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BENGALIJA PRAŠO JUN T. TAUTU PAGALBOS
KIPRO STAČIATIKIŲ SINODAS 

IŠMETĖ ARKIVYSKUPU MAKARIOS
NICOSIA. — Trys Kipro salos graikų stačiatikų bažnyčios 

vyskupai paskelbė, kad arkivyskupas Makarios, Kipro prezidentas, 
yra išmetams iš bažnyčios, jo teisės eiti dvasiškio pareigas ati
mamos, nes jis pažeidęs bažnyčios įstatymą, būdamas viešose pa
reigose — prezidento vietoje. Tie trys vyskupai sudaro Kipro 
vyskupų sinodą, šis jų žingsnis gali dar daugiau suskaldyti Kipro 
graikus, kurių dalis siekia susijungti su Graikija, o kita dalis nori 
nepriklausomos Kipro valstybės.

šis politinis Kipro skilimas ir 
atnešė vyskupų sprendimą, nes 
jie visi yra karšti sąjungos su 
Graikija šalininkai. Jau kelis 
kart sinodas įspėjo arkivyskupą 
Makarios, kuris siekia nepriklau
somo Kipro, kad jis bus nubaus
tas, tačiau niekąs nesitikėjo to
kio griežto nutarimo — išmeti
mo iš bažnyčios.

Prezidentas Makarios atsakė, 
kad sinodo sprendimas neturi jo
kios vertės. Tai esąs tik tam
saus, viduramžių laikų pykčio 
parodymas ir Kipro masių valios 
nepaisymas. Vyskupai parodę, 
kad jie neturi vyskupams reika
lingos sąžinės. Makarios pareis- ' 
kė neklausysiąs sinodo sprendi
mo, ne tik taip jis galįs apgin
ti bažnyčios prestižą.

Sinodas davė arkivyskupui 30 
dienų, per kurias jis gali jų 
sprendimą apeliuoti. Galvojama, 
kad Makarios niekur neapeliuos. 
Jis paskelbė, kad sinodo posė
džiai buvę nelegalūs, nekonsti- 
tuciniai ir todėl jo nutarimai ne- 
vykdytini.

Sakoma, kad Graikijos amba
sadorius Kipre kelis kart ban
dė atkalbėti vyskupus nuo to
kio sprendimo, nes Graikijos 
nuomone, arkivyskupo išmeti
mas iš jo bažnyčios graikus su
skaldys ne tik politiškai, bet pa
kenks ir bažnyčiai. Laukiama, 
kad daug Kipro gyventojų dabar 
laikys Makarios ir savo dvasi
niu vadu.

Kipro saloje iš 633,000 gyven
tojų, graikai sudaro 80%, o tur
kai — 20%. Visi ankstyvesni 
bandymai salą sujungti su Grai
kija, baigdavosi turkų sukili
mais ir Turkijos grasinimais 
okupuoti salą. Dabartinė Kip
ro konstitucija draudžia salą pri
jungti prie Graikijos ar Turki
jos. Dalis Kipro graikų, vado
vaujamų generolo Grivas, sva
joja apie “enosis” — susijungi
mą su Graikija. Didelė daugu
ma tačiau remia Makarios ir Ki
pro nepriklausomybės idėją, ši 
dauguma sustiprėjo, kai Graiki
joje valdžią paėmė karinė dik
tatūra.

Airiai katalikai 
nebalsavo

BELFASTAS__ šiaurinėj Ai
rijoj ketvirtadienį įvyko gyven
tojų referendumas nuspręsti ar 
Š. Airija turėtų likti Britanijos 
dalimi ar turėtų jungtis prie 
Airijos. Katalikai šį balsavimą 
boikotavo ir būstinės katalikų 
rajonuose buvo visai tuščios. Ka
talikų vadai tvirtino, kad refe
rendumas gali parodyti tik vie
ną dalyką, — kad protestantų 
Š. Airijoje.yra žymiai daugiau, 
o tą ir taip visi žino.

Balsavimo dieną Belfaste 
sprogo šešios bombos, London-1 
derry — penkios, vienas britų 
kareivis buvo nušautas, kitas mi
rė nuo žaizdų, įgautų antradie
nį.

Apie 35,000 kareivių ir polici
ninkų saugojo balsavimo būsti
nes ir protestantų rajonuose 
daug žmonių balsavo. Neabejo
jama, kad dauguma pasisakė už, nurodo,, kad 1971 metais pirmą
pasilikimą Britanijoje.

Kinams nesiseka 
derybos su rusais
TOKIJO. — Kinų žinių agen

tūra paskelbė, kad baigtas dar 
vienas Sovietų Sąjungos ir Kini
jos derybų etapas, jau 18-tas re
guliarus Jungtinės Komisijos 
Navigacijai Pasienio Upėse re
guliuoti susirinkimas. Abi šalys 
neradusios sprendimo. Posėdžiai 
vyko Kinijoje, Heiho mieste, 
šiaurės rytų Heifungskiang pro
vincijoje. Derybos prasidėjo 
sausio 8 d. ir baigėsi praėjusį 
pirmadienį.

Kinijos pranešime sakoma, 
kad abi pusės padarė pranešimus 
apie nuvigacįją ir nepasiekė su
sitarimo. Sekantis susitikimas 
įvyksiąs Sovietų Sąjungoje, lai
kas dar nenustatytas.

Britanijos princesė An ne neseniai grįžo ii 
ji išlipa iš Karališkojo Laivyno raketinio

Etiopijos, kur ji viešėjo 12 dienų. Šioje nuotraukoje 
"Antrim", kuriuo ji atplaukė j Etiopijos 

uostą.

KO BIJO AMERIKOS DARBININKAI?
WASHINGTONAS. — Neseniai Floridoje posėdžiavo AFL- 

CIO federacijos vykdomoji taryba. Po posėdžių darbininkų vadai 
pradėjo spausti kongresą ir vyriausybę, įrodinėdami, kad atėjo 
laikas iš pagrindų keisti ekonominę Amerikos politiką. Unijų 
federacijos tyrinėjimų skyriaus galva Nathaniel Golifinger pa
darė analizę dabartinės padėties. Jis pranašauja, kad Amerika eina 
į didelę krizę, jei vyriausybė nesiims griežtų reformų, jei nebus 
kongrese priimtas, unijų remiamas, Užsienio Prekybos ir Investavi
mų aktas, kitaip vadinamas Burke-Hartke įstatymu.

Goldfinger savo apžvalgoje

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

BENGALIJA NORI ATSIKRATYTI 
NEKENČIAMU BIHARŲ PILIEČIŲ
DACCA. — Bengalijos premjeras šeikas Rahman kreipėsi 

i Tarptautinį Raudonąjį Kryžių ir į Jungtinių Tautų pabėgėlių 
komisionierių prašydamas organizuoti masinį tautų prekraustymą. 
Iš Pakistano į Bengaliją nori sugrįžti apie 300,000 bengalų, o iš 
Bengalijos į Pakistaną norėtų išvažiuoti 260,000 biharų. Vyriau
sybės apklausinėjimo rezultatais, 
Bengalijoje. Premjeras pabrėžė, 
kyti priimti savo piliečių biharų.

apie 120,000 biharų nori likti 
kad Pakistanas negali atsisa-

Sustabdė vaikų 
siuntimą pas tėvus
BERLYNAS. — Rytų Vokie

tija sustabdė šeimų sujungimo 
programą, kuri turėjo išsiųsti į 
Vakarų Vokietiją apie 1,000 vai
kų ir paauglių, nes ten gyvena 
jų tėvai. Vaikų sugrąžinimas tė
vams bus pradėtas tik tada, kai 
V. Vokietija ratifikuos santykių 
su Rytų Vokietija užmezgimo 
sutartį.

Kai prasidėjo derybos tarp 
Rytų ir Vakarų Vokietijų, komu
nistai, kaip geros valios įrody
mą, leido 308 vaikams išvykti 
pas tėvus į vakarus. Ta proga 
buvo išleista ir keliolika suau
gusių pas vyrus ar žmonas vaka
ruose.

Vakarų Vokietija, išgirdusi, 
kad vaikų išleidimas sustabdo
mas, sulaikė pinigų siuntimą 
tiems rytuose likusiems vaikams

Derėsis su Hanojum 
dėl paramos

WASHINGTONAS. — For
malios Amerikos ir šiaurės Viet
namo derybos dėl ekonominių 
santykių ir prekybos prasidės ko
vo 15 d. Paryžiuje. Bus aptarti 
ir Amerikos paramos reikalai. 
Amerikos delegacijai vadovaus 
Maurice Williams, ilgai dirbęs 
užsienio paramos srityje, su juo 
bus John Mossier, vadovavęs P. 
Vietnamo paramos programai ir 
Donald Syvrud, iždo sekretoriaus 
asistentas.

šiaurės Vietnamo delegacijoje 
bus finansų ministeris Chau, jo 
padėjėjas Thach ir valstybinio 
planavimo komiteto pirm. Khac.

išlaikyti. Tėvai vakaruose sudė
davo pinigus j specialią banko 
sąskaitą, iš kurios Bonos vyriau
sybė perduodavo sumas komu
nistams. Vaikai yra giminių ar 
draugų priežiūroje.

kartą nuo 1893 mėtų Amerikos 
importai buvo didesni už ekspor
tus dviem bilijonais dolerių. 
Pernai prekybos deficitas siekė 
jau 6.3 bil. dol. Darbininkams ši
tokia padėtis yra pavojinga, nes 
užsidarius fabrikams, jie turi 
kelti j kitus miestus ieškoti dar
bų, darbininkai netenka senioriš- 
kumo ir įvairių lengvatų, mies
tai netenka mokesčių mokėtojų, 
prekyba sumažėja, visas gyve
nimas sustingsta.

Jau du dolerio nuvertinimai 
padėties nepakeičia, kol Ameri
ka nevaržo importų. Nuvertini
mus privertė vadinami speku- 
lianti , tačiau didelis jų daugu
mas yra Amerikos bankininkai, 
veikią keliose šalyse ir Amerikos 
biznieriai, turį fabrikus visame 
pasaulyje. Jie dolerį pardavinė
ja, kai tikisi iš to sau naudos. 
Jie supirkinėjo japonų ar vokie
čių valiutą, kai jiems atrodė, kad 
tuo gali laimėti.

Amerikos ekonomikai kenkia, 
kad jos rinka yra laisviausia pa
saulyje, kada kitos šalys savo 
prekybą varžo, diriguoja, tvar
ko iš valdžios viršūnių. Ameri
kos rinkos laisvumas ir kitų vals, 
tybių varžymai prisideda prie 
prekybos deficito Amerikoje. 
Amerikos įmonės eksportuoja 
brėžinius, mašinas, įrankius, ku
rie padeda kitoms šalims konku
ruoti su Amerikos pramone. Dar 
1960 metais Amerikos biznio 
korporacijos turėjo užsienio ša
lyse investavusios 3.8 bil. dol. 
Pernai investacijos siekė jau 15.4 
bil. dol. Daugiatautinės korpora
cijos visaip manipuliuoja impor
tus ir eksportus, kad joms bū
tų daugiau naudos. Amerika dau
giau prekių importuoja iš Ame
rikos bendrovių, dirbančių užsie
niuose, negu iš kitų šalių bendro
vių. Kalbant apie importus, 1971 
metais importai sudarė
Amėrikoje sunaudoto plieno, 
24% automobiliu, 33% batų, 
35% televizijos priimtuvų, virš 
60% gramofonų, net 86% radi
jo priimtuvų, beveik visas 100%

rekordavimo aparatų, 60% siu
vimo mašinų, ^0 % elektroninių 
mikroskopų. Beisbolas yra ame
rikiečių sportas, tačiau apie 95% 
beisbolo pirštinių buvo pagamin
tos ne Amerikoje, bet impor
tuotos iš užsienių.

Vis daugiau rašomų mašinė
lių, megztinių, marškinių, pia
ninų ir guminių padangų per
kami užsienyje, negaminami na
mie. Tokios politikos rezultatas 
yra tas, kad apie 20 bilijonų dol. 
yra Japonijoje, apie 60 bil. Eu
ropoje. Jie ten atsidūrė per 
daugvalstybinius bankus ir kor- 
į>oracijas, kurių centrai yra Ame 
rikoje, o skyriai užsienyje. Biz
nieriai laiko dolerius užsienyje 
juos manipuliuodami, plėsdami 
savo skyrius, vengdami pajamų 
mokesčių.

Ateityje padėtis pablogės, nes 
Amerikai teks importuoti ener
gijos medžiagas, žaliavas ir ku
rą.

Amerika pažadėjo 50 mil. 
Izraeliui dol. ekonominės para
mos naujai atvažiuojantiems 
žydams įkurdinti.

+ Vakar Paryžiuje iždo sekre
torius Schultz posėdžiavo su Eu
ropos rinkos valstybių ir Japoni
jos finansų ministeriais.

+ Vasario mėn,Ąmeriko je vėl 
padidėjo bedarbių skaičius, ta
čiau pakilo ir dirbančiųjų skai
čius.

♦ Saigono vyriausybė paskel
bė, kad iš Laoso į P. Vietnamą 
daugiau atvyksta komunistų ka
reivių ir ginklų.

Maisto ir vaistų adminis
tracija paskelbė, kad dar 6,000 
dėžių grybų yra sugedę ir at
šaukiami iš parduotuvių. Tai 4 
uncijų “Fred’s Fresh Grown” 
grybų dėžutės.

+ Miami Beach sveikatos sky
rius įsakė virinti miesto vande
nį, nes jis apkrėstas “coliform” 
bakterijomis.

+ Wounded Knee kaime, ku
rį okupavę laiko indėnai, įvyko 
susišaudymas su federaliniais 
agentais. Du indėnai buvo su
žeisti.

Žydų laiškas 
kongreso nariams
MASKVA. — Sovietų žydai iš 

Maskvos, Leningrado, Charko
vo, Kijevo, Vilniaus ir Novosi
birsko, iš viso 309 žmonės, pasi
rašė atvirą laišką, kurį nusiun
tė JAV senatoriui Henry Jack- 
sonui ir Atstovų Rūmų nariui 
Wilbur Mills. Laiške žydai pra
šo pagalbos išvažiuoti iš Sovie
tų Sąiungos. Kongresas prašo
mas daryti Maskvai spaudimą 
nepatvirtinant Amerikos-Sovie- 
tų Sąjungos prekybos sutarties.

šešių puslapiu laiško nuorašai 
padalinti užsienio koresponden
tams Maskvoje. Visi žydai, ku
rie pasirašė laiška. neišleidžia
mi todėl, kad jie dirbę svarbų, 
paslapčių turintį darbą. Laiške 
jie tą paneigia.

Amerikos vyriausybė šaltai 
žiūri į žydų pastangas boikotuo
ti ruošiamą prekybos susitari
mą. Vyriausybė siūlo žydų emi
gracijos klausima spręsti “tylios 
diplomatijos” būdais.

Sekmadienį į Maskvą atvyks
ta iždo sekretorius G. Schultz 
tartis dėl prekybos. Daug kon
greso narių grasina neratifikuo
ti prekybos sutarčių su sovietais, 
kol sovietų piliečių emigracija 
bus varžoma.

Pakistanas, tačiau, pareiškė 
nenorįs Bengalijos biharų, nes 
jie į Bengaliją persikraustė iš 
Indijos, kai ten Bigar provinci
joje prasidėjo musulmonų per
sekiojimas. Biharai karo metu 
labai padėjo pakistaniečiams 
malšinti bengalų sukilimą. Jų 
gyvenimas Bengalijoje šiandien 
nepakenčiamas, nors anksčiau, 
kai Bengalija buvo Rytinis Pa
kistanas, biharai dažnai turėjo 
aukštas valdžios vietas ir buvo 
patikimi Vakarų Pakistano ben
dradarbiai.

Parlamento rinkimų rezulta
tai Bengalijoje rodo, kad iš 300 
parlamento vietų premjero Pah- 
mano Awami lyga laimėjo 2l0.

Daug JAV minų 
seniai nebeveikia

18%

Marty Lofquitt iš Park City, Utah, ge
rai pasirodė slidinėtoje turnyrą Ste
amboat, Colo. Čia jis matomas šuo

lyje j tolį.

MAN AG VA. — Nikaragvos 
sostinės gyventojų skaičius po 
žemės drebėjimo pamažu didėja. 
Mieste nėra bažnyčių, visos su
griuvo drebėjime. Sužaloti na
mai remontuojami ir statomi 
nauji, nes butųneteko apie 200,- 
000 žmonių.

Londono policija 
suėmė 10 airių

LONDONAS. — Kaip vakar 
trumpai pranešta, 1 
bombos sukėlė Londone didelį į 
sąmyšį, ypatingai todėl, kad tą 1 
dieną streikavo traukinių dar
bininkai ir mieste buvo daugiau 
automobilių kaip paprastai. Pa
skutinėmis žiniomis nuo bombų 
sprogimo nukentėjo 240 žmonių. 
Daugumas buvo lengvai sužeis
ti, tik 20 turėjo likti ligoninėse. 
Vienas žmogus nuo žaizdų mirė.

Dvi bombos rastos nesprogu- 
sios, nes teroristai paskambino 
policijai ir pranešė, kur jos pa
dėtos. Tuoj po sprogimų polici
ja suėmė aerodrome septynis vy
rus ir tris moteris, kurie bandė 
išskristi į Dubliną ir Belfastą.

Sudanas uždraudė 
Palestinos veikla
KHARTOUMA8. — Sudano 

vvriausybė paskelbė, kad ii už
draudžia savo šalyje veikti vi
soms palestiniečiu organizaci
joms. Apie tai Sudanas pranešė 
Arabu Lygai Kaire. Preziden
tas Nimeiry apkaltino Al Fatah 
trijų diplomatų nužudymu: dvie
jų amerikiečių ir vieno bei po.

Al Fatah grunės vadas Yasir 
Arafat pasiuntė telegramą Egip- 

j to prezidentui. Joie iis sako. 
, kad Amerikos ikvėnta kampani
ja prieš palestiniečius Sudane 
neturi pagrindo. Saudi Arabijos 
ambasados užpuolimas ir diplo
matu žuvimas yra tik Priedanga 
veiksmams nrieš Palestinos žmo
nes. Į ta kaltinimą atsakė Su
dano informacijos ministeris 
Muša, kuris pažadėjo atsiusti 
Arafatui visus reikalingus įro
dymus. kad Al Fatah žmonės ti-

WASHINGTON AS. — Penta
gonas atidengė įdomią žinią apie 
minų gaudymą šiaurės Vietna
mo uostuose. Jerry Friedheim 
pasakė spaudai, kad šią savaitę 
nepavyko susprogdinti nė vienos 
minos. Korespondentai ėmė klau
sinėti, kodėl taip yra. Jis atsa
kė, jog dalis minų jau nebevei
kia. nebeaktyvios.

Korespondentai spėlioja, kad 
minos buvo su specialiais tam 
tikram veikimo laikui nustaty
tais užtaisais. Praėjus terminui, 
minos tampa tik rūdijančio meta
lo gabalais. Galimas daiktas, 
kad tos minos neaktyvios buvo 
jau daug savaičių, tačiau komu
nistai to nežinodami, bijojo 
plaukti per užminuotus vandenis.

Magnetinės, akustinės ir spau
dimo minos sprogdinamos heli
kopterių velkamais vandeniu in
strumentais. Magnetinės minas 
išsprogdina 33 pėdų ilgumo me
talinis vamzdis, kitas minas — 
“rogės” su elektroniniais impul
sais. Tos rogės įjungia minos 
užtaisą.

Komunistai nenori 
Argentinos rinkimų

BUENOS AIRES. — Argen
tinos revoliucijos partizanai bu
vo suėmę “Cronica” laikraščio 
leidėją ir grasindami jį nužu
dyti. privertė jį išspausdinti ta
me- laikraštyje Liaudies Revo
liucinės Armijos atsišaukimą. 
Leidėjas Garcia reikalavimą 
įvykdė, tačiau teroristai jo dar 
nepaleido.

Sekmadienį Argentinoje turi 
įvykti parlamento rinkimai, pir
mi po septynerių metų karinės 
valdžios. Revoliucionieriai* rin
kimus ragina boikotuoti. Iš
spausdintame atsišaukime sako
ma. kad valdžia pasiekiama ne 
balsavimais, bet tik ginklo jė
ga. nes išnaudotojai ir genero
lai nepaleis valdžios jokiuose 
rinkimuose.

Antradienį teroristai puolė ka
riuomenės ryšių bazę Cordoboje. 
Apie 40 vyrų nuginklavo įgu-

< Londone rfuvo padegta ka- j lą ir paspruko su 75 šautuvais, 
talikų bažnyčia, kurios klebonas dviem priešlėktuviniais kulkos- 
airis. Tai kerštas už airių pa- vaidžiais ir daug revolverių bei 
dėtas Lxmdone bombas.

Į y y j
. Ikrai dalyvavo diplomatų pagro- 

• bime ir nužudyme. Sudanas teis 
'pabėgusį Al Fatah vadą Sudane 
Yagsiną už akių. Jam pavyko 
pabėgti į Libiją.

Sovietų Sąjunga atsiuntė Jor
dano vyriausybei prašymą pasi
gailėti 17 mirties bausme nu
teistų palestiniečių. Prašymą 
pasirašė Aukščiausiojo Sovieto 
prezidiumas, apeliuodamas pa
keisti mirties bausmes lengves
nėmis bausmėmis.

uniformų.



DALYVAUJA:

AL. BRAZIS.
KRISTINA MILERIŪTĖ,
J. LAURUŠONIS, 
ALVINA GIEDRAITIENĖ.
AL. SNARSK1S,
ELEANORA ZAPOL1ENĖ,
J. ALEKSICNAS,
FILINA BRUNIENĖ,
j. PANKA.

CHICAGOS LIETUVIŲ CHORAS “PIRMYN" SCENOJ STATO 
JOHANN STRAUSS’O THIJŲ VEIKSMŲ OPERETĘ 

’’ČIGONU BARONAS
Režisierius - Dirigentas Muz. STEPHENS - STEPONAVIČIUS, su Simfoniniu orkestru 

MARIA HIGH SCHOOL AUDITORIJOJ. Visos vietos rezervuotos: PARTERIS 7, 6, 5, 4 Doleriai. BALKONAS 6, 5, 4 Doleriai. 
BILIETAI GAUNAMI MARGINIUOSE, 2511 West 6»th Street.

ŠEŠTADIENĮ, KOVO MEN.
24 dieną 8 vai. vak.

SEKMADIENĮ, KOVO MĖN.

25 dieną 3 vai popiet

IR
SEKMADIENĮ, KOVO MĖN.

1 dieną 3 vai. popiet .

“GRANDIES” ŠOKĖJŲ IŠVYKA
“Grandies” šokėjai išvyko ir 

jau grįžo iš savo sunkios ir « 
del s kelionės į Pietų Ameriką. 
Suprantama, kad kelionė pa
liko jaunose širdyse sunkiai už
mirštamus įspūdžius. Grupės 
globėjų komiteto pirmininkas'nemieloje tiek Brazilijoje jau- 
dr. L. Kriaučeliflnas vasario uuoliai buvo priversti kalbėti 
28 <1. sukvietė į “Gintaro” sve
tainę visus kelionėje buvusius 
šokėjus.

ratų prieš nusileisdamas ir jau 
buvo kilusi baimė, kad teks 
leistis ant jūros bangų. Vene-i.-Caracas, Venecucioje, kur šo- leistis ant jūros bangų. Vene- 

di-Įkėjus gražiai sutiko LB pirm, cueloje priėmimas buvo labai 
Venckus ir A. Dugno komite
tas. {domus buvo šokėjų iš Či
kagos ir vietinio lietuvių jau
nimo bendravimas. Tiek Ve-

lietuviškai, nes čikagiečiai ne
mokėjo ispanų ai portugalų 

jų meninius vadovus kalbos, o anie nemokėjo ang- 
ir spaudos atstovus. Kelios va- kiškai.
landos praslinko kalbantis su 
jaunimu ir klausantis jų pasa
kojimų ir įspūdžių.

Dr. Kriaučeliūnas pabrėžė, 
kad "šaunus mūsų jaunimas” 
š a kelione paminėjo savo veik
los 10 metų sukaktį. Dabar 
daug kas klausia, ar apsimo
kėjo ši kelionė, vargas ir iš
laidos? Jaunimo vienbalsis žo
dis — taip, apsimokėjo.

Kartu su grupe kelionėje' 
buvusi I. Kriaučeliūnienė davė 
trumpą kelionės apžvalgą. Va
sario 20 d. išvažiavo 18 šokėjų, 
akordeonistas Ąžuolas Stelmo
kas, dainininkė Audronė Simo
naitytė ir grupės vadovė Irena 
Smieliauskienė.

Tas jaunimo bendravi
mas, vykęs jau Čikagoje Jau
nimo Kongreso ar Tautinių šo
kiu šventės metu, buvo lietu
vybei labai naudingas. Vene- 
cueloje teko girdėti skaudžių 
žodžių, kad ten tik “žemo ly
gio šeimos kalba lietuviškai”, 
čikagiečiai jaunuoliai, kurie 
neabejotinai visi kilę iš “aukš
to lygio šeimų” prikišamai pa
rodė nesusipratusiems tautie
čiams, kad “didi gėda sava 
kalba nekalbėti”. Grandiečiai 
visur kalbėjo, dainavo tik lie
tuviškai. Jie buvo puikūs am
basadoriai. paliudijo 
Kriaučeliūnienė.

ponia

kalbė- 
Ji pa

is vykos 
kaip virš Brazi-

Panašiai apie kelionę 
Grupė turėjojo ir I. Smieliauskienė. 

dalyvauti Pietų Amerikos lie-Įpasakojo įdomesnių 
tuvių kongreso uždaryme. Pa-1 smulkmenų,
keliui į Sao Paulo buvo sustota lijos lėktuvas negalėjo įtraukti

šiltas ir nuoširdus, liks ilgai 
atmintyje. Gyveno visi pas lie
tuvius, kurie yra išsisklaidę 
tolimose Caracas apylinkėse. 
Svečius į koncertą vežti padė
jo vieno lietuvio milijonieriaus 
nupirktas parapijos autobusas. 
Venecuelos žiūrovai gyrė šokė
jus ir jų šokius, sakydami, kad 
“Grandis” turėtų tapti profe
sionaline grupe. Caracas kon
certe buvo apie 400 žmonių, 
pilna salė. Kitą dieną visus ve
žiojo po miestą, buvo baisu, 
kad jaunimas per daug nenu
sisvilintų karštoje Venecuelos 
vasaros saulėje. Gražų priėmi
mą jaunimui padarė savo sode 
d r. Klovai tė. Kartu su Venecu
elos lietuvių jaunimu buvo ke
pami lauke kepsniai ir visi pri- 
sidainavo iki užkimimo.

Brazilijoje paaiškėjo, kad kai 
kurios Urugvajaus ir Argenti
nos šokių grupės negalėjo at
vykti. Teko ilginti programą, 
nežiūrint didelių karščių lauke 
ir salėje. Japonų kultūros cent
re žmonių suėjo apie 1200, gra
ži scena. Du šokius šoko “Ne
munas”, toliau “Grandis”. Per
traukose dainavo solistė A. Si-

monaitytė. Žmonės visą laiką menės vadai. Jis esąs geras 
plojo, kartais net maišydami propagandistas ir neeilinis lie- 
muzikos taktą ir trukdydami.1 tuvis. Jo parama buvo naudin- 
Programa šokėjams pavyko la-Įga, kai Čikagoje skubiai rei- 
bai gerai, nors visi buvo šlapi, ikėjo gauti kelionėj vizas. Ga- 

Ši kelionė parodė sunkias vosi įspūdis, kad Brazilijoje 
lietuviy sąlygas P. Amerikoje dvasiškiai, kaip prel. Raga- 
tautinio išlikimo atžvilgiu. Kar- žiųskas, kunigas Šulcas, Sau- 

laitis ir kt dirba su jaunimu 
didelį darbą. Ragąžinskas bu
vo. grandiečius nuvežęs į kuror
to miestą Santas. Kelionėje vi
sus vaizdus ir istoriją aiškino

tais mes priekaištaujame savo 
jaunimui, kad jis blogai kalba 
lietuviškai. Ten sąlygos žymiai 
blogesnės. “Grandies” jauni
mas įdiegė ne vienam lietuvių 
kilmės brazilui gilų norą būti [jonas Bagdžius. 
lietuviu ir pramokti kalbėti lie-Į „ . . _ . .. . .
, ■ r,,;, , • • . i Po vadoves Smiehauskienestuviskai. Tik tam jaunimui rei- . .. . .....
kia naramos iš kitu saliu iš ajwe kehon? ir spūdžius pa- Kiel Ddl dlHUo 1S IklIŲ 13. * va . ■ • • t-* *1 » •* ... bnlnoin Bxrxrrai • Kriielz\Tto
Amerikos, kalbėjo Smieliaus- 
kienė. Jai patiko senu stiliumi 
laikomos lietuviškos pamal
dos, procesiją su tautinių raštų 
“karūnomis”, jos gautos iš Lie
tuvos, net šv. Kazimiero pa
veikslas gražiai išaustas line.

Urugvajaus jaunimas kvietė 
“Grandį” į Urugvajų, Venecu
elos — į Venecuelą, o Brazili
jos — pas juos. Už dviejų me
tų įvyks jaunimo kongresas ir 
visi grandiečiams šaukė — “Iki, 
pasimatymo”!

I. Smieliauskienė iškėlė di
delę prelato Ragažinsko įtaką 
ir “galią”. Sap Paulo mieste. 
Jo draugų tarpę yra valstybės 
senatoriai, policijos, kariuo-

kalbėjo dalyviai: Bruškytė, 
Danilevičiūtė, Raslavičius. Jie 
visi įtikinėjo, kad P. Amerikos 
jaunimas yra susipratęs ir sten
giasi būti lietuviais, tik j y tė
vai kalti, kad nesudarė sąlygų. 
Vaikinai ir merginos prašė gran 
diečių siysti jiems laiškus lietu
viškai, kad galėtų pasimokyti 
kalbos. Po Jauninto Kongreso

ANNUM

PASSBOOK
ACCOUNTS

Phone 847-1140

Grandiečiai
prasidėjo iki top pasivaišinę ėmė dainuoti, šok-

atsirado platesnės jaunimo or-(pasilinksminime, 
ganizaeijos.
nebuvusi veikla ir naujas tau-iti, net jau kiek “senstelėjęs 
tinis susipratimas. Danilevi
čiūtė išreiškė viltį, kad Brazi
lijos jaunimas lietuvybėje su
stiprės.

Pokalbių pabaigoje dr. Kriau- 
čeliūnas painformavo, kad ke
lionė kainavo kiekvienam po 
575,72 dol. įšokėjai patys susi
mokėjo po 100 dol. Kitus su
dėjo visuomenė per specialų 
vajų ir “Grandies” parengimuo 
se. Ar kelionė apsimokėjo?

Valdemaras Sadauskas pašoko 
ištraukas iš “Sadutės” (grynai 
merginų šokio). Vakaras pra
ėjo jaukiai, kad ir triukšmin
gai. Baigiantis, “Grandies” pir
mininkas Linas Raslavičius vi
sų šokėjų vardu padėkojo glo
bėjams, vadovei ir spaudai už 
jų grupės rėmimą. Šilčiausi 
žodžiai buvo išvykos organi
zatoriui dr. L. Kriaučeliūnui.

Jam atrodo — taip. Panašiai liūnas 
galvoja ir šokėjai, kurie lyg ir ^auis’ 
paslaptį išdavė, kad vajaus me
tu sūri 
pirminiąlęąs KTįądčeliūnas tu
rėjo pajudinti ir savo pinigi
nę. Čia daktaras kalbą nutrau
kė ir pakvietė visus prie stalo..

Retai kada senesnio amžiaus 
žmogui tenka būti jaunuolių

Jau atsisveikinant Kriaučę-
> priminė laikraštinin

kams, kad balandžio 1 d., 4 
vai. Jaunimo Centre statomos 

i vestuvės”, 
režisierius aktorius Valentinas. 
Tai vėl bus nauja premjera, 
kurios spektakliai jau kviečia
mi į kitas lietuvių kolonijas.

Sveiki sugrįžę grandiečiai!
A. P.

•inktų lūšy neužteko, kadi ^*auios lietuviškos
__ Irežisierius aktorius

PAID QUARTERLY AT

BRIGHTON
PER ANNUM

$5000 or more 
certificates 

2 year min.

CHOOSE FROM

%
 yearly

CERTIFICATE ACCOUNTS
$5,000 OR MORE-2 YEAR MATURITY

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

YIELD INCREASES TO 6.18% 
on interest accumulated for 1 year 
INTEREST COMPOUNDED DAILY

4671 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

yearly

CERTIFICATE ACCOUNTS
$1,000 OR MORE-1 YEAR MATURITY

YIELD INCREASES TO 5.92% 
on interest accumulated fer 1 year 
INTEREST COMPOUNDED DAILY

5
CERTIFICATE ACCOUNTS

A ' W $i,000 OR MORE-3 MONTHS TO 
LESS THAN 1 YEAR MATURITY

YIELD INCREASES TO 5.39% 
on interest accumulated for 1 year 
INTEREST COMPOUNDED DAILY

yearly

PASSBOOK SAVINGS
ADD TO OR WITHDRAW ANYTIME

YIELD INCREASES TO 5.13%
on interest accumulated for 1 year
INTEREST COMPOUNDED DAILY
PLUS:
• Deposits received by the 10th of the month, earn 

interest from the 1st. if the funds remain on deposit 
to the end of the interest period. Deposits after the 
10th of the month earn from date of receipt.

• On Passbook Accounts, interest paid to day of 
withdrawal.

SlflND/lRD 
ggg FEDEtylL 

S^/InGS
AND LOAN ASSOCIATION 

4192 Archer Avenue at Sacramento / Chicago, Illinois 60632

PER ANNUM 

$1000 or mors 
certificates

P

(WEST QF CALIFORNIA AVE.)

PER ANNUM

Investment 
Bonus 

certificates
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JEI JŪS NORITE SIŲSTI

SIUNTĄ - DOVANI I LIETUVA K USSR DALIS
NAU TĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 

ŽINOMOS FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 
(LICENSED BY VNEŽPOSYLTORG) 

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, New York, N. Y. l£019 —Tel: 581-6590—581-7729
Siuntiniai, siunčiami per mūsą firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių pri

statymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui Įvairiausių au

dinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

PACKAGE EXPRESS t TRAVEL AGENCY, INC.
Affiliated with POUAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, motociklams, šaldytuvams, te- t 
levizijos imtuvams ir Įvairioms kitoms sovietinėms prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR 
gyvenantiems giminėms. Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje Įstaigoje ar betkuriame mū
sų skyriuje.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 
9 valandos ryto iki 4 valandos popiet

MŪSŲ SKYRIAI:
ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Strwt_______
BALTIMORE 31, MO. — 1900 Fleet Street .................
BROOKLYbL N. Y 11218 — 485 McDonald Avenue 
BUFFALO ft, N. Y. — 701 Fillmore Avenue..... .......
CHICAGO 22, HI. — 1241 No. Ashland Avenue 
CHICAGO, ILL. 60629 — 2608 West 69 Street _......
CHICAGO, ILL. 60609 — 1855 West 47 Street_____
CLEVELAND 13, Ohio —. 1028 Kenilworth Avenue__
DETROIT 12, Mich, — 11601 Jet Campau Avenue......

' FARMINGDALE, N. J. — Freewood Acres Rt. 9 ......
HAMTRAMCK, Mich. — 11339 An Ccmpau Avenue 
HARTFORD A Conn — 122-126 Hillside Avenue ___
LOS ANGELES 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue 
NEWARK, N. J. — 378 Market Street_________
NEW YORK 3, N. Y. — 78 Second Avenue________
NEW YORK 3, N. Y. — 141 Second Avenue....... .......
PHILADELPHIA 23, Pa. — 631 W. Girard Avenue .___
RAHWAY, H. X _ 47 East Milton Avenue________
SOUTH RIVER, N. J. — 61 Whitehead Avenue_____
SYRACUSE, N. Y. 13204 — 51$ Marcellus Street___
TRENTON 10, N. A — 1152 Devtt Avenue 
UTICA, N. Y. — 963 BUefcor Street 

435-1654 
342-4240 
447-6465 
8954)700 
486-2818 
925-2787 
376-6755 
771-0696 
365-6780 
3634)494 
365-6740
249-6216 
385-6550 
642-2452 
674-1540 
475-7430
769-4507 
381-8800 
257-6320 
475-9746 
3924)306
732-7476
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Philomena sako

PODAROGIFTS, ING
PRANEŠIMAS

DEL DOLERIO KURSO PAKEITIMO
Skelbiame oficialų dolerio kurso nustatymą pagal apskaičiavimą

$L35 UŽ RŪBU

VNESHPOSYL-

6245 South Western Ave, 476-7575įgaliota priimti ir

arba tiesioginiai į mūsų vyriausią įstaigą:
&

1739 So. Halsted St, Chicago, Hl. 60608

1 — NAUJUMO*, CHICAGO t, ILL.— SATURDAY, MARCH 10, 1873

i/ATT

$3520.00
$3570.00
$3285.00
$2250.00

Taupymas yra šeimos pareiga. 
Įvairūs skelbimai masina visą 
šeimą pirkti ką nors naujo. Bet

Cosmos Parcels Express Corp., 488 Madison Ave., New York, N. Y. 10022
Package Express & Travel Agency, Inc., 1776 Broadway, N. Y, N. Y. 10019

Globe Parcel Service, Inc. 723 Walnut St, Philadelphia, Pa. 19106

ZHIGULI VAZ 2101
MOSKVICH 412 IE
MOSKVITCH 408 IE
ZOPOROZHETS ZAZ 968

PODAROGIFTS, INC. — VIENINTELĖ firma Amerikoje, gaunanti 
TORGO kvotas automobiliams specialiomis dolerio kainomis:

NAUJOS KAINOS: y
Nuolatiniai rubliniai certifikatai — $2.60 kiekvienas.

ALGIRDAS GUSTAITIS . jektyvesnė*. buvusios paltie* ir kariuomenės vadui būti pasiruę- tragiška? Vytauto Didžiojo Lie- ."kaičių, daugiausiai naudodama-

ĮVYKIAI, ŽMONĖS IR KT. 
NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE 

lll-čias gen. Stasio Raštikio atsiminimu tomas
Nepriklausomoj Lietuvoj įvai

rias aukštas karines pareigas tu
rėjęs div. gen. Stasys Raštikis, 
gim. 1896 rugsėjo 13 d., para
šė III-čią savo atsiminimų tomą, 
kurį Akademinės Skautijos Lei
dykla išleido 1972 m. Čikagoje. 
Kietais viršeliais, didoko forma
to. Iliustruota. Knygos vardas: 
Įvykiai ir žmonės. Kaina 15 dol., 
616 psl.

To paties autoriaus dvi pirmo
sios dalys, užvardintos Kovose 
dėl Lietuvos, išleistos “Lietuvių 
Dienų” leidyklos Los Angeles, 
Calif., Pirmas tomas 1956 m., 
turi 704 psl., antras tomas, Ko
vose dėl Lietuvos, išleistas 1957 
m. turi 688 psl. Iliustruota. Ka
žin kodėl autorius pakeitė leidy
klą ir atsiminimų vardą.

Apie du pirmu gen. S. Raš
tikio atsiminimų tomus pasisa
kymą rašiau “Naujienose” 1958 
m., nr. 103, 104, 105, 106 ir 107, 
pavadinęs: Nebaigtoji simfonija. 
Stasio Raštikio “Kovose dėl Lie
tuvos’” ir kapituliavimai be šū-

vio. Prieš pradėdamas rašyti tre
čiojo tomo įspūdžius, perskaičiau 
minėtą savo pasisakymą ir šiuo 
noriu pasakyti, kad tada para
šiau per griežtai, per grubiai, 
vietomis neatsargiai ir net įžei
džiančiai, dėl ko prašau gen. S. 
Raštikio atleidimo. Kada nors 
mano raštus spausdinant knygų 
pavidalu, — pataisyčiau.

Trečiojo tomo atsiminimai su
skirstyti į kelis skyrius ir daug 
skyrelių. Visus perskaičiau di
deliu įdomumu. Knyga parašy
ta atsargiau, apgalvotai, labai 
taktiškai. Duoda daugybę įdo
mių žinių, kurios, paskelbtos, pa
sidaro dokumentais. Neabejoti
nai svarbus įnašas ne tik lietu
vių tautos karinei literatūrai, 
bet ir lietuvių tautos istorijai/ 
tolygiai ir Pabaltijo istorijai. No
rint pasisakyti suintriguotais 
klausimais reikėtų nepalygina
mai platesnio aptarimo, nei šisai 
rašinys. Tikiu, kada nors tai pa
darys gen. Raštikio raštus pa
grindiniai nagrinėjantis ne pik
tai ar įniršusiai, bet galimai ob-

į Lietuva, Latvija ir Estija, drau
ge paimtos yra lygios pusės Ja
ponijos plotui.

Galvojasi: o kodėl Pabaltis 
toks, palyginus su Japonija, silp
nas? Atsakymų kiekvienas rasi
me, bet didelės svarbos yra ir 
gyventojų skaičius. Būtų nau
dinga, kad gerb. autorius sekan
čiuose savo raštuose aiškiai iš
keltų lietuvių prieaugliaus pa
didinimo reikalingumą.

Lietuva ginklus pirkdavosi už
sienyje. Nelaimei, kiekviena 
Pabaltijo valstybė ginklavosi 
skirtingais ginklais, o už juos 
turėjo mokėti, maždaug, dvigu
bai brangiau, nei jie kainuoda
vo anglų ar prancūzų kariuome
nėms. Sovietų Rusija buvo dar 
didesnė brangininke, nors iš ru
sų nebuvo norima pirkti dėl jų 
priešvalstybinės pogrindžio vei
klos mūsų tautos atžvilgiu. Di-

(Nukelta į 5 psl.)

i šusiam atremti galimą agresiją”, tuvių Batalionas Sibire, jo pasi- į sis P. Rusecko veikalo “Savano- 
Tatai gal būtų palengvinę pri- baisėtinas likimas, kai absoliu

čiai jokio humaniškumo netu
rintieji komunistai kardais su
kapojo to batalijono karininkus 
ir keletą kareivių, šis, vienas 
pasibaisė’tiniausių bestiališkumo 
veiksmų* prieš «avo tautai tik
tai gero norėjusius kariškius, tu
rėtų susilaukti nepalyginamai 
didesnio dėmesio lietuvių tauto
je, apie tai parengiant knygą, 
garsinant pasaulyje, iliustruo
jant. Istorikai, dailininkai, dra
maturgai, rašytojai, žurnalistai, 
ir dar atsimenantieji ar ką naujo 
žinantieji >— pajudėkite! Ge
rai, kad gen. S. Raštikis davė 
savo duoklę. O gal galėtų ta 
tema ir daugiau parašyti?
Žuvo, kovėsi dėl Lietuvos laisvės i

Skyriuje Karių aukos už Lie
tuvos nepriklausomybę, duoda dėstymų, yra geografinių žinių, 
įvairiuose frontuose žuvusiųjų daugiausia apie Pabaltį. Pav.,

asmens vertinimu.
Malonu, kad šiuo gen. Rasti-' 

kis savo atsiminimų nebaigia, imti drąsesnį ir ankstesnį spren- 
nes knygos pradžioje (11 psl.) dimą, kaimynams mums grasi- 
ir pabaigoje (590 psl.) rašo, kad nant. Be abejonės, tolygiai rei- 
turi ir daugiau parašęs. Lauksi- ketų veikti su Latvija ir Estija, 
me pasirodant. Į Keistai ir nesuprantamai atrodo,

kad nedidelės Pabaltijo valsty
bės neįstengė sudaryti labai 
glaudų ir vieningą susitarimą 
galimos agresijos atveju. Tie
sa, latviai ir estai baiminosi dėl 
Vilniaus klausimo ir nenuolai- 
džios lietuvių politikos tuo klau
simu, prileisdami, kad kaip tik 
dėl Vilniaus gali tekti jiems įsi
velti į karą, jei turėtų karinę są
jungą su Lietuva.

Čia buvo visų tų trijų tautų 
kaltė, tiek spaudos informavimo 
klausimu, tiek politiniu išsiaiški
nimu, tiek kariniu. Be abejo, po 
laiko lengva sakyti, bet ir prieš 
laiką galima ir net būtina turė
ti aiškų, tikrą, su vyriausybė
mis nesikeičiantį, nusistatymą 
tautai gyvybiniais reikalais. Gen. 
Raštikis rašo, kad panašiai bu
vę sunku tvarkytis per dažnai 
kaitaliojant karinius viršinin

kus, bei kt.
Atrodo, neturėtų būti tokių žy

mių svyravimų, nes,, pav., pasi
keitus redaktoriui, laikraščio li
nija išlieka nedaug pakitusi 
(aišku, yra išimčių), arba, pa
sitraukus kokios įmonės virši
ninkui, naujasis nedaro esmi
nių keitimų, kenkiančių įmonei. 
Arba universiteto vadovybė. Ir 
1.1.

Jei autoriaus minėtų trukdy
mų pagrindinei kariuomenės li
nijai buvo, tai į tai žiūrėtina kaip 
į nepakankamą lietuvių tautos 
vieningumo reikalą, kas tautą 
veda į pražūtį. Man atrodo, kad 
ir dabar lietuvių tautoje yra pa
grindiniai principai, kuriais vi
si sutinka. Išimtys negali stab
dyti. Nuo 1919 iki 1940 metų 
turėti 12-ka Lietuvos kariuome
nės vadų yra per daug, nors 
iš jų gen. Žukauskas buvo net 
keturis kartus. Praeities neįma
noma pakeisti, bet ateityje to
kių klaidų būtina išvengti. Kra
što apsaugos ministerių buvo 
net 22.

x Svarstymai
Gen. Raštikis trečiąjį savo at

siminimų tomą pradeda antraš
te Lietuvos kariuomenės vado
vybė, cituodamas iš kariuomenės 
vadovybės įstatymo.

“Respublikos prezidentas yra 
visų ginkluotųjų pajėgų vyriau
sias vadas. Jis įsako kariuome
nės vadui pradėti karo veiks
mus, kai paskelbiamas Lietuvai 
karas, arba kai priešo jėgos ver
žiasi į Lietuvos teritoriją”.

Manau, bent ši įstatymo dalis 
kiek nepilna, nes nenurodo kitos 
galimybės: artėjančios agresi
jos, galinčios išaugti į karą. Lie
tuvai pradėti karo veiksmus, kai 
priešo jėgos jau veržiasi į Lietu
vą, yra per vėlu, nes Lietuva ne
turi didelės teritorijos ir žmo
nių, karinių atsargų šaltinių, ku
riais galėtų pilnai naudotis po 
tokio tragiško įvykio. Todėl po 
to siūlau įrašyti tokį, ar pana
šų, sakinį:

“Svetimai valstybei grasinant, 
ar tokiam pavojui esant, įsako

rių žygiai — nepriklausomybės 
karų atsiminimai” I t., 1937 m. 
Iš viso karuose dėl Lietuvos ne
priklausomybės žuvo 1,444 ka
riai, šauliai ir partizanai, o drau
ge su mirusiais tuo metu nuo 
įvairių ligų — 4,256 asmenys. 
(183 psl.). «

Raštikis, pradėjęs tarnauti 
neprikl. Lietuvos kariuomenėje, 
1919 m. kautynėse prieš bolševi
kus ir lenkus buvo du kartu su
žeistas. Vienas iš tų sužeidimų 
net dabar, po 53 metų, dažnai 
atsiveria ir suteikia daug skaus
mo. (188 psl.). Ir dėl to reikė
tų atskirai gerbti mūsų garbin
gą kariškį, padėjusį Lietuvai iš
sikovoti nepriklausomybę.

Geografinės žinios

Tarp daugybės kitų minčių,
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Juozės Vaičiūnienės knyga
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100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

Atidžiau bežiūrėdami suras
tume ir daugiau pateisinimų, ko
dėl tiek daug paskyrimų daryta’. 
Pav., gen. Žukauskas, 1918.XII. 
19 d. paskirtas Krašto apsaugos 
ministerių, tačiau tų pareigų ne
teko eiti, nes tuoj susirgo šiltine 
ir plaučiu uždegimu (K. Ališaus
kas LE XXXV-24).

Kariškių aptarimai

Gera, kad duoda pasisakymus, 
kai kurių vyresniųjų Lietuvos 
kariškių aptarimus, jų charak
teristikas. Tokia literatūra nau
dinga įvairiais požiūriais. Net 
keliolika aptartų. Gal autorius iš
spaustų ir daugiau? Laukiau 
apie gen. Jurgį Kubilių, buv. pir
mą Vyriausiojo štabo viršinin
ką. Jį prisimenu visų geriau
siai, kaip nepaprastai malonų, to
lerantišką, labai teisingą, sportiš
ką, gerą lietuvį. Jam mirus ma
no rašinėliai, išspausdinti “Drau
ge” 1961 m., nr. 91 (tik tenai 
jo gimimo metus paskelbė 1785, 
kai turėjo būti 1875 m.), ir “Vie
nybės” nr. 16,1961 m., su teisin
ga data. Jis palaidotas Suvalkų 
Kalvarijos kapinėse greta sa
vo sesers ir mano mamytės, bei 
tėvelio.

Pasisako ir apie eilę kitų ži
nomų asmenų.

Kaip būtų puiku, jei būtume 
turėję daugiau “raštingų” Lietu
vos kariuomenės karo vadų, 
krašto apsaugos ministerių bei 
kitų. Jei kiekvienas būtų palikęs 
bent po vieną atsiminimų kny
gą! Kiek raštų yra paskelbta ar 
paliko gen. Silvestras Žukaus
kas ? Jie būtų labai svarbūs; nau
dingi. Pilno, galimai tikslesnio 
vaizdo ne visad pavykc apie lai
kotarpį, įvykius, asmenis susi
daryti iš vieno autoriaus raštų,. 
nors jie būtų ir teisingi, ir tikri. 
Ne viską tas autorius žinos, ne 
viską atsimins, ne viską galės 
tikrai, objektyviai aprašyti.

Puiku, kad davė duomenų ir 
pasisakymų apie įvairius lietu
vių karinius dalinius. Juo to
lyn nuo įvykių, tuo atsiminimai1 
brangsta, istorinėj*. Ypatingai

S20.000.000.

jei norite įsigyti namą, turėti 
pakankamai lėšų vaikų mokslui 
ar senatvei, laikas dabar 
pradėti taupyti.

Pinigai, taupomi Chicagos 
Taupymo ir skolinimo bendro
vės bet kokiame skyriuje, yra 
Federalinės valdžios apdrausti 
iki

savings and loan association
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druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.
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Mūsų spaudoje
“Apynasrio vergai”

Dirvos š. m. kovo 7 d. Nr.
pasirašęs (j) straipsnyje ant
rašte “Apynasrio vergai” gana 
įtikinamai pavaizduoja charakte
rius tokių lietuvių, kurie jau 
prieš arti 30 metų išnešę savo 
kudašių nuo negarantuoto liki
mo okupantų enkavedistų tardy
mų rūsiuose ir Sibiro kacetuose, 
dabar saugiai laisvame krašte 
atkutę pradeda “realiai” galvo
ti ir pasiduoti Lietuvos okupan
tui apynasriu pamaunamais. Au
torius be kt. aiškina:

Apynasris yra arkliui ant gal-

lietuviu kalbos žodynas”. Duo
damas ir apynasrio naudojimo 
pavyzdys' “veda arklį už apy
nasrio”.

Užmautas ant arklio galvos 
pakinktas paverčia arklį vergu 
asmens, kilris turi savo saujoj 
apynasrio vadžias. Arklys klus
niai seka tą kuris jį veda.

Apynasrio vergo filosofiją 
noriai prisiima tam tikra politi
nės išeivijos dalis. Nors pats po
litinio egzodo iš tėvynės faktas 
privalėtų išeivio dvasioje būti 
jo nekeičiamu apsisprendimu už 
Lietuvos laisvę, tačiau laikas, 
gerbūvis ir tam tikras lengvapė- 
vos maunamas pakinktas. Taip 
apibūdina apynasrį “Dabartinės

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai

Caro kapa tikrovės nepaslėpsi
Vakar nurodėme, kad marijonai savo skaitytojus 

“informuoja” netiksliais faktais. Jie įžanginiame aiški
na, kad carinės Rusijos emigracija turėjo įtakingą spau
dą ir informavo laisvąjį pasaulį apie įvykius komunistų 
valdomoje Rusijoje, tuo tarpu dauguma žinome, kad 
“carinė emigracija’ niekad nedavė tikslių informacijų, 
nes caro šalininkai neturėjo savo tarpe žmonių, kurie bū
tų supratę bolševizmo pavojų ir pasiruošę pastoti jam ke
lią. Jeigu tas žinias jie būtų turėję, tai bolševikai Rusi
joje nebūtų įsigalėję. Bolševikų agentams pavyko įsi
brauti tik į monarchistines rusų organizacijas ir jas iš
griauti, bet jie nepajėgė to padaryti su kitom rusų poli
tinėm grupėm.

Vakarų pasaulį savo studijom informavo A. Abro
mavičius, Vilniuje gimęs žydas, Viktoras Černovas, Da
vid Dalinas, B. Nikolajevas, N. Miliukovas, L Šteinbergas, 
A. šubas, o ne tuščiaviduriai monarchistai. Jeigu caras 
savo patarėjų tarpe būtų turėjęs protingų vyrų, tai sosto 
jis nebūtų praradęs. Minėtų vyrų studijos buvo išverstos 
į kitas kalbas ir net keliomis laidomis išleistos. Jeigu ma
rijonų organo įžanginio redaktorius šių vyrų darbus bū
tų pastudijavęs, tai jis nebūtų kalbėjęs apie “carinės Rusi
jos emigrantus”, bet būtų rašęs apie rusus, kovojusius 
prieš bolševikus pačioje Rusijoje, o vėliau tą darbą tęsu
sius tremtyje.

Mums atrodo, kad “caro emigrantų” kapa jam buvo 
reikalinga visai kitiems išskaičiavimams. Jis jau minėta
me įžanginyje rašo:

“Vak. Vokietijos dienraštis Die Welt paskelbė
• rašinį apie priemones, kurias bolševikai panaudojo 

rusų emigracijai sunaikinti. Žinodami, kad visi emi
grantai nepaprastai nepakenčia bolševikų, jie iš pa
grindų pakeitė taktiką. Priemonės buvo šėtoniškos. 
Jie pradėjo “bolševikų agentais” apšaukti iškiliuo
sius emigrantų vadus, jų kultūrininkus, profesorius, 
gydytojus, net dvasiškius. Agentai fabrikavo juos

1 šmeižiančius “dokumentus”, rašė niekinančius laiš-
• kus, vadino “sovietų simpatikais, kolaborantais”.

Dalis emigrantų visuomenės nuo vadų nusisuko...
“Emigrantų spauda buvo sunaikinta šitokiu bū

du. Pirmiausia buvo suniekinti kai kurie redaktoriai, 
paleidus apie juos pramanytus gandus. Tuojau į jų 
vietas veržėsi “patriotai”. Atsisėdę naujuos postuos, 
jie toliau beatodairiškai niekino tikruosius patrio
tus. .. Nuo besiriejančios emigracijos nusisuko jau
nimas nepakęsdamas ilgalaikių senų ginčų. Beveik 
visi jie įsiliejo į kitų tautų tarpą... (Draugas, 1973 
m. kovo mėn. 5 d., 3 psL).
Jeigu neprisimintume frontininkų Į spaudos konfe

rencijas atvežtų “berniukų ir mergaičių”, vartojusių

CRANE SAVINGS and Loan Association

tuos pačius epitetus, kuriuos marijonų patarėjas primeta 
“carinės Rusijos emigrantams”; jeigu nežinotume, kas 
atsitiko Ciceroj ir Marquette Parke, tai galėtume pati
kėti skaitytojams siūlomomis pasakomis apie “carinę 
emigraciją”. Nė vienas rusų emigrantų laikraščio redak
torius, kiek mums žinoma, nebuvo suniekintas. Jeigu re
daktorius moka aiškiai ir tiksliai dėstyti savo mintis, jei
gu jis siekia visai tautai žinomų, artimų ir pageidaujamų 
tikslų, jeigu jis truputį pastudijuoja ir surenka tikrus ir 
svarbesnius faktus, tai niekas jo suniekinti negali. Rusų 
emigrantų laikraščių redaktoriai išmirė, dažniausiai dėl 
senatvės ir prisikabinusių ligų.

Redaktorius gali tiktai pats susiniekinti. Jis tai pada 
r o, jei skelbia netiesą, jeigu skelbia, straipsnius, nepa
tikrinęs faktų, kaip minėto įžanginio autorius padarė, 
jeigu prie padarytos klaidos prisipažįsta, jeigu neparo
do reikalingo nuoširdumo, jeigu gina idėjas, skaitytojų 
daugumai visai nepriimtinas ir kt

Visi, kurie Rusijos “komunistus” pažįstame, ku
riems jų metodai yra žinomi, suprantame, kad jie gali 
paleisti įvairiausių gandų, gali prifabrikuoti dokumentų 
ir prirašyti įvairiausios neteisybės, bet mes taip pat ži
nome, kad rusų policija iki šio meto nepajėgė suniekinti 
ir apšmeižti nei vieno iškilesnio ruso. Iškilesnis rusas pa
jėgė melus paneigti ir tęsti savo darbą. Prie iškilaus vi
suomenės veikėjo šmeižtai taip lengvai nelimpa. Nuo jo 
jie atšoka, kaip lietaus lašas nuo žąsies. Reikalas kom
plikuojasi, kai rusas emigrantas pradeda flirtuoti su 
Maskvos agentais, kai jis patiki “komunistine statyba, 
kai nutaria grįžti į “sovietinę tėvynę”. Tas padarytą 
klaidą pamato tiktai sugrįžęs, bet iš ten rusas jo daugiau 
jau nebeišleidžia. Apie padarytą klaidą jis papasakoti 
jau negali.

Lietuviai yra santūrūs. Taip lengvai iškilesnių vadų, 
redaktorių, gydytojų, kultūrininkų, akademikų ir net 
dvasininkų jie neniekina. Gydytojas, mokslininkas ir 
dvasiškis lietuvių visuomet buvo gerbiami. Iki šio meto 
gydytojai buvo lietuvių tautos žadintojai. Jie kvietė lie
tuvius kovon už savo krašto laisvę, jie patys ryžosi rizi
kuoti savo karjera, o kartais net gyvybe, kad padėtų 
lietuviams apginti savo laisvę". Ankščiau gydytojas nesi
skirdavo nuo lietuviškos liaudies, ėjo kartu su ja ir jai pa
dėjo. Šiandien lietuvių tarpe nuotaikos jau šiek tiek kei
čiasi. Bet tas nuotaikas keičia patys gydytojai, o ne lie
tuviai. .

Kad lietuviai ir toliau gerbtų iškiliuosius, tai reikia, 
lietuviams padėti, nuoširdžiai paaiškintu Jeigu redakci
joje priimi ir vaišini pakviestą aukštą okupanto pareigū
ną, tai papasakok, kuriais sumetimais jį vaišinai ir su juo 
taurę gėrei. Jeigu dvasiškis nepataria vaikų siųsti į ko
munistų pavergtą Lietuvą, tai jam nereikia landžioti po 
susirinkimus, kuriuose svarstoma kaip daugiau vaikų, 
suorganizuoti ir ten pasiųsti. Jeigu gydytojui rūpi lie
tuvių sveikata ir gerbūvis, tai jis neprivalo siųsti vaikų 
į Rumšiškes. Jeigu redaktorius nenori, kad žmonių tarpe 
nekiltų abejonės, tai jis neprivalo ardyti lietuviams nau
dingą darbą dirbančių organizacijų. Nuoširdus pasisa
kymas svarbesniais klausimais daugiau padės, negu 
“carinės emigracijos” sena ir skylėta kapa.

diškumas egzodo faktą aptrau
kia “Wir vėjas pučia” atnašo- 
mis.

Apynasris, atrodo, stipriai 
įtvirtintas ant galvų tų, kas lan
kėsi ok. Lietuvoje, o sugrįžęs į 
savo saugų gerbūvį, į pilnutinę 
politinę laisvę, jau tyli, lyg pil
na burna vandens. Toks turistas, 
gink Dieve, neprasižios apie ok. 
Lietuvos padėtį, nors jis jau ta
po atsakingu liudytoju už Lie
tuvos laisvę. Tokia apgailėtina 
tyla nėra “gera byla” Lietuvos 
laisvės naudai. Tai pasyvi talka 
okupantui, žinomas yra narsus 
Don Kuraičio elgesys, kada jis 
doro žmogaus užsidegimu pareiš
kė protestą prieš Lietuvos oku
paciją. Jis buvo tas, kuris matė. 
O kur tie kiti šimtai, kurie lan
kėsi ir matė?

Kitaip elgėsi lietuviai, dar 
prieš pirmąjį karą, emigrantai. 
Aplankę Lietuvą, jie skaudžiai 
pliekė savo korespondencijomis 
carinės okupacijos faktus. Apy
nasrių ant savo galvų jie tikrai 
nedemonstravo. Tokį apynasrį, 
net pasigardžiuodamas, demons
truoja L. Dambriūnas (Akira
čiuose) .

Kai kuriems intelektualams, 
mokslavyriams, meno, rašto žmo
nėms, sovietiniai žongleriai už
mauna apynasrį itin mikliai. Tai 
purvinos išvaizdos lapuko “Gim
tasis Kraštas” triukai, šis la
pukas įgudo “respektuoti” apy
nasrio apmovimui numatytas au-

Priminęs, kaip kai kurie ne
pripažinti “genijai”, pastebėję 
tame “purvinos išvaizdos” lapu
ke atspausdintą savo eilėraštį ar 
savo vardą ar išvaizdą, pasiduo
da okupantų pasaldintam ma
salo gundymui ir taip tampa 
pamaunami už apynasrio, straip
snio autorius baigia:

Ir Adomo Mickevičiaus laikų 
lenkų emigracijos sūkuriai, pa
simetimas ir ieškojimai liudija 
mums dabar, kad dalis politinės 
emigracijos nieko nepasimoko ir 
nieko neišmoksta. O juk dabar
tinė Lietuvos okupacija yra pra- 
gaištingesnė už ano meto cari
nę Lenkijos okupaciją.

Laikai keičiasi, bet apynasrio 
vergų filosofija visad veisiasi 
emigrantų masėje.

Vyno derlius
San Francisco, Kalifornija. 

Vyno Instnitutas praneša, kad 
Kalifornijos vyno gamyba ir 
pardavimas praeitais 1972 me
tais buvo rėkordinis, būtent 
daugiau kaip 239 milijonai ga
lionų, tai yra 13 milijonų ga
lionų daugiau kaip 1971 me
tais. Institutas toliau praneša, 
kad Kalifornija gamina tris 
ketvirtadalius visos Amerikos 
vyno gamybos.

American Travel Scrvica Bureau, vadovaufamaa WALTER BASK; 
RASČIAUSKfe 1973 metais organizuoja 12 turiatinlv ekskurHįy i 
Lietuvą. Lietuvoje viaoa akskuraijoa vietos 11 dieny ■ VItutote, Kau
ne, Druckln In kuosa Ir Trakuose. Walter Rask-Rasčiauskas, pirma* 
pradėjęs vežti žmones j Lietuvą, ta darbą sėkmingai tgsja jau 12 moty. 
Jo iktunilM tvarkingai suorganizuotos vyksta sklandžiai.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

sww

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

O7r mokama dviaj y 
/c moty ccrtifi-

catamt. Mažiau-
• šia $5,000

ar daugiau
account

k

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

Prašoma aplankyti nauja mūsų namų.

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.

6

Nuo

Mes norė

>20.000.

5

1914 metų
Midland Savings aptar

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

Sąskaitos apdraustos iki

Passbook Savings
All accounts com
pounded dally —

paid quarterly

FMOMt 254401

Cvrtificata
(Minimum >5.000)

I Gegužės 21 d.
B CHICAGOS — >750.00

2- Gegužės 28 d.
B CHICAGOS — >798.00

3 Birželio 3 d.
B CHICAGOS — >863 00,

4 Ęirželip 25 d.
IŠ CHICAGOS — >815.00

4A Birželio 25 d. 
UŽPILDYTA

5 Liepos 9 d.
Iš CHICAGOS — >825.00, iš

5A Liepos 9 d.

15 dienų kelionė

16 dienų (su Leningradu) 
iš NEW YORKO — >700-00

17 dienų (su Leningradu) 
iš NEW YORKO — >765.00

15 dienų kelionė

21 diena (su Roma)

dienų14 
NEW YORKO — >725.00

21 diena (su Roma)
Iš CHICAGOS — >980.00, iš NEW YORKO — >880.00

6 Liepos 15 d. 14 dienų kelionė
Iš CHICAGOS — $835.00, iš NEW YORKO — >738.00

14 dienų kelionė 
NEW YORKO — $725

14
iš

21

dienų

diena

dienų

kelionė

(su Roma)

kelionė14
iš NEW YORKO — $700.00

15 dienų kelionė

14 dienų kelionė

7 Liepos 19 d.
B CHICAGOS — $825.00,

8 Rugpjūčio 1 d.
IŠ CHICAGOS — $825.00

9 Rugpiūčio 13 d.
B CHICAGOS — $960.00

Nr. 10 Rugpiūčio 22 d.
Is CHICAGOS — $800.00,

Nr. 11 Spalio 1 d.
B CHICAGOS — $720.00

Nr. 12 Gruodžio 19 d.
B CHICAGOS — $735.00, iš NEW YORKO — $635.00

Prašome iš anksto pasirinkti Jums tinkamą kelionės datą ir registruo
tis, nes dalyvių skaičius grupėse ribotas, {mokėjimas asmeniui $100. 
Paskelbtos kainos __ gyvenant dviese kambaryje; atskiras kambarys
— >85.00 papildomo mokesčio, ekskursijose su Roma >100.00 — pa
pildomo mokesčio.
ALL AIR FARES SUBJECT TO CHANGE AND / OR GOVERNMENT 

APPROVAL
Visais kelionių reikalais prašau kreiptis į:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 SOUTH WESTERN AVENUE

Chicago, Illinois 60643 Telefonas (312) 238-9787
Taip pat paruošiame kvietimusg giminėms atvykti į Ameriką; teikiame 
informacijas kelionių reikalais į visus pasaulio kraštus, parūpiname 

vizas ir bilietus.

IM

Mao perspėja
Pekinas. Turistai ir diplo

matai, kurie vis dažniau ir 
daugiau pradeda lankytis Pe
kine, praneša, kad kinai vis 
labiau pradeda susirūpinti pa
vojumi iš sovietų pusės. Pats 
Mao pasakęs kinų komparti
jos sričių vadams kad “gilin
kite savo tunelius“, kas esą 
suprantama kaip perspėjimas 
prieš sovietų ataką atominiais 
ginklais.

Namų atmatas degins 
energijai padauginti

Chicagos meras Daley pasa
kė. kad miestas planuoja mies
to ir namų atmatas paversti j 
elektros energiją, jas sudegi
nant 
nėse. 
matų 
ginta

vietinėse elektros jėgai- 
Keletas sunkvežimių at- 
išbandymui buvo sude- 
ConunonwealU) Edison

elektros įmonėje 1IX W. Čes
niai Road ir nustatyta, kad at
matų kuras duoda du trečda
lius energijos, kiek jos duoda 
mažai sieros turint' anglis.

Chicagos miestas kasmet 
surenka ir inciniratoriuose su
degina po 1 milijoną ii* 200.000 
tonų atmatų.

SKAITYK •NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIA MUS, 
TEISINGIAUSIAS SIMAS -4. t * yy f ’ w

4 — NAUJIENOS. CHICAGO A ILL — SATURDAY, MARCH 10, 1W>

Mes padidinome savo štabą greitai tvarkyti jūsų siuntas. 
Duokite mums savo siuntinius. Mes viską atliksim jų 

pristatymui

PAKETAI-DOVANOS
1 SSSR

SENA PATIKIMA FIRMA
TARNAUJA IR TOLIAU SAVO NUOLAT AUGANČIAI KLIENTŪRAI 

40 METŲ EGZISTENCIJOS TRADICIJOSE
Jei Jūs esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijen- 

tų, mes dėkojame Jums už palaikymą.
Jei nesate, mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą

- Jūs būsite mums dėkingi.
Tos pačios dienos eiga Paštu gautiems paketams

Dėl naujausių katalogų ir paskutinių nuostatų kreipkitės

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
(Affiliated with Podarogifts, Inc.)

723 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA. 19106
- Phone (215) 925-3455

NEW YORK CENTRAL OFFICE:
24Q FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y. 10001

Tarpe 27 ir 28-tos gatvių. Požemio traukiniai — BMT, EE arba RR. 
Autobusai — 1, 2, 5 ir 15.
TEL. (212) 725-2449

arba į bet kurią mūsų atstovybę bei skyrių:
PHILADELPHIA, PA. 19123 
1013 N." Marshall Street

WA 5-8878

BALTIMORE, MD. 21224 
3206 Eastern Avenue

DI 2-2374

SUTH BOSTON, MASS. 02127
I West Broadway 

r AN 8-8*84

BRANCH:
CHICAGO, ILL. 60622 
2242 W. Chicago Ave.

CLEVELAND, OHIO 44119
787 fest^tfa Street

DETROIT, MICH. 4S210

TA 5-7560

ELIZABETH, N. J. 07201 
9S6A Elizabeth Avenue 

354-7608 *

HAMTRAMCK, MICH. 43212 
iHK Aė -Campae Avenue

KANSAS CITY, KANSAS 66102 
Itfe. Bafhany

AT 1-17S7

MIAMI, FLA. 32131

MINNEAPOLIS, MINN. 55411 
Mtt Central Ava. M. 1.

Tol.: (612) 788-2545
NEW BRITAIN, CONN. 06052
97 Shuttle Meadow Auk

ir
: t

NEW YORK, N. Y. 10003 
101 First Avenue

OR 4-3930
OMAHA, NEBR. 68107 
5524 S. 32nd St. 

731-8577
PITTSBURGH, PA. 15222 
346 Third Ava.

GR 14712
LOS ANGELES, CALIF. 90026 
2841 Sunset Blvd, 

t 392-1566
SAN FRANCISCO, CALIF. 94122 
1236 — 9th Avenue

LO 4-7981
TRENTON, N. J. 08611

WORCESTER, MASS. 01604
* wwa ——— 4^ A-.—rvwft ISOW ws 

798-3347
PARMA, OHIO 44134 
5432 State Road 

749-3033
ROCHESTER, N. Y. 14621 
663 Hudeeri Ave.

BA 5-5923
VINELAND, N. J. 08364 
Parish Wall
West Landis Ave.

(609) 6914423 
SEATTLE, WASH. 98103 
1512 N. 39th St.

ME 34853
SOUTH RIVER, N. J. 08882 
168 Whitehead Aee.

257-2113
HARTFORD, CONN. 06103 
11 Charter Oak Ave.

249-6255



PR 8-8229

OIL ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIU 
IR BERKLIS UOQS

2858 W. 83rd Strset

Valandos pagal susitarimą

Rmx taL 2394683

DR. K. G. BAUDOS 
AAVSaaUA M MQTftKU LMM8 
GIN6KOLQGIM8 CHIRURGIJA 
6449 So. Putaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5 6446 
Prum* ligonius pasai susitarimą, 

jei neatailiepias szambinti 374-8012

f«|eL; PRoapoct 8-1717

GYDYIUJAS IR CtUKURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

uaU ka* dieną po pwui 1-3; wk. 7-8 
aktai antradieniais ir penktadieniais, 
freciad. ir sckmad. ofisas uždarytas.

Rez. 3241 WEST 66tb PLACE 
Phone; REpubli* 7-7868

DR* G K. BOBELIS
INKSTŲ |R SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tetef. 695-0533

P*« Valley Medical Center 
MO SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGMĄ ILLINOIS

DR. PETtR BRAZIS 
rMYSlCiAN ANO SURGEON 

4434 WEST 71st STREET 
taftsąr. Mfimieck 4-5849 

Raid.: 388-2233
OFISU VALANDOS;

irmaaienMis ir aetvtftad. 1—7 vaL. 
-uiradL, pen triad wni nuo 1—5. tree. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rou G1 84873

OR. W. EfiN-BSINAS
AKUŠERIJA ir moterų LIGOS 

^INtiKOLOGINČ CH4RURGUA 
el32 So. Kodzie Ava., WA 5-2670

. aianctos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 34001.

DR. NINA KRAIKEI - 
KMAUCEUUNAiTE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZiE AVĖ.

Tetef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. L MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET /

VALANDOS; Pirmad., ahtiad., ket- 
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo.® iki 11 vai ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2613 W. 7Ut St. — Tai. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

Ofisas 2750 West 71st St. 
Tol.: 9254296

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

uždaryta.
Rez tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

T<1.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir poaki. 24 ir 64 vak vak. Šeštadie
niai* 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. T urnos on is, M. D., S. C 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso tolei.: HEmteck 4-2123 
ReziA tatai.: Gltaon 86195

Priima ligoniu* pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepta, tai tėtei. Qi 84195,

P. ŠILEIKIS, 0. P.
QJRTHOPEDAS-PRQTEZ1STAS

Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
•k dažai. SpocieH pagalba kote**** 

(Areli Support*) ir L L

VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1. 
2850 We*f 83rd St., Chicago, III. 60629 

Tetef.: PRospect 6-5084

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
*NAwaN0Mr. — tvm gkuausu 

pasisekimą ibntji

LIETUVIŲ TAUTINES 
KAPINĖS 1

Sekmadienį, kovo 11 d., 2 
vaL po pietų Dariaus Girėno 
didžiojoje salėje, esančioje 
4416 & Western Ave., Chicago
je, įvyks Lietuvių Tautinių Ka
pinių sklypų savininkų suairin-

SPECIALŪS PAKETAI

Į LIETUVĄ
Viską* apmokėta.

Nemokama* pristatymas.

VISOS KAINOS YRA PAGAL 
NAUJĄ DOLERIO KURSĄ.

A
10 SKEPETŲ ...._____ $60.39
5 vilnones skepetos su mažomis 
ar didėlėmis gėlėmis arba tur
kiškais ornamentais ir 5 šilkinės 
skepeto*.

ORO PAŠTU — $69,74

5 VILNONIAI ŠALIKAI $86,35 
kartu su 6 yardais Metallik me
džiaga 3 suknelėm* arba 3 kos
tiumams.

- ★
IMITUOTI KAILINIAI — 

$118,80
Labai vertingi. Didžiausias pa- 
brinkimas

★

EKONOMIŠKAS SIUNTINYS 
$78,10

3Hė yardų geriausios vyriškam 
kostiumui medžiagos. 3 yardai 
moter. žieminei suknelei me
džiagos.

★
'SPECIALUS I $68.20

10 svarų bekono taukų, 10 sv. 
kvietinių miltų. 10 sv ryžių. 10 
sv. cukraus.

★

Yra ir daugiau specialių pa
ketų su vertingais daiktais

Reikalaukite mūšy naujo 
iliustruoto nemokamo katalogo

UŽSAKYKITE DABAR. 
UŽSAKYKITE TEK PER

INTERTRADE
EXPRESS CORP.
125 East 23-rd Street 

Fifth Floor.
New York, N. Y. 10010 

TEL. 982-1530

LABAI SVARBU —
Dėl vartotų drabužių:

Reikalaukite mūšy specialaus 
biuletenio

Mes turime 23 mėty patyrimą 
ir daug tūkstančių patenkintų 

kHįenty.

u R A D! N SK A S
GALITE NEMOKAMAI

LAIMĖTI 19” TV
Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—9. 

Treč. ir sekm. uždaryta.
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

......................... 11 I I* l|lll| —— 

G E L I N I N K A S 
(PUTRAMENTASi 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausias gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapam* gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ava. — 586-1220

WRWW WTR T,

SOPHIE BARČUS
RADIJO 4G IMPS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,
i 1490 kiL A. M.

Lietuvių kate*: kasdien ouo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryta. — šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9c30 vai. 
ryto.

Tetef.: HEmlock 4-2413
I 7159 $s. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629 
k—--------------------------------------------------į

kimna. kuuxm swtiriAlcMA* bus 
renkami 6 direktoriai kapinių 
vaęiovybėR.

Svarbu, kad kiekvienas skly
po savininkas dalyvautų šia
me susirinkime. Sklypų savi
ninkai yra atsakomingi už ka
pinių vadovybę, todėl jie pri
valo išrinkti tinkamus žmones 
toms pareigoms eiti. Iki šio 
meto kapinių reikalai buvo pa
vyzdingai tvarkomi. Jeigu bus 
išrinkti kapinių reikalais besi
rūpinantieji žmonės, tai jos ir 
toliau bus gražiai tvarkomos, 
bet jeigu bus išrinkti kitokius 
tikslus turintieji žmonės, tai 
kapinių tvarka gali pasikeisti.

Kiekvienas sklypo savinin
kas jau turėjo gauti praneši
mą apie sekmadienio susirin
kimą. Gautą kortelę reikia at
sinešti į susirinkimą. Nuo skly
po įleidžiamas tiktai vienas as
muo. Kortelę teks parodyti 
prie įėjimo, o vėliau tvarkyto
jams reikės atiduoti. Kas kvie
timo į susirinkimą negavo, tai 
privalo atsinešti sklypo nuosa
vybės dokumentą.

Šis susirinkimas neturėtų 
būti ilgas, nes dienotvarkėje 
yra tiktai kapinių valdybos 
pranešimas ir rinkimai. Ki
ti reikalai nebus svarstomi. 
Užtat kiekvienas sklypo savi
ninkas negali atsisakinėti. Svar
bu, kad kiekvienas dalyvautų 
susirinkime ir atiduotų savo 
balsus už žinomus ir patikimus 
kandidatus. M. Gudelis.

APLEISTAS SAVANORIS
Noriu atkreipti lietuvių bei 

organizacijų dėmesį į mūsų 
buvusio laisvės kovų savano
rio tragišką šeimos likimą.

Kazimieras Dobilas jau kęt- 
veri metai kaip sunkiai serga. 
Žmona nedirba ir besirūpinda
ma vyro globa visiškai išsisė
musi, suvargusi, serga. Gimi
nių neturi.

Kazimierinių proga užėjau 
pasveikinti savanorį su varda
dieniu. Pamačiau klaikų vaiz
dą. Butas virtęs mirtingųjų 
palata. Viename kambaryje 
jau veik be sąmonę* guli ligos 
iškankintas savanoris Kazimie 
ras, gi kitame kambaryje dar 
su gyvybės ženklu guli jo žmo
na Ona. Pasitiko viena jų ge
radarė ponia ir vedė pas vieną 
ir pas kitą — visų apleistiems 
baisiam likimui. Vien tylūs 
atodūsiai ir- ašaros. Jokios efek-

ĮVYKIAI, ŽMONĖS IR KT.

(Atkelta iš 3 psl.)_ 
džiosios valstybės ginklus par
duodavo spausdamos kitokiais 
ekonominiais varžtais.

Gen. Raštikis nurodo, kokie 
sunkumai buvo dėl pabaltiečių 
karinio bendravimo. Žiaurios 
pamokos, būtinos išvengti atei
tyje, pradedant šiandien!

Įdomus skirsnelis, kaip 1940 
m. Sovietų Rusija išprovokavo 
melą prieš Lietuvą, pasiuntusi 
numatytą šnipą, kaip Lietuva 
tokius bolševikų bandymus iš
aiškindavo ir atmesdavo, ir pan.

Atsikirtimai ir užbaigimai
Daug metų tylėjęs ir kentėjęs 

dėl užsipuolimų, šioje knygoje 
gen. Stasys Raštikis kaj kuriem 
jo raštų kritikams atsako taik
liai, ramiai^ atsargiau manda
giai, kartais pasinaudodamas ir 
kitų “pirštinaitėmis”. Ar ne 
perdaug dėmesio skyrė kritikuo
tojams? Gen. T. Daukantas sa
kydavo: “Juo aukščiau kilsi, tuo 
didesni vėjai pūs”.

Knygos korektorius praleido 
nemąža skirtingo šrifto raidžių. 
Geroje spaudoje skirtingi šrif
tai tuoj išimami, korektorių iš
braukiami.

Bendrai, knyga labai vertin
ga. Aišku, kiekvieną veikalą ga
lima įvairiai vartalioti ir kibti 
net prie nekibtinų sakinių.

Nemaža metų gyvendamas Los 
Angeles, Calif., jaučiu, kad šios 
vietovės lietuviai labai norėtų 
pas save pamatyti didž. gerb. 
gen. Raštikį vieną ar su žmona. 

(Būkite malonūs kuria proga ap
lankyti !

tyviua nuulkinjško* pagalbos. 
Patyriau, kad vienas mūsų 
daktarų net taip yra išsireiškęs:
— Duokite jam ramiai numirti.
— Deja, savanoris patvarus 
ir nemiršta, o “humaniškas” 
daktaras, turėdamas galimy
bę į ligoninę nenukreipia!

Tad jtviečiu skubiai šiuo rei
kalu susirūpinti visus lietuvius 
ir savanorio šeimai suteikti rei
kiamą konkrečią paramą.

Jų adresas: Ona ir Kazimie
ras Dobilai, 1820 So. 49t hAve. 
Cicero, UI. 60650; tel. OL 2-4631.

Lietuviai, paskubėkime Jiems 
padėti, kad vėliau nebūtų gė
da besiklausant sąžinės balso.

St. Petrauskas

Pensininkų pajamų 
mokesčiai

Social Security Administra
cijos, 1775 West Ogden Ave., 
Chicago, distrikto menageris 
Samuel J. White praneša:

ši žinia liečia visus Social 
Security pensijos gavėjus, ku
rie yra gavę nors vieno mėne
sio čekį 1972 metais, tebebūda
mi jaunesni kaip 72 metų am
žiaus. Jei jūsų pajamos iš tar
nybos darbo iš savo verslo 1972 
metais buvę didesnės kaip 
$1680, jūs turite iki 1973 me
tų balandžio 15 dienos išpildy-

ONAI MAŽIONIENEI
tragiškai žuvus, Jos žentui Juozui Latviui 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime

Laidotevių Direktoriai

MMA&EVANS
BENDRADARBIAI:

A. BUTKUS, 
L BALČIŪNAS, 
A. RAGAUSKAS, 
A. LAUKAFHS, 
V. PALAIMA

u MONIKAI

Novickienei,

mirus,

didelio skausmo valandoje, Jos vyrui kolegai Bernardui 
Žukauskui, Velionės vaikams — Algiui ir Ritai, motinai 
Mpjiikai Grigaitienei, seserims — Birutei
Baniūtei Mačiūnienei ir Aldonai Endziulaitienei, broliams 
— Kęstučiui ir Algirdui bei jų šeimoms ir visiems artimie
siems gilią užuojautą reiškia ir drauge liūdi

Lietuvių Teisininkų D-jos Centro Vaidyba ir 
Chicagos Skyriaus Valdyba

3 Metų Mirties Sukaktis

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugrįš!, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:

Žmona, duktė, žentas ir anūkai.

t

STANLEY MANKUS
Gyv. 10912 So. Artesian Avenue

Mirė 1970 metų kovo mėn. 10 dieną, sulaukęs 76 metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Raseinių apskr., Eržvilko vis.

Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Patiko nuliūdę; žmona Julia, gimusi Ažukaitė, duktė June Hill, 
žentas Ben. anūkai David ir Donald bei kiti giminės, draugai ir pa-

ti rapoitą apie savų pajamas 
1972 metais.

Latvių kultūras (tienos
Amerikos Latvių Sąjungos 

prezidentas Viktoras Viksnins 
praneša, kad Šį savaitgalį — 
šeštadienį kovo 10 d. ir sekma
dienį kovo 11 d. Chicagos Lat
vių Bendruomenės Centre vyks
ta latvių kultūros dienos su pa
skaitomis, muzika, meno dar
bų muge, koncertu, knygų, 
rankdarbių ir meno darbų pa
rodomis, latvių poezijos skai
tymu, latvių tautinių kostiumų 
ir papuošalų demonstravimu ir 
filmo apie latvius pasaulyje ro
dymu.

L B Centro adresas: 

Jvano RASTO PAMOKYMAI r paaiskvomal 
KEKVENA DENA BVTBB nUKSGONM

• • ė
Tcdėl mstydsim, kW tartais tokį <tebecį liudyt^ aplink «av% 

palik* viąski* *unk*nyb* ir nusktejhn*, fante prte mū*v teip lengvai 
prisikabina, kanfrybėįe bėkim* minas paskirtai! bėgimą. Bbr. 12:1.

Jūs, kurie pažįstate laimėjimą sav* aukštojo pavadinimo ir kurie sten
giatės bėgti tėo keliu, kuris veda prie ano teimejuno, “apojusakate sirena* 
proto savo”; pasistiprinkite ir nustatykite sav* tikslus ir pastangas; atnau
jinkite savo apsiėmimą; padarykite dvigubą sav* uolumą; atmeskite nu* 
savęs nereikalingus svietiškus rūpesčius; padidinkite save darbštumą; ir 
taip kaip Apaštalas ragina, bėkite per kantrumą bėgimą jums pastatytą. 
Bėkite, ne kaopo tas, kursai orą plaka, bet kaip tas, kuris turi atsakantį tiks
lą, ir kuris yra labai pilnas energijos ir yra p**irįžęa užtikrinti «av* par 

ir trinki

Kristus pasakė, kad jis totaioi bažnyčią. Bažnyčių na daug, bet n* 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. I visus šiuo* svarbius klausimu* rasite atsakymus nedidelėj* 
knygutėj*, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamri gausite, Jei 
parašysite tokiu adresu; F. Žavisi, 3715 W. 66th St, Chicago, Illinois 60629,

•V. KABIO TYRINĖTOJAI
• ■•■IMBBBBBBBBB8BBBBBBBBDBBBBBBBBBBKKK5

4146 North Ehton Avė., 
Chicągo, III. 60618.

SUSIRINKIMV

PRANEŠIMAI
— Lietuvių Moterų Draugija "Ap- 

svieto" maloniai kviečia visus atsilan
kyti į kortų ir kauliukų popietę — 
Bunco party. Bus gražių dovanų ir 
vaišės. Pelnas skiriamas labdarybei 
Įvyžs kovo 11 d. 3:00 vai. popiet Hol
lywood salėje, 2417 W. 43rd St. Auka 
1 doL

— Utenos Apskriti** klubo mėnesi
nis susirinkimas įvyks antradienį, i 
kovo 13 d. 7 vai. vak. Hollywood sve
tainėje, 2417 W. 43rd St. Yra daug 
visokių reikalų aptarti. Nariai prašo-, 
mi atsilankyti. Po susirinkimo, bus 
vaišės. Klubo Valdyba

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 
i»Z 2533 W. 71st Street

Telef.: GRovehill 6-2345-6

1410 So. 50th Avė., Cicero 
Telef.: TOwnhati 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSI® AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

...

A. STAMNAS,
J. PECKAITIS,
A. PAPLAUSKAS,
J. MATONIS,
S. DARŽINSKAS.

n i”.*

i n



TRUMPAI

.š/o sekmadienio ryttI — 
kovo 11 <1. iš didžiulės, vidur- 
vakaririėse valstybėse girdi
mos WGN stoties 720 banga, 
bus perduodama lietuviška pro
grama: pasikalbi j imas su Lie
tuvos Generaline Konsule J. 
Daužvardiene apie dabartinę, 
ypatingai religinę padėti oku
puotoje Lietuvoje ii' lietuviška 
plokšteliu muzika. Programa 
bus transliuojama (su ’■£> va
landos pertrauka) nuo 7 iki 7: 
30 ir nuo 8 iki 9 vai. ryto. Pro
gramos pavadinimas “Sunday 
Morning with Viiginia Gale”. 
Plokšteles programai paskoli
no Aldona ir Feliksas Daukai.

Programos išklausę, malonė
kite parašyti padėkos laiške
lius. WGN Radio, 2501 W. 
Bradley PI., Chicago, Iii. 60618.

K. Martinkus, gyv. ryti
nėje Gage Parko apylinkėje, 
užsisakė Naujienas.

Petras Rulis, New Port 
Richey. Fla., kariu su prenu
merata atsiuntė vajui 5 dol. 
šioje sparčiai augančioje apy
linkėje yra nemažai lietuvių, 
daugiausia pensininkų. Lietu
viškuose reikaluose jie toliau 
lieka aktyvūs ir remia lietu
višką spaudą bei bendruosius, 
darbus.

Prof. Vadovo Biržiškos

SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ ISTORIJA

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai.
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami ui $4.00, o kietuose 

viršeliuose ui $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasilsite tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608 

į ■ —*
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VELTUI
JŪSŲ NAMŲ

ĮVERTINIMAS
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. ARCHER AVE. (prie 47-tos)

254-8500
MES JUS LAIKOME SVARBIU ASMENIU

Su pagarba ERWIN J. MICHAELS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
įmigus ir sąžininga* patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ogų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, DLL. 60636. Tek WA 5-9209 
----------------------------------------- ---- <

SIUNTINIAI I LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2301 W. 6Pth St., Chicago, HI. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halstod St., Chlcae®, III. 60408. — Tel. 2544320 

įvairiu prekių pasirinkimas, motociklai, Šaldytuvai, automobiliai 
maistas, doleriniai Certifikatai. 

V. VALANTINAS
" ....... —^—11 ■—■■■■■U Į I II!

SIUNTINIAI I LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA
Wert 69th St, Chicago, DI. 60629. • Tel WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas įvairią prekių, 
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

r— Šeštadienį popiet Lombard 
miestelio policija kreipėsi j 
Lietuvos Generalinį Konsulatą 
pagalbos paklydusios lietuvės 
senelės reikalu. Senelė, pės
čią nuklydusi iš Chicago* į Lom
bardą (apie 20 mylių), atsisė
dusi ant geležinkelio bėgių pa
silsėti. Aliarmuoti du polici
ninkai važiuodami iki 90 m. 
greičiu, vos suspėjo pralenkti 
atvažiuojantį prekinį vagoną. 
Herojus policininkas jėga nu
traukęs senelę nuo bėgių, bu
vo taip sukrėstas, kad nebega
lėjo baigti dienos darbo. Kon
sule bandė keliais atvejais te
lefonu kalbėti su senele, bet ji 
buvo taip sklerozės paliesta, 
kad net neatsiminė savo pavar
dės. Konsule patarė apnakvy- 
dinti ją Lietuvos Dukterų S. 
Kudirkos namuose. Tačiau, 
laimei, senelės dukra, pasige
dusi motinos, kreipėsi į Chica
gos policiją, kuriai Lombardo 
policija Konsulės patarimu, 
pranešusi apie klajūnę, ir ją 
parsivežė namo.

šis tarpininkavimo inciden
tas Konsulei nebe pirmas. Pa
tartina į sklerozės paliestų se
nyvų žmonių rūbus įsiūti var
dą ir adresą. Jeigu traukinys 
būtų užvažiavęs paklydusią se
nelę, ji būtų “dingusi be ži
nios”.

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“N A U J I E N C S E”

KAZYS MAČIUKAS -
MACKE

Real Estate ir Insurance 
Brokeris

2549 W. 71st SL, Chicago

Kandidatuoja į 
Lietuvių Tautinių 

kapinių direktorius

KANDIDATAI J KAPINIŲ’
VADOVYBĘ

Ateinantį sekmadienį kandi- IŠNUOMOJAMAS DIDELIS, šviesus 
datuoja į Lietuvių Tautinių ka- miegamas kambarys moteriai. Gali 

> * ,. . ,. ma naudotis virtuvepiniŲ vadovybę šie cikagieciams 906 No ROCKWELL ST. 
žinomi lietuviai: | Tel. 489-6875 w \

1. Povilas Daubaras, dabartį- SUTINKU PRIŽIŪRĖTI NAMĄ, nu- 
nis kapinių prezidentas, dažyti jį. apvalyti, nupjauti' žolę už

, , ., ... , . . kambarį. Prašau tuojau parašyti i
-■ Martynas Gudelis, kapinių Naujienas. Box 183. 1739 So. Halsted 

sekretorius, St.. Chicago. Illinois 60606.
3. Jonas Jokubonis, dabartį- ■ ■ ' ■"

uis kapinių viceprezidentas ir ♦ “Čigonų Barono" pastatymo 
veiklus darbo komisijos narys, išlaidoms sumažinti Barbora 
įnešęs daug pagerinimų, Sinolelienė, buvusi ilgametė

L Bruno Klemka, dabartinis “Pirmyn” choro narė ir praėju- 
kapinių iždininkas ir veiklus šių pastatymų mecenatė, ir šį 
kelių lietuviškų organizacijų kartą paaukojo 100 dol. Ope- 
narys, relės spektakliai įvyksta kovo

5. Kazys Mačiukas, realestati- 21 25 ir balandžio 1 d. d. Ma
niakas, S1*A apskrities pirmi- rijos Aukštesniosios mokyklos 
įlinkas ir kelių lietuviškų <»r- auditorijoj. Bilietai gaunami 
ganizacijų valdybų narys, "Marginiuose”, 2511 W. 69th

(i. Jonas Drevinas, demokratų St., Chicago, Ill. 60629. (Pr). 
veikėjas, SLA pareigūnas ir-----------------------------------------

veiklus Amerikos Legiono na- ♦ Rašyt. Jurgis Gliaudą anks-
rys,

7. Aleksandras Zujus, 
metus dėstęs matematiką Chi- klausomos Lietuvos dienas. Da- 
cagos Universitete, domisi— ir bar išspausdintame romane jis 
rašo lietuvių kalbos ir matema- patraukliai vaizduoja 1918-1919
tikos klausimais, mėgsta 
matus ir dažnai laimi.

Tautinių kapinių reikalus ge
rai pažįstu, todėl ir patariu vi
siems savo prieteliams atiduoti 
savo balsus už viršuje išvardin
tus kandidatus į Tautinių kapi
nių vadovybę. Taip bus geriau 
kapinėms ir visiems Amerikos 
lietuviams.

Jonas Talalas

ildlv i ari <ie a;iC Casualty Cotner

» ■ ■■■■■”■ " —v
A. & L. INSURANCE & REALTY

A. LAURAITIS
INCOME IAX

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775

(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobiliu draudimai

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tol.: REpublie 7-1941

M. A. Š I M K IT S
Real Estate, Notary Public 

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

kitokį blankai.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

-------------- —----- -----------------  nuoširdūs ir geri žmonės, ku- 
rie tinka šios ištaigos adminis-

A. G. AUTO REBUH.BERS tracijai.
čia automobiliai išlyginami ir nuda-j 
žemi. Darbas atliekamas sąžiningai; 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

'■ ■ .r

AL. IR IGNAS 
taisome 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 778-9533 — TEXACO 
58-tos ir Western Avenue kampas

LIETUMS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Dažo namus ii lauko ir ii vidaus. 
Darbas garantuotas.

Nuo 2 iki 6 vai. po pietų 
skambinti YA 7-9107

STASYS ŠAKINIS

RČNTING IN GENERAL 
Nuomos

čiau išleistoj knygoj “AGONI- 
ilgus JA” rašė apie paskutines nepri-

šach- metų Lietuvos valstybės staty
bą. Čia pagrindinis veikėjas My-
kolas Sleževičius. Įdomiai pri
siminti K. Škirpa, D. Šleževičie
nė, F. Bortkevičienė, J. Kubilius,
S. šilingas, L. Gira, M. Velykis, 
J. Variakojis, A. Žmuidzinavi
čius, P. Klimas, P. Leonas, A. 
Smetona, A. Voldemaras, P. Gu
žas. V. Nagevičius, kun. J. Stau- 

1 gailis, J. Vileišis, S. Kairys, A. 
Janulaitis, M. Biržiška, M. Yčas, 
V. Bičiūnas, K. Musteikis, pik. 
Adamkavieius, V. Stašinskas, 
'J. Paknys, kun. VI. Mironas, B. 
Grigaitytė, J. Pajaujis ir daug 

[kitų visuomenininkų ir karių.

Dr. K. Griniaus Fondo leidi
nys. Spaudė M. Morkūnas. Kie
tais viršeliais su Br. Murino ap
lanku. 251 psl. Kaina 5.00. Či
kagoj pardavinėjama knygų 
parduotuvėse. Iš kitur užsisa
kyti paštu pasiuntus $5.25 šiuo 
adresu: J. Urbelis, 1649 No. 
Broadway, Melrose Park, Illinois 
60160. (Pr).

LIETUVIŲ
TAUTINĖS KAPINĖS

Man atrodo, kad ateinantį sek
madienį, kovo 11 dieną, Dariaus 
Girėno salėje vykstančiame su
sirinkime Lietuvių Tautinių Ka
pinių susirinkime, geriausia bū
tų balsuoti už šiuos vyrus kapi
nių direktorių pareigoms:

1. Povilas Daubaras,
2. Martynas Gudelis,
3. Jonas Jokubonis,
4. Bruno Klemka,
5. Kazys Mačiukas,
6. Jonas Drevinas ir
7. Aleksandras Zujus.
Daugelis jų žino, kaip eina 

kapinių reikalai. Jie yra taupūs,

Sklypo savininkas

TONY POWELL 
(Povilonis)

REAL ESTATE BROKER
2749 West 63rd Street 

CHICAGO ILL. 60629 
434-3400 or 735-1968

PUSMEČIU 60 DOLERIŲ 
(10 20 5/5/UM)

Pensininkams automobilių 
APDRAUDA

Amžius 62—80
J. BACEVIčII’S' 778-2233

HELP WANTED — MALI 
Darbininkę Reikia

PRESS BRAKE —
SET-UP MAN

Excellent starting salary, free hospi
talization and pension. 

Automatic increases.
SCHNEIDER METAL CO.

1805 So. 55th Ave CICERO. ILL. 
OL 63100

TOOL & DIE MAKERS 
Experienced in progressive dies, com
pound dies. Min $6.40 per hr. Over
time. Many Co. benefits. Paid vaca

tions, etc. Apply 
KRASBERG CORP.

M. Wright.
2501 W. HOMER

342-1100

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
ACME GRIDLEY OPERATE 

AND SET.
Day shift. Steady work with regular 

overtime.
Full Company benefits. 
Experience necessary.

Call BILL 384-6505

SECURITY GUARDS
need 2 expd. guards for Loop office 
bldg, split 55 hr. wk. Mon.-Fri. 7:30 
A. M. - 6:30 P. M. Call wkdays. 9 
A. M. — 4 P. M. for further details.

ADMIRAL SECURITY SERVICES 
1322 W. WALTON, CHICAGO 

Tel. 489-2700

HELP WANTED
FULL TIME. — Body and fender 
repair. Man with at least 5 years 
experience. — Good salary and 

benefits. 
456-2310

POLISHER AND BUFFER 
Experienced on Brass Castings. 

Steady work. 40 hour week. 
MELVIN WOLF & ASSOC.

223 W. HUBBARD ST. 
644-4997

MOLD MAKER
Patyręs su Engine Lathe. Mažiausiai 

50 vai. savaitė. S5.75 už valandą.
ACE MOLD CO.

4516 W. THOMAS ST.
Tel. 342-0848

NIGHT WATCHMAN
For enclosed lumber yard middle 
aged or elderly man preferred.

English sneaking.
MALKOV LUMBER CO.

Roosevelt Rd. & Campbell Ave.
733-7900

SETUP-SCREW MACHINE
Multi-million dollar company is look
ing for experienced setup personnel 
for New Britain screw machines to 
work on night shift. 11 hours per 
night. No Saturdays. Average earn
ings of $6 per hr. including night pre
mium. Time and one-half for all 
hours over 8 per day. Call 967-6300. 

Ask for Personnel.
An equal opportunity employer.

TOOL & DIE MAKERS
EXPERIENCED.

Also junior apprentices. Union Shop.
HILLSIDE TOOL & ENGINEERING

4143 MAY STREET 
HILLSIDE, ILLINOIS

544-7414

FOLDING PAPER CARTONS 
Two color Letter Press and two color 

Offset Pressman.
Window machine and glue machine 

Operators.
Bobst Diecutter Pressman. 

Full and part time.
PROGRESSIVE GROWING COMPANY 

585-2035

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

SECRETARY
Cheerful Evanston office needs high 
quality person with good typing 
and shorthand skills. Must enjoy 
working with people. Excellent sa

lary and benefits.
Call 869-6900

An Equal Opportunity Employer

OFFICE HELP — NO TYPING
Woman or Girl (any age). 

Must speak English.
108 WEST LAKE STREET

Room 200.
Phone: 372-8600 - Mr. Thomas

MOTHERS HELPER
Reliable woman live in pleasant North 
uburban home, five day week. Own 
room bath, four school age children. 
Good Pay and home for right person.

(312) 235-9100 Days 
SUSANNE or 784-2552 After 

5 P. M. collect.

SWITCHBOARD
OPERATOR — TYPIST

I-oop law office. 5 day week, 
group insurance, good salary.

CALL
CE 6-2768

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku »r Darbininkių

MACHINE OPERATORS 
MALE OR FEMALE 

For light machining. Good pay and 
working conditions. Insurance paW. 

H & S SWANSON TOOL CO 
2700 TOUHY AVE 

439-3242. Ext 44 
ELK GROVE VILLAGE. IL.

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žarna — Pardavimui Namai, Žarna — Pardavimui
------—-y -----------------------— -----------------------------
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 

IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS ĮMOK ĖJIMAI S
DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS. Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Virginia 7-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

rVTSŲ Rūsių Draudimo agentūra!
J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 

, INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
GARFIELD RIDGE GROŽYBĖ
Patrauklus pakelto ranch tipo mūri
nis namas 7 metų senumo su 3 labai 
patogiais miegamaisiais. Visas na
mas su centriniu oro vėsinimu. Tas 
namas yra didesnis. 25’ pločio, pasta
tytas ant 35’ sklypo. Beismantas iš
klotas tailomis. 12x25’ patio, 2 maši
nų garažas. Nauji prabangūs kilimai 
tame ypatingai švariame ir ištaigin
game name. Skambinkite stebukla
dariui. Skambinkite MICHAELS da

bar. Kalbame lietuviškai.
254-8500

FOR SALE BY OWNER
4 bdrm. Brick home. Lg. LR. Formal 
D. R. 2% Ba. Kit with bilt. In Elec. 
Range Ovens- & dishwasher — Cent. 
A. C. Underground lawn sparkler — 

1% c. Gar. A lot of house for 
$32.900.00.

Call 735-7222 for Appt.

PIGIAI PARDUODAMAS medinis pa
jamų namas Marquette Parke. Po 6 

vai. vakaro telefonuoti 434-9583.

PRIE 62tros ir Homan 5 kamb. 
PRTE 61-mos ir Albany 514 kamb. 
PRIE 66-tos ir už Pulaski 6 kamb. 
PRIE 71-mos ir Fairfield 5 kamb. 
PRIE 71-mos ir Albanv 8 butai.

Brokeris P. ŽUMBAKIS 
778-6916

CICERO. — Savininkas parduoda tvar
kingą 10 kambariu roominghouse 
plius butas. Geros oaiamos ir vieta. 

Tel. 652-3679.

PIRKITE DVI AR TRYS ŠEIMOS nau
ja 8 butų namą po 3 ir 4% kamb. 
$15.500 pajamų. MamueHe Parke. 

Mainys i mažesni. Tel. HE 4-2323.

MARQUETTE PARK
5 Room Bungalow. H. W. Heat.
Garage. Lot 30x125. $17.900.
Near 61-st and California Ave.

Bv owner.
HE 6-6475

beautiful townhouse
IN BOLINGBROOK

2 large bedrooms >114 baths. Full 
basement. Attached. garage, £elf- 
eleaning double oven. Swimming, 
tennis. Ouiet attractive neighborhood.

By Owner — $28,000 
739-3529

MEILĖ JŪSŲ TĖVAMS
Geresnis už dabartinius naujus, gra
žus ir labai natomis namas. 514 dide
li ir gražūs kambariai 1-me aukšte su 
3 miegamaisiais patogia virtuve su 
įmontuotomis krosnimis ir valgomuo
ju ioie Puikus ir patrauklus hutas ’š 
3 dideliu kambariu 2-me aukšte. Vi
sas namas m-a su ąžuolo durimis, me
džiu ir kabinetais visame veikia onS 
vėsinimo sistema in ausave’ nuo nof- 
vžnin ant Tockwood Ave. i šiaure nuo 
Archer arti labai geru mokvklu. Var
dan iūsu asmeninės laimės šiam har- 

genui skambinkite cfohnklaHariui.
Skambinkite MTOHAFt t; dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

chances
B imi o Prtx«<

PARDUODAMAS TAVERNOS BIZ
NIS. Savininkas išeina nensijon ba

landžio mėn 30 Hiena 
4018 So. ROCKWELL ST

BEAUTY SHOP
“2 Stations”

6600 So. CLAREMONT 
Low rent and good business.

42.3-8509 or PR 6-6318

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDOJ — ST PETERSBURG 
IR APYLINKEI 

Island Real Estate 
4506 Gulf Blvd.

St Petersburg Beach FJ 33706 
Area cede «13 362-1441 

LAIMA JAKUŠOVAS. brokeris/ 

SKAITYK PATS IR ®4F8GTNC I
KITUS SKAI’TTI

NAUJI ERAS

i BUTŲ NUAMAVIMASu ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO- 
JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

PAŽVELK
1% AUKŠTO MŪRAS. 2 butai — 

5% ir 4% kambarių. Karpetai. Alum, 
langai. Moderni virtuvė. Gazo šildy
mas. Garažas. $18,800.

10 BUTU 2 aukštų mūras. Arti 
Kedrie ir Parko. Apie $15,000 paja
mų. Galima gauti už $70,000.

PRIEŠ DEŠIMT metų, prieš Mar
quette Parką, statytas mūnj luksus 
pajamų namas, 5 ir 3 kamb'. butai, 
karpetai. naujas garažas. Daug prie
dų — S31.500.

MODERNI o KamP. mūro reziden
cija, puošnūs nauji karpetai, “built- 
in” virtuvė. 1% vonios. Du greta po 
30 pėdu lotai. Mūro garažas. S33.500.

ORIGINALUS APARTAMENTINIS 
NAMAS. Alumin, langai, naujas ga
ru šildymas ir garažas aptvertas pla
tus sklvnas. paiamų7 S6.600 metams. 
Prašo $45.000. Priims rimtas derybas.

PUIKUS 2 BUTŲ 19 metų mūras. 
2 atskiri šildymai, keramikos vonios, 
kabinetu virtuvės, alumin. langai, ge
ležinės tvoros, garažas, arti ofiso. — 
$36.000.

6% KAMBARIŲ didelis Georgian. 
1% VONIOS. įrengtas sausas beismon- 
tas. 2 auto garažas. Apie 20 metų, 
kaip naujas. S23.000.

2 BUTŲ 6 metu luksus mūras. 2 auto 
mūro garažas. Viengungiui Įrengtas 
beismontaš7 Arti ofiso. $48.800.

9 KAMBARIU 9 metų mūro reziden
cija. 2 modernios vonios. 2 atskiri šil
dymai. Cent, oro vėsinimas. Garažas. 
Arti Kedzie ir parko. $40.000

2 BUTU gražus mūras arti vienuo
lyno. Naujas gazo šildymas. 2 auto mū
ro gargrac $23 500.

6 KAMBARIU modernus medinis. 
Naujas gazo šildymas. Arti Margučio 
radijo. $15.800.

MODERNUS 6 KAMBARIŲ 14 metų 
mūras. Cent, oro vėsinimas. Įrengtas 
beismontas. baras. 114 vonios. 40’ lo- 
ta.s Garažas. $24.000.

PLATUS VERTINGAS TŪTAS Mar
quette Parke. Kaina $9.900

8 KAMBARIU 114 aukštu 16 metų 
mūras. 2 vonios, įrengta® beisman
tas. Garažas 83 ir Kedzie. $32.000.

Valdis Real Estate
T051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7290

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu ■, mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus vist, rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Oirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, m. 90409 Tel.: VI 7-3447

DEL AUKŠTOS KOKYBES. KAINOS 
Tl SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai Tuckpointing — mūro re- 
‘virtinimas !r valymaa Mūrininko, 
taliaus cemento ir dažvtojo darbai.

'įeitai įkainavimas. Skambinkite dabar
AL BELEAKUS. TeL 238-865$

Federaliniu ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 

INCOME TAX 
Nekilnojamo turto pirkimas 

pardavimas
REAL ESTATE

Parašų paliudijimas 
NOTARY PUBLIC 

Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS

ŠIMAITIS REALTY 
2951 W. 63 St. (prie Sacramento) 

Tel. 436-7878

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-M27

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS




