jo padari
nius, atvaizduodamas skaid
rėse ligos apimtas kūno dalis. 
Sveikatos labui patarė visiems 
nenusisėdėti, bet pagal išgalę 
judėti besidarbuojant ar pasi- 
vaikščiojant, vis vien kokio 
amžiaus kas bebūtų.

Šiame vakarojime dr. J. Ado 
mavičius supažindino dalyvius 
su nauju sveikatai naudingu 
preparatu “Meritene”, kuris 
vartojamas ne kaip vaistas, bet 
kaip priedas prie maisto (sup
plement). Jo patvarkymu, už 
menką kainą ši preparatą vi
siems norintiems dalijo alvu- 
dietė Anelė Kirvaitytė. Daugu
mas apsirūpino.

Laike trumpos pertraukos 
pirmininkė Z. Girdvainytė pa
deklamavo Margalio eilėraštį 
“Nebeturiu apetito — nebeval
gau taip kaip kitas”. Iš eilėraš 
čio aiškėjo, kiek senesniais 
laikais buvo vertinamas valgio 
kiekis ir stiprumas, kur vienas 
didžiuojasi kiek bliūdų virti
nių, žąsį, antį ar pusę veršio 
bei kitų skanėstų bliūdais su
valgo dienoje. Ilgainiui, kai 
daug mažiau beįveikė suvalgy
ti, buvo nusiminęs. Bet mums 
dabar atrodo, kad ir tiek būtų 
perdaug. ?

— Kinta laikai, Kinta žmo
nės, — padarė išvadą pirmi
ninkė. Dabar laikomas išmin
tingu tas, kuris pasitenkina 
mažu valgio kiekiu. Sekant 
šių dienų medicinos nuostatų, 
daug ko įprasto ir mėgto val
gyti nebegalima. Mat, sklero
zė, Cholesterolis ir kitoks bau 
bas gresia sutrumpinti žmo
gaus amžių. Todėl kvietė visus 
svečius pasinaudoti Alvudo 
užkandine, dr. J. Adomavi
čiaus aprobuota, kur laukė 
darbščių šeimininkių Mar. Bo- 
sienės, Elzbietos Kleizienės, M. 
Gotceitienės ir M. Lukoševi
čienės patarnavimas su namų 
gamybos lietuviškais patieka
lais.

Atrodo, kad visi svečiai tuo 
pasinaudojo , drauge ir parė
mė senelių namų steigimo rei
kalus.

Kas liečia senelių namus dr. 
J. Adomavičius patikslino, kas 
tuo reikalu atlikta ir kas narna 
tomą atlikti; galima būtų ir 
gan greitai įgyvendinti, jei tik 
būtų greičiau sutelkta reikia
ma suma pinigų. Prašė pagal
bos ir patarimų.

Alvudo II vicepirmininkė dr. 
O. Vaškevičiūtė kreipėsi į susi
rinkusius su prašymu, kiek kas 
gali remti senelių namų staty
bą.

Laikas greitai prabėgo, vė
lumos niekas nūdien nebenori 
sulaukti, todėl po paskaitų ir

: lietuvius, lat
vius ir estus. Antroji: Užmirštie
ji Baltai — yra atspaudas iš Lu- 
zerno žurnalo “CSvitas”.

šių knygelių autorius, mums

tais atvykęs Lietuvon, visas sa
vo dvasios kūrybines jėgas pa
aukojęs beatsikuriančiai Lietu
vos valstybei, šis Šveicarijos 
kalnų sūnus, likiminiai atsiradęs 
Baltijos pajūrio lygumose, tar
tum iš Aukštybių atsiųstas ge
ros valios pasiuntinys, savo iš
prusintu būdu, plačia veikla, gi
lia meile ir pasišventimu į lais
vę žengiančiai Lietuvos valsty
bei, su įžiebtu naujų vakarietiš
kų idėjų žibintu, pirmose eilėse 
žygiavo, šviesdamas visą jos ne
priklausomo gyvenimo kelią. 
Lietuva — jam Dievo pažadėta 
žemė, kurios geresnei, švieses
nę ateičiai jis, jauno idealisto 
kupina meilės širdimi, pašventė 
geriausią savo gyvenimo laiko
tarpį. čia jis atrado savo ištiki
mą gyvenimo draugę — Oną Ja- 
kaitytę, kuriai atmintim jis pir
mąją knygelę skiria.

Beskaitant taip ir jauti, kad 
žilų plaukų sulaukusio autoriaus 
širdyje vis tuo pat jaunatvės 
pulsu ir gaida liejasi pagarbos 
ir žavesio daina karalaitei—Lie
tuvai, — daina, dainuojama kar
tu su savo bendrakeleive, tiek 
daug lemiančios reikšmės jo gy
venime turėjusia.

Su kokiu dideliu iškilumu au
torius aprašinėja lietuvių kalbą, 
jos kalbinių apraiškų įvairumą, 
fonetinių garsų žavumą, jos, kaip 
paveldėtojos senųjų indo-euro
piečių kalbų, neįkainuojamą ver
tingumą! Daugeliui mūsų, ku
rie nesugebame savo kalbos ver
tinti ir branginti, galėtų atrody
ti, kad jis čia kalba perdėtai, bet

tas yra puikus germanų, roma
nų, senųjų graikų, lotynų ir kitų 
kalbų žinovas, tai patikrina jo 
pareiškimo tikrumą ir nuošir
dumą, tuo labiau, kad tą pat pa
tvirtina jo nurodyto garsaus 
prancūzo kalbininko Meillet (Pa
ris) posakis: “Kas iš žmonių lū
pų nori išgirsti aidą kalbos, ko
kia kadaise indoeuropiečių kal
bėta, tas tevyksta ir pasiklau
so (kalbant) lietuvį ūkininką”.

Su didele pagarba autorius 
trumpai prisimena lietuvių tau
tos ir senosios Lietuvos valsty
bės praeitį ir pasiektus tauti
nius ekonominius rezultatus Ne- 
prikl. Lietuvoje. Taip pat labai 
šiltų ir pagarbių žodžių jis reiš
kia ir kitoms Pabaltijo tautoms 
— latviams, estams ir jų dide
liems atsiekimams laisvose vals
tybėse.

Antroje knygelėje — Užmirš

pasikalbėjimo svečiai pradėjo 
skirstytis namo. Užbaigai pra
dėta rodyti filmas su plastikos 
menu — baletu, bet žiūrovų 
skaičius sumažėjo.

Kitą mėnesį, balandžio 6 d. 
(Verbų šeštadienį) tikime tu- 

Irėti dar vieną vakaronę, ir tai 
gal bus šios žiemos sezono pas
kutinė, nes atėjus pavasariui 
rūpės gamta ir jos prieglobsty
je nauji renginiai.

Kviečiami lietuviai gausiai 
lankytis. O Algminienė

Didysis Chinook helikopteris dulkiu 
debesyje iškelia priešo numuštą Cobra 
helikopterį netoli Ho Chi Minho kelio.

tieji Baltai — J. Eretas atkrei
pia ypatingą dėmesį į brutalų, 
imperialistinį Sovietų Rusijos el
gesį, apgaulės ir prievartos bū
du okupuojant Pabaltijo valsty
bes. Kas prieštarauja tarptau
tinei teisei, teisingumui ir jų 
pačių sutartimis patvirtintiems 
pareiškimams, kuriuos autorius 
žodiškai pakartoja. Baigia šia 
teisinga išvada, kad visuotinė 
“taika gali būti tikrai pastovi, 
kai kiekviena tauta, net mažiau
sioji, galės džiaugtis laisve, ku
rią aukštesnė Pasaulio tvarka, 
kaip nepakeičiamą teisę yra vi
siems suteikusi. Tas lygiai ga
lioja ir pamirštiems baltams”.

Tai parodo, kad J. Eretas, kaip 
kūrėjas savanoris, nuo 1922 me
tų tapęs Lietuvos pilnateisiu pi
liečiu, iki šiai dienai sąžinin
gai, budriai ir kruopščiai savo pa
reigas atlieka. Tuo jis mums vi
siems yra kilnaus sektinumo pa
vyzdys ir didelės pagarbos užsi
pelniusi asmenybė. Reikia lauk
ti, kad ir ateityje dar didelių 
darbų jis pavergtai Lietuvai at
liks. Amžina garbė ir padėka 
šiam laisvų Šveicarijos kalnynų 
sūnui, savo kilnia dvasia ir dar
bais įaugusiam ir tapusiam se
niausios lietuvių indoeuropiečių 
šeimos nariu. V. Žemaitis

PREMJEROJE
— ši opera statoma scenoje 

pirmą kartą.
— Joneli, tu klysti. Man ji 

kur tai matyta, nes dekoracijos 
man yra pažįstamos.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Humboldt Parko Lietuviu Klubo 
mėnesinis narių susirinkimas įvyks 
trečiadieni, kovo 17 dieną, Almera 
Simons parkelio svetainėje, 1640 No. 
Drake Ave., 1:00 vaL po pietų, 103 
kambaryje, pirmame aukšte. Nariai ir 
narės prašomi atvykti ir naujų kandi
datų atsivesti įstojimui į mūsų klubą. 
Po susirinkimo turėsime kuklias vai
šes. W. Mankus, rast.

— Žemaičių Kultūros Klubo eilinis 
narių susirinkimas įvyks trečiadienį, 
kovo 17 dieną 7:30 vai. vak. Hollywood 
svetainėje, 2417 West 43rd Street. 
Nariai kviečiami atsilankyti ir užsi
mokėti savo nario mokestį, taip pat ap
tarsite klubo reikalus.

Rožė Didžgalvienė, rašt.

Iš okupuotos Lietuvos gauta liūdna žinia, 
kad š. m. vasario 6 dieną Pušalote mirė

ELENA JANUŠKIENĖ
Jos sūnų Vytautą Januškį ir jo visą šei

mą, gilaus j skausmo ir liūdesio valandoje, 
širdingai užjaučiu ir drauge liūdžiu

* „ Dėdė Juozas Januškis
—W———»M— .1 _ _..nii .m, w imu.iia. ■■■■4U-.L.IŲ u ui 1. ... . .wuiii

GUŽAUSKŲ1
BEVERLY HILLS OĖLINYČIA

GHJCS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Į Telefonai: PR 8-0633 Ir PR 3 0334
rr ■■ Mini Ui u---'; ir____

GELI NINKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, anttak 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY IL PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Hadam Ava. — 586>12»

TtVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArds 7-1741-1742

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

. MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

■"-“■i“—■
AMBULANCE 
PATARNAVI. 
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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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Lacuė Damašauskaite ir

RAPID TYPIST

s:*--

im

FULL TIME SECRETARY 
AND RECEPTIONIST

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

j
s

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

CONSTRUCTION ENGINEER 
PAINTERS - DECORATORS 
BUILDING CONTRACTORS

These positions are available to 
mediate employment.

Phone for information.

478-7771 — OR 5-5197

j Augusta šaulytė, Illinois univer- Aįso experienced in bookkeeping 
siteto Circle campus studentės,' Good salary and,benefits. Call:

• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

■ ' LANDQUIST & SON 
CA 6-1768 for intersJew

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

Justinas Mackevičius, Sr., Standard Federal Savings & Loan Assn, direktorių tarybos pirmininkas, ir Justinas 
.Mackevičius, Jr., tos pačios bendrovės prezidentas, jau seniai yra Chicagos Lietuviy Operos mecenatai, kas
met mūšy Operos išlaikymui paaukodami stambesnę su na pinigu. Šiais metais, kai. Opera mini 15 mėty kul
tūrinės ir meninės veiklos sukaktį, ponai Mackevičiai Operai įteikė 1,000 dol. čekį. Nuotraukoje matome is 
kairės J. Mackevičiy, Jr. ir J. Mackevičiy, Sr., įteikiančius, čekį . Chicagos Lietuviy Operos pirm. Gediminui 

Kazėnui ir vicepirm. Sofijai Džiugienei.
Nuotrauka Virgilijaus Kauliaus, S.J.

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

į DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospeet 8-2233

National company, top ilary, all frin
ge benefit.

Cal! Mr. GAR )NER
236-9G5(

"Geležinės Uždangos" 
25-metinė sukaktis

šį kovo mėnesį suėjo 25 me
tai, kai 1946 m. kovo 5 d. Wins
ton Churchillis, kalbėdamas 
Westminster College, Fulton, 
Missouri, prezidentui Harry

^HOME-INSURANCE
Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St. 

GA 4-8654

ran aaca

Trumanui dalyvaujant pirmą 
kartą pavartojo “geležinės už
dangos” išsireiškimą.

Jis pasakė: “Nuo Stetino prie 
Baltijos jūros iki Triesto prie 
Adrijos skersai kontinentą tapo 
nuleista geležinė uždanga. Už 
jos lieka senųjų Vidurio ir Ry
tų Europos valstybių sostinės. 
Varšuva, Berlynas, Belgradas, 
Bukareštas ir Sofija, visi šie 
garsūs miestai ir tautos dabar 
randasi — turiu pasakyti — ru
sų sferoje...” Bet trijų lygiai se
nų ir garsių sostinių — Talino, 
Rygos ir Vilniaus jis nebeįsten
gė ištarti.

State Farm fIreland CasuaKv.jCom&any

"NAUJIENOS" KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Chicagoj kas septintas 
gauna valdžios pašalpą
HEW (Sveikatos, švietimo ir 

gerovės departamento) apžval
ga parodė, kad Cook apskrity
je septyni iš kiekvieno 100 žmo 
nių gauna šiokią ar tokią vie
šąją pašalpą.

Metropolinė Chicaga, tai 
yra miestas su visais savo prie-

miesčiais, užima šešis apskri- 
čius, kuriuose per praeitą 10 
metų — nuo 1960 m. vasario 
iki 1970 metų vasario mėnesio 
— šelpiamųjų padaugėjo se
kančiai:

Cook apskrityje (kuriame 
yra pati Chicaga) iš 319,514 iki 
368,816;

Du Page apskr. 1,485 — 1,869; 
Kane apskr. iš 2,258 — 2,854; 
Lake apsr. iš 3,138 — 4,052; 
McHenry apskr. iš 599 — 956; 
Will apskr. iš 4,212 — 3,882.
Padalinus visus šelpiamuo

sius visiems 6 apskričiams iš
eina 5.5%, kai New Ydrko sri
čiai šelpiamųjų išeina 10.3%, 
Bostono sričiai 6.6%, Baltimo- 
rės 6.4% ir St. Louis 5.9%.

Bendrai per visas JAV-bes 
šelpiamųjų nuošimtis yra 5.7%, 
o 20 didžiųjų miesttj bendras 
šelpiamųjų, nuošimtis yra 6.7.

AMERIKOS LIETUVIU TARYBOS
NAUJAS ADRESAS:

2606 WEST 63 STREET CHICAGO, ILL 60629
telef: 778-6900; 778-6901

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

Didelis pasirinkimas Įvairi y p rėki y.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP 
(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 

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

— Moskovitch ir Zaporozhets, maistas, doleriniai Certifikatai. 
Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

"S

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

GEROS DOVANOS 
šios knygos perduodamos dabar "Naujienose" su 

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

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

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

$2.00

$1.50

Galima taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus č>kj arba 
_ money orderį ______

1739 SO. HALSTED ST„ CHICAGO 8, ILL.
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yra priimtos f nacionalinę Al
pha Lamda Delta studentų gar-

I bės korporaciją.
— Louis Dokas, Namų savi-

i ninku organizacijų veikėjas Chi- 50—€0 W. P. M.onmar iel typewriter, 
cagos pietvakariuose, SW News-

I Herald-laikraštyje rašo, kad val- 
i džia savo įstatymais ir teismų 
! paliepimais siekia visiškos.kon- 
i trolės apylinkėse. Jai padeda 
I neaiškios kilmės vietinės orga- 
I nizacijos, stengdamos palaužti 
gyventojų pasipriešinimą prieš 
apylinkių charakterį naikinan
čius planus. Tame pat puslapy-

1 j e yra įdėta Tony Yugnio pieš
ta karikatūra, vaizduojanti prie
varta pilamus vaistus piliečiui.

— Tomas Baltutis ir Vidas 
Juškelis, St. Rita aukšt. mokyk
los studentai, bus pristatyti mo
kyklos tėvų klubui kaipo pavyz
dingi moksle ir elgesyje.

—Leonora Getnerienė ir Alek
sandra Mataitienė, gyv. Mar
quette Parko apylinkėje, gavo 
Amerikos pilietybę.

— Stanley Balzekas Jr. ir Ro
naldas Gregg yra pakviesti Chi
cagos Savings & Loan Ass’n. di
rektoriais. Šios finansinės įstai- į 
gos tarnautojai Lorraine Seidel 
ir Richard Little yra taip pat pa
kelti direktoriais.

BARBER SHOP — 
POOL ROOM COMBINATION

$3.600.

1247 W. 79th STREET 
487-9662

Pagal seną tradiciją šv. Juozą 
po dieną yra galima šokti ir 
kelti vestuves su triukšmingu 
pasilinksminimu, nežiūrint ga 
vėnios.

— Gage Parko aukšt. mo- 
d., pir- kyklos Tėvų ir mokytojų sąjun 

madienį, 7 vaL vakaro, L. L'ga kovo 17 d- 1 vai. ruošia įdo 
red., 2618 W. 71 St., Marquette paskaitą “Ar gali šiandien

— S esto fa žurnalistinė po
pietė Įvyksta kovo 22 <

' ----- — _ paskaitą “Ar gali šiandien
Parke. Po paskaitų ir praneši- jaunimas prasiveržti gyvenime 
mų bus rodomi spalvuoti fil- be aukštojo mokslo”.
mai iš lietuviškojo gyvenimo. — G. Makarovas, D. Rama-

2735 WEST 71 st STREET TEL. 925-6015

gardelius!
gydytojas ir 
žmogaus po- 
steigėjas Dr.

Mesti laukan
Žymus vaikų 

Chicagos iCentro 
tencialui vvstvti
Paul Dunne pataria tėvams iš
mesti lauk visokius mažiems 
vaikams gardelius ir vaikščio
jimo kėdeles, kadangi tie prie
taisai trukdo vaiko natūralų 
vystymąsi. Gardeliai yra išras
ti suaugusiųjų patogumui, bet 
ne vaiko naudai”, sako jis. 
Gardeliai gali neigiamai atsi
liepti i galėjimą skaityti vėles
niame amžiuje.

“Jei tėvai žinotų, kad gerą 
regėjimą maži vaikai išvysto 
šliaužiodami ir ropodami, tai 
visi gardeliai ir kiloki panašūs 
vaiko stovėjimo ir vaikščioji
mo prietaisai būtų beregint su
mesti Į krosnį”, sako Dr. Dun
ne.

“Normaliai kūdikis pradeda 
šliaužioti, paskui ropoti, paga 
liau vaikščioti, ir tada šokinė
ti bei “verstis per galvą”. Tuo 
pačiu metu vystosi kūdikio re
gėjimo, girdėjimo ir lietimo 
pojūčiai ir kalbėjimo bei vei
kimo gabumai.

Ropojimas yra pagrindinis 
kūdikio veiksmas, kuris ji vi
są apima. Skersai kambarį jis 
pastebi ką nors, kas jį sudo
mina, ir jis panaudoja visą sa
vo sugebėjimą tą dominantį 
objektą pasiekti, o siekdamas 
bei savo dėmesį į tą objektą 
koncentruodamas jis gerina 
savo regėjimą.

Mažiems vaikams reikia leis
ti vystytis. Kaip jums patikti! 
sėdėti -kalėjimo narve? Jums 
būtų nuobodu ir su laiku at
buktumėte klausia ir atsako 
Dr. Dunne.

Vaikams duokite žaislų, bet 
nesudekite į krūvą, o išbarsty- 
kite asloje, tegul jis pats pa
sirenka.

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

MARQUETTE PARKO CENTRE 

PARDUODAMAS 
mažas gražiai sutvarkytas namelis — 
4 ir 3 kambariai — prieš Marginius. 

Skambinkite savininkui

778-4254

DESPLAINES
3 bedroom bi-level with 2 baths, cent
ral airconditioned, carpeted including 
kitchen. Drapes, paneled family 
room. Dishwasher, built-in kitchen, 
with paneled eating area. Many ex
tras. Mint condition. By owner. $30,- 
000. 1 block South of f. 
(Thacker), 2 blocks west of 
Prospect Rd. 918 Ingram Pl. 
house Sat. and Sunday 1—5 
Weekdays by appointment.

Call 299-1839

Al y

Dempster < $31,200.
Mount

Open
P. M.

NAMAI MIELAS TURTAS
MODERNUS ir patogus 6 metų mū

ras. 2 butai po 5 kamb. ir dar prie 
abiejų butu atskiri kambariai su vo
niom ir įėjimais. Šiltas beismantas, 
2 šildymai, naujam Marquette Parke. 
$45,000.

1% AUKŠTO, 5 ir 4 kambariai. Kar- 
petai, aluminijaus langai, atskiri šil
dymai gazu, Marquette Parke. $16,000.

5 KAMBARIU mūrinis, 2 auto ga
ražas, gazu šildymas, karpetai. Arti 
mūsų. $19,500.

DIDELE, liuksus rezidencija. 6 
kambariai naujam Marquette Parke. 
Karpetai, 1% vonios, naujas garažas.

Kviečiami nariai ir svečiai da- naUskas, V. Ribskis ir E. Wicus 
lyvauti. įLa Salle instituto studentai, už

— Chicagos Lietuvių Moterų pavyzdingą mokymąsi ir gerą 
Klubas rengia pavasarinį po- e^Sesi yra įrašyti į studentų gar 
būvį su pietumis trečiadienį sąrašus.
kovo 2 4d., Beverly Woods res-j staiga širdies smūgio ištik- 
torane 11:30 (ryto. Komisijos fas> vasario 28 d. mirė Vytau- 
pirmininkės ponios Allen ir A. |as Grybauskas, sulaukęs 58 
Kutchins, padės ponios Block, metus amžiaus. Jis buvo gi- 
Kaliebe, Krajicek, Ott, Daukus, męS Matukų kaime, Širvintų 
Brazis, V. Ktttchins, Matui ir valsčiuje, Ukmergės apskr. Gv 
Vizgard. Ateinantį sekmadie- veno 1928 So. Morgan St., Brid- 
nį klubas pagerbs šių metų geportė. Jis mirė kėdėje sėdė- 
Gintaro Baliaus debutantes damas, taip jis buvo rastas, 
Conrad-Hilton^viešbutyje. šių kaj policija atidarė jo kambarį 

___ _ . _ po penkių dieniu Jis emigravo
Dirbo miškų kirtimo 
Į JAV atvyko prieš

mėtų Gintaro. Balius įvyks* sek-' ‘ --
madienį birželio 20 d. Pirmi- į Kanadą, 
ninkaus Constance Hofer, jos darbuose, 
pagelbininkė bus Vicki Ather- 16 metų, 
ton, sekretorė Patrice Traub 
ir komisijos narės ponios Dau- 
kus, Krajicek,.įĄustin ir kt

— Steponas Viščius gydosi 
Community ligoninėje dr. A. 
Maciūno priežiūroje. Jis yra 
paveldėjęs savo gerojo dėdės 
Jono Andrišūno svetainę, prie 
31 mos ir Union Avė. Bridge- 
porte.

— James Galdikas ir George tyti kiekvieną chorą plačiai vi- 
Kupres, St. Michael mokyklos suomenei spaudoje ir per radi- 
antrojo ir aštunto skyriaus mo- ją. Anketos buvo išsiuntinėtos

laimėjo pirmąsias vie- J vasario mėnesio pradžioje IV
j Dainų šventės Vykdomojo Ko
miteto.

kiniai, 
tas moksl varžybose.

— Virginia Gęstant as 
pirmininkė Šv. Petro ir Povilo
par. Motinų Klubo. Kovo 19 d. 
klubas rengia jaunimui šokius.

GERAI PILDOMI

ŠIMKUS REAL ESTATE _ 
4259 So. Maplewood Ave.

Susitarimui 254-7450

GRAŽUS 2 BUTU mūras. 2 po 6. 
Nanias šildymas ffazu. Air conditioned. 
Didelis lotas, mūro garažas. S3L500.

LENGVU $ 14.000 pajamų iš apar- 
tamentinio mūro, kuris ir 15 metu ne
turi. Pastatytas turtingam rajone. 
Kaina neitam nirkėiui $77.000.

2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh
ton Parke. Duoda virs S16.000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52,500.

PLATUS LOTAS, Marauette Parko 
centrinėje gatvėje. Kama 
tarsim.

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

susi-

ir Kanados LB IV— JAV
iDainų šventė įvyksta liepos 
mėn. 4 d. Chicagoje. Chorai, 
kurie dalyvauja toje šventėje, 
nedelsiant prašomi grąžinti už 
pildytas anketas ir kitas žinias 
iki balandžio mėn. 1 dienos. 
Nuotraukos ir chorų istorija 

I yra reikalinga IV Dainų šven- 
Įtės leidiniui, o taip pat prista-

vra

Xandra Kayden vadovauja motery ak
cijos programai Sveikatos, švietimo Ir 
šalpos departamente. Ji prižiūri, kad 
privačios įmonės, kurios turi reikaly 
su jos departamentu, samdydamos dar
bininkus ar tarnautojus, nuskriausty 

motery.

EKSKURSIJA I LIETUVĄ

Pirmoji šių metų Amerikos 
lietuvių ekskursija Į Vilnių iš
skrenda gegužio 27 dieną. Šiai 
ekskursijai vadovauja pats Vla
das Rask - Rasčiauskas. šioje 
ekskursijoje keleiviams dar yra 
4 laisvos vietos, bet liko tiktai 
kelios dienos registracijai, bū
tent, iki balandžio 1 dienos. 3 
savaičių kelionė, Įskaitant vieš
bučius ir maistą, kainuoja tik
tai $883.00. Antroji ekskursija 
Į Lietuvą išskrenda iš Chicagos 
birželio 16 d. ^ioje 17 dienų 
ekskursijoje dar yra laisvos 5 
vietos, bet reikia užsiregistruoti 
iki balandžio 15 d. ši 17 dienų 
ekskursija kainuos $842.00. No
rintieji nuvykti Į Vilnių ir pasi
matyti su savaisiais, neatidėlio
dami telefonuokite 238-9787, 
nuvažiuokite arba parašykite Į 
Vlado Rasčiausko AMERICAN 
TRAVEL SERVICE BUREAU, 
9727 So. Western Avenue, Chi
cago, Illinois 60643. (Sk).

4-:

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus

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

DAŽAU NAMUS
IŠ VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tek CL 4-1050

AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

|imo sąlygos.
J. BACEVIČIUS _ 

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

APDRAUDŲ

AO1NT

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

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 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANC E 

SIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

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

PUIKI 4 MIEGAMU. 2% vonios, 
1 metų mūrinė rezidencija. Išbaigtas 
rūsys, radiant šilima gazu. 2 blokai 
nuo Hickorv golfo lauku. $49.500.

5U v AMBARTU 8 metu mūras. Ra
diant šib’ma. alnminijaus langai. 2 
automobiliu garažas, geroje vietoje. 
Tik $24 200.

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

20 BUTU IR KRAUTUVE.. Degtų 
plvtu 20 metu mūras. FJeviknr kon
strukcija. Paiamu virš $29,000 me
tams. Tik $185.000.

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR

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 įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus iŠ lauko ir at
tekame “tuckpointing” darbus. Esame 

apdrausti, visas darbas garantuotas.
Skambinkit 

LA 1-6647
įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

[ K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai 

tuno-ups Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327




