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KOMUNISTAI VIETNAME DIDINA PUOLIMUS
SOVIETAI SIUNTĖ KARO LĖKTUVUS
IŠ EGIPTO BAZIŲ PADĖTI INDIJAI

WASHINGTONAS. — Diplomatiniai Vakarų sluoksniai skel
bia, kad Pakistano-Indijos karo metu Sovietų Sąjunga pasiuntė 
Indijai 15 Mig-21 lėktuvų iš Egipto. Tuos lėktuvus vairavo so
vietų pilotai, kurie laikomi aviacijos bazėse aplink Egipto Aswa- 
no užtvanką. Lėktuvai skridę iš tų bazių į Bombėjų, o pakeliui 
sustoję Adene prisipilti gazolino, ši tiesioginė sovietų karinė pa
rama Indijai net sukėlusi'Egipto prezidento priekaištus, kad Mas
kva remia Indiją, tačiau spaudžia Egiptą nepradėti karo veiksmų
pries Izraelį.

Tie patys šaltiniai praneša, kad 
sovietai lėktuvus siuntę labai 
taupydami, po vieną ar po du. 
Indija kare su Pakistanu nete
ko 45 lėktuvų. Jie tuoj buvo pa
keisti sovietų lėktuvais iš Egip
to ir iš pačios Sovietų Sąjungos.

Ši parama Indijai sukėlė vėl 
nemalonumų tarp arabų, kurie 
rėmė Pakistana ir Sovietu Są
jungos, kuri rėmė Indiją. Dau
giau tokių nesutarimų paskelbė 
Egipto laikraštis Al Ahram, ku
ris neseniai buvo suruošęs semi
narą apie arabų ir sovietų santy
kius. Kaire toje konferencijoje 
dalyvavo sovietų Mokslo Aka
demijos, žurnalistų ir užsienio 
reikalų ministerijos atstovai.

Sovietų kalbėtojai konferenci
joje prikišę egiptiečiams, kad jie 
neturi pažangios revoliucinės 
partijos, kad kai kurie arabų 
režimai net rodą sovietams aiš
kią antipatiją. Arabai pakenčia 
savo šalyse smulkiaburžuazinę 
klasę, kuri trukdanti- socializmo 
išvystymui. Sovietų delegatai 
nebuvo"' patenkinti, kad dalis 
arabų laiko Sovietų Sąjungą 
“suęergalybe”. Buvo prikišta, 
kad Egipto mokyklose .vaikams 
kišama vadovėliai su socializ
mui priešingomis idėjomis. Pa
lestiniečiams prikištas nesugebė
jimas susijungti Į vieną organi
zaciją.

Egipto ir kitų arabų šalių de
legatai konferencijoje iškėlė so
vietų nenorą spręsti Viduriniųjų 
Rytų konflikto karu ir sovietų 
santykius su Amerika bei kito
mis reakcionierių šalimis. Ara
bai prikišo rusams žydų emigra
cijos palengvinimą ir jų pastan
gas skleisti komunistines idėjas 
arabų šalyse.

šioje konferencijoje iškilo ži
nia, kad sovietai Egiptui iki šiol 
yra davę ginklų už 5 bilijonus 
dolerių. Nežiūrint tos milžiniš
kos paramos sovietų kalbėtojai 
išreiškė abejojimą, ar Egiptas 
galėtų nugalėti Izraelio karines 
jėgas, jei kiltų pilnas, totalinis 
karas. Šiuo metu sovietų parama 
Egiptui einanti pilnu tempu. Vi
si konferencijos dalyviai suti
ko, kad tokie dialogai sustipri
na ryšius ir yra naudingi.

Atėmė ginklus 
iš karaliaus brolio
LONDONAS. — Princas Mo

hammed, Jordano karaliaus Hus- 
seino jaunesnis brolis, įsižeidė, 
kai Londono aerodrome iš jo ir 
penkių jo palydovų muitininkai 
atėmė tris automatinius šautu
vus, keturis revolverius ir ne
mažai amunicijos. Princas pa
sakė, kad jam nuolat gresia pa
vojus. Jis be ginkluotų palydo
vų atsisakė skristi į Bermuda, 
kaip buvo numatyta. Princas 
reikalavo, kad jį palydėtų bri
tų policija, šiai atsisakius, Jor
dano princas pakeitė planus ir 
lėktuvų bilietus atidavė į kasą.

Jordano ambasada vėliau pra
nešė, kad princas išvyko iš Lon
dono kitu lėktuvu, bet nepas
kelbė — kur.

IŠ VISO PASAULIO
MASKVA. — Rašytojas Sol- 

ženicinas, kurio kūrinius spaus
dinti Sovietų Sąjungoje drau
džiama, atsilankė į savo draugo 
Mstislavo Rostropovičiaus kon
certą. Per pertrauką jį apsupę 
sekiojo ir kalbino būriai sovie
tų jaunimo.

OTTAWA. — Kanadoje buvo 
šiltai sutikta 28 kinų grupė, ku
rioje yra ir 13 stalo teniso žai
dėjų. Jų tarpe — tris kart pa
saulio čempiono titulą laimėjęs 
Chuang Tse Tung.

ROMA. — Miesto valdyba pa
skelbė, kad nuo balandžio 15 d. 
miesto autobusai nuo 6 vai. iki 
9:30 vai. ryto vežios kaleivius 
nemokamai. Bus taip pat už
drausta automobiliams Įvažiuo
ti. i miesto centrą.

SAN JUAN. — Puerto Riccos 
valdžia uždraudė rengti Rock 
muzikos koncertą, kuriame buvo 
laukiama apie-110,000 klausyto
jų. Pareigūnai sako, kad kon
certe neabejotinai bus platina
mi narkotikai.

SANTIAGO. — Čilės valdžia 
grasina nusavinti ITT bendro
vės nuosavybes, kurios Čilėje 
vertos apie 170 mil. dol. Čilės 
parlamentas pradėjo nagrinėti 
ar tikrai ITT planavo nuversti 
dabartinę Čilės valdžią, kaip 
paskelbė Washingtono korespon
dentas Andersonas.

WASHINGTONAS. — žemės 
ūkio departamentas paskelbė, 
kad pirmą kartą po penkių mė
nesių mėsos urmo kainos nukrito. 
Ūkininkai gavo mažiau už jautie
ną ir kiaulieną, tačiau veršiena 
ir aviena šiek tiek pabrango.

Žuvo trys Įkaitai 
ir dešimt teroristu
ANKARA. — Kaip jau pra

nešta, turkų teroristai nužudė 
tris užsieniečius: du britus ir 
vieną kanadietį, kurie dirbo kaip 
radaro specialistai vienoje Nato 
aviacijos bazėje. Įkaitai, už ku
riuos teroristai reikalavo paleis
ti tris turkus, laikomus kalėjime 
už Izraelio diplomato nužudymą, 
buvo nušauti šūviu Į galvą. Jų 
rankos buvo surištos.

Policijai apsupus namą Kizil- 
dere kaime, kalnuotoje Turkijos 
provincijoje, teroristai pareika
lavo laisvo praėjimo ir leidimo 
išvykti į užsienį. Apsupimui va
dovavo pats vidaus reikalų mi- 
nisteris Ferit Kubat. Jis atsisa
kė derėtis ir pradėjo pulti na
mą ašarinėmis dujomis. Tero
ristai gynėsi granatomis. Susi
šaudyme žuvo 10 teroristų, jų 
tarpe labai seniai policijos gau
domas Mahir Cayan. Nesakoma, 
kiek žuvo policininkų.

Turkijos premjeras pareiškė 
užuojautas Kanados ir Britani
jos vyriausybėms. Britų užsie
nio reikalų ministeris Douglas- 
Home pareiškė, kad šie bereika
lingi smurto prieš nekaltus žmo
nes veiksmai yra baisus mūsų 
laikų pažymys.

Howard Crowe iš Denverio pasiuntė ši laišką 1966 m. spalio 20 d. 
savo giminėms. Į Oklahoma City. Laiškas buvo pristatytas 1972 m. 
vasario 15 d. Kadangi per tą laiką pabrango pašto patarnavimai, 
gavėjui teko priedo dar sumokėti tris centus. Kas gi sako, kad Ame

rikos paštas blogai veikia? ?

AMERIKOS PAREIGŪNAI SVARSTO 
PREZIDENTO KELIONĖS DETALES

WASHINGTONAS. — Baltųjų Rūmų, Valstybės departamen
to ir ČIA valdininkai Įtemptai dirba, svarstydami visas preziden- 
to-Nixono kelionės į Maskvą, smulkmenas. Į pashgrtmus kviečiami 
sovietų režimo specialistai, aptariamos Įvairios protokolo detalės, 
nepraleidžiamos jokios smulkmenos, nes kiekviena jų diplomatų 
ir pasaulio spaudos akyse gali turėti didelę reikšmę. Svarstoma 
kuo smulkiausiai ir tokia problema: kokią dovaną nuvežti Brež
nevui, Kosyginui ir Podgornui ?

Valstybės departamentas su
renka visas žinias apie komunis
tų vadus, kad prezidentas, prieš 
juos sutikdamas, kuo daugiau
sia apie kiekvieną jų žinotų. Sun
kiausia esą surasti Brežnevo 
charakterio detalių. Prancūzų 
Įstaigos atsisakė Valstybės de
partamentui padėti šiame reika
le, o buvę Amerikos diplomatai 
Maskvoje patys labai nedaug ži
no apie vyriausią sovietų bosą. 
Vokietijos politikai viską, ką su
žinojo kalbėdami su Brežnevu, 
papasakojo amerikiečiams. Wa
shingtone lankėsi kanclerio 
Brandto patarėjas Egon Bahr, 
kuris kelis kart derėjosi su Brež
nevu.

Svarstydami dovanų klausi
mą Baltųjų Rūmų pareigūnai 
nurodo, kad dovana turi būti gry
nai Amerikos gamybos. Gauta 
siūlymų padovanoti Brežnevui 
Accutron laikrodį, Įtaisytą Ka
lifornijos raudonmedžio rėmuo
se. Kiti siūlo “Corvette” sporti
nį automobilį, medžioklinį šautu
vą ar filmavimo aparatą. Brež
nevas, viešėdamas Prancūzijoje, 
gavo net du automobilius: “Re
nault” ir “Citroen”.

Brežnevui tinka duoti dau
giau asmeninę dovaną, kada 
Podgorno dovana turi būti dau
giau oficiali, nes jis yra Sovie
tų Sąjungos tituliarinė galva.

Dar Kremlius neatsakė, ar leis 
prezidentui Nixonui pasakyti te
levizijoje kalbą. Jam teko kal
bėti, kai jis lankėsi Maskvoje 
kaip JAV viceprezidentas 1959 
m. Dar nenutarta ir kuriuose ki
tuose miestuose prezidentas pa
sirodys. Informacijos agentūra 
pataria prezidentui važiuoti į 
ukrainiečių sostinę Kijevą ar
ba į Gruzijos miestus. Toks pa
sirodymas parodysiąs Amerikos 
paramą rusų pavergtoms tau
toms.

Bengalai pradės 
teist kolaborantus
DACCA. — Bengalijos vy

riausybė paskelbė, kad įsteigia
mi 73 specialūs tribunolai, ku
rie svarstys kolaborantų su prie
šu bylas, šiuose teismuose bus 
bandoma greit ir teisingai iš
spręsti kelių tūkstančių apkal
tintųjų bendradarbiavimu su 
priešu bylas. Kiek yra suimtų
jų už paramą Pakistano kariuo
menei, niekas neskelbia, tačiau 
užsienio korespondentų žinio
mis, vien tik Daccos kalėjime 
sėdi apie 10,000 žmonių.

Bengalijos vyriausybė jau pa
baigė sudaryti sąrašą pakista
niečių, kurie bus teisiami už ka
ro nusikaltimus. Dalis kaltina
mųjų yra Indijoje, karo belais
vių stovyklose. Kiti, gyvenan
tieji Pakistane, bus teisiami už 
akių. Jų tarpe yra buvęs Pakis
tano prezidentas Yahya Khan, 
buvęs Rytų Pakistano guberna
torius Tikka Khan, kuris dabar 
vadovauja Pakistano kariuo
menės štabui, ir jo padėjėjas gen. 
Rahim Khan.

Bengalijos‘kaltinamųjų sąra
šuose yra apie 1,100 pakistanie
čių karo nusikaltėlių, jų tarpe du

LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ 
—VELYKŲ

“NAUJIENŲ” SKAITYTOJAMS,
BENDRADARBIAMS,

BIZNIERIAMS IR RfiMĖJAMS

“Naujienų” Administracija.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦

+ Orlando, Floridoje, besi- 
leisdamas į netolį esantį aero
dromą, nukrito didysis B-52 
bombonešis. Visi 7 įgulos na
riai žuvo. Katastrofa sukėlė 
gaisrus, buvo sužeisti keli žmo
nės. Karinė vadovybė nurami
no gyventojus, kad lėktuve ne
buvo branduolinių bombų.

Teismas pripažino kaltu 
angliakasių unijos vadą Tony 
Boyle, unijos pinigų nelegaliu 
dalinimu politikams. Jis gali 
gauti net 32 metus kalėjimo.

0 Uraganas padarė žalos Flo
ridoje esančiam Kennedy erdvės 
centrui.

♦ Pietų Afrikoj nuo bėgių 
nuėjo traukinys, žuvo 32, su
žeisti 135 asmenys.

0 Čikagoje policija ėmė aiš
kinti, ar trijuose rajonuose poli
cininkai neima kyšių iš tavernų 
savininkų. Paaiškėjo, kad Aus
tin rajone 10 policininkų reika
laudavo iš biznierių stambių su
mų. FBI kreipėsi į visus taver
nų savininkus skubiai pranešti 
apie nesąžiningus policininkus.

♦ Sekmadienį šiaurės Airijoj 
gali būti neramumų, nes kata
likai ruošiasi demonstracijomis 
paminėti sukaktį nuo 1916 m. 
Velykų sukilimo prieš britus. Su
sišaudyme tarp britų kareivių 
ir airių partizanų, Belfaste žu
vo jauna th o toris.'— jau 293-čia 
neramumų š. Airijoje auka.

Libanas ir Vakarų Vokieti
ja užmezgė santykius, kurie nu
trūko prieš 7 metus. Dabar jau 
penkios arabų valstybės turi su 
Bona diplomatinius ryšius.

PEKINAS. — Kinijoje mirė 
Hsieh Fu Chin, politbiuro narys, 
buvęs saugumo ministeris.

WASHINGTONAS. — Iždo 
sekr. John Connally, pasikalbė
jęs su 12 didžiausių maisto 
krautuvių direktoriais, pranaša
vo, kad mėsos kainos netrukus 
nukris.

KENOSHA. — Lenkų vetera
nų organizacija surengė priėmi
mą sen. Muskie, kuris yra len
kų kilmės. Senatorius tačiau 
neatvyko, tuo supykindamas len
kus. Jie buvo jam paruošę apie 
1,000 svarų specialios lenkiškos 
“kilbasos”. Lenkai pasakė, kad 
jie dabar balsuos už sen. Hum
phrey.

LONDONAS. — Britanijoje 
mirė 83 metų lordas Joseph 
Arthur Rank, vadovavęs Rank 
Films organizacijai. Jis palikęs 
apie 250 mil. dol.

generolai Niazi ir Farman Ali
Khan.

žinią apie numatomus teismus 
Pakistano prezidentas Bhutto 
pasmerkė ir apgailestavo, kad 
Indija belaisvių nesugrąžina Pa- 
kistanui, kuris tik tada pripažin- 
siąs Bengalijos valstybę, kada 
bus paleisti visi pakistaniečiai 
belaisviai.

ARTILERIJA IR PĖSTININKAI PUOLĖ 
VIETNAMO ŠIAURĖJE 8 STOVYKLAS

SAIGONAS. — Komunistų artilerija ir pėstininkai vakar 
pradėjo dideli puolimą Pietų Vietnamo šiaurėje, prie demilitari
zuotos zonos. Vienu metu buvo apšaudytos astuonios kariuome
nės stovyklos, Į jas nukrito apie 500 artilerijos ir minosvaidžių 
sviediniu. Trys šimtai Pietų Vietnamo kareivių, Holcomb bazės 
gynėjų, buvo priversti pasitraukti Į gretimą Sarge bazę, 20 mylių 
atstume. Tokių didelių atakų šiose apylinkėse nebuvo jau 4 metai. 
Pietų Vietnamo kariuomenė paskelbė ypatingo budrumo stovį 
visose karinėse apygardose, įskaitant ir Saigoną.

Per daug išskaito 
pajamų mokesčių 
WASHINGTONAS. — Vy

riausybė, ypač mokesčių departa
mentas, susirūpino, kad daug 
amerikiečiu moka kas savaite 
daugiau federalinių mokesčių, 
negu jiems reikia, šis įpratimas 
paplito po visą Ameriką ir apie 
40 milijonų šeimų leidžia dar
bovietėms išskaičiuoti daugiau, 
negu reikėtų, federalinių pajamų 1 
mokesčių, kad atėjus balandžio 
mėnesiui, mokesčių mokėtojams 
nereikėtų primokėti mokesčių 
įstaigoms.

Toks perdidelis išskaičiavimas 
sudaro visoje Amerikoje apie 8 
bilijonus dolerių, kuriuos vy
riausybė turi sugrąžinti mokes
čių mokėtojams.

Vyriausybei kelia rūpestį ne 
tai, kad mokėtojai naudoja mo
kesčių įstaigas, lyg taupymo"ka- 
sas, bet tai, kad tie pinigai ne
paleidžiami į apyvartą, kur jie 
padėtų pažadinti ekonominį at
gijimą, kuris sumažintų bedar
bių skaičių.

Mokesčių inspekcijos įstaigos 
greit pradės per televizijos sto
tis raginti dirbančiuosius taip 
sutvarkyti su darbais mokesčių 
išskaičiavimą, kad metų pabai
goje nereiktų nei primokėti, nei 
tikėtis didelių sumų sugrąžini
mo.

Belfaste vėl žuvo 
britų karininkas

BELFASTAS. — Didelis spro
gimas Belfasto centre užmušė 
britų kariuomenės majorą, 
sprogmenų specialistą. Britų 
gynybos ministerija paskelbė, 
kad į šiaurinę Airiją siunčiamas 
dar 600 kareivių dalinys. Kita
me mieste teroristai bandė nu
žudyti žinomą protestantų vei
kėją, padėdami bombą į jo au
tomobilį.

š. Airijos protestantai paskel
bė civilinio pasipriešinimo pla
ną. Visi gyventojai raginami ne
mokėti mokesčių ar nuomos pi
nigų. Bus organizuojami trum
pi streikai, kurie dažnai sustab
dys transportą, nutrauks elek
tros srovę. Protestantų vadai ra
gina žmones nebendradarbiauti 
su britų valdžia.

Buvęs premjeras Brian Faulk- 
nes prisijungė prie radikalios 
Avangardo grupės, kuri anks
čiau buvo laikoma priešinga 
premjero linijai. Katalikai sta
to savo rajonuose barikadas, nes 
laukiama daugiau protestantu 

puolimų.

WASHINGTONAS. — Vals
tybės departamentas pranešė 
Atstovų Rūmų vadams, kad ir 
jie pakviesti apsilankyti Kini
joje. Rūmų pirm, (.ari Albert, 
demokratų vadas Hale Roggs ir 
respublikonų vadas Gerald Ford 
buvo užsigavę. kada Kinija pa
kvietė tik senato vadovybę.

Oro kovose Amerikos lėktu
vai pasiviję numušė komunistų 
Mig-21. Tačiau komunistams 
virš Laoso pavyko numušti dar 
vieną AC-130 keturių motorų 
lėktuvą, jau antrą per dvi dienas. 
Visi įgulos nariai — 15 — buvo 
išgelbėti helikopterių, kurie pa
lydimi kovos lėktuvų, surado nu
kritusius lakūnus ir kitus įgu
los narius.

Šiaurės mūšiuose komunistai 
panaudojo 13 mm. artilerijos 
pabūklus, kurių sviediniai atle
kia iš 17 mylių atstumo.

Siūlo suvaržyti 
prezidento galias

WASHINGTONAS. — Sena
tas pradėjo debatus apie prezi
dento teisę pradėti karą. Įsta
tymą, kuris suvaržytų Amerikos 
prezidentų teises, pasiūlė 24 se
natoriai. Net ir respublikonai 
senatoriai laikosi nuomonės, kad 
tik kongresas, bendrai veikda
mas su prezidentu, gali skelbti 
karą.

Įstatymo projekte numatyta, 
kad prezidentas gali panaudoti 
karines jėgas, jei priešas užpuo
la Ameriką ar Amerikos kariuo
menę užsienyje. Prezidentas ga
lėtų panaudoti karines jėgas, jei 
Amerikai gresia ataka arba jei 
puolami Amerikos piliečiai eva
kuojami iš užsienio valstybių. 
Visais atvejai^ prezidentas tu
rėtų per 30 dienų gauti kongre
so pritarimą, o negavęs, turėtų 
nutraukti karo veiksmus.

Vyriausybė nepritaria šiam 
įstatymui. Valstybės sekr. Ro
gers nurodė, kad ligšiolinė karo 
vedimo tvarka, ibandyta jau be
veik 200 metų, neturėtų būti kei
čiama. Vyriausybė siūlo pradė
ti šio projekto svarstymą teisių 
komitete, tačiau įstatymo auto
riai galvoja, kad tas komitetas 
projektą palaidotų ir nori jį 
svarstyti senato plenume.

Sovietų protestas 
Bolivijos valdžiai

LA PAZ. — Sovietų ambasa
dorius Bolivijoje Aleksei ščerba- 
čevič pareiškė spaudai, kad jis 
nesupranta Bolivijos reikalavi
mo, kad 119 sovietų diplomatų 
išvažiuotų iš Bolivijos. Jis ne
norėjęs šio reikalo kelti, tačiau 
Bolivijos valdžia klaidinanti 
žmones. Sovietai iš viso teturi 
Bolivijoje 40 diplomatų. Net ir 
su šeimų nariais ambasados as
menų skaičius siekia tik 92 žmo
nas. ‘‘Iš kur jie paėmė 119?" — 
klausia rusų ambasadorius.......

Ambasadorius nurodė, kad Bo
livijos valdžios sudarytame są
raše Įrašyti visi diplomatiniai 
kurjeriai, prekybos atstovybių 
nariai ir korespondentai, kurie 
vienu kitu laiku vizitavo Bolivi
jos sostinę. Sąrašas pradeda
mas su Ana Vladimira Pugčova, 
kuri esanti I metų amžiaus vie
no tarnautojo duktė.



VALSTYBĖ IR SIELOS KULTŪRA
P. STRAVINSKAS

Įvadinė pastaba

Šis straipsnis yra daugiau religi
nės minties. Jis buvo pateiktas ka
taliku dienraščiui Draugui straipsnių 
serijos "Ten, kur auga kolumbinos" 
šeštuoju spaudos gabalu. Laikraš
čio redaktoriui tos serijos straipsnių 
skelbimą sustabdžius, jis iš redak
cijos atsiimtas (nors buvo jau ir su
rinktas) ir sutrumpintas,, dabar skel
biamas Naujienose, kurias kaskart 
vis daugiau ir daugiau skaito lietu- 

. viai katalikai, gražiai sugyveną su 
laisvesnių pažiūrų žmonėmis. Auto
riui bus labai malonu, jei Naujienų 
katalikai ir kitų tikėjimų žmonės ras 
jame vieną kitą dvasinio atsigaivini
mo mintį prieš Velykų šventes.

Apie sielos kultūrą apskritai
Sielos kultūra vadiname žmo

gaus sielos tobulinimą: jos ug- 
, dymą, formavimą, kad ji būtu 

vis daugiau panaši i Dievo pa- 
veikslą.

.1 i priešpastatoma medžiagi
nei arba daiktinei kultūrai, kuri 
reiškiasi žmogaus pastangomis 
apvaldyti savo tikslams išorinę 
gamtą..

Kas tiki i nemirtingąją sielą, 
apsigyvenusią žmogaus kūne, Į 
tą brangiausią Dievo duotą žmo
gui turtą, tam siela nelygstamos 
vertės. Tam ir sielos kultūra 
daug svarbesnė už medžiaginę 
arba daiktinę. Kristaus žodžiai: 
‘•\es ką padėtu žmogui, jei jis 
laimėtu visą pasauli, o savo sie
lai kęstu nuostoli?” (Mato 6, 
26).

Žmonių sielos kultūra rūpi
nasi Bažnyčia, sakykim, tikybi
nės bendruomenės. Bet ja suin- 

X teresuota ir valstybė. Jai svar- 
•; bu. kad jos žmonės būtų švaraus 
i- charakterio, dori, sąžiningi. To- 
* kie bus ir geri jos piliečiai. To- 
- dėl sveikais pagrindais suorga- 
; nizuota valstybė irgi rūpinasi 
2 savo žmonių sielos kultūra, bent

jau sudaro palankią atmosferą 
sielos kultūrai jos žemėje, jos 
žmonėse išsiskleisti.

Tam daug padeda aiškus, drą
sus valstybės valdžią vykdančių
jų pasisakymas už Dievą, už re
ligija, kaip už tautos dorinimo 
veiksnį.

Religinė mintis JAV 
Nepriklausomybės Deklaracijoje

JAV 1776.VII.4 d. Nepriklau
somybės Deklaraciją, kaip žino
me, suredagavo trys didieji Ame 
rikos politikos veikėjai — tai di
dysis kovotojas už politines lais
ves ir demokratiją Thomas Jef
ferson, pasisakęs net už 1789 m. 
revoliuciją, jam padedant žy
miam mokslininkui ir žmo
gaus teisių gynėjui Benjaminui 
Franklinui bei žymiajam poli
tikui, demokratiniam kovotojui 
John Adams. Ir tame istorinia
me Amerikos dokumente, ypač 
jo preambulėje matome pagrin
dines žmogaus teises išvestas iš 
dieviškojo prado prigimtinės tei
sės. Jame glūdi religinė mintis.

Religinė mintis Visuotinėje 
žmogaus Teisių Deklaracijoje

1948.XII.10 d. JT priimtoji Vi
suotinė žmogaus Teisų Dekla
racija, jos preambulė irgi reiš
kia religinę minti. Dėl to gi So
vietai reikalavo tą preambulę per 
redaguoti, o kai jų tas reikala
vimas nebuvo patenkintas, tai 
jie už deklaraciją ir nebalsavo, 
nuo balsavimo susilaikė.

Gen. Eisenhowerio žodžiai
Ir daugelio valstybių konsti

tucijų Įvadai mini vis Dievo var
dą, nusilenkia Jam, kaip aukš
čiausiajam autoritetui. Dėl to

gi ir gen. Dvight Eisenhoweris, 
tas didysis kovotojas prieš tiro
niją ir demokratinių laisvių gy
nėjas, teisingai yra pasakęs, kad 
laisvo valdymosi formos neįma
noma išaiškinti kita kalba, kaip 
įeligine, religiniais terminais. 
Teisingai jis pastebėjo, kad de
mokratinės Amerikos valstybės 
steigėjai, jos tėvai buvo gyvo ti
kėjimo, kad jie, lygiai kaip ir 
kitų valstybių didieji vyrai, sa
vo religinį tikėjimą įrašė į sa
vo valstybės steigiamuosius ak
tus.

Religinė mintis Colorado 
konstitucijoje

Colorado valstybės konstituci
jos preambulėje pasakyta, kad 
konstitucijos priėmėjai visos 
tautos vardu pareiškia gilią pa
garbą Augščiausiajam Pasaulio 
Valdovui”. Tuo pasakyta, kad 
ne valstybės legislatorial, vei
kią tautos Įgaliojimais, netgi nei 
pati tauta turi neribotą galią, 
o tik Dievas, tik “Augščiausias 
Pasaulio Valdovas”, kuriam 
si turi nusilenkti ir visi turi 
klausyti.

vi
jo

Religinė mintis valstybės 
antspaude

Colorado valstybės didžiaja
me antspaude randame kelias 
emblemas, jų tarpe ir dominuo
jančią “visą matančią Dievo 
Akį” trikampyje. Tas simbo
lizuoja Dievą šventoje Trejybė
je, Jo Apvaizdą.

g

Peter Finch, vaidinęs "Sunday Bloody 
Sunday" filme, gali laimėti šių metu 

geriausio aktoriaus "Oskarą"

£ 
%

i

Eisenhowerio koplyčia Denvery
Gen. Eisenhoweriui, tam di

delio pamaldumo vyrui, Denve
ryje visuomenės lėšomis pasta
tyta koplyčia, kurioje prie alto
riaus yra iškabintas vieno žy
maus New Yorko dailininko alie
jiniais dažais nutapytas paveik
slas, vaizduojąs Kristų, besimel
džiantį Alyvų darželyje.

Televizijos pusvalandis 
lietuviams

Praeitą ketvirtadienį į Bal- 
zeko muziejų atvyko dešimt te
levizijos penkto kanalo žmo
nių: technikų, direktorių, pra 
nešėjų ir du pradinės mokyklos, 
vaikai (nelietuviai) — berniu
kas ir mergaitė iš Evanstono ir 
šiaurinės Chicagos dalies. Pro
žektoriai, šviesos, rekordavi- 
mo ir filmavimo aparatai už
pildė pirmąjį muziejaus aukš
tą. Televizijos žmonės pralei
do 7 valandas muziejuje, fil
muodami kaikuriuos ekspona
tus ir rekorduodami pasikalbę 
jimus su Lietuvos Generaline 
Konsule J. Daužvardięne, Ma
rija Krauchuniene ir Elena Pi
us. Pastarosios demonstravo 
velykiniij margučių ir kalėdi
nių šiaudinukų gaminimą.

Vaikai, kurie televizijos sto

čiai buvo pareiškę norą lanky
ti šį muziejų, teiravosi, statė 
klausimus apie Lietuvą, lietu
vių tautą etc. Filmavimo - re- 
kordavimo rezultatai bus su
glausti į pusvalandžio progra- 
xjią ‘‘Why’s and Wherefores”, 
kuri bus rodoma sekmadienį 
balandžio 16 d. 8 vai. ryto, Cha
nnel 5.

VERTA ĮSIDeMŽTI
Jeigu visad jautiesi nelaimin

gas, visuomet skundiesi savo ap
linkybėmis, savo sunkiu likimu, 
savo neturtu, neužmirški, kad 
tūkstančiai žmonių būtų laimin
gi, jei jie galėtų gyventi tavo 
būklėje.

O. Swett Marden

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linki klientams, draugams ir pažįstamiems 

buvęs Richmond Auto Service savininkas

Kad tos pasaulėžvalgjnės prie
vartos nėra, tai ir kitaip tikin
tieji ar ir visai netikintieji ne
sijaučia valstybėje skriaudžia
mi. O tas valstybėje labai svar
bu.

BRONĖ ir JUOZAS JURAIČIAI 
6816 S. Maplewood Ave., Chicago, III 60629 

Tel. — 436-7435

i 1972 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVA
* Walter Rask - Rasčiauskas, pirmas pradėjęs vežti žmones į Lietu- I
* va, tą darbą jau sėkmingai tęsia 11 metų. Jo tvarkingai suorganizuo

tos ekskursijos vyksta sklandžiai. Šią vasarą jo vadovaujamas Ameri-
* can Travel Service Bureau nuveš'į Lietuvą 9 ekskursantų grupes.
* Visos ankstyvesnės ekskursijos jau pilnos. Jei kas dar šį metą
* norėtų važiuoti, tai gali pasinaudoti šiom ekskursijom:
>.5 Rugsėjo 11-tą, 20 dienų, iš Chicagos — S960.00 + taksai, iš New 

Yorko — S860.00 4- taksai.
> Spalio 2-rą, 15 dienų, iš Chicagos — S710.00 4- taksai, iš New 
i. ■. Yorko — 610.00 4- taksai.
r Gruodžio 21-mą, 14 dienų, iš Chicagos — S710.00 4- taksai, iš New 1
£ Yorko S610.00 4- taksai. |
* Kas . nori Žiemos šventes praleisti Lietuvoje su giminėmis, turi j 

registruotis i gruodžio mėn. ekskursiją. Bendroji kelionės kaina ori-
/ • klausys nuo valdžios patvirtintos oro linijų sutarties.

j Rašykite, užvažiuokite arba informacijų kreipkitės tokiu adresu:

, AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
972', So. WESTERN AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS 60643

I
 Tel.: (312) 238-9787 '

Ruošiame kvietimus giminėms atvykti.į Ameriką. Teikiame in
formacijas kelionių reikalais į viso pasaulio kraštus. Parūpiname bi
lietus ir reikalingas vizas.

Dešimt Dievo Isakvmu 
prie valstybės kapitolio

Kas yra buvęs Denveryje, jo 
Piliečių Aikštėje, tas tikriausiai 
bus matęs ten, prie kapitolio 
Dekalogą — Dešimt Dievo Įsa
kymų paminklinėje lentoje. Ką 
gi tai reiškia? Ogi tai, kad Die
vo reikia visiems klausyti, net 
daugiau nei žmonių valdžios. Tai 
mintis, kuria, ana, ir mūsų did
vyriški kunigai, kaip kun. Šeš
kevičius ar kun. Zdebskis gi
nasi nuo tironų komunistų, ku
rie draudžia jiems mokyti vai
kučius tikėjimo.

i* i
Kalėdinis Savivaldybės. Rūmų 

apšvietimas
Kalėdų švenčių sezone Denve

rio Piliečių Aikštėje esantieji 
Savivaldybės Rūmai taip gražiai 
iliuminuojami ir papuošiami 
Betlėjaus nakties vaizdais, kaip 
niekur kitur. Ir kas tai daro? 
Kieno lėšomis? Tai vykdo spe
cialus savivaldybės departamen
tas, miesto tarybos nutarimu ir 
miesto biudžete numatytomis 
lėšomis.

Garsioji kadetų koplyčia 
karo akademijoje

Netoli Colorado Springs yra 
1958 metais įsteigta valstybi
nė aviacijos akademija, kur tarp 
kitų gražių, didelių, brangių pa
statų yra ir garsioji tos akade
mijos — kadetų koplyčia, kaš
tavusi valstybei milijonus dole
rių. Ją kasmet aplanko apie 2 
milijonai turistų. Joje vyksta 
pamaldos pagal akademijos nu
statytą tvarką ir programą. Pa
maldas privalomos lankyti vi
siems pirmųjų kursų kadetams. 
Akademija turi - ir kadetų spe
cialią religinio auklėjimo pro
gramą.

Iš čia suminėtų faktų galima 
spręsti, kad sielos kultūra Co
lorado krašte palaikoma ir val
džios priemonėmis, nors, žinoma, 
kokios didelės prievartos pasau- 
lėžvalginiame auklėjime ten ne
vartojama, nes tai būtų nesu
derinama su žmogaus pasaulė- 
žvalgine laisve.

ASSETS OVER $160,000,000 
RESERVES $14,500,000

NOW
Receive an interesVchėck 
every month on 
certificate accounts.

INTEREST COMPOUNDED DAILY 
PAID MONTHLY

STAND Al 
FEDERAL!
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

4192 ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO • CHICAGO, ILLINOIS 60632 ♦' 8?7-1140 '
OFFICE HOURS • Monday, Tuesday, Thursday & Friday, 9 a.m. to 8 p.m.

Saturday, 9 a.m. to 12 Noon • Wednesday, no business transacted.

BALSUOKITE UŽ SAVO IR JŪSŲ MIESTO GĖROVŲ
Cicero Respublikonų partija besididžiuodama pristato Ci

cero gyventojams savo rekordą ir prašo jų indbrsavimo — 
rekordas tapęs galimu pačių gyventojų parama ir pasitikėji
mas. Mes didžiuojamės pristatydami kandidatų sąrašą už
imamoms vietoms užpildyti ateinančiuose rinkimuose; kan-

didatams, kurie padėjo sudaryti gerą reputaciją Respublikonų 
Administracijoje ir kurie yra pasižadėję tęsti Respublikonų 
Progreso Programą — IŠLAIKYTI CICERO GRAŽAUS GY
VENIMO VIETA.

CICERO RESPUBLIKONŲ PARTIJA

Sielos reikalų rūpinimas 
ligoninėse

Colorado General Hospital ir 
kitose ligoninėse yra specialiai 
Įrengtos koplyčios su Įvairių ti
kybų kapelionais rūpinti ligonių 
sielos reikalams.

CICERO VALDŽIOS PROGRESAS
Respublikonų pareigūnai aiškiai parodė Cicero gyventojams savo sugebėjimą tinkamai 
vadovauti miesto valdyboje.

DAUGIAU GERESNIŲ PATARNAVIMŲ CICERO GYVENTOJAMS
Cicero balsuotojai, balsuodami už Respublikonus, užsitikrins daugiau pagerinimų ir geres
nių patarnavimų tąsą.

LINKSMU VELYKŲ LIETUVIAMS 
LINKI JŪSŲ ATSTOVAS

GENERAL ASSEMBLY STATE OF ILLINOIS

John Karner

Republican
Candidate

Town
President

John F.
Kimbark

Republican
Candidate

Town Clerk

Gerald B.
Resnick

Republican
Candidate 

Town
Collector

ROBERT M, TERZICH
STATE REPRESENTATIVE 25th DISTRICT - CICERO

MAŽESNĖS CICERO VALDŽIOS IŠLAIDOS 
Palyginkite Cicero žemus taksus, vandens kainą 
su kitomis vietovėmis ir Jūs turėsite įrodymą, 
geriau ir už mažesnę kainą.

ir automobilių registracijos ženklų kainas 
kad Respublikonų pareigūnai aprūpina Jus

PUIKUS FINANSINIS TVARKYMASIS
Yra didelis skirtumas tarp buvusios Demokratų 
mokamų darbadienių ir daugybę išleistų paskolų lakštų, ir Respublikonų, kurie 
maeilę finansinę politiką.

CICERO SAVITVARKA
Respublikonų vadovybė visą laiką kovojo už Cicero teisę išlaikyti tokią bendruomenę, ku
ri yra laisva nuo pašalinio diktavimo ir kontrolės, bet kokių grupių ar bet kokių valdiš
kų įstaigų.

Ted J.
Zaremba

Republican
Candidate

Town 
Supervisor *

administracijos, kuri turėjo skolų, neap 
veda pir-

Frank A.
Murin

Republican
Candidate

Town
Assessor

Frank Mungaf
Republican 
Candidate 

Town 
Trustee

PLANAS PROGRESUI
Cicerb Planavimo Komisija, užbaigusi savo planavimo studijas, žingsnis po žingsnio tęs ir 
toliau savo darbą prisitaikydami prie naujų miesto reikalavimų.

JŪSŲ TEISIŲ IR NUOSAVYBIŲ APSAUGA
Protingu planavimu, ekonomiška ir darbščia administracija, priešlūšnynine ir oro teršimo 
kontrole, savivaldybės planavimu ir kitokiais konstruktyviniais pagerinimais, Respubliko
nų pareigūnai išsaugojo piliečiams asmenines teises ir Cicero nuosavybių vertę.

RETAIN SOUND ADMINISTRATION

VOTE ® REPUBLICAN
TOWN ELECTION TUESDAY, APRIL 4, 1972

POLLS OPEN. FROM 6:00 A. M. TO 6:00 P. M.,

i - NAUJIENOS, CHICAGO S. ILL. — SATURDAY, APRIL 1. IS;



VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS
AUKŲ SKIRSTYTOJAI

Tikrai; tenka pasigėrėti, kaip 
gyvai ir kokia pakilia nuotai
ka šiais metais laisvajame pa
saulyje paminėta Vasario 16- 
sios šventė. Ypač ji buvo paki
lia nuotaika akademiniais pa
rengimais atšvęsta Amerikoje 
didesnėse lietuvių gyvenamo
siose kolonijose. Į šios šventės 
minėjimus buvo kviečiami JAV 
senatoriai, kongresmanai, mies
tų galvos. Gubernatoriai skel
bė proklamacijas, o kai kur 
buvo iškelta Lietuvos tautinė 
vėliava. Aukštieji svečiai, at
silankę i minėjimus, savo kal
bose iškėlė Lietuvos okupacijų 
ir išlaisvinimo reikalų. Taip 
pat ir pačiame JAV senate, be
rods, šiais metais daug gauses
nis senatorių skaičius savo 
kalbose prisiminė Lietuvos oku 
paciją. Visu tuo reikia tik pa
sidžiaugti ir šventės rengėjams 
nuoširdžiai padėkoti. Tai liu
dija, kad lietuviškoje išeivijo-l 
je Nepriklausomos Lietuvos!

idėja ir'jos prisiminimai yra 
gyvi.

Tačiau perskaičius spaudo
je kai kurių kolonijų paskelb
tus reportažus apie šios šven
tės parengimus, iškyla aikštėn 
ir kai kur rengėjų padaryti nei 
giąmi nukrypimai, i kuriuos 
verta atkreipti mūsų dėmėsi. 
Tie nukrypimai tikrai nėra 
naudingi mūsų laisvės kovai. 
Jie rodo šios šventės rengėjų 
galvosenoje paslėptų kitokių 
minti. Tat, nėra abejonės, kad 
tokios paslėptos, užkulisinės 
mintvs drumsčia mūsų vienin
gumų ir pastangas dėl laisvini
mo okupuotos Lietuvos.

Čia sustosiu tik prie dviejų 
Chicagos apylinkėje LBnės su
rengtų šios šventės paminėji
mų. Daug kas iš mūsų yra gir
dėjęs apie anų p. Nainio pa
skelbta nelaimingų aplinkrašti. 
Vasario 16-sios aukų rinkimo 
reikalu. Jis, tuomet pirminin
kaudamas Amerikos LB-nei,

pareikalavo,' kad šios šventės 
įmetu aukos būtų renkamos' 
LB-nei ir kitoms organizaci-j 
joms. Tai, žinoma, sukėlė span 
Idoje daug nenaudingų ginčui 
jir LB-nės prestižų gerokai ap- 
Įsmukdė.

Tiesa, kad kiekvienas iš mū
sų esame savo kišenės ponai. 
Taip skelbia ir rinkliavos ali

ukų paskirstymo šalininkai. 
Tiesa, kad niekas negali žmo- 
Įgui uždrausti savo piniginę 
laukų kam nori paskirti. Bet 
Į kiekvienas iš mūsų taip pat 
Į privalo žinoti, kad remti kovų 
(už pavergtosios tautos laisvę 
yra mūsų visų pirmasis ir svar
biausias uždavinys. Taip pat 
turi kiekvienas iš mūsų žinoti, 
kad yra veiksniai, kurie šiai 
kovai vadovauja ir, kad jie rei 
kalingi mūsų paramos. Tat 
nuo seno Vasario 16-sios šven
tės metu ir buvo rnkamos au
kos jau ir tada, kai dar nau
jieji lietuviai ateiviai tebegyve
no stovyklose Vokietijoje. Pa
galiau prieš keletu metų Altos 
ir LB-nės buvo padarytas su
sitarimas, kad Vasario 16-sios 
šventės metu aukos bus renka-

Chicagos Lietuviu Vyčių cho
rų pagiedoti lietuviškai. Rink
liava aukų tik Altui. Nejaugi 
Beverly Shores Vasario 16-sios 
rengėjai mano, kad lietuviško 
ji liturgija nėra tautinis reika
las?

fi
d

nyčia. Nejaugi Lemonto LB- 
nė matė didesni reikalų parem
ti airių parapijos bažnyčių Va
sario 16-sios surinktomis au
komis, o ne Vatikano, Madri
do lietuviškų radijo programų 
transliacijas i Lietuvą. Ar to
ji jos paskirtoji minėtiems vie-

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

°//o
Passbook Savings 
All accounts com- 
pounded daily — 

paid quarterly

ir ateityje.

$20.000.

4040 ARCHER AVENUE

PHONE: 254-4470

mos tik tautos laisvinimo rei
kalams.

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 MIDLAND

Sąskaitos apdraustos iki SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

CHICAGO, ILLINOIS 60632

Frank Zogas, President

INSURED

Bet, gi kai kurių lietuviškų 
kolonijų šios šventės rengėjai 
pasielgė kitaip. Neminėsiu aš 
čia kitų, bet sustosiu tik prie 
Lemonto ir Beverly Shores 
rengėjų, kurie surinktas au
kas išparceliavo savaip. Ypač 
reikia nustebti Lemonto apy
linkės Vasario 16-sios proga 
surinktų aukų paskirstymu. 
Nemanvčiau, kad šių auku 
skirstytojai taip padarė nesą
moningai ką jie daro ir ko jie 
tuo siekė. Nemanau, kad už 
loki aukų - paskirstymų būtų 
kalti Lemonto bei Beverly Sho
res lietuviai. Jie aukojo tam, 
kam LB-nės vadovai savo su
gestijomis juos nukreipė. Bet 
gaila, kad Lemonto LB-nės va
dovai užmiršo, jog tautos lais
vinimo reikalai daug svarbes
ni. negu lituanistinė mokykla, 
LB-nė ar airių parapijos baž-

Negaliu čia nepaminėti pa
rašyti Naujienose tūlos Euge
nijos Barškietienės atsakymo 
korespondentui, kuris buvo 
pasigedęs Vasario 16-sios šven 
tės pamaldų metu Gimimo švč. 
M. parapijoje bažnyčioje Mar
quette Parke tautinės vėliavos 
ir mokyklos vaikučių pasipuo
šusių tautiniais rūbais ir kuris 
pareiškė nusistebėjimą, kad 
lituanistinės mokyklos moky
tojai dalyvauja grynai angliš
kose pamaldose. Bet su ja nė
ra ko diskusijų vesti, nes ma
tyt, kad ji pati nežino ką rašo. 
Jei tikrai jos širdyje būtų nors 
mažytė dalelė meilės tėvynei, 
— jos tėvo savanorio, kurį ji 
savo rašinyje prisimena, lai ji 
suprastų, kokia reikšmė lietu
vybės išlaikymui yra ir lietu
viškos pamaldos bažnyčioje. Ji 
nebūtų drįsusi ginti tų lietu
vių, kurie atkeliauja į grynai 
angliškas pamaldas. Pagaliau 
ji nebūtų parašiusi ir ano vai
ko nusiskundimo, kuriam va
sario mėnuo esąs sunkiausias, 
nes jam reikia dalyvauti lietu
viškose programose. Ji turėtų 
žinoti, kad vaikams tokie pa 
sirodymai scenoje yra didžiau
sias malonumas. Jie noriai 
praleidžia vakarus ansamblio

painokose. Jie 11011:11 \\kst:i 
net ir tolimiausias lietuvių ko
lonijas. Ačiū Dievui, kad taip 
galvojančių Barškietienių mes 
dar nedaug leluriine.

Vtjl. Pcln/la

KAI ŽMONA PYKSTA
Graikų filosofas Sokratas tu

rėjo labai piktą žmoną Ksanti- 
P4-

Kartą jis grižo namo, ir žmo- 
| na be jokio reikalo užsipuolė ji. 
1 Ilgai ji barė Sokratą, kol paga- 
I liau pati pavargo.

Kai žmona nutilo, filosofas pa- 
• mė ąsotį vandens ir išpylė jai 
ant galvos.

— Ką gi tai reiškia? — iš 
naujo ėmė rėkti Ksantipė.

Sokratas ramiai atsakė;
O tai reiškia, kad po dide- 

i les audros užeina lietus.

CRANE SAVINGS and Loan Association

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

auku skirs- 
, nes žino-

PER ANNUM
PASSBOOK
ACCOUNTS

on 
investment 

account 6 mokama dviejų 
metų certifi- 

catams. Mažiau
sia $5,000 
ar daugiau

Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį.
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d. 

Prašome aplankyti naują mūsų namą.

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vak.; 
Antrad ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta.

PER ANNUMPER ANNUM

§
ON CERTIFICATES 

OF $1000
One Year Maturity

Chicago Savings
and Loan Association

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE

Two Year Maturity

UP TO

PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

CHICAGOS TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖ dėl bet kokių jūsų namo pa- A
gerinimų duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. 0 gal Jums 
yra reikalingi pinigai dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nu
sibodo mokėti aukštas nuomas, Įsigykite nuosavus namus.

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY
BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į:

Chicago Savings and Loan Assn.
Philomena D. Pakel, President

‘6245 So. WESTERN AVE. TEL.: GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat. 9 to 12:30

netams parama buvo daugiau 
reikalinga, negu parama Ra
miajame vandenyne esančiai 
lietuviškajai radijo programai, 
transliuojamai lietuviams, esan 
tiems Sibiro vergijoje? ... Ar 
pagaliau paremti Eltos leidžia
mų biuleteni, siuntinėjamų 
svetimų kraštų spaudai ir jų 
vyriausybių nariams. Tikriau
siai, Lemonto ir Beverly Sho
res lietuviai, jei jiems LB-nės 
vadovai būt paaiškinę, kad 
renkamos šios aukos tokiems 
tikslams nedvejodami būtų jas 
paskyrę šioms gyvybinėms ins
titucijoms. Deja, 
tytojai to nepadarė
jo. kad finansiškai sužlugdyti 
laisvinimo veiksniai bus nuti
lę...

Argi LB-nės vadai negali su
rasti būdų savo reikalams su
rinkti pinigų kitomis progo
mis? Aš manau, kad LB-nė 
turėtų pinigų per akis, jei ji 
pasistengtų suorganizuoti rin
kėjų kadrus išrinkti tik nario 
mokestį. Arba bent surengtų 
vieną kilų kolosalioj parengi
mą. Bet žinoma, tam reikia 
darbo. Lengviau be jokio var
go pasiimti Vasario 16-sios au
kas ir jas išparceliuoti.

Kitas neigiamas reiškinys, 
kuris man nusmelkė širdį, 
skaitant “Drauge” iš Beverly 
Shores korespondenciją. Tai 

(angliškos pamaldos Vasario 
16-sios šventėje. Bet kas dar 
skaudžiau, kad šias pamaldas 
organizavo ir joms vadovavo 
mūsų LB-nės švietimo tarvbos 
pirmininkas p. Kavaliūnas, 
kuriam, atrodo, talkininkavo 
irgi lituanistas p. St. Rudys. 
Su pasigyrimu korespondentas 
aprašinėja, kad klebonas airis 
net per pamokslą prisiminė lie
tuvius. O vistik tokia mūsų 
menkysta, kad net Vasario 16- 
sios proga ponai rengėjai ne
galėjo suorganizuoti lietuviškų 
pamaldų, kai čia pat Chica- 
ga, kurioje tiek daug lietuvių 
kunigų. O, be to, čia pat už 
keleto mylių yra ir lietuviška 
Šv. Kazimiero parapija, kurio
je klebonauja pasišventęs lie
tuvis kun. dr. Ig. Urbonas. Ar
gi šioje lietuviškoje bažnyčio
je jiems nepritiko surengti lie
tuviškas Vasario 16-sis pamal
das? Argi nebuvo galima pa
kviesti šios visos apylinkės 
lietuvius, kurių dauguma pra-

I važiuoja auto mašinomis kiek
vieną rytą pro šią bažnyčią, 
vykdami i savo darbovietes?

Aš čia nekalbu apie sureng
tą minėjimą salėje, nes tai jau 
kitas dalykas. Bet man rūpi 
lietuviškos pamaldos. Atrodo, 
kad rengėjams lietuviškos pa- 

I maldos lietuviškoje bažnyčio
je neįeina į lietuviško patriotiz
mo sferą. Girdi. Vasario 16-sios 
šventėje galime melstis ir ang
liškoje, tai tau 1...

Neseniai skaičiau Naujieno
se reportažą iš Rockfordo, kur 
lietuviai surengė Vasario 16- 
sios šventės metu ir lietuviškas 
pamaldas, pasikviesdami iš

54%
PER ANNUM
$1000 or more 

certificates 
1 year min.

HIGH RATES
PAID QUARTERLY AT

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES

4071 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

TEL.: LA 3-8248
(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

PER ANNUM

$5000 or more | 
certificates

2 year min.

PER ANNUM

Investment 
Bonus 

certificates

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina S2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
. Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 1(5 ar dau

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

čeki ar Money orderį tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

UNIV

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa- - 
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 1 
jie padeda snkurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti. *

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė- J 
nėšio pirmos. 1

K

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000, OR MORE, 
L YEAR MATURITY
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Velykos ir viltis
Apsiniaukę toliau. Neperregima naktis. 
Blaškosi minia tarp giriu ir kalnę.
Visad būsi tu paklydusiu širdžiy viltis, 
Vėtry daužoma šviesa ant vandeny.

(Iš S. Santvaro Pranašo)

Žiauri, nepakeliamai ilga ir tamsi arktinė žiema be 
šviesos ir šilimos. Visa gyvybė sulindusi į pogrindį, tikė
dama ištverti, o kas netikėjo ar nespėjo — sušalo, mirė. 
Bet va, požemio demonų beveik praryta saulė grįžta per
galėtoja ! Sibiriškoji žiema labai nenoriai, bet pastebimai 
traukiasi, tamsos šešėliai trumpėja, šalčio grandinės 
sproginėja — ir štai didžioji gyvybės prisikėlimo šventė 
— Velykos. Visa gyvybė keliasi iš letargo, ilgojo miego 
bei nuomario, o kaip Krikščionybė tą prisikėlimo misteri
ją interpretavo — ir iš numirusių.

Saulė atnešė šviesą ir šilumą ir viltį. Nauju gyveni
mu ima .gyventi visos .gyvybės rūšys pradedant ameba, 
baigiant žmogumi. Bet saulė šviečia lygiai geriesiems ir 
piktiesiems, ir dėlto mes, lietuviai, liūdime, kuomet vi
sa gyvybė džiaugiasi. Mūsų toli už jūrių -.marių ir aukš
tų kalnų likusioje tėvynėje ■■ Lietuvoje tebėra apsiniaukę 
loliau. Neperregima naktis. Pikti žmonės mūsų sesėms 
broliams jau trisdešimt metų laiko užkorę savo atneštą 
žiemą be šilūmos ir saulės, ir siekia atimtį net 'tikėjimą į 
prisikėlimą. Jie gerai žino, kad kur nebėra tikėjimo ir 
vilties, ten nebėra gyvenimo, ir to jie . planingai, be at
vangos siekia.

Bet Lietuva yra gyva ir kartkartėmis ūš naujo po visą 
pasaulį nuaidi skardus balsas, kad ta tauta tebėra geno
cido decimuojama, bet nors būdama grandinėmis sukaus
tyta ir užrišta burna, tačiau kaip nykštukas Dovydas ko
voja prieš milžiną Galijotą, ir turi stiprią viltį, kad 
įstengs iškęsti žiauriąją žiemą ir vėl susilaukti laisvės 
šventės — savo Velykų.

Paskutinių poros metų bėgyje visa eilė desperatiškų 
žygių iš priešo okupuotos Lietuvos užregistruota laisvo
jo pasaulio spaudoje ir sąmonėje. Simokaičių, Kudirkos 
ir Bražinskų pastangos pabėgti iš vergijos į laisvę; kuni
gų ir \yskupu bylos, nuteisimai, ištrėmimai; Simo Ku
dirkos “teismas” ir jo drąsūs žodžiai į akis tautos bude
liams; -kun. Zdebskio bylos santrauka, pagaliau lietuvių 
protestas su 5,000 parašų Kremliaus bosui Brežnevui, o 
vėliausias su 17,000 parašų Jungtinių Tautų .gen. sekre
toriui yra žudomas tautos desperacijos šauksmas ir kar
tu kaltinamasis aktas pasaulio tautų sąžinei, kad leidžia

tautinis Teismas, Jungtinės Tautos ir “į 
laisvių, žmogaus teisių, tautų apsisprendimo ir kitokį 
tarptautiniai nuostatai bei pasižadėjimai.

Pesimizmui nuvaryti čia prisimintinas senas liaudies 
j posakis, kad Dievas vieniems duoda nueidamas, kitiems 
■ pareidamas ar grįždamas. Kol kas Jungtinėse Tautose 
( daugumą balsų sudaro neseniai laisvę ir nepriklausomy- 
i bę gavusios mažos Afrikos ir Azijos tautos, tautelės, ku- 
! rios savo laime tebesidžiaugdamos, neturi laiko nei inte- 
( reso kitais rūpintis. Bet ateis diena ir paskutinei, pačiai 
i bjauriausiai ir žiauriausiai kolonijinei Sovietų Imperijai. 
' Tas anachronizmas, kaip vėžio votis Pasaulio akyje, nega

lės gi ilgai pasilikti neoperuotas ar kokiais naujoviškais 
vaistais neišgydytas. Lietuvai ateis linksmos Velykos, 
kaip jos kelis kartus atėjo žydų tautai, išsilaisvinus iš 
Egipto, Babilonijos ir kt. vergijų. Tik iš jų mokykimės 
vienybės, tautinės ištvermės, tikėjimo ir vilties. “Tenu- 
džiūsta mano dešinė ranka, teprilimpa liežuvis prie go
murio, jei tave, mano tėvų mieste, o didingoji Jeruzale, 
kada pamirščiau” ir šiandien visi žydai tebekartoja šiuos 
savo pranašo žodžius; nors po 2000 metų jų maldos, tikė
jimas, viltis ir troškimas išsipildė ir Jeruzalė jau jų pačių 
rankose. Ar mes apie mūsų tautos šventąjį miestą Vil
nių panašiai sakome? !

Lietuva buvusi laisva, vėl bus laisva, nors daugelis 
mūsų tos džiaugsmo dienos ir nebesulauksime. Bet mūsų 
pagalba visomis išgalėmis bus reikalinga. Tautos treč
dalis diasporoje negali dykinėti, kuomet tauta už savo 
žūt-būt kovoja. Turime patys ištverti paruošoje ir, svar
biausia, paruošti tuos, kurie Lietuvai talkos ir pagalbos 
pareigą iš mūsų kartos paveldės, taigi pakartoti ir atmin
tinai įsidėmėti didžiųjų aušrininkų Dr. Jono Basanavi
čiaus ir Petro Kriaučiūno tautinį katekizmą, kurio jie 
mokė dar mūsų tėvus, pavyzdžiui:

“Mes, lietuviai, turėję tokią didingą savo tautos pra
eitį, negalime leisti savo tautai žūti. Turime rūpintis, 
kad lietuvių tauta ir jos kalba neprapultų. 'Nenusižemin
kime prieš svetimtaučius, pažinkime savo garsią praeitį, 
rinkime savo kalbos paminklus ir pamatysime, kad mūsų 
praeitis buvo didi, kad lietuvių tauta buvo galinga ir jos 
teritorija buvo vienu kampu atsirėmusi į Juodąją, kitu į 
Baltijos jūrą”, (iš Dr. Basanavičiaus, Aušra 1883 m. nr. 1).

“Mylėkite savo tėvų per tiek šimtmečių išlaikytą-že
mę, lietuvių kalbą, gerus senovės palikimus. Išmokite lie
tuvių kalbą ir istoriją. Visur ir visada pasilikite lietuviai, 
kalbėkite kur galima lietuviškai, nesigėdykite būti lietu
viais ir kitus kalbinkite eiti tokiais pat keliais. Nepasi
duokite baimei, kurią stengiasi sukelti lietuvių širdyse 
mūsų prispaudėjai. Nebijokite dėl savo tautos nukentė
ti. .. (Iš P. Kriaučiūno 1888 metais Marijampolės gimna
zijos lietuviams moksleiviams pasakytos kalbos).

Tokius patriarchus turėjusi ir tokius už laisvę kovo
tojus turinti mūsų tauta ir šią ilgąją žiemą ištvers .ir sa 
vo naujų Velykų sulauks ir ženklai Lietuvoje rodo. Dėl
to atsargiai galime perefrazuoti.Maironį:

Jau žmonės sukilo prie Nemuno krašto, 
Pavasaris eina Lietuvos laukais.
Petys tad į petį — na vyrai kas gali 
Stokime į darbą už mylimą .šalį — 
Vaduokime Lietuvą mūsų J. Pr.

KOMUNISTU PROPAGANDA IR TIKROVĖ
galioja” civilinių Rusiškasis komunizmas ragi-

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITeS naujienose

na visų šalių proletarus .vienytis 
šviesesniam, geresniam darbiniu’ 
kų gyvenimui, įvedant komunis- 

’ tinę santvarką. Nemažas skai- 
■ čius jų pažadais Europoje, ypač 
i Italijoje ar Prancūzijoje žavi- 
. si. Gal komunizmas teorijoje ir 

būtų geras dalykas, tačiau ti
krovėje rusiškasis komunizmas 
— tai vergija. Kokia nauda dar
bininkui, kai pakeičiamas blo
gas ponas dar blogesniu tironu?

1940 m. rusams komunistams 
okupavus Lietuvą, Latviją ir .Es
tiją, komunistų laikraščiai bei 
radijas varė propagandą, kad da
bar tas valstybes apšvietė tė
vo, mokytojo Stalino saulė. Lie
tuvoje, kažkur suradę senyvo 
amžiaus žmogelį, aprengė miline, 
virvagaliu apjuosė, terbą užka
bino .vyžomis apavė, ir jį rodė 
žmonėms kaip Lietuvos darbi
ninko pavyzdį

žmogelis užsirioglindavo ant 
kokio paaukštinimo, keikdavo 
nepriklausomos Lietuvos gyve
nimą išmoktais žodžiais ir gar
bindavo ruselius ir Staliną. Jo 
fotografiją dėdavo Rusijoje iš
einantys laikraščiai, o taip pat 
ir Lietuvoje ėjusieji laikraš
čiai.

Nacionalizavimui-nusavinimui 
įvairių įmonių ir fabrikų įstei
gė komitetus. Į komitetus suki
šo įvairius tinginius ir valkatas. 
Šie jų įsteigti komitetai pasida
rė visagaliais viešpačiais, ša
lino buvusią administraciją: ve
dėjus, tarnautojus ir net specia
listus. Darbininkams pakėlė po 
litą kitą atlyginimo, bet viskam 
kelioriopai pabrangus, darbinin
ko pragyvenimas pasidarė daug 
sunkesnis. Iš karto įvairioms 
prekėms draudė kainas kelti, bet 
vėliau patys visoms prekėms kai
nas pakėlė, sumažindami tik-pra
sčiausiai tinkamai maišams siū
ti medžiagai. Lyg ant juoko ar 
neapsižiūrėjimą, ėmė ir paskel
bė laikraščiuose, kad gerą me
džiagą perka tik kapitalistai. 
Tuoj darbininkai ir kiti paleido 
gandą, jog sovietijoje darbinin
kas džiaugiasi, kad nors 
šu galįs apsivilkti.

Sudaryti fabrikams ir 
nėms nusavinti komitetai 
darė visagaliais viešpačiais. Jis 
įnešė darbovietėse tiesiog chao
tišką padėtį. Darbininkuose kilo 
nepasitenkinimas. Valdžia pa
matė, kad jau viskas atlikta ir 
reikia drausti komitetus. 1940 
m. rugsėjo 19 d. “Darbo Lietu
va” 116 nr. jau rašė: “...yra dar 
pastebėta, kad komiteto nariai 
ateina darbo metu į kontorą-ir 
pradeda tikrinti visą adminis
tracijos darbą: tikrina korespon
denciją, kasą ir pn...

“Tiesa, buvo trumpas laiko
tarpis, kada komitetai turėjo

mai-

jmo 
pasi-

teisę ir privalėj’o tikrinti kasą, 
korespondenciją, inventorių ir 
pn., bet tai buvo prieš nacio 
nalizaciją, kada dar nebuvo pa
kirtas mūsų vyriausybės atsto
vas komisaro pavidale.

“Bet dabar tas laikotarpis jau 
praėjo. Beveik visos įmonės na
cionalizuotos ir visur yra mūsų 
komisariato, t. y. vyriausybės 
atstovai... Ypač po to, kai jau 
yra paskirti mūsų direktoriai, 
iš pačių įmonių darbininkų paim
ti”...

Įmonių direktoriais dažnai pa
skirdavo visai nesugebiantį di
rektoriauti asmenį, nebūtinai tos 
pačios įmonės darbininką. Pa
prastai įmonės vadovu tapdavo 
iš Rusijos atsiųstas ruselis di
rektoriaus pavaduotojo titulo. 
Tačiau jis ir būdavo tikruoju di
rektorium.

Kada jau viską nacionalizavo, 
tai darbininkams “Lietuvos Ai
das” nr. 316/5525 1940 m. liepos 
5 d. tokią giesmelę užgiedojo: 
“...kokį darbą bedirbtume ir ko
kias pareigas beeitume, norėda
mi kuo veikiausiai sukurti lai
mingą ir turtingą darbo Lietu
vą, turime dirbti dvigubai ir tri
gubai daugiau kaip anksčiau”.

Taigi, įsako dvigubai ar trigu
bai daugiau dirbti, bet valgyti 
jau keleriopai mažiau, nes mais
tas, apavas, apranga ir viskas 
buvo keleriopai pabrangę.

Toliau tame pačiame “Lietu
vos Aide” šitaip buvo rašoma: 
“Kapitalistiniuose kraštuose dir
bama po 10-12 vai. į dieną ir 
neturima jokio sekmadienio po
ilsio -ar atostogų (tai begėdiš
kas melas. S. J.), socialistinėje 
SSSR valstybėje darbo savaitė 
pailginta viena diena, o darbo 
diena 1-2 valandom .drauge su
reguliuojant ir palaidų darbinin
kų kilnoj imąsi iš Įmonės į įmo
nę”.

štai ir parodė darbininkams 
žadėtą “rojų”: darbo savaitę 
prailgino, darbo dieną pailgino, 
iš darbovietės išsikelti uždrau
dė. Pagamintas gėrybes Į plačią
ją “tėvynę” išvežė. Vertė sta- 
chanovietiškai dirbti. Patiems 
pusbadžiai gyventi ir nei pusė 
žodelio prieš įvestą tvarką ne
prasižioti. Ir visas žadėtasis ro
jus, virto tikru pragaru. Darbi
ninkas taip buvo “sužavėtas” jų 
“rojumi”, kad prasidėjus karui 
su vokiečiais ėmė šautuvus į ran- ' 
kas ir palydėjo šūviais ruskelius 
į plačiąją tėvynę.

Net Molotovas per 'Maskvos 
radiją rėkė (paskui mėgino už
siginti), kad lietuviai nevertai 
buvo. pr Įimti. į - SSSR -sudėtį.

Daug kas ir dabar mėgina aiš- 
kinti, kad ten jau viskas pasikei
tė. Nei velnio! Niekas ten ne
pasikeitė. Liko .ta ,pati -melu 
persunkta propaganda, teroras, -

Įmonių išnaudojimas ir vergiją. 
Bet iš kitos pusės, reikėtų pa
žymėti' ir tai, kad j ų ta labai kvai
la propaganda suranda sau pa
sekėjų. Suranda jų ne tik ame
rikiečių, bet ir net ir mūsų in
telektualų tarpe.

Stasys JuŠkėnais

IŠSIMOKSLINIMAS
švedų dailininkas Larsonas 

labai mėgo literatūrą. Pats turė
jo savo biblioteką.

Bičiulis kartą paklausė jį:
— Tamsta, tur būt, esi labai 

išsimokslinęs, jei perskaitei tiek 
daug knygų?

Dailininkas šyptelėjo ir atsa
kė:

— Skaitau daug, bet greit pa
mirštu, ką esu skaitęs. Kai esi 
daug skaitęs ir dšug užmiršęs, 
tai tas, kas išliko, ir vadinasi 
išsimokslinimu.

;• Marškiniai artimesni kaip 
kailiniai.

UŽSAKYKITE DABAR - 
GERIAUSIĄ DOVANĄ

J 1.1 E TU V Ą 
GERESNE Už GRYNUS 
PINiGUS'AR. BETKOKį 

DALYKĄ
SPECIALAUS RUBLIO 

CERT1F1KATA1
Jie yra geriausia dovana, 

intertrade Express Corp, saky
davo Jums anksčiau, o dabar tai 

patvirtina Jūsų giminės — 
Su jais jūsų giminės gali gau

ti ką tik jie nori už dali regu
liarios kainos. Yra tas pat kaip 
Įeiti į krautuvę su 100 dol. ir nu
pirkti ten prekių už 200 ar 300 
dol. netgi daugiau.

Pilnai garantuoti ir apdrausti. 
Tik INTERTRADE EXPRESS 
CORP, duoda Jums greičiausią 
patarnavimą. Certifikatai yra 
pristatomi į jūsų giminių .na
mus per apie 3 savaites. Spe
cialaus Rublio kaina yra $2.35.
Jokiu primokeiimy nėra, jjūs 
galite siųsti bet kokią sumą.

Reikalaukite mūšy veltui siun
čiamą iliustruotu katalogų.

'UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYKITE TIK PER

HNTlRTRADi
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street
Fifth Floor

New York, N. Y. 10010
Tel. 982-1530 į

SVARBU DĖL AUTOMOBILIŲ 
Tik trumpam laikotarpiui garan-i 
tuoj amas greitas pristatymas. |

Ilgai lauktas, visai naujas 
ZHIGULI VAZ 2101 $3275.00^
MOSKVITCH 412 IE.

.Liuksus modelis $3275.00 
MOSKVITCH 408 IE $3009.50 
ZAPOROZHETS ZAZ 966

-$2012.50 i 
Yra tik labai ribotas kiekis. To- \ 
dėl paskubėkite. Užsakykite 

dabar.
Svarbu dėt apartmenfų.

Reikalaukite mūsų specialių 
v biuletenių.

Mes turime 23 metų patyrimą* 
šiame biznyje ir daug tūkstančiu 

patenkintu klijentų.

NORIMANTAS DAUJOTAS

LIETUVA MASKVOS ‘
VERGIJOJE
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II PASAULINIO KARO MES LAUKĖME 

KAIP IŠGANYMO
Į 1940 m. pabaigų ėmė aiškėti, kad Sta

linas ir Hitleris turi daug ideologinių ir 
teritorinių nesutarifnų. Raudonoji armija 
visame Vokietijos pasienyje pradėjo kasti- 
gilius apkasus, prieštankines užtvaras, lie
ti cemento — gelžbetoninius bunkerius. 
Lietuviai ėmė suprasti, kad kažkas darosi. 
Daugybė tokių bunkerių, prieštankinių 
užtvarų ir kitokių Įsitvirtinimų pridygo ir 
mano tėviškėj.

Prie tų darbų dirbo iš Rusijos atvežti 
rusai: jie buvo apvilkti karinėm rusų ru- 
baškom. Tačiau jie neturėjo teisės nešioti 
jdkio ginklo. Vėliau paaiškėjo, kad tie 
rusai buvo.paimti iš koncentracijos lage
riu Sibire. O patekę ten dėl to, kad Suo
mijos — Rusijos kare buvo pasidavę ne
laisvėn. Belaisviai Sovietijoje buvo lai
komi valstybės išdavikais, >ir daugumas.jų 
buvo nuteisti net 25 metams Į koncentraci
jos stovyklą. Reikalui atėjus, jie buvo at
vežti Įtvirtinimų darbams. Mano tėviškėje 
tokių rusų buvo apgyvendinta apie 20 vy
rų. Jų maistas buvo labai blogas: visad 
nedakepta duona (ir tos teduodavo tik vie
ną svarą per dieną) ir kažkdkia džiovinta 
ir persūdytos žuvies sriuba, -kuri dvokda

vo ir buvo nepakenčiama vietos gyvento
jams. Geraširdžiai mūsų ūkininkai tuos 
vargšus užjausdavo, pasiūlydavo jiem nors 

•stiklinę pieno, ar gabalėlį mėsos, nors 
maisto ir patiems jau trūkdavo. Ruseliai 
pieną slapstydamiesi greit išgerdavo, bet 
mėsos bijojo imti kad nepamatytų jų po- 
litrukai. Bet kai kada neiškęsdavo ir slap
tai koki kąsni prarydavo. Tie rusai veng
davo pokalbių su lietuviais— Vėliau kai 
kurie jų paaiškindavo tą keistą elgesį. Po- 
litvadovai laike politinio mokslo paskaitų 
jiem kalė Į galvą, kad jie gyvena nedrau
gingame vokiečių apgyventame krašte ir 
kad reikia šalintis nuo vietos žmonių, veng
ti bet kokių pašnekesių, neimti jokio mais
to, nes esą, dažnai tas maistas užnuodija
mas.

♦
1911 M. KOVO 25 D. “TRUŽENIK" IR 

“TIESA” PASKELBĖ KAD LITAS 
IŠIMAMAS Iš APYVARTOS

Paskelbė, -kad apyvartoje būsią tik So- 
•vietijos červoncai — rubliai, červoncą su
daro 10 rublių. Paskelbė, kad po kovo 

.25 dienos;pas gyventojus užsilikę litai ga
lėsią būti iškeičiami Į rublius tik banko 
skyriuose. Vertės santykis tarp litų ir rub
lių liksiąs tas pats, būtent: 10 litų lygu 9 
rubliams.

PASIRAŠĖME SAU BEVEIK MIRTIES 
SPRENDIMĄ

Apie kovo 15 d. banko komisarai , Ci- 
pin ir 'Zurmachtašvili, pranešė mums (di

rektoriui Kopustinskui, kasininkui < Griciui 
ir man), kad po darbo valandų turime pa
silikti banke, nes jie turės mum kai ką la
bai svarbaus pranešti__ Paminėtą valan
dą mes visi trys jau laukėme kasų skyriaus 
kambary, kuris dėl savo didumo galėtų 
vadintis sale. Susirūpinę laukiame, kokių 
dabar naujų prasimanymų mum tie komi
sarai sugalvojo pagiedoti. Neilgai teko 
laukti. Laiko atžvilgiu jie būdavo punk
tualūs. Atėję pirmiausia išsitraukė iš 
portfelio iš anksto paruoštą raštą ir patei
kė mum pasirašyti. Pasirašėme. Kantry
bės pritrūkę, pradėjome klausinėti:

“Koks reikalas ? Kodėl taip iškilmin
ga ?”

“Jeigu jūs paslaptį išduosite. jum gre
sia sušaudymas: mirties bausmės akivaiz
doje jūs pasižadat išlaikyti paslaptį”, — 
iškilmingai, į mūsų akis tyrinėjančiai žvelg
damas. ištarė Cipin.

Save gerai pažinodami ir įsitikinę, kad 
mokėsime liežuvį laikyti už dantų, nesvy
ruodami pasirašėme. Su dideliu dėmesiu 
ėmėme patektą raštą skaityti.

Trumpai to rašto turini atpasakojant, 
ten buvo pasakyta, kad šią naktį tarp pir
mos ir penktos valandos ryte, iš Maskvos 
ateina didelis transportas stambių ir smul
kių Sovietijos pinigų, šiuos pinigus turi
me sudėti į savo sandėlius. Apie tai niekam 
nevalia prasitarti, kol viešai nebus pa
skelbta.

Minėtus pinigus sulaukėme apie 3-čią 
valandą paryčiais. Iš Kauno geležinkelio 
stoties pinigus atvežė rusų raudonarmie
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čiai iki dantų apsiginklavę. Pinigus vežė, 
karinis sunkvežimis. Tas sunkvežimis įva
žiavo į banko kiemą. Didesnius maišus su- 
banknotais raudonarmiečiai nešė i atitin
kamą banko keltą; vėliau ėmė nešti ma
žesnius, bet labai sunkius maišelius su me
taliniais, kaltiniais pinigais. Tuos pinigus 
keltu nuleido banko rūsiu. Iš ten jau mum 
su sargais ir kurjeriais buvo leista juos su-, 
nešti į mūsų žinioje esančius sandėlius. 
Tas darbas buvo gana sunkus ir nežinia 
kodėl jaudinantis. Dirbome apie dvi va
landas. Namo sugrįžome apie 6-tą valandą 
ryto.

Porą valandų pamiegoję, tą patį rytą 
vėl, prieš -aštuntą valandą, turėjome būti, 
banke. Einu visai rainiai prie savo kasdie
ninio darbo. Buvau įsitikinęs, kad mūsų 
praeitos nakties darbo niekas nepajuto ir 
nepastebėjo. Kaip sakoma — net lapė ne
sulojo. Betgi, pasirodo, labai klydau taip 
manydamas.

Staiga mūsų bendradarbiai ėmė-klausi- 
nėti:

“Tai ką... praeitą naktį naujos valiu
tos gavote?...”

“Iš kur jūs tokią nesąmonę išgalvojo
te?” — vietoj atsakymo paklausiau.

“Nevaidinkite nieko nežinančius, nes 
jau visas Kaunas apie tai klega, o .gatvėje 
vaikai kai kurių rusų kaltinių monetų pa-, 
vyzdžius su savim nešiojasi ir rodo vi
siems”. ..

Mūsų kasininkų trejukė apmirė iš bai
mės. Ką turime daryti? Kaip reikės ko
misarams aiškintis?

Greit susekėm, kas tą didžią “paslap
tį” išplepėjo.

Raudonarmiečiai, tuos pinigus naktį 
nešioję, mėtydami pinigų maišelius iš 
sunkvežimio į banko keltą, kelis maišelius 
'(tyčia ar ne) praplėšė ir gana daug jų iš
barstė ’kieme. Dėl tamsos jų nebuvo 
įmanoma nei pastebėti, nei surinkti.

Ryto metą tuos pinigus užtiko bežaidžią 
banko tarnautojų vaikai. Tarnautojai mat, 
gyveno banko kiemo antroje pusėje. Vai
kai , kaip vaikai! Susidomėję savo radi
niu, jie išbėgo gatvėn kitiems vaikams 
pasigirti, o pastarieji jau išnešiojo gandą 
po visą miestą.

’ Bet keista, šįkart mūsų baimė būti su
šaudytiems buvo • be pagrindo. Laukėme 
savo komisarų, bet jie neatėjo. Greičiau
siai jau jie ir patys buvo sužinoję tiesą apie 
prakiurusius pinigų maišelius ir pinigų 
išbarstymą banko kieme. Tuo būdu mes, 
laimingu sutapimu išvengėme bausmės.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Die n rast i
“N A-U J I E N A S?*

Jos visad rašo
TET SYBĘ



DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W, 63rd STREET
Ofiso telef.; PRospect 8-3229
Rezid. telef.: WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai ryto, 
nuo 7 iki 9 vai. vak. Treč. uždaryta.

JURGIS JANUšAITIS

Rez. tai. 239-4683

DR. K. G. BALUKĖS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So, PulaJcj Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telofu PRospect 8-1717

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiad. ir sekinai ofisas uždarytas

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

OR. C K. BOBELIS 
IR

OR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Pox Valley Medical Canter 
860 Summit St. 

ROUTS 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštai tiktai susitarus.

Rez.: GI 84)873

DR. W. E1SIN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti MI 3-0001.

Ofiso teL: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: P R 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirrnad., an trad., ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
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 

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

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

Neatvažiuokite tuščiomis rankomis
Visame laisvajame pasauly

je gyvenęs lietuvių jaunimas 
gyvena mintimi, kad netrukus 
Į Chicagą suvažiuos rinktieji 
jaunimo atstovai Į II Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresą ap
spręsti, kuriuo keliu turės eiti 
lietuviškasis jaunimas, kokiu 
būdu Įsijungs į lietuviškojo 
gyvenimo darbus ir veiklos 
plotus, kuo turės domėtis ir 
kuo gyventi po vyresniųjų atei
nantieji ir perimantieji lietu
viškojo gyvenimo vairą.

Tai šen tai ten nuskrenda 
mintis kad lietuvių jaunimas 
mažai tesidomįs šiuo artėjan
čiu Jaunimo kongresu, kad 
mažai terodoma veiklumo, kad 
nepajudinama esminiai, prieš- 
kongresiniai reikalai vietos 
jaunimo tarpe ir kad Į kongre
są rinkti atstovai gali atvykti 
tuščiomis rankomis, neatsive- 
žą jokių svarstytinių proble
mų, jokių sumanymų.

Skaitome spaudoje ir II 
PLJK komiteto leidžiamuose 
biuleteniuose apie vykstančius 
Į JK atstovų rinkimus, apie 
Įvairių komisijų planus ir dar
bus. Iš to galima susidaryti 
vaizdą, kad Į darbą yra Įsi
jungę tikrai daug Įvairiuose 
lietuvių kolonijose gražaus, jau
nimo. Taigi ir tuo pačiu JK 
idėja vietose yra gyva.

Antra vertus, kai kur pa
stebima, kad pats jaunimas 
atstovu rinkimuose neparodęs 
reikiamo dėmesio, per maža 
kandidatų atsiradę ir per ma
ža rinkėjų rinkimuose daly
vaują.

Kur viso to priežastis? Ar 
informacijos stoka, ar papras
tas abejingumas? Atrodo, kad 
informacijos esama pakanka
mai. Jos daug pateikia II PLJK 
komitetas minėtuose biulete
niuose, daug informacijos mū
sų spaudoje, tačiau kurios, at
rodo, toks jaunimas mažai 
skaito. Neblogą informaciją 
patiekia apie jaunimo veiklą 
ir darbus Gintaro Karoso lei
džiamas Pasaulio lietuvių jau
nimo laikraštis Lietuvių Jau
nimas, kurio egzistencijai už
tikrinti šaulių centro valdyba 
šiomis dienomis paskyrė tikrai 
pasigėrėtiną sumą — 2000, — 
dol. Ši laikraštėli gauna dau
giau kaip keletas tūkstančių 
jaunuolių ir tiesioginiai kiek
vieno vardu. Taigi informaci
jos pakanka.

Mažiau žinių turima apie 
pačių jaunimo organizacijų dč 
mesi II PLJK ir kaip šio kon
greso problemas jos svarsto.

Brighton Parkas 
Moterų Klubo veikla

Susirinkimas įvyko kovo 2 
d. Susirinkimą atidarė pirm. 
Nellie Skinulis.

Po protokolo skaitymo ir 
gautų prašymų buvo išrinkta 
komisija žaidimo pobūviui, 
kuri rengia klubas balandžio 
30 d. ;Hollywood salėje. J ko
misiją išrinktos Anna Klimas, 
Jennie Ghenston ir Sophie 
Vanko. šios trys gabios narės 
pažadėjo surengti vieną iš pa
sekmingų pobūvių. Nors dar 
įvyks vienas susirinkimas prieš 
jį, bet buvo išrinktos visos dar
bininkės. Po susirinkimo ko
misija tuoj pradėjo platinti 
parengimo bilietus.

Buvo pranešta kad yra Evos

Juk iš organizacijų ir atstovų 
yra renkama.

Tad kad atstovai į II PLJK 
neatvyktų tuščiomis rankomis, 
jau dabar pats aukščiausias 
laikas visoms jaunimo organi
zacijoms drauge su išrinktais 
kongrese atstovauti atstovais 
turi išdiskutuoti šių dienų jau
nimui rūpimas problemas, pa
liečiant lietuvybės išlikimo, jos 
ugdymo klausimus.

Juk tik vietoje geriausia jau
čiama, ko šiandien mums rei
kia, ko mums, kaip lietuvių 
jaunimui, trūksta, kokios im
tinos priemonės ir būdai lietu
viškam jaunimui įauginti į lie
tuviškosios dirvos plotus, kur 
jis galėtų visokeriopai reikštis.!

Tokios studijos namie ir tai Ramašauskąs ir Mary Venckū- 
prieš patį kongresą būtų pra
vartu pravesti visose lietuvių

nas gimtadieniai. Po susirinki
mo joms buvo sudainuota II- 

kolonijose veikiančiose lietu- Metų,
vių jaunimo organizacijose. I 
Po išsamių pokalbių, reikalus mas įvyks balandžio 6 d.
ir problemas susumavus, at-. " ' e. M. McNamee 
stovas guus pilnas direktyvas 
ir Įpareigojimus pačiame JK 
tokias problemas iškelti, dis
kutuoti ir pagaliau jau Kong
reso plenumas suplanuoja ga
lutiną strategiją ateities jauni
mo veiklai skatinti, ją plėsti ir 
pati jaunimą Įvesdinti Į atsa
kingas visuomeninio, kultūri
nio, politinio darbo plotmes.

Kongreso veidas priklausys 
tik nuo pačių atstovų tinkamo 
pasiruošimo, problemų pažini
mo, atstovų tinkamumo atsto
vauti vietos jaunimo porei
kius.

Sklaidant pačią II PLJK stu
dijų programą, darosi Įspūdis, 
kad velniškai plačiai užsimota. 
Atrodo, kad bus paliesta labai 
svarbių, gyvybinių keliasde
šimt klausimų, žinoma, visa 
tai priklausys, kokia forma tie 
klausiniai bus svarstomi, 
šančio galva, 

ne prabėgomis paliesti 
vien gražiam iškalbiu-

Klubo ateinantis susirinki-

Ra-
jie turėtų būti

gilūs, 
ar tik 
gumui p.asireikšti skirti,

II PLJK turėtu atsiminti, 
kad lietuvių visuomenė, sudė
dama dideles sumas pinigų, 
laukia gerų darbų, gerai iš
mąstytų ateities planų ir ilgiau 
išliekančių vertybių. O tai bus, 
jeigu mūsų jaunimas, jo at
stovai, Kongreso metu gaus vi
sokeriopos patirties, pasimo- 
kymo ir jeigu kiekvienas Kon
greso dalyvis taps aktyviu vi
sokeriopos lietuviškosios veik
los pionierių Lietuvių Bend
ruomenėje, jaunimo organi
zacijose ir politinės veiklos ke-

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

Ofisas 2750 West 71 st St.
Tel.: 925-8,296

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

uždaryta.
Rez. telu WA 5-3099

GRADINSKAS

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tek: PR 8 • 1223
OFISO VAL.; pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

PATI NAUJOJI 
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI 
NUSTATOMA 

2512 W. 47 ST. — PR 6-1991 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVJI

Apie Kongreso atskiras pro
gramas sugrįšime sekančiuose 
pokalbiuose. Gi šiuo metu la
bai svarbu, kad II PL.JK atsto
vai būtų aprūpinti žiniomis ir 
į kongresą neatvyktu tik pa
pramogauti ir tuščiomis ran
komis,, o jie Kongrese daly- 
dalyvautų kaip tikrieji jauni
mo atstovai.

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna «pdraud> 
ŽEMA KAINA 

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

23 Metu Mirties Sukaktis

V. Tumasonis, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 

2454’ WEST 71»t STREET 
Ofiso telef.* H Em lock 4-2123 
Rezid. tele.'.. Gibson 8-6195

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

P. SlifIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Bap 
dažai. Spaclalt pagalbi kolom? 
(Arch Supports) ir t t

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

help your 
HEART FUNdV 
help your HEART

ii jvairiŲ atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

82T West 34 Place 
Tel.; FRont»er 6-1882

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
IT

■> Visos programos iš WOPA,
1490 kil. A. M.

Lietuviu kalba; kasdien nuo pirma i 
dienio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto, — šeštadieni ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9^0 val.t 
ryto.

Tel.: HEmlock 4-2413 
7!ė9 So. MAPLEWOOD AVE, 

CHICAGO. ILL. 60629

FRANCES JONIKAS

Gyv. 7017 S. Artesian Ave.

Mirė 1949 metų balandžio 
mėn. 1 dieną, sulaukusi 52 metų 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje.

Palaidota Lietuvių šv. Kazi
miero kapinėse.

Paliko nuliūdę: vyras Jonas, 
sūnus Jurgis, duktė Albina Rus
sell, jos vyras Raymond; duktė 
Stephanie Simonėlis. jos vyras 
Petras. 6 anūkai, brolis Stepas 
Radvilas ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Mūsų brangiausiajai pagerbti 
bus atlaikytos šv. Mišios St. 
Adrians bažnyčioje. balandžio 
3 dieną 9:00 vai ryto

Mes Tavęs, Mūsų Brangiau
sioji. niekuomet neužmirsime. 
Tu pas mus jau nehesugriši. bet 
mes anksčiau ar vėliau pas Tave 
nueisime Tebūnie Tau lengva 
ši žemelė.

Nuliūdę lieka:
Vyras, sūnus, dukterys, 

broliai, anūkai ir kt.

Utenos klubas
Mėnesinis susirinkimas bu

vo kovo 14 d. Holywood svetai
nėje. Pirm. K. Stukienė atida
rė susirinkimą dalyvaujant vi
sai klubo valdybai ir aktyviai 
reiškiantis dienos programoje. 
Buvo skaitytas praeito mėne
sio susirinkimo protokolas, pa
skelbti komisijų raportai, ku
rie buvo priimti su pagyrimu.

Nutarta paimti 
piknikui birželio

GĖLININKAM
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom * 
gražiausios gėlės ir vainikai antxi 

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R, PETRO (PUTRAMENT/1)
5525 So. Harhm Ave. — 586422c

RIS 1 PLAI AIIH MfilCHf

Kay daržų 
mėnesio pir-

susirinkimasSekantis klubo 
bus balandžio 11 d. Nariai pra
šomi atsilankyti. Po susirin
kimo buvo draugiškos vaišės.

Susirinkimų ir ’engimų
PRANEŠIMAI

— Dėl Velykų šventės, balandžio 
2 d., Chicagos Lietuvių “Kęstučio” 
Pašalpos klubo mėnesinis narių susi
rinkimas tą sekmadienį neįvyks. Se
kantis susirinkimas įvyks tik gegužės 
mėn. 7 d. Valdyba

Mylimam tėveliui, Diplomuotam Ekono
mistui

A. t A.
Majorui 

VINCUI DUOBAI 
staigiai mirus, 

dukrai Žibutei, žentui ir giminėms reiškiame 
nuoširdžią ir gilią užuojautą.

Z. F. S. Medušauskai

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad vienintelis 
mūsų sūnus, JAV karo aviacijos atsargos pulkininkas

ANTANAS GUSSENRIČARDAS

gimęs, augęs ir mokyklas lankęs Ciceroje, baigęs Morton aukštesnę mo
kyklą, mokęsis Texas ir Sellingsgrove, Pa., universitetuose, baigęs 
karo aviacijos mokyklas, dalyvavęs Antrajame Pasauliniame kare, 

~ vėliau mokęs karo lakūnus Vokietijoje ir Kalifornijoje, o išėjęs at- 
sargon, mirė kovo 30 dieną, palikdamas nuliūdusią žmoną Eleonorą 
ir abu tėvus.

Pulk. Ričardas A. Gussen bus laidojamas šeštadieni, balandžio
1 dieną Greenville, S. Carolina, MacKey koplyčioje, 
landą po pietų Įvyks atsisveikinimas, o vėliau karo 
ir artimųjų bus nulydėtas į Greenville kapines.

Skaudančiomis širdimis lieka

Tėvas Dr. Antanas J. Gussen ir

lygiai antrą va- 
aviacijos dalinio

motina Ona

Pranešu giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
Lietuvoje, Klaipėdoje mirė mano mylimas brolis

LAURYNAS ANDRIJAUSKAS - 
ANDREWS

Prieš 82 metu gimęs Lietuvoje, Gargždų valsčiuje, Ma- 
čiuikų kaime, ilgus metus gyvenęs Amerikoje, daugiausia 
Chicagoje. Pirmo Pasaulinio karo metu tarnavęs JAV ka
riuomenėje. 53-čioj Pioneers kuopoj K. priklausęs kelioms 
lietuviškoms organizacijoms, buvęs dženitorių unijos na
rys ir prieš 42 metus išvažiavęs į Lietuvą.

Velionies palaikai buvo parvežti į Gargždus ir palai
doti šalia sesers Petronėlės Bubuževičienės ir kilų gimi
nių. Lietuvoje jis paliko 11 metų sūnų Algirdą. 39 metų 
dukrą Birutę Griškevičienę su šeima, 27 metų 
lą, Amerikoje brolį Anthony Andrews, žmoną 
ina ir daugelį giminių bei pažįstamų.

I^uryną Anrijauską pažinusius prašome
prisiminti. Tebūna jam lengva Lietuvos žemelė!

sūnų 
Ona

^eru

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

GUŽAUSKŲ
GĖLBS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GELINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 3^)833 Ir PR 8-0834 
v -------- J

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

* 1410 So. 50th Ave., Cicero
■ Telef.: TOwnhall 3-2108-8
i TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID
1605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 - 1742

1330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
•Xefonas: LAfayette 3-0440

AIR ( OND1TIONED KOPLYČIOS

NARIAI:

Chicagos
Lietuvio
Laidotuvių
Direktorių
A asociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVO 
MAS DIENA 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUAN1CA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L1TUANTCA AVE. Tel.: YAras 7-ll3o-U39

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667.

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410

su šei-

žodžiu

Brolis Antanas Andrijauskas - Andrews

P. J. RIDIKAS
33SI So. HALSTED STREET Phone: Ard* “-19H

LEONARD BUKAUSKAS IR SCNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. 
649 EAST 162nd ST.

Holland. Illinoij

Phone Commodore 4-2228
Phone COmmodore 4-2228
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.. SEPTYNIOLIKA
Septyniolika tūkstančių! Pa

galvokime, kas slypi po šiuo skai
čiumi, ką reiškia prieš bolševi
kų politiką protestuojančių 127 
lapai parašų. Juk juose bemaž 
visi Prienai ir Pakuonis, bemaž 
visas Alytus. Ten bemaž visi 
šio mažo Lietuvos kampelio žmo
nės — vyrai ir moters, seni ir 
jauni, be skirtumo pažiūrų ir 
nusistatymų, žinantys, ką daro, 
ir nebijantys už tą pasekmių.

Septyniolika tūkstančių! Ko 
verti visi bolševikų suokimai 
apie laisvę ir pažangą? šie sep
tyniolika tūkstančių, rizikuoda
mi viskuo, kas žmogui brangiau
sia, savo parašais liudija, kad 
ta laisvė — tai tik gerai apmo
kamų propagandistų pasakos. 
Nes kokia ta laisvė, kai už ne
meilę bolševikui nėra patikimų 
kalėjimų Lietuvoj, o veža j šiau
rės tundras, i Rusiją ir j tolimo
jo Sibiro koncentracijos stovyk
las; kokia ten laisvė, kai lietu
vis kareivis siunčiamas prie Ki
nijos, nes rusas kareivis Lietu
voje patikimesnis; kokia ten 
laisvė, kai teismuose, partijos 
Įstaigose ir čekos tardymo ka
merose lietuvis be vertėjo nesu
sišneka? šie septyniolika tūks
tančių parašų viešai parodė ši 
šlykštų bolševikų propagandis
tų melą, ir visi aptukę ir gero
mis sąlygomis aprūpinti bolševi- 
kii propagandistai nė per dešimt 
metų neištrins šios žymės.

- Septyniolika tūkstančių! Jie 
visi išstatė i pavojų ne savo lovj,

- TŪKSTANČIU!
ne šaukštą ir ne šiltą butą su 
langais Į Neri. Jie išstatė j pa
vojų savo laisvę, savo šeimų 
ateitį, gal būt, dažnas net savo 
gyvybę, ir tai ne neatsargiu 
žingsniu, ne atsitiktiniu žodžio 
lentelėj imu, bet parašais doku
mente, gerai žinodami, kad bol
ševikų .žva'gybininkai niekad 
neleis tiems parašams išdilti. Ne
ieškokime tarp tų parašų Kaza
kevičių, Lukoševičių, šepečių, 
Sluckių, Mieželaičių, Baltakių ir 
kitų tokių čia išgarsintų vardų. 
Jų ten nėra. Ten tik jų apdai
nuotos ir aprašytos karvių mel
žėjos, kiaulių šėrėjos, kolchozų 
baudžiauninkai. Ten ne partijos, 
ne jos činauninkų, bet tikroji 
Lietuva, kurios balsas vis sun
kiau čia girdimas per anų 
džiaugsmo šūkavimus

Septyniolika tūkstančių nuo 
Prienų, Pakuonio ir Alvtaus, 
septyniolika tūkstančių katali
kų ir nekatalikų, senų ir jaunų 
ne koncertų pasiklausyti, ne pa
bendrauti su kultūrinių ryšių 
viršininkais, bet reikalauti tei
sės būti katalikų savo parapi
joje, lietuvių savo krašte. Ir tai 
dabar, kol dar ne vėlu, kol dar 
ne po dvylikos, kol rusas bolše
vikas nenurašė mūsų savo sta
tistikose, kol dar nepavertė Lie
tuvos šiaurės Vakarti Kraštu.

Nelaukime stebuklų, jų ne
bus. Niekas Į ši reikalų rimtai 
nepažiūrės Jungtinėse Tautose. 
Valstybėse Departamentas pa-

LIETUVIS KANDIDATUOJA I CICERO MIESTO 
PREZIDENTUS

STANLEY F. ROCUSH (RAKAŠIUS)
yra baigęs universitetą ir Įsigijęs psichologijos dip
lomą. Jis dirba Cook County šerifo įstaigoje, ju
ridiniame skyriuje. Jo kandidatūrą remia Cicero 

demokratai.

vo Chicagos Suolhwest kolegi
joje.' Pvl. George Yokšas ten 
baigė 9 savaičių specialius kur
sus. Anksčiau jis studijavo 
Illinois Circle campus.

Tomas Kelerius, j’š Mar
quette Parko apylinkės baigė 
Northern Illinois universitetą 
Bakalauro laipsniu.

— Ida ir Jonas Valauskai, 
Lemont III., grįžo iš ilgesnių 
atostogų Floridos valstijoje.

—- .L Valatkaitis yra ištiktas 
širdies priepuolio ir guli Šv. Kry- 

lan-

stu-

žiaus ligoninėje. Ligonį 
kyli dar negalima.

-— Jūratė Pažėraitė, Los 
gėlės, Calif., odontologijos
dentė, išrinkta atstove i Jau
nimo Kongresą. Ji yra veikli 
skautė ir Akademikių skaučių 
draugovės iždininkė, priklau
so Jaunimo dramos sambūriui, 
Tautinių šokių grupei “Audra“ 
ir LB Jaunimo vadovybei.

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
EB 7FMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMA1S

DEL VISŲ INFOR5LA.CUŲ, KREIPKITĖS J

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cennak Road Chicago, HL Virginia 1-TU1

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRAI

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

I ■ ’ II ■ ■

Kas tik turi gera skonį,
Viską perka pas Lieponi!LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI

FURNITURE CENTER, INC.
Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo

9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, niinoi* 80608

siųs mums suraminimą ir reika
lą užmirš begaliniuose savo ar
chyvuose. Mūsų pareiga nelem
ti taip lengvai užmiršti. Jei ne
mokame savo reikalų tvarkytis 
patys, mokykimės iš žydų ir uk
rainiečių, mokykimės iš negrų. 
Septyniolika tūkstančių rizikuo
ja viskuo, būtų nusikaltimas ne
prisidėti prie jų šauksmo.

Septyniolika tūkstančių! Tai 
didis ir įpareigojantis šauks
mas. Per savo apsileidimą lei
dome nurašyti į užmaršį šim
tus tūkstančių išvežtų į Sibirą, 
dešimtis tūkstančių žuvusių ir 
nužudytų partizanų, nepalikim 
tokiam pat užmiršimui šių 17,- 
000 pilkų herojų. Neužmirškim 
šiais rinkiminiais metais pasi
naudoti suktais, tegul ir labai 
trumpą atmintį turinčiais po
litikieriais, įkinkykime į darbą 
visą mūsų spaudą, šaukime per 
amerikiečių laikraščius, išnaudo
kime ryšius su žydais, ukrainie
čiais, latviais, estais ir kitais 
bolševikų engiamais žmonėmis, 
nepagailėkime šiems visiems 
reikalams lėšų fonduose ir savo 
kišenėse, nes reikalas čia ne vie
no ir ne dviejų, ne septyniolikos 
tūkstančių, bet visos alinamos, 
naikinamos ir rusinamos Lietu
vos. J. Dev.

NEGRAI NESIVERŽIA 
Į BALTŲJŲ TARPĄ

Penki Chicagos negrai alder- 
manai kreipėsi Į federalinį tei
sėją Richardą Austin su petici
ja leisti statyti pigių butų na
mus pačių negrų gyvenamose 
apylinkėse, kadangi daugumas 
negrų mieliau norį gyventi sa
vųjų tarpe.

Teisėjo Austin įsakymas yra, 
kad pirma turi būti pastatyta 
negrams 700 gyvenamų vienetų 
baltųjų apylinkėse ir tik tuo
met bus leista statyti ir negrų 
apylinkėse. Aldermanai prašo 
leisti statyti jų apylinkėse nie
ko nelaukiant. Negrų apylinkė-, 
se sklypų naujų namų statymui 
esą daugiau nei reikia.

— Mirė Petronėlė Savickienė, 
plačiai žinoma Rockfordo lie
tuvių kolonijos veikėja. Mirė 
ji sulaukusi 70 metų amžiaus. 
Paliko dukterį Birutę ir sūnų 
aviacijos majorą Dan Savicką.

— Česlovas Gedgaudas iš 
Santa Monicos, Calif., buvo at
važiavęs Į Chicagą. Jis yra pa
rašęs knygą “Mūsų Praeities 
Beieškant“, kuri atiduota i 
spaudą, šią istorinę knygą ga
lima užsiprenumeruoti, pa-, 
siunčiant $15.00 Komiteto ižd. 
J. Kutrai, 1011 — 19 St., Santa 
Monica, Calif. 90403. (Pr.)

M. A. š I M K U S
Real Estate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitokį blankai.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th SL, Chicago, EL 60629. • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairiu prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

♦ MALDOS DEMONSTRA
CIJA Įvyks šeštadieni, balan
džio 1 d. 12:00 vai. Civic center 
ryšium su okupanto religinė
mis ir politinėmis represijomis 
Lietuvoje. Chicagos Lietuvių 
Taryba kviečia lietuvius gau
siai dalyvauti. (Pr).

TONY POWELL
(Povilonis)

REAL ESTATE BROKER 
2749 West 63rd Street 

CHICAGO, ILL. 60629 
434-3400 or 735-1968

I SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, HI. 60629. — Ta I. WA 5-2737
3333 Sc. Halstad St., Chicago, III. 60603. — Tai. 254-3320

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

V. VALANTINAS
— -r

ŽIEMA ATSISVEIKINO

Praeitą trečiadieni kovo29 die
ną Chicagoje ir visuose Vidur- 
vakariuose atrodė, kad grįžo žie
ma su visais savo atributais: 
sniegas, sniego pūga, balta mig
la. dangus su žeme susimaišę, vi
sur balta, kartkartėmis toje pū
goje perkūno bildėjimas, gat
vėse ir keliuose netvarka ir su
sikimšimas, žmonės viduržie- 
miškai apsivilkę brenda per vėjo 
spėtas sunešti pusnis. Per ke
letą valandų pasnigo 6.3 colius 
sniego. Bet vakarop liovėsi snig
ti ir praėjo rami balta žiemos 
naktis. Oro spėjikai pesimis
tiškai skelbė apie Velykų orą, 
bet Didysis Ketvirtadienis iš
aušo su mėlynu dangumi ir te
kančia linksma pavasariška sau
le. kuri, reikia tikėtis, iki Ve
lykų ryto sniegą suspės nutirpy
ti. "

♦ Dr. Nina Kriaučeliūnaitė 
atidarė kabinetą 6132 S. Kedzie 
Ave., tel. WA 5-2670. Neatsilie
pus, — skambinti 471-0225.

(Pr).

CALUMET PARKE SAVINĖSTKAS 
PARDUODA kambarių mūrini su 
garažu. Centrinis oro vėsinimas, filt
rai ir drėgmės reguliatoriai. Blokas 
nuo mokyklos. Įvertintas $25.700. 

Priims geriausia pasiūlyma. 
Tel. 389-5836.

LAIMINGI NAMAI
2 BUTU PO 5 KAMBARIUS veik 

naujas mūras. Patogi vieta — blokas 
nuo Marquette Parko. Atskiri šildy
mai. Naujas garažas. S43,000.

6 KAMBARIŲ LIUKSUS 15 m. mū
ras — arti Kedzie ir 81 St. Centrali- 
nis oro šaldymas, kilimai, įrengtas 
beismantas. 530,900.

2 BUTŲ MŪRAS, namas — geras, 
išnuomotas, kambarių sistema. Arti į 
rytus nuo mūsų. Tinka pensininkui 
gražiai gyventi ir gauti dolerių prie
dą. Kaina S21.000.

5 BUTŲ 25 M. MŪRAS — visai arti 
ir pačiam Marquette Parke. Puikūs 
Įrengimai. Dideli modernūs kamba
riai ir virtuvės. Labai patraukli 
kaina. Teiraukitės.

TIKRAI 1% AUKŠTO 2 butų mūras 
20 metų. 2 auto garažas. Gazo base
board šildymas. Gražus, sausas įreng
tas beismantas. Marquette Parke. — 
$35,000.

10 BUTŲ MŪRAS, apie $14.500 
nuomos, Marquette Parke. Kaina 
$74,700. Investuokite pelningai ir 
saugiai.

DIDELIS 6 kambarių mūras. Mo
dernus 2 auto garažas, kabinetų vir
tuvė, gazu šildymas. Puikus namas 
gyventi Marquette Parke. $22,500.

’ ŽEMES — 30 pėdų su garažu prie 
pat parko. $10,400.

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

Lietuvių spaustuvė
COMMUNITY INSTANT PRINTERS

Greitai, gražiai ir pigiai spausdina 
viską. Skambinkite ir sužinokite mūsų 
prieinamas kainas tel. (312) 778-1970 
2951 W. 63 St. — Chicago, III. 60629.

KRUMPLIS ir STULPINAS

Z 1 " ■■■■■■■■ * ■■ ■■■■ ■ ■ a

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
PIgui ir gąžiningag patarnavimas. Naujausi kraustymo 

ĮrankiaL Egų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tai. WA 5-92M

I

— Edmundas Vaičiulis. Wo 
odhaven, N. Y., baigęs sociali
nius mokslus Queens kolegijo
je ir siekiąs Magistro laipsnio. 

Jaunimo 
Karp!

5 J. AUGUSTAITIS

į ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
g 154 pust knyga. Kaina 11.50

* Nei vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pi- 

$ ruoštos studijos. Si knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne- 
£ tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
v laikotarpį pažįstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingian- 
a šiai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
V I. ~agustaičio knygą galima gauti "Naujienose” darbo valandomis. 

Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čeki 
u >xba Money Orderi, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu: 
Į NAUJIENOS
| 1733 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

ff Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.
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LIETUVIO
BATŲ TAISYMO 
DIRBTUVE

4612 So. Paulina St.
(Town of Lake)

Dirba 6 dienas savaitėje. Pirm, ir 
ketvirt. nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Ki
tas dienas nuo 9 ryto iki 6 vai. vak 

Atvežus iš toliau, gaus nuolaidą. 
Darbas garantuotas.

STASYS ŠAKINIS

TEL.: YArds 7-9107

Fedsralinių Ir valstijos paĮamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS 

Simaitis realty 
2951 W. 63 St. (prie Sacramento) 

Tai. 436-7878

išrinktas atstovu į 
Kongresą. Pirklauso 
Nco-Lithuania, Atletų klubui 
ir vadovauja jaunių 
komandai. Jis yra LB apylin
kės jaunimo reikalų vadovas ir 
New Yorko Jaunimo Metu ko
miteto vicepirmininkas.

— Diana M. Bružas, Maria 
D. Eiva, James C. Lukas. Ro
nald S. Rudokas, David S. Po
vilus. Vida M ir Linas K. Sla
vinskai taip pat Joseph C. Ža
kas yra Illinois universiteto 
ITbanoje Dekano garbės stu
dentų 
Chicagos 
kėse.

futbolo

sąrašuose. Jie gyvena
pietvakarių apylin-

— Pvt.
Chicagos
jauno kareivio apmokymą Fl. 
Polk armijos bazėje, Louisia- 
nos valstijoje. Prieš išvyks
tant į kariuomenę jis studija-

Robert J. Jeseckas iš 
pietvakariu baigė

♦ Tradicinis Velykinis pobū
vis. Chicagos Lietuvių Moterį] 
Klubti Federacija rengia Velykų 
stalą — pobūvį su menine da
limi, vaišėmis ir lengva muzika 
š. m. balandžio mėn. 9 d. (per 
Atvelykį) Lietuvių Tautiniuose 
Namuose. 6422 So. Kedzie Avė. 
Stalo apžiūrėjimas nuo 2 v. p. p. 
Tuo metu jis bus filmuojamas, 
fotografuojamas. Vaišių pra
džia nuo 3 v. p. p.
Viešnios ir svečiai maloniai 

kviečiami dalyvauti. Įėjimo au
ka — 5 dol.

Vietas prašome rezervuoti iš 
anksto šiais telefonais: 778-0333 
arba 434-0936. Valdyba

(Pr).

Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai 
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4307 So. KEDZIE, CHICAGO 

TEL. — 254-5551

PIRKITE dvi ar 3 šeimos naują 8 bu
tų namą po 3 ir 4% karnb. $15,000 
pajamų. Marquette Parke. Priims 

mažesnį mainais. Tel. HE 4-2323.

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 34775
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai.

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr^ 
po 3 mieg., alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40,500.

C KAMB. ,MūR„ moderni virtuvė ir 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
šild. gazu. Marquette Parke. $21.500.

APYNAUJIS 1% aukšto mūr., alum, 
langai, šiluma gazu, Įrengtas rūsys. 
2-jų autom, garažas. Marquette Par 
ke. S36.500. ____

GRAŽUS 4 BUTŲ mūr., alum, lan
gai, karštu vandeniu šild. gazu, mo 
dernios vonios. Mūr. garažas. Mar 
ąuette Parke. $52.000.

VIRŠ 50 P£DŲ pločio, gražus kam
pinis sklypas. 2-jų butų namui. Oak
lawn. Teiraukitės.

LABAI GERAS 10 butų mūras, 2 
automobiliu mūro garažas, Marquette 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

♦ LKRš Rėmėjų suvažiavi
mas ir koncertas. Organizuoja
mi L. K. Religinės šalpos rėmė
jai, persekiojamiems tikintie
siems ir jų bažnyčioms Lietu
voje paremti. Iškilmingas LKRš 
Rėmėjų steigiamasis suvažiavi
mas - susirinkimas įvyks š. m. 
balandžio 8 d. 1 vai. p. p. Jauni
mo Centro salėje, 5620 So. Cla
remont Ave., Chicagoje. Suva
žiavime dalyvaus žymieji sve
čiai, skyrių atstovai, organiza
cijų vadovai ir jų vėliavos, pa
dedant vainiką prie paminklo 
žuvusiems už Lietuvos laisvę, ir 
steigiamajame susirinkime, kur 
bus giedami himnai, svečių pri
statymas. įspūdingos kalbos, 
įstatų svarstymas, jų priėmi
mas ir vyriausios valdybos rin
kimas.

7:30 v. v. toje pačioje salėje 
rengiamas koncertas, kurio pro
gramą išpildys: solistė Audronė 
Simonaitytė ir solistas - smui
kininkas kun. Vincas Valkavi- 
čius. Bilietai: 4 ir 3 dol. Jauni
mui 3 ir 2 dol., gaunami Margi
niuose. pas platintojus ir prieš 
koncertą — kasoje.

Visi kviečiami dalyvauti su
važiavime ir koncerte.
L. K. Religinės šalpos Rėmėjų 

Organizacinis Komitetas 
(Pr).

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tai.: REpublic 7-1941

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

A. G. AUTO REBUILDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, III. 

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

*• IV-ios Tautiniu šokiu šven
tės Vajaus lėšų telkimo komite
tas ruošia banketą balandžio 
22 d. — šeštadienį, Beverly 
Country Club, 8700 Western 
Avenue. Bilietu bei informaci
jos reikalu skambinti: 865-1456 
L. Dargienei arba John Evans: 
RE 7-8600. (Pr).

♦ Balandžio mėn. 10—12 d. 
važiuoju Į Hot Springs, Arkan
sas. Paimsiu keleivį, kuris gali 
vairuoti automobilį. Teirautis 
tol.: 376-7081. (Pr).

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
NAUJIENOSE”. — TTTRI GERIAUSIĄ

PASISEKIMĄ BIZNYJE

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas 

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

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

STOGŲ DENGIMAS IR TAISYMAS 
Įsteigta prieš 60 metų.

Įvairių rūšių ir tipų stogai, kaminai, 
vandens nutekėjimo rynos, vamzdžiai. 
Uždedami nauji ir atnaujinami, patai

somi ir nudažomi.
Pilnai apdrausta.

Darbas garantuojamas.
Skambinti bet kada _ 

521-6047 arba 935-2660

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

HOMF INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
52MV1 W. 95th St.

GA 4-S454

■ I <t r><i

REMKITE TUOS BIZNIERIUS 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”




