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KITATAUČIAI PRISIDEDA PRIE 
BRAŽINSKU GELBĖJIMO AKCIJOS

Vlikią išsiuntinėjus telegramas lietuvių organizacijoms, prašant 
rašyti Turkijos vyriausybei ir jos prašyti neišduoti sovietams 
Prąno ir Algirdo Branzinskų, viso pasaulio lietuviai atsiliepė la
bai jautriai. Jie išsiuntė ir dar tebesiunčia telegramas ir laiškus 
Turkijos vyriausybei; siunčia ir aukų Bražinskų gelbėjimo fon
dui papildyti.

Lietuvių pastangomis nemaža 
ir kitataučių prisidėjo prie Bra
žinskų gelbėjimo. Jau gauta ži
nių, kad telegramas bei laiškus 
siuntė: pfof. G. Matore — 
“Unite d’ Enseignement et de 
Recherche de la langui francaise 
a la Sorbonne”, Latvių Sąjunga 
Prancūzijoje, Australijos Baltų 
Taryba, Pasaulinė Estų Taryba, 
Pasaulinė Laisvųjų Latvių Fe
deracija Amerikos Latvių Są
junga iš Vašingtono, Batun iš 
New Yorko ir kt.

Paryžiuje veikianti įtakinga 
Prancūzų lyga ginti žmogaus ir 
piliečio teisėms (Ligue Fran
caise pour le defense des droits 
de l’homme et du citoyen), ry
šium su tėvo ir sūnaus Bražins
kų padėties pablogėjimu Tur
kijoje, š. m. kovo 15 d. pasiun
tė laišką Turkijos ambasadoriui 
Paryžiuje. Raštas pasirašytas 
Lygos prezidento Daniel Mayer.

Rašto turinys: “Lietuvių Ben
druomenė Prancūzijoje mums 
pranešė apie tragiškąjį dviejų 
sovietų piliečių, lietuvių kilmės, 
p. Bražinsko ir jo'"T5 m. am
žiaus sūnaus, likimą — jie šiuo 
metu, už lėktuvo nukreipimą, 
yra sulaikyti Turkijoje.

Sovietų Sąjunga reikalavo iš
duoti Bražinską ir jo sūnų.

Nors lėktuvą nukreipiant dėl 
to buvo svarbių pasėkų, tačiau 
pats žygis turėjo politines prie- 
žatis: p. Bražinskas negalėjo ap
leisti Sovietų Sąjungos legaliai 
ir jis jau buvo buvęs išvežtas į 
Uzbekistaną, suimtas ir daugelį 
kartų tardytas, kaip įtariamas 
turįs subversyvines pažiūras. Iš
duoti kaltinamuosius sovietų įs
taigoms reikštų juos pasiųsti be
veik tikrai mirčiai.

Dėl to, griežto žmoniškumo 
dėsniais remiantis, mes prašome 
daryti žygių Jūsų vyriausybėje, 
kad Bražinskas su sūnumi būtų 
laikomi politiniais pabėgėliais ir 
kad reikalavimas juos išduoti 
būtų atmestas”. (E)

darbą, rašo apie įvairių mokslo 
sričių mokslo kandidatus ir pan. 
Pagrindinė mintis — universi
tetai sovietinėje santvarkoje tu
rėtų būti pavyzdžiu Italijai.

Eltos biuletenis italų kalba 
netrukus paskelbs lietuvių atsa
kymą autoriui Sullo, nusižiūrė
jusiam į Maskvą. Savo ruožtu, 
būtų naudinga parengti ir ati
tinkamą studiją, kurioje būtų 
palyginti laisvosios Lietuvos uni
versitetai su sovietiniais, jų po
būdžiu. (E)

Izraelis įau baigė statyti naują greitkelį tarp Siarm EI Sheiko ir Elatho, okupuotame Sinajuje. 
Izraelio vyriausybė nesirengia atiduoti rytinės Sinajaus dalies, nes ji esanti labai svarbi Izra

elio saugumui.

Komjaunimo vadas
Vilniuje dejuoja

Lietuvių išeivių Vakaruose rijoje”"o "ne Tordane.'

JORDANUI GRESIA CIVILINIS KARAS
AMMANAS. — Jordano karalius Husseinas pareiškė par- 

Įlamente, kad jis nesiderės su kitais arabais dėl Jordano saugumo. 
į Husseinas pasmerkė kitas arabų valstybes, kurios norinčios pa- 
' daryti Jordaną atpirkimo ožiu. Jordane palestiniečiai vykdo 
i sabotažo veiksmus, sprogdina žibalo liniją, ateinančią iš Saudi 
Arabijos, sprogdina tiltus ir geležinkelio linijas. Karalius pareiš- 

1 kė, kad partizanai tuos veiksmus turėtų vykdyti Izraelio terito-

veikla gyvėja, okup. Lietuvos ko
munistai tai pabrėžia ypač šių 
metų pirmaisiais mėnesiais. Apie ' -Sty laikraštis reikalauja pakeis
ta veiklą jau kalbėjo A. Snieč- ti Jordano premjerą Tai ir paša- 
kus Lietuvos komunistų 16-me linti iš pareigų visą eilę kariuo- 
suvažiavime Vilniuje, kovo 3-5 d. menės vadų, nusistačiusių prieš 
Kiek vėliau Vilniuje, kovo 12 d. palestiniečius. Sirijos-Jordano
įvykusiame komjaunimo centro pasienyj e sutraukti stiprūs pa- 
komiteto penktame plenume, tos lestiniečių partizanų būriai. Ci- 
organizacijos pirmojo sekreto-; vilinis karas vėl gali prasidėti 

** mus V. Morkūno pranešime dar kiekvieną- dieną. Sirija atvirai 
pabrėžta: “per pastaruosius dve- remia palestiniečius. Premjeras 
jus metus pastebėta, jog buržu- Tai nepatinka Egiptui, Suda- 
azinė nacionalistinė radijo pro-, mii ir kitoms arabų valstybėms, 
paganda, skirta Tarybų Lietu- Karalius tačiau kietai laikosi ir 
vai, vis auga. Du kartus padau-1 gina savo valstybę nuo kitų ara- 
gėjo centrų, užtvindančių eterį t bų dominavimo.

Sirijoje leidžiamas palestinie

Neblogas biznis 
senelių namuose

ČIKAGA. — Senato komisija,

Meksikos studentai
MEKSIKA.— Studentai Mek

sikoje vėl pradėjo veikliau or
ganizuotis įvairiom politinėm 
demonstracijom. Pagyvinta vei
kla prasidėjo, kai naujas prezi
dentas paleido!iš kalėjimų apie 
50 -studentų vvadų, suimtų po 
1968 metų riaušių. Keliuose 
universitetuose įvyko muštynių 
tarp kairiųjų ir dešiniųjų grupių.

Prezidentas Esheverria pata
rė studentams savo laiką skirti 
studijoms, nes esą daug jau
nuolių, kurie nori studijuoti ir 
negali. Jie užims politikuojan
čių studentų vietas.

Senatorius Percy, komiteto

MASKVA. — Pernai vasarą vienam amerikiečiui korespon
dentui Maskvoje pavyko nufilmuoti pasikalbėjimą su trim so
vietų režimo kritikais. Jis po kiek laiko buvo ištremtas, tačiau 
filmą išsivežė ir jį rodė Amerikos televizijoje. Dabar ateina 
žinia iš Maskvos, kad Vladimir Bukovskis, vienas to interviu da
lyvis, buvo suimtas. Dėl to suėmimo protestą vidaus reikalų mi- 
nisteriui pareiškė žinomas sovietų mokslininkas, žmogaus teisių 
gynėjas, Andrei Sacharovas. Kitas tos trejukės narys Andrei 
Amalrik, kuris užsienyje išleido knygelę “Ar išgyvens Sovietų 
Sąjunga iki 1984 m.”, šiuo metu yra Novosibirsko kalėjimo li
goninėje. Jis vežamas į Sibirą sunkiai susirgo ir 10 dienų buvo 
be sąmonės. Trecias pasikalbėjimo dalyvis dar yra laisvas — 
Piotr Yakir. Jis paskelbė atvirą laišką komunistų partijos kon
gresui, prašydamas sustabdyti atgimstantį stalinizmą.

Karas P. Vietname
SAIGONAS. — Pietų Vietna

mo pranešimai apie mūšius ne
toli Laoso sienos sako, kad ko
munistai neteko per keturias 
dienas 1,180 kareivių. Trum
pam laikui komunistai buvo už
ėmę artilerijos bazę nr. 6, ta
čiau Saigono daliniai ją greit 
atsiėmė, į kovą įsijungus Ame
rikos aviacijai. Komunistams 
pateko du amerikiečiai, buvę tos 
bazės kariniai patarėjai.

Iš Vietnamo į Prancūziją su
grįžo karinių reikalų ekspertas

nėse ir šiemet pirmą kartą jųjPierre Darcourt, kuris kartu su 
komanda atvyko į Japonijoje vietnamiečiais buvo £aogo žygy, 
vykstančias pasaulines pirmeny-'je- jis turi vietnamiečių tarpe 
bes. Kinams pavyko nugalėti. ypatingą padėtį, nes yra gimęs 
pasaulio čempioną Japoniją , Saigone, gerai kalba Įvairiomis 

Vietnamo ir Laoso tarmėmis.

Kinai laimėjo 
stalo tenise

NAGOYA. Komunistinė Kini
ja prieš dešimtį metų pasiekė 
labai gerų rezultatų stalo teni
se, laimėdama visą eilę tarptau- 
tinių turnyrų. Kultūrinės re
voliucijos metu kinų sportinin
kai 6 metus nedalyvavo rungty-

bes. 1
pasaulio čempioną
5-2.

Japonų moterys nugalėjo Ki-'j0 geras draugas generolas Van 
nijos rinktinę 3-1. Geriausias pfou vadovavo Laoso ekspedici- 
Kinijos. žaidėjas buvo 24 metų ■■ - 
Ching-Kuang, laimėjęs visus su
sitikimus. šiame stalo teniso tur- Darcourt pareiškimu vietna- 
njį7"dafyvIuUi7"Kan7d^ Laose labai gerai pasi-
rios rinktinėje žaidžia dvi lietu
vaitės.

Žmogaus teisių

rodė, nors priešas turėjo keturis 
kart daugiau kareivių. Laose 
įvyko mūšiai, pralenkia visus In- 
dokinijos mūšius savo įnirtimu 
ir drąsa.

Sovietų komunistų kongrese 
pasakytose kalbose stebėtojai 
įžiūri “Brežnevo kulto” pradžią. 
Anksčiau jis buvo vadinamas 
trumpai “draugu Brežnevu”, ta
čiau paskutiniu metu įvairūs 
kalbėtojai giria Brežnevą, skir
dami jam ištisas kalbų vietas. 
Azerbeidžiano sekretorius Gei- 
dar Alijev gyrė “nenulstamą 
Leonido Iljiciaus Brežnevo dar
bą liaudžiai, milžinišką jo vaid
menį, nepavargstantį veiklumą, 
už kurį jis laimėjo liaudies mei
lę ir pagarbą”.

Leningrado partijos sekreto
rius Romanovas irgi išskyrė 
Brežnevą iš kitų politbiuro na
rių.

Kadangi visos komunistų kal
bos prieš kongresą turėjo gauti 
centro komiteto pritarimą, šis 
nepaprastas dėmesys Brežnevui 
pateisina kai kuriij užsieniečių 
pranašystes, kad po šio kongre
so “kolektyvinė vadovybė” bus

Patiko Vilniaus 
universitetas

Italijos spaudoje pasirodė 
straipsniai, kuriuose plačiai ra
šoma apie Vilniaus universitetą 
ir apie reikalą reformuoti italų 
aukštąsias mokyklas, nusižiū
rėjus į sovietų universitetų pa
vyzdžius.

Elta yra gavusi laikraščio 
“Nuovo Sud”, nr. 6 ir 7 (vasario 
18 ir 25 d.‘ straipsnio iškarpas. 
Fiorentino Sullo, Italijos krikš
čionių dem. partijos kairiojo 
sparno narys, lankęsis Sovietų 
Sąjungoje, dabar svarsto reika
lą atsižvelgti į sovietų univer
sitetų darbą, santvarką ir... tai 
panaudoti reformuojant italų 
aukštąsias mokyklas.

Autoriui Sullo teko lankytis 
ir Vilniuje (jis rašo: Vilna, vis 
pažymi, kad tai sovietų mies
tas../. Jis italų skaitytojams 
pateikia plačią Vilniaus univer
siteto apžvalgą, XVI šimtmečiu 
pradedant ir vėliau išdėsto stu
dentų priėmimo tvarką, moks
lo eigą, dėstytojų, profesorių

antitarybinėm kalbom: žymiai 
padidėjo laidų apimtis”.

V. Morkūnas, toliau kalbėda
mas apie šimtus tūkstančių išei
vių Vakaruose, pastebi, kad, esą, 
nedaugelis jų yra nuožmiais so
cializmo priešais ir kad jie “sten- (kuri aiškina Čikagos senelių na- 
giasi visaip stiprinti savo įtaką mų veikimą, išgirdo iš vienos 
jaunimui”. Jis randa dar kitas. tokios prieglaudos savininko Da
tų išeivių įtakos Lietuvai taria- (niel Slader, kad jis 1969 metais 
mas blogybes — esą, “kai kada iš vienų namų, už kuriuos jis 
giminystės ryšiai, be to, dar su-j buvo įmokėjęs tik 10,000 dol. 
tvirtinti “dovanomis’, ne tik gavo pelno 185,000 dol. 
kursto miesčionišką ažiotažą
(spekuliaciją), bet ir formuoja narys pastebėjo, kad tai buvo 
nesubrendusių, ribotų žmonių labai didelis pelnas už įdėtą su- 
vaizduotėje idiliškus visuotinės mą. Maistui ta prieglauda išlei- 
gerovės Vakaruose paveiksė- J 
liūs””. (Matyti, Balfo siuntiniai 
Lietuvoje kelią teigiamą Vaka
rų vaizdą. Kaip tai suderinti su 
nuolat komunistų spaudoje mi
nimais skarmalų siuntinėji
mais?).

Tačiau tai dar ne visi kalti
nimai išeiviams Vakaruose. Vie
nas jų, tai vad. buržuazinės pro
pagandos tarnybos (radijo siųs
tuvai?) siekimai panaudoti tu
rizmą...

Vėl teigiama, kad miesčioniš
kumas “kol kas dar gana stip
riai veikiąs jaunimą”.

Komjaunamo vadai pasiryžę 
toliau stiprinti ateizmą. Tai liu
dija Morkūno teiginys: Lietuvo
je kol kas dar gajos senų laikų 
atgyvenos, nes bažnytininkai 
propaguoja priešišką moralę.

(E)

| do vienam asmeniui mažiau negu 
išleidžia Čikagos apylinkės ka
lėjimai savo kaliniams.

Komisija patyrė iš kitų liu
dininkų, kad prieglaudų savinin
kai siūlė beprotnamių direkto
riams po 100 dol. “už galvą”, už 
kiekvieną buvusį pacientą, at
siunčiamą iš ligoninių į prie
glaudas.

— Okup. Lietuvos kom. par
tijos suvažiavime buvo paskelb
ta: šiuo metu Lietuvoje yra 5240 
pirminių, 1913 cechų partinių 
organizacijų ir 2510 partinių 
grupių. (E)

Kaukuolių kalnas
ČIKAGA. — Sekmadienio 

“Chicago Tribūne” turi įsidėju
si politinę karikatūrą, pavadin
tą “Pamokslas nuo kalno”. Jo
je matosi didelė kaukuolių krū
va, ant kurios užsilipęs Brežne
vas sako kalbą ir kolioja Ame
riką, vadindamas ją kolonijų iš
naudotoja, agresore, karo kurs
tytoja. Ant kaukuolių krūvos 
parašyta: Moderniausios ir di
džiausios kolonijų imperijos au
kos”. šalia įrašyta: “Baltijos 
valstybės”, “Rytų ir Centro Eu
ropos valstybės”. Į kaukuolių 
kalną įsmeigtas sovietinis pjau
tuvas.

Pasirašė sutarti v
TRIPOLIS. — Libija ir 25 už

sienio žibalo bendrovės pasirašė 
naują, 5 metų sutartį, kuri pa
kelia žibalo kainas nuo 2.55 dol. 
už statinę (42 galonus) iki 3.45 
dol. Sutartis pasirašyta po še
šias savaites užtrukusių atkak
lių derybų, kuriose Libijos val
džia nekartą grasino visai nu
traukti žibalo pardavimą vaka
rams.

Tarptautinė žmogaus Teisių 
Lyga, kaip patariamoji institu
cija prie Jungtinių Tautų, savo 
kovo 1 d. biuleteny nurodė: a) 
į savo kreipimąsi į Sovietų Są
jungos prie J. T. ambasadą, pra
šant, kad Vytautui Simokaičiui,1 
mėginusiam nukreipti lėktuvą Į 
Švediją nebūtų vykdoma mir
ties bausmė ir b) ji atidžiai se-

Sniečkus “pagyrė” 
išeivijos veiklą

A. Sniečkus, savo atskaitoje, 
pateiktoje okup. Lietuvos kom. 
partijos suvažiavime, š. m. ko
vo mėn. 3 d., kalbėdamas apie 
komunistų uždavinius .ideologi
nėje srityje, ne tik palietė, pa
vardžių neminėdamas, tariamuo-

vybe. Kongresas jau buvo juo
kais vadinamas “Caro Leonido 
I-mojo vainikavimu”.

Kongrese kalbą pasakė užsie
nio reikalų ministeris Gromyko. 
Ir jis rekomendavo Amerikos 
vyriausybei gerai apsvarstyti 
viską, ką savo kalboje pasakė 
Brežnevas ir pagalvoti apie jo 
pasiūlymus. Gromyko pakarto
jo, kad sovietų valdžia siekia 
gerų santykių su Amerika, ta
čiau ši tik kalbanti apie dery
bas ir santykiii pagerėjimą. 
Amerikos darbai nesideriną su 
žodžiais.

Didelis dėmesys 
“auklėjimui”

Vilniuje įvykus LKP suvažia
vimui, “Tiesos” kovo 19 d. nr-y 
paskelbtas to suvažiavimo nuta
rimo tekstas. Kaip ir reikėjo 
laukti, didelis dėmesys atkreip
tas komunistinio auklėjimo klau
simui. Tam auklėjimui, ideolo
gijai skatinti paskelbta net 14 
atskirų nutarimų pastraipų, ki
tose srityse jų mažiau (9 ar 12 
ar pan.). Pvz. viename tų nu
tarimų visuomenės mokslų atsto
vai skatinami daugiau dėmesio 
skirti, kaip skelbiama — buržu
azinės ir smulkiaburžuazinės 
ideologijos, lietuviškosios na
cionalistinės emigracijos veik
los demaskavimui, reakcinės 
klerikalizmo esmės ir jo ryšio 
su buržuaziniu nacionalizmu at
skleidimui”. Buvęs suvažiavi
mas liudija: šiemet ypatingai su
sirūpinta dar vis nepakankamu, 
vadų akimis, komunistiniu auk
lėjimu ir, be to, plačiai išryš
kintas mūsų išeivių Vakaruose 
poveikis okup. Lietuvos gyven
tojams, jų nuotaikoms, nusista
tymui. (E)

kanti JAV Pakraščių Sargybos sjus Lietuvos išdavikus ir puolė 
.tariamai gėdingą lietuvių išei
vių Vakaruose vaidmenį. Snieč
kus dar pripažino, kad Vakarų 
ideologai, esą, dabar veikia ra
finuočiau, kitais žodžiais, ko
munistai pripažįsta, kad išei
vių politinė veikla esanti pavei
kesnė, tobulesnė. Pagal Sniečkų, 
tie išeivių ideologai “deda vil
tis į vis dar esamus nacionalis
tinių elementų likučius ir la
biausiai atsilikusius gyventojų 
sluoksnius, kartais net skatin

dami juos daryti valstybinius 
nusikaltimus”. Jei, pagal Snieč
kų, Lietuvoje beliko tik “nacio
nalistų” likučiai, tai, iš tikrųjų, 
kaip suprasti tą nepaprastą dė
mėsi, kuris skiriamas išeivių, jų 
veiklos, j u radijo valandėlių vei
klai? (E)

sovietams išduoto Simo Kudir-' 
kos bylą. (E)

Helikopteriai Vietname buvo kareiviu praminti darbo arkliais, ta
čiau paskutinio žygio į Laosą metu helikopteriai jau atliko "karo 
arkliu" uždavinius. Jie buvo pagrindinis ryžininkas tarp fronte 

esančiu daliniu 'r tiekimo baziy.

Peržiūrės bylą
SAN CLEMENTE. — Prezi

dentas Nixonas pranešė, kad jis 
asmeniškai peržiūrės karinio 
teismo nubausto leitenanto Cal- 
ley bylą ir pats padarys pasku
tinį sprendimą. Paprastai pa
skutinį žodį šitokiose bylose tu
rėtų Armijos sekretorius, pas 
kurį byla ateis iš apeliacinio ka-

rinio teismo. Visos instancijos 
gali bausmę sumažinti, bet ne
gali padidinti.



KONCERTAS
LB-nės Chicagos apygardos 

Lituanistinių mokyklų metinis 
jungtinis koncertas įvyko kovo 
mėn. 21-mą d. Šv. Kryžiaus pa
rapijos salėje. Programą atliko 
septynios Lituanistinės mokyk
los : šešios pradinės, viena Aukš
tesnėj i ir klasė darželio amžiaus 
vaikučių. L. M. koncertą atida
rė ir pravedė Dariaus-Girėno 
Lit. mokyklos vedėjas J. Plačas, 
visą programą sklandžiai pra- 
vesdamas per pora valandų. Tai 
pavyzdys, kaip reikia taupyti 
laiką ir boti nuovargio, ypač vai
kų nuovargio^.

Lituanistinių mokyklų koncer
tą tenka priimti it savitą jung
tinį lituanistinių mokyklų egza
miną ar lituanistinio derliaus pa- * 
demonstravimą: pasigėrėjimą 
pasiektais lituanistiniais laimė-

t 111 ........ .........  ’

EKSKURSUOS
I LIETUVA 

KAINA $776.00 
Išvyksta iš Bostone: 

BIRŽELIO 3, LIEPOS 14, 
RUGPJŪČIO 26.

Lietuvoje šios grupės praleis 
P po IT dieny.

Dalyvių skaičius ribotas — 
NESIVELUOKITE

Dėl smulkesnių žinių ir regist
racijos kreipkitės i 

TRANS - ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE 
390 WEST BROADWAY 

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

Savininkė: Aldona Adomonienė

jimais. Na, ir iš tikrųjų buvo 
kas pamatyti ir kuo pasigėrėti! 
Dalyvavo per tris šimtus moki
nių, tikrai puikių mūsų tautos 
atžalėlių! Kiekviena mokykla 
pasirodė su atskira kūrybi
ne programa, kas liudijo, jog 
mokytojai ir mokiniai, su atsidė
jimu dirbo. Daugumos vaikučių | 
tarsena aiški. Koks malonumas 
ir džiaugsmas matyti ateinančią I 
naują Eetuviukų kartą! O kai į 
sceną išėjo Dariaus-Girėno pum- i 
purinis atžalynas — darželio am
žiaus vaikučių klasė ir užtraukė 
lietuvišką dainelę, ne vienam su
augusiam ir džiaugsmo ašara 
skruostu nuriedėjo...

Taip, net pasigėrėtinai gražių 
, ir daug turime savo tautinių 
pumpurų, reikia tik daugiau 
mūsų, suaugusiųjų, jiems dėme
sio daugiau nuoširdžios meilės, 
kad svetimi vėjai tą mūsų pum- 
purinį atžalyną nenupurtytų ir 
nenuneštų į svetimus sodus...

Atsimenant, kad žmonių skai
čius salėje turi įtakos suaugu
siems vaidintojams, juo labiau 
žiūrovų skaičius turi Įtakos ma
žiesiems: juo salėje yra daugiau 
žmonių, juo jų nuotaika geres
nė. Tada ir daina jų skambes
nė ir šokis miklesnis... Atrodo, 
ši. gyvenimo tiesa yra visiems 
aiški ir suprantama. Bet su ap
gailestavimu tenka pastebėti, 
kad dažniausiai susidaro tokia 
padėtis: į mokinių parengimus 
ateina tik jų tėvai ar tėvukai, o
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Now at GLASER’S

■ į--.A *

■ Ms -?

‘‘ •

j-žį,, - • -

Cicero kolonijos Pradinės Lituanistinės mokyklos mokiniai išpildę progra- gardos vic. švietimo reikaly vadovas. Jis sveikina mokinius žengiančius 
mą scenoje, Įvykusiame, jungtiniame Chicagos mokyklų moksleivių koncer- tautos keliu, vaikams ■ mokiniams pagyrimas savita paskata, jiems patinka 
te — pasirodyme, kuris Įvyko š. m. kovo mėn. 21 dieną, šv. Kryžiaus para- ir jie klausosi, 
pijos salėje. Dešinėje stovi — kalba A. Juškevičius, L. B. Chicagos apy-

retkarčiais vienas kitas geras pat skaičiaus mokykla laukia už- 
kaimynas, atvežęs kelių šeimų kulisyje savo eilės, tai salėje pa
valkus... sidaro gana tuštoka, nejauku, o

O kada viena 40-60 vaikučių Į tautiniu požiūriu ii- gana kok- 
mokykla atlieka programą ir se
kančiam pasirodymui kita tokio

RCA console TV 
in beguiling 
Spanish styling 
Charming Old World 
styling plus big-screen 
viewing pleasure for the 
whole family. One-set 
VHF fine tuning, powerful 
chassis provide high 
level performance, / 
See it soon.

The NARVA 
Model CM-369 
22* diag., 282 sq. In. picture

mokinius žengiančius

YOUR NAME HERE

tu... Mes savo kalbose (ir raši
niuose) nusiskundžiame, kad 
tautinio vaikų ugdymo reikalas 
šlubuoja, o kai tas mūsų atžaly
nas, Įsirikiavęs į Lituanistines 
mokyklas, stengiasi pasidžiaug
ti savo pasiektais tautiniais lai
mėjimais, įgytomis lituanistinė
mis žiniomis, tai mūsų ten nėra 
Jau vien atsižvelgdami į tauti
nio išlikimo problemą, turėtumė
me visokius organizuotus vaikų 
pasirodymus laikyti labai reikš
mingais, nes j eu šiandien vaikai 
nesirodys scenos^, tai rytoj jų, 
jau suaugusių, 'nematysime lie
tuviškame kultūriniame, orga
nizaciniame gyvenime... Na, ir 
iš tikrųjų, kaip būtų gražu, jai 
plati visuomenė pasiryžtų pa
gerbti šią pedagoginę tiesą ir 
skaitlingai išeitų į sales, į jau
nimo stovyklas pasitikti savojo, 
tautinio atžalyno” su gėlės žiedu 
ar lietuviška kiprga rankoje!... 
Neabej otina, kad. suaugusių- toks 
šiltas, gražus dėmesys atžalyną 
paskatintų dar tvirčiau žengti 
tautos keliu... -

Moksleivių dalyvavo koncerte 
šios Lit. mokyklos;

reikalams vadovas. Jis padėko
jo mokytojams, mokiniams už 
padėtas pastangas ir pasiektus 
laimėjimus. Pagarbų dėmesį at
kreipė ir į mokinių tėvelius, be
sirūpinančius savo vaikų litua
nistiniu švietimu ir jų ugdymu.

Į šį Lituanistinių mokyklų 
koncertą atvyko ir patys aukš
čiausi Lietuvių B-nės švieti
mo pareigūnai, būtent: mok. Ka
valiūnas, L. B-nės švietimo tary
bos pirmininkas, mok. S. Rudys, 
Lit mokyklų inspektorius, ir 
mok. J. Tamulis.

SKAITYK PATS IR PARAGINS
KITUS SKAITYTI
N A U.J 1 E N A S

Here’s a lot of 
Portable TV 
for the money
This one combines big-screen 
portable viewing pleasure 
with traditional RCA quality 
performance at a surprising, 
budget-pleasing price. Powerful 
Sportabout chassis and precision 
engineered tuners deliver a 
superb picture and long-lasting 
dependability. Handsome 
luggage-type handle makes it 
a convenient take-along set, 
Come in and see The Trimette 
in action.

The TRIMETTE 
Modwl AP-134 
18' diagonal picture

LOW LOW PRICE NO MONEY DOWN

1. Marquette Parko lituanisti
nė mokykla. Atliko montažą 
“Vilnius”. Vadoyė mokyt. Lina 
Kubilienė.

2. Bridgeport© lituanistinės 
mokyklos kanklininkės skambi
no kanklėmis šešias dainas. Kan
klininkių rateliui vadovauja 
Spačkauskas.

3. Dariaus Girėno litauanisti- 
nės mokyklos jauniausieji daina
vo ir deklamavo. Paruošė moky
tojos A. Pavilčiūtė, I. Regienė 
ir V. Milavickienė.

4. Brighton Parko lituanistinė 
mokykla atliko montažą “Lietu
va amžių bėgyje”. Paruošė 
mokyt. S. Jonynienė.

•5. Čikagos Aukštesnioji litua
nistikos mokykla atliko duetą ir 
keturias choro dainas. Paruošė 
mokyt. Julius Mačiulis.

6. Melrose Parko lituanistinės 
mokyklos mokiniai šoko, daina
vo, deklamavo ir skambino pia
ninu. Paruošė mokytojos A. 
Repšienė, A. Kašiubienė ir O. 
Rakauskienė.

Glaser’s Furniture
5115-5123 SO. KEDZIE AVĖ. PRospert 6-1790

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS

7. Cicero žemesnioji ir aukš
tesnioji lituanistinės mokyklos 
atliko muzikini ir žodinį monta
žą “Amžių aidai” su dainomis 
ir šokiais. Paruošė mokytojai J. 
Balutis, J. Kreivėnas ir E. Radvi
lienė.

Mokyklų programą užsklendė 
A. Juškevičius, L B-nės Chica
gos apygardos vicep., švietimo

Musi
Susitiko du draugai. Vieno iš

vaizda labai jau pasigailėjimo 
verta. Galva sobandažuota taip, 
kad vos tik nosies galiukas ky- 
šo.

— Kas gi nutiko? Esi baisiai 
sužalotas!

— Ak, visa tai tik dėl musės.
— Musės?... Juokis, sveikas! 

čia jau, atrodo, rimtesnės prie
žasties būta.

__ Visa ne! Įsivaizduok sau: 
vakar būdamas restorane ir 
valgydamas vakarienę, sėdėjau 
šalia jaunos, gražios moters. Iš 
kur tai atsiradusi musė pradėjo 
jai Įkyrėti. Moteris rankos mos
tu kelis kartus Įkyriąją musę 
nuvaikė, bet ši vis grįždavo jai 
tai ant nosies, tai ant veido.Pa
galiau, netekusi kantrybės, da
ma kreipėsi Į patarnautoją:

— Malonėk, Tamsta, apsaugo
ti mane nuo to įkyraus vabz
džio!

0 šis, tikras Ursus, įtūžusio 
liūto žvilgsniu tik pažvelgė į ma
ne— o kai atgavau sąmonę, bu
vau begulįs ligoninės lovoje. Jei 
ne toji įkyrioji musė, negi būtų 
taip atsitikę.

•NAUJIENAS” SKAITO VLS^ 
SROVIŲ ŽMONES: DARBININ 
KAI. BIZNIERIAI, PROFESIO
NALAI. DVASININKAI, VALS- 
IYB1NINKA1, MOKSLININKAI 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS” 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERL-JSIUS 
RAŠTUS.

......................................................................................................................................................... .."

JUOZAS BACEVIČIUS, I
Marquette Parko Namų Savininkų Organizacijos pirminiu- I 
kas, buvęs kandidatas Į 13-to Wardo seniūnus, prašo visus | 
lietuvius,, gyvenančius toj apylinkėje, rytoj balsuoti už

CASIMIR STASZCUK
Jis pasižymėjo kaip drąsus ir ryžtingas kovotojas už 

teisingumą ir mūsų- reikalus. Todėl labai svarbu, kad jis | 
ir toliau paliktų miesto valdyboj, J 7

Today a single giri 
needs more than just a 
closet full of clothes 
to call her own.

Mg

stock in America.

Lie i dcoet of dibble buchdccs far 
•txrten.

But that’s theroK
Ifyoc’re oeecf those women whodoesn*t 

Wat to get married, at least not right 
iway, you know what we

You want to live a Etde first. Yea want 
to kick up yocr heels, see a Eerie of the 
world before yen settle down.

But, because you’re you, yon jriH 
security.

That’s where U-S. Savings Bonds oooe 
1*. Bonds are * secure way to save. And 
yen don’t have to be making a fortune to 
save them. You can get started with just 
a few dollars a Payday when yoa join the 
Payroll Savings Plan where you work.

And new Bond* pay 5% interest when 
held to maturity of 5 years, 10 months 
(4% the first year; thereafter 5.20% to 
maturity). That’s the highest rate ever.

Who knows, the money you save might 
Jost corse in handy when you fail in Jove 
and marry that guy who hasn’t made his* 
Stat mJSoe yet.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, IIL 60608
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J. VILTUšIS

DAR MONTREALIO “LITO”
“Naujienų No. 274 iš lapkri-į senėje, bet ir 

čio mėn. 24 d. 1969 m. “Lito” 
pirmininkas, p-nas J. Bernotas, 
bando pasiteisinti dėl mano ra
šinyje daromų “Litui” priekaiš
tų, kurie buvo paskelbti “Nau
jienų” antroj daly No. 934, 935 
ir 936. Jo aiškinimasis, tačiau, 
nieko nesiskiria nuo mums jau 
gerai žinomo “Lito” administra
toriaus, p-no P. Rudinsko, įky
rios, labai nusibodusios ir klai
dinančios propagandos spaudo
je. Gaunama net įspūdžio, kad 
p. J. Bernotas mano straipsnio 
visai neskaitė, o jei ir skaitė, tai 
nesuprato, neįsigilinęs į jo tu
rinę, nes į Daugelį mano iškel
tų pagrindinės reikšmės klausi
mų visai neatsako. O gal sąmo
ningai nutyli, neturėdamas iš vi
so argumentų! Jo pasiteisini
mas, kad tai užimtų daug vie
tos atsakinėti, atseit į mano 
“klaidingus išvedžiojimus”, kaip 
jis sako, — yra tik tuščia žodžių 
ekvilibristika, kai tuo tarpu ke- 
letai klausimų net mažesnės 
svarbos, p-nas J. Bernotas, pa
naudoja daug vietos tuščiai po
lemikai.

Mano rašinyje buvo paliestos 
aktualios šiandieninės proble
mos, paremtos konkrečiais davi
niais su gan aiškiom iš to iš- 
plaukiančiom išvadom, dėl kurių 
mano oponentas galėjo pasisa
kyti be jokių išsisukinėjimų, jei 
jau išviso ėmėsi ginti P. Rudins
ko savanaudišką, neteisingais 
motyvais paremtą, propagandą, 
dėl kurios daugumoje ir kilo anas 
mano viešas pasisakymas.

Pagrindinis mano straipsnio 
tikslas buvo — atkreipti lietu- 
viij dėmesį išviso Į dabartinę 
ekonominę padėtį ir ypač į pini
gų vertės nepastovumą. Rodos, 
gana aiškiai pabrėžiau, kad šiuo 
metu išviso neverta laikyti di
desnes pinigų sumas ne tik ki-

REIKALU
bankuose, taigi ir 

“Lite”, dėl aiškių šiandieninių 
inflacinių reiškinių, perkamoji 
dolerio galia kasdien mažėja, do
leris tirpsta... Tuo susirūpinę 
Šiandien ne tik ekonomistai, ban
kininkai, bet ir pagrindinės aukš
tosios valdžios sferos ieško efek- • 
tyvinių priemonių stabilizuoti 
padėtį. Tik “Litui” tas nerūpi, 
— vengia informuoti plačiąją 
visuomenę!

Turimas didesnes laisvų pini
gų sumas geriau yra investuoti 
į nekilnojamą turtą, arba įdėti 
į pelningas produkcijos įmonių 
akcijas, kurių ir pelnas prisitai
ko prie esamos ekonominės situ
acijos. Gyvais pinigais patarti
na laikyti tik nelabai didelę pi
nigų sumą savo bėgamiems rei
kalams, galima krizio (ar depre
sijos?) atveju, su galimybe ja 
pasinaudoti kiekvienu momen
tu.

Tuo tarpu nuolat kartojama 
“Lito” propaganda, raginanti 
visas savo sutaupąs nešti į “Li
tą”, kuris, esą, moka aukščiau
sius procentus — 5*4% už šė
rus ir 5% už indėlius, — yra 
ne tik savanaudiška, bet ir ža
linga dabartiniu laiku.

Kaip jau pirmame savo straip
snyje atkreipiau visų dėmesį, kad 
paimant visas savo sutaupąs iš 
bankų, nustojama ten teikiamų 
savo klientams pirmenybių, bet 
šiuo momentu nustojama ir di
desnių palūkanų. Taigi turima 
nuostolių.

Bankai moka jau senai už tau
pymo sąskaitoje padėtus pini
gus, 61/4% ir palūkanos prira
šomos kas 3 mėnesiai. Taigi, 
kaip čia yra, p-nas J. Bernotai, ar 
“Lito” mokami 5^% už šėrus 
ir 5% už depozitus, yra didesni 
už banko mokamus 6į^% ? Man 
neatrodo! Be to, bankai moka 
už terminuotus indėlius vieniems

metams 7-V-, o “Litas” tik 
/ ^4 /< -

Patogumas dar tas, kad char
tered bankuose padėtus pinigus 
galima išimti kiekvienu metu, 
taigi ir ekonominės krizės atve
ju, kai “Litas”, išskol.nęs visus 
indelius, tokiu atveju nesugebė
tų patenkinti savo narių. Ne be- 
reikalo pranc. koop. “Caisse po- 
pulaire” 50'« visų indėlių laiko 
pas save gyvais pinigais.

Faskut niu laiku jau ir “Litas” 
pasiskelbė mokąs už taupomas 
sąskaitas 6M*'». Taigi staigiai 
atsirado ir trečia .sąskaitų rū
šis. Matomai, tai išdava mano 
iškeltų pastabų. Tai jau šiokia- 
tokia pažanga!

Asmens, kurie turėjo ir turi 
reikalo šu bankais, jau iš seno 
praktikuoja laikyti pinigus dvie
jose sąskaitose: einamoje sąskai
toje su čekių rašymo teise laiko 
tik mažiausią suma bėgamiems 
reikalams o likusius pinigus lai
ko taupymo sąskaitoje.

P-nas J. Bernotas, norėdamas 
įrodyti, kad “Litas” moka ge
rus procentus, bando operuoti 
“Lito” turimomis pinigų skait
linėmis ir nepastebi, kad jos aiš
kiai kalba prieš jį patį. Štai ryš
kus jo “matematikos perlas”: ci
tuoju jo pasisakymą: “šiuo me
tu “Litas” moka už depozitus 
(558,000) 5S', už terminuotus 
indėlius (538,000) iki 7%.% (čia 
p-nas J. Bernotas parodo pro
centus “Lito” mokamus tik už 2 
ar 3 metų terminą, nenurodant 
net sumos atskirai, kuri gali bū
ti ir labai maža ir, žinoma, “Li
tui” tai būtų nenaudinga, nes už 
vienų metų terminą “Litas” mo
ka tik 7% %, kai bankai jau se
nokai moka 7% %, už vienų me
tų terminą J. V.), ir už šėrus 
(1,279,000) 5y2%”. Ir iš to 
p-nas J. Bernotas daro išvadą: 
“Iš paduotų sumų nesunku iš
skaičiuoti, kad “Litas” šiais me
tais savo taupytojams vidutiniai 
išmokės apie 6.1% palūkanų”.

Sovietų Ekonominiu Laimėjimų parodoje Maskvoje parodytas ir 
Soyuz—9 erdvėlaivio modelis.

Tai visai klaidingas procentų 
vidurkis! Tam skaičiavimui Čia 
panaudota paprasta aritmetika 
— sudėta trijų rūšių procen
tų skaitlinės ir padalinta iš tri
jų, kad procentais pagrįstas su
mos dydis tikrumoje nulemia iš
mokamų palūkanų sumą, o, su
sumuojant visų trijų rūšių palū
kanų sumas, ir palūkanų pro
cento vidurkį, — tai p-nui J. Ber
notui perdaug komplikuota ir ne
suprantama.

Paryškinimui paimsim labai 
paprastą ir nekomplikuotą tik 
dvejų procentų rūšių pavyzdį, 
tik labai skirtingam savo dydžiu 
sumoms:

100’ dol. iš 10 Y> % duoda 10

dol. 50 cent metinių palūkanų; 
10,000 dol. iš 3Į/Į% duoda 350 
dol. metinių palūkanų; visa pi
nigų suma — 10,000 dol. duo
da 360 dol. 50 cnt. metinių pa
lūkanų. Pagal p-no J. Bernoto 
“matematiką” išeitų: lO^-Į-S1/^ 
=14 ir, padalinta iš 2-jų, būtų 7 
procentai metinis vidurkis. Tik
rumoje gi yra truputį mažiau 
nei 3.6 procentai pagal papras
tą formulę: 360.5 padauginta iš 
100 ir suma padalinta iš 10,000

Iš viso, ta “Lito” matemati
ka negalima operuoti, nes ji nie
ko praktiškai neįrodo. Tas, ku
ris įdėjo savo pinigus į “Lito” 
depozitų sąskaitą, visvien gaus 
tik 5% palūkanų, o kuris įdėjo 
į šėrų sąskaitą — gaus tik 5 %. 
“Lito” procentų metinis vidur
kis, jei jis būtų ir teisingai ap
skaičiuotas, čia n ieko nepadeda. 
Tik pučia miglą į akis savo na
riams ir klaidina. Ar toks p-no 
J. Bernoto tikslas?
Tiek už terminuotus indėlius, 

tiek už šėrus ir už depositus, “Li
tas” visuomet buvo ir yra atsili
kęs palūkanų mokėjime bent ma
žiausiai Yž%, palyginant, su ki
tomis panašiomis institucijomis,

pro-

štai Toronto kredito unijų 11kooperatyvai moka savo nariams 
už depozitus jau senai 5^4, o 
už Šėrus ti'<, o už terminuotus 
indėlius 3 metams net iki 8%. 
‘Parama”, pavyzdžiui, duoda ir 
šiandien asmenines ir nekilno
jamo turto paskolas iš 8%. Per 
visą laiką lietuvių bankeliai To
ronte sugeba geriau prisitaikyti 
prie aplinkybių; eina kartu su 
gyvenimu.

Savo rašinyje aš pastačiau 
konkretų klausimą, kodėl Toron
tas galėjo duoti visą lakią asme
nines paskolas savo nariams iš 
7G, kai tuo tarpu visą laiką 
“Litas” ėmė 9% ? čia mano opo
nentas, p-nas J. Bernotas, rado 
reikalą nutylėti. Nors jis yra 
“Lito” pirmininkas, bet, mato
mai, ir jam neaišku, o “Lito” 
vedėjas, p. Rudinskas, laiku ne- 
pasufleriavo, kaip išsisukti iš 
jam nemalanios padėties. O gal 
tai yra gerai saugojama paslap
tis, kurios “Lito” nariai nepri
valo žinoti?

P-nas J. Bernotas prisimena 
apie mano paskolas iš banko 
“personal loan” tik 6% iš 1955 
ir 1961 m. ir girdi, kodėl aš nie
ko neužsimenąs apie dabar ban
kų imamus procentus už pasko
las? Jei p-nas J. Bernotas nebū- jUn. 
tų pasitikėjęs p. Rudinsko aiški-1— atsako antrasis.

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

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudę Ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

t - - I

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono rfoleriy kapitala.
tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali r 
gauti ivairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000.00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudė • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautu pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

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

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

SLA — kuopos yra daugumoje lietuviu kolonijų. Kreipkitės I kuopu 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

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

sąlygų, at

ėia no-

, nimu, o būtų pats paskaitęs i 
no straipsnį kiek toliau dėl 
paskolų
tvarkos ir t. t., tai būtų radęs 
sekantį mano posakį:
rėtųsi paklausti, o gal ir koop 
“Litas” galėjo duoti savo na
riams asmenines paskolas pana
šiom sąlygom, kaip kad aukš
čiau minėta, nes gi skolinti yra 
jo pagrindinis tikslas (žiūr. “Li
to” statuto 7 skyrių J. V.)”. Tai
gi mano klausimas yra aiškus ir 
liečia nurodytą aiškią laiko da
tą. P-no J. Bernoto peršokimas 
į dabartinio laiko sąlygas yra 
tik išsisukinėjimas, vengiant tie
sioginio atsakymo, kuris būtų 
labai nenaudingas “Lito” admi
nistracijai. (B. d.)

LIŪTO PĖDOMIS

Du keliautojai pastebėjo dy
kumos smėly įmintas didžiulio 
žvėries pėdas.

— Juk tai liūto! — sako vie
nas.

— Taip, milžino liūto, — su
tinka antrasis.

— Tuojau eik šiomis pėdo
mis, reikia juk išaiškinti, kur 
link jis nuėjo.

— Gerai, o tu?...
— Aš taipgi eisiu jo pėdomis, 

tik priešinga kryptimi. Reikia 
juk išaiškinti, iš kur jis atėjo,

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

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.

FINE CHINA
TO SAVERS

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

HIGHEST INTEREST PAID ON SAVINGS

PER ANNUM 
ON PASSBOOK SAVINGS

INTEREST PAID QUARTERLY

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

Tik vienas komplektas veltui duodamas sąskaitai 
šios programos metu.

UNIONFEDERAL SAVINGS
3430 S. HALSTED ST. • CHICAGO 60608 • PHONE 523-2800

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki 520,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Nepadarykime klaidos
Rytoj, balandžio 6 dieną, Chicagos gyventojai rinks 

miesto merą ir kelis kitus miesto pareigūnus. Šiandien 
beveik kiekvienam šio didmiesčio gyventojui yra aišku, 
kas bus išrinktas Chicagos meru. Rinkiminė kampanija 
jau pasibaigusi, kiekvienas turėjo progos pasiklausyti 
mero Richard J. Daley ir respublikonų kandidato Richard 
Friedmano pareiškimų. Vienas keliomis progomis primi
nė čikagiečiams, ką jis padarė, o antrasis pasakojo, ką 
jis darys.

Chicagos lietuviams labai svarbu, kas ateinančiais 
keturiais metais bus Chicagos miesto meru. Taip pat la
bai svarbu, kad lietuviai, jausmų vedami, neatiduotų 
balsų pralaimėtojui. Kiekvienas gali balsuoti už tą kan
didatą, kuris jam atrodo geresnis. Bet labai svarbu, kad 
lietuviai balsuotų už tuos, kurie jiems gali būti naudin
gesni. Amerikos gyvenimą pakankamai pažįstame. Žino
me jo gerąsias puses, bet matome ir silpnąsias. Krašto 
ir miesto gyventojai siekia idealios santvarkos, bet jie 
žiūri ir praktiškos naudos. Lietuviai turėtų į viską realiai 
pažiūrėti.

Rinkimų įkarštyje merui Daley daug kas primesta, 
bet nei šiandien, nei ateityje niekas negalės paneigti, kad 
jo administruojamas miestas žymiai pasikeitė. Jis prapla
tino ir naujai išgrindė svarbiausias miesto gatves, jis ge
riau apšvietė gatves ir skersgatvius. Jis pajėgė suorga
nizuoti reikalingą kapitalą, architektus ir inžinierius, 
kurie baigiančių virsti lūšnynų vietoje iškėlė daugiaaukš
čius namus, pertvarkė ir pagerino susisiekimą. Visi ži
nome, kad Daley turi stiprią politinę mašiną, bet nerei
kia užmiršti, kad kiekvienas politinis dabartinio mero 
priešas apie tokią politinę mašiną svajoja. Kiekvienas 
norėtų tokią organizaciją turėti, bet jie nepajųgia taip 
susiorganizuoti.

Chicagoje yra daugiau lietuvių, negu bet kurioje ki
toje Amerikos vietovėje. Daugelis čikagiečių čia dirba, 
mokosi, turi biznius, turi namus ir visokias įstaigas. 
Daugumas lietuvių yra išsiblaškę po visą miestą, bet yra 
kelios miesto vietos, kuriose lietuviai gyvena labiau susi
koncentravę. Lietuviams svarbu apsaugoti tas kolonijas 
nuo nepageidaujamų elementų. Svarbu, kad ten neįsi-

trims mėnesi ame  $3.00 
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  $2.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drove, 1739 So. Halted St, Chicago 
HL 60608. Telet HAymarket 1-6100

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Reportažas iš Toronto
Nežiūrint, kad gražiausias 

metų laikotarpis oficialiai pra
sidėjo paskutinę kovo savaitę, 
tik balandžio pradžioje, dvelk
terėjus švelnesniems vėjams ir 
tirpstant paskutiniam sniegui 
mėgina rodytis lauktasis pava
saris.

veistų nuosavybių nuvertintojai ir ramybės ardytojai. 
Svarbu, kad dienos metu ir vakarais gatvės būtų saugios.

Lietuviams labai svarbu tryliktasis Chicagos wardas. 
Be mero rinkimų, tryliktame warde bus renkamas alder- 
manas. Pirminių rinkimų metu tryliktame warde dau
gumą balsų gavo demokratų kandidatas Edward S. Fu- 
sek, bet jis negavo reikalingos daugumos, todėl antradie
nį gyventojai dar kartą turės balsuoti. Pirminiuose rin
kimuose kandidatavo vietos lietuvis, bet jis nesurinko 
pakankamai balsų. Dabar kandidatuoja demokratas Fu- 
sek ir respublikonas Staszcuk. Pirminiuose rinkimuose 
patarėme lietuviams balsuoti už lietuvį kandidatą, bet 
esame įsitikinę, kad dabartiniu metu lietuviams savo bal
sus reikėtų atiduoti už demokratą Fuseką. Mums atro
do, kad tokia elgsena lietuviams būtų naudingesnė.

Įsivaizduokime, kas atsitiktų, jei Chicagoje ir vėl už
sigeistų siausti visokios triukšmaujančios gaujos. Įsi
vaizduokime, kad jos užsimanytų pramaršuoti Marquet
te Parko svarbiausiomis gatvėmis. Kiekvienas žinome, 
kad labai dažnai panašių maršavimų metu vartomi au
tomobiliai, daužomi langai ir naikinamas kitoks turtas.

Kas galėtų lietuvių koloniją apsaugoti nuo panašių 
neramuolių? Kas galėtų tokiai demonstracijai sustabdy
ti leidimą? Kas galėtų laiku parūpinti daugiau policijos? 
Kas galėtų apsaugoti langus, žalias pieveles ir gėlynus? 
Mums atrodo, kad aldermanas Fusekas galėtų daugiau 
padaryti, negu respublikonas Staszcukas. Teisės atžvil
giu jų galia turėtų būti vienoda, bet gyvenimo tikrovė 
mums sako, kad tos pačios partijos žmogus greičiau ir 
geriau reikalus sutvarkys, negu opozicijoje esančios ma
žumos partijos atstovas. Staszcukas gali būti geras žmo
gus, jo noras apsaugoti apylinkę gali būti didelis, bet 
jam, kaip opozicijos atstovui, durys gali būti uždarytos.

Panašiai galvoja ir Illinois senatorius Frank D. Sa
vickas, kuris politini Chicagos gyvenimą geriau pažįsta, 
negu bet kuris kitas lietuvis politikas, jeigu, žinoma, 
neskaitysime teisėjo Wells. Jam yra atdaros durys kiek
vienoje Chicagos įstaigoje, jis daug laiko praleidžia įvai
riose Illinois seimo komisijose. Kiekvienam šiandien aiš
ku, kad sen. Frank D. Savickas tikrai rūpinosi ir rūpina
si lietuvių gerbūviu ir jų teisėmis. Jam taip pat rūpi ginti 
Marquette Parko sritį, nes jis pats ten gyvena. Jam yra 
žinomi visi politiniai ryšiai, jis lengvai gali prieiti prie 
atsakomingo pareigūno. Jis pats įstatymus ruošia, bet jis 
labai gerai žino, kaip tie įstatymai taikomi.

Sen. Savickas pataria lietuviams antradienį atiduoti 
savo balsą už Fuseką. Jis yra įsitikinęs, kad visiems Chi
cagos lietuviams taip būtų naudingiau. Mums atrodo, kad 
šį kartą sen. Savicko reikėtų paklausyti ir nepadaryti 
klaidos. Lietuviai jau ir šiaip klaidų yra padarę. Reikia 
turėti galvoje savo interesus.

Tokia kaip tik proga dainuo
jantis ir šokantis jaunimas, su 
sibūręs j Gintarą ir Dainuojan
čią Jaunystę, surengė gražaus 
dėmesio sulaukusį koncertą. 
Tuo labiau, kad Gintaras šven 
tė 15 metų savo gyvavimo su
kaktį. Programos metu Ginta

ro Šokėjai pasirodė pilnoje sa
vo dinamikoje, judriais šokiais 
ir spalvingais drabužiais kur
dami pasigėrėtinus reginius. 
Gausingais vienetais išpildomi 
Šokiai tiesiog masinėse scenose 
traukė žiūrovų akį. Perdėm pa 
vasariu žydįs jaunimas, skonin 
gai išbaigtais deriniais , susi
rinkusiai publikai primygtinai 
įtaigojo gražiausio gyvenimo 
laikotarpio prisiminimą. Tuo 
tarpu Dainuojanti Jaunystė 
pasirodė kiek silpniau; jai trū 
ko ir stipresnio balso, ir lygu
mo. Bet dar visai nesusikrista
lizavęs jaunimo choras nugalės 
visus sunkumus vadovaujant ga
biam chorvedžiui kun. B. Jurk- 
šui. Įdėjus dar kiek daugiau 
darbo, Dainuojanti Jaunystė ne
abejotinai taps ne tik gražiu, 
bet ir pajėgiu vienetu.

♦

Viena iš sveikintinų lietuviš
ko gyvenimo finansinių apraiš
kų, tai Prisikėlimo parapijos 
bankelio sumažinimas paskolų 
palūkanų iš 8%% į 8*4,%-

♦

Prieš Velykas surengta S. 
Kvietkienės dailės paroda savo 
modernizmu lyg ir pasiekė kul
minacinį tašką. Anksčiau čia 
savo parodas turėję modernis
tai, vienu ar kitu būdu paliko 
vienokį ar kitokį įspūdį. Jeigu 
australietis Urbonas, nors neži
nia ką norėjęs vaizduoti, pasiro
dė kaip gabus spalvų derinto
jas, jeigu montrealietis Bu
kauskas išsiryškino kaip tiesių 
linijų ir iš vandenų kylančių 
bokštų meisteris, jeigu Remeika 
pateikė vieną su kita besipinan
čių spalvų kompozicijas, tai 
Kvietienė toli pralenkė savuo
sius bendraminčius. Juo labiau, 
kad Kvietienė į savo kūrinius 
įnešė savotišką naujovę: laik
raščių gabalus ir skudurus, už
baigdama spalvų mišraine ir 
pavadindama kolazais. Žiūrint 
į tuos keisto poveikio įrėmintus, 
jokios idėjos neturinčius, mo
dernizmo vardu įsiperšančius, 
kontrastingų spalvų derinius, 
taip ir plūdo priešingas esteti
niam pasigėrėjimui jausmas. 
Priešingas tam jausmui, kuris 
paprastai apima matant ką nors 
gražaus, meniško, estetiško.

♦

Prasidėjusios rekolekcijos su 
pirmuoju Tėv. J. Kubiliaus S. J. 
pamokslu atnešė parapijiečiams 
nemalonų kartėlį. Iš Čikagos 
atvykęs rekolekcijų vedėjas, 
tarp kitų pamokslo minčių, už- 
gyrė hipius. Jis paėmė sau pa
vyzdžiu tuos apžėlėlius, utėlė
tus, nešvarius, blogai apsiren
gusius padaužas. Pamokslinin-

Gomulka paprašęs 
sovietų okupacijos

Brežnevas pabūgo galimos 
pasaulio reakcijos

PARYŽIUS. — Prancūzijoje 
gyvenančių lenkų laikraštis “Na- 
rodowiec” talpina įdomią infor
maciją už Varšuvos, kaip buvęs 
Lenkijos kompartijos šefas Vla
dislovas Gomulka darbininkų 
riaušėms Gdanske, Elbinge, Gdy
nėje ir Stetine prasidėjus tele
foną vo Brežnevui į Kremlių, pra
šydamas ko skubiausiai pavarto
ti sovietų kariuomenę “tvarkai 
ir ramybei Lenkijos liaudies res
publikoje palaikyti”, kaip už tai 
Močaro lenkiškieji enkavedistai 
Gomulka primušę ir kaip Brežne 
vas leidęs Gomulką nuversti, jo 
vietoje įvedė į dabartinę Sovie
tu valdžią panašią dviejų galvų 
sistemą iš Giereko ir Močaro, 
kaip kad Sovietuose yra Brež
nevas ir Kosyginas.

Brežnevas turėjęs į Lenkijos 
valdžią priimti lenkų saugumo 
(UB) viršininką Močarą, nors ži
nojęs, kad Močaras yra komunis
tų prisimetęs nacionalistas.

Po nenusisekusio telefonavi- 
mo, Gomulka buvo areštuotas, 
paskiau paguldytas į ligoninę, 
paskelbiant kad staiga apsirgo 
akimis ir kraujo apytakos sukri
kimais...

Esant blogiems santykiams su 
komunistine Kinija, nebaigtiems 
su Vakarų Vokietija ir įtemp
tiems dėl Berlyno su Vakarų 
valstybėmis Brežnevas išsigan
do, kad atvira Lenkijos okupaci
ja sukeltų “broliškose respubli
kose” dar didesnį nerimą kaip 
okupavus Čekoslovakija, dėlto 
vietoje leisti iš kareivinių so- 

j vietų tankams pajudėti, pats tą 
patį vakarą 1971 m. gruodžio 19 
d. atskrido į Varšuvą lenkams 
valdžios sudaryti.

kas net pabrėžė, kad didesnė tų 
jaunuolių dalis kylanti iš idea
lizmo, iš pasišventimo neturtui, 
kaip išsiveržti iš tėvų ir apskri
tai vyresniųjų pamėgto mate
rializmo. Klausant pamokslo, 
taip ir. liko keista, kad gerb. 
svečias prisižiūrėjęs, jam pa
trauklių Čikagos padaužų ir pa
sileidėlių naikinamo ir palaido 
gyvenimo pavyzdžių, atvežė 
juos mums torontiečiams. Svar
biausia, kad tam paskelbti jis 
pasirinko vieną iš lietuviškiau
sių, visoje Amerikoje ir Kana
doje sau pavyzdžio neturinčią; 
Prisikėlimo parapiją.

S. Pranckūnas

Senatoriaus Percy planai 
pagerinti senelių būklę 
“Jei sen. Charles Percy ga

lėtų, jis išrūpintų visos Ameri
kos seneliams keliones į šiltą 
klimatą už pusę kainos ir pri
verstų valdžią apmokėti visas 
jų medicinos išlaidas, rašo 
Washingtono korespondentas. 
Jis taip pat padarytų federali- 
niu nusikaltimu, jei kokia ap- 
draudos kompanija atsisakytų 
apdrausti automobilį dėl savi
ninko per seno amžiaus ir pra
vestų, kad mokant Social Se
curity mokesčius tas mokestis 
nebūtų imamas iki $1,800. Tai 
tik dalis gerų norų pažadų, ko
kius nupasakojęs Illinojaus se
natorius Percy savo kalboje 
National Council on Aging po 
sėdyje.

“Elgesys su senaisiais Ame
rikos piliečiais yra nacionali
nis įžeidimas”, pasakęs Percy 
prižadėdamas įteikti Kongre
sui septynių pasiūlymą, kaip 
pagerinti seniems amerikie
čiams gyvenimą, sveikatos glo 
bą, rekreaciją, užsiėmimą ir 
galimybes pakeliauti.

Percy nurodė, kad nežiūrint 
paskelbto “karo skurdui”, 1969 
metais skurdžių kategorijoje 
buvo 200,000 senesnio amžiaus 
žmonių daugiau negu buvo 
1968 metais.

Arabiška balandžio pirmoji
Iš Alžyro pranešama, kad 

praeita balandžio pirmoji visa 
me Alžyre sukėlė didelį juoką, 
kai Radijo Algiers paskelbė ne 
va rimtą pranešimą, jog Alžy
ro miesto uostą užblokavo šim
tai banginių,, atplaukusių i 

:uostą ieškoti užuovėjos nuo di
delės audros jūroje. Tūkstan
čiai alžyriečių nuskubėjo Į 
uostą banginių pamatyti, bet 
rado tiktai lietų ir vėją.

18-mečiai gavo balsą
Illinois senatas 33 balsais 

prieš 16 ratifikavo federalinį 
konstitucijos papildymą, ku
riuo suteikiama 18-mečiams tei 
sė ^alsuoti visuose rinkiniuose. 
Už balsavo risi 26 demokratai 
ir 7 respublikonai. Prieš balsa
vusieji yra respublikonai kon
servatoriai, daugumoje iš pro
vincijos.

KEIČIASI LAIKAI IR MADOS
— Tavo -metų būdama, aš ve

džiau dienyną, — sako motina 
dukrai.

— Tai jau atgyvenusi mada, 
aš užvedžiau sau kartoteką, — 
atsakė dukra.

JUOZAS KARIBUTAS
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Teko ir sekmadienį praleisti Oslo mies
te. Būriai žmonių telkiasi prie laivų. At
rodo, kad visi bando pabėgti iš miesto ir 
praleisti kelias valandas kur nors užmies
čio gamtos prieglobstyje. Ir toms iškyloms 
pasirenkamos tikrai patrauklios vietos. Be 
to, ir plaukiant matosi puikios rezidenci
jos ir pasakiško gražumo gėlių darželiai.

Į vieną sekmadienio iškylą patekau ir 
aš. Kai vakare grįžome atgal, pradėjo ly
noti. Nieko kito neliko daryti, kaip tik ei
ti Į viešbutį. Tai buvo mano paskutinė die
na: ryto metą jau turėjau apleisti Oslo ir 
keliauti i Helsinkį.

HELSINKIS
Atsisveikinu su Norvegija, kur žmonės 

labai malonūs ir draugiški. Praleistos čia 
kelios dienos niekad neišdils iš atminties. 
Didingų ir pasakiško gražumo fiordų vaiz
dai atgyja, lyg jie čia pat būtų. Tikrai gy
venime pasitaiko matyti tokių dalykų, ku
rių niekad nebegalima užmiršti.

Suomijos sostinės, Helsinkio aplanky
mas originaliniame plane nebuvo numaty
tas. Mano išpirktas Vakarų Europos gele
žinkeliams bilietas Suomijoje nebegaliojo. 
O tai reiškė, jog tos kelionės išlaidas rei
kėjo atskirai apmokėti. Pagunda Suomiją 
aplankyti buvo tokia didelė, jog nei ekstra 
išlaidos, nei laiko trūkumas manęs nesu
laikė: nusprendžiau nors vieną dieną Hel
sinkyje praleisti.

Lėktuvas, kuris skrido į Suomiją, buvo 
ne iš didžiausių. Visos jo vietos buvo užim

tos. Sunkvežimis turėjo jį kiek pavilkti, 
kol jis pajėgė Įsibėgėti ir pakilti.

Kelionė buvo neilga. Kai lėktuvas nusi
leido Helsinkio aerodrome, tai išlipę kelei
viai turėjo dar sėsti į autobusą, kuris nu
vežė į aero stotį, vieną pačių mode raiškia u 
šių, kokią man teko matyti. Visur įrengti 
keltuvai, parketinės grindys visose salėse. 
Daug automatų, kurie aptarnauja pirkė
jus: įmetei pažymėtos kainos metalini pi
nigą ir iškrinta iš automato pirkinys. Bu
fetas skoningai įrengtas.

Oras pasitaik nekoks: pusėtinai lijo. 
Susėdome į autobusą ir iš stoties nuvažia
vome į miestą pasižvalgyti. Kelias geras, 
asfaltuotas. Vietomis matosi uolynai, štai 
ir pats miestas, švarus, bet didelių pra
šmatnių pastatų nesimato. Turistams gal 
didžiausia atrakcija yra šv. Miko lojau s 
bažnyčia, pastatyta iš granito. Viduje yra 
daugybė statulų. Geležinkelio stotis savo 
architektūriniu išplanavimu labai išsiski
ria. Sakoma, kad ji yra savo rūšies uni
kumas. Vadinas, jokia kita stotis su ja 
negali susilyginti. Ji buvo baigta staty ti 
1919 m. iš rausvo granito.

Suomiai labai draugiški. Daugelis jų 
kalba angliškai. Gaila,, kad negalėjau il
gesnį laiką Suomijoje pasilikti. Skubėti 
vertė besibaigiąs ekskursijos laikas. Mat, 
visi ekskursantai turėjo susirinkti Frank
furte, o iš ten jau skristi algai į Los Ange
les.

VĖL STOCKHOLME
Kadangi savo lagaminus buvau palikęs 

Stockholme, tai ir iš Helsinkio skridau ten, 
nebesustodamas Norvegijoje. Kai lėktuvas 
nusileido Stockholme, mane pasitiko lie
tus. Tad nieko daugiau dary ti, kaip tik 

skubėti į viešbutį ir ten sutvarkyti savo la
gaminus, kurių svoris ris didėjo. O svoris 
didėjo dėl to, kad prisipirkau visokių su
venyrų bei šiaip daiktų. Nors ir kažkaip 
nusistatytumei ko bereikalingo nepirkti, 
bet vargu galėtumei “nesugriešyti”. Per 
daug didelė pagunda.

Pusėtinai pakrautus, o gal ir perkrau
tus — lagaminus vilkau į stotį, iš kurios 
turėjau pradėti “kelionę atgal”. Trauki
nyje prieš mane atsisėdo jau pusėtinai pa
gyvenęs vyras. Išsikalbėjus jis man pa
pasakojo apie savo keturius mėnesius 
trukusią kelionę po Europą. Tą kelionę jis 
atlikęs, minėdamas savo 80 metų amžiaus 
sukaktį.

Stebėjaus to senio energija ir tvirtumu: 
nėra juokai tokiame amžiuje trankytis po 
svetinius kraštus. Juo labiau, kad atvejų at
vejais tenka patirti visokių sunkumų.

Kaip atvykstant su visu traukiniu teko 
persikelti per kanalus, taip buvo ir grįž
tant atgal. Tik dabar traukinio užvažiavi
mas ant laivo manęs jau nebestebino.

Pasikartojo ir pinigų mainymo keblu
mai. Gauni kito krašto pinigus ir negali 
susivokti, kokia yra jų vertė. O kai jau su
sivoki, tai tenka juos vėl mainyti f kito 
krašto pinigus.

KOPENHAGA
Kai anksti rytą pasiekėme Danijos sos

tinę, Kopenhagą, buvo debesuota ir mig
lota. Išėjau miesto apžiūrėti. Matėsi daug 
puošnių, moderniškų pastatų. Nors Dani
jai ir teko pergyventi vokiečių okupaciją, 
bet po karo ji greit atsigriebė ir ekonomiš
kai atsistojo ant tvirtų kojų. Turtingos ir 
ištaigingos krautuvės vilioja praeivius, 

ypač turistus, kurių, matyt, nemaža čia 
atvyksta.

Aplankiau Charlottenborgo pilį, kur 
dabar yra Įsikūrusi meno akademija ir ka
rališkas teatras. Prabėgomis apžiūrėjau 
karaliaus rūmus bei marmurinę Frederiko 
bažnyčią, kuri yra nepaprastai graži ir im
ponuojanti. Vieną vakarą praleidau gar
siajame Tivoli, kuris iš dalies primena 
Disney Land. Gražiame parke yra duoda
mos gražios programos. Apstu restoranų, 
žavi muzika ir pasakiška gražumo iliumina 
cijos. Publikos — kaip per didelius atlai
dus. Vieni gurkšnoja alų, kiti su atsidėji
mu seka programą, o vaikučiai klykauja 
prie karuselės ir vežimukų. Jiems daug 
džiaugsmo ir juoko.

Sekmadienio rytą aš jau sėdėjau trauki
nyje, kuris ėjo i Vokietiją. Traukinys rit
miškai dundėjo, lyg kartodamas: “Būsi 
namie, būsi namie... pailsėsi, pailsėsi”...

KELIONĖ ATGAL

Hamburge persėdau į kitą traukinį. Ne
bepažįstamas man Hamburgas — tiek daug 
jis pasikeitęs. Kur tik pažiūri, visur nauji 
namai, nauji pastatai. Nuotaiką sugadino 
nejauki scena: gatve buvo varomi du sura
kinti kareiviai. Kodėl jie buvo surakinti, 
kuo jie nusikalto, žinoma, negalėjau pa
tirti.

Kai traukinys pasiekė Frankfurtą, jau 
buvo sutemę. Nebuvo kada nei atsikvėpti. 
Paskubomis surinkęs savo lagaminus, sė
dau į taksikabą ir nuvykau į aerodromą, 
kur jau buvo susirinkę beveik risi iš Los 
Angeles atskridę keleiviai.

Tas pats lėktuvas, tie patys keleiviai. Ir 
susėdome į tas pat sėdynes, kuriose sėdė
jome atskrisdami. Dauguma keleivių pasi

puošę naujais drabužiais, kuriuos jie Įsi
gijo kelionėje. Ir Įsigijo juos už daug pi
gesnę kainą, negu Amerikoje. Ypač paten
kintos ir džiaugiasi savo pirkiniais mote
rys.

Vos spėjo lėktuvas pakilti, kaip pradė
jom vakarieniauti. Jei pradžioje buvo daug 
triukšmo, daug klegėjimo, tai laipsniškai 
Įsivyravo tyla. Keleiviai aprimo, pasinėrė 
savo mintyse, lyg darydami savo kelionės 
apžvalgą. Ne vienam kilo klausimas: ar iš 
sipildė tie lūkesčiai, kuriuos turėjo kelionę 
pradėdamas? Ak tie lūkesčiai...

Kai pagaliau lėktuvas leidosi Los Ange
les aerodrome, keleiviai reiškė džiaugs
mą, kad sveiki sugrįžo namo.

Labai ir labai kruopšti čia buvo muiti 
nės kontrolė. Kiekvieną nupirktą daiktelį 
iškraustė, išvartė, klausinėdami, kur pirk 
ta, kiek mokėta? Buvo nelengva išaiškinti, 
kas per instrumentas yra tos kanklės, ku
rias buvau įsigijęs Europoje.

Kai perėjau per muitinės čyščių, buvau 
pusėtinai išvargęs. Sumetęs lagaminus Į 
taksį, skubėjau namo. Pasijutau laimin
gas, kai paspaudžiau savo namų durį] 
skambutį..,

Pabaiga

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“NAUJIENAS”

Jos visad rašo
TEISYBE
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DR. ANNA BALIONAS 
akių, ausų, nosies 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W 63 rd STREET 
Ofiso telefu PRospect 8*3229 

R«xi<L tolofu WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryte, 

įuo 7 iki 9 vai, vak, Treė, uždaryta.

Rez. toL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

SPORTAS
Salfas metinės krepšinio ir tinklinio žaidynės

Pranešimas Nr. 141

relef.: PRospect 8-1717

DR. S. BIEŽIS 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
Vai; kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
uXtai antradieniais ir penktadieniais 
trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

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

DR. HtltR BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezidu 388-2233 
OFISU VALANDOS:

Pirmadieniais ir kelvirtao. 1—7 vaL, 
etntrad., penKtadienį nuo 1—5. ireč. 

ir sesuo.. Ūkiai susitarus.

Rez. GI 3-0873

DR. W. M. EISIN - EISINAS 
aKUSCKMm iK mjicKŲ ^>^OS 

GietcKoLuGiNE chirurgija 
6132 So. Keozie Avev WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, sKamDinu Ml 3-uoui.

1. Papildydami pranešimą 
Nr. 139 (1971.2.23) pakartotinai 
skelbiame, kad XXI-jų ŠALFAS- 
gos metinių žaidynių krepšinio ir 
tinklinio pirmenybės įvyks š. m. 
balandžio mėn. 24-25 d. Toron
te. Krepšinyje pirmenybės bus 
pravedamos vyrų A vyrų B. jau
nių A (1952 m. gimimo ir jau
nesnių) jaunių B (1955 m. gimi
mo ir jaunesnių) moterų ir mer
gaičių klasėse. Tiklinyje — vy
rų, moterų, jaunių, mergaičių 
A (1952 m. gimimo ir jaunes
nių) mergaičių B (1955 m. gi
mimo ir jaunesnių) — klasėse.

2. Krepšin yje kiekvienoje kla
sėje leidžiama dalyvauti nedau
giau po 8 komandas, užsiregis
travus kurioje nors klasėje dau
giau negu 8 komandoms, atran-

Or. A JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

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

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
______Trečiadieniais uždaryta._______

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS - ■

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

_ DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. teU WA 5-3099

PERKRAUSTYMAl

ka daroma bus remiantis apy
gardų kontingentais.

3. Krepšinio pirmenybės vyk
domos pagal SALFAS-gos krep
šinio taisykles paruoštas ŠAL- 
FAS-gos krepšinio k-to ir pa
skelbtas centro valdybos pra
nešime Nr. 123 (1970 m. kovo 
mėn. 10 d.).

4. Tiklinio pirmenybės vyk
domos pagal SALFAS-gos tink
linio k-to paruostas taisykles, 
paskelbtas centro valdybos pra
nešime Nr. 124 (1970 m. kovo 
mėn. 11) dalyvaujančių koman
dų skaičius neapribojamas. Vi
sos varžybos vykdomos “dviejų 
minusų” (double elimination) 
sistema.

5. Pirmenybių mokestis yra tik 
komandinis: krepšginis — vyrų 
A kl. — $25, vyrų B kl. — $20, 
jaunių A kl. — $15, jaunių B 
kl. — $10, vyrų ir moterų tink
linis — $10, mergaičių A kl. — 
$7.50, mergaičių B kl. — $5.

jaunių A kL rinktinės.
17. Tolimesnė informacija, lie

čianti tvarkaraštį, salių adresus, 
viešbučių adresas ir kt. bus iš
siuntinėta po registracijos ter
mino. Centro Valdyba

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS 
2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

4 ■ . ----------- - *

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is WOPA,
- 1490 kiL A. M.

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

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

CHICAGO. ILL. 60629

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą. 

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

Vladas 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
rių tė ir Laima Luneckienė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

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

Tel. 238-9787-8

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai, Med. Bap- 
datai Speciali pagalba kojoms 

' (Arch Supports) ir L L
VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—L 
2850 West 63rd St. Chicago, III. 60629 

Teiaf.: PRospect 6-5084

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

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

skanumus ir nervų netvarką.

Every year we failx 
to educate thousand^ 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

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

Pubilihad at a puMc wrric* In cone- 
aratton wMh Th. MvertMnctamC

A0 MAT NO. MR-41-67 
Q column x SB Onea)

REMKJTE TUOS BIZNIERIUS. 
kurie garsinasi 
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6. Pirmenybėms registracija 
turi būti atlikta iki 1971 m. ba
landžio mėn. 10 d. imtinai (pagal 
pašto anspaudo data) šiuo adre
su: Mr. Stasys Kekstas, 14 
Montgomery, Toronto 18, Onta
rio, Canada, tel. (416) 233-1372.

7. Atliekant dalyvių registra
ciją siųsti a) vieną egzempliorių 
“bendrojo registracijos lapo” b) 
vieną setą “dalyvių registracijos 
lapų” (forma R-3A) c) čekį pa
dengianti visą pirmenybių prad
inės mokestį. Naudoti po atskirą 
lapą “formos R-3A” komandai. 
Čekis rašomas S. Kėkšto vardu. 
Lygiagrečiai iki to pačio termi
no vienas egz. “bendrojo regis
tracijos lapo” ir vienas setas 
“dalyvių registracijos lapų” (for
ma R-3A) privalo būti pasiųstas 
krepšinio komiteto vadovui: Mr. 
Jonas Valaitis, 8227 So. Rich
mond St., Chicago DI., USA, tel 
(312) 776-9600.

8. Visi pirmenybių dalyviai, 
tiek klubai, tiek ir pavieniai žai
dėjai privalo būti atlikę 1971 m. 
ŠALFAS-gos' metinę registra
ciją, nevėliau iki žaidynių re
gistracijos termino balandžio 10 
d. atitinkamoje apygardoje.

■9. Nauji žaidėjai gali dalyvau
ti pirmenybėse jeigu jų įstoji
mas į ŠALFAS-gą bus atliktas 
iki 1971 m. balandžio mėn. 10 d.

10. Krepšinio pirmenybių vy
riausiu teisėju skiriamas krepši
nio komiteto vadovas Jonas Va
laitis, tinklinio pirmenybių vy
riausiu teisėju skiriamas tinkli
nio komiteto vadovas Zigmas 
žiupsnys.

11. Nakvynės bus parūpintos 
jaunių B. ir mergaičių klasių da
lyviams. Sąrašus, kuriems nak
vynės būtų pageidaujamos, siųsti 
adresu: Mr. P. Berneckas, 26 
Woodside Ave., Toronto 161, On
tario, Canada, tel. (416) 763- 
4429., iki 1971 balandžio 10 d.

12. Žaidynių vyriausias vyk
dytojas ŠALFAS-gos centro val
dyba. žaidynių organizacinis ko
mitetas : Pranas Berneckas — 
pirmininkas, Aloyzas Kuolas — 
parengimo vadovas, Jonas Uo
gintas — iždininkas, spauda — 
propaganda — centro valdyba. 
Varžybinis komitetas: Stasys 
Kėkštas — pirmininkas, Juozas 
Balsys — vicepirmininkas, An
tanas Supronas — sekretorius.

Krepšinio ir tinklinio atski
rų klasių žaidynių metu vadovai, 
organizacinis ir varžybinio ko
mitetų darbuotojai bus paskelb
ti žaidynių programoje.

13. Pereitų metų meisteriai 
atsiveža į žaidynes visas turi
mas pereinamąsias taures. Nu
matoma komandinės vienkarti
nės ir individualios dovanos.
14. šeštadienio vakare, balandžio 
24 d. įvyks sportininkų vakaras 
— šokiai.

15. Pranešame, kad prieaug
lio klasių sportininkai turi būti 
globojami atsakingų vyresnių
jų vadovų laike visos išvykos. 
Jaunimui atvykusiam be atsa
kingų vadovų ar paliktam be glo
bos, žaidynių vykdytojai gali ne
leisti dalyvauti varžybose.

16. Pirmenybių metu bus su-

Pilietybė ir pensijos 
Neseniai "North American 

News paper Alliance” paruošė 
straipsnį apie social security 
pensininkų gyvenimą užsieny. 
Ten pasakyta, kad kiekvienas, 
gavęs Amerikos pilietybę, tu
ri teisę išvykti iš JAV, gauti sa
vo pensijos čekius, kurie siun
čiami į gyvenamąją vietą į visus 
kraštus, išskyrus komunistinius. 
Deja, šis pasakymas yra tik ben
dro pobūdžio, ir nevisai tėra tei
singas.

Pradėkime nuo pilietybę ga
vusio Amerikos piliečio, išvyku- 
sio į užsienį, šis naujas pilietis 
Pasų Skyriuje gali gauti užsie
nio pasą, kuris galioja penkeris 
metus, ir gali laikinai išvykti už
sienin pirmaisiais penkeriais me
tais nuo pilietybės gavimo die
nos. Jeigu šis pilietis pabandys 
išvykti iš JAV visam laikui, 
Amerikos konsulas gali pasiūly
ti Valstybės Departamentui 
atimti iš jo pilietybę. Pilietybės 
įstatymas reikalauja iš naujo 
piliečio, kad jis pirmais pen
keriais metais neapleistų JAV vi
sam laikui. Jam leidžiama iš
vykti tik laikinai, su sąlyga grei
tu laiku grįžti. Išimtys iš tos 
taisyklės daromos tik tiems pi
liečiams, kurių buvimas užsie
ny bus JAV valdžios arba eko
nominių valstybės reikalų nau
dai. Kiekvienas atvykęs į užsie
nį pensininkas privalo užsiregis
truoti Amerikos konsulate pas 
specialų valdininką, kuris tvar
ko Social Security reikalus.

Pensijų čekiai siunčiami iš 
JAV i konsulatus, o tas valdi- 
ninkas siunčia savo rajono pen
sininkams čekius. Nustojęs pi
lietybės pensininkas grižta prie 
savo senos pilietybės, t. y. tos, 
kurią turėjo prieš gaudamas 
JAV pilietybę. Tokioje padėtyje 
užsieny jis gali gauti pensiją tik 
6 mėnesius. Kitais žodžiais, gavi
mui tolimesnės pensijos, pensi
ninkas turi sugrįžti į JAV.

Ir čia kyla klausimas, ar įleis 
jį imigraciniai pareigūnai, kai jis 
atvyks į JAV?ių-uostą? Ar at
gaus jis savo imigracinį statu
są ir ar duos jam Amerikos kon
sulas imigracinę vizą įvažiavi
mui į užsienį visam laikui ne
išgyvenęs 5 metus nuo pilietybės 
gavimo dienos. ,

Tačiau kai kuriems pensinin
kams Amerikos pilietybės turė
jimas nėra būtina sąlyga gauti 
čekius užsieny.

Yra dvi kategorijos imigran
tų, kurie nebūdami Amerikos pi
liečiais gali išvykti ir gauti pen
sijas be laiko apribojimo. Pirmo
ji kategorija, tai piliečiai tų vals
tybių, su kuriomis USA turi abi
šales sutartis. Pav., jeigu vo
kietis dirbo JAV, gavo teisę į 
pensiją ir nutarė grįžti į Vokie-

ują, jam čekiai bus siunčiami 
iš JAV. Amerika turi tuo reie- 
kalu sutartj su Vokietija.

Tokias sutartis su USA turi 
daug valstybių, jų tarpe ir Aus
tralija. Kas liečia komunisti
nius kraštus, tai pensijų čekiai 
siunčiami į Lenkiją, Bulgariją 
ir Jugoslaviją, čekiai nesiun- 
čiami į Sovietų Sąjungą dėl ne
susipratimų iškeičiant čekius ir 
jų išmokėjimų pensininkams.

Antroji kategorija, tai buvę 
Rusijos ir Sovietų piliečiai, o 
taipogi Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos piliečiai, kurių okupacijos 
USA nepripažįsta, šių asmenų 
kategorijai priklauso grupės taip 
vadinamos — “de facto state
less””, tai yra be pilietybės, nes 
nėra valstybės, su kuria USA 
galėtų sudaryti atitinkamą su
tartį.

JAV Kongresas nutarė juos 
laikytis “stateless de jure”. Toks 
apibrėžimas leidžia siųsti pen
sijas be laiko apribojimo į tam 
tikras valstybes, kurioms USA 
Treasury Departament nedrau
džia. Vienam advokatui tuo bū
du pasisekė išrūpinti pasiunti
mą pensijų čekių į Austriją, be 
laiko apribojipio. Tai buvo pora 
vedusių, kurie seniau buvo Ru
sijos piliečiais, o paskui preten
davo į Estijos pilietybę. Jie/bu- 
vo pripažinti “stataless de jure”, 
ir jiems pradėjo siųsti pensijų 
čekius. A. Čepulis

VISAIP BŪNA

Vidurnaktyje suskamba chi
rurgo telefonas.

— Pone daktare, prašau tuo
jau atvykti Mano žmona staiga 
susirgo. Visai panašu, kad ją 
ištiko apendicito priepuolis.

— Nesąmones kalbi, — pykte
lėjęs už prikėlimą vidurnakty, 
atsako daktaras. — Juk pernai 
tamstos žmonai apendicitą pa
šalinau. Kur tamsta matei mo
terį su dviem apendicitais?

— O Tamsta, daktare, ar nie
kada neteko matyti vyro, turin
čio antrą žmoną? — supykęs at 
sakė pagalbos besišaukiąs.

“NAUJIENAS” SKAITO VISį 
SROVIŲ ŽMONĖS: DARBINES 
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIQ 
NALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI, 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS’ 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERIAUSIUS 
RAŠTUS.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

★

— Bridgeport© Lietuviy Narny Sa
vininkę Draugijos mėnesinis narių su
sirinkimas įvyks antradienį, balandžio 
6 dieną Lietuvių Auditorijos svetai
nėje, 3133 So. Halsted St. 7:30 vai. 
vak. Visi nariai ir narės kviečiami į 
susirinkimą.

A. Kaulakis, rast

— Eržvilko Draugiško Klubo eili
nis narių susirinkimas įvyks trečia
dienį. balandžio 7 dieną, Talman sa
lėje, 4500 So. Talman Avė. Pradžia 
8 vai. vak. Nariai prašomi atsilan
kyti, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Po susirinkimo bus vaišės.

Nut. rast

ALEKSANDRA MŪRELIS 
Kavaliauskaite 

Gyv. 10749 So. Indiana Avė.
Mirė 1971 m. balandžio 4 dieną, S:45 vaL ryto, sulaukusi 79 metų 

amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Kėdainių aps-, Krakių vaL, Melvidų km. 
Amerikoje išgyveno 58 metus.
Paliko nuliūdę: sūnus Walter, marti Dorothy, pusbrolis Alex Ma

ziliauskas ir jo šeima, pusseserė Anna Putrimas ir jos šeima, kiti gi
minės, draugai bei pažįstami.

Lietuvoj liko brolis ir sesuo, vienas brolis — Argentinoj. 
Velionė buvo žmona mirusio Alberto Mūrelio.
Priklausė Rozelando Lietuvių Moterų klubui, LDS 139 kuopai, 

LLD 79 kuopai, Rozelando žemaičių klubui, Lietuvių kultūros klubui.
Kūnas bus pašarvotas pirmiem 7 vaL vak. Leonard koplyčioje, 

10821 So. Michigan Avenue.
Trečiadienį, balandžio 7 dieną 10 vai. ryto bus lydima iš koply

čios į Lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a. Aleksandros Murelienės giminės, draugai ir pažįstami 

nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį Į| 
patarnavimą ir atsisveikinimą |

Nuliūdę lieka: J
Sūnus, marti ir giminės.

| Laidotuvių Direktorius Leonard Bukauskas. CO 4-2228. J

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1224

HEART FUND 
help your HEART

BUY U. k SAVINGS BONDS

BEVERLY HILLS GĖLINYC1A
GtLIS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET

T.I.fonai; PR 84)833 Ir PR 8-0834

PETKUS
TtVAS IR SŪNUS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArds 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVL 
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ 
★ 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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JAV ir Kanados LB IV Dainų Šventės vykd. komiteto view pasitarimo metu gerai nusiteikę is kaires f dešinę: 
arch. Albertas Kerelis, dr. jinas Kubilius S. J., dr. Gediminas Balukas — vykd. kom pirmininkas, inz. Vytautas 
Volertas — JAV LB c. v. pirm., Antanas Rėklaitis, dail. Adolfas Valeika ir Stanley Balzekas Jr. Dainy švente 

įvyks liepos mėn. 4 d. Chicagoįe.

ji būtų autobusu grąžinami iš 
kur atsikraustę. New Yorko 
gubernatorius Nelson Rockefel 
leris panašią programą planuo 
jąs įvesti savo valstijoje, nau
jai atsikėlusiems leisti laikinai 
pagyventi iš Šalpos, paskui nu
pirkti autobuso bilietą ir grą
žinti į prieš Uii gyventą vietą. 
Panašiai planuojąs ir Kalifor
nijos gubernatorius Ronald 
Reagan. Į.

(Ilinojaus biudžete šiemet 
viešajai šalpai reikalaujama 
daugiau kaip vieno bilijono do
lerių. |

Ogilvie taip pat pasakė, kad 
'jis yra “priešingas” valstybi
nio mokesčio nuo pajamų ir 
pardavimo mokesčio padidini
mui.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

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.
• HOSTESS
• WAITRESSES

Experienced only need apply. 
Excellent working}conditions.

N. W. Suburb.
299-0011

GIRL FRIDAY
For home builder and developer. 
Typing, bookkeeping, recpt., etc.

Sallary commensurate with ability.

739-2300

PASKOLOS PERKANT NAŠIUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR 2EM.4IS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1M0KEJIMA1S 

DEL VISŲ INFORMACUV, KREIPKITE Į 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
GREITOJI PAGALBA 

KRAUJOPLŪDŽIO METU
Chicagos sveikatos komisio- 

nierius Dr. Murray Brown, 
kraujoplūdžio atveju duoda toj 
kių patarimų:

Nelaimės atveju, kurios re
zultate Įvyksta kraujoplūdis, 
didesnę kraujogyslę pažeidus, 
reikalinga greita pagalba, kad 
būtų išgelbėta gyvybė.

Suaugęs žmogus turi apie 6 
kvortas kraujo, ir vienos kvor
tos netekimas yra labai rimtas 
dalykas, ypač jei kraujo nete
kimas yra greitas. Net mažes
nio kraujo kiekio netekimas 
gali iššaukti silpnumą ir smū
gi.. Dėto kraujoplūdžio sustab 
dymas turi būti svarbiasia. 
Daugumos kraujoplūdžio atve 
jų, jis yra stabdomas pavar
tojant tinkamas priemones.

Paprasčiausia priemonė krau 
joplūdžiui sulaikyti yra stiprus 
žaizdos suspaudimas, užspau- 
džiant pažeistą kraujo indą ir 
prilaikant kraują žaizdoje, kol 
susidaro užtenkamai tvirtas 
kraujo sutirštėjimas - krešulys.

Dažniausiai kraujo plūdimui 
sustabdyti užtenka nuo 5 iki 10 
minučių, bet kartais reikia 
užspaudus laikyti iki pusės va
landos.

Turint ant žaizdos uždėti ste- 
relizuotos marlės; ji apsaugo 
nuo infekcijos ir padeda krau
jui sutirštėti. Nesant marlės, 
panaudoti kitą švarią medžia
gą — švarią nosinę, paklodės 
gabalą ir tp. Nemazgoti žaiz
dos, kol kraujas nėra galutinai 
sustojęs plūsti. Žinoma, grei
čiausiai šauktis daktaro.

Spaudžiant žaizdą stengtis 
sutraukti žaizdos kraštus.

Jei žaizda yra rankoje ar ko
joje, paguldyti sužeistąjį ant 
nugaros ir tą ranką ar koją lai
kyti iškeltą, bet jei yra įtari
mo, kad kaulas sužalotas, ne
kelti aukštyn, kol nebus įdėta 
i šinas. U

mokslo ir kūrybos slinktimi, su 
pažindino popietės progarmos 
vedėja Živilė Keliuotytė - Mo-
destienė. Pati dailininkė trum 
pais bruožais nusakė kerami
kos meno (ir keramikos indus 
trijos) apimtį bei jų kelius Lie
tuvoje.

Salėje buvo išdėstyta kelioli
ka dailininkės darbų origina
lų. Be to, popietės dalyviai 
skaidrėmis buvo supažindinti 
su didele dalimi (per 70 kūri
nių!) dailininkės kūrybos dar
bų.

Bendrai pirmoji popietė pra 
ėjo pasigėrėtinai gražiai ir vi
siems įdomiai. Josios dalyviai 
turėjo malonią valandėlę. An
troji sekmadienio popietė bus 
balandžio 18 d. su rašytoja Ni
jole Užubaliene. N

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Sekmadienių popietės
Pirmoji sekmadienio popie

tė Lietuvių Tautiniuose Na
muose, Chicagoje, buvo 51971 
m. kovo 28 d. su dailininke Ele 
onora Marčiulioniene. Popietę 
trumpu žodžiu, nusakančiu po
piečių uždavinį, pradėjo LTN 
pirmininkas Jonas Jurkūnas.

Popietės dalyvius-es, pilnu
tėlę LTN būstinę, su dail. E. 
Marčiulionienės gyvenimo,

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME 
LOANS INSURED

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

|1Š CHICAGOS IR 
APYLINKIŲ

Daley pavargo?
Meras Daley, kurs nepasi

duodamas savo oponentui 
Friedmanui kelinta savaitė 
kasdien nuo ryto iki vakaro 
gyvai dalyvauja rinkiminėje 
kampanijoje, nuo balandžio 
pirmosios atsileido, palikda
mas kampaniją baigti precink 
tų darbuotojams.

“Jis kampaniją tęs iki pačios 
rinkimų dienos, bet mažiau 
bebus susirinkimu bei kitokiu 
parengimų, kur sutraukiamos 
minios”, pareiškė jo bendradar
biai. Daley esąs visiškai tikras 
laimėjimu, bet gyvą kampani
ją vedęs vien norėdamas paro
dyti, kad už ji balsavo daugiau 
čikagiečiij negu kada nors.

SIUNTINIAI I LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th Sty Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas [vairiu 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
V I I . ———— ■!■■!!■

šalpai Ulinojui gauti 
reiks ilgiau pagyventi
Gubernatorius Ogilvie pasa

kė, kad jis sieks griežtesnių 
tikrinimų norintiems Illinojuje 
gauti valstybinę pašalpą ir kad 
iš kitur atsikraustę ir pragyve
nimo išlaikymo reikalaujantie

Speck’as tebesibylinėja
Kas beatsimena kaip prieš 

5 metus Chicagoje buvo besti- 
jiškai nužudytos 8 slaugės stu
dentės ir kaltininkas Richard 
Speck buvo nuteistas į elektros 
kėdę.

Illinojaus general, prokuro
ro asistentas Morton Friedman 
praneša, kad ateinančių šešių 
mėnesių bėgyje reikia laukti 
Jungt. Valstybių aukščiausiojo 
teismo atsakymo į Richard Spe- 
cko apeliaciją dėl jo nuteisimo 
ir mirties bausmės. Friedma- 
nas sako, kad Specko apeliaci
joje iškeliamas toks klausimas 
ar nereikėjo dviejų teismo pro
cesų — vieno dėl nusikaltimo, 
antro dėl bausmės sprendimo, 
toliau, mirties sprendimo kons- 
titucingumas ir Specko kaip tų 
aštuonių nursių žudiko identi
fikacijos atpažinimo tikslumas.

Naujas nuodas 
rastas ežere

Chicagos aplinkos tyrinėto
jas Dr. Richard Copeland pra
nešime Amerikos chemiku 
draugijos susirinkimui Los An
geles pasakė, kad Michigano 
ežere susekta didelė koncent
racija elemento vadinamo sele 
nium, kurs esąs daug nuodin- 
gesnis už gyvsidabrį. Seleniu- 
mas rastas ne vandenyje, o mi
kroskopiškuose vandens auga
luose — zooplanktonuose. JAV 
-bių nustatytu geriamojo van
dens standartu selenium riba 
yra .01 dalelytė milijone dalių 
vandens, tuo tarpu kai zoo- 
planktone jo rasta 10 kartų ir 
šimtą kartų daugiau, būtent iki 
0.1 ir 1.2 daliu. ' C

Spėjama^ kad seleniumas Į 
ežerą vėjo atnešamas iš Chica
gos ir Milwaukee miestų, ku
rie kurui daug vartoja anglies 
ir naftos ir seleniumas su dū
mais pakyla į orą ir tuo būdu 
patenka daugiausiai į ežero 
pietvakarinį galą.

Dar labai mažai težinoma, 
kiek tas chemikalas atsiliepia į 
žmonių sveikatą. Tiek nusta
tyta, kad seleniumas “mėgsta” 
koncentruotis pašare ir maiste.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 4 KAMB. BUTAS 
gazo pečiukais apšildomas, naujai de
koruotas, 46-tos ir Hermitage apyl. 

Tel. 778-2424.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
 Nuosavybės kitur

PERKANT - PARDUODANT nuosavy
bes Union Pier — Lakeside, Mich., 
kreipkitės į FRANK BARD, atstovau
jantį Nadja Ritter RE. Skambinkite 
1 — 616 — 469-3366 arba rašykite: 
Box 67, Union Pier, Mich. 49129.

“My 34th year in Union Pier”

Pavyzdžiui, Wyominge ir So. 
Dokotoje, kur žemėje apsčiai 
esama seleniumo, yra išgaišu
sių galvijų nuo to chemikalo tu 
rinčio pašaro.

TRUMPAI |

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas. 

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

GEROS DOVANOS
Žios knygos parduodamos dabar ‘'Naujienose'* 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 paštu, atsiuntus čeki erba 
money orderį.

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

L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Naujoje Zelandijoje prie seno angliakasiu miesto yra kelias, kuriuo 
gan pavojinga važinėti. Miesto valdyba iškabino iškabą, kurioje 
jspija vairuotojus, jog tuo keliu patariama važiuoti tik stiprių nervų 

savininkams.

— Iš žinutės apie Vinciūno 
dovaną (Encycl. Lituanica), įli
pusios balandžio 1 d. 5 psl., iš
krito žodis “beautifully”, ir pa
darė Enciklopediją tik printed, 
vietoj “beautifully printed”. At
siprašome.

— Kun. B. Sugintas pasiuntė 
per Balfą už š. m. gegužės mėn. 
16 Vasario Gimn. $700, Salezie
čiams — $200, ir Punsko Gimn. 
— §20. Iš 'viso $920.

— ALTos pirmininkas dr. Ka
zys Bobelis praneša, kad Jungti
nis Pabaltiečių Komitetas suda
rė specialų sąstatą Ethnic Heri
tage bylai propaguoti. Latviams 
atstovaus Gunars Meierovics, 
Estams — Gerhard Bushman ir 
lietuviams dr. Jonas Genys. 
Taipogi, dr. J. Genys yra Ethnic 
Confederation of America vice
prezidentas, kurioje atstovauja 
Altai, o per ją ir visiems Ameri
kos lietuviams.

— Rožė Katauskas ir Annet
te Waickus dalyvauja Town 
of Lake apylinkės Amerikos 
legiono Pagalbinio moterų vie
neto veikloje. Postas atšventė 
25 m. sukaktį. Posto būstinė 
yra 4325 So. Honore Avė.

— Back of the Yards organi
zacija gegužės mėn. yra numa
čiusi ekskursiją autobusu Į 
New Orleans miestą. Informa
cijas teikia Teodora Barskis, 
tel. LA 3-4416.

— Al Ribskis ir Dave Stankus 
žaidžia St. David mokyklos 
krepšinio komandoje, kuri 
laimėjo apylinkės pirmenybių 
rungtynes ir gavo miesto mero 
Richard J. Daley trofėjų.

— Bonita A. Dabulskis, Ma
rijos aukšt. mokyklos mokinė, 
yra Chicagos mergaičių klubo 
nominuota metiniam savanoriš
kos pagalbos afžymėjiniui. Ji 
ne tik dalyvauja organizuoto
se programose, bet ir visur 
stengiasi būti kitiems naudinga

— Antanas Norgėla išvyko į 
Hot Springs, Ark. Jis yra veik
lus Lietuvos pašto tarnautojų 
draugijos narys.

— Julius Ruzas, Lietuvių 
prekybos rūmų direktorius, vėl 
susirgo. Gydosi Billings ligoni- 
nėe, 413 kamb.

— Antanas ir Marija S ka
džius taip pat Leonas Gudis, 
gyv. Marquette Parko apylin
kėje, gavo Amerikos pilietybę.
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• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

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

DAŽAU NAMUS
IŠ VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

MBW lt >Jl "ibw a=‘4ld^*ir~rriyr-*‘l m

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

Susitarimui 254-7450

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

i i

APDRAUDŲ AGENTŪRA:

NAMAI MIELAS TURTAS
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. 
Nauias šildvmas eazu. Air conditioned. 
Didelis Jotas, mūro garažas. $31.500.

LENGVU S 14.000 pajamų iš apar- 
tamentinio mūro, kuris ir 15 metu ne
turi. Pastatytas turtinėm rajone. 
Kaina greitam pirkėjui $77.000,

2 GERI MURINTAI NAMAI Brigh
ton Parke Duoda virš $16,000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52.500.

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

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

Namų, automobi
lių. gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

jimo sąlygos.
- V I Č I u S

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

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

SIUNTINIAI į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

2 PO“6 MŪRINIS, 2 atskiri karštu 
vandeniu šildymai gazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobiliu garažas. Mar- 
quette Parke. -c32.000.

PUIKI 4 MIEGAMU, 2% vonios, 
1 metų mūrinė rezidencija. Išbaigtas 
rūsvs radiant šilima gazu. 2 blokai 
nūn Hict’orv gnUA lauku $^9 500.

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

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

20 BUTU IR KRAUTUVĖ.. Degtu 
plvtu 20 metu mūras. FJevikor kon
strukcija. Pa i amu virs $29,000 me
tams. Tik $1«5.000.

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

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
TeU REpublic 7-1941

★★★★★★★★★★★★
« 1

PEACE COSTS MONEY

BUY U.S. SAVINGS BONDS

★★★★★★★★★★★★

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

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

A ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, tinas ir nute- 
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus idedame,

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso 
me. Nudažome namus iš lauko ir at* 
iekame “tuckpointing” darbus. Esame 

apdrausti, visas darbas garantuotas.
Skambinkit 

LA 1-6047
įkainavimas veltui, kreipkitės bet kadi




