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Kritikuoja DIDELĖ LIETUVIŲ DEMONSTRACIJA
sveikatos programą |
WASHINGTONAS. — Auto-1 

mobilių unijos prezidentas Leo- j 
nard Woodcocck, kuris stipriai 
remia Amerikos valstybinio svei
katos draudimo planus ir yra 
vieno tokio plano kūrėjas ir 
sponsorius Kongrese, kritikavo 
praėjusią savaitę paskelbtą vy
riausybės sveikatos programą, 
kuri remiasi privačiomis drau
dimo bendrovėmis.

Woodcock pareiškė, kad priva
čios draudimo bendrovės neiš
naudojo turėtos progos ir nepa
rūpino amerikiečiams tokio svei
katos draudimo, kokio galima 
buvo tikėtis. Dabar prezidentas 
vėl kreipiasi į privačias bendro
ves, remdamas jų interesus ir 
tikėdamasis, kad jos išspręs vi
suotinę sveikatos krizę.

Apie šimtas Kongreso narių 
remia kitą sveikatos planą, kurį 
pasiūlė sen. Edward Kennedy. 
Planas numato visišką federa
linės valdžios atsakomybę už 
sveikatos patarnavimus. Progra
ma būtų vykdoma Socialinio 
Draudimo, kuris dabar tvarko 
medicare reikalus, įstaigų.

Amerikoje sveikatos reikalam 
išleidžiama 70 bilijonų dol. per 
metus, tačiau gyventojai neturi 
sveikatos nei yra.laisvi nuo rū
pesčių dėl to, kas bus susirgus.

PARDUOTI -SA¥0 VALSTYBĖS TURTUS
PARYŽIUS. — Alžiro vyriausybės paskelbimas, kad ji peri

ma 51 % prancūzų žibalo bendrovių kapitalo' Alžire, sukėlė naują 
Prancūzijoš-Alžiro krizę Prancūzų bendrovės piktai pareiškė: 
“Pasiimkite visą 100%”. Tuo atveju bendrovės gautų pilną kom-: 

i: pensaciją, o pasilikę tik 49%, prancūzai turėtų visą būsimą pelną 
investuoti atgal į Alžiro pram orte. Alžiras tvirtina, "kad Prancū
zija per praėjusius 5 metus gavo žibalą pigiau, negu visos kitos 
Europos valstybės. Sutartis buvo pasirašyta 1965 metais, dar 
prieš Suezo kanalo uždarymą. IPo to žibalas labai pabrango, tačiau 

(aIžžHs pardavinėjo jį Prancūzijai 1965 metų kainomis.
t , *

Prancūzų Spauda pabrėžia Al
žiro •nedėkmgumą ‘ Prancūzijai, 

. .kuri davė tiek daug paramos, 
siuntė savo mokytojus, pirko Al- 

'.žiro vyną ir priėmė alžiriečius 
darbininkus. Alžiro amasadorius 
Paryžiuje Mohamed Bedjaoui 
priminė, kad žibalą prancūzai 
gavo pusvelčiui, o Alžiro dar- 

. bininkai už menką atlyginimą 
dirba darbus, kurių nenori pa
tys prancūzai.

Prancūzija iš Alžiro perka vie
ną trečdalį savo sunaudojamo ži
balo ir didelę dalį natūralių du
jų. Dabar Alžiras dairosi, kam 
galėtą parduoti savo dujas bran
giau.

Alžiras derybas veda ir su 
Amerika, kuri pasiūlė didelės 
apimties biznį. Amerikos kapi
talo investavimas Alžire siektų 
600 milijonų. Už juos būtų pa
statyti įrengimai, kurie Alžiro 
natūralias dujas paverstų skys
čiais ir gabentų laivais į Ameri
ką. Vedamos derybos su Eks
porto-Importo banku, kuris visą 
biznį finansuos.

šitoks susitarimas būtų dide
lis smūgis Prancūzijai, kuri sten
gėsi išlaikyti arabų šalyse savo 
įtaką ir net nustojo parduoti 
ginklus Izraeliui. Alžirui terū
pi biznis, nors jo vyriausybė 

_ skelbiasi eanti socialistinė, o 
Amerika yra kapitalizmo tvirto
vė, net neturinti su Alžiru dip
lomatinių ryšių. Alžiras pasi
ruošęs kuo brangiausiai parduo
ti savo valstybės turtus.

JUNGTINIS PABALTIEČIŲ KOMITETAS. Washingtone posėdžiavo Jung
tinis Pabaltiečiy Komitetas. 1971 m. šiam komitetui pirmininkauja Dr. Ka
zys Bobelis, Alto pirmininkas. Paveiksle iš kairės Į dešinę sėdi: adv. Heikki 
Leesmant, Amerikos Estu Tarybos pirmininkas ir Jungtinio Pabaltiečiy ko
miteto vicepirmininkas; Dr. Kazys Bobelis, Amerikos Lietuviu Tarybos pir-

mininkas ir Jungtinio Pabaltiečiy komiteto pirmininkas; p. Gunars Meier o- 
vieš, Amerikos Latviy Tarybos pirmininkas ir Jungtinio Pabaltiečiy Komi
teto sekretorius; stovi: inž. Antanas Pautieniusz estas p. Gerhard B use h man, 
lietuvis inž. Eugenijus Bartkus ir latvis p. Bruno Albats.

IŠ VISO PASAULIO

DETROITAS. — Trečiadienio 
“The Detroit News” laiškų sky
riuje Įsidėjo Rožės Ražauskienės 
ilgą laišką, kuriame sakoma, kad 
Kremlius bijo savo persekioja
mų žmonių. Nurodžiusi rašyto
jo Solženicino, Simo Kudirkos, 
Vytauto Simokaičio atvejus, au
torė sako, kad jie yra tik van
denyje paskendusio ledų kalno 
viršūnė. Sovietų darbo stovyk
lose yra “perauklėjami” milijo
nai žmonių, ypač žydai, baltai, 
ukrainiečiai. Autorė toliau nu
rodo, jkad jaunąs, gabus lietuvis 
lingvistas dr. Jonas Kazlaus
kas, 40 metų, buvo nužudytas 
psichiatrinėje ligoninėje už tai, 
kad jis gavo pakvietimą lankytis 
Pennsylvanijos universitete šį 
pavasarį skaityti paskaitų. Su
maniai parašytas laiškas baigia
mas apeliavimu, kad komunistų 
kolonialinė imperija irgi suteik
tų savo valdomiems laisvę, šian
dien, o ne rytoj yra laikas iš
kelti Kremlių, kaip didžiausią 
kolonialistą visame pasaulyje, — 
sako Rožė Ražauskienė, žinoma 
Detroito lietuvių organizacijų 
veikėja.

BERLYNAS. — Vakarų Ber
lyno meras, atsakydamas Rytų 
Berlyno valdžiai, pareiškė no
rįs pradėti pasitarimus dėl va
kariečių gyventojų lankymosi 
R. Berlyne per Velykas. Komu
nistai netikėtai patys pasiūlė 
atidaryti laikinai sieną.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

ę Pentagonas paskelbė, kad 
mažiems būriams Amerikos ka
reivių bus leidžiama skristi į La
osą ieškoti ir. gelbėti nukritusių 
lakūnų, Kongrese ir dėl šio pla
no reiškiami protestai.

ę Sen. Saxby iš Ohio pasiūlė 
kongresui uždrausti prezidentui 
be kongreso pritarimo siųsti ka
reivius Į šiaurės Vietnamą.

ę Amerikietis, vykstąs lėk
tuvu Į kariuomenės bazę, kurion 
jis buvo tik ką pašauktas, nu
tarė nukreipti lėktuvą į Kubą. 
Kapitonui paaiškinus, kad to
kiai kelionei neužteks gazolino, 
piratas liepė skristi į Kanadą, 
Vancouverį. Lėktuvui nusilei
dus, kareivį tuoj suėmė Kanados 
policija.

♦ Apie 150 policininkų pada
rė kratas Kansas universiteto 
studentų kambariuose. Buvo su
imti 39 studentai, pas juos rasta 
LSD, hašišo, kokaino ir mari- 
juanos.

+ Prancūzijoj nuo Mont Blanc 
kalno helikopteriu buvo išgelbė
tas alpinistas, kuris 15 dienų iš
buvo ant kalno, šešias dienas be 
maisto. Jo draugas rastas ne
begyvas.

ę Jordanas pakeitė ambasa
dorių Jungtinėse Tautose. Da
bartinis EI Farra paskirtas Ispa
nijon, jo vietą užims Wahid Ed- 
dine Toukan.

+ Prancūzija ir Amerika su
sitarė sumažinti heroino gamy
bą Prancūzijoje, iš kur jis paten
ka j Ameriką narkotikų pirk
liams.

+ Filmų artistas Frank Si
natra gaus specialų Oskarą už 
aukingumą humanistiniams tik
slams. švedu filmu direktorius 
Ingmar Bergman irgi gaus spe
cialų Oskarą už pasižymėjimą 
geros kokybės filmuose.

WASHINGTONAS. — Du 
sovietų diplomatų automobiliai 
vėl buvo lengvai sužaloti netoli 
Washington©.

AMERIKOS UŽSIENIO POLITIKĄ
WASHINGTONAS. — Prezidento Nixono ketvirtadienį pada

ryta JAV užsienio politikos apžvalga sukelia didesnį susidomėji
mą ne namie, bet užsienyje. Šiandien ji atidžiai studijuojama 
Izraelyje, Vokietijoje, Kinijoje, Maskvoje ir kt. Diplomatinės 
įstaigos bando kiekviename žodyje įžiūrėti naują kryptį, anali
zuoja kiekvieną sakinį ir lygina juos su ankstyvesnėmis preziden
to kalbomis. Nauja nuotaika įžiūrima pareiškime apie komu
nistinę Kiniją. Nurodoma, kad prezidentas net 12 kartų paminėjo 
Kiniją jos oficialiu vardu: “Kinijos Liaudies Respublika”. Ma
noma, kad Amerika mažiau besipriešins Kinijos priėmimui į- 
Jungtines Tautas.

Didžiausią kalbos dalį prezi
dentas skyrė Indokinijos reika
lams. Jis nurodė, kad prieš dve- 
jis metus Amerika Vietname tu
rėjo 549,500 kareivių, o gegužės 
mėn. turės tik 284,000. Prieš 2 
metus vidutiniškai per 12 mė
nesių žūdavo 14,561, ar per sa
vaitę 278 amerikiečiai, o dabar 
žūva per metus 2,674, per savai
tę — 51.

šiuo metu priešas Vietname 
nebegali pradėti didesnės ofen
zyvos ir nebevaldo Vietnamo 
miestų ar miestelių. Vis daugiau 
mūšiuose dalyvauja patys P. 
Vietnamo kareiviai. Karas prieš 
2 metus kainuodavo 22 bil. per 
metus, dabar kainuoja tik pusę 
to.

Prezidentas nurodė, kad šiau
rės Vietnamas turi Pietų Viet
name apie 100,000 kareivių, 
Kambodijoje — 90,000 ir Laose 
50,000. Abi pastarosios valsty
bės negrėsė Hanojui, tačiau vis 
vien Hanojus pažeidė jų neu
tralumą, laikė jų teritorijoje sa
vo sandėlius, tiekimo kelius ir 
bazes. Sąjungininkų puolimai 
Kambodijoje ir Laose yra pats 
gynybos karas prieš komunistus, 
kurie galėtų smarkiai sustiprin
ti savo įgulą P. Vietname, jei 
nereikėtų kareivių laikyti Laose 
ir Kambodijoje. Tuo galima pa
teisinti Saigono kariuomenės žy
gius į Kambodiją ir Laosą.

Prezidentas Nixonas pareiškė, 
kad Nato valstybės yra ekono
minių požiūrių žymiai stipresnės 
už Varšuvos pakto valstybes, tik

joms pavojingesnis yra staigus 
puolimas. Norint gauti laiko pil
nai mobilizacijai, tenka rūpintis 
puolimą atbaidančiais ginklais, 
įspėjimo greitumu ir gynybos 
ginklų kokybe.

Sovietų Sąjungai prezidentas 
pasiūlė toliau derėtis ir ieškoti 
taikingos išeities. Didžiausias 
karo pavojus esąs Viduriniuose 
Rytuose. Ne visi sovietų veiks
mai yra padrasiną, ypač Berly
ne, Kuboje ir Viduriniuose Ry
tuose.

Naujas būdas 
šiukšlėms naikinti
NEW YORKAS. — Miesto 

valdyba paskelbė, kad yra stato
mas nauja šiukšlėms naikinti 
krosnis, kuriame įvairios atma
tos nebus deginamos, bet — “ke
pamos”. Krosnyje nebus deguo
nies, šiukšlės bus draskomos ir 
malamos galingų peilių, jos su
byrės krosnyje neduodamos dū
mų ir suodžių.

Nauja krosnis galės sukepinti 
1,000 tonų šiukšlių per dieną. 
New Yorke kasdien surenkama 
22,000 tonų atmatų, iš kurių 
apie 6,000 tonų sudeginami mie
sto krosnyse, kurių yra septy
nios. Apskaičiuota, kad tos kros
nys duoda per metus 8,700 tonų 
įvairių nuosėdų, pelenų, suodžių, 
kurie teršia miesto orą. Naują 
krosnį statys Monsanto Chemi
cal bendrovė.

J. Klauseikis praneša telefonu iš Los Angeles
LOS ANGELES, Cal. — Praeitą ketvirtadienį, vasario 25 die

ną, Los Angeles mieste įvyko viena didžiausių ir labiausiai anglų 
spaudoje ir dideliuose televizijos tinkluose išgarsinta 
demonstracija.

lietuvių

Gydytojai pasiūlė 
savo draudimo planą

WASHINGTONAS. — Ame
rikos Medicinos Draugija (AM
AI , pamačiusi, kad vis daugiau 
gresia valdžios įsikišimas į Ame
rikos sveikatos reikalus, pati pa
siūlė visuotino sveikatos draudi
mo planą, pavadintą “Medicre- 
dit”. Kongrese Šitą daktarų su
kurtą planą remia 104 Senato ir 
Atstovų Rūmų nariai, daugiau
sia respublikonai ir pietinių val
stijų demokratai. Tiksliai kal
bant, rėmėjų tarpe yra 95 pie
tiniai demokratai.

Daktarų sąjungos planas yra 
panašus į prezidento Nixono pa
siūlytą ir remiasi privačių drau
dimo .bendrovių patarnavimais. 
Planas numato, kad valdžia 
išimtų' sveikatos draudimą ne
turtingiems amerikiečiams ir už 
tuos draudimus pati sumokėtų. 
Turtingesnieji patys būtų ver
čiami gauti sveikatos draudimus 
iš privačių draudėjų.

Dr. Michael DeBakey, gar
sus Houstono chirurgas, pirmas 
pasisakė prieš AMA’os planą,
teisingai sakydamas, kad. dtAU-<apie Simo Kudirkos likimą. Vie-
dimas' pei- privačias bendroves 
prilygsta tų bendrovių subsidi

javimui. Nepaslaptis, kad svei- 
> katos draudimas Amerikoje 
daugiausia gero atneša tik ben
drovėms, kurios iš žmonių var
go daro milijoninius pelnus. La
bai turtingi amerikiečiai gali 
gydytis kur nori, visiškai skur
džiai irgi yrą veltui aprūpinami 
valdžios įstaigų. Daugiausia dėl 
sveikatos netvarkingo tvarkymo 
nukenčia vidutinės klasės ame
rikiečiai, kuriem susirgimas kai
nuoja kartais viso gyvenimo su
taupąs.

Kol kas geriausią planą yra 
pasiūlęs senatorius Edward Ken
nedy, kuris reikalauja pilnos vals 
tybinės sveikatos apdraudos vi
siems amerikiečiams. Neabejo
tina, kad AMA, kuri atstovauja 
pelnagaudiškiems gydytojų in
teresams, smarkiai prieš šį pla
ną kovos, panašiai, kaip gydy
tojų draugijos kovodavo Brita
nijoje, Vokietijoje ir kituose ci
vilizuotuose kraštuose, prieš 
įvedant sveikatos draudimą.

Lenkijoj pakeisti 
trys unijų vadai

VARŠUVA. — Lenkijos dar
bo unijų kongrese buvo išmesti 
trys svarbūs organizacijos va
dai. Unijos nutarė daugiau pa
laikyti ryšį su darbininkais. Iš
mestų vadų vieton išrinkti dar
bo žmonės.

Kaip ir visose komunistinėse 
valstybėse, darbininkų unijos 
Lenkijoje neatstovauja darbi
ninkų interesams, bet tik vykdo 
partijos įsakymus. Unijų vadai 
neturi nieko bendro su darbo 
žmonėmis. Sovietų Sąjungoje 
vyriausias unijų vadas yra bu
vęs slaptos žvalgybos viršininkas 
šelepinas.

Lenkijos darbininku riaušė
se darbininkų pyktis pirmoje ei
lėje buvo nukreiptas prieš par
tijos ir unijų vadus. Po riaušių

Angeles
Pakraš-

Ketvirtadienį į Los 
miestą, atvažiavo JAV 
čių Sargybos (Coast Guard) vir
šininkas adm. Chester Bender. 
Jis pasakė kalbą užsienio politi
kos klausimais World Affairs 
Council vadovybės suruoštoje 
konferencijoje.

Spaudos konferencijoje adm. 
Bender buvo užklaustas apie lie
tuvio jūrininko Simo Kudirkos 
reikalą. Adm. Bender prisipaži
no prie Pakraščių Sargybos at- 
sakomingų pareigūnų padarytų 
klaidų. Admirolas spaudos at
stovų buvo užklaustas apie toli
mesnį lietuvio jūrininko Simo 
Kudirkos likimą. Admirolas at- 
sakęsr-kScTTis tiek težinąs, kiek 
spaudoje buvo rašyta, būtent, 
kad Kudirka yra gyvas.

Tuo pačiu metu Los Angeles 
lietuviai, nešdami 40 gerai pa
ruoštų plakatų, demonstravo, 
protestuodami prieš Sovietų Są- 
jungos represijas. Praeiviams 
buvo dalinami ant-greitųjų pa
ruošti lapeliai su žinia iš Lie
tuvos, kuri sako, kad jūrininkas 
Simas Kudirka jau mirė.

Penkios Los Angeles televizi
jos stotys perdavė lietuvių de
monstracijos vaizdus ir pasku
tinius pranešimus iš Lietuvos 

snį apie adm. Bender vizitą, jo 
konferenciją ir įspūdingą lietu
vių demonstraciją.

Tai buvo vienas sėkmingiau
sių lietuvių žygių, iškeliant Simo 
Kudirkos likimą amerikiečių vi
suomenėje.

Čilė parduos savo 
varį Kinijai

SANTIAGO. — Čilės valdžia 
paskelbė, kad ateityje ji parduos 
varį tiesiog komunistinei Kini
jai, su kuria nauja Čilės vyriau
sybė diplomatinius santykius už
mezgė tik prieš du mėnesius. Iki 
šiol Čilė parduodavo savo varį 
tarptautinėje metalų biržoj Lon
done.

Čile yra didžiausia pasaulio va
rio gamintoja. Trys amerikiečių 
bendrovės Čilėje neteko savo 
turtų ir balandžio 1 d. nustos 
eksploatuoti Čilės varį. Dery
bos vyksta dėl kompensacijos. 
Kinijos karo pramonei Čilės va
ris bus labai naudingas.

LONDONAS. — JAV lėktu
vų bendrovės Lockheed preziden
tas Daniel Haughton atvyko į 
Britaniją tartis su bankrutavu
sios Rolls-Royce bendrovės di
rektoriais dėl naujų sąlygų mo
torams gaminti. Rolls-Royce 
turėjo pagaminti Tristar lėktu
vams motorus, tačiau jų savi
kaina pasirodė tokia aukšta, kad 
bendrovė paskelbė bankrotą.

RAWALPINDI. — Indijos ir 
Pakistano pasienyje abi pusės 
sustiprino savo karinius dali
nius.

kartu su Gomulka iš pareigų bu
vo išmestas ir unijų vadas Loga- 
Sowinski. Ateityje, Lenkijos 
valdžia pažadėjo, unijų vadovy
bėse būsią mažiau biurokratų, 
daugiau darbo žmonių.
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ANTANO J. RUDŽIO KALBA
Kalba buvo pasakyta Lietuvos Nepriklausomybės 

mineįime Detroit, Mich , vasario mėn. 14 dienq

Kova ir rūpesčiai už Lietuvos 
reikalus čia prasidėjo jau ne 
š.andien ir vakar, šimtai įvairių 
konferencijų, kongresų, eisenų 
ir demonstracijų vyko viaą lai- 

^ ką nuo Pirmojo Pasaulinio ka- 
10. Amerikos lietuviai surinko 
T'il’jdh i 'parašų ir įteikė JAV 
Prezidentui, kad Lietuvos nepri
klausomybė būtų pilnai pripa
žinta. Senoji išeivija išplatino 
bonų už milijonus dolerių, kad 
padėtų ekonomiškai atsistatyti 
j epriklausomai ir Pirmojo karo 
nualintai IJetuvai. Buvo įsteig
ta įvairių fondų, kurie telkė pi
nigus Lietuvos gelbėjimui ir at
statymui.

O, gerbiamieji, koki jūs gar
bingi tautos vaikai, kad atvykę 
Į šią šalį, nepasitenkinot išbė
giniu į laisvę ir gyvenimo gero
vių, bet aktyviai ir entuziastiš
kai jungėtės į eiles tęsti kovą 
už tėvynę — už tautą. Kovos 
sėkmingumui tik lieka savo stra
tegiją tiksliai ir protingai derin
ti prie visų pasaulinių įvykių, 
kurie šiais laikais neretai, neti
kėtai greit keičiasi.

Čia Amerikoje turime pilną 
laisvę veiklai už Lietuvos ir lie
tuvių tautos išlikimą. Netik pil
ną laisvę, bet ir moralinę para
mą. Tačiau šioj kovoj turime 
būti ne tik ryvtiTTgi^ bet fr kan-. 
trūs. Turime •gerai apgalvoti ko 
mes kartais rėfkalaujaihe 'ir ką 
mes sakome.- Neapgalvotais rei
kalavimais mes i tikrai nieko ne
laimėsime. Mes Amerikoje' esa
me, kad ir lojali, bet neskaitlin
ga ir ‘nelabai turtinga mažuma, 
palyginant sii kitomis tautybė
mis. kurios Sudaro šalies gyven
tojus? f’ifcPtiefeių ir pozityviu 
keliu fėitšinį sėkmingai' galime

pasiekti tų rezultatų kurių mes! 
pageidaujame.

Vienas iš sėkmingiausių gink
lų yra tinkamas šio krašto vie
šosios opinijos nuteikimas pa
vergtos bylos naudai. Visi ge
rai žinome kokią svarbią reikš
mę šiame krašte turi viešoji opi
nija. Prie jos taikosi krašto ad
ministracija, net ir užsienio po
litika. Viešosios opinijos reikš
mę patys dabar matome Bra
žinsku, Kudirkos ir Simokaičių 
reikale.

Ta opinija dar nebuvo pilnai 
parengta ir nukreipta prieš ko
munizmo pavojus, kurie pražū
tingai gręsia viso pasaulio lais
vei ir gyvybei. Kad mes atkreip- 
tumėm tinkamą viešosios opi
nijos dėmesį į Lietuvos reikalus 
ir į užmaskuotą komunizmo 
grėsmę dar likusioms laisvoms 
pasaulio tautoms, turime visada 
ir visur parodyti kad mūsų tau
ta turi labai seną ir garbingą 
praeitį, kad neesame naujai su
kurta tauta, bet istoriškai se
na ir kultūringa, kad mūsų ša
lis yra komunistų imperializmo 
auka, ir kad šiandien nelaimės 
valandoje verti ne tik užuojau
tos, bet pagalbos. Mes kovoja
me už senos ir garbingos vals
tybės teisių ir laisvės atstaty
mą. Juk Vytauto Didžiojo lai
kų Lietuva nuo Baltijos iki Juo- 
dėjų jūrų. Nuo žilų amžių Lie
tuva žinoma kaip garbingą, tai
kingą ir darbšti. Lietuvoje sau 
užuovėją ir nuoširdžią prieglau
da rado visos tautinės mažumos. 
Visais laikais jos be išimties pa- 
ityrė iš < mūsų visišką toleranci
ją ir pagarbą. Tai jau garanta
vo ir Lietuvos Statutas išleis- 

-tas Vilniuje penkioliktais ketu- 
Įriasdešimtis aštuntais metais. 
Yra istorinis faktas kad pirmoji

SVARBU!

AUTOMOBILIAI
I LIETUVA 

Tik ribotam laikui
MOSKVITCH 4081E $2875.00 

ZAPOROZHETS ZAZ 966 
$1895.00

Yra tik labai ribotais kiekiais, 
todėl NELAUK — UŽSISAKYK 

DABAR.
Užsisakyk tik per

TNT'E'RT'R A D E
EXPRESS <X>RP.

oioriTE JAV TAUPYMO BONUS

!F
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125 East 23rd Street 
Fifth Floor 

New York, N. Y. T 0010

Detroito lietuviai vasario 14 d. minėjo nepriklausomybės sukaktį Mercy kolegijos McAuley auditorijoj, čia 
matome kalby klausančią publiką.

Nuotrauka Kazio Sragausko

FHGH RATES — PAID QUARTERLY

* $5,000 minimum 
2 year certificate-

5 Wo 5
/ $1,000 minimum 

1 year certificate

Highest reserves.

V Passbooks

Investment
-7f bonus' plan į 
T$l,000 minimum

Savings Insured to $20,000. Ž

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

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, Illinois 60632 • 847-1140 

ASSETS OVER $149,500,000. RESERVES OVER $13,500,000.

OFFICE HOURS:
Monday & Thursday, 9 a.m. to 8 p.m. • Tuesday & Friday,9 a.m. to 4 p.m.
Saturday, 9 a.m. to 12 Noon • Wednesday, no business transacted.

žydų rabinų seminarija Euro
poje buvo įsteigta ne kur nors 
kitur, bet Lietuvoje. Tad ir į 
žydų visuomenę galime kreiptis 
šia tikrove. Apie lietuvių tautos 
garbingą praeitį ir jos dorybes 
turime plačiai supažindinti visą 
amerikiečių visuomenę.

Tegu kiekvienas šio krašto 
žmogus, ar jis būtų gydytojas, 
inžinierius, technikas, moksli- 
kas, profesorius, mokytojas, stu
dentas, kariškis ar paprastas 
darbininkas, tai aiškiai žino apie 
Lietuvos1 tragediją ir pragaiš
tingus komunistų darbus, pasau
lyje. Tegu kiekvienas ameri
kietis žino mūsų siekius ir mū
sų kovos tikslus ir tegu viešoji 
opinija būna mūšų pusėje. Mes 
turime turėti šiame krašte daug 
draugų, kurie ’ištiestų mums sa
vo pagalbos ranką, kai ateis mū
sų lemiamoji valanda. 0 tikėki
me1—;-ji ;intttns tikrai ateis!

Tik tam mes turime būti vie
ningi ir pasiryžę. Kiekviename 
kovos lauke, svarbiausiu dalyku 
yrą tikslus kovos veiksmų sude
rinimas, „susiklausymas ir vie
ningumas. Kur nėra tinkamos 
strategijos,' kiškių planų, tėn at- 
sifarida maišatis, neveiksmingu
mas ir’fo'VisOp'asėkoje — kova 
taftipa -ptalaimėta. šių dienų 
pašaūlniė poBtifiė ’padėtis rei
kalauja, kad mes budėtumėm ir 
būtumėm pilnai 'pasiruošę kiek- 
vienu momentu, .Mūsų kovos 

’planai t^-^^iškūs ir stra
tegija. vigai tiksli. To iš mū- 
sų reikalauja dabartinis laikas.

šias mintis čia išdėsčiau nė 
kuriais nors kitais tikslais, o 
vien tik iš visos- savo širdies 
trokšdamas visų sutartino, ryž
tingo, našaus ir sėkmingo darbo 
niūsų lietuviškoje veikloje ir kad 
mūsų triūsas ir pastangos ko- 
greičiau priartintų mūsų bran
giai Lietuvai išsivadavimo ir 
laisvės valandą.

Šis kraštas suteikė mums sve
tingą priegldbstį ir laisvės. To
dėl tai įvertindami, ir mes turi
me savo darbais, talentais ir su
gebėjimais nuoširdžiai prisidė
ti prie šio krašto gerbūvio pa
laikymo. Eikime su šio kraš
to valdžia, nes tik šita" šalis pir
moji mums išties pagalbos ran
ką lemtingą mūsų kovos valan
dą dėl Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės, kaip ir dabar jau
čiame mums rodomą nuoširdu
mą, . (Pabaiga)

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
'NAUJIENOSE”, — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

0

HI’
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Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS 
rl1M) didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00. 
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar (Jau
giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 
čekj ar Money orderį tokiu adresu:

i

ft
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1739 S. Hafsted St, Chicago,’lit 60608
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Vasario šešioliktoji Lietuvos pasiuntinybėj
Vasario 16 Dieną Lietuvos At

stovą vizitinėmis kortelėmis, pa
sveikino Valstybės Sekretorius, 
Pasekretorius, Pasekretorius Po
litiniams Reikalams, JAV Pro
tokolo šefas, Valstybės Sekreto
riaus Padėjėjai ir eilė kitų aukš
tųjų Valstybės Departamento 
pareigūnų.

Raštais pasveikino — Pana
mos ambasadorius, Estijos Ats
tovas ir taip-pat dr. A. Spekke, 
buvęs Latvijos Atstovas Wash
ingtone. • ' ■•7’

žodžiu pasveikino -Lietuvos 
Atstovą ir p.~D>Kajeckienę, at
silankydami į jij surengtą Va
sario 16 Dieną priėmimą Pasiun
tinybėje, — ponia U. Alexis 
Johnson, Valstybės Pasekreto- 
riaus Politiniams - Reikalams, 
žmona, Rytų Europos kelių kraš
tų direktorius V. Depute,' John A. 
Baker, Baltijos "valstybių sky
riaus vedėjas, Doyle V. Martin, 
buvęs Baltijos skyriaus vedėjas 
ir ponia Alton L/Jenkens, buvęs 
V aisty bės Sekretoriaus Padėjėj o 
pavaduotojas Mįcehšel 'Cięplins- 
ki su žmona, buvęs kongresma- 
nas Alfred Sieminski ,su žmona, 
buvusio JAV Nepaprasto Pa
siuntinio ir Įgalioto Ministerio 
Baltijos valstybėms našlė, po
nia Artuh Blisis Lane, bei eilė 
V. Dep-to pareigūnų iš Proto
kolo ir kitų skyrių. Buvo pasiža
dėję, bet paskutiniu momentu 
sukliudyti dalyvauti priėmime — 
Special Fine Arts Committee pir
mininkas BatlūOse Rūmuose, 
Clement Ė. Conger, buvęs Pro
tokolo šefo pavaduotojas ir jo 
žmona, bei Robert M.'McKisson 
iš V. Dep-to. ;;

Iš JAV Kongreso priėmimam 
atsilankė kongresmanai — Da
niel Flood ir John S. Mohagan su 
ponia. Vienas pirmųjų buvo 
kvietimą į. priėmimą atsilankyti 
priėmęs kongresnianas Wayne 
L. Hays su žmona, bet paskuti
niu momentu buvo priverstas at
sisakyti. .......... . . .

Iš diplomatinio korpuso priė
mime dalyvavo ir sveikino Va
sario 16 Dienošjproga — Nacio* 
nalinės Kinijos, 'Haiti, Maltos, 
Trinidad & Tpbago ambasado
riai, Congo ambasados ministe- 
ris patarėjas, Latvijos Atstovas 
ir ponia Dinbergą bei eilė kitų 
diplomatų.

Priėmiman atsilankė taip pat 
Apaštališkasis Delegatas JAV- 
se arkivyskupas Luigi Raimondi, 
Msgr. Harold Darcy iš Ap. Dele- 
gatūros ir eilė dvasiškių — Msgr. 
dr. Joseph Thoming, Šv. Mato 
katedros klebono Msgr. John 
G. Kuhn payaduotojas, vikaras 
Charles Bro\vn, JAV Senato ka
pelionas Edward L. R. Elson su 
ponia, Tėvai ? Domininkonai dr. 
T. žiūraitis, K. Žvirblis, kun. J. 
Gedra, Latvių Liuteronų pasto
rius Alexander Veinbergs su 
žmona bei kiti.

Priėmime dalyvavo Amerikos 
Baiso šiaurės Europos skyriaus 
direktorius Serban Vallimarescu, 
Joint Baltic American Commi
ttee pirmininkas Meierovics su 
žmona, iš Gen. Fed. of Womens 
Clubs — ponia John F. Clout-

man, Ukrainiečių Kongreso JAV 
pirmininkas prof. L. Dobrians- 
ky su žmona ir to Kongreso de
legacija, Lenkų karių veteranų 
sąjungos pirmininkas ir ponia 
W. Arlet, Latvių Pasaulinės Fe
deracijos Gen. Sekretorius ir po
nia Alberts, Estų Sąjungos JAV 
pirmininkas Leesment (is New 
Yurko), Baltijos Moterų Klubų 
Washingtone pirmininkė, ponia 
Mali Jurma, Estų ir Latvių Drau
gijų Washingtone pirmininkai 
su žmonomis bei kiti jų koloni
jų atstovai.

Be. to,. priėmime dalyvavo 
Riggs Banko vadovybės asme
nys — Louis Corea, Knowles ir 
Ridgdill su žmonomis; iš Geo
graphical Society — Richard E. 
Pearson. Taip pat priėmime da
lyvavo baronas Constantine von 
Stackėlberg su žmona, p. p. Sid
ney Zlotnick, W. T. Cook, gen. 
B. Erskine su žmona, ponia Gear
hart, pulk. Matulaitis su žmona 
bei keletas žurnalistų.

Atsilankiusiųjų tarpe buvo dr. 
H. Armonas, advokatė dr. E. Ąr- 
.monienė' iš Baltiihbrės, prof. P. 
Lejinš 'sii žmona, prof. E. Lia
tukienė, Amerikos Balso Lietu
vių skyriaus keli pareigūnai bei

keliolika Washingtono lietuvių 
kolonijos narių.

Iš Chicagos ir Clevelando pri
ėmimą n atvyko ALT delegacija 
— dr. K. Bobelis su žmona, inž. 
E. Bartkus, inž. A. Pautienius 
su J. E. vyskupu A. Dekanių.

Vienas pirmųjų kvietimą į 
Vasario 16 Dienos priėmimą bu
vo priėmęs Washingtono Bur
mistras, p. Walter Washington 
su žmona, bet paskutiniu mo
mentu buvo priversti atsisakyti.

Priėmime dalyvavo apie 200 
asmenų.

NAUJIENOS” KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

you would like to have the companionship of another person 
in your home.

you would like to share your home ‘with someone who needs a 
home and a friend.

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

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

Hospital Foster Home Care program, please call: . . -
9284200 (Chicago tine)

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

. K

4

your Bonds. / 
But these are the selfish 

reasons for buying Bonds.

A litde over AdoDanj for į 
every 3 you invest Hus, the 
privilege of buying die Dew 5%

You wouldn’t like it, of course.
You see, one of die nice 

things about buying US. Savings 
Bonds is that you don’t have to.

That’s because you happen

nobody forces you to do anything.
Rather, yottr country asks 

that you simply consider the 
many advantages of Savings 
Bonds.

lint of all, if you think

forget ft. Bonds aren't for you. 
They only pay off in the long 
haul. For a quick return, there 
are a lot better ways to make 
a bude.

They do pay off, however. 
Handsomely, as a matter W fact

in Bonds.
It’s called pride.

Americans still ehooee to think 
th is is* the best piece of real 
estate going.

If yaw happen to be one of 
these Americans who drink*

of ctors, Why not btty fato ft.
Sign np for the Payroll-Sav-

And eoughwp

Take stock in America

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, I1L 60608
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MAUS

MIDLAND

Frank Zogas, President

praėjo labai sklandžiai, 
nė žodžiu neužstojo ilga- 
komunistų vado. Strse- 
Jaščukas, Kociolekas ir

Taupymo indeliai 
Apdrausti iki $20,000.

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

UP TO 
$20,000.

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

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

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000}

NAUJIENOS" BOLŠEVIKAMS 

YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE

''"SAFETY Ob' 
YOUR SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

PHONE: 2544470

PAKEL, President 

GR 6-7575 
9 to 12:30

SKAITYK "NAUJIENAS* - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Šveicarų laikraštis “Neue Zu- 
richer Zeitung” skelbia Įdomias 
reveliacijas, kaip, pasinaudojant 
darbininkų judėjimu, Lenkijos 
žvalgybos viršininkas Močaras 
su Giereku padarė suokalbį nu
versti Gomulką ir patiems užim
ti Lenkijos komunistų hierarchi
joje viršūnių vietas.

Suokalbis, vadovaujant Moča- 
rui ir Gierekui, nuversti Gomul
ką buvo sudarytas jau 1970 me
tų rudenį. Abudu šie politikie
riai veikė bendrai, tik skirtin
gais sumetimais.

Suokalbio skirtingi motyvai
Gierekas vis dėlto vadovavosi 

bendrais interesais, nes matyda
mas, kaip Gomulkos “reformos” 
veda šalį prie katastrofos, rado 
vienintelę galimybę tai katas
trofai atitolinti ko greičiau nu
verčiant partijos šefą Gomulką.

Močaro tikslas buvo visiškai 
kitoks, būtent noras sustiprinti 
savo politinę poziciją pasiekiant 
ko aukštesnį postą, patenkant 
pirataujančiu nariu Politbiure.

Suokalbis užmegztas Aukšt. 
Silezijoje, Giereko rezidencijoje 
ir tik laukta tinkamos progos, 
kada bus galima Gomulką įvelti 
į padėtį be išeities. Tokia pa-

Nuo 
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki
$20.COO

Kaip Gomulką buvo “išjungtas”
Kai priartėjo laikas susirink

ti Politbiurui ir Sekretariatui, 
aptarti kainų pakėlimą, į posėdį 
neatvyko nė vienas iš suokalby
je dalyvaujančiųjų narių. Tokia 
pat padėtis buvo Politbiurui su
sirinkus gruodžio 9 dieną ga
lutinai priimti kainų pakėlimo 
nutarimą. Ne tik kiti suokalbio 
dalyviai įvairiais pretekstais at
sikalbinėjo nuo dalyvavimo po
sėdyje, bet jį boikotavo ir neda
lyvaujančiųjų pavaduotojai Mo
čaras su Jaroševičių. Kainų pa
kėlimo įsakas .buvo priimtas 
“opozicijai” visiškai nedalyvau
jant. Ji taip pat nedalyvavo 
Politbiuro gruodžio 13 d. posė
dyje. Taip pat be Giereko, Mo
čaro, Jaroševičiaus ir daugelio 
kitų funkcionierių įvyko gruo
džio 14 dienos CK (Centro Ko
miteto) šeštasis plenumo posė
dis, kai iš Gdansko Kociolekas 
atgabeno pirmas aiškias “Hio- 
bo” žinias apie- sukilimą Pama
ryje. Posėdis buvo nutrauktas 
ir Gomulka kadrų šefo Strelec- 
kio patarimu ryžosi prieš ne
rimstančius darbininkus grieb
tis drakoniškų priemonių ir su
tiko paskelbti įsaką šaudyti į 
žmones, pavesdamas tą įsaką 
apie šaudymą pasirašyti Zeno
nui Kliškai.

Kai jam paspęstoje kilpoje 
Gomulka “pasikorė”, tuomet 
Gierekas iš savo rezidencijos 
Aukštutinėje Silezijoje persikė
lė arčiau sostinės ir savo vyriau
sią būstinę įsirengė Saugumo vi
loje Legionave per kelioliką kilo
metrų nuo Varšuvos.

Taigi gruodžio 16 ar 17 d. su
sidarė Lenkijoje dvi komunis
tinės valdžios, du centrai: Cent
ro Komiteto būstinėje Varšuvoj 
pro forma valdė Gomtdka su 
Kliška, Spychalskiu ir Cyran- 
kevičiu, o už 12 kilometrų nuo 
Varšuvos formavosi naujas Po- 
litbiuras.

Mauras savo atliko, 
mauras gali sau eiti

Pagaliau patyręs apie suokal
bį Gomulka telefonavęs Brežne
vui į Kremlių, bet jokios pagal
bos nesulaukė, o kaip plačiai 
sklindą gandai skelbia, saugu
miečiai Gomulkai iš rankų iš
plėšę telefoną ir jį patį skaudžiai 
sumušę. Tą pačią dieną, gruo
džio 18 d. Gierekas iš Legio- 
navo savo štabą perkėlė į Na- 
tolino rūmus prie pat Varšuvos.

Paskutinis Gomulkos bandy
mas prisišaukti armijos pagal
bos prieš valdžios uzurpatorius 
taip pat liko be pasekmių. Ge
neralinis štabas ir krašto ap
saugos ministeris Jaruzelskis 
ryžtingai atsistojo antrojoje pu
sėje ir tą pačią gruodžio 18 d. 
buvo priimti pirmieji įsakymai. 
Gomulka buvo internuotas na
miniu areštu savo viloje dakta
rų ir policijos priežiūroje. Na
miniu areštu buvo suimti ir Kliš-

6211 So. Western, PR 8-5875 
Vedėfas J. LIEPONIS

Pirmadienius ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vaL vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

OĄLYVĄU
AL BRAZIS.

^RAJRIMĖ
V NA G:EDRAIT|ĖNĖ, J LAI® 

J:&EKSIUNAS|| 

ELEONORA ZAPOLIS, E;l
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ka, Spychalskis, Strzeleckis, Jas_ 
čukas ir Kociolekas, o tuo pačiu 
metu Giereko pavedimu Babiu- 
chas suorganizavo Centro Ko
miteto septintąjį plenumą, kurs 
įvyko ne Varšuvoje, o Natoline. 
Tą pačią dieną įvyko senojo Po
litbiuro posėdis be Gomulkos, 
Kliškos ir Spychalskio, bet pa
čiam Gierekui pirmininkaujant. 
Gomulkos nuvertimas tame po
sėdyje 
niekas 
mečio 
leckis, 
Cyrankevičius tame posėdyje at
liko atgailos “savikritikas” (Cy- 
rankevičiaus nusižeminusio at
gailautojo “mea culpa” atsista
tydinant iš ministerių pirminin
ko pareigų buvo cituota cikliuje 
“Savaitė, kuri sukrėtė komuniz
mą” Naujienų Nr. 45).
Kur du pešasi — trečias kišasi

Gierekas buvo vienbalsiai iš
rinktas kompartijos šefu, o Mo
čaras irgi gavęs imponuojančią 
balsų daugumą tapo Politbiuro 
sekretorium.

Raudonojo dvaro perversmas 
tuo tarpu baigtas, bet matyt tuo- 
mi dar nesibaigė. Močaras pa
dėjo Gierekui suruošti tą per
versmą turėdamas galvoje toli
mesnį tikslą — sulaukti pato
gaus momento Gierekui pana
šiai nuversti, kaip Gierekas nu
vertė Gomulką ir pats atsistoti 
valdžios viršūnėje. Tokiam suo
kalbiui Močaras galįs tikėtis tal
kos antrojo Politbiuro sekreto
riaus Stanislovo Kocioleko.

Gierekas esą. visa tai jaučia, 
bet vargu drįs prieš Močarą ran
ką kelti. Nors Maskvai prade
danti nebepatikti Močaro “na-

Chicago Savings
__ and Loin Aisoclitioi

Raginkite savo apylinkę 
augti ■ taupykite!

Kas tik turi gerą skoni, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk

Kas rūpi rašytojams anapus 
geležinės uždangos? Atsako 
okupuotos Lietuvos rašytojų 
sąjungos valdybos pirminin
kas A. Bieliauskas. Jis pakvies 
tas į Maskvą, taip jau dėkin
gas darbdaviams, kad net sun
ku apsakyti, čia, jo paties žo
džiais, Maskva, erdvi salė ir... 
daug partinių rašytojų veidų. 
Savųjų ratelis, baudžiauninkų 
tarpe! Maskvos fabrikas pa
dovanojo šiaurės, Vietnamu! 
popieriaus, ir salėj, kaip rašo 
pats pirmininkas, “nugriaudė 
skambūs vieningi aplodismen
tai”. čia citata (atkreipkite 
dėmesį į A. Bieliausko'išpusią 
stilių):

“Visi žinojo, kad po šio pa
sitarimo du iš trijų drauge su 
mumis salėje sėdinčių Vietna
mo rašytojų, vos grįžę: iš Mas
kvos, tuoj, pat iškeliaus' į fron
tą ir jau ne vien plunksna, bet 
ir su autoniatu ir durklu ran
kose kausis prieš begėdiškąjį 
amerikinį interventą. Ir plo
jama buvo ne vien dėl to, kad 
fai kilnu ir didinga, Bet ir už 
tai, kad greičiau pasibaigtų šis — Aš dažnai save bevagiantį 

pagaunu.
Kai reikia galvą pasukti — 

vagiu kito mintis,

Kai reikia kopti į kalną — i 
kito petį remiuos.

i

Ir tai “vienybė su liaudimi”?
J. Cicėnas
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Patriotiškai nusiteik? baltininkai 76 skyriaus Vasario 16-tos minėjimo išvakarė
se, pagrindinio kalbėtojo inž. Antano Rudžio su ponia pagerbimo vakarienėje. 

Iš kairės į dešinę Č. Šadeika, R. Ražauskienė, VI. Staškus.
Nuotr. K. Ražausko

Licpsnonis, minėdamas Faus
to Kiršos gimimo 80 metines, 
rašo:

“Partijos Kauno miesto ko
mitete 1946 m. pabaigoje man 
pasakė:

— Faustas Kirša dabar Va
karų Vokietijoje. Parašyk jam 
laiišką.

Laiške F. Kiršai nurodžiau: 
Putinas universitete skaito pa
skaitas, A. Vienuolis rašo nau
jus kūrinius, B. Sruoga, grįžęs 
iš hitlerinės stovyklos, rašys 
hnygą apie savo pergyveni
mus Pridūriau: tegu ir jis at
važiuoja padėti Lietuvai valy
ti okupacinius griuvėsius.”

i los maiše nepaslėpsi... 
Dar Vakarų Vokietijoj būnant 
daugelį tremties intelektualų 
užplūdo laiškai iš anapus. Spau 
da įspėjo skaitytojus, kad ne 
broliai tai rašo, bet... NKVD.

beprasmis žmonių žudymas 
džiunglėse, šis beprotiškas 
Amerikos motinų pagimdytų, 
dvidešimtojo amžiaus hiper
trofuotos civilizacijos suluo
šintų, koka kola ir spiritu akis 
užpylusių infantilinių jankių 
— knechtų mirties šokis ant 
žiojėjanėios bedugnės krašto”

Ką jūs sakote? koka kola ir 
spiritu akis užpylusių infanti
linių jankių”? ! A. Bieliauskas 
yra važinėjęs po JAV. Kur jis 
matė “spiritu užpiltas akis”? 
Nebent jo darbdavių (Mask
vos!) diplomatų savybės po
būviuose !

Ar girdėjote apie organiza
cinį vienetą: ... “prie TSRS 
rašytojų sąjungos lietuvių lite
ratūros tarvba. Vienetas turi 
savo pirmininką, atsakingą 
sekretorių ir t. t. ir t. t. Veikia 
nuo 1965 m. Maskvoje. Sekre
torės Zaleskajos žodžiais, tary 
bos tikslas “šiolaikinės lietu 
vių literatūros analizė ir pro
paganda”. Pakartotina: — 
šiuolaikinės. Supratote? T. y. 
lyg savotiška specialios cenzū
ros agitpunktas.

Ko siekiama, galima matyti 
iš pirmininko pavaduotojo pa
reigas einančio Ognievo recen
zijos žurnale “Družba naro- 
dov”. Recenzuoja Baltakio 
poezijos vertinių i rusų kalbą 
knygą. Anot recenzento, mums, 
rusams sunku įsivaizduoti tą 
slaptą, tylų, kruviną . karą 
Lietuvos miškuose, karą su 
buožiniu ir nacionalistiniu po
grindžiu”. Baltakis pagelbsti 
tą karą suprasti. Recenzentui 
patinka Baltakio pažiūros į tą 
karą:

Kaip dirbau aš,
Taip dirbau.
Bet savo atlikau:
Mes uodegas, prikirpom 
šumjenš.
Nėstaųgs daugiau!
Kas tie šunes? Ogi, partiza

nai!
Recenzentui patinka ir poe

to “vienybė su liaudimi”. Tik 
isiskaitvkime:

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 duo mė
nesio pirmos.

(VYKS Š M.
KOVO MĖN. 27 D>

1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Varšuvos "raudonojo dvaro" perversmo užkulisiai
dėtis susidarė kai partijos šefas 
Gomulka įvedė drastišką maisto 
kainų pakėlimą. Suokalbiui be 
Močaro ir Giereko dar priklau
sė Jaroševičius, Krucek, šydla- 
kas. Loga-Sovinskis ir Tejch- 
ma.

ru AlvOti Al-

. kad faktiškai Lenkiją da- 
valdys dumviratas, tai yra 
auklės, o sena tiesa sako, 
tarp dviejų auklių vaikas 

galvos. Išeina, kad visame
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Dr. B. Matulionis liečia esmę
Šiandien šiame puslapyje spausdiname Dr. Balio 

Matulionio laiško, rašyto Montrealio Nepriklausomos 
Lietuvos leidimo bendrovės pirmininkui p. L. Giriniui, 
pilną tekstą, nurodome Nepriklausomoje Lietuvoje šią 
metų sausio 20 d. to paties laiško išimtas ir pakeistas 
vietas, ir pridedame dabartinio NL redaktoriaus p. R. E. 
Maziliausko pridėtą prierašą prie NL atspausdinto Dr. 
Matulionio apkarpyto laiško. Norime, kad Amerikos lie
tuviai savo akimis pamatytų viso nesusipratimo esmę.

Tenka stebėtis, kad p. Maziliauskas, apkarpęs ir pa
keitęs Dr. Matulionio laišką, sukaupė reikalingos drąsos 
vieną atkakliausių kovotojų už Lietuvos nepriklausomy
bę ir demokratinę santvarką mokyti demokratijos, ir 
nuolatinį lietuviškos spaudos bendradarbį ir stambų NL 
rėmėją mokyti spaudos etikos. NL redaktorius kalba 
apie iškiliuosius Amerikos ir vakarų Europos dienraščių 
redaktorius, neimančius atsakomybės už kitaip galvojan
čių žmonių pasirašytus straipsnius, tuo tarpu jis pats 
“kiečiausiai už laisvą ir nepriklausomą spaudą kovojusio” 
dr. Matulionio pasirašytą straipsnį apkarpė. Jis turi rei
kalingo įžūlumo pranašiškai pamokslauti apie “iški
liuosius” redaktorius, tuo tarpu pats “dėl šventos ra
mybės” ar “dėl atsargumo” iš tų “iškiliųjų redaktorių” 
išsiskyrė ir iš “iškilimo” nusileido labai jau ant žemos 
pakopos.

Ponui Maziliauskui susidarė įspūdis, kad dr. Matu
lionis, rašydamas atsakomingam NL leidimo bendrovės 
pareigūnai minėtą laišką, gerokai susimaišė ir net nesu
sivokia, ką jis tame laiške rašo. Lietuvių tautos ateitį 
keliais atvejais pranašavęs NL redaktorius bandė padėti 
dar šviesų protą turinčiam dr. Matulioniui, kaip pra
mokti skaityti, skirti pagrindinius dalykus nuo antraei
lių ir susigaudyti gana painioje ir komplikuotoje padė
tyje. Silpniausią dr. Matulionio vertinimo vietą p. Mazi
liauskas šitaip nusako:

“Susidaro įspūdis, kad dr. B. Matulionis sumai
šė du skirtingus dalykus — esmę su tos esmės išreiš
kimo būdais”. (Nepriklausoma Lietuva, 1971 m. sau
sio 20 d., 4 psh).
Dr. Matulionis nieko nesumaišė. Jis nemaišė vienos 

problemos esmės su kitos problemos esme. Jis nemaišė 
ir tos esmės “išreiškimo būdų”, kaip redaktoriui Mazi
liauskui gali atrodyti, arba kaip jis bando NL skaityto-

PETRAS BERŽINIS

ATEITININKAI IR
INTERNACIONALAS

JAUNIEJI ATEITININKAI DOMISI
“NAUJIENOMIS”

Neseniai man pateko į rankas “Studen
tų ateitininkų sąjungos (SAS) valdybos N. 
Yorke” išleistas mimeografuotas trijų pus 
lapių raštas, pavadintas: “Ką atsakytum?” 
Nėra jame nei datos, nei aplinkraščio eilės 
Nr., tik pažymėta, kad jį gauna “visi są
jungos nariai” ir “turbūt perskaitys ir pa
diskutuos”. Kas Įdomiausia: didesnę to 
rašto pusę sudaro ištrauka iš “Naujienose” 
X - 21 ir 22, 1970 išspausdino mano straips 
nio “Negrai kopijuoja lietuvius? Ateiti
ninkų 8-jo Kongreso Įspūdžiai”.

Rašto pradžią paduodu ištisai. “Ateiti- 
ninkija buvo puolama nuo pirmųjų egzis
tavimo dienų. Jos šūkis “Visą atnaujinti 
Kristuje” buvo priimtas kai kurių kairių
jų ir liberalų kaip romantiniu, nerealistiš
ku, tiesiog anti-lautiniu išsireiškimu. P. 
Klimas 1912. “Aušrinėje” rašė:

“Po revoliucijos audrų mūsų nusi- 
vyliusią moksleiviją ir inteligentijos 
dalį apėmė kažkoks buržujinis roman
tizmas— Ji pradėjo gyventi daugiau 
akimis, ne protu, kaip kad rusų inte
ligentijos dalis po 1905 metų atbulais 
ratais nuvažiavusi iš marksizmo į ide
alizmą... Idealizmo centrą sudarė

Dr. B. Matulionio laiškas
Nepriklausomai Lietuvai

B. Matulionis, lietuviamsDr.
gerai žinomas gydytojas ir vi
suomenės veikjas, praeitų metų 
pabaigoje pasiuntė Montrealio 
The Independent Lithuanian Pu
blishing Co. bendrovės pirmi
ninkui p. L. Giriniui, žinomam 
valstiečių liaudininkų veikėjui, 
laišką Nepriklausomos Lietuvos 
naujos krypties reikalu.

Dr. Matulionio laiškas, rašy
tas 1970 metų gruodžio 2 dieną, 
dalimi buvo atspausdintas tiktai 
šių metų sausio 20 dienos NL. 
Tą pačią dieną dabartinis NL 
redaktorius p. R. E. Maziliaus
kas pridėjo Redakcijos prierašą. 
Kad skaitytojas susidarytų pilną 
vaizdą apie visą NL reikalą, čia

lionio laišką, o skliausteliuose 
pažymėsime p. Maziliausko NL 
spausdintas vietas

Štai Dr. Balio Matulionio laiš
kas:

Nuorašas 

1970 m. gruodžio 2 d.
Ponui L. Gi rimui

Mielasai Bičiuli!
Jau ilgas laikas, kai ruošiuos 

Jums parašyti apie dabartinį ne
lemtą “kursą” “Nepriklausomo
sios Lietuvos”.

Mes [visą laiką dėjome pa
stangas, kad] laikraštis [Nepri
klausoma Lietuva] būtų idėjinis,

Į o ne komercinis laikraštis. Ko
kiam dots komerciniam laikraš
čiui aš tikrai neduočiau para
mos, o NL juk buvau davęs apie 
500 doL Tai buvo duota ne ko
kiam bizniui, bet vien tik pa
remti mūsų kovą už Lietuvos 
laisvę.

Suprantamas dalykas, kad 
mums reikalingos naujos, jau
nos jėgos, bet tos jaunos jėgos, 
surastos, einant pataikavimo ke
liu, būtų mums patiems tik ap
gaulė. Jaunimas, kuriam mūsų 
sena, per kartų kartas išmėgin
ta kovojanti tautiška ideologija 
darosi nebesuprantama ir sveti
ma, nebegali būti mums naudin
gais talkininkais,

Oportunistinė dvasia NL pus
lapiuose darosi vis įžūlesnė, 
štai, pav., NL 1970 m. rugsėjo 
30 d. toks E. Šulaitis rašo (cituo
ju) : “Jei kas mane paklaustų, 
kur tų laisvių yra daugiau (at
seit, okupuotoje Lietuvoje, ar 
čionai, Amerikoje — mano pa-

(R. E. M. šį paskutinį laiško sa
kinį išbraukė).

Su bičiuliškais linkėjimais 
Dr. B. Matulionis”.

MAZILIAUSKO PRIERAŠAS

Dabartinis NL redaktorius R. 
E. Maziliauskas įdėjo tokį prie
rašą prie Dr. B. Matulionio su
trumpinto ir iškarpyto laiško:

“Prierašas. Dr. B. Matulionis 
yra nusipelnęs lietuviško visuo
meninio ir politinio gyenimo 
veteranas, dar pirmojo pasauli-

Lietuvoje, tur būt, kiečiausiai 
kovojo už laisvą nepriklausomą 
spaudą. Red.”.

Skaitykite šios dienos įžangi
nį tuo pačiu klausimu.

Nukryžiuotas doleris
Darbininkas — dailidė tvar

ko seną laužą, griauna bei tvir
tina iš dėžučių kartono ir šaka
liukų susegiotas sienas, o už 
tą seną namą dar senesnis mis-

nio karo metais įsijungęs į lie- teris fendlordas tupinėja aplink 
tuvišką darbą, o ypač pasižymė
jęs, kaip vienas iš valstiečių 
liaudininkų srovės vadų. Žino-

jus įtikinti. Dr. Matulionis liečia esminį klausimą, kai jis 
kalba apie lietuvių tautos vedamą kovą už savo krašto 
laisvę. Jis liečia esminį klausimą, kai E. Šulaitis, pats 
gerokai susimaišęs, nebežino, kur daugiau laisvės — 
Amerikoje ar rusų okupuotoje Lietuvoje.

Dr. Matulionis taip pat liečia esminį klausimą, kai 
jis pataria tuojau piauti šunvotę ir gydyti pūliuojantį 
organizmą.

Visame šitame ginče įdomiausia yra tai, kad ir NL 
redaktorius p. Maziliauskas žino, kad dr. Matulionis kal
ba apie problemos esmę, bet ne apie tos problemos ‘‘iš
reiškimo būdus”. Tiktai redaktorius A problemos esmės 
bijo. Dr. Matulionis ima atsakomybę už keliamos pro
blemos esmę, jis pasirašo. Tuo tarpu p. Maziliauskas, 
pataręs daktarui pasimokyti iš “iškiliųjų” redaktorių, 
pats pasirenka kitą kelią. Iš atsakomybę imančio ir vie
šai pasirašyto dr. Matulionio laiško esminę problemą jis 
išbraukia.

Maziliauskas kalba apie antraeilius, šiuo atveju ne 
esminius klausimus, kai jis savo skaitytojams pasakoja 
apie dr. Matulionio įsijungimą į lietuvišką darbą ir apie 
jo rašinių gražią kalbą ir nepaprastą taiklumą. Kad dr. 
Matulionis yra įsijungęs Į lietuvišką darbą, žino kiek
vienas lietuvis ir kiekvienas NL skaitytojas* O dėl dr. 
Matulionio rašinių galime pasakyti, kad jie ne tik buvo, 
bet ir tebėra taiklūs, liečia esmę. Esminio dalyko dakta
ras, kaip sako, “nevynioja į bovelną”. Kiekvienam, per
skaičiusiam dr. Matulionio laišką, labai aišku,, kad jis ir 
laiške liečia klausimo esmę. . ,

Tenka tiktai stebėtis, kad p. Leonas Girinis dr. Ma
tulionio įkeliamos esminės problemos nemato. Nejaugi 
p. Maziliauskui būtų pavykę įtikinti p. Girinį, kad dr. 
Matulionis klausimo esmės neliečia, . bet tiktai zulinasi 
apie ją? Argi p. Girinis galvotų, kad išcenzūravus ži
nias apie nelemtą auglį, šunvote pati stebuklingu būdu, 
gal net ir be skausmų, ims ir prapuls. Ponas Girinis tik
tai save apgaudinėja, jeigu jis taip galvoja. Jeigu jis ne
nori, kad šunvotė dar labiau pritvinktų, tai turės paklau
syti dr. Matulionio patarimo. Juo greičiau operacija bus 
padaryta, tuo lengviau bus visiems Kanados lietuviams.
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lengva atsakyti”.

Šis tipelis (R. E. M. atspausdi
no “E. šulaitis”) praėjusią va
sarą važinėjo po pavergtą Lie
tuvą, jis gerai (R. E. M. praleido 
“gerai”) žino, kiek tasai raudo
nasis maskolius Lietuvoje įvyk
dė masinių žudymų, trėmimų Į 
Sibirą ir į baisiuosius mirties 
kacetus Sibire; taip pat jis (R. 
E. M. čia įdėjo “gerai”) žino, 
kad panašių bestiališkų žiauru
mų lietuviai Amerikoje niekad 
nepatyrė. Ir vis dėlto jis išdrįsta 
pareikšti, kad jam neaišku, kur 
tų “laisvių daugiau” — ar Ame
rikoje, ar dabartinėje okupuoto
je Lietuvoje; gi Nepr. Lieti iš
drįsta šį provokacinį teigimą sa
vo puslapiuose skelbti be jokių 
komentarų. Taip teigti tegali 
tiktai arba politinis idiotas (R. 
E. M. pakeitė į “neišmanėlis”) 
arba ištreniruotas politinis šar
latanas (R. E. M. šiuos paskuti
nius du žodžiu išbraukė) — pro
vokatorius.

Suprantama, kad milijoninėje 
tautoje gali pasitaikyti visokių 
išsigimėlių, bet kai laikraščio 
redakcija politinių mani j akų 
(R. E. M. šiuo du žodžius pakei
tė į “tokius”) kliedėjimus pri-> 
ima ir skelbia be savo (R. E. M. 
pakeitė į “jokių”) komentarų, 
tai tokia redakcija parodo, kad 
ji tiems politiniams svaičioji
mams pritaria.

Tad klausimas, kur dabar sto
vi Nepr.. Lietuva? Armes, se
nieji a. a. Kardelio laikraščio 
rėmėjai ir toliau žiūrėsime, kaip 
NL vis giliau (R. E.. M. šiuos du 
žodžius išbraukė) klimpsta Į 
dvokiantį (R. E. M. šį žodį iš
braukė) politinį liūną?].

Manau, kad jau laikas šunvotę
’praplauti ir pūlius lauk išleisti

publicistas, kurio rašiniai dažnai 
būdavo labai taiklūs, parašyti 
gražia ir sodria lietuvių kalba.

Atkreipėme dėmesį, kad anks
čiau spausdintame dr. B. Matu
lionio pasisakyme, jis nevisiškai 
tiksliai naudoja kai kuriuos iš
sireiškimus. Pvz., jis kaltina, 
kad NL išvirto į “komercinį lai
kraštį”. Komerciniai laikraščiai 
yra tie, kurie leidžiami tikslu 
padaryti pelną. O juk ir dr. B. 
Matulionis, be daugelio kitų, pui
kiai žino, kad šitas laikraštis 
niekad nedavė pelno, neduoda 
nė dabar, visiškai netgi tikra, 
kad neduos nė ateityje. Vadina
si, tai nėra komercinis, bet kaip 
tik idėjiniais tikslais leidžia
mas laikraštis. O tos idėjos iš 
tikrųjų nėra pasikeitusios nuo 
pat pirmųjų NL numerių iki 
dabar. Susidaro įspūdis, kad dr 
B. Matulionis sumaišė du skir
tingus dalykus — esmę su tos 
esmės išreiškimo būdais.

Normaliai iš tikrųjų nereikia 
drąsos skelbti visokias nuomo
nes be komentarų. Taip daro 
visi iškilesni kanadiečių; ameri
kiečių, britų, vakarų vokiečių ir 
t. t. demokratiški laikraščiai. 
Senų demokratiškų tradicijų Va
karų spaudos redakcijos net ne
mato reikalo savo metrikose įra
šyti, kad pasirašyti straipsniai 
nebūtinai atitinka redakcijos 
nuomonei.

Mes tokią pastabą laikraštyje 
vis dėlto spausdiname. Matyt, 
ne be pagrindo, nes ją ir Vėl pa
kartotinai, šį kartą gerb. dr. B. 
Matulioniui, esame priversti pri
minti, Ir primename trupu tį nu- 
stebę ir gerokai nuliūdę, nes dr. 
E. Matulionis juk yra iškilus 
veikėjas kaip tik tos politinės 
srovės, kuri nepriklausomoje

ti* vis keikia miesto ispektorius, 
privertusius “tokią konstrukci
ją” griauti::

— Tik pagalvokite, tokia 
konstrukcija... Mano paties kom
binacija ir darbas. Nuominin
kai gyveno ir džiaugėsi, pinigė
lius gražiai mokėjo. 0 jiems ne
gerai — griauk... Durniai, idio
tai, komunistai... Įmanytų, tai 
dar gyvam žmogui dūšią peklon 
įvarytų. Chuliganai, bomai, val
katos... Šitokią konstrukciją...

Atsikvėjęs varo toliau:
— Butelis palėpėj, butelis 

beismonte iš fronto, butelis po 
laiptais ir užpakaly... Savo ran
kom įrengiau. Tokia konstruk
cija... žmonės gyveno kaip rojuj. 
O dabar griauk... Įrenk jiems vo
nias, išvietes, išėjimus, laiptus, 
šviesas, ventiliaciją... O kam? 
Žmogus po darbo išgeria byro ir 
miega. Čia ne liuksusiniai rū
mai, o komercinis namas. Dur
niai... Pavojinga?... O kam in- 
šiūrinai ?... Kam gaisrininkai?.,. 
Už ką mes jiems algas kruvinais 
centais mokame ?...

čia, pastebėjęs prie sienos 
naują “tubaiforą”, prikaltą dar
bininko, šoko ant jo:

— Džy... O negalėjai seną 
lentgalį pastatyti prie sienos, 
priglausti, vinių neeikvoti?... Da
bar naujas nauj utėliausias tubai- 
foras, tikras doleris prie sienos 
prikaltas, nukryžiuotas... Kru
vinas doleris... Miręs... Ar ne
galima išgelbėti, nuplėšti?... Ne
galima... Tai kam dirbi šimtui 
metų ?... Juk užtenka dešimčiai... 
Kur galva, kodėl nepagalvojai, 
kas jį čia matys?... Ir kam jis 
čia reikalingas ?... Asile, klausiu, 
kam?... Sakyk...

Darbininkas nemirksėdamas 
atsako:

— Dūšios išganymui...
Toliūnas

AMERIKOS LIETUVIU TARYBOS
NAUJAS ADRESAS: 

2606 WEST 63 STREET CHICAGO, UI. 60629 
telef: 778-6900; 778-6901
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mėlynas dangus, užmiršties sapnai, Į nalizmo dvasioje”, baimingai nutylint ir 
iškreipiant tikruosius religiniai tautinius 
to žygio tikslus.

Ištrauka ištisai apima spalio 22 dienos 
tekstą nuo jo pradžios iki sakinio: “Dar 
ryškesni pavyzdį to mūsų religinio tautinio 
nuosmukio, mes matome kovoje už kazi- 
mierines kapines”. Bet čia turiu pastebėti, 
kad pateikdami šią X — 22 d. str. ištrauką 
diskusijoms, esate Įtartinai neatydus, kai 
rašote: “Mes šios citatos neradome, dary
kit savas išvadas”. Nejaugi jūs nepastebė
jote, kad ši jūsų ištrauka iš X — 22 d. bu
vo tęsinys, straipsnio tūpusio vieną dieną 
anksčiau, t. y. X— 21 kur jūs paminė
tą Pr. G. str. (iš “Tėv. Žiburių”) citatą 
tikrai būtumėt radę. Bet gal jūs norėjote 
prisiminti ir naujai diskutuoti mūsų kata
likiškojo internacionalo vadų subiaurotą, 
iš jūsų pačių kilusią — Jaunimo Žygio sa
varankios lietuviškos katalikybės idėją, už 
kurią tik tenka jus sveikinti ir linkėti, kad 
ji, nežiūrint jai nepalankių katalikiškųjų 
internacionalistų, šimtaprocentiniai būtų 
Įgyvendinta. Kadangi žinau, kad daug kas 
šį straipsnį saugoja (ar gali nesunkiai su
rasti), jo nekartosiu. Geriau, tegu toliau 
kalba ji skaitę studentai:

Koks Jūsų pirmas reagavimas? Per
skaitykit vėl. Kur randai aiškią propagan
dą? Kur ji gana gerai paslėpta? Kokiais 
atžvilgiais šie puolimai yra panašūs Į anks
čiau spausdintus “Aušrinės” puolimus? 
Kaip reagnotumėt Į frazes — “Juose išblė
so pirmųjų ateitininkų kovingumo dva
sia.. Jie tapo tylia, pasyvia avelių kai

tautiškas efyras, tikėjimiškoji, mis
tiškoji ekstazė, teikdama idealistams 
sočios sielos nusiraminimą, ieškomą 
patriotišką nirvaną... “Ateitininkai” 
esą “...žmonės, kuriems galvojimas 
yra nepaprasta sunkenybė, kurie ta
rytum bijo audringos minties... Ir ab 
soliutiškas Įsitikinimas, tikėjimas ka
talikiškas be abejo, tokiems žmonėms 
patogiausias būdas apsidrausti nuo vi
sų sunkenybių”.

“ATEITIS” domėjosi kas ir kaip ją ver
tino ir atsakinėjo Į visus puolimus drąsiai 
ir kytriai (gal kantriai? P. B.), kas padė
jo Ateitininkijai ryškinti savo idėjas ir gi
liau jomis įsitikinti. Studentija, kaip jau 
minėjom, turėtų jau šiek tiek žinoti, kaip 
atsakyti į tokius puolimus, kaip atskirti 
faktą nuo propagandos, kaip apginti savo 
idėjas. Idant negalvotumėt, kad tokių puo 
limų nebėra, dabar perskaitykite Čikagos 
dienraščio “Naujienos” š. m. spalio 22 d. 
išspausdintą VIII Kongreso ir ypač dr. A. 
Damušio paskaitos įvertinimą ir beskai
tant pagalvokit: ką atsakytum?”

Seka per visus tris puslapius pagrindi
nė laiško dalis: ištrauka ir “Naujienų”. 
Rašiau, kad Ateitininkų kongresas, mano 
Įspūdžiu, labiausia apvylė jame naujų 
minčių, drąsių pasiūlymų laukusį jauni
mą. Dar blogiau: paties jaunimo nuosta
biai tiksli ir visų paramos verta inicietyva, 
žygis už tikėjimo laisvę, suvažiavusiems 
buvo pristatytas “katalikiško internacio-

mene... apimta baimės dėl kiekvienos kelnėse), nuo jų sunkiai beatskiriamas. 
naujos minties, naujos idėjos... ?” Atei
tininkai atmeta internacionalizmą. Kodėl 
čia at-kus vadina internacionalistais? Kiek 
žinot apie Šalkauskį? Ar galėtumėt jį ap
ginti?”

Toliau eina siūlymai draugovių valdy
boms: “Jūs galite naudoti šią medžiagą 
kaip norit Mes siūlome padaryti tokį teis
mą, kuriame vieni galėtų būti “pro” ir 
ginti at-kiją, kiti galėtų peikti. Jei norit 
galit pasikviesti moderatorių, kuris galėtų 
suvaldyti ginčus, ir taip pat galėtų prisidė
ti, jei kas užkliūtų ant kokio nors punkto. 
Galėtumėte pasikviesti koki jauną sen
draugį, ir dvasios vadą šiam darbui... Pa 
žiūrėkit kiek draugovės nariai supranta 
ateitininkų tikslus- ir ar jie yra užtenkamai 
pažengę ateitininkų moksluose, kad galė
tų savo idėjas apginti”.

Juos seka siūlymai pavieniams na
riams:“ Perskaitykit medžiagą, pagalvokit, 
paimkit plunksną Į rankas ir parašykit re
feratą... jei nepritrūks jėgų, parašykit 
laišką”... Ir galutinis paaiškinimas: “To
kia medžiaga buvo parinkta todėl, kad ji 
yra daugiau ar mažiau "sensacinga”.

KĄ ATSAKYČIAU?

Tikrai sensacingas, džiuginantis bet ir 
bauginantis raštas. Mėginsiu trumpai at
sakyti, tikiu — jūs mane suprasit? Pir
miausia, susipažinkime. Aš skaitau save 
truputį aukščiau vidutinioko. Aš dar be 

t barzdos ir ūsų, bet savo galvos plaukais, 
aš būryje ilgaplaukių mergaičių (džimi

Tai šių dienų gyvenamojo momento šūkis: 
niveliuotiš, tai yra išsilyginti, prilygti vie
ni kitiems, tapti “kaip visi”: berniukas — 
mergaite, mergaitė — berniuku.. Jūs pa
sakysit — tai anomalija! Ilgas plaukas — 
trumpas protas! Gal jūs ir turite tiesos? 
Bet apsidairykite įžvalgiau.

Juk visa aplinkuma mus primygtinai 
veda į tai. Musų mokyklose mokymo sis
tema mus verčia ir Įtaigoja — daug negal
voti. Viskas — “easy”. Nuo pat mažų die
nų viskas mums paruošta, tik ties pateik
tais klausimais, lieka pastatyti kryžiukas. 
Net ir taš “no” ar “yes”, yra daugiau įspė
jimo, laimės dalykas... Tai proto nivelia
cija!

Moralė, religija, ar kitos idėjos? Svar
biausia — būti geru, tai reiškia būti ramiu, 
nekelti triukšmo, su viskuo, kas sakoma, 
sutikti, eiti dažnai išpažinties ir prie ko
munijos, kas tampa paprastu jokių dvesi- 

1 nių pergyvenimų (emocijų) nekeliančiu 
Įpročiu, be jokių pastangų tobulėti 

k si naujinti; rišti tai su gerais darbais 
tų vien išmislas. Svarbu rodytis geru, nors 
esmėje tokiu nebūtum. Mūsų vadai sako: 
“mažiau triukšmo — daugiau šviesos!”

(Bus daugiau)
-. - ■ . » . .............- —
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Skaitykite ir platinkite
Dienrašti “N a n j i e n a s

Jos visad rašo
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TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI !I 

•r

‘TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

$99.00.
$46.80 

su mažomis

P. ŠILEIKIS, O.P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
T»L 'REpobtlc 7-1941

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

REMSITE TUOS BIZNIERIUS 
KURIE GARSINASI 

-NAUJIENOSE"

gaitės gražiai atliko “Supinsiu 
“Gražiu dainelių 

Anita Česnaitė pianinu

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios Hsimokė- 

|imo sąlygos.
jTVa C E V I č I U S

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

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

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
RUDIS Tel. CL 4-1050

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

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrai, trečiai 
ir penkt. 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą._________
ANNA BUTKUS 

Riudytė
Gyv. 9229 So. 53 Court, Oak Lawn, Hl.

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef4 HEmlock 4-2123 
Rezid. teM.: Gibson 8-6195 

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

Saudargienės ir 
šneideraitienės paroda
Dailininkės Marijos Saudar

gienės ir D. šneideraitienės pa-

------- -siiiTnusDO----------

NAUJIENAS
a TEMTI SK1TB—- -----

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

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R, PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Kartom Ave. — 586-122S

EXPRESS CORP.
125 East 23-rd Street 

Fifth Floor.
New York, N. Y. 10010 

TEL. 982-1530 
Reikalaukite mūsų naujo 

'nemokamo iliustfubto katalogo

14VU KLU A. iri.
• - f - * * • 1 -- - .

Lietuviu kalba: kasdien' nuo pirma-

‘v Laidotuvių Direktoriai

' '■ Tel.: HEmlock 4-2413 
7159 *Šo? MAPLEWOOD AVĖ.

CHICAGO^ ILL. 60629
•t / :j ’ j ’ < ■ ' -. ./ -

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtao. 1—7 vaL, 
antrad., penatadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

: Visos ■ programos iš W0PA,

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

'Sooth Holland, Illinois

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

DR. LEONAS SEiBUTiS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA f L 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: antrai nuo T—4 ■po'pietiį^

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

2618W; 7įsf St. — Tęl. 737-5149
Tikrina akis.- Pritaiko aidmuš ir 

'“contact lenses” 
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

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

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

— Vytauto Didžiojo šaulių kUčpos j 
visuotinis susirinkimas įVyks vasario; 
28 d., 2 vai. p. p., Vyčių salėje. Vi-Į 
siems nariams dalyvavimas būtinas, 
nes bus aptariami svarbūs organizaci
niai reikalai ir renkama vadovybė.

— Lietuviu Žagariecių klubo susi
rinkimas įvyks sekmadienį, vasario Į 
28 dieną 1 vai. popiet Hollywood sa-| 
Įėję, 4317 W. 43rd St. Visi nariai ir t 
narės malonėkite dalyvauti. Taipat 
nepamirškite užsimokėti klubo nario 
mokesčius. J. Keturakis, rast.

Jeigu- šiais 1971 metais rengiatės 
važiuoti3 į Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, nes vėliau 
’jtį'tikrai pritruks.

Vladas Rasčiauskas jarmas pradėjo 
organizuoti keliones t Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Jo vadovaujamoje įstaigoje dabar dir
ba dvi lietuvaitėj— Josephine Mile
rių tė ir Laima Lųneckienė,. Visais ke
lionės reikalais -kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

Velionė, turėdama prigimtą vo mėgiamas jos auklėtinių, 
meninio grožio pajautimą, visą Nuo pat savo jaunystės aktin- 
savo gyvenimą aktingai sekė vi- gai įsijungė į skautų judėjimą 
sus mūsų tautos kultūrinius lai-' ir puoselėjo augštuosius žmoniš-

BEVERLY HILLS GĖLINYČ1A I
GELIS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 84M33 Ir PR 8-0434
■----------- -..............-...J

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

i'----
Mirė 1971 m. vasario 26 dieną, 7:50 vai. ryto, sulaukusi senatvės. 

Gimusi Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 56 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Ann Vileikis, žentas Bruno, anūkas Richard, 

jo žmona Barbara, 3 anūkės — patricia Desideri, jos vyras Leonard, 
Marylyn Potyen, jos vyras Allen ir Theresa Horvath, jos vyras Joseph, 
7 proanūkai ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue.

Pirmadienį, kovo 1 dieną 10:00 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 
i šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a .a. Anna Butkus giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Duktė, žentas, anūkai, giminės.

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

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

"Viskas apmokėta. 
Gavėjui nieko nereikia 

primokėti.

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

Pati vertingiausia dovana, ku
rią Jūs galite pasiusti, yra

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

ėriukų.
Pilna kaina tik

10 SKEPETŲ
5 vilnonės skepetos 
ar didelėmis gėlėmis arba tur
kiškais ornamentais ir 5 šilkinės 
skepetos, visokių spalvų. Siun- 

i čiant oro paštu, reikia pridėti
S8.50.

Į KOMBINACIJOS SIUNTINYS 
DIDELES VERTES $126.00 
3 yardai medžiagos vyriškam 
žieminiam paltui. 100% vilna, 3 
yrd. 100% vilnonės medžiagos 
moteriškam žieminiui paltui, 
ZVz yrd. 100% vilnonės medžia
gos vyr. kostiumui, 3 yrd. 100%

Į vitn. medžiagos žieminei sukne- 
| lei, 2 dvigubo dydžio paklodės, 

2 pagalvės užvalkalai, 6 turkiški 
rankšluosčiai.
Yra ir daugiau specialių paketų.

Reikalaukite musu naujo 
iliustruoto nemokamo katalogo 

UŽSAKYKITE DABAR. 
UŽSAKYKITE TIK PER

DR. ANNA B A HUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.: PRospect 8-3229

R end. telef.: WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

quo 7 iki 9 vai, vak. Treč. uždaryta.

CLEVELAND. OHIO
Mirė Olga Gravrokienė

Sulaukusi 77 metų amžiaus, 
mirė šiais metais vasario mė
nesį 10 dieną Olga Gravrokienė. 
Ji buvo žinomo mokslininko,

Rez. teL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Putosiu Rd. (Crawford 

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

Jei ntauuuepia, skambinti 374-8012

Tatofu PRospect 8-1717

DR. S. B1EŽ1S 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
vai: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ciKiai antradieniais ir penkiadieniais, 
ireciad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas.

DR. EDMUhmD E. C1ARA 
z/uy w. d<st SIREbT 

TeL: GR 6-2400
vaL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 

—y, antram, penkt. lu—4, ir 
seštad. 10—2 vaL

Rez. Gi 8-0873

DR. W. M. E1SIN - EISiNAS 
AKUSčRiJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jeį neat
siliepia, skanumui Ml 3-0001.

• — « > - <* • . » . f . *

Dr. A JEHIGNSr 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 .WEST 63rd STREET
.... .OFISO VALANDOS: 

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

Ofiso ifeL: Portsmouth 7-6000 
Rezid.:,telef.: G Arden. 3-7278

Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-970C 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS-

VIDAUS LIGŲ SPEC;-5 ’
: ^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-, 

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.,

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS------------

buv. Vytauto Didžiojo Universi- mėjimus ir ypač domėjosi lietu-kūmo ir prigimto humanizmo 
tiško teatro problemomis. Ji pa- jausmus mūsų jaunojoje skauti- 

Į ti yra parašiusi eilę dramos vei- joje. Dirbdamas skautų orga- 
kalų, kurių keli yra išleisti, ir 
du buvo suvaidinti Lietuvos Val
stybiniame Teatre. Jie kelis kar
tus buvo pakartoti čia lietuviško 
emigrantinio teatro scenoje.

Velionė buvo labai jautrios 
sielos asmenybė ir visada giliai

teto rektoriaus J uliaus Gravro-1 
ko žmona.

Nors buvo rusiškos kilmės, ta
čiau, CHga Gravrokienė labai šir
dingai pritapo prie lietuvių tau
tinio gyvenimo ir visą savo asme-

nuskriaustuosius, dažnai paau
kodama jiems paskutiniuosius 
savo išteklius. Jau net sunkiai 
sirgdama, dar iš savo kuklios 
pensijos sugebėjo periodiškai pa
siųsti siuntinius į okupuotą kra-

miems ir draugams paremti.
Olga Gravrokienė visada pa

sižymėjo šviesia optimistiška 
nuotaika, niekada nesiskundė sa
vo bėdomis ir, net sunkiai sirgda
ma, nereikalavo jokio užuojau
tos, bet dar sugebėdavo ir kitus 
paguosti ir gerai nuteikti.

Velionė paliko sūnų, svetimų
jų kalbų profesorių Jurgį, mar
čią — žinomą gydytoją ir moks
lininkę Aldoną, kurie gyvena 
Amsterdam, N. Y. Paskutinėmis 
gyvenimo dienomis labai rūpes
tingai ir tikru lietuvišku širdin
gumu O. Gravrokienę globojo ir 
jai paskutiniąsias dienas paleng
vino clevelandiečio Jono Pociaus 
šeima. Olga Gravrokienė palai
dota vasario 1 3d. Kalvarijos ka
pinėse. Į laidotuves susirinko 
gausus būrys velionies pažįsta
mų ir draugų bei giminaičių, ku
riuos visus savo namuose gražiai 
priėmė Pociai.

nizacijoje, užsitarnavo Vyres
nio Skautininko laipsnį. Taip 
pat buvo aktingas lietuvių espe
rantininkų judėjimo dalyvis ir 
palaikė ryšius su kitais Pabal
tojoje kraštų esperantininkais. 
Velionis buvo didelis humanis
tas ir žmogiškumo principų ger
bėjas.

Juozas Navikas, atlikęs žiau
rią 15 metų tremtį Sibire, grį
žo į tėvų žemę palaužta sveika
ta, paskutinėmis dienomis dar 
dirbo žemėtvarkos darbus. Mi
rė ir palaidotas Rokiškyje.

Lietuvoje liko jo sūnus ir duk
ra, kurie yra sukūrę lietuviškas 
šeimas, o čia Clevelande yra jo 
artimas giminaitis, jo žmonos 
brolis, Vytautas Januškis, kurį 
visi užjaučia jo gilaus skausmo 
akimirkoje. J. DgL

rodą kartu su žinomais Euro
pos dailininkų darbais atidary
ta pereitą sekmadienį Detroito 
Lietuvių Namuose. Parodą ap 
lankė 300 žmonių. Parodos 
pobūdis aukštos meninės ver
tės post impresionizmo stiliu
je. Paroda surengė 
Vilniečiai. Parodos 
mus rašo dr. Saulius 
nas.

Žada pagerinti paštą
Kalbėdamas spaudos konfer 

rencijoje Chicagoje JAV pašt 
tų viršininkas Winton Blount 
pasakė, kad tie 750,000 tarnau
tojų, kuriuos pašto įstaiga 
dabar samdo, nepraras

PLEASE 
BE 

' CAREFUL!

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS
Ziono parapijos nepriklau

somybės minėjimas vasario 21 
d. buvo atžymėtas pamaldo
mis ir atskiru programos išpil
dymu. Pamokslu kun. J Pau- 
peras iškėlė dvasiškųjų galių 
reikšmę žmogaus ir tautos gy
venime. Pamaldų metu giedo 
jo jaunuolių choras, pamoky
tas ir vadovaujamas mok. Liu
cijos šikšnienės. Parapijos or
kestras, vadovaujamas Jurgio 
Juozupaičio, palydėjo giedoji- 
.mus. Po pamaldų salėje die-

A. a. maj. Juozas Navikas inai pritaikintą kalbą pasakė 
‘ Ziono Parapijos Tarybos pir
mininkas Henrikas Sėdaitis... 
Jis skatino būti vieningais ir 
išlikti tvirtais lietuviais. Savo 
kalbą jis, baigė Laisvės Varpo 
šūkiu: .... tas nevertas laisvės, 
kas negina jos”. Pradedant

savo 
tarnybų, kai prasidės pašto 
darbo pertvarkymas šią vasa
rą. Naujoji paštų administra
cija tinkamiau pertvarkysianti 
savo tarnautojų darbo jėgą ir 
pasinaudosianti daugiau me
chanizacijos, dėlto ateityje ma
žiausiai bepeiksią samdyti pa
pildomų tarnautojų.

Dėl Chieagos miesto pašto, 
kur-yra kalbama, kad prasi
dėjus naujai pašto tvarkai nuo 
ateinančios liepos 1 dienos čia 
bus atleista nuo 3 iki 5 tūkstan
čių tarnautojų. Blount atsakė: 
“šiuo metu pašto įstaigoje esa
ma daug trinties, kadangi 
daugelis darbų čia nepatinka 
pavieniams asmenims. Dauge
liu atvejų mes neganėtinai ge
rai panaudojame savo žmonių 
jėgą. Pagal perorganizuotą 
programą mes. tikimės visa tai 
pakeisti”. .

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
V,|}z 2533 W. 71st Street

lV . Telef.: GRovehill 6-2345-6

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

Likimo grėsmė ir žiaurus gy
venimas vis daugiau ir daugiau 
mums brangių asmenų išrauna 
iš gyvųjų eilių ir pasiunčia amži
nybės dausosna.. Kančių ir pa
tirto vatgo palaužti kaip lapai 
krinta mūsų garbingosios ,ka- . .. . , . , .

■riuomenės-kariai ir jos vadovai..mmejnną buvo sugiedoti him- 
Štai, pasiekė žinia, kad žiaurių nai ir pagerbtas už Lietuvos 
Sibiro tremties kančių iškankin-. ,aisvV gyvybę aukojusiųjų at- 
tas lemties-kovoje krito gen. šta- minimas. Jaunuolių choras, 
bo majoras Juozas Navikas. į vadovaujamas L. šikšnienės,

Velionis buvo gimęs 1908 me- pagiedojo “Lietuviais esame 
tais, baigęs Karo Mokyklą -ir mes gimę”, o-septynios, tautiš 
Augštuosius Karininkų Kursus, kais rūbais apsirengusios mer 
Didesnę savo gyvenimo ir dar- gaiiAc gražiai atUL-n «Sšnnin«in 
buotės dalį praleido Lietuvos Ka- dainužę” ir 
ro Mokykloje auklėdamas Lietu- daug”, 
vos karininkus ir rengdamas palydėjo giedojimus. Jurgis

Lekšas, Kristupo Lekšo anū
kas pasakė eilėrašti “Lietuva, 
tėvynė mano numylėta”

Moterų “Rūtos” Draugijos 
pirmininkė Ona Pilmonienė 
padėkojo programos vykdy
tojams ir pakvietė visus daly
vauti bendrų, pietų parengime. 
“Rūtos” Draugija Nepriklauso 
mybės šventės proga jau daug 
metų suruošia parengimus, ku 
rie parapijiečių labai mėgiami. 
Draugija šelpia moksleivius ir 
paremia vertingus tikslus.

Statyba ir infliacija
Atvykęs iš.. Washingtono i 

automobilių parodą Chicagoje 
George Romney, kuris yra vy
riausybės kabineto narys, vie
noje prakalboje perspėjo, kad 
prezidentas Nixonas gali grieb 
tis tolimesnių priemonių inflia 
ei j ai sustabdyti,, jei statybos 
pramonė nenorės savo noru 
stabilizuoti savo algas.

Romney pasak®, kad perdėti 
algų reikalavimai -iš -statybos 
darbininkų unijų pusės yra 
priežastis didėjančio nedarbo 
ir sudaro sunkumus kitų sričių 
darbo žmonėms.. Konstrukci
jos kainos naujus manius sta
tant per praeitus 3 metus pa
kilusios 50 nuošimčių^ o uni
jos algų reikalavimus per vie
nus metus pakėlusios 19.5 nuo 
šiinčių.

“Mes pasiekėme tokio čiu
kuro, kur prireikus pašaukti 
plumberi ar elektromonterį 
mažam darbeliui atlikti susida 
ro šeimai tikra finansinė ka
tastrofa”, pasakė Romney.

DOVYDAS P. GAIDAS GERAIDAS F. DA1MID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE : t'' - -/v : k '

TėEu^YArds 7-1741-1742

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

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENA 
IR NAKTĮ

NARIAI
Chieagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

I I g
f
I i 
I
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— Algirdas A. Pužauskas, 
, Naujienų redakcijos . narys, 

persikėlė į nuosavus namus 
Marquette Parko apylinkėje, 
73*19 So. Tahnan Avė., tel. 776- 
9575.

— Barbara katanas, Kelly 
aukšL mokyklos studentė, da
lyvauja mokyklos vaidinime 
“Man of La Mancha” Aldonzos 
arba Dulcinėjos vaidmenyje. 
Aldona Pikelis ir James Necas 
taip pat dalyvauja. ;Pastatymai 
įvyksta vasario 27 d. 7:30 ir.va
sario 28 d. 4 vai. vak. mokyklos 
auditorijoje, 4136 S. Califor
nia Ave.

— Lietuvos Vyčių Banketas, 
žinomas tradiciniu “Lietuvos 
atsiminimų” vardu, įvyks šian 
dien vasario 27 d. Vyčių salėje. 
Jame bus paminėta Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
sukaktis. Programoje daly
vaus sol. Algirdas Brazis.

— Junior Achievement paro- 
*da ir mugė šiemet Įvyks kovo 
6 — 7 d. 1 — 8:30 vai. vak. Tarp 
tautiniame amfiteatre, 43rd & 
Halstėd St Dalyvauja 274 jau, 
nųjų gamybinės bendrovės su 
5,100 narių. ,

— Povilas Dargis, Pittsburgh, 
Pa, ALTo narys, SLA prez. ir 
daugelio organizacijų veikėjas. 
Vasario 16 proga savo vado
vaujamoje radijo programoje 
suruošė Įspūdingą Lietuvos

Nepriklausomybės atstatymo 
paminėjimų.

— Bridgeport News laikraš
tis įdėjo pirmame puslapyje lie
tuvių delegacijos pas merų Ri
chard J. DalėV * nuotraukų ir 
Lietuvos Vyčių Vasario 16 mi
nėjimo aprašymų nušviečiant 
dabartinę okupuotos Lietuvos 
bei jos gyventojų padėlį.

-— Kazimieras G. Oksas, Mu
tual Federal taupymo ir skoli
nimo bendravęs vykdomasis 
viceprezidentas ir Lietuvių Pre 
kybos Rūmų pirmininkas, yra 
paskirtas į Vidurvakarių ma
žųjų biznių administracijos 
Illinois valstijos tarybų.

— Amerikos Lietuvių Tary
bos Los Angeles sk. valdybų su
daro: A. Skilius, K. Liaudans- 
kas, V. Mažeikienė, B. Stanči- 
kaitis, A. Telyčėuas, V. Vidugi
ris ir J. Žukas.

— Vilius Rimkus laimėjo 
pirmų vietų meno varžybose 3- 
čio skyriaus mokinių grupėje. 
Varžvbas suruošė ir parūpino f ? w
atitinkamas premijas 23-čto 
wardo Demokratu o'rganizaci- 
ja-

— Chicaijos Parkų ,Distrikto 
su ruoštas gėlių paroodas Gar
field ir Lincoln parkuose gali
ma aplankyti nuo^ū vat. ryto 
iki" Ovai, vakaro. Įėjimas lais
vas ir -nemokamas. 'Parodos 
tęsis iki kovo 7 <1..,-.

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
■NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIĄ 

PAS1SEF3MA BIZNYJE

HELP WANTED — MALE
Dirbi n inky Reikia

INSURANCE SALESMEN
Explore possibilities for a great car
rier. Full or part time, age no 
barter.

Start selling guaranties not promis
es and receive top commissions plus 
many other fringe benefits-/ too num
erous to mention.

Phone HU 6-0044 or 486-0143 
and we will show you an opportunity 
far beyond your fondest dreams and 
expectations.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

‘ essary. ■
Phone YA 7-5a8j0, ext. 283 

for interview.

LUNCHEON
’ V HOSTES S 

10:30 to 3:30 " 
5 days week. * • 

Must be experienced. 
YA 7-5580, Ext 283

BUSINESS CHANCES 
Biznio Preso*

-------- -— -x— --x^xx vx

- ’ TAILOR-SHOP
•with 2 steam'presses. Suzy-Q, 
sewing machine, complete stock, 

retiring- from service.
-Asking -$2,000. •

8 E. *43rd Street?' LI 85-1865;

♦ K. Ališausko stambus vei
kalas “Kovos dėl Lietuvos Ne- 
priklausoinybės” I t., redaguo
tas Prano'Čepėno, jau įpusėtas 
spausdinti.*’ Knygoje aprašoma 
Lietuvos kariuomenės ir valsty-

A.PONCHIELL1 X/T

I LITUANI
OPEROS UVERTIŪRA u f

? ' • X : X k 7 * * X *

D. LAPINSKAS

IL VIGILANTE DEL MARE
1N MEMOFUAM ' X~XX. Aį

. - ’'-c.'?' - . ~ • *5 5 v ♦. . ■

INFINITAS VII
' ; X'-x.x . t- L .. -

BALETAS ’ X

1971 h. VASABW 27 - 28 d.d.
Šeitodiuil Mknadlesl Sv. p.p 
MABXJ0S Aalcit. Hokykloa ABdftorijoje

■UHWK.2»BB*S.
•i X. į Manx. « KMEm n

Rengia MARGUTIS-----------

DIDYSIS ATIDARYMAS 
SAVA DELICATESSEN

4264 So. ARCHER AVENUE. TEL. 247-2345
Namy darbo dešros, Balandėliei, įvairus Kaldunei, Salotai 

ir kiti skanumynai, pilnai paruošti valgymui*
[E AUTOMOBILIAMS AIKŠTĖ

IMPORTUOTI 
PRODUKTAI 1$

• LENKIJOS
• PRANCŪZIJOS
• VOKIETIJOS

KUPONAS,
Su juo gausite veltui paragauti 
mūsų gamybos karstas dešras

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

SIUNTINIAI I LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th SL, Chicago, I1L 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas {vairių prekių. 

AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

bės organizavimasis’, kovos su 
rusų bolševikais ir bermoh'tihin- 
kaiš. Knygojėbus ir- fotografi
ją,' o kautynių aprašymu i pa
iliustruojami brėžinius. 'Kietais 
viršeliais knygos kaina 12 do
lerių. :r

Iš anksto,užsisakydami, ir šu- 
mokėdamĮ už ją 12 dolerių, pa- 
leugvjokite < autoriuL< r ją. išleisti. 
Knygos leidimo rėmėjai, paau
koję ne mažiau kaip 25edolerius 
ir knygos mecenatai, paaukoję 
ne mažiau, kaip 200 dolerių, bus 
šų dėkingumu, autoriaus pa- 
skelįdi<kflygo§ pabaigoje,^ j;

Pinigus ir užsakymus prašo
ma. siųsti: K. Ališauskas, 7312 S. 
Washtenaw; Ąye., Chicago, į UI. 
6O629.,(Pt)v-ų r-fjrj
~•vrt.T. i ; ■■■.; 1 j— 

. , ♦ “Margučio” koncertas ■ bus 
šiandien <ir -rytoj. ..-žeštadienį 
Marginiu ose ^ir- Margutyje - bilie
taibus platinami iki' 6 yal. va
karo. Vėliau bus galima įsigyti 
Mari j os Aukštesniosios * Mokyk- 
I<Mį kasoje.^ - - -

’ Sekmadienį: Marginiuose ir 
Margutyje bus galima įsigyti iki 
1 yal. p; p. ’Vėliau' bilietai bus 
perkelti j Marijos Aukštesniosios 
Mokyklos kasą, šeštadienį, Mar
gučio koncertas prasidės 8 vai. 
vak. Sekmadienį, 3 vai. p. p. 
punktualiai. Prašoma nesivė- 
luoti. Dėkojame. Margutis 

(Pr).

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

Prenumerata ir pinigai siun
čiami vardu: “Lietuvos Univer
sitetas” — 6015 South Fransico 
Ave., Chicago, Ill. 60629. (Pr).

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

GARAGE DOORS 
COMPLETE DOOR REPAIRS 

AND INSTALLATION 
k ELECTRIC OPERATORS 

Commercial & Residential.

ALL OVERHEAD 
DOOR CO.

3.300 W. ABMfTAGE
AR 6-6417
CARPENTER

Still hasn’t made first 
$1,000,000. Complete remodel
ing service^ porch and fence 

repairs.
Call BILL 271-9130

HERBERT SEYFARTH 
DECORATING co.

Canvas hanging. Interior and 
exterior painting. Insured.

■' O8Š-1620

PORCHES' STEPS -

Garages Doors.’ Čėffing, TQes 
Room additions.

Carpenter work of any kind.
CaUES 8-7794

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

Glass block windows.
■ All repair work;

456-2840

HENRICH PAINTING, 
DECORATING 

WALL WASHING 
Interior — Exterior work. 

Call anytime; Work guaranteed 
477-1882 

X- si x*
• HANDYMAN I ' .:

. ' £ - - Y 1 ’ * ~ ''• " ’

Specializing in Carpentry, Plum
bing, Floors tile. Reasonable 
rates. Expe^;įy?oricmahship.

X 4^&-ibižZ : , ?
_______ •• --- < -- .

SCOTTIE&SONStx 
Wall - to wall carpeting cleaned 

in your home. 
Free e^tii 
Thrifty prices

tės.

BILL’S PAINTINU i DECORATING 
I Offer High: Quality ftirit -^‘O’Brien 

or anyother hįcahd x>L your Choice’ 
am Experieric&i,4 ahi do excellent 

x worfcx x x. 
spEciAi/wnmat rates 

Call me-fer’-Rree -’Estimates.. - 
631^663 ^ : \ .

I

ROOF-REPAIR
ALL TATES

•<, CALL' L.o

WINTER RATES 
Quality Painting. 

Wafl Wash.
Call AHer‘3 P. M. 

528-0977

DECORATING BY
GOLD 5TARR - 

EXPERT INTERIOR
& EXTERIOR.

WALL PAPERING
20 Yrs. Exp. Free EsL Reas.
24 Hour Answering Sėrvice.

463-6845 •

RENTING IN GCNEKAL 
N u e m • «

BRIGHTON PARKE naujam name iš
nuomojamas kambarys su atskiru įėji

mu ir patogumais. Skambinti 
LA 3-3384

SIUNTINIAI I LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 6FH» St., Chlc*«o, III. SM2». — T*I. WA 5-2737 
3333 So. Halted St., Chlcaflo, III. 6O6OS. — T»l. 2544320 

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

Vodifa* E. ŽUKAUSKAS

Prekės brangsta, kainos kyla, 
Doleriuko aiški byla.
Laikas pirkti daiktą gerą, 
Parduotuvėje pas Tverą.

TVERAS — JEWELRY, 
2646 W. 69 Street.

Kaip geram pirkėjui dera, 
Jisai eina tik pas Tverą.

IŠNUOMOJAMAS 5 KAMBARIŲ BU
TAS pirmam aukšte. Karštas vanduo, 

gaso oru pučiamas šildymas.
4945 So. HALSTED ST. 

Tel. 624-2188.

PERSONAL 
Atm*nų teik*

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas. 

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60SS6. TeL WA 5-9209

(Sk).

SKAITYK PATS IR PARAGINO

KITUS SKAITYTI

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

V. MATUTIS, 
12210 MAPLE AVE.

BLUE ISLAND. ILL. 60406

SKAITYK ’NAUJIENAS" -
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

MISCELLANEOUS
|v»lr0z Dalykai

CARPENTRY & REMODELING 
Expert workmanship. 

Free Estimates. 
Reasonable rates.

X X Call HE 4-5312 Qr 
Call LOUIE 636-9534

K. E.. MOUNTAIN 
CUSTOM CARPENTRY

AND REMODELING

GR 5-4119
COMPLETE PLASTERING 

SERVICE
Ceilings, rooms, arches & 

patching.
william McDonnell

. •> rA . 383-1041 _

.1 DO MY OWN WORK
Over 20 years at the trade.
If you have any Carpenter 

work.

Phone 755-0060

■ . . ..l. - A & A • .
MILL & CONSTRUCTION 

General Remodeling 
Fully Insured 

Evenings IS 8-4678' 
524-0336 — Anytime

PANELING • PLASTERING 
CARPENTRY • PAINTING 

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

FOR FREE ESTIMATE 
CALŲ 

, ' ,324-0592 .

CALL 
Č. “EDDIE” : JOHNSON 

for all your carpentry needs
& "W’ork.

434-1738

A-l CARPENTER— 
SPECIALIST

All types of remodeling 
. Low prices.. Free estimates..

677-1343 after 6 P. M.

PLASTERING — PATCHING 
REMODELING

We do walls, ceilings, archways.
Free Estimate.

'AH work Guaranteed.
CALL ANYTIME1 k' 386r2951

X . z t . •- - - • - - £ i-*- -Į. K , .*• J ‘ ' 3 S - — •
CARPENTRY REPAIRS

Remodeling. Room Repairs etc. 
I’aueling or Additions. 
'Sniall or Large Jobs. 

735-4547' .

COMPLETE 
HOME REMODELING 

& MAINTENANCE 
Expert workmanship. , 
Licenced & Insured.

Call 532-5014

CODE VIOLATIONS 
CORRECTED 
Brick work. Chimneys 

Tuckpointing 
Carpentry.

W. fl UN N 
General Contractor.

282-0910 736-1384

CARPENTRY & REMODELING 
Residential - Commercial remodeling 

of all kinds.
EXPERT WORK 

Low Winter Rates 
, -. < NOW! . •< 

GRAIFMAN & WALLACH 
973-0410

HOME IMPROVEMENT
Porch Remodeling. Repairs, 
Additions. Aluminum Siding. 

WORK DONE BY
UNION CARPENTERS 

5106 N. MARMORA 
774-6819

CARPENTER — PAINTING 
DECORATING & ETC. 

Guarantied Workmanship. 
Reasonable rates. 
Prompt service. 

458-8962

LEPAK’S PLUMBING 
Electric Rodding. Complete Ki
tchen & Bathroom Remodeling. 

Water mains installed. 
Free Est. 24 hr. Service. 

276-7372 or 965-2013

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI "NAUJIENAS"

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR S/ 

Namai, Žemė — Pardav

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMIN 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAL

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BŪTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO RE

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

PRospect 8-

2735 WEST 71st STREET

NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARL
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIA

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

2 BUTŲ BARGENAS
Tik 6 metų puikiausi 5% kambarių 
ir 4% kambarių butai IV2 aukšto be
veik naujame mūriniame pastate. Abu 
isu puikiomis virtuvėmis ir valgomai
siais jose taip pat įmontuotomis viri- 
mo-kepimo krosnimis. Atskiros šildy
mo sistemos gazu. spinduliuojančia 
vandens šilima. Įkainuota labai pi
giai — tik $28,500.

ŽMONĖS PERKA NA!
DIDELĖ, liuksus rezider 

kambariai naujam Marquetb 
Karpetai, 1% vonios, naujas 
$31,200.

GRAŽUS 2 BUTŲ mūras. 
Naujas šildymas gazu, Air coni 
Didelis lotas, mūro garažas.

VERTINGAS APARTAMEN
giai — tik $28,500. Sutaupykite [ metų. $22,000 pajamų. Nej 
$10,000. kurie kaštuotų atstatant šį I graži vieta, arti Marquette Pai

namą. Būk geras taupytojas. ‘ mokėta kaina grįžta beveik p<
Skambink stebukladariui. 

Skambink MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

ĮMOKĖJUS $2,000 nupirksite 9 kam
barių bungalow Cicero, netoli Western 
Electric. Idealus didelei šeimai. 6 
miegami, gazo šilima. 2 auto garažas. 

$25 900
SVOBODA, 2134 So. 61st Ct, Cicero 
BI 2-2162. Jei neatsako LA 1-7038

NEAT 6 ROOM BRICK BUNGALOW. 
3 large bedroom, tiled kitchen & bath, 

• ■ : garage, $20.500. ■ > •
ES 9-4913

tus.
LENGVŲ $ 14,000 pajamų 

tamentinio mūro, kuris ir 15 i 
turi. Pastatytas turtingam 
Kaina greitam pirkėjui S77.01

KUKLUS NAMELIS — 2 
pačiame Marquette Parke. 
$17 000 eal ir mažiau.

2 GERI MŪRINIAI NAMA 
ton Parke. Duoda virš $16.( 
mos ir mažos išlaidos. Jei p 
tai nupirksi už $52.500.'

PLATUS LOTAS. Marauett 
centrinėje gatvėje. Kaina - 
tarsim.

Valdis Real Ėst
7051 So. Washtenaw Ave.. R1

1 BY OWNER
3 bedroom, ranch, large lot in beauti
ful! Golfview Hills, near lake. Atta
ched garage, jalousied sun rm., carp
eted living room, and hall, gas range.

^29,800 323-3871.

ARTI 55-TOS IR KILDARE
Laimė ir meilė yra garantuojama 7 
kambarių mūro name su puikiu 18 
pėdu salionu 1-me aukšte. 4 dvigubo 
dydžio miegamaisiais ir 2 patogiom 
voniom. Didelis 45’ sklypas, šoninis 
įvažiavimas į garažą. Perkeltas savi
ninkas yra priverstas parduoti už virš 

20,000 dolerių. Pagalvok aštriai.
Skambink Stebukladariui. 

Skambink MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai. 

254-8500

Federalinio Ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas

2 PO 6 MŪRINIS, 2 atskiri 
vandeniu šildymai gazu. M< 
virtuvės. 2 automobilių garažai 
quette Parke. S32.000.

PUIKI 4 MIEGAMU. 2Vs 
1 metų mūrinė rezidencija. I 
rūsys, radiant šilima gazu. 2 
nuo Hickorv golfo laukų. $49

5% KAMBARIU 8 metų mūi 
diant šilima, aluminijaus lai 
automobiliu garažas, geroje 
Tik $24 200

8 BUTU 6 METU MŪRAS, 
vandens šilima gazu. aluminij: 
gai. automobiliams pastatyti' 
vakarus nun Puhski Avė. $1

20 BUTU IR KRAUTUVĖ., 
Divtu 20 metu mūras. Flexiki 
strukciia. Paikinu virš $29,C 
tams. Tik $125.000.

4 BUTU MŪRAS. Nauja šil 
zu. 2 automobiliu mūro aarafc 
bai švari nuosavybė. $44.500.

NERIS REAL ĖST
■ ' 3009 WEST 63rd STRI

Tel.: 471-0321

Parašų paliudijimas 
NOTARY PUBLIC 

Draudimo Informacijos 
INSURANCE 

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So, ASHLAND AVE. 

LA 3-8775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

Sutf (arm Fire and Casualty Company

į HOME INSURANCE 1
Call: Frank Zapoiis 
3208% W. 95th St. 

GA 4-8654

mn mm

IWIWBAVGl

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

Susitarimui 254-7450

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5780

BUILDERS AND CONTRAC1
Namų Statyba Ir Remonti

HEATING CONTRACT
Įrengiu naujus ir perstatau se 
sų rūšių namo apšildymo pe 
air-conditioning i naujus ir sei 
mus. Įrengiu vandens boiler 
stogų rinas (gutters). Darbas 
karnas greit, sąžiningai ir garai 

Apskaičiavimai nemokami 
Turiu leidimus dirbti miest 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKĄ:

HEATING & SHEET MET7 
4444 So. WESTERN AVE 

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

A. ABALL ROOFI
Įkurta prieš 50 metų

VISOKIUS STOGUS, rinas ir 
kamuosius vamzdžius sutaisomi 
naujus idedame.

KAMINUS IŠVALOME ir p 
me. Nudažome namus iš lauko 
liekame “tuckpointing” darbus, 
apdrausti, visas darbas garantui

Skambinkit 
LA 1-6047 

įkainavimas veltui kreipkitės be

K. ĖRINGI
CALIFORNIA SUPER SERVI
Tritomi auto motorai, stabdi 

tune-upi Ir ♦. ♦.
4824 So. CALIFORNIA AV

CHICAGO, ILU TFU VI :

REMKTTE TUOS BIZNTERIt
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”




