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P. VIETNAMO KARAS IR STATISTIKA INDIJA REIKALAUJA SUSTABDYTI
SAIGONAS. — Visas 28-tas šiaurės Vietnamo reguliarios ka

riuomenės pulkas įsibrovė iš Laoso į Pietų Vietnamą ir centrinėje 
provincijoje užėmė svarbią vietnamiečių bazę, išvydamas jos 
gynėjus. Kitos dvi vietnamiečių bazės netoli Laoso sienos yra 
nuolat apšaudomos artilerijos ir minosvaidžių. Komunistai turėjo 
virš 2,000 kareivių. Iš Laoso sugrįžo 26 valandas išbuvęs ten P. 
Vietnamo “Juodųjų Panterų” dalinys, kuriam pavyko susprogdinti 
kelis komunistų sandėlius ir gazolino tankus.

Praėjusią savaitę Vietname 
amerikiečių žuvo 58 ir 542 buvo 
sužeisti vietnamiečių žuvo 756 
ir l,72^^Osužeisti, komunis- 
jMM^^^M^aičiuojama 3,574.

Washingtone vis 
cl^^Kšta ginčai dėl statistinių 
Laoso žygio duomenų. Saigono 
karinės vadovybės paskelbti 
skaičiai: nušautų priešo karei
vių, sunaikintos amunicijos ir 
ginklų yra priimami amerikiečių 
karininkų su didele abejone ir 
nepasitikėjimu. Karo skaitlinių 
statistika visada yra perdedama 
priešo nenaudai, jo nuostolius 
padidinant, o savo sumažinant.

Vietnamiečiai tvirtina, kad jie 
iš viso nenori kreipti didesnio 
dėmesio į skaitlines, tačiau ame
rikiečiai labai jas mėgsta. Tų 
skaitlinių reikalauja ir Amerikos 
korespondentai.

Laoso žygyje vietnamiečiai 
gyrėsi sunaikinę 13,815 priešo 
kareivių, o Amerikos karinė va
dovybė žuvusių skaičių nustatė 

< — 4,100. Išeitų, kad 9,500 nu
kovė patys vietnamiečiai, kuo ne
tiki amerikiečiai kąrįninkaį. Di
džiausius nuostolius komunistai 
patyrė iš Amerikos aviacijos,' o 
ne iš vietnamiečių.

Nurodoma, kad paprastai kiek
vienam žuvusiam priešo karei
viui tenka du sužeisti. Jei tikėti 
Saigono skaitlinėm, komunistai 
būtų netekę tame žygyje 42,000 
kareivių, nors visada buvo skel
biama, kad komunistų skaičius 
Laose buvęs — 30,000.

Tas pat liečia sunkvežimių 
nuostolius. Saigonas skelbė, kad 
sunaikinta 15,000 sunkvežimių, 
tačiau anksčiau buvo skelbiama, 
kad komunistai Laose turi 12,- 
000 sunkvežimių. Tuo tarpu po 
to vietnamiečių žygio lakūnai 
vėl praneša apie pilnus kelius 
komunistų sunkvežimių.

Negyvų priešo kareivių skai
čiai kartais gali būti padidinami 
ir todėl, kad apie tuos pačius la
vonus praneša amerikiečių la
kūnai ir vietnamiečiai kareiviai. 
Tuo būdu iš vieno žuvusio atsi
randa du.

Pablogėjo Egipto 
Jordano santykiai
AMMANAS. — Jordano ir 

Egipto santykiai pablogėjo. Kai
ras kaltina Jordano valdžią, ku
ri norinti išnaikinti Palestinos 
partizanų organizacijas. Egip
tas atšaukė savo atstovą iš pa
liaubų stebėjimo komisijos Jor
dane. Egiptas irgi atmetė Jor
dano pasiūlytą ambasadorių Ak
ram Zuayter, kuris esąs Egiptui 
nepriimtinas.

Jordano karalius išsiuntinėjo 
visiems arabų valstybių kara
liams ir prezidentams laiškus, 
kviesdamas juos atvykti į Jor
daną ir įsitikinti, kad dėl susi
šaudymų su partizanais Jorda
nas nekaltas.

Jordanui nepatinka Egipto di
plomatinė veikla ieškant taikos 
su Izraeliu. Egiptas taip elgiasi, 
lyg jis vienas būtų kariavęs su 
Izraeliu ir vienas netekęs žemių. 
Jordano pareigūnai kaltina Egip

IŠ VISO PASAULIO

TEL AVIVAS. — Egipto ka
reiviai paleido kelias kulkosvai
džių salves per Suezo kanalą. Tas 
buvo pirmadienį, tačiau Izraelio 
karinė vadovybė paskelbė apie 
įvykį tik trečiadienį.

WASHINGTONAS. — Sovie
tų Sąjunga ištrėmė vieną ame
rikietį mokslininką dr. David 
Viglierchio, kuris buvo kultūri- j _ 
nio pasikeitimo tarp abiejų ša
lių studentas Maskvoje. Jis kal
tinamas palaikęs ryšius su so
vietų zionistais ir rinkęs iš jų 
šmeižikiškas informacijas”. Val
stybės departamentas pareiškė, 
kad šis ištrėmimas kenkia moks
linių pasikeitimų programoms.

WASHINGTONAS. — Vice
prezidentas Agnew puolė Indoki-
nijos karo kritikus, kurie demo- nistus, kurie skelbia kitokio komunizmo modelius, negu Kremlius, 
ralizuoja jaunus kareivius fron- Mašerovas pasisakė prieš Kinijos propagandą ir pasmerkė sovietų 
te ir net persekioja tuos, kurie' rašytojus, kurie nesijungia į ideologinę kovą prieš klasės priešus, 
atlikę tarnybą, grįžta iš Viet
namo namo. Kareiviai nuolat 
girdi, kad jie kovoja bevertį, ne-' 
moralu kara. Toks ‘tpadrąšini- , . , . ,. .. . ,.
mas neatema is-Hanojaus, bev ;T. .. . , . . .

tatt j. — * t-_l i socialistines stovyklos vienybe, is JAV senato, is žurnalistų, pro- T. , , . .. ,. .. . . , L v. . ,5 Ji bandanti suskaldyti visuome-fesorių ir bažnyčių, nekalbant 
jau apie visokius radikalus. Vi
ceprezidentas pareiškė, kad net 
ir tie, kurie nepritaria Vietna- kviestas ir šiaurės Vietnamo ko
mo karui, turi būti dėkingi jau- munistų vadas Le Duan nepuolė, 
niems vyrams, kurie tarnavo sa
vo tėvynei.

WASHINGTONAS. — Kalė
jime laikomas tymsterių prezi
dentas James Hoffa buvo pada
vęs prašymą, kad jį išleistų iš ka
lėjimo, tačiau Parole Board at
metė jo prašymą ir svarstys jį 
vėl 1972 m. birželio mėn.

Vietname mažėja 
kareivių skaičius 

SAIGONAS. — Amerikos ka
riuomenės skaičius Pietų Viet
name šią savaitę nukrito iki į 

306,500. Iki gegužės 1 dienos 
prezidentas pažadėjo išvežti dar 
daugiau kareivių ir Vietname pa
likti 274,000.

Didžiausias amerikiečių Viet
name skaičius buvo 1959 m. bal. 
mėn. — 543,000 kareiviai, šiuo 
metu Vietname yra 230,900 ar
mijos kareiviai, 15,300 jūros lai
vyno, 19.500 marinų, 40,700 ka
ro aviacijos vyrų ir 100 Pakran
čių Sargybos. Į šiuos skaičius 
neįeina apie 18,500 laivyno vy
rų prie Vietnamo krantų ir 500 
Pakrančių Sargybos laivuose.

tą siekiant atskiros taikos, už
mirštant Jordano prarastas že
mes. Jau prie Nasserio, kuris 
yra pavadinęs karalių Husseiną 
“prostitute” ir “nykštuku”, 
abiejų valstybių santykiai nebu
vo geri. Husseinas buvo paža
dėjęs Nasseriui Jordano premje
ru neskirti žinomo Egipto prie
šo Tai. Karalius, Nasseriui mi
rus, Tai paskyrė premjeru, o 
šiam besirengiant važiuoti į 
Egiptą, tas pranešė, kad Talio 
vizitas nepageidaujamas.

Mergina, Izraelio kareivis, stovi sargyboje Sharm EI Sheiko tvirtovėje, Sinajaus pusiasalio gale. 
Už jos matosi senos Egipto patrankos vamzdis. Iš šios tvirtovės egiptiečiai galėjo kontroliuoti 

įplaukimą į Akabos įlanką, kur stovi svarbus Izraelio uostas Elathas.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
MASKVA. — Po ilgos Brežnevo kalbos sovietų komunistų 

partijos kongrese prasidėjo, vadinami, “debatai”, kuriuose ilgas 
kalbas pasakė respublikinių partijų vadai. Gudijos Piotr Ma- 
šerov puolė, kaip ir Ukrainos Piotr šelest, užsienio propagandą, 
imperializmo ideologus, kurie bandą paveikti sovietinio jaunimo 
moralę ir bandą įskiepyti tam jaunimui buržuazinę ideologiją. 
Mašerovui teko uždavinys pasisakyti ir prieš “netikrus” komu-

Apie užsienio imperialistų pro-. 
į pagandą kalbėjo ir Maskvos par
tijos vadas Viktor Grišin. Ta Kinija paleido

nę iš vidaus.
Kongrese kalbėti buvo pa- 

kaip kiti prieš jį kalbėjusieji, Ki
nijos, bet pabrėžė, kad Hanojus 
gauna paramą iš Kinijos ir iš 
Sovietų Sąjungos. Jis pakarto
jo savo nusistatymą tol kovoti, 
kol bus pasiekta pergalė ir abu 
Vietnamai bus sujungti į vieną 
valstybę.

Kongrese Brežnevas paskelbė, 
kad ateityje partijos nuostatai 
bus pakeisti ir partijos kongre
sai bus šaukiami ne kas ketverį, 
bet kas penkeri metai. Tuo tie 
kongresai bus suderinti su eko
nominiais penkių metų planais.

Brežnevas ir kiti, po jo kal
bėję, atidengė nutarimą jungti 
panašias pramonės šakas į są

jungas, korporacijas, kuriose 
vadovai turėtų daugiau laisvės 
patys planuoti ir vykdyti gamy
bą. Tokie pramonės kombina
tai primena Amerikos dideles 
korporacijas, kurių skyriai rū
pinasi projektavimu, prekių pa
skirstymu, bandymais ir pačia 
gamyba. Brežnevas pasakė, kad 
tik dideli kombinatai gali pa
traukti tinkamus kadrus, gali 
garantuoti greitą technologinę 
pažangą ir geresnį žaliavų pa
naudojimą. Brežnevas pridėjo, 
kad tokių kombinatų neriš “ad
ministracinės sienos”. Jos netu
rinčios būti varžtais geresnėms 
vadovavimo formoms.

Jam, aišku, pritarė Grišinas, 
šelestas ir kiti. Tokios didelės 
korporacijos gali tapti dar vienu 
kolonizavimo veiksniu. Įmonių 
centrai bus Maskvoje, o skyriai, 
kurie iki šiol priklausydavo res
publikų ministerijoms, bus su
jungti į vieną kombinatą ir vyk
dys jo vadų įsakymus, neatsižvel
giant į vietinius reikalavimus.

♦ Kovo mėn. Amerikos did
meninės kainos pakilo tik 0.02%.

tuvą iš Dacčos į Bangkoką, Tai- |neim? belaisvių. Jis irgi

^pagrobta lėktuv^H*^-i
MANILA. — Komunistinė Ki

nija per 24 valandas paleido Fili
pinų lėktuvą su 19 keleivių, ku
rį šeši jauni fihpinų studentai 
privertė skristi į Kiniją. Kelei
viai pasakoja, kad Cantono aero
dromo pareigūnai labai manda
giai elgėsi su keleiviais, kurių 
tarpe buvo keturi amerikiečiai. 
Kinai privertė lėktuvo pagrobė
jus atsiprašyti keleivių už su
darytus nepatogumus.

Kinijoje keleiviai gavo tris 
kart valgyti ir kinų valdininkai 
pareiškė, kad Kinija nepritarian
ti lėktuvų grobimui. Pagrobėjai, 
kurie vadina save Mao Tse Tun- 
go pasekėjais, pasiliko Kinijoje.

BOSTONAS. — Užsidegus 
Bostone dideliam namui, žuvo 4 
asmenys ir 12 buvo sužeistų. Po
licija įtaria, kad namas buvo pa
degtas.

Elath

SAUDI 
ARABIA

EGYPT \

Sinajaus pusiasalis, kurj Egiptas rei
kalauja Izraelio sugrąžinti jam. Izra
elis nenori pasitraukti is Sharm EI 
Sheiko, pusiasalio gale ir jau sujungė 
tą vietovę nauju greitkeliu su Elatho 

miestu, svarbiu Izraelio uostu.

4 Naujas Amerikos povande
ninis laivas “James Madison” iš
plaukė į jūrą su naujausiomis 
daugiagalvėmis raketomis “Po
seidon”. Laivas turi 16 raketų. 
Kiekviena gali sunaikinti atomi
niais užtaisais tris taikinius.

4 Valstvbės departamentas Jis reikalavo, kad policija jį pa- 
paskelbė, kad iš Rytų Pakistano sodintl^ I daboklę. Kitas, buvęs 
bus išvežami amerikiečiai. Kas- S'enero^as pareiškė, kad jis pa-
dien išvyks po vieną karini lėk-

esąs kaltas.
Apie 100 kareivių Fort Benn

ing nužygiavo prie daboklės, kur 
laikomas Calley ir protestavo 
prieš teismo sprendimą.

P. Vietnamo prezidentas Thieu 
pareiškė spaudai, kad jis visą 
laiką buvo tikras, kad kalti dėl

i nu-SST lėktuvo lėšas, paprasti ame- j ^Įylai žudynių asmenys bus
bausti.

4 Šiomis dienomis gali pakil
ti pieno kainos, nes vyriausybė 
pažadėjo ūkininkams pakeltas 
garantuotas kainas.

4 Boeing lėktuvų Įmonė pra
neša, kad kongresui sustabdžius

rikiečiai pradėjo siųsti įmonei 
aukas. Daug gaunama po dolerį 
iš vaikų, šitaip, neprašant, su
aukota jau virš milijono dol. Vi
sos aukos grąžinamos siuntė
jams.

4 Alabamos gubernatorius j 
George Wallace siūlo valstijoms 
sustabdyti naujų kareivių šauki
mą, kol prezidentas nedovanos 
bausmės leitenantui Calley.

PARYŽIUS. — Vyriausybė pa
keitė Paryžiaus policijos vadą, 
paskirdama griežtesnį ir įsaky
dama jam visomis priemonėmis 
išlaikyti mieste tvarką. Senasis 
buvęs per švelnus studentų de
monstracijoms ir riaušėms.

OTTAWA. — Kanados amba
sadorius Kinijai Ralph Collins 
yra gimęs Kinijoje ir gerai var
toja kinų kalbą. Jis bus vienas 
nedaugelio vakarų pasaulio di
plomatų, išmokusių kiniškai.

Sukilimas Ekvadore
QUITTO. — Grupė karininkų 

nuvertė Ekvadoro prezidentą 
Velasco Ibarra, kuris buvo iš
rinktas prezidentu penkis kartus 
ir nuverstas kariuomenės tris 
kartus, šį kartą sukilimui va
dovavo karo mokyklos viršinin
kas gen. Chavez. Jį preziden
tas buvo pašalinęs iš akademijos 
vadų, tačiau jis to sprendimo ne
priėmė ir sušaukęs savo draugus, 
pareikalavo, kad pasitrauktų ka
riuomenės vadas, gynybos mi- 
nisteris ir pats prezidentas. Su
kilėlius remia keturi batalionai, 
stovį netoli sostinės. Preziden
tas irgi turi sau ištikimų dali
nių, todėl padėtis dar nėra visai 
aiški.

NEW DELHI. — Indija ir Pakistanas, gavę nepriklausomybę, 
jau du kartus kariavo dėl Kašmiro. Paskutinis karas buvo 1965 
metais, šiomis dienomis santykiai tarp abiejų valstybių, ryšium 
su Rytų Pakistano sukilimu, labai įsitempė. Indijos parlamentas 
vienbalsiai priėmė rezoliuciją, pasiūlytą pačios premjerės Indiros 
Gandhi. Rezoliucijoje Pakistanas apkaltinamas “nekaltų žmonių 
skerdynėmis”, kurios siekia genocido apimtį. Rytinio Bengalo 
žmonės gali būti tikri, kad Indija stovi jų pusėje, sako rezoliucija.

Protestai dėl 
Calley nuteisimo

FORT BENNING. — Leite
nantą Calley už žudymus Vietna
me nuteisus, jo bausmė automa
tiškai apeliuojama į aukštesnes 
karines instancijas. Jei sprendi
mas ir būtų patvirtintas, Cal
ley bus galima paleisti lygtinai 
po 10 metų kalėjimo.

Baltieji Rūmai pranešė, kad 
vakar buvo gauta apie 5,000 te
legramų, kurių didelė dauguma 
protestavo dėl teismo sprendimo. 
Trys buvę kariškiai Oklahomoje, 
Rhode Island ir Kalifornijoje pa
tys nuėjo į policiją ir pareiškė 
esą kalti panašiais nusikaltimais, 
kaip Calley. Vienas aiškinosi bu
vę lakūnas Il-me Pasauliniame 
kare ir žudęs nekaltus vokiečius.

skutimam e kare davęs įsakymą

Ieško vietos 
konvencijoms

WASHINGTONAS. — Ame
rikos didžiosios partijos jau ieš
ko vietos savo 1972 metų kon
vencijoms. Svarstomi keturių 
miestų pasiūlymai; Čikagos, Mi
ami, San Francisco ir Houstono. 
Sprendimas dar nepadarytas, ta
čiau atrodo, kad abiejų partijų 
centro komitetai yra linkę kon
vencijas šaukti Miami Beach.

Nurodoma, kad Čikaga duoda 
konvencijoms seną Amphiteatro 
salę ir leidžia pasirinkti tik dvi 
savaites liepos mėnesį. Rugpiū- 
čio mėnuo nebetinka partijoms, 
nes Amerikos televizijos stotys 
rugpiūčio pabaigoje ims trans
liuoti 1972 metų Olimpiadą iš 
Muencheno.

San Francisco laikomas nepa
togiu dėl didelio skaičiaus įvai
rių kairiųjų studentų Berkeley 
universitete ir kitur. Houstone 
nėra pakankamai viešbučių. Či
kagos pasirinkimas varžomas 
dar ir negražių prisiminimų iš 
1968 m. demokratų konvencijos 
ir riaušių.

Miami tinka dėl savo viešbu
čių, geros apsaugos galimybių, 
Miami Beach nesunkiai galima 
atkirsti nuo kontinento. Netoli 
yra prezidento Nixono Key Bis- 
cayne vasarvietė. Visa tai kal
ba už Miami pasirinkimą kon
vencijoms.

PARYŽIUS. — Ispanijos bas
kai skelbia, kad valdžia vėl su
ėmė 40 asmenų kovo mėn., kai 
kurie jų buvę kankinami.

Indijos parlamento rezoliucija 
reikalauja, kad Pakistanas tuoj 
sustabdytų jėgos, durtuvų, kul
kosvaidžių, tankų, artilerijos ir 
aviacijos naudojimą prieš begin
klius bengalus. Indija kreipiasi 
į viso pasaulio vyriausybes pra
šydama daryti žygius, kad Pa
kistanas baigtų žmonių skerdy
nes. Kartu Indijos parlamentas 
išreiškia viltį, kad istorinis 75 
milijonų žmonių sukilimas baig
sis triumfu.

Indija kreipėsi į Jungtinių 
Tautų sekretorių U Thantą, ra
gindama jį įsikišti į Pakistano 
veiksmus Rytų Pakistane.

Pakistano vyriausybė paskel
bė ketvirtadienį gavusi žinių, 
kad ginkluoti Indijos piliečiai in
filtruoja per sieną į Rytinį Pa
kistaną. Vyriausybė imsis rei
kiamų veiksmų šią padėtį su
tvarkyti.

Pakistano radijas paskelbė iš 
vyriausybės sluoksnių, kad vy
riausybė labai rimtai žiūri Į In
dijos parlamento rezoliuciją ir 
ją laiko įžuliu kišimusi Į Pakis
tano- vidaus-reikalus.

Amerika pradėjo derybas su - 
Pakistano vyriausybe dėl ame
rikiečių išvežimo iš Rytų Pakis
tano. Vengiama žodžio “evakuo
ti” ir sakoma, kad norima tik 
“išretinti” amerikiečius, kurių 
Pakistane yra 2,200, jų tarpe 
750 — Rytų Pakistane.

arabų kaimą
JERUZALĖ. — Izraelis pra

dėjo savo Jeruzalės priemiesčių 
statybos planą. Trečiadienį, 5 
vai. ryto, į buvusią Jordano Ne- 
bi Samwil vietovę Judėjos kal
nuose atvyko kareivių pilni sunk
vežimiai, daug traktorių ir pra
dėjo griauti arabų namus. Ara
bai už savo nuosavybes gavo po 
280 dol. Nugriautų, su žeme su
lygintų, namų vietoje bus stato
mas modernus Jeruzalės prie
miestis, jau pavadintas Ramot 
vardu.

Namus griaunant visi keliai ir 
gatvės į Ramotą buvo kariuome
nės užblokuoti, šioje vietovėje 
gyveno apie 30 arabų šeimų, jos 
perkeltos į kitą vietas. Priemies
tyje bus statoma apie 10,000 bu
tų. Juose gyvens naujai atvyks
tą žydų imigrantai.

Mažėja pritarimas

WASHINGTONAS. — Pa
skutinis Gąllupo apklausinėji
mas parodė, kad tik 50% ameri
kiečių pritaria prezidento Nixo
no vidaus ir užsienio politikai, 
kiti 13% neturi nuomonės, o 
37% aiškiai pasisako prieš pre
zidentą.

šis nuošimtis yra lig šiol pats 
nepalankiausias Nixonui. Ma
žiausiai rėmėjij jis turįs Vakarų 
pakraštyje, kur tik 47% parėmė 
jo valdžios darbus. Sausio mė
nesio apklausinėjime Nixonas 
buvo gavęs 56%.
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Los Ai gėlės, Cal.
RAŠYTOJUI ŠVAISTUI JAU 80 METŲ

“Praslinko kovas šaltas ir 
snieguotas”.- Tai žemaitės vie
no apsakymėlio pradiniai žo
džiai.. Juos prisiminimi į kalen
dorių pažvelgęs. Kovas prabėgo 
ir tik šešias jo dienas praleidau 
Los Angeles mieste. Tad šis 
žvilgsnis tegul bus atsakymu gri
siems, kurie teiravosi, kodėl Nau- 
j ienose nebebuvę mano kores
pondencijų.

Pataikiau grįžti į skautų Ka
ziuko mugę, kuri buvo šv. Ka
zimiero parapijos kieme kovo 28 
d. Oras geras. Į mugę suvažiavo 
daug žmonių. Prekyba visuose 
skautiškuose kampuose vyko gy
vai ir sėkmingai.

Publikos gausybėje švaistėsi 
ir 80 metų sulaukęs jaunikaitis 
rašytojas Juozas švaistas - Bal
čiūnas. Kovo 27 d. lietuvių ra
dijo programoje buvę nemažai 
laiko skirta švaistui pagerbti ir 
jisai pats per radijų klausytojam 
papasakojęs atsiminimų.

Literatūrą mylinčiai visuome
nei švaisto vardas ir jo kūryba 
gerai žinomi. Iš trumpo pasikal
bėjimo susidarė įspūdis — Juo
zas Švaistas tebėra energingas 
ir visuomenė gali tikėtis dar 
naujos lektūros.

Linkėjimai švaistui dar kūry
bingų metų!

Pagerbė Lindę-Dobila
Skautų mugėje vienas žmogus 

vaikštinėjo punduką spaudos ne- 
šiodamasis. Tai skautu veikėjas 
V. Varnas. Padavė jis ir man 
vieną žurnalo egzempliorių — tai 
“Mūsų Vytis”, šių metų pirmas 
numeris. Klausiau, kiek turiu 
mokėti? Atsakė, jog nieko. Gal 
tik prie progos Naujienose tą 
leidinį paminėčiau.

Metrika tokia: “Mūsų Vytis” 
š. m. pirmą numerį paruošė ir 
savo lėšomis parėmė Akademikų 
Skautų S-gos L. A. skyrius. Nu
meris skirtas skautų garbės na

rio, žymaus pedagogo ir rašyto
jo Lindės Dobilo atminimui. Me
džiagą surinko losangelietis Va
lentinas Varnas, skautų akade
mikų organizacijos pirmininkas.

Tai pagirtinas žygis, kad ilgą 
laiką gyvenant toli nuo Lietuvos, 
dar neužmirštami nepriklauso
mos Lietuvos žymesni žmonės ir 
vertinami jų darbai.

Lindė Dobilas ypač buvo geras 
pedagogas. Panevėžio gimnazi
jos auklėtiniai vis jį mini kaip la
bai tėvišką, jautrų ir nuoširdų 
žmogų, kurio asmuo ir žodžiai 
teigiamai paveikė visam gyveni
mui.

Dobilas yra žymus ir mūsų li
teratūroje, parašęs pirmąjį psi
chologinį romaną “Blūdas” (tu
rinys apie 1905 m. revoliucinį 
sąjūdį Lietuvoje). Jis buvo įsigi
linęs į meno ir filosofijos moks
lus, rašė literatūros kritikos 
straipsnius.

Kun. J. Lindę Dobilą esu ne
kartą minėjęs savo straipsniuo
se, kai kuriais požiūriais gretin
damas su buvusiu mokytoju Ma
tu Untuliu. Dobilas buvo ir vi
suomeniškas žmogus: priklau
sė šaulių sąjungai, Vilniui Va
duoti S-gai, skautijai ir buvo Pa
nevėžio miesto tarybos narys.

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė apie 
Dobilą taip rašė: “Jo galvojimas 
buvo pagrįstas giliu žmonišku
mu ir tolerancija kitų žmonių 
nusistatymui, prie ko dar nebu
vome ypač anais laikais pripra
tę”. Bitė, dirbdama Vilniuje 
“Vilniaus Žinių” redakcijoje, pa
gelbėjo Dobilui ir tą jo pirmąjį 
romaną “Blūdą” išleidimui pa
ruošti. Ir jam išėjus iš spaudos, 
kaip ji mini, esą “M. Biržiška 
pasakė man, kad mūsų liaudies 
sielą pažino jis ir suprato tik 
Dobilo veikalą paskaitęs”.

“Blūdo” autorius tuometinių 
kai kurių fanatikų kunigų buvo 
pultas ir jam priekaištingai bu-

JUOZAS ŠVAISTAS - BALČIŪNAS

vo “nedovanojama”, kam jis ro- dentui pareiškė, jog radijo klu- 
mane socialistą teigiamai pavaiz- bas turi plačios visuomenės pa- 
davo. Tad, trumpai žvelgus į ramą, tad ir toliau veiks. Visus 
Dobilo asmenybę, reikia dar kar- kviečia į radijo balių, visus kvie- 
tą pagirti losangeliečius skautus čia į radijo darbo talką, 
akademikus, ypač V. Varną, kad 
buvo imtasi Dobilą pagerbti, 
išleidžiant specialų skautiškojo 
žurnalo “Mūsų Vytis” numerį.1 
Žurnalo redaktorė yra Ramūnė

madieaius ir Šventadieniu*, ta
čiau ritorij ą hr taurę gtii 
mstruoti tik autorizuotas kuni
gas. Trento susirinkime buvo 
“išaiškinta”, kad Kristus yra ly
giai komunijos duonoje ir vyne, 
dėlto eiliniams katalikams už
tenka duoti tik vieną paviriną

Planuojama, kad būtų greičiau 
ir patogiau, komuniją dalinti 
duoną pamirkant vyne.

Ekskvnigų vedybos 
Italijos bažnyčioje

Reggio Emilia, Italija. — Bro
liai Paolo ir Roberto Camellini, 
buvę kunigai, bet praeitą sausio 
mėnesį kunigystės išsižadėję, 
abudu dvigubose ceremonijose 
kovo 25 dieną vedė žmonas Reg
gio Emilia katedroje.

Abudu padarė sensaciją vieną 
dieną per pamokslus pranešda
mi savo parapijonams, kad jie
du planuoja apsivesti. Vatika
nas jiems davė dispensus ir prieš 
keletą savaičių jiems grąžino ci
vilinį statusą.

Paolo, 41 metų, vedė našlę 
Carla Masini, 36 metų; Roberto, 
44 metų amžiaus, vedė Franca 
Rizzi, 21 metų.

ROCKFORD. ILL
Prasmingas subuvimas

Rockfordo Lietuvos Dukterų 
Draugija tai jauna organizaci
ja, Chicagos L. Dukterų Drau
gijos atžala- skyrius, ruošia ne
paprastą lietuviams suėjimą sek
madienį, balandžio 18 d. per At
velykį, Lietuvių klubo salėj. Pra
sidės 12 vai. iki 5 vai. po pietų. 
Kur Lietuvos dukterys, ten bos 
ir Lietuvos sūnūs. Veiks ir ba
ras. Skanius valgius pagamins 
irgi Lietuvos dukra p. Petronėlė 
Savickieė. Bue viliojanti pra
moga išmėginti savo laimę su
augusiems ir jaunimui.

Mielos Lietuvos dukterys, se
sės rėmėjos ir Lietuvos sūnūs 
maloniai kviečiami dalyvauti.

Įėjimas dovanai. Rockfordo 
L. dukterys kreipiasi į visus lie
tuvius parinkti įvairių dovanė
lių mažų ir didelių skirtingų 

daiktų ištarmėj imui.
Rengėjos p. Bubelienė ir kitos 
prašo pristatyti atvežti skirtas

dovanas į P- PoSkų kepyklą dar 
savaitę priai Vėbras. Negalė
dami atvežti, skambinkite 968- 
W55 arba “968-6807.

šio parengimo tikslas — ži
nome, knd mūsą Uetu vee dukros 
turi jautrias širdis — padėta pa
gelbėti kiekvienam patekusiam 
į vargą, nelaimę lietuviui.

L. D. D-jos valdyba

KAINA 5776.00 
liyyksia ii Bostono: 

BIRŽELIO 3, LIEPOS 14, 
RUGPJŪČIO 26. 

Lietuvai* iias srupė* praleis 
po 11 cK*nę.

Dalyvi* skaičius ribotas — 
XESIVKLUOKITE

Dėl smulkesnių žinių ir regist
racijos kreipkitės į 

TRANS - ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE 
390 WEST BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
Telefonas: (617) 268J764 

Savininkė: Aldona Adomonienė
— - - i

Kviklytė.
— Radijo klubas rengia balių 

šv. Kazimiero parapijos salėje, 
balandžio 17 vakare. Pelnas ski
riamas radijo valandėlės išlaiky
mui. Radijo klubas yra visų lie
tuvių organizacija. Netarnauja 
jokiai partijai, bet visiems lie
tuviams. Kai kurie partiniai vei
kėjai agituoja, jog tokio radijo, 
kurs neturi politinio “užnuga
rio”, čia nereikia. Radijo klubo 
pirmininkė solistė Stasė Klimai- 
tė-Pautienienė šiam korespon-

— Ona Motiekienė, labai daug 
pasidarbavusi Tautinius namus 
steigiant bei SLA kuopos paren
gimus rengiant, skautų mugėje 
žmonių pasišnekėjimuose prisi
minė ir Naujienas, kurias ji jau 
daug metų gauna. Linki dien
raščiui gerai gyvuoti.

— Baltrus Barniškis, buvęs 
įvairių organizacijų veikėjas, 
Naujienų bendradarbis, po ope
racijos jau daugiau kaip du me
tai tebėra slaugymo namuose. 
Ligonis negali vaikščioti, bet iš 
lovos pajėgia išlipti. Visada 
spaudą mėgęs ir dabar Baltrus 
Barniškis daug skaito.

J. Klauseikis

BAŽNYTINĖS ŽINIOS

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija’ yra 
, veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias.

Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkšL $2.50.
Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus Šuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Where has 
all the 

money gone?
Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kietais 
viršeliais $10.00, minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija.

Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
nasauiie'tiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban 
kai ir kt

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL, 60608.
< - - - - - - -- ■ -

IlIIIlIlIKIIlIIKIlIlIlIIIIIlKIIIlIIIlISr
POEZIJOS PAVASARIAI

Amžina tautos dvasia,
Laimink mūsų sieki — 
Vėl gyvenki mumyse, 
Giesmėje skambėki.

Vincas Jonikas
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindinu žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirguliais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psL $2.00.
3. Bernardas Brazdžionis, DIDŽIOJI KRYŽKELĖ. Eilėraščiai. 112 psl. 

Kaina $1.00.
4. Kazys Bradūnas, SIDABRINĖS KAMANOS. Premijuotas poezijos rin

kinys, 95 psl. $2.00.
5. Butkv Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psL Kaina S3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINE SĖJA. Eilėraščiai, 86 psL $2.00.
9. Pranas Koculis, DULKĖS EŽERE. Eiles, 62 psl. $0,75.

10. Pranas Naujokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika, 64 psl. $2.00.
11. Alė Rūta - Nakaitė, BE TAVĘS. Poezija, 133 psl. $2.00.
12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTE. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.
13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu SUeUS", vertimas, 42 psl. $2.00.
14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga. 152 psl. $2.50.
17. Petras Šagalas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psl., $1.00.
18. Petras Sagotas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00.
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psL $2.50.
21. Alfonsas Tyruolts, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

55 psL $1.00.
23. Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS. Su trumpu jų apra

šymu ir gausybe dainų. 80 psl. $2.50.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psL $3.00.

Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti | Naujienų 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar piniginį orderį.

N A U J IENOS,
1739 So. Halsted SU Chicago, Ill. 60608

■ >■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■> •■■•■sb® a immv

Čikagos kunigų nuotaikos

Čikagos kunigų asociacijos na
riai savo susirinkime Sheraton 
viešbutyje atmėtė pasiūlytą 
priimti rezoliuciją pasmerkian
čią pastangas liberalizuoti Illi- 
nojaus statutus, kuriais yra 
draudžiami abortai. Pasiūlytoje 
rezoliucijoje buvo sakinys “Alės 
esame priešingi abortų įstaty
mų liberalizavimui Minoj u je”.

Kalbėtojas kun. Neil Mc
Laughlin apkaltino Romos ka
talikų bažnyčią, kad ji savo ty
lėjimu “pilnai kooperuoja su ka
rą Indokinijoje vedančiomis jė
gomis, tuo būdu prisidėdama ir 
padėdama karą pailginti”.

Jis tvirtino, kad Amerikos už
sienių politika esanti paremta 
“nemorališkomis premisomis”, 
laikant gyventojų daugumą 
skurde, kad nedaugelis “turtin
gųjų ir galingųjų” galėtų kon
troliuoti pasaulio turtus.

Kur yra šios šalies vyskupai 
ir kiti dvasiiiinkai, klausė kal
bėtojas, akivaizdoje visų netei
sybių?

Kas bus sekantis popiežius?
Vatikane atvirai kalbama, kad 

sekantis po Pauliaus VI popie
žius bus dabartinis popiežiaus 
Vatikano valst. sekretorius kar
dinolas Jean Villot, prancūzas, 
valstietis, plūgą iškeitęs į su
taną. Tai būtų pirmas popiežius 
ne italas po olando popiežiaus 
Adriano VI mirties 1523 me
tais, Kalbama, kad popiežius

Paulius VI kardinolui Villot sim
patizuoja ir tyčia jį pasirinko 
bažnyčios “camerlengo” (Čem
berlenu), o “camęrlengo” laiki
nai eina popiežiaus pareigas šiam 
išvažiavus, susirgus ar mirus. 
Kard. Villot esąs labai švelnaus 
būdo, kuklus, bet kietas dery
bose. Villot į kunigus įšventin
tas 1930 m. balandžio 19 d., į 
vyskupus 1954 m.; yra 65 m. 
amžiaus. <■ •

Kunigai reikalauja 
atpalaiduoti celibatą

New World praneša iš Balti- 
morės, kad “Delegatai metinėje 
Amerikos kunigų tarybų fede
racijos (NFPC) konferencijoje 
pareiškė, jog “teisybės - gady 
nė mums atėjo”, pareikalavo 
“tuč tuojau pradėti pakeitimus, 
kad celibatas lotynų apeigų ku
nigams” būtų padarytas pasi
renkamas, o ne privalomas.

Tik Lawrence kardinolas She- 
han ir Notre Dame universiteto 
rektorius kun. Hesburgh pilnai 
pasisakė už “tradicinį celibatą”, 
bet iš daugiau kaip 200 NFPC 
delegatų 181 prieš 23, trims su
silaikius, nubalsavo už celibato 
laisvą pasirinkimą.

Čikagoj komuniją duos 
dviejuose pavidaluose

New World praneša: kad “su
teikta autorizacija katalikams 
Chicagos arkidiocezijoje priimti 
komuniją abiejuose pavidaluose 
per eucharistines liturgijos cele- > 
bracijas, išskiriant paprastus sek

INSURED

It just goes. ■ > :' '' ■ • ■
You shake your head. :4-.
You see it slip out of your hands

and you worry. ;,4 .wi 
‘ Instead of worrying, why not do 
something about your money? Save 
some. Painlessly.

Join the -Payroll Savings Plan 
where you work.

Your money will add up faster than 
ever before, because now there’s a 
bonus interest rate on all U.S. Sav
ings Bonds. Now E Bonds pay 
when held to maturity of 5 years, 10 
months (4% the first year). That ex
tra payable as a bonus .at ma
turity, applies to all Bonds issued 
since June 1, 1970...with a com
parable improvement for all older- 
Bonds.

Get a grip on your money the Pay
roll Savings way. It’s an easy way to 
see your money grow instead of go.

If loąt, stolen, or destroyed, 
• Whe» needed* they caa be >

prood wy to srre.

Take stock in America.
Now Bonds pay a bonus at maturity

Tbe U.S. Cotrnmtnl dueuuot paty for Aua ai*Tartia—ii<_ 
k fo Kiaiwlaid aurraee «■ Honywotion with The
DaRrt~e of Trniiraaii TW

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, IH. 60608

2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Peter Kazanauskas, President Tel. 847-7747

warm

PER ANNUM

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10.000. OR MORE.

2 YEAR MATURITY

ACCOUNT
PER ANNUM --------

Paid tad 1OFFICE HOURS
“ Monday, Tuesday, Friday, 9 A-M. U 4 PJL

Thursday. 9 A.M. to-R P-M.
Saturday, 9 A.M. to t PJC. ____

Wo 8.^ Now |NSURED to $20,000
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SAMPROTAVIMAI APIE “ŽIRGĄ”
“Draugo” šeštadieniniame 

priede vasario 13 d. išspausdin
tas straipsnis “Iš kur lietuvių 
kalboje atsirado žodis “žirgas”? 
Po daugelio aptarimų, remiantis 
mongolų kilmės filologo Simano 
šišmano rašiniais, prieita išva
da, jog žodis “žirgas” atėjo į 
lietuvių kalbą kaip skolinys iš 
Altajaus kalbų šeimos, būtent 
iš tolimosios mongolų kalbos”.

Nusistebėjimą sukelia ne vien 
toks atradimas, bet ir kalbinin
kų nusistaymas savam įsisenė
jusiam pavadinimui svetur ieš
koti etimologinės kilmės, tarsi 
nebūtų nuosavų šaltinių, jei ka- 
dar ir užakusių amžių slinktyje. 
Straipsny nusiskundžiama, kad 
nei baltų kalbų pagalba negalima 
buvo nustatyti “žirgo” kilmės. 
Kokios gi kitos pagalbos reikia, 
jeigu latvių kalboje vadinasi 
“žirgs”, o prūsų “sirgis” — tos 
pat šaknies, tik pirmoji prie
balsė minkščiau ištariama, kaip 
kad būdinga toms kalboms.

Jeigu buvo ieškota “žirgo” kil
mės, tai turėjo būti ieškoma ir 
“arklio”; apie jį nerašoma, gal 
jau surasta?... Mums eiliniams 
atrodo paprasti: apžergė lie
tuvis eiklų gyvūną, kuris 
apžergusįjį nešioja, ir turi 
žirgą. Veiksmažodis “žergti”, 
apžergti, išsižergti (stovi išsi
žergęs) , manding yra senesnis ir 
vartojamas anksčiau nei lietu
viai suėjo į sąlytį su mongolų 
totorių, karaimų tautomis ke
turioliktame amžiuje. Nei ta

da, kada lietuviai .buvo nužygia
vę iki Dmestro ir Dniepro žiočių. 
Ir nei tada, kada lietuviams iš 
ten pasitraukus į Lietuvą atžy
giavo totoriai ir Čia ėmė kurtis.

Viena yra aišku, kad prisijau
kinę, ar iš kaimynų gavę pri
jaukintą šitą taurų gyvūną ve
getarą, lietuviai lengvesnį, grak- 
štesnį lai bako j į panaudojo jočiai 
ir praminė žirgu, o stambesnį, 
sunkesnį skyrė žemei arti ir turi 
arklį.

Viršminėtame straipsnyje tar
tum apgailestaujama, kad Alta
jaus kalbų įtaka lietuviu kalbai 
dar nesanti ištirta, kas, girdi, 
būtų labai naudinga. O mes iki 
šiol tikėjome, kad lietuvių kal
ba yra seniausia ir žodingiausia; 
ji gintaro žemėje terpdama, įsi- 
klaususi į jos balsą, į Baltijos 
bangų čežėjimą ir neperžengia
mų girių šlamėjimą, išugdė ją 
melodingą, raiškią ir vaizdingą, 
kokią tebeturime iki šiol. Tik il
gą laiką slavų hegemonijoje nio
kojama, lietuvių kalba buvo ap
sikrėtusi slavizmais, bet Nepri
klausomybės laikotarpyje buvo 
nuvalyta.

Rusija 240 metij nešė mongo
lų jungą, jų valdoma ir terio- 
jama, bet savo slaviškos kilmės 
kalbą išlaikė. Tik praeitame 
šimtmetyje kai kurie rusų mok
slininkai nusiskųsdavo, kad to
toriai valdydami sudarkė rusų 
tautinius bruožus ir neigiamai 
paveikė rusų chorakterį žiauru
mu, klasta bei išvystė tinginys-

Paprastai ant keliy yra nutiesta viena linija, tašiau ką vairuotojui daryti, kai jis privažiuoja ke
lią, kaip šis Britanijoje, netoli Trotton miestelio? Paaiškėjo, kad šitame kelyje linijy tiesimo kon- 

traktoriai demonstravo savo mašinas linijoms tiesti.

|lėje. esą viską jau prirengė ir 
laukia parengimo dienos. Iš 
komisijos pasitraukusios V. Sa
muolis vieton išrinkta A. Kalys. 
Dabartinis komisijos sąstatas: 
Julius Klimas, Emilija Survilas 
ir Antoinette Kalys. Pirminin
kė Julija Sadauskas susirinkimą 
tinkamai pravedė.

Susirinkimą užbaigus prie 
vaišių stalo bei didelio torto ap
kaišyto žvakutėmis, su dainele 
Ilgiausių metų atšventėme šių 
malonių klubo darbuotojų gim
tadienius: Antoinette Grigonie- 
nės, Mrs. Venskūnienės ir Kas
paro Kriščiūno, kurie mus pui
kiai pavaišino. A. Jusas

mil gaunančiu ir nuo mokesčiu 
išsisukusių nuošimtis jau pa
rodytas 1.66'i.

■ ......

ASTUONIOS UŽ AŠTUONIS
Naujienos yra išleidusios arba laiko savo knygyne brošiūras ir 

knygas įvairiais klausimais, reikalais ar naudingam pasiskaitymui, čia 
yra išvardinti leidiniai, kainuoją po 1 doleri:

čikagietė, ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Knyga yra ypatingai naudinga tiems, kurie baigia pamiršti komunis
tines 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 Jasiūnas, 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
BO APLINKYBĖS. Naudingi pasiskaitymai visiems. 69 psl.

Vincas Žemaitis, SŪDUVOS PRAEITIS. Trumpa archeologinė ir 
politiniai istorinė Suvalkijos apybraiža. 140 psl.

šios knygos yra gera šeimos knygynėlio pradžia Jas ir kitus lei
dinius galima gauti Naujienose, atsilankius asmeniškai arba prisiun- 
tus piniginį orderį.

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

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitą. 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 gražia 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

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

tės dvasią. Mongolai paliko Ru
sijoje ir savo kraujo atžalas, 
prievartaudami moteris.

Kad lietuviai, kaip rašoma 
straipsnyje, pasimokė iš totorių, 
chazarų ir kitų mongolų kariš
kos taktikos su jais bekariauda
mi, tuo galima patikėti, nes anais 
laikais kariavimo mene jie sto
vėjo aukščiau už vakarų Europos 
tautas.

Gal ir arklių veislę pagerino, ka
dangi arabų veislės arkliai buvo 
ir tebėra garsūs. Bet “žirgo” 
vardą patys nusinešė iš Lietu
vos, savotiškai ištardami “ažir- 
ga”. Kaip matosi, garsas “a” žo
džio pradžioje šioms tautoms yra 
būdingas: Altajus, Algeria (Al- 
žiras), Asvanas, Amanas, An
kara. Azarbaidžanas, Armėnija, 
Ataturkas, arabas ir daug kitų. 
Taip ir lietuvišką “žirgą” tar
dami pirmiausia prasižiojo su 
“a”, o galūnę “s”, kaip jiems ne
reikalingą, numetė.

Imant dėmesin lietuvių kalbo
je reikšmingą vietą užimantį 
garsą “ž”, kuriuo nuspalvinti 
yra tokios sąvokos, kaip žodis, 
žadas, žemė, žmogus, žvaigždės, 
žara, žiedas, žiburys, žaizdras, 
žaismas, židinys, žolė, žaluma, ža
vesys, žagrė, žirginėliai ir t. t., 
kaip galėtų būti jų tarpe sve
timas “žirgas”. O kaip su žirk
lėmis? Ar ir jos drauge su žir
gu atšuoliavo iš tolimo Altajaus?

Jeigu lietuviai žiloje senovėje 
rengėsi avikailiais — turėjo au
ginti avis, o moterys siūlams su
verpti iš vilnų turėjo turėti ir 
įnagį joms nukirpti, žinoma, ne 
su peiliu ar kardu nukirsti, bet 
sukeistus du peilius su ašelėmis 
galuose pirštams nusitverti. Jei
gu turėjo įrankį, tai žinojo kaip 
jį ir pavadinti. Kadangi kerpant 
jos žirgčioja, žergiasi— aišku 
— pavadino žirklėmis.

Užuot tyrinėję Altajaus kal
bų įtaką lietuvių kalbai, ar ne
būtų sveikiau patyrinėti, kokią 
įtaką lietuvių kalba turėjo 
anoms tautoms. Būtų padarytas 
žingsnis atsipalaidavimui nuo 
menkavertiškumo jausmo.

O. Algminienė

Lietuvių skautų kelionė į Europą
Užsiregistruoti dar galima iki balandžio 15 d.

L. S. S. Kanados rajonas or
ganizuoja kelionę į Europą. L. 
S. S-os atkūrimo 25 metinę Ju
biliejinę stovyklą Vokietijoj ir 
ekskursiją po 6 Europos valsty 
bes.

Po ilgų derybų su Įvairiomis 
kelionių agentūromis siekiant 
pigiausių ir geriausių rezultatų 
buvo susitarta ir pasirašyta su 
lėktuvo ir žemės kelionės agen 
tūromis sutartys. Anksčiau 
skelbtos žinios ir suma kiek pa
sikeičia, geresnis lėktuvas, pa 
togesnės kelionės sąlygos Eu
ropoje, geresni viešbučiai ir 
transporto priemonės turėjo 
Įtakos i kainų pasikeitimą, šio 
skelbimo žinios yra galutinės.

Išskrendam liepos 9 d. 7 vai. 
vakaro Torontas — Londonas 
lėktuvu Capitol International 
Airline DC 8; grįžtam liepos 
30 d. 1 vai. po pietų Luxenbur- 
gas — Torontas. Kaina lėktu
vu ten ir atgal $216.00 Įskaitant 
Trip Constallėtion Insurance 
apdraudą po $7.00 kiekvienam. 
Nelaimės atveju kelionėje atsi
dūrus ligoninėje ar pas daktarus 
reikia paimti sąskaitas, kurias 
padengs Kanados OHSC ir 
OHSIP.

Prašyti iš Kanados valdžios 
kelionei pašalpos pinigai Kana 
dos jaunimui dar negauti, bet 
tikimės teigiamo atsakymo. 
Jie žymiai sumažins kelionės 
išlaidas.

Kanados Rajono Vadas
s. K. Batura

“NAUJIENAS” SKAITO VISŲ 
SROVIŲ ŽMONES: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO
NALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS” 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERIAUSIUS 
RAŠTUS.

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

Jau išėjo seniai laukta
Juozes Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU 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.
Knygų galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

čeki ar Money orderį tokiu adresu:

Kelionė po Europą 13 dienų 
$265.00. Į $265.00 sumą Įeina: 
Kelionė, maistas, nakvynė, pa
lyda, rankpinigiai įėjimui Į lan
komas vietas, bagažo perneši
mas (1 gabalo kiekvienam). 
Bus lankoma Londonas, Pary
žius, Ženeva, Montreau, Mila
nas, Verona, Venecija, Zalsbur 
gas pro Muncheną, štutgardą į 
stovyklą Heidelberge — Schwe 
zingen. Stovykla $15.00 savai
tei.

Keliautojų gali būti trys gru
pės:

1. Skrendantieji tik lėktuvu;
2. Skrendantieji lėktuvu ir 

dalyvaujantieji kelionėje;
3. Skrendantieji lėktuvu, da 

lyvaujantieji kelionėje ir sto
vykloje.

Užsiregistruojantieji ir jau 
užsiregistravę kurie nepranešė, 
kokioje grupėje keliaujate, tu 
rite tuoj pranešti. Pagalvokite 
apie šios vasaros 3 savaičių 
atostogas Europoje už prieina
mą kainą. »

Mes dar turime lėktuve vietų 
ir gali registruotis į bet kokią 
aukščiau išvardintą grupę — 
skautai ir neskaniai — iki ba
landžio 15 d. atsiunčiant $100 
čekį adresu: D. Keršis, 487 
Windermere Avenue, Toronto 
9, Ontario — Telephone: 762 - 
'5521 arba M. Vasiliauskas 51 
Smithfield Drive, Toronto 18, 
Ontario — Telephone 251-5126. 
Likusius pinigus reikės sumo
kėti dalimis arba vienu čekiu 
iki gegužės 10 d. šios datos, jau 
pasirašius sutartis, yra labai 
svarbios, nes reikia mokėti 
kompanijoms. Nesumokėjus lai
ku gali (pražūti kiti jau su
mokėti pinigai ir su nuostoliais 
sutrukdyta kelionė. Jauskime 
kiekvienas atsakomybę.

Brighton Parkas
Joniškiečių klubas

Joniškiečių Labdarybės 
Kultūros Klubo nariai ir narės 
bei norintieji prisirašyti prie 
klubo prašomi įsidėmėti, kad 
susirinkimo balandžio 6 diena 
neturėsime, nes tą dieną bus. 
svarbūs rinkimai, tarp kitų ir 
Chicagos miesto mero. Turėsi
me palaukti iki kito susirinki
mo gegužės 4 d.

Praeitas susirinkimas kovo 2 
d. visai valdybai dalyvaujant 
buvo skaitlingas nariais ir dar 
prisirašė trys naujos narės, bū
tent Magdalena Grisius, Uršulė 
Pratapas ir Antoinette Vaitkus, 
kurios priimtos gausiu plojimu. 
Raštininkės Antoinette Kalys 
protokolas bei kitų valdybos na
rių pranešimai buvo priimti. 
Komisija, kuri buvo paskirta 
suruošti įvairių žaidimų vakarą 
balandžio 14 d. Hollywood sa-

56 milijonieriai 
nemokėjo mokesčių 

Kongresmanas Henry 
Reuss (D., Wis.) pareiškė, kad 
1970 metais 1,203 amerikiečiai 
yra pranešę, kad jie turėjo po 
daugiau kaip milijoną dole
rių pajamų, o Iždo departa
mento statistika parodo, kad 
56 tokie milijonieriai už 1969 
metus nėra mokėję jokių paja
mų mokesčiu.

Amerikiečių, turėjusių me
tinių pajamų mažiau kaip 
$5,000 esą 37.4 nuošimčiai, ku
rie pajamų mokesčių nemokė
jo. Pradedant nuo $5,000 iki 
$30,000 pajamų mokesčių ne
mokėjusių yra tik vidutiniškai 
apie penktadalis vieno nuošim
čio, bet pajamoms kylant, mo
kesčių nemokančių nuošimtis 
didėja, o virš milijono paja-

Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sąlyga sėkmingai teatro pradžiai. Jis 
iškelia mėgėjus i žvaigždes, išaugina 
abejingą publiką nuolatiniais mėgė
jais. kurie drauge su artistais pergy
vena scenos burtų žavesį. Artėjant 
teatro sezonui, jau dabar reikia pa
rinkti veikalus. Naujienose yra gali
ma gauti naujausius teatrui leidi
nius:

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAI. 
Gražiai išleista, kietais drobės virše
liais, 180 psl. knyga. Joje du vaidini
mai — “Bubulis ir Dundulis”. 3 veiks
mu linksmas nutikimas, taip pat 
“Svajonių šalis”, 5 veiksmų vaidini
mas jaunimui ir suaugusiems. Kaina 
4 dol. Puikus leidinys kiekvienam 
knygos mėgėjui.

Anatolijaus Kairio trys knygos:
VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmu satvri- 

nė komedija, premijuota Čikagos Sce
nos Darbuotoju S-gos, kietais virše
liais. kaina 1.00 dol.

DIAGNOZĖ. 3 veiksmu komedija iš 
lietuviu gyvenimo Amerikoje. 150 
psL, kaina 1.00 dol.

LAISVĖS MEDIS, 4 v. istorinė pje
sė. 120 psl., kaina 1.00 dol.

Tegul šie ir kiti scenos veikalai bū
na akstinu gyvuoti esančioms scenos 
mėgėjų grupėms ir impulsu naujiems 
ryžtams, kad lietuviškas žodis, pagar
biai ir didingai ištartas scenose, iš
liktų gyvas Lietuvos ainių kalboje ir 
širdyse.

NAUJIENOS,
1739 So, HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILL, 60608

"NAUJIENOS" KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

/ ...i. 111, n <

Dr. KAZYS GRINIUS 

ATSIMINIMAI IR MINTYS 
II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina §5.00. 

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už S5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrištą) už $2.00. 
NAUJIENOS 

1739 So. Halsted Street — Chicago 8, Ill. 
i- '

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusi. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už §4-00, 

o kietuose viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai
Apdrausti iki 520,000.

I

UNIVERSAL
■ - --ruiriir------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- --------- -- ------ ---- --------

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

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

n ■

3 — NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL— FRIDAY, APRIL 2, 1971



THE LITHUANIAN DAILY NEWS
ubUBheh Dallj Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co-, Ise.

173$ So. Hoisted Street, Chicago* UI. e060ė. ha 1*4100

“VIENYBĖJE” APIE SIMĄ KUDIRKĄ
“Vienybėje” š. m. 4 nr. rašo kius, kurie bando “šmeižti 

ma, kad iš Lietuvos žurnalis- mūsų santvarkų” , labai greitai 
tas Vytautas Miniotas atsiuntęs sutvarko kulka j pakaušį. Ge-

toją į kabinetą, ilgokai stebė
jęs Simą Kudirką ir padaręs iš
vadą, kad Amerikos laikraš
čiai neteisingai rašę, būk jis 
buvęs muštas. Nes: “Nei ant

Kudirka Lėgo iš vadinamos ta
rybinės Lietuvos, o dabar jau 
pyksta, kam emigrantai jį nau
doja šmeižimui Tarybinės Lie
tuvos.

SECOND • CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

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

10 cents per copy. 10 e. on Saturday

Dienraščio kainos:
Jhicagoje ir priemiesčiuose 

metams -_______________ $20.00
pusei metų ______________ $11.00
trims mėnesiams --------- $6.00
vienam mėnesiui  $2.00

Kitose JAV vietose: 
metams_________________ $18.00

pusei metų------------------------ $10.00

trims mėnesiams  $8.00 
vienam mėnesiui  $1.75

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 
drovė, 1739 So. Halsted Su, Chicago, 
Hl. 60608. Telet HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

“išeivijos spaudai” ilgą rašinį 
apie Simą Kudirką. “Vienybė” 
tą rašinį sutrumpinusi ir norin 
ti su juo supažindinti savo skai
tytojus. Kitaip tariant, ji ima-

riausiu atveju ilgametė tremti
mi į Sibiro kacetus. O jeigu 
asmuo perdaug jau užsieniuo 
se žinomas, tai bepročių na
muose jam vietelę suranda.

veido, nei ant kaklo, tuo labiau 
galvoje — nesimatė nė mažiau
sio smurto žymių, per porą 
mėnesių jos negalėjo užgyti, ne 
palikdamos jokių pėdsakų, jo-

Aišku, kad naganą įrėmus į 
krūtinę Simas Kudirka ir ne
galėtų kitaip pasakyti. O jeigu 
ir kitaip sakytų, tai Miniotas 
savaip parašytų. Rašo, kad

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

Geruoju iš pavergtų žemių nesitrauks
Pilnas Sovietų Sąjungos komunistų partijos genera

linio sekretoriaus Leonido L Brežnevo tekstas dar nepa
siekė Amerikos, bet žinių agentūros jau perdavė svarbes
nius Brežnevo kalbos paragrafus, iš kurių matyti, kad 
nei komunistų partijos vadovybė, nei Sovietų Sąjunga 
taikos nesieks ir savo karo jėgų bei policijos dalinių iš 
okupuotų rytų Europos valstybių neatšauks.

si tarpininko vaidmenį ir Simo 
Kudirkos tragediją nori persta 
tyti taip, kaip norėtų Lietuvos 
okupantas.

Miniotas rašo, kad jis suži
nojęs, jog Simas Kudirka bu
vęs atžagarus viršininkams, 
mėgdavęs nepalankiai išsireikš 
ti apie trūkumus ir vienokias 
ar kitokias blogybes. Be to, jis 
klausydavęs užsienio radijo, 
šmeižęs “mūsų santvarką”. 
Įspėtas purkštaudavęs ir įvai
riai plūsdavo.

Tai tik mažiems vaikams pa
sakos. Kas tik nusivokia šiek 
tiek apie okupantą ir jo lietu
viams primestą santvarką, tai 
tikrai šį teiginį beskaitydamas 
tik karčiai nusišypsos. Ten to- 
■rr*-

Miniotas rašo, kad jis kalbė
jęs su Simo Kudirkos motina 
Marija Šulskiene ir žmona, ku 
rios negalėjusios pasakyti, ko
dėl jis norėjęs iš laivo pabėgti. 
Girdi, jo gyvenimo nepasaldi
no ir pernai gautas naujas bu
tas.

Tai tau ir gyvenimas! Simas 
Kudirka su žmona ir dviem 
vaikais net iki pernai net buto 
neturėjo. Tai kaip jie mano 
Ameriką pavyti, kuomet čia ir 
paprasčiausias darbininkas, tik 
fabrike dirbdamas, ne tik turi 
butą, bet ir gražiausius namus 
nusiperka.

Kadangi nei iš motinos, nei 
iš žmonos nieko negalėjęs pa
tirti, tai pats nuėjęs pas tardy-

Sovietų spaudai prašnekus apie valdžios nutarimą

rusų sauvalės pripažinimu. Iki šio meto JAV, Didžioji 
Britanija ir Prancūzija šios sovietų sauvalės nepripažino. 
Galimas daiktas, kad prancūzai su britais ir būtų pripa-

kių randų”. Taip porina Vy
tautas Miniotas.

Na, žurnalistui taip naiviai 
nederėtų rašyti, juk nereikia 
nei gydytojo, nes kiekvienas 
žmogus žino, kad randai kūne 
atsiranda tik po raumenų per- 
kirtimo ar sudraskymo, — su
žalotiems raumenims suaugus.

Nei latvis Brieze, nei kiti liu
dininkai matę mušant Simą Ku 
dirką, nesakė, kad jis buvo 
peiliais pjaustytas, durtuvais 
badytas ar kardais kapotas. 
Šiaip mušant kumštimis ar 
spardant kojomis išsilieja krau 
jo indai, atsiranda po oda mė
lynės ir sutinimai — guzai, ku 
rie po savaitės, kitos pranyks
ta, nepalikdami jokių žymių. 
O tuo labiau randų. O tikrumo 
je, jeigu ir būtų žurnalistas 
Miniotas tuos randus ar kito-j 
kias mušimo žymes matęs, tai 
vistiek būtų rašęs taip, kaip 
jam liepta rašyti.

Kudirka už “nusikaltimą” tu
rėsiąs atsakyti. Žinom mes, 
kad ten už mėginimą patekti į 
laisvę žiauriai baudžiami.

Bendrai žurnalisto Vytauto 
Minioto rašinys okupanto lei
džiamuose laikraščiuose nebus 
patalpintas. Jis skirtas tik 
“Vienybės ” ir “Laisvės” skaity 
tojams mulkinti.

Žinoma, jeigu tokį rašinį pa
rašytų laisvoje šalyje gyvenąs 
žurnalistas, galima būtų ir rei
kėtų patikėti. Bet kada rašo 
žmogus žiauriausios pasaulyje 
priespaudos valstybėje, tai 
baisiai sunku tokiu rašiniu pa
tikėti. Stasys Juškėnas

Komunistams darbininkai 
“kontrrevoliucionieriai”
Čekoslovakijos “neostalinis- 

tas” Vasil Bilak, kompartijos 
politbiuro narys, išsiuntinėjo

Kiek truko sutverti žemę?
NASA žemės ir planetų 

mokslo skyriaus viršininkas 
.Paul Gast naujausiame prane
šime pareiškė, kad ištyrus 
Apollo 14 iš mėnulio parneštus 
akmenis, prieinama išvados, 
kad mūsų žemei į solidų ka
muolį susitraukti truko apie 
500 milijonus metų ir kad iš 
spėjamų 4 bilijonų žemės am
žiaus metų pusketvirto bilijo
no praėjo kaip dabar yra. Esą 
galima prileisti, kad kontinen
tai, okeanai, atmosfera ir že
mės pluta susiformavo per pir
muosius pusę bilijono metų, o 
per likusius pusketvirto bilijo
no mažai kas bepasikeitė.

padidinti maisto produktų gamybą ir bent truputį paleng
vinti komunistų pavergtų masių gyvenimą, manyta, kad 
rusai sumažins savo karo jėgas ir atleis okupacijos ir iš
naudojimo varžtus visai rytų Europai, bet tikrovė yra 
kitokia. Brežnevas, sustiprinęs savo asmeninę galią par
tijos vadovybėje ir suglaudęs ryšius su karo ir policijos 
vadais, tęsia tą pačią agresingą rusų užsienio politiką. 
Jis ir toliau tebesiunčia karo medžiagą ir “patarėjus” į 
artimuosius rytus, o tuo pačiu metu stengiasi sustiprinti 
rusų galią karo metu pagrobtose srityse.

United Press žinių agentūra, sutraukusi į trumpus 
paragrafus 6 valandas besitęsusią Brežnevo kalbą, ši
taip formuluoja jo planą Europos taikai: “Sustabdyti 
ginklavimąsi ir įvesti kolektyvinį saugumą, pradedant 
Antrojo Pasaulinio Karo išdavoje įvykusių teritorialinių 
pakeitimų pripažinimu”. Brežnevas nieko nekalbėjo apie 
taiką su Vokietija, jis neužsiminė apie sovietų karo jėgų 
atšaukimą iš Europos, bet jis reikalauja pripažinti rytų 
Europoje padarytus sienų pakeitimus.

Rytų Europoje sienas sauvališkai kaitaliojo viena So
vietų Sąjunga. Jį sąmoningai trukdė Vokietijos taikos 
konferenciją, kad nereikėtų rusams trauktis iš rytų Euro
pos. Amerikos, britų ir prancūzų karo jėgos atšauktos iš 
visų Europos valstybių. Jos paliktos tiktai Vokietijoje, kad 
rusai neužgrobtų visos Vokietijos. Karo pabaigoje nutarta 
laikinai Vokietijoje palikti kelis dalinius, kol bus sušauk
ta Vokietijos taikos konferencija ir nustatytos Vokieti
jos ir kitų Europos valstybių sienos. Rusai taikos konfe- siomis pavergtomis tautomis, su komunistinio koloso 
renciją atidedinėjo ir patys sienas kaitaliojo.

Rusai pirmiausia okupavo ir prisijungė Lietuvą, 
Latviją ir Estiją. Karo pabaigoje jie atplėšė iš Lenkijos 
didoką teritorijos dalį. Kad lenkai bent kiek aprimtų, 
rusai atrėžė dalį rytų Vokietijos ir atidavė lenkams. Sau- 
vališkus pakeitimus rusai padarė rytų Vokietijoje, Ber
lyne ir kitose vietose. Dabar Brežnevas suvežtiems komu
nistams pasakoja, kad taikos pasitarimus reikia pradėti

žinę dabartines vakarų Lenkijos sienas, siekiančias Nei
sės upę, bet britai su prancūzais nori pirma išspręsti rytų 
Vokietijos likimą.

JAV, britai ir prancūzai atšaukė savo karo jėgas iš 
vakarų Vokietijos, Danijos, Olandijos, Belgijos, Itali
jos, Graikijos, Šiaurės Afrikos valstybių, o Sovietų Są
junga laiko savo armijas rytų Vokieti joją Lietuvoje, Lat
vijoje, Estijoje, Čekoslovakijoje ir kitose rytų Europos 
valstybėse. Rusai primetė komunistinę Ulbrichta valdžią 
Rytų Vokietijai, o dabar bando visą Rytų Vokietiją vi
siems laikams įtraukti į sovietinio imperializmo orbitą. 
Apie Vokietijos taikos konferenciją Brežnevas neužsimi
nė, bet jis siūlo pripažinti rusų sauvalę. Karo metu visi 
sąjungininkai buvo sutarę savo teritorijų nedidinti, tuo 
tarpu Sovietų Sąjunga svetimas žemes grobė ir užgrob
tas nori laikyti.

Gražiausia, kad Brežnevas partijos nariams saky
toje kalboje Ameriką pavadino taiką ardančia ir kolonijų 
siekiančia valstybe. Jis kaltino JAV dėl nesusipratimų 
pietų Azijoje ir dėl didelės Įtampos Artimuose Rytuose. 
Labai mažai betrūko, kad jis būtų pradėjęs vaizduoti, 
kaip Amerikos tankai šliaužė Pragos gatvėmis ir Ameri
kos karo jėgos užgniaužė pradedančią-busti ir atlygini
mo už savo produktus pradėjusią reikalauti Čekoslovakiją.

“Kas atsitiko su Baltijos valstybėmis” — klausia Chi
cago Tribune redaktoriai šių metų balandžio 1 d. įžangi
niame. “Kas atsitiko su kitomis sovietų orbiton pateku-

prarytomis rytų ir centro Europos tautomis?”
Sovietų Sąjungos atstovai labai smarkiai šūkavo dėl 

britų ir prancūzų kolonijų, bet jie labai blogai jausdavo
si, kai kas primindavo apie pačią didžiausią kolonialinę 
sovietų imperiją. Jau metas šj klausimą judinti tarptau
tinėse konferencijose ir Brežnevo atstovams priminti, 
kad reikia trauktis iš okupuotų kraštų ir leisti gyvento
jams patiems tvarkyti savo reikalus.

SimąMiniotas užklausęs
Kudirką, kodėl jis taip mėgs
tąs užsienius ir norėjęs i Vaka
rą Vokietiją patekti. Kudirka 
jam atsakęs, kad jis mėgstąs 
muziką ir Vakarų Vokietijoje 
norėjęs nusipirkti Grunding 
firmos stereomagnetofoną, 
naujam butui įvairių baldų ir 
vokiškų atsuktukų komplektą. 
Miniotas rašo, kad tai buvę 
“neįtikinami argumentai”. Gir 
di, tokių daiktų galima būtų 
ir pas juos gauti.

Na, Miniotai, neieškok kvai 
lių! Nejaugi vadinamame tar
dytojo kabinete Kudirka imtų 
ir pasakytų, kad jis norėjęs į 
Vakarų Vokietiją kitais tiks
lais patekti.

O gal ir visai rimtas argu
mentas. Tur būt, ten reikiamų 
laidų ir ‘ komplektų atsuktukų 
sunku ar visai negalima gauti.

Toliau aprašydamas įvyki, 
kai Simas Kudirka iš “Vigi
lant” laivo buvo gabenamas į 
Sovietskaja Litva laivą, sako, 
kad gabentojų grupėje buvę ir 
du lietuviai: E. Gužauskas ir A. 
Valavičius.

O kai Miniotas Simui Kudir
kai papasakojęs apie Ameri
kos ir Amerikos lietuvių spau
doje sukeltą triukšmą, tai: “Ku 
dirka nustebo ir buvęs labai ne 
>atenkintas, kad lietuvių emi
gracija Jungtinėse Valstijose jį 
panaudojo kovai prieš gimtąją 
"'arybų Lietuvą”.

Kur logika? Pirma Simas

partinėms organizacijoms slap 
tą aplinkraštį, perspėdamas, 
kad Lenkijoje vykstanti “kontr 
revoliucija’’, kuriai vadovau
jančios “antisocialistinės jėgos” 
ir kad reikią apsaugoti, idant 
ta “kontrrevoliucija” nepersi
mestų i Čekoslovakiją. Tai 
dviejų dienų tarpe antras Bila- 
ko aplinkraštis, iš ko matyti, 
kaip kitų satelitų maskolber- 
niai nerimsta po to kai Lenki
jos Pamario darbininkai ir Lo 
dzės audėjos savo raudonie
siems bonzoms sukėlė kinkų 
drebėjimą.

Pirmajame aplinkraštyje Bi 
lakas informavo partines orga
nizacijas, kad streikų rezultate 
prekių kainų nupiginimas iš
šaukė partijoje didelį sąmyšį. 
Biliakas dar perspėjo apie 
“antiso vietines tendencijas” 
Lenkijoje ir sklindančius atiso 
vietinius šūkius, anekdotus bei 
karikatūras, už < tai kaltinda
mas “dešiniuosius oportunis
tus”.

Antrajame slaptajame aplink 
raštyje Bilakas mini, kad pa
dėtis Lenkijoje tebesanti “rim
ta” ir dėl tos padėties kaltina 
“antisocialistinės bei kontrre
voliucines tendencijas” ir per
spėja čekų ir slovakų partines 
organizacijas saugotis lenkų 
darbininkų, kurie pasienio ra
jonuose turi darbus Čekoslova
kijos pusėje ir kasdien ateida
mi per sieną atsineša ir savo 
“antisocialistinės tendencijas”...

Italijos spaudoj
Elta patyrė: Italijos spauda 

š. m. kovo 9 d. plačiai skelbė ži
nias apie Turkijos apeliacinių 
rūmų sprendimą Bražinskų rei
kalu.

“II Tempo”, Romos dienraštis, 
stambiomis raidėmis antraštėje 
pažymėjo apie “lietuvių, lėktu
vą nukreipusi j, likimą”. Dien
raštis nurodė i JAV lietuvių 
pastangas, pridręs, kad dar 
“esama vilties, jog- Bražinskai 
nebus išduot”.

Italijos spauda dažnai panau
doja Eltos italų kalba biuletenio, 
“Elta-Press” informacijas, ko
mentarus. Romos dienraštis “II 
Secolo d’Italia” š. m. kovo 14 d. 
laidoje įdėjo palankų Lietuvos 
ir kitų Baltijos valstybių laisvės 
bylai ilgą straipsnį, su trijų 
kraštų žemėlapiu. Pasinaudoda
mas Eltos žiniomis, laikraštis 
ne tik atpasakojo dabartinę Lie
tuvos padėtį (kalbama apie 
“naująją Kremliaus komunisti
nių carų imperiją”), bet ir nu
švietė pastarųjų kelerių metų 
tarpe vykstančius protestus So
vietų Sąjungoje, nepasitenkini
mo reiškinius sovietų pavergtuo
se kraštuose ir kt.

“II Tempo” ir kiti Romos bei 
kitų Italijos miestų laikraščiai 
kovo mėn. vidury pirmuose pus
lapiuose įdėjo žinias apie žydų 
gyventojų vykdytą protesto žy
gį Aukse. Tarybos rūmuose Mas
kvoje. Pažymėta, kad dėl varžy
mų išvykti į Izraelį protestavo 
Lietuvos ir Latvijos žydai. (E)

PATARIMAS
Marytė pasakoja savo drau

gei Onutei:
— Norėčiau ištekėti už vyro 

mėgstančio muziką, turinti gra
žų baisą, mokantį gražiai įdomiai 
pasakoti, grojantį kokiu nors in
strumentu ir kuris visada būtų 
su manim namie, o kada aš liep
čiau, kad tylėtų.

— Na, tai geriausiai nusipirk 
sau “hai-fai” radijo aparatą, — 
patarė Onytė.
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Laivas, atrodo, neskuba. Jis pūkšė rit
miškai ir lyg guodžia, kad visi suspėsite ir 
be. skubėjimo. Stebiu rytmečio nušviestą, 
artėjanti Danijos krantą, kuris ryškėja 
žalumu ir visu savo grožiu vilioja turistą. 
Keliaujant pasitaikė tokių jaudinančių mo
mentų ir vaizdų, kurių neįmanoma neuž
miršti. Nuostabių, viliojančių vaizdų Eu
ropoje tiek daug... ir kiekvienas jų j tave 
kalba istorija. Kas pasakys, kiek vardų ir 
veidu amžiai nusinešė su savim? Rodos, 
matau juos, kaip medžių lapus, atidavu
sius žemei savo kūnus, prakeliavusius ne
grįžtamai. Ir kas atspės šiandien jų var
dus? Kas beiskaitys antkapių išdilusius už
rašus ir titulus? Kas bepakartos senolių 
pasakas, kai naujoji generacija užtvindo 
gatves ir sodžius? Laikas viską nusinešė, 
kaip upės sraunus vanduo vaikų primėty
tus šipulius.

Mintis pertraukia subruzdus! minia. 
Visi skuba, lekia žemyn ir lipa vėl į laive 
esantį traukinį. Lipu beveik paskutinis. 
Matau, kaip darbininkai atriša traukinio 
ratus nuo geležinių stulpų, prie kurių jis 
buvo pritvirtintas. Tai jų kasdieninis dar
bas galvoju aš. Jiems tur būti yra atsibodę 
tie amžinai barškantys geležiniai lenciūgai, 
pravažiuojantys žmonės. Jie greičiausiai 
visai nieku nebesidoznL Jiems tik darbas.

Traukinys lyg nenoromis palieka laivą 
ir mes važiuojame toliau. Po poros valan
dų pasiekėme Korsarą, o po keturių susto
jimų jau buvome Kopenhagoje. Čia teko 
laukti visą valandą kito traukinio. Pasiro
dė, kad man suteiktos informacijos, jog be 
persėdimo pasieksime Stockholmą, nebu
vo tikslios.

Punktualiai paskirtu laiku prisistatė 
traukinys. Kai sulipome į jį, pasirodė, kad 
keleivių čia kur kas mažiau, negu pietuose. 
Po trupos kelionės privažiavome kitą ka
nalą prie Helsingerio. Vėl visam trauki
niui teko laivu keltis per kanalą į Hosin- 
burgą. Ta procedūra užtruko tik vieną va
landa.

štai jau netoli Baltijos jūra. Lyg jaučiu, 
kad vėjas papūtė iš tėvynės. Traukinys 
neša vis tolyn ir tolyn. Stebiu pravažiuoja
mą aplinką. Gražūs ežerai, eilėmis auga 
beržai. Kur — ne — kur matosi dviratinin
kai, o retkarčiais pasimato ir lengva ma
šina. Maža kur pėsčių. Ūkiai labai pana
šūs į tuos, kuriuos teko matyti Belgijoje ir 
Olandijoje. Laukuose javai jau baigia pri
nokti. Krinta Į akį tikrai pavyzdinga tvar 
ka ir švara.

Mane vis užkalbina švediškai. Kai pasi
sakau, jog aš lietuvis ir švediškai nekalbu, 
tai kai kurie pradeda klausinėti apie Lietu
vą ir lietuvius.

Saulė buvo dar aukštokai, kai trauki
nys įvažiavo į Stockhohno stoti. Išėjęs iš 
stoties atsidūriau eilėje žmonių, kurie 
laukė taksių. Tvarka pavyzdinga: niekas 

nebando, kaip sakoma, kitam užbėgti už 
akių. Kiekvienas laukia, kol ateina jo eilė. 
Taksi kabai juodi, gražūs, patogūs. Vidu
je daug vietos.

Laimingas kraštas Švedija. Ji nebuvo 
Įvelta i antrąjį pasaulinį karą. Bet ne apie 
tai noriu kalbėti. Man įdomu, kaip šian
dien atrodo Švedija ir jos gražioji sostinė, 
Stockholmas.

Švedija yra pagarsėjusi gabiomis akto
rėmis. Jų gana daug yra importavęs HOlly- 
woodas. Taip pat ir vokiečių filmuose dir
ba pusėtinai švedu aktorių. Nors Švedija 
nepriklauso prie didžiųjų valstybių, bet 
yra pagarsėjusi kaip industrinis kraštas ir 
veda plačią prekybą su kitais kraštais. Sos 
tinėjc pilna Įvairiausių vietos gaminių. 
Žmonės atrodo gražiai. Veiduose pasiten
kinimas gyvenimu ir giedra. Daugelis mo
ka angliškai. Pats Stockholmo centras nė
ra didelis. Todėl ne važiuotas aplankau 
Švedijos parlamento rūmus, prieš kuriuos 
aikštėje stovi Gustavo Adolfo paminklas, 
įdomūs koncertų rūmai. Karališkoji pilis, 
kuri baigta statyti 1728 m. Joje dabar įreng 
ta meno akademija.

Švedijoje tipiškų hipių kaip ir nėra. Jų 
ir tarp turistų labai mažai. Matyti, šiaurė 
jų nevilioja, šiauriečiai taip pat negyvena 
tuo dinamišku tempu, karį mes patiriame 
Amerikoje. Viskas vyksta lėtai. Gal net 
per lėtai, švaros atžvilgiu Švedija gali 
konkuruoti su bet kuriuo Europos kraštu. 
Kaip Italija, Prancūrija h* Anglija ji turi 
savo pilių, kurios byloja apie praeities ko

vas, epochų kitimus. Jos didelė praeitis ir 
istorija šnabžda iš kiekvieno kampo, šimt
mečiai čia kūrė savo kultūrą bei klostė tra- 
disijas į vieną dideli lobyną. Gal dėl to čia 
Europoje kiekvieno krašto tautinė kultūra 
turi savitą išraiškos formą bei veidą.

Keletą malonių dienų praleidęs Stock- 
holme ir nutaręs į jį sugrįžti, išvykau i 
Norvegiją.

Lėtai alsuoja traukinys ir mūsų kupė 
sėdi beveik visi švedai, išskyrus, žinoma, 
mane. Vieni skaito laikraščius, kiti kny
gas. Anei žodžio vienas kitam. Stebiu ben
drakeleivius ir galvojo, kaip iš tikrųjų 
šaltas jų elgesys. Iš jų vienas ponas gražiai 
pasipuošęs, bet dėvi medinius. Tiesa, čia 
daug kas dėvi medinius. Dėvi vyrai, dėvi 
ir moterys. Sako, kad esą labai patogu ir 
lietingą dieną kojos sausos, čia jie pigūs. 
Su odos viršum dailiai atrodo.

Kiek toliau pavažiavus, bilietų kontro
lieriaus užkalbintas švediškai, atsakau, 
kad nesuprantu. Pradedąm kalbėtis angliš 
kai. Jam išėjus, šalia sėdėjęs ponas pakal
bino ir pakvietė į traukinio restoraną pie
tų. Sužinojau, kad jis yra vieno dienraščio 
atstovas ir siunčiamas važiuoja Į Norve- 
giją-

Užsimezgė pažintis. Davė telefoną ir 
prašė būtinai, kada grįšiu iš Norvegijos 
paskambinti. Supažindinsiąs su bendra
darbiais ir su dienraščiu. Jo svajonė esanti 
pakliūti į Ameriką studijoms.

Pravažiuojam pro didelį ežerą 'prie 
Karlstadt miestelio. Mano keleivis sako, kad 

nebetoli ir Norvegijos rubežius. Charlot- 
t tenberg būsiąs paskutinis sustojimas Šve

dijoje. Traukinys prabėga pro uolėtus kal
nus, lygumas bei javų laukus. Kada Įvažia 
vome į Norvegijos teritoriją, jau buvo 
tamsu.

Tolumoje pradėjo Mykčioti žiburiai. 
Pradedant kalno aukštuma ir baigiant 
upės tiltu, visur buvo marios žiburių. Trau 
kinys suka lyg ratu ir, supdamas žiburių 
pripildytą miestą, bando Įvažiuoti į stotį.

Laikrodis muša dešimtą vakaro ir trau
kinys, atsidusęs paskutinį kartą, sustojo 
Oslo stotyje. Gyvenimas kaip ir kiekvieno
je geležinkelio stotyje virte verda. Vieni 
išvažiuoja, kiti atvažiuoja. Vieni su labai 
svarbiais reikalais, kiti tik pramogauja.

Kaip.gera. Visą kelionę vilkęs porą sun 
kių čemodanų ir dar priedo mažą tarbelę, 
kurią dovanojo lėktuvo tarnautojas, dabar 
neturiu nieko. Rankoje nešuosi plastikinį 
maišelį, kuriame sudėti skutimosi įrankiai. 
Tai ir viskas. Viskas palikta Švedijos vieš
butyje. Tad einu sau per Oslo švilpauda
mas ir netrukdomas sunkių čemodanų. les 
kausi viešbučio. Tolumoje, gal dešimtame 
aukšte matau užrašą — Viking Hotel. Vi
sai netoli stoties. Reikia užsukti, šiaip taip 
pavyksta gauti vienam kambarį. Reiškia

> — susitvarkyta.
(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti 
“NAUJIENAS”
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DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

M58 W. 63 rd STREET
Ofiso teleL PRospect 8-3229

Rezid. telef.; WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

auo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.

Amerikoje
(Oru paštu iš Buenos Aires)

DR. K. G. DALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telef.: PRospect 8-1717

GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ūktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmai ofisas uždarytas.

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

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

Elena šniokaitė grįžo Chicagon
Pasibaigus vasarojimo sezo

nui Elena Šniokaitė (buvusi Mar
cinkevičienė) 23.3.71.19 vaL iš
skrido Chicagon.

Viešnios brolis Petras Šnio- 
kas su žmona Juana Pilkauskaite 
21. 3. 71 savo namuose Buenos 
Aires suruošė viešnios išleistu
ves, kuriose dalyvavo šeiminin- 
kės brolis Mykolas Pilkauskas su 
žmona Marija Ortiz, sesuo Mari
ja Pilkauskaite su vyru Terneny, 
sūnum ir dukra, Boleslovas But- 
kys, A LB red. K. Norkus ir Pe
tronėlė Kesylienė su vyru Baliu, 
kuris administruoja Elenos Šnior
kaitės viešbutį San Clemente del 
Tuyu pajūry.

Taipgi pietūs viešniai pagerb
ti įvyko ir B. P. Kesylių namuose 
Villa Lugane, dalyvaujant ar-

GRADINSKAS
Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIM - EISINAS 
AKUStXIJA IK MOTERŲ LIUOS 

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

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

VOKIŠKA S 
AM-FM RADU AS 

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

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

' MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

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: Pirmai ir penktai 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.

’ PERKRAUSW^I '

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
Re Š E R Ė N A S

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STASX

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SE1BUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų,

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 
1490 kfl. A. M.

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

Te!.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL 60629

Ūmiausiems draugams ir gimi
nėms.

Dirbdama siuvykloje, aba Ar
gentinoje gimusius sūnus lei
džia į aukštąjį mokslą, nusipirko 
namą ir beveik kiekvienais me
tais atvyksta vasaroti San Cle
mente dėl Tuyu savo nuosavy
bėn, kurioje šiemet vasarojo ne
mokamai visų trijų laikraščių 
redaktoriai. P. B.

Urugvajuje serga daug lietuvių

Žurnalistas Albinas Gumba- 
ragis gydosi Montevideo ligoni
nėje Medica Uruguay a; Veroni
ka Jakubauskaitė-žehraitienė — 
sanatorijoje Cosmos; Jurgis Kli
mas ir Ieva Vajanskienė — li
goninėje Clinicas; Jonas Lašas 
ir Jurgis Plačakis — ligoninėje 
Maciel. Feliksas Kairys — Hi
gienos Institute.

Grįžę iš ligoninių baigia gy
dytis namuose Antanas Mačans- 
kas, Adomas Vainauskas, Bro
nius ir Anelė Urbanavičiai, Pla
cidą Mockutė-Judin, Juozas Ka- 
luzevičius, Ona šivickienė, Mag
dalena Grėbliūnienė, Marija Mi- 
klovis de Estrada. Pranė Šakie
nė, Magdalena Pocevičiūtė, Biru
tė šleivytė de Gregorio, Ona Kai
rienė, Genė Andriuškevičienė ir 
kiti, gydytojų lankomi, savo šei
mų prižiūrimi lietuviai. ž.

Graži Lietuvių Diena 
Comodoro Rivadavia

Gerb. Marijos Girnytės-Peče- 
lienės iniciatyva ir Gasčiūnų šei
mos pastangomis, 2L 2. 71 tu
rėjome Lietuvių Dieną tolimame 
Comodoro Rivadavia. 11 vai. Ka
tedroje buvo mišios už Lietuvą, 
kurias atlaikė kun. A. Steigvila 
ir pasakė pritaikytą pamokslą.

Paskui įvyko draugiški pietūs 
Rada Tilly. Buvo jautienos asa- 
do, viščiukų, daržovių ir gero vy
no. Virš namų plevėsavo Lietu
vos trispalvė, lygiai kaip ir mi
šių laike prie Katedros altoriaus. 
Tai pirmas atsitikimas Comodo- 
re, kad taip gražiai paminėjome 
Lietuvos nepriklausomybės at- 
steigimo 53 metų sukakti.

Visos Comodoro lietuvaitės 
prinešė tortų ir visą dieną vaiši
nomės draugfiškoje nuotaikoje. 
Kazimieras Pečelis padarė nuo
traukas. Daugiau tokių parengi
mų!

Anelė Bražiūnaitė-Urbanavičienė

gurnu ursiUMi', Liu* pri
klauso ir prie SLA 72 kuopos.

S. ir P. Ročiai yra tautiškai 
susipratę, skaito.daug lietuviš
kos spaudos. Juos aplankius 
spaudos platinimo reikalais, p. 
Ročiai užsisakė ir Naujienų 
dienraštį. J. š.

olulų luuudtugųj medžiagų 
patenka daugiau iš industrijos 
ir kanalizacijos.

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

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tek 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

KELIONĖS I LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

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

Vladas 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 - RASCIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

KANADOS ŽINIOS

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

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

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

** Aparatai - Protezai, Med. Bap- 
dažai. Speciali pagalba kojom* 

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

Telef.: PRospect 6-5084

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

ST. CATHARINES, Ont. — 
17-ji Kanados Lietuvių Diena 
ir Antrasis Kanados Jaunimo 
Kongresas šiemet bus St. Catha
rines spalio 9-11 dienomis.

L. B. apylinkė tam jau ruo
šiasi. Neužilgo bus sudarytas 
specialus komitetas.

Jau yra žinoma, kad jaunimo 
kongresui vadovaus aktyvus vi
suomenės veikėjas G. Breichma- 
nas iš Hamiltono.

Lietuvių Dienos iškilmėms jau 
išnuomota didžiausia salė ir ge
riausias Babecko vadovaujamas 
orkestras iš Hamiltono.

L. B. apylinkės valdybą, ant 
kurios pečių guls sunkiausia Lie
tuvių Dienos ruošimo našta, su
daro šie asmenys: pirm. J. ša- 
rapnickas, vicepirm. P. Balsas, 
sekr, J. Girevičius, ižd. St. Kuk
ta, parengimų vadovas P. Meš
kauskas. St. Catharinietis

R. MINER, Naprapath
3150 S. Halsted St., Chicago, III. 60608 
Antr.. ketv. ir šeštad. Tel 842-1606 
7101 W. Hartford, Bridgeview, III. 
Pirm., treč. ir penkt. Tek 425-3050 

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

skausmus ir nervų netvarką.

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

““ —- 1
Write: The PrwtenTa Co«r ittee 
or Mentei Retertteften, 
Washington, D. C. 20201.

Rimt________________________ I
I

Addrw ------------  |

frits Zbfrdt

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”
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HAMILTON, Ont. — Hamil
tono Lietuvių kredito koopera
tyvas ‘Talka” pradėjo septynio
liktus veiklos metus. Bankelis 
sparčiai auga. Sausio mėnuo už
baigtas su $2,347,000 balansu, 
šiuo metu narių skaičius pakilo 
iki 1,250. Bankelis yra atidaręs 
skyrių ir St. Catharinėje. Ha
miltone bankeliui vadovauja E. 
Legnikas, St. Catharinėje A. Šu
kys. Bankelis remia ir lietuviš
kus reikalus. Vien šiais metais 
paskyrė šeštadieninei mokyklai 
$1,500, Vasario 16-tosk>s gim
nazijai $1,200, St. Catharines 
šeštadieninei mokyklai $50, spor
to klubui “Kovas” $100 ir t. t. 
Todėl verta yra taupyti lietuviš
kuose bankuose.

Rita Ročytė sėkmingai tęsia 
studijas Londono universitete. 
Ji pasižymi moksle ir pavyzdin-

Tėviškės parapijos 
choro sukakties 

vakaras
Šį sekmadienį, balandžio mėn. 

4 dieną, 5 vaL Tėviškės Lietuvių 
Evangelikų Liuteronų bažny
čioje, 6641 So. Troy Št, įvyks 
Tėviškės Choro 20 metų sukak
ties Giesmių Vakaras ir vaka
rienė.

Tai dar ne “sidabrinė” sukak
tis, bet išeivijos gyvenime 20 
metų choro veikla suteikia pro
gą reikšti ypatingą dėkingumą.

Martyno Lacyčio iniciatyva 
šis choras pradėjo gyvai pasi
reikšti 1951 metais besikurian
čioje Tėėviškės Lietuvių Evan
gelikų Liuteronų parapijoje, 
18-je lietuvių kolonijoje, So. 
Halsted ir 19 Place, šv. Petro ir 
Povilo e v. liut slovakų bažny
čioje, Čikagoje. Nuo 1958 me
tų, parapijai persikėlus į nuosa
vą šventnamį, choro veikla pa
gyvėjo. 1959 metais Martynas 
Lacytis perdavė choro vadova
vimą dabartiniam dirigentui 
Jurgiui Lampsačiui.

Choras iš pat pradžios sten
gėsi šalia kitų kelti lietuvių gies
mę, kuri buvo choro giedojimu 
pradėta dr. Vydūno 1895 metais 
Tilžės Lietuvninkų bažnyčioje. 
Juk lietuvninkai turėjo daugy
bę savų giesmių - melodijų. 
Šios melodijos buvo užrašytos 
ir harmonizuotos chorams. 
Išeivijoje tilžietis muz. Valteris 
Banaitis paruošė net visą leidi
nį. Čikagoje mio pat choro pra
džios ne tik patarimais, palydė
jimais, bet ir lietuvių liaudies 
giesmių užrašymu, harmoniza
cija, kompozicijomis pasitar
navo komp. Vladas Jakubėnas. 
Pirmą kartą išgirsime komp. 
VI. Jakuhėno sukurtą, panau
dojant dvi liaudies velykines 
giesmes, Prisikėlimo Kantatą, 
skirtą 20 metų sukakčiai.

Visi kviečiami; dalyvauti ir 
pasidalinti atsiektais vaisiais.

Septyni nuodingi metalai 
teršia Amerikos vandenis

U. S. Geological Survey pra
nešė, kad daugeNje JAV upių, 
upelių ir ežeru rasta po mažą 
kiekį septynių nuodingų ele
mentų gyvsidabrio, arseniko, 
kadmio, chromo; kobalto, švi
no ir cinko, tačiau atrodo, kad 
kenksmingos tų elementų kon
centracijos labai retai tepasi
taiko. Vandens pavyzdžiai pa
imti praeitą rudeni visose 50 
valstijose.

Vandens pavyzdžiai daugiau 
šia imti miestuose ir kitokiose 
tirščiau apgyventose vietose, 
kur galima buvo spėti, kad tok

Nedužtamo stiklo langai
Illinoj aus senatas 46 balsais 

prieč 1 priėmė bilių, kuriuo 
reikalaujama ateiti je vartoti 
nedužtamą stiklą durims ir lan 
gams statant viešus valdinius, 
visuomeninius pastatus ir pri
vačius, rezidencinius namus 
tokiose vietose, kur jie gali bū 
ti išmušti. Iki šiol pastatytų pa 
statų įstatymas neliečia.

Tikrinimas parodė, kad su
davus į nedužtamą stiklą net 
100 svarų svoriu stiklas nespro 
go ir nesudužo, tuo tarpu pap
rastą stiklą galima išmušti ke
lių svarų svoriu.

Atsitiktinai prie alaus baro 
susipažinę kariai (amerikonas,

pa- 
įsi-

alutį, kalbasi apie atostogas. 
Amerikonas sako:

— Po savaitės skrendu į Ha
vajus, o iš ten į Rivierą.

Anglas:
— Ir aš gavęs atostogas 

kraunu automobiliu šeimą,
dedu palapinę, miegui maišus, 
kitus reikalingiausius kelionėje 
daiktus ir keliauju sau po visą 
Europą.

Ruselis įsiklausęs, juokdama
sis ir sako:

— Automobiliu užsienin!...
Mes užsienin tai tik tankais 

kėliajam...

BUY U.S. 
SAVINGS 
BONDS

WHERE YOU BANK OR WORK

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

★
— Zarasiškių klubo valdyba š. m. 

balandžio mėn. 4 d. 1 vai. p. p. Hol
lywood Inn svetainėje (Western ir 43 
gatvė), šaukia visuotini narių susirin
kimą. Bus paminėta 35 metų klubo 
gyvavimo sukaktis ir svarstomi kiti 
klubo reikalai. Prašome visus atsi
lankyti. Pageidautini svečiai ir no
rintieji įstoti nariais.

Klubo valdyba

— Upytės Draugiško Klubo eilinis 
susirinkimas įvyks penktadieni, ba
landžio 2 d. 8 vai. vak. Talman salė
je, 4500 So. Talman Avė. Visi nariai 
ir narės ir norintieji prisirašyti, pra
šomi gausiai susirinkti, nes mėnesio 
bėgyje atsirado daug svarbių reikalų 
aptarti. Po susirinkimo pobūvis ir 
vaišės.

A. Kalys, rast

— Susivienijimo Lietuvių Ameriko
je 6-tos Apskrities valdybos ir kuopų 
susirinkimas įvyks sekmadienį, ba
landžio 4 d. Chicago Savings and 
Loan patalpose, 6245 So. Western 
Ave., 3 vai. popiet. Kviečiami būti
nai dalyvauti, nes yra svarbių reikalų 
aptarti. Taip pat bus ir valdybos rin
kimai. Kviečia SLA 6-tos apskrities 
valdyba.

— Chicagos Lietuvių "Kęstučio" 
Pašalpos Klubo mėnesinis narių susi
rinkimas Įvyks sekmadienį, balandžio 
mėn. 4 d., 1 vai. popiet, Hollywood 
svetainėje, 2417 West 43-čia gatvė. 
Nariai dar neužsimokėję nario mo
kesčių, turi būtinai per šį susirinki
mą sumokėti, jei nenori būti suspen
duoti. Valdyba

Metinė Mirties Sukaktis
A. + A. 

PETRAS GRAKAUSKAS
Gjt. 730 W. 17 St., Chicago, Illinois j

Mirė 1970 metų balandžio mėn. 2 dieną, sulaukęs 81 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoje, Zarasų aps., Salako vis., Kiškelių kaime.

Amerikoje išgyveno 63 metus. Priklausė Zarasiškių klubui.
Palaidotas Lietuvių šv. Kazi

miero kapinėse.
Paliko nuliūdę: duktė Sofija , 

Vanco. jos vyras Frank; sūnus ’ 
Antanas, anūkė Laverne Meyer, I IĮ 
jos vyras John, proanūkė Kathy, i 
anūkė Sharlene Grimmett, pro- j 
anūkai Gary ir David; sesuo 
Apolonija Barauskienė ir jos 
šeima. Lietuvoje liko sesuo 
Teklė Mažeikienė ir jos šeima, 
ir daugelis kitų giminių^ drau
gų bei pažįstamų.

Mūsų brangiajam Petrui Gra- | į 
kauskui pagerbti bus laikomos | 
šv. Mišios Dievo Apveizdos pa- > Į 
rapijos bažnyčioje, esančioje 
18th ir Union Avė. 1971 m. ba
landžio mėn. 2 dieną 7:00 vai. 
ryto ir balandžio 3 dieną 6:30 
vai. vakare. Kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
atsilankyti į pamaldas.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugrįJi, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime.

help your
HEART FUND” 

help your HEART

BEVERLY HILAS GiLIntcia

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 84)8342

BUY U. i. 1AV1NGS BONDS

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

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 536-1224

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
2533 W. 71st Street

A Telef.: GRovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpubiic 7-8600 REpubiic 7-8601

EUDEI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 
jtmmmniiiuiiiziufMmMMmMmMzuiMunmmiiiiHUiiiimtunmiHtntniinMnHiiiMmMgMiiwMiWM’M

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: TArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos <
Lietuvių 1Į
Laidotuvių į ’
Direktorių į •
Associacijos

Į

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENĄ 
IR NAKTĮ 

★ 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YAras 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. LITUAN1CA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET REpubiic 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 COirmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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CICERO
šventos Velykos nebe už kal

nų, bet pirmiau negu Velykos 
bus rinkimai, lai bus ateinantį 
antradienį, balandžio 6 d. Tą 
dieną visose balsavimo vietose 
durys bus atidarytos nuo 6 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro. Cicero 
piliečiai tą dieną perrinks miesto 
patikėtinį — trustee Ben Darda, 
kuris yra visiems gerai žino
mas, tvarkingas ir visiems vie
tos gyventojams palankus pa
reigūnas.

Mūsų geras vadovas John F. 
Kimbarkas jau ilgus metus vei
kia su savo tautiečiais respubli
konais; visi jį gerbia ne kaip 
partijos narį, bet kaip gerą sa
va pareigose vyrą. Jis prašo pa
laikyti Ben Dardą. Aišku, kad 
jo geri norai bus išklausyti.

Clyde Park

čia, mūsų apylinkėje darbuo
jasi ir gerus ryšius su savo tau
tiečiais palaiko Mike A. Masiliū
nas. Antradienį, balandžio 6 d. 
bus rinkimai. Čia vėl visi turi
me laikytis vienybės ir palaiky
ti savo tautos žmogų kad liktų 
tose pareigose.

Mykolas Masiliūnas sako: 
“Buvau ir būsiu su savo žmo
nėmis”. Tad nepamirškite ati
duoti už jį savo balsą.

O štai ir jaunoji karta
John (Jack) A. Budrik Jr. 

kandidatuoja į Morton College 
Board. Balsavimo diena bus 
balandžio 10 d. nuo pietų iki 7 
vai. vakaro.

Jaunasis Budrikas pirmą kar
tą bando stoti į rinkimus, tad 
tautiečiai nepagailėkite jam sa
vo balsą duoti už čia gimusį ir 
mokslus išėjusį savo tautos jau
nuolį.

O kas nežino Charles Genis,] 
kurs jau nebe pirmieji metai ei-

na pareigas viešųjų mokyklų 
tarnyboje. Visi žino jo pasiry
žimą tęsti savo terminą teikiant 
patarimus įvairiausiais švietimo 
reikalais. Čia ne politinės par
tijos reikalas. Balsuoja visi pi
liečiai. Tad savas už savą!

Sergančių niekada netrūksta

Paulina Simonaitis vėl pagul
dyta ligoninėje sveikatos ištyri
mui. Jonas Budrikas po savai
tės laiko grįžo iš ligoninės kaip 
sveikas. Vadinasi, kareivis ne
pasiduoda. Taip ir reikia. Bėda 
tik su Kareivių draugystės pir
mininku K. Šimkum; jau kurs 
laikas jo nebesimato. R. Nar- 
tonis jau atrodo kaip pasveikęs, 
nors dar nešoka.

Visiems sergantiems ir nega-. 
klojantiems linkiu su Velyko
mis geriausios sveikatos!

K. P. Deveikis

HŠ CHICAGO S IR 
APYLINKIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ZEL-LER’S PARCELS EXPRESS AND TEXTILE CO. 

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

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

tiems savininkams. Atdara ir sekmadieniais.

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS

INSURED
SAVINGS

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

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-8248

” SIUNTINIAI Į LIETUV” ”
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

........... . ■ ' 1 1 A
MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigas ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgą metą patyrimas.

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

n ■■ , , .7

GEROS DOVANOS
šios knygos parduodamos dabar *Nau|i«nosa** su 

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

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik________ _ $3.00
Minkštais viršeliais tik$2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 
tik ___ ;_______________________________ ___________ $130

Galima taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus č»k| arba 
money orderį.

NAUJIENOS,
1739 SO. HALSTED STM CHICAGO 8, ILL.

L ......... ■ . c-

Stintų sezonas prasidėjo
Chicago^ Parkų Distriktas 

praneša, kad nuo balandžio 1 
.d. jo žinioje esančiuose vande
nyse (Michigan ežere) prasidė 
jo stintų meškeriojimo, ir tink
leliais gaudymo sezonas, kuris 
truks iki gegužės 11 dienos.

Kiekvienas stintų meškerio
tojas virš 16 metų amžiaus pri
valo turėti J Ilinojaus leidimą. 
Pagavimo kiekis nenustatytas; 
gali prisigaudyti, kiek turi lai 
mes. Stintoms gaudyti laikas 
yra naktimis — nuo 7 vai. va
karo iki 3 vai. ryto; kitu laiku 
jokie tinklai distrikto ribose ne 
leidžiami. Taip pat neleidžia
ma statytis palapinių nei kurti 
laužus.

Coho lašišos (salmon) jau 
sėkmingai ųieškeriojurnos nuo 
pakrantės molų, ypač ežero 
pietiniame gale Indianos pusė 
je.

Taip pat nuo balandžio 1 d. 
prasidėjo meškeriojimo sezo
nas visose Parkų Distrikto la- 
gūnuose — laikas nuo saulėte
kio iki sutemstant. Visur rei
kia turėti meškeriojimo leidi
mus. Lagūnai yra Jackson, 

(Washington, Sherman, Colum
bus, Douglas, Garfield, Hum
boldt, Marquette, McKinley ir 
Lincoln parkuose.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbinlnkiv Roilda

TYPIST

Salary open

588-1993

DEPENDABLE WOMAN
— WANTED —

5 Day week, steady. Go. Two chil
dren, one school age. General hou

sework. Light cooking.
5000 North & 3400 West. 

478-0687
Must speak some English.

EXPERIENCED
BEAUTY OPERATORS 

WANTED

2411 So. MICHIGAN

Call 842-8978

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir (rengimai

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI

V)% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO.

TEL. GR 6-4421
6200 So. WESTERN AVE.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
J® ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

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

LEONAS REAL ESTATE
2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

SAVININKAS PARDUODA 6 kamb. 
apynauji mūro bungalow Marquette 

Parke. Tel. GR 6-6227.

NAMAI MIELAS TURTAS

Abiem pataikyta
Skaitytojų laiškuose tūlas 

Fed Up rašo Chicago Tribune: 
“Aukščiausias laikas, kad mies 
to mero tarnyba būtų apribota 
dviem terminais. Dabartinė 
padėtis yra stačiai juokinga. 
Meras Daley nėra niekas dau
giau kaip diktatorius.

Jis turi tarybą, pilną “Taip” 
sakančių aldermanų. Laikas 
išvalyti patronažo vietas turin
čius tarnautojus ir kyšininkus. 
Mūsų mokyklos tikra jaugynė; 
transportacijos sistema — jau
gynė; gyvenamų patalpų sis
tema — jaugynė. Aš nematau, 
kur Daley būtij padaręs tokius 
šaunius darbus.”

Pasirašiusi Ann King apie Ri 
chardą Friedmaną rašo: “Kam 
yra reikalingas akrobatas kaip 
Richard Friedman miesto val
dyboje? Mums reikalingas me 
ras kaip Mr. Daley, kurs nau
doja savo galvą vietoje spar-' 
dęs kojomis. Kai Mr. Daley bus 
perrinktas, gal būt, jis parū
pins pastovų darbą misteriui 
Friedmanui kur nors prie 
“gerbedžio” vežiojimo sunkve 
žirnio, kadangi jis tiek susido
mėjo mūsų užgatvių švara. Tai 
būtų jam daug tinkamesnis už
siėmimas negu kandidatavimas 
i Miesto Valdybą.

Meras Daley yra didžiausias 
meras, koki Chicaga yra kada 
turėjusi”.

šilta kovo paskutinioji
Trečiadieni, kovo 31 d., šilu

mos Chicagoje betrūko 2 laips 
nių iki rekordo. Pavakarėj 
temperatūra mieste siekė net 
74 laipsnius. Rekordinė kovo 
31 diena buvo 1943 metais su 
76 laipsniais šilumos.

Kaip gerai, taip ir neilgai. 
Sekančią dieną balandžio 1 d. 
išaušo apsiniaukusi, vėjuota, su 
lietaus purslais ir prieš vakarą 
temperatūra smarkiai nukrito.

Glaukomos patikrinimas
Hinsdale Sanitarium ir Hos

pital balandžio 20 dieną nuo 
6:30 vai. iki 8:30 vai. teiks akių 
patikrinimus’ dėl glaukomos 
ankstyboje stadijoje, kol akių 
regėjimas nepažeistas. Patik
rinimas yra be skausmo ir 
trunka tik 3 minutes/ Radus 
prasidedančią glaukomą, as
muo pasiunčiamas pas akių 
specialistus. Aklumo galima 
išvengti ir pagydyti, jei glau
koma surasta kol ji dar nepa
gadino optinio nervo.

Šią nemokamą kliniką teikia 
ligoninė drauge su Illinojaus 
draugija aklumui išvengti.

Kun. Lawlor dabar jau 
steigia juodžių klubus

Išrinktas aldermanų kunigas 
Francis X. Lawlor pareiškė, 
kad jo atstovaujamoje apylin
kėje (ward) jau suorganizuo
ti trys grynai juodųjų blokų 
klubai. Jis aiškino, kad naujie
ji klubai turės panašii tikslą, 
kaip ir jo anksčiau steigtieji 
baltųjų blokų klubai ir kad 
Ashland Avenue jau nebėra 
skiriamoji siena tarp rasių, 
kadangi negrų bendruomenė 
jau išsiliejusi į vakarus nuo 
Wood gatvės tarp 59 ir 67 gat
vių. Jis pridūrė, kad ir naujai 
išrinktoji 16 apylinkės alder- 
manė negrė Mrs. Anna R. Lang 
ford taip pat skatina steigti 
blokų klubus. Lawloro 15 apy
linkė ir Mrs. Langford 16 apy
linkė yra gretimos.

TRUMPAI

♦

— Rašyt. Vytauto Volerto 
premijuotas romanas “Praga
ro Vyresnysis” yra gaunamas 
Naujienose. Kainuoja 5 dol. 
Taip pat yra gaunami rašyt. 
Liudo Dovydėno atsiminimai 
dviejuose tomuose “Mes valdy
sime pasaulį”. Abiejose knygo 
se yra aprašoma kaip komunis 
tai valdė ir valdo pavergtos 
Lietuvos žmones. L. Dovydėno 
knygos abu tomai kainuoja 8 
dol.

3 ROOM APARTMENT on 2nd floor. 
Tiled bath, newly decorated. $60. 

No pets. Tel. FR 6-6436.

MARQUETTE PARKE 5 kambarių 
medinis namas. Nauja moderni vir
tuvė. Nauja vonia. Naujas butelis 

beismante. Tel. 778-6916.

K. E R I N G 1 S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Talcoml auto motorai, ttabdžial, 

tuna-up» Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL TEL VI 7-9327

SKAITYK PATS IR PARAGINO

KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

— Šiandien, balandžio 2 d., 
7:30 vai. vak. Jaunimo Centre 
įvyksta pianisto Motekaičio 
studijos mokinių koncertas.

— Helen Pius, Cecil Matei ir 
Frank Zapolis vadovauja vyčių 
tautinių šokių grupei, kuri ba
landžio 17 d.. 7:30 v. vak. atliks 
programą Amerikos lietuvių 
policijos tarnautojų d-jos me
tiniame bankete, kard. Munde 
lein salėje. 2306 W. 69 St

— Praeitą šeštadienį, kovo 
27 d. Balzeko automobilių par-

duotu vės patalpoje, 4012 Arch
er Ave. buvo suruoštos margu
čių marginimo pamokos. Prisi
rinko labai daug moterų, vyrų 
ir jaunimo, kad kitiems teko 
lauke laukti valandą ar ilgiau, 
kol gavo stalą margučiams 
gražinti. Sako, buvo apie 500 
žmonių, dvigubai daugiau negu 
pernai. Instruktorė U. Astrie- 
nė, jos dukra Alberta ir H. 
Pius nespėjo visiems nurody
mus suteikti. Pasibaigus klasei 
keli šimtai žmonių aplankė 
Balzeko muziejų, kur dabar 
vyksta M. šileikio, A. Cooper 
ir J.Fabion dailės darbų paro
da.

— Prisikėlimo Kantatą, ku
rią sukūrė komp. Vladas Jaku- 
bėnas Tėviškės Parapijos cho
rui, švenčiančiam 20 metų gy
venimo sukaktį, išpildys pir
mą kartą minėtas Choras šį 
Verbii sekmadienį, balandžio 
4 d., 5 vai. Tėviškės Lietuvių 
Ev. Liut. parapijos bažnyčioje, 
6641 So. Troy St., Chicagoje.

— Young American for Free 
dom, studentų prieškomunis- 
tinė ir visuomeninė organizaci
ja, per 10 metų pasiekusi virš 
70,000 narių šešiuose šimtuose 
skyrių, balandžio mėn. ruošia 
apygardinius suvažiavimus: 2 
— 4 d. — Cambridge, Mass., 
16 —18 d. Seattle, Wash., 23 — 
25 d. — Los Angeles, Calif. 
YAF organizacijos tarybą suda 
ro žymūs senatoriai, kongres- 
manai, profesoriai ir visuome
nės veikėjai. YAF organizaci
joje dalyvauja taip pat ir lie
tuviai, palaiką tarpusavio ry
šius vykdant veiksnių pageida
vimus įvairiais atvejais. Yra 
manoma, kad daugelyje lietu
viškų kolonijų bus įsteigti šios 
organizacijos lietuviški padali
niai. Nariais priimami aukšt. 
mokyklų studentai ir šiaip pi
liečiai.

LTN SUSIRINKIMAS
1971 m. balandžio 3 d. Lietu

vių Tautinių Namų būstinėje,] 
7108 So. Rockwell Ave., Chica
goje šaukiamas metinis Lietuvių 
Tautinių Namų narių susirinki
mas. Pradžia 5 vai. popiet.

Susirinkime kviečiami daly
vauti visi nariai, lygiai maloniai 
kviečiami ir svečiai.

Po susirinkimo (7 vai. vak.) 
toje pat salėje bus LTN pietūs. 
Juose kviečiami dalyvauti na
riai su savo šeimomis ir bičiu
liais. Pietūs vienam asmeniui 
$5.00. Prašoma iš anksto re- 
zervuotis vietas, telef. PR 6-1349 
(J. žvynys) arba 925-0693 (P. 
Vėbra). (Pr).

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

Susitarimui 254-7450
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DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

AGENTŪRA:
Namu, automobi
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

Jimo sąlygos.
J^B A C E V I Č I U S

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

APDRAUDŲ

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St. A

GA 4-8654

State Farm fire, and Casualty Company

' 1 ---- 1 s

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660
V

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tek REpublic 7-1941 
>»_ t

Federating ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašy paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE 

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

/' — 1
A. & L. INSURANCE & REALTY

A. LAURAITIS 
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775

(Currency Exchange ištaigoj)
Pigūs automobiliu draudimai.

V -»

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

MODERNUS ir patogus 6 metų mū
ras. 2 butai po 5 kamb. ir dar prie 
abiejų butų 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.

DIDELĖ, liuksus rezidencija. 6 
kambariai naujam Marquette Parke. 
Karpetai, 1% vonios, naujas garažas. 
$31,200.

GRAŽUS 2 BUTU mūras, 2 po 6. 
Naujas šildvmas eazu. Air conditioned. 
Didelis lotas, mūro garažas. $31,500.

LENGVU S 14.000 pai’amų iš apar- 
tamentinio mūro, kuris ir 15 metu ne
turi. Pastatytas turtingam rajone. 
Kaina greitam pirkėjui £77.000.

2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh
ton Parke. Duoda virš $16,000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už S52,500.

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

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

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

PUIKI 4 MIEGAMU. 2% vonios, 
1 metu mūrinė rezidencija. Išbaigtas 
rūsvs. radiant šilima gazu. 2 blokai 
nur> Hicšorv golfn lauku. S49.500.

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

8 BUTU 6 METU MŪRAS. Karšto 
vandens šilima gazu. aluminijaus lan
gai. automobiliams pastatyti vieta, j 
vakarus nuo Pulaski Ave. S115 000.

20 BUTU IR KRAUTUVĖ.. Degtu 
Dlvtu 20 metu mūras. Flexikor kon
strukcija. Paiamu virš $29,000 me
tams. Tik $1 R5.000.

4 BUTU MŪRAS. Nauja šilima ga
zu 2 automobiliu mūro garažas. La
bai švari nuosavybė. $44.500.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

YEAR ROUND 
HOME 

with income cottage 
Union Pier, Michigan. 

Fest offer. 
Chicago tel. 776-5962

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namg Statyba Ir Remontą*

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste Ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

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

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso 
me. Nudažome namus iš lanko Ir at
tekame “tuckpointing*’ darbus. Esame 

apdrausti, visas darbas garantuotas.
Skambinkit 

LA 1-6047
Įkainavimas vaitot kreipkitės bet kada
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