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AMERIKA PADĖS IZRAELIUI STATYT 
PAGERINTUS MIRAGE LĖKTUVUS

WASHINGTONAS. — Prezidentas Nixonas pažadėjo Izrae
lio premjerei, kai ji ląnkėsi Amerikoje, išlaikyti ginklų balansą 
Viduriniuose Rytuose. Pentagonas atidengė, kad Izraelis gaus dar 
keturias eskadriles kovos lėktuvų: 24 naikintuvus — bombonešius 
F-4 tipo ir 24 lengvuosius atakos lėktuvus A-4, Jie bus pristatyti, 
pradedant sausio mėn., per dvejis metus. Tie lėktuvai bus papil-1 
dymas prie jau pristatomų 42 F-4 ir 80 A-4, kuriuos prezidentas ! 
pažadėjo 1971 m. gruodžio mėn. Lėktuvų siuntimas bus derinamas ’ 
su arabų ginklavimusi sovietų lėktuvais.

Maskva sutinka HANOJUS PALEIS VISUS IKI KOVO 28

Pernai Sovietų Sąjunga at
siuntė Egiptui 120 Mig-21 lėk
tuvų ir 12 Suchoj-17 naikintuvų. 
Nemažai Migų gavo ir Sirija. Iz
raelis iki šiol gavęs virš 300 
Amerikos lėktuvu. Dar svar
biau, prezidentas pažadėjo pa
dėti Izraeliui gaminti paties Iz
raelio lėktuvus, pagerintus Su
per Mirage, kurių planus Izrae
lis gavo iš Šveicarijoje dirbusio 
su prancūzų lėktuvais inžinie
riaus Nauji Izraelio Miražai tu
rės amerikiečių General Elec
tric J-79 motorą, kuriuos turi ir 
F-4 lėktuvai.

Izraelio vyriausybė nutarė iš
plėsti savo ginklų pramonę ir 
čia Amerikos parama bus labai 
naudinga. Kol Prancūzija par
duodavo Izraeliui savo Mirage 
lėktuvus, Izraelis sugebėjo su
daryti atsargas tų lėktuvų da
lių ir jau pasistatė 18 Mirage-5 
modelio lėktuvų. Izraelio techni
kai dabar jau sugeba statyti to 
lėktuvo dalis, tik trūksta jiems 
motorų. Juos gaus iš Amerikos. 
Super Mirage yra dar greitesni 
ir toliau skrenda už naujausius 
prancūzų Mirage-5, kuriuos iš 
Prancūzijos gauna Libijos avia
cija.

šalia lėktuvų Izraelio inžinie
riai pagamino automatišką šau
tuvą, kuris esąs geresnis už Ame 
rikos M-16 ar sovietų AK-47. Iš 
Egipto atimtus sovietų ginklus 
izraelitais patobulino ir dabar 
gamina. Sovietų “Katiušų” mi
nosvaidžio modelis buvo pato
bulintas ir yra daug taiklesnis, 
negu sovietų. Panašiai izraeli
tai pasigamino naują tanką ir 
įvairių rūšių raketų.

Kol Izraelio pramonė pradės 
gaminti Super Mirage lėktuvus, 
praeis dar keli metai. Gamybai 
prasidėjus, laukiama tik vieno ar 
dviejų lėktuvų per mėnesį. To
dėl Izraeliui dar tenka pirkti lėk
tuvus iš Amerikos, kad arabai 
nepakeistų apsiginklavimo ba
lanso.

Bepročių ligoninės 
išnaudoja ligonius 
WASHINGTONAS. — Dvi or

ganizacijos, besirūpinančios pro
to ligų problemomis ir keturi be
protnamių pacientai skundžia 
teisme darbo departamentą ir 
reikalauja sustąbdyti daug kur 
ligoninėse praktikuojamą bau
džiavą. Pacientai bepročių li
goninėse naudojami įvairiems 
darbams pačiose ligoninėse ir net 
už jų ribų, pas įvairius tarnau
tojus. Jiems už darbą nemoka
ma ar mokamos juokingai ma
žos sumos, kaip centas į valandą. 
Tokių nesveikų darbininkų Ame
rikoje yra dešimtys tūkstančių, 
sako skundas.

Kai kur ligoninių pareigūnai 
aiškina, kad darbas sergantiems 
yra terapija, jiems naudingas 
užsiėmimas, padedąs išgj^ti. 
Skundėjai tvirtina, kad. prie
šingai, įtariama, kad pusiau pa
sveikę bepročiai tyčia laikomi 
ligoninėse, kur jie naudingi sa-

1$ VISO PASAULIO

WASHINGTONAS. — Nežiū
rint prezidento grasinimo vetuo
ti, Atstovų Rūmai priėmė 329 
balsais prieš 69 programas pen
sininkams paremti. Programos 
kainuos 1.4 bil. dol. Panašus pro
jektas senate buvo priimtas 82-9 
balsais. Prezidentas sako, kad 
tos programos duplikuoja kitas, 
kurios jau vykdomos.

WASHINGTONAS. — Ameri
ka vėl pradėjo spausti Prancū
ziją, kad ji derėtųsi dėl nuostolių 
Amerikai atlyginimo. Nuostolių 
turėta, kai Prancūzija pareika
lavo, kad Nato organizacija iš
sikraustytų iš Prancūzijos. Ame
rika turėjo 198 įvairius įrengi
mus, uostą ir gazolino vamzdžių 
liniją, neskaitant aerodromų, ka
reivinių, mokyklų ir kt. Ameri
ka prarado Prancūzijoj turto 558 

TURKIJOS PREZIDENTO RINKIMAI
ANKARA. — Turkijos parlamentas rinko naują prezidentą 

- - ir čia kilo konfliktas. Kariuomenės vadovybės-pastatytas kan-
mil. dol. Persikėlimas ir naujų didatas gen. Faruk Gurler po kelių balsavimų'^tegavo reikiamos 
patalpų statymas irgi daug kai- dviejų trečdalių daugumos. Politinės partijos išstatė savo kandi- 
navo — apie 255 mil. dol. Ameri-, datus: teisingumo partija pastatė senato pirmininką Tekin Ari- 
ka reikalauja tuos nuostolius pa- ( burun ir demokratų partija — Feruk Bozbeyli. Pirmame balsavi

me Gurler gavo 176 balsus, Ariburun — 282 ir Bozbeyli, buvęs 
asamblėjos pirmininkas, — 45 balsus.

dengti.
SAIGONAS. — Vengras, pa

bėgęs iš Paliaubų Kontrolės ko
misijos ir gavęs Australijos vizą, 
yra 22 metų vengrų armijos ser
žantas Gyorgy Wallner.

WASHINGTONAS. — Nar
kotikų biuras paskelbė spaudai, 
kad per penkias savaites bend
rai su Meksikos pareigūnais prie 
Arizonos sienos su Meksika bu
vo konfiskuota 24 tonos mari ju- 
anos ir 9.3 svarai heroino, su
imta virš 100 asmenų. Narkoti
kų vertė — 19.2 mil. dol.

Po pirmųjų dviejų balsavimų 
konstitucija reikalauja išrinki
mui paprastos balsų daugumos, 
šiuos atveju 317 balsų. Daug 
priklausys nuo nemažos respubli
konų partijos atstovų, kurie pir
muose balsavimuose nedalyvavo. 
Rinkimus stebėjo apie 100 aukš
tų karininkų ir parlamento rū
mai buvo apsupti kareivių. Spau
doje draudžiama rašyti apie rin
kimus. Dėl tų varžymų respubli- 

TEL AVIVAS. — Pirmasis Iz- .Uonai ir boikotuoja balsavi- 
raelio premjeras David Ben-Gu- 
rion buvo skubiai išvežtas į li
goninę su skausmais kritinėje. 
Jam jau 86 metai.

MONTGOMERY. — Alaba- 
mos gubernatorius George Wal-j 
lace, kuris po atentato yra pu-1 
siau paralyžuotas, gavo kinų gy
dytojo Ling Chu iš New Yorko 
“acupuncture” gydymo kelis se
ansus, tačiau jo sveikata nuo to 
nepagerėjusi.

MASKVA. — Iždo sekretorius 
George Schultz Maskvoje kai-1 
bejosi su sovietų ministeriais 
apie žibalo ir dujų pirkimą iš 
Sovietų Sąjungos.

BILLINGS. — Amerikos in- nerolas Gurler. 60 metų amžiaus, 
dėnai, meksikiečiai ir negrai ve-( tik prieš savaitę pasitraukė iš 
ža į Wounded Knee kaimą, kurį 
okupavo indėnai, dvi tonas mais
to ir vaistų. Nežinia ar juos pra
leis federaliniai agentai, kurie 
apsupo indėnus.

WASHINGTONAS. — Brok- 
lyno atstovas kongrese- Carey 
reikalauja, kad vyriausybė im
portuotų iš užsienio daugiau sū
rio, kurio kaina Amerikoje la
bai pakilo.

vo atliekamu darbu. Kai kada 
pacientai nepaleidžiami į gyve
nimą, nes ligoninės bijo netek
ti jų darbo jėgos.

Bylos tikslas esąs ne pinigų 
ieškojimas, bet noras užkirsti 
kelią sergančių išnaudojimui.

Whs

klausimu, sako Zemijatinas.
Kovo 6 d. japonų premjeras 

Tanaka pasiūlė Brežnevui atgai
vinti derybas, o tą pačią savaitę 
užsienio reikalų ministerija pa
skelbė, kad Japonija gali pasira
šyti sutarti ir be salų atgavimo. 
Sutarčiai didžiausią kliūtį su-

Britanijos princesė . 
daro miesto, kur yra 17 i 
cesė po dideliu medžiu susitiko

mą.

Turkijoje kariuomenė, dau
giausia dėl prezidento Sunay įta
kos, paliko demokratinę valdžią, 
į kurios reikalus ji nuolat kiša- 

Į si. Spalio mėnesį turi įvykti par- 
i lamento rinkimai, kurie gali pa
keisti dabartinį partinį susi 
skirstymą. Didžiausia politinė 

. partija, kurios premjeras De- 
I mirei buvo karo vadų pašalintas 
Į1971 m. kovo mėn. turi vilčių lai- 
i mėti parlamento rinkimus ir da- 
i bar išstatė savo kandidatą Ari- 
burun į prezidento vietą.

Kariuomenės kandidatas ge-

kariuomenės štabo viršininko 
vietos, kad galėtų kandidatuoti į 
prezidentus. Jis buvo paskirtas 
senatoriumi, kas jam suteikė 
teisę kandidatuoti. Politinės par
tijos tačiau nepritaria jo kandi
datūrai ir karo vadams teks da
ryti didesnį spaudimą į parla
mento narius, jei jie norės ma
tyti Gurler prezidento kėdėje.

Jau dveji metai, kai Turkija 
valdoma karo stovio sąlygose. 
Valdžia suėmė apie 4,000 komu
nistų ar jų šalininkų. Daugelis 
gavo nemažas kalėjimo bausmes. 
Turkijos kariškiai tik tada ža
da sugrąžinti pilnas parlamen
tarines laisves, kai nebebus kai
riųjų sąmokslo pavojaus.

lankydamasi Etiopijoje, buvo 
mtmečio karaliaus Fasilido ki 
sitiko vietines slaugiu mokyki

priimta Gon-
Prin-

> studentes. .

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Prezidentas Nixonas pa
siuntė kongresui siūlymą sugrą
žinti mirties bausmę už sunkes
nius nusikaltimus. Prezidentas 
siūlo be pasigailėjimo bausti 
krašto išdavikus, sabotažininkus, 
lėktuvų, žmonių grobikus, pira
tus, Siūlomos sunkesnės baus
mės už narkotikų platinimą.

♦ Beirute Al Fatah organiza
cijos vadas Arafat pareiškė, kad 
jis negali uždrausti ir neuždraus 
teroristinės Juodojo Rugsėjo 
grupės veiklos, nes ji atsirado iš 
arabų desneracijos.

4t Izraelio užsienio reikalų mi- 
nisteris Ebanas reikalauja, kad 
Libanui būtų taikomos sankci
jos už teroristų rėmimą. Jis siū
lo nevadinti teroristų “partiza
nais”, nes šie, paprastai kovoja 
prieš ginkluotas jėgas, o tero
ristai puola neginkluotus žmo
nes.

+ Antradienį naktį pietinėje 
Illinois dalyje siautė audros. 
Highland, Ill., sugriauti trys na
mai.

< Iždo sekretorius George 
Schultz vakar buvo susitikęs su 
sovietų komunistų partijos va
du Brežnevu ir tuo pasikalbėji
mu baigė savo derybas Maskvo
je.

+ Federaliniai agentai ir še
rifai vėl apsupo indėnų laiko
mą Wounded Knee kaimą, kur 
laikosi apie 300 ginkluotų indė
nų.

HAMILTONAS. — Bermudos 
valdžia pareikalavo, kad visi gy
ventojai sugrąžintų policijai sa
vo turimus revolverius. Regis
truotų ginklų yra 800. šeši as
menys Bermudoje suimti ryšium 
Su gubernatoriaus ir jo adjutan
to nušovimu.

derėtis su japonais
MASKVA. — Įtakingas Krem

liaus pareigūnas, Tass agentū
ros direktorius Leonid Zamijatin 
rašo Sovietskaja Rosija laikraš
tyje, kad jau pats laikas pasira-

CLARK BAZĖ. — Vakar iš Hanojaus į Filipinuose esančią 
Clark aviacijos bazę atskrido dar 108 amerikiečiai belaisviai, šiau
rės Vietnamas paskelbė, kad jis paleis visus amerikiečius dar prieš 
kovo 28 d. terminą, nustatytą Paryžiaus karo paliaubų susitarime, 
šioje paleistųjų grupėje yra ir aukščiausio laipsnio belaisvis, avia
cijos pulkininkas John Flynn, 50 metų amžiaus. Jis buvo neoficia
lus belaisvių viršininkas. Išlipęs iš lėktuvo pulkininkas pareiškė, 

syti Sovietų Sąjungos-Japonijos kad visai Maisvių grupei buvo didelė privilegija tarnauti savo tė- 
taikos sutartį. Daug priklauso vyne* sunkiose sąlygose. Jis padėkojo prezidentui, karinei vado- 
nuo Japonijos laikysenos šiuo,'^^^ *r 'įsiems Amerikos žmonėms už paramą, pastangas ir gy

vybes, belaisvių paleidimui paaukotas.

darė keturios japonų salos: Shi-. tor Campora, išrinktas Argenti- 
kotan, Kabomai, Kunashiri ir nos prezidentu, paskelbė, kad jis 
Etorofu. Jas sovietai okupavo neužilgo važiuos į Ispaniją pas 
paskutinėmis karo dienomis ir 
nenori nei kalbėti apie jų atida
vimą Japonijai.

Zamiatino straipsnis laikomas 
ženklu japonams, kad Kremlius 
pasirengęs derėtis dėl taikos su
tarties ir, japonams nusileidus Riasi laimėjimu. Pats Peronas 
salų klausime, sutartis gali būti Ispanijoje tyli ir su koresnonden- 
greit pasirašyta.

Leido organizuoti 
arabų universitetą
TEL AVIVAS. — Izraelis da

vė leidimą okupuoto Jordano da
lies arabams steigti Palestinos kad Peronas sugebėjo pasirink- 
tiniversitetą, kurio skyriai bus ti patrauklų kandidatą — den- 
Ramallos, Tulkarmo, Hebrono ir , tistą Campora. Nors jis nieko 
Nablus miestuose. Izraelis lėšų prie savęs nepatraukė, tačiau 
šiai mokyklai neduos ir nesikiš nieko ir neatstūmė, kampanijo- 
į jo reikalus, kol nebus kursto- j e laikėsi kukliai ir visur kar
ma prieš Izraelį ar žydus. | tojo, kad jis tik vykdys Perono

Keturiolika iniciatorių, kurie' valią, kai taps prezidentu. Cam- 
prašė leidimo steigti uni versi te-: pora peronistų nesujungė, bet jis 
tą, visi yra vietiniai arabai. Pla-1 jų ir nesuskaldė. “Descamisa- 
nuojama universitetą atidaryti dos” — bemarškiniai — balsavo 
1974 m. su 1,000 arabų studentų ’ už Perono mitą, nes infliacija ir 
iš Gazos ir iš Vakarinio Jordano 
kranto.

šios mokyklos steigimui prie
šinasi radikalai .palestiniečiai 
kurie nenori matyti normalaus 
gyvenimo Izraelio okupuotose že
mėse.

Staigus liatut Brazilijai*, Rio da Ja- 
naira m rasto gafvaa pavarta upami*.

Campora važiuos 
lankyti Perono

BUENOS AIRES. — Dr. Hec- 

savo rėmėją ir įkvėpėją — bu
vusį diktatorių Peroną. Campo- 
ra pareiškė nebūsiąs nei vienos 
dienos prezidentu, jei generolas 
Peron negyvens Argentinoje.

i- j Argentinoje peronistai džiau-

tais nesusitinka. Peronistų lai
mėjimas sukėlė nerimą kaimy
ninėje Brazilijoje, kurios santy
kiai buvo šaltoki ir su karine 
Argentinos valdžia, o dabar, pe- 
ronistams laimėjus, gali dar dau
giau atšalti.

Užsienio stebėtojai, nagrinė
dami peronistų laimėjimą, sako, 

ekonominiai sunkumai nusibodo 
visiems argentiniečiams.

Priėmė naują 
konstituciją

BEIRUTAS. — Sirijos konsti- 
jtucija, kaip skelbia jos valdžia, 
i buvo gyventojų referendume 
l priimta 97.6'T visų balsuotojų, 
i Dėl tos konstitucijos Hama 
; mieste įvyko kruvinų protesto 
! riaušių. Daug Sunni musulmo- 
i nų balsavimą boikotavo. Jie rei- 
į kalavo. kad konstitucijoje būtų 
t įrašyta, jog islamas yra valsty
binė Sirijos religija. Valdžia to 
nepadarė, tačiau įrašė kitą pa- 
ragrafa. kad Sirijos prezidentas 
tegali būti musulmonas.

Konstitucija skelbia Siriją so
cialistine. demokratine arabų 
valstyl>es ir patvirtina Sirijos 
ryšius su Egiptu ir Libija Ara
bų Respublikų Federacijoje.

Jau pritrūko 
sviesto ir bulvių

MASKVA. — Sovietų parei
gūnai passakoja koresponden
tams. kad kai kuriuose Pavol- 
gio ir Uralu miestuose jau pri
trūko sviesto ir bulvių. Vietinės 
įstaigos įvedė normas ir produk
tai pardavinėjami tik ribotais

I kiekiais, kada jų iš viso atve
žama.

Vietiniai pareigūnai pripažįs
ta, kad padėtis kai kuriose Vol
gos vietovėse yra rimta. Sovietų normaliai bloga Dėl to kaltina- 
piliečiai seniai pripratę stovėti mas blogas praėjusių metų der- 
ilgos eilėse prie parduotuvių ir liūs.

Tarp belaisvių buvo laivyno 
komanderis John McCain III-sis, 
buvusio Amerikos karo jėgų Ra
miajame vandenyne vado sūnus. 
Jis išlipo iš lėktuvo šluobuoda- 
mas. Belaisvius sutiko dabarti
nis Ramiojo vandenyno jėgų va
das admirolas Noel Gayler.

Pentagono žiniomis, Pietų 
Vietnamo kariuomenė po paliau
bų pradžios atsiėmė iš komu
nistų apie 400 kaimų, kuriuos 
komunistai buvo okupavę prieš 
pat paliaubas ar jau po jų. Pa
liaubos Vietname yra laužomos 
abiejų pusių. Nuo sausio 23 d. 
kare žuvo 12,590 komun’stu ir 
2,597 pietų vietnamiečiai. Tai 
vis aukos po paliaubų paskelbi
mo.

Žvalgybos žiniomis, šiaurės 
Vietnamas pasiuntė Į pietus per 
Ho Chi Minho kelius: 310 tankų, 
150 artilerijos pabūklų, 150 
priešlėktuvinių pabūklų ir apie 
60.000 kareivių. Jie laikomi ne 
Pietų Vietname, bet Kambodijos 
ar Laoso bazėse. Valstybėse de
partamentas pareiškė, kad Ame
rikos vyriausybė visais būdais 
reiškia Hanojaus vyriausybei sa
vo susirūpinimą dėl kariuome
nės ir ginklų judėjimo, nes jis 
laužo Paryžiaus susitarimą.

Prekybos derybos
WASHINGTONAS. — Sovie

tų prekybos viceministeris Al- 
chimov šiuo metu lankosi Ame
rikoje, kur jis susitiko ir su ke
liais kongreso nariais. Ekspor
to-Importo bankas paskelbė, kad 
jo kreditų Sovietų Sąjungai klau
simas yra atidėtas neribotam lai
kui. Buvo kalbama apie 225 mil. 
dol. kreditą sovietų sunkveži
mių fabrikui statyti.

Maskvoje iždo sekretorius 
George Schultz turėjo pietus su 
vicepremjeru Vladimiru Novi
kovu ir tarėsi su finansų minis- 
teriu Garbuzovu. Amerikos am- 
sada prašė sovietų vyriausybės 
pasimatymo Schultzui su Kosy
ginu ar Brežnevu.

Amerikos kreditų ir kitų leng
vatų rusams reikalą gadina so
vietų žydams taikomi švietimo 
mokesčiai, kuriuos išvažiuoda
mi žydai privalo valdžiai sumo
kėti už gautą nemokamą švieti
mą. Kongreso nariai grasina ne
ratifikuoti prekybos sutarties, 
kol Maskva nepanaikins tų mo
kesčiu.

+ Indianoj. Fort Wayne laik
raštyje jauna 22 m. mergina iš 
V. Vokietijos paskelbė, kad jai 
gresia deportavimas, jei ji neras 
vyro ir nesusituoks. Pirmą die
ną jai pasipiršo 45 vyrai, iš vi
so ji gavo 300 laiškų, telegramų 
ir telefoninių pasipiršimų. Ji 
nutarė ištekėti už pirmo pasi
siūliusio.

negauti kai kurių prekių. Da
bartinė padėtis, tačiau, esanti ne



V LADAS MINGELA

ST. BUTKAUS ŠAULIŲ SUSIRINKLMAS
(Tęsinys)

Lietuvos šaulių S-gos 
suvažiavimas Detroite

š;emet balandžio mėn. 14-15 
d enomis Detroite LŠST centro 
valdyba šaukia visuotiną Šaulių 
s”jungos atstovų suvažiavimą. 
Štai Čikagos Vytauto kuopos 
ša d;ai jau išrinko net 18 savo na- 
ri’i ir siunčia juos j Detroitą, šis 
suvažiavimas labai svarbus! Ir 
Stasio Butkaus kuopa jau išsi
rinko 8 šaulius atstovauti šiame 
suvažiavime savo kuopai. Be to, 
centro valdybai priklauso Vin
cas Tamošiūnas, pirm., Vladas 
Alingėla, spaud. inform, vadovas, 
ir sekretorius — Jonas Švoba. 
Bus išrinkta nauja visos šaulių 
s-gos (š. Amerikai) vadovybė. 
Kitaip tariant — Centro valdy
ba. Tai kiekvieno šaulio garbin
ga ir šventa pareiga dalyvauti 
savo šventėje: pasidžiaugti tuo, 
ką jau esame atlikę, ir išryškin
ti tai ko nesame padarę. Mūsų 
ryžtas veržtis pirmyn ir kilti 
vis aukštyn; laisvės kova to rei
kalauja iš mūsų.

Detroito Stasio Butkaus ir jū
ros šaulių “švyturio” kuopoms 
reikės daug darbo atlikti. LŠST 
pirm. V. Tamošiūnas norėtų vi
sus vietinius šaulius įjungti Į 
I ietuvos šaulių Sąjungos Trem
tyje atstovų suvažiavimo orga
nizacini darbą. Tad visi i darbą ’. 
Eetroitiečiąi šauliai turės pasi
stengti, kad suvažiavę atstovai, 
šauliai, pasijustų Detroite tikrai 
jaukiai, kaip namie. Turėsime 
būti tikrais svečių globėjais.

Bus pašventinta LŠS centro 
valdybos Moterų vėliava

Tai bus svarbus įvykis šau- 
liškame gyvenime, šaulės mote
rys pagaliau turės savo vėliavą, 
be to, ir be raginimų ir aiškini
mų, visi šauliai ir šaulės, kas 
tik gali, prašomi užsivilkti mo
terys — tautinius drabužius, gi 
šauliai vyrai šaulišką uniformą. 
Juk visad tautiniai drabužiai ir 
uniformos suteikia daugiau spal
vingumo ir šventiško orumo.

1973 m. birželio mėn, nuo 17 
iki 24 d„ netoliese nuo Čikagos, 
“Union Pier” vasarvietėje ruo
šiama I V-toj i šaulių Sąjungos 
Kultūrinė ir Ideologinė savaitė. 
Tad jau dabar reikia pasiruoš
ti. Pasirūpinkime gauti atosto
gų-

Po Vlado Simučio, St. Butkaus 
šaulių sekc. pirmininko darbų 
apybraižos buvo apdovanoti ke
li taiklieji šauliai. Bet dauge
lio negalima buvo pasiekti, ka
dangi Lietuvių namuose sutapo 
keli jaunimo susirinkimai, ypač 
vyresniųjų skautų. Tad tą dieną 
daugelis negalėjo dalyvauti sa
vo metiniame šauliškame susi
rinkime. Apie salę... ypač gra
žiai salė buvo išdekoruota. Užpa
kaly stalų buvo pastatytos 3 
spalvingos vėliavos: Lietuvos, St. 
Butkaus kuopos ir JAV. Toliau 
stovėjo, lygia greta su valdybos 
ir sekcijų pirmininkų stalu, ilgas 
stalas apstatytas sekcijos taik
liųjų šaulių laimėtomis trofėjo
mis, mažomis ir milžiniškomis 
taurėmis, kurios auksu spindė-

Hamburge, V. Vokietijoje važinėja šis kailiai* apklijuota* automobilis, šalia stovi jo savininkė, 
irgi su kailiniais.

simų dėl papildymo bei pataisy
mo statuto, bei įsijungimas į Al
tą. Klausimai bus patiekti me
tiniam — visuotinam susirin-‘322 kuopos susirinkimas, ku- 
kimui. Susirinkimas įvyks ba- rjame, šalia organizacijos rei- 
landžio mėn. 8 d. 12:15 vai. Lie- kalų, buvo trumpai paminėta 
tuvių namuose. Organizacijos, , Lietuvos Nepriklausomybės su- 
kurios dar nepristatė mandatų, 'kaktis. A. Kalvaitis trumpoje 
prašomos pristatyti. Kurios ne- kalboje iškėlė SLA organizaci- 
pristatys mandatų, D. L. O. C. i jos ir atskirų jos veikėjų, kaip 
Valdyba negalės prisiųsti su- :<jr> §ijUpo, B. Balučio darbus et * 1^ * rvs a zx _ -- - - .

Kovo 9 d. Čikagoje įvyko SLA

M U
1914 metų

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

Sąskaitos apdrausto* iki
S20.000.

5
■ic<book Saving* 
All accounts com- 
oounded daily — 

[• . i-jaai-d quarter I v

sirinkimo darbotvarkės — pra
neša D. L. O. C. Valtdyba.

— L. B. Detroito apylinkė^ li
tuanistinės mokyklos tėvų susi
rinkimas yra šaukiamas kovo 
mėn. 18 d. 12 vai. Liet, namuo-

Bus svarstomi patalpų irse.
kiti mokyklą liečią klausimai. 
Visi tėvai susirinkime kviečia
mi dalyvauti.

— Dainavos Jaunimo stovyk
lai paremti tradicinis balius įvy
kęs kovo 3 dieną praėjo su pasi-

Lietuvai Nepriklausomybės šie 
kiant ir ją atgavus.

Susirinkimą sklandžiai pra
vedė dr. S. Biežis, sekretoria
vo J. Grigaitis.

Kuopos nariai draugiškai su- 
’ tiko pirmininko pristatytus du 
naujus narius: architektą P. 
Muloką ir žurnalistą A. Pužaus
ką.

Iždininkas A. Tveras išdali
no iš centro gautus dividendų

111
MIDLAND 
SAVINGS 
ANO LOAN ASSOCIATION

«4t ARCHER AVENUE 
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RHONE: 254-WI

2 Y tai i Saving* 
Certificate 

(Minimum $5.000)

jo. O tos taurės ir medaliai ro
dė, kiek daug mūsų jaunieji šau
dytojai atliko ryžtingo darbo, kol 
pasiekė tokių didelių laimėjimų 
ir garbės ne tik šauliams, bet ir 
Lietuvai. Juk ir šaulių šaudy
mo varžybose Detroito St. But
kaus kuopa, jos taiklieji šau
liai šiuo metu užima pirmą vie
tą visoje lietuviškoje šiaurės 
Amerikoje.
Nutarta 1973 m. rasti 150 naujų

Kario prenumeratorių

Kodėl reikia užsiprenumeruo
ti Karį? Tik todėl, kadangi ja
me yra įjungta “Tremties Tri
mitas” ir “šaulė Tremtyje”. Kai 
užprenumeruosime 150 naujų 
Karių, tuo pačiu turėsime dau
giau teisių į jį. Stasio Butkaus 
šaulių kuopai paskirtas Kario 
kontingentas — 15 naujų prenu
meratų. Mažesnioms kuopos 
LŠST centro valdyba paskyrė 
tik po 5 prenumeratas. Mes pra
šome Ramovėnų valdybos ir Ka
rio redaktoriaus Z. Laurinaičio, 
kad šaulių sąjungai būtų skirta 
nemažiau kaip 10 puslapių. Ne- 
paslaptis, kad mūsų straipsniai 
6 mėnesiai atgalios rašyti dar 
šiandien guli dulkių klodų apdul
kėję... O po tiek laiko ar jie dar 
tiks? Ar bus Įdomūs?

Šiemetinę šaulių spaudos tal
ką tik pradedame. Per šaulių 
Sąjungos suvažiavimą 1973 m. 
balandžio 14-15 dienomis, De
troite, turėsime suvesti “sąžinės 
apyskaitą”. 150 prenumeratų 
22 kuopom tai tik trupinėlis! Tuo 
pačiu metu kiekvienam šauliui- 
lei teks pačiam sau ir vadovy
bei duoti apyskaitą ir atsakyti į 
klausimą. — Ar sąžiningai atli
kai savo šaulišką pareigą? šian-

DETROITO NAUJIENOS
Detroito Lietuvių Kultūros Klu
bas šį sekmadienį mini klubo 
kultūrinės veiklos 20 m. sukaktį

Klubas formaliai buvo įkur
tas 1953 m. sausio 11 d., nors 
veikimas jau vyko senosios 
kartos lietuvių rūpesčiu. Klubo 
kultūrinės veiklos minėjimas 
įvyks š. m. kovo 18 d. 4 vai. po 
pietų International institute 111 
East Kirby, priešais meno mu
ziejų, kur buvo klubas įteisin
tas.

Minėjimo oficialioji dalis bus 
neilga. Jo bus prisiminta nuei
tas lietuviškas kultūrinis kelias 
ir suminėti visi tie, kurie toje 
arenoje dalyvavo.

Antroje, svarbiausioje, minė
jimo dalyje — literatūrinėje po
pietėje — pasirodys viešnia iš 
Chicagos — panelė Birutė Pū-

kelevičiūtė, laimėjusi keturias li
teratūrines premijas už savo kū
rinius. Birutė yra ypatinga as
menybė: ji yra rašytoja, poetė, 
aktorė, režisorė ir dailaus žodžio 
išsakytoj a. Ją įvairiaspalvę, ma
tysime literatūrinėje popietėje.

Po to, mielos kultūros klubo 
ponios, pagal klubo traditciją pa
vaišins kavute ir priedais.

— L. B. Radijo klubo meti
nis narių susirinkimas įvyks ko
vo mėn. 18 d. 12 vai. Lietuvių 
namuose. Nesusirinkus pakan
kamo skaičiaus narių, pagal sta
tutą, po pusės valandos bus skel
biamas kitas susirinkimas, ku
ris bus teisėtas. Nariai kviečia
mi dalyvauti, nes bus iškelta 
daug svarbių klausimų.

— Detroito Lietuvių Organi
zacijų Centro Valdybos posėdis, 
kuris įvyko kovo mėn. 10 d., pra
ėjo darbingai. Buvo iškelta klau-

Philomena sako...

Taupymas yra šeimos pareiga, 
{vairūs skelbimai masina visą 
šeimą pirkti ką nors naujo. Bet

dien ne laikas taupyti dolerį, ka
da jis kasdien smunka. Geriau 
paremkime savo lietuvišką spau
dą — periodinę ir neperiodinę.

Koks gi šaulys be (Kario) 
“Tremties Trimito” ir “Šaulė 
Tremtyje”?

šauliai turi rūpintis, kad Ka
rys su šauliškais skyriais 150 
naujų prenumeratorių gausumu 
paūgėtų visoje Šaulių Sąjungoje. 
Didelė gėda būtų mum, jei nesu
gebėtume tik 150 naujų prenu
meratų surasti! Turėdami ge
rai veikiančias 22 kuopas, tokio 
skaičiaus prenumeratorių sura
dimas yra tik mažmožis. Reikia, 
kad šauliai suprastų reikalų 
svarbumą ir kibtų į darbą su 
meile ir tikėjimu bei ryžtumu..

Ligi šauliško nuoširdaus pasi
matymo ir jaukaus susitikimo 
Detroite, 1973 m. balandžio mėn. 
14-15 dienomis laike Šaulių Są
jungos atstovų suvažiavime.

Sesė Br. Selenienė 
surengė vaišes

Pasibaigus rimtiems darbams, 
Moterų šaulių sekcija suruošė 
su dideliu pasisekimu praėjusias 
vaišes. Girdėjau ne vieną “pra-

sekimu. Svečių atsilankė daug.-čekius’ rekomenduodamas juos 
Baliaus programą pravedė Jo-|^aaukoti taulini^ reikalų fau
nas Urbonas. Programa paįvai-idui- Daugelis čekius tuoj indor-
rino “šilainės” jaunieji šokė
jai, vadovaujami Galinos Gobie- 
nės.

— Dievo Apvaizdos Lietuvių 
parapijos bažnyčios ir salės dar
bai eina prie galo. Reikia tikė
tis, kad apie vidurvasarį bus ati
daryta.

— Kovo mėn. 11 d. 
tradicinė mugė praėjo 
sekimu. Stalai buvo 
įvairiais eksponatais,
gražus paprotys ir ne tik papro
tys, bet ir skautams užsiėmi
mas. Kiekvienas skautas didė

savo ir grąžino iždininkui per
siųsti į centrą.

V 5 % ’. į
Po susirinkiini jaukioje Tau 

tinių Namų pastogėje nariai 
pabendravo prie kuopos ponių 
paruošto stalo, svarstydami 
SLA ir bendrus lietuviškus klau
simus. Narys

Kaziuko 
su pasi- 
apkrauti

Tikrai

lis ir mažas — varė savo preky
bą gražiai išpuoštuose pavilionė- 
liuose. Kur čia gali viską apra
šyti. Perdaug užimtų laiko ir 
vietos. Kaziuko mugė remtina 
ir net būtina. A. Miežis

“ . ■ “ ------------------ ------------ -—-■ ,—
JEIGU NĖiil ! U sENŲJŲ LIETUVIŠKU 
KNYGŲ, NEBŪTU IR NAUJŲJŲ!

Irof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija’’ yr*. 
vėjarodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kenks. 
Kietais viršeliais uištos knygos kaina yra tik S3.00, numest. ež.50.

Knv«ta Jums bus pasiusta, jei atsiusite pinigus šiuo ari; esu

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

Great 
American 

Dream 
Machine.

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 $20,000,000.

Day 
Passbook 
Accounts

6245 South Western Ave. 476-7575

$1,000 or more Savings 
Certificate 
(1 to 2 years)

6%
$5,000 or more 

Savings 
Certificate

(2 to 10 years)

CHICAGO
savings and loan association

6245 •©■jtS wms-o wew 476 ’S’S

vardžiuojant”, kad vaišės tik
tai karališkos. Bet jos ir buvo 
tikrai karališkos!

Sesės suruošė ir sunešė viską 
talkos būdu. Vaišės buvo pras
mingos, nes tuo pačiu pagerbti 
visi šauliai Kazimierai, Juozas 
ir LŠST c. v. pirmininko V. Ta
mošiūno gimtadienis irgi įjung
tas Į šių iškilmingų vaišių gran
dinę. Sugiedota “Ilgiausių me
tų...”

Pietus suruošė buvusi vado
vė š. Bronė Selenienė, aišku pri
sidėjo ir nauja vadovė sesė Emi
lija Kutkienė ir kitos sesės vis
ką bendrai suaukodamos, ben
drai paruošti amos. Tai Įmanoma 
Įvykdyti kaip vyrauja darna, 
vieningumas ir vienų kitiems pa
garba.

Visi dalyvavę šiose vaišėse — 
pietuose šauliai ilgai neužmirš 
sesių pasiaukojimo. O ypač dė
kingi šauliai Kazimierai, Juozai 
ir nuo jų neatsilieka St. Butkaus 
šaulių kuopos pirmininkas už 
ilgiausius metus, kurie buvo 
sugiedoti jo gimtadienį prisimi
nus.

(Pabaiga)

.14 * . , *1 ? V l
America is the place that is made 
out of dreams. And, ILS. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for years.

Now, Bond# mature in less than 
six years. That means your dreams 
can come true faster than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Bond-a-Month plan where you bank.

Before you know it, your American 
’"’am will be a reality.

Now F, Bonds pay intereat when held to 
maturity <rf 5 yean, 10 months (4*1 the first 
year). Bonds are replaced if loet, stolen. * 
destroyed. When needed they can be cashed 
at ynur bank. Interest is not snbjeet to state 
or kxal income tares. and federal tax may 
be deferred until redemption.

Take stock in America.
Now Bonds mature in less than six years.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, III. 60608
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JONAS NAštftrNAS

JURGIO GLIAUDOS NAUJA KNYGA
- “SUNKIAUSIU KELIU” -

(Tęsinys)
Atvaizduojant M. Sleževičių 

tokiame kaip J. Gliaudos roma
ne, atžymint M. Sleževičiaus 
svarbiausią nuopelną. Lietuvos 
kariuomenės organizavimą, ne
užtenka paminėti, kaip jis sa
vanorius pašaukė, bet nuosek-į 
lumas ir logika reikalauja ir 
pavaizduoti, kaip ta Lietuvos 
kariuomenė buvo organizuoja
ma, reikėjo išaiškinti ir atžy
mėti ir platesnę M. Sleževičiaus 
veiklą. Suorganizuota Lietuvos 
kariuomenė buvo Kaune ir kai- 
kuriuose provincijos vietose. 
Nepriklausomos Lietuvos rea
lus atkūrimas faktinai vyko 
laikinoje sostinėje, Kaune. Gi 
rašant apie Lietuvos atgimimą, 
būtina yra aprašyti įvykius ir 
faktus, kaip tas viskas pasida
rė.

Gi 1919 metais būnant M. Sle
ževičiui tuo pačiu svarbiausiu 
Lietuvos atkūrimo laikotarpiu 
ministeriu pirmininku iki 1919 
m. spalio mėn. 7 d. su maža vie
no mėnesio pertraukėle (nuo 
1919 m. kovo mėn. 12 d. iki 1919 
m. balandžio mėn. 12 d.) vyko 
Kaune didelis darbas, bet apie 
tai J. Gliaudės knygoje beveik 
nieko nėra. Norint charakteri-

zuoti M. Sleževičių, kaip Lie
tuvos valstybės ir kariuomenės 
kūrėją, negalima išmesti iš jo 
biografijos 1919 metų. Čia jis 
pasirodė, kaip energingas, drą
sus, nepamainomas tokiame 
netikrame ir audringame lai
kotarpyje valstybės vyras. Per- 

V|skaičius J. Gliaudos rašinį: 
“Sunkiausiu keliu” gaunasi 
įspūdis, kad J. Gliaudą pradė
jo knygų apie M. Sleževičių, 
Lietuvos atgimimą ir kariuo
menės organizavimą ir tos kny
gos neužbaigė rašyti.

J. Gliaudą tinkamai nepami
nėjo ir neįvertino 100 milijonų 
markių paskolos iš Vokietijos 
gavimo fakto, o tik tarp kito 
ko prabėgomis paminėjo.

Pinigai labai svarbus fakto
rius kariuomenę organizuojant 
ir kuriant valstybę, būtinai 
reikalingi. Kodėl gi visa 1918 
m. gruodžio mėn. Vilniuje su
sirinkę apie 10 savanorių — 
karininkų nieko nedarė, o tik 
susirinkimuose pasišnekėdavo, 
pasvarstydavo kariuomenės or
ganizavimo reikalus? Gi todėl, 
kad nebuvo nei ginklų, nei pi
nigų, už ką tuos ginklus pirkti.

Valstybės Taryba pavedė M. 
Yčui vesti derybas dėl paskolos 
su Vokietijos valdžia Berlyne.

Šis draugiškas “Cetiosaurus", 45 pėdy ilgumo, pasaulyje jau nebegyvena. Tai Škotijos skulpto
riaus Alan Ross kūrinys, kuris stovės viename priešistorinių gyvulių parke.

m;-- sunkų uždavinį — politiniojnime 
pobūdžio savo aprašymuose ir 
dialoguose atvaizduoti M. Sle- 

Kad tokioje formoje 
M. Sleževičiaus pilnų 

tai neužtenka būti ra- 
bet reikia tų žmogų ir

reta asmenybė. Nepap- 
dideli jo nuopelnai, ku- 
ir organizuojant Lietti- 

Buvo neina-

rastai 
riant 
vos kariuomenę.
žai ano laikotarpio žmonių, ku
rie manė, jeigu ne M. Sleževi
čius su savo energija, dinami
ka, drąsa ir užsidegimu, vargu 
ar būtume suspėję per tokį

lau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Ambrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psJ. Kaina 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Monr 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu Ir pasiųsti:

1739 5o. HALSTED ST, CHICAGO. ILL. CO6OB

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte,
Apie senus laikus,
Kai aitvarai ir laumės
Skrajojo po laukus...

S. Petersonienė

Poerija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai 

sienas bei jaunimui:
1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl.. telpa 6 pasakos ir DVY

NUKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaiku pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos. spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankienė • Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psl, $1,80.

4. Stasė Vanagaitė ■ Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščiu, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvu Žemėje. Labai gražus leidinys 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64

i psL, kaina 5 dol
5. Maironis JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl.. $1.00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

juota knvga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dol.

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apvsakaitės. kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žvgių. Iliustruota dail. Z Sodeikienės 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIU DIEVAI, mitologiios posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais. 54 psL, $1.00.

Vaikai mėgsta ir ndri skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalan
suotu vaikams perkamas dovanas — nusė knygų, pusė žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

roezija ir pasasos yra vaisų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų maži o-

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

i O M. Yčas, plataus masto pri- 
, tyręs politikas, labai tiko to

kiems reikalams. Ir kai buvo 
gauta paskola iš Vokietijos val
džios, kai M. Sleževičius suor
ganizavo 2-jį Ministeriu kabi
netą, prasidėjo kariuomenės 
realus organizavimas. Jeigu 
paskola nebūtų gauta, kažin ar 
M. Sleževičius būtų buvęs toks 
sėkmingas ginkluotas pajėgas 
kurdamas, ir kažin ar būtų 
įėjęs į Lietuvos istoriją, kaip 
Lietuvos kariuomenės kūrėjas? 
Laimingas supuolimas, kad 
tuo pačiu laiku buvo gauta pa
skola ir atėjo į vyriausybę M. 
Sleževičius, kuris buvo tinka
mas žmogus, tinkamoje vieto
je ir tinkamu laiku.

J. Gliaudą savo knygoje ra
šo: “Partijos ir partinės ambi
cijos buvo atkaklus stabdis su
kurti kariuomenę. Karininkai 
buvo įkalinti mitingavimo kam 
bariuose”, (psl. 104)...” Tai 
buvo vyrai, kuriuos ankstesni 
siauros politikos zigzagai- ven
gė prileisti prie ginklo, (psl. 
153)...” Jeigu karininkams 
trukdė šaukti savanorius, — 
pasakė Sleževičius” (psl. 154)
. Valstybes Taryba vis 
atrodė teoretiniu ir labai kon
servatyvių nuomonių lizdas” 
(psl. 242).

Visoje šioje knygoje, skai
tant yra ir daugiau nepagarbių 
išsireiškimų Valstybės Tarybos 
adresu, jaučiama autoriaus 
tendencija nuvertinti Valstybės 
Tarybos reikšmę, nužeminti 
jos autoritetą. Valstybės Ta
ryboje buvo įvairių partijų žmo 
nės, kurie dirbo sunkiais vo
kiečių okupacijos laikais, pa
sišventę Lietuvos valstybės at
statymui. Į Tarybą buvo susi
būrę labai garbingi lietuviai 
patriotai.

Didžiausias Lietuvos Tary
bos nuopelnas — Lietuvos pa
skelbimas nepriklausoma vals
tybe ir išgavimas iš Vokietijos 
Vyriausybės tos nepriklauso
mybės pripažinimą. Valstybės 
Tarybos rūpesčiu, įgaliojant 
tam reikalui labai tinkamą 
žmogų — Martyną Yčą, buvo 
gauta iš Vokietijos paskola. 
Valstybės Taryba radus tinka
mą, energingą, dinamišką My- 
tolą Sleževičių, jam vos tik su
grįžus iš Rusijos, pavedė jam 
sudaryti 2-jį Ministeriu Kabi- . 
netą. Jeigu nebūtų buvę Vals- I

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

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

derį tokiu adresu:

tybės Tarybos, kažin ar būtų 
buvusi nepriklausoma Lietu-

i va? ar būtų Vokietijos Vyriau-
■ sybė palikusi ilgesniam laikui 

Lietuvoje savo kariuomenės
■ dalinius, pakol susikūrė Lie

tuvos kariuomenė, ir padėju-
i si išvyti iš Lietuvos rusų — bol
ševikų pulkus. Gi rašant, kad

i ir tokioje istorinės apysakos____
i‘formoje, J. Gliaudai reikėjo) mėgo 
į vengti tokių tendencijų ir ob- piktnaudojo tą metodą
i jektyviai aprašinėti gyvenimo 217). Tai neatsakingas J. Gliau- 

faktus, gi prasilenkimas su ti- dos posakis. Jokių teisme avan-
I krovė mažina veikalo vertę.

Nepatikimas J. Gliaudos ap
rašymas, kaip ministeris pir
mininkas M. Sleževičius drau
ge su Krašto Apsaugos ministe
riu karininku Velykių ir dr. D. 
Zauniu ėjo su vizitu pas d-ni 
Zimmerlę, kaip jiems negalint 
įeiti per paradines duris, nes 
vokietis sargybinis neleido, nu
ėjo M. Sleževičius su savo pa
lydovais iš kitos namų pusės 
ir į dr- Zimmerlės butą įsibro
vė per virtuvę. Išeinant dr-as 
Zimmerle svečiams pasiūlė 
eiti per paradines duris, be

. M. Sleževičius kažkaip links
mai pasakęs: “pro kur mes 
atėjome, pro ten ir išeisime” 
(psl. 217). Su M. Sleževičių 
tokių dalykų negalėjo būti. M. 
Sleževičius turėjo didelį as
mens garbės, taurumo ir 
to supratimą ir pajautimą, 
gal jo garbės supratimą, 
Sleževičius negalėjo kaip 
nisteris pirmininkas nei 
pas d-rą Zimmerlę per virtuvę 
vizitui, nei išeiti po vizito.

M. Sleževičius man papasa
kojo dar keletą metų prieš sa
vo mirtį, kad jam nuėjus su 
vizitu pas vokiečių civilinės 
valdžios įgaliotinį d-rą Zim
merlę paskirtu laiku, šis M. 
Sleževičių išlaikęs laukiamaja
me kambaryje pusantros va
landos ir tik po to jį priėmęs. 
“Bet kai dr. Zimmerle atėjo pas 
mane, kaip Lietuvos ministe- 
rį pirmininką, aš jį lygiai taip 
pat išlaikiau už durų pusantros 
valandos ir tik tuomet jį priė
miau. Jeigu jis su manimi bu
vo nemandagus, tai aš jam pa
rodžiau, kad ir aš galiu būti 
labai užimtas” — taip pasako
jo M. Sleževičius. M. Sleževi
čius mokėjo visur tinkamai 
elgtis ir savo garbę apginti.

J. Gliaudą duoda dialogą M. 
Sleževičiaus pas vokiečių civi
linės valdžios viršininką d-rą 
Zimmerlę, kaip dėl Lietuvos 
svarbių reikalų jis su kumščiu 
daužė stalą. Gal tai vienintelis 
kartas ir buvo per visą M. Sle
ževičiaus gyvenimą, kad jis 
buvo išėjęs iš lygsvaros, bet tai 
ne charakteringą M. Sleževi
čiaus būdo ypatybė. M. Sleže
vičius buvo didelio takto, san
tūri asmenybė ir per daugelį 
metu man neteko girdėti M. 
Sleževičių teismuose kalbant 
pakeltu balsu.

J. Gliaudos knygoje yra ir 
kitokių netinkamų išsireiški
mų. “Doctor Zimmerle, — griež 1 
tai pasakė M. Sleževičius, — | 
mes neatėjome atimti jūsų lai
to... ” (psl. 216). Tai nevykęs 1 
lažodžiui vertimas iš svetimos | 
calbos. M. Sleževičius, kuris

gražiai kalbėjo lietuviškai, bū
tų taip pasakęs: “... mes ne
atėjome Jūsų sutrukdyti...”

J. Gliaudą rašo: “Avantiūris
tinis teismo manevras buvo at
remtas į psichinį oponento 
klaidingumą. Buvo tik užuo
minos apie nežinomus oponen
tui davinius, bet tokių davinių 
tikrai nebuvo. Sleževičius ne- 

teisme kolegų, kurie 
(psl.

z.evičių. 
duoti 
vaizdų, 
šytoju,
asmeniškai gerai pažinti. Kiek
vienas žmogus turi tam tikrų 
kalbėjimo būdų, tam tikrus iš-,trumpų laikų sukurti Lietuvos 
sireiškimus ir savo minčių reiš-i kariuomenę. M. Sleževičius 
kimo stilių. Dialogai, kuriuos 
.1. Gliaudą vartoja kaip M. Sle
ževičiaus, nepanašūs į M. Sle
ževičiaus kalbėjimo stilių, o 
yra J. Gliaudos pagal kalbos 
formų ir turinį. Atrodo, kad 
rašytojas J. Gliaudą arba asme
niškai visai nepažino M. Sleže
vičiaus, arba labai mažai bu
vo su juo pažįstamas. Kažin, 
ar kam nors pavyktų M. Sleže
vičių pilnai atvaizduoti aprašy
muose tokį, koks jis 
gyvenime buvo. Tai 
būti genialiu rašytoju, 
daugelį metų su M.
čium bendrauti ir labai gerai jį 
pažinti. Tokio asmens, kuris 
abiems sąlygoms atatiktų, ne
turime. M. Sleževičius buvo 
nepriklausomos Lietuvos gyve-

faktinai 
reikėtų 
artimai 
Sleževi-

; kariuomenę, 
buvo plataus masto politikas, 
Lietuvos seimuose įtakingas 
liaudininkų lyderis, visuomenės 
veikėjas, vienas iš žymesniųjų 
Lietuvos advokatų, geras orato
rius, aukštos inteligencijos ir 
didelio takto asmenybė. Priva
čiuose santykiuose buvo malo
nus, nuoširdus, atviras ir drau
ge aristokratiško stiliaus žmo
gus. Gaila, kad J. Gliaudai ne
pavyko pilnai M. Sleževičių 
atvaizduoti ir tinkamai apra
šyti Lietuvos kariuomenės su
kūrimo.

.Jurgis Gliaudą — Sunkiau
siu keliu. Dr. Kazio Griniaus 

!Fondo leidinys. 1973 m. 251 psl.

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas"

tak- 
Pa- 
M. 

mi- 
jeiti

tiūrų, ar avantiūristinių ma
nevrų nėra ir negali būti. Lie
tuvos teismai rimtai spręsda
vo bylas. Jeigu advokatas kar
tais nukrypdavo nuo bylos es
mės, tai teisėjas arba teismo 
pirmininkas sustabdydavo ad
vokatą ir paprašydavo kalbėti 
“ad rem”.

J. Gliaudą rašo: “Aukštoko 
ūgio Staugaitis dabar domina
vo scenoje. Priėjo prie stalo, 
kuris savo keturiomis menku
tėmis kojomis, kaip stambus 
žvėris, ganėsi kambario ato
kume”. (psl. 132). Toks nevy
kęs stalo su žvėrių palyginimas 
daro nekokį įspūdį, tai rodo J. 
Gliaudos pretenzijas į nesko
ningą originalumą.

J. Gliaudą pavadino šį savo 
rašinį romanu, nors aprašy
muose nėra romanui būtinų 
faktų ir aplinkybių, tiksliau 
būtų pavadinti tą knygą — is
torine apysaka.

Rašytojas J. Gliaudą pasiė-

KNYGOS ANGLU KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Čikagietės įspūdžiai oku 

ouotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasmines, A KISS iN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

^prašymai, paimti iš gyvenimo. Lefigvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina $2.50.

Kristifonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Vado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Xy- 
auto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
111 psl. Kaina $3.06. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis 
ritas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba 
>iniiinę perlaidą.

NAUJIENOS
>739 Snath Halsted Street. Chicago. III.

progomis. Jas ir 
atsiuntus čekį ar

fiOROM

J. A U G U S T A I T I S

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusi, knyga. Kaina $1.50

Nei vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruostos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpį pažįstantieji žmonės Jvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti SI .50 čekį 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLLNOIS 6060?

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St. Chicago, Ill. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.
Įsteigta 1923 metais. Tel. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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trims mėnesiams  $6.00 
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

gyti baltą. Jeigu jam duona nusibodo, tai galėjo nusipirk
ti įvairiausio pyrago. Jei atsirado ir ir tokių, kurie netu
rėjo pinigų maistui nusipirkti, tai valdžia davė jiems kor
teles, kad jie galėtų eiti į bet kurią maisto krautuvę ir nu
sipirkti mėgiamą geriausios mėsos gabalą arba pačius 
skaniausius pyragaičius.

Be to, tie patys Amerikos farmeriai, dideli ir maži, 
geri ir ne toki geri, pagamino tiek javų, kad tūkstančius 
tonų išvežė į šiaurės ir pietų Rusijos uostus, kad galėtų 
maitintis ne tik gausi sovietų kariuomenė ir policija, bet 
ir aukšti komunistų partijos pareigūnai, jų šeimos ir vai
kai. Sovietų Sąjungos valdovai amerikiečiams turėjo mo
kėti už gaunamus javus ir riebalus. Jeigu ne tie Amerikos 
farmeriai, tai “komunistinė” Rusija būtų badavusi tikra 
to žodžio prasme. Rusijos valdovai javus pirko šiais me
tais, bet jie didoką javų kiekį užsakė ir ateinantiems

TAUTINIŲ KAPINIŲ SUSIRINKIMAS

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

Duoną valgo ir zurza
Amerikoje gyvenantis komunistas yra keisčiausias 

sutvėrimas pasaulyje. Čia jis kabinėjasi prie kiekvieno 
dalyko, kritikuoja politines partijas, ūkio sistemą, teis
mus, švarą gatvėse ir vis dažnėjančius užpuldinėjimus 
gatvėse ir įsiveržimus į privačius namus. Jeigu jau Ame
rikoje taip negerai, čia ta tvarka jau tokia bloga, tai juk 
galima visuomet išvažiuoti kitur ir gyventi ten, kur jam 
atrodo geriausia. Keistesnis už komunistą yra siaurų aki
račių žmogus, kuris, siekdamas teisingesnės ir geresnės 
santvarkos, bendradarbiauja su Amerikoje gyvenančiais 
komunistais.

Mirus Andriuliui, Jokubkai buvo parūpintas naujas 
pagalbininkas. Tai Pietų Amerikoje buvusi ir JAV gyve
nimo nepažįstanti plunksna, naudojanti Kazio Rimbo 
vardą. Pradžioje ji rašinėjo Pietų Amerikos gyvenimo 
klausimais, bet šiomis dienomis išsekus temoms pradeda 
rašinėti apie ekonominį Amerikos ūkininkų gyvenimą. 
Pasiskaičiusi Lee Jr. studijos apie Amerikos farmerius, 
ta plunksna Vilnyje rašo:

“Kalbant apie aukštas maisto kainas, reikia pa
žiūrėti kieno rankose randasi fermos, kur pagami
namas maistas. John E. Lee Jr., iš ekonominio tyri
nėjimo instituto tarnybos, fermų produkcijos anali
zuotojas, sako, jog 1971 metais buvo 2,800,000 fer
mų, jų tarpe 63,000 superfermų, kurių kiekvienos 
metinis grynas pelnas siekė virš $100,000. Jis numato, 
kad 1985 metais beliks 2,100,000 fermų, iš jų 168,000 
bus superfermos, kuriose bus pagaminta du trečda
liai visų agrikultūrinių produktų. Tie milžiniški, 
atskirų asmenų ir korporacijų dvarai artimai susi
rišę su maisto supermarketais ir didesnio pelno tiks
lams palaiko aukštas maisto produktų kainas’’. (Vil
nis, 1973 m. kovo 14 d., 1 psl.).
Kas Amerikoje bus už dešimties metų, šiandien nie

kas dar nežino. To nežino ir ekonomistas Lee, kuriuo re
miasi svetimom plunksnom besidangstantis Vilnies Rim
bas. Bet sutikime, kad prieš porą metų Amerikoje buvo 
2,800,000 farmų. Jų tarpe galėjo būti 63,000 didelių far- 
mų. Kokios tos Amerikos farmos bebūtų, jos vis dėlto 
pagamino pakankamai maisto visiems Amerikos gyven
tojams. Vyriausybei nereikėjo įvesti jokių kortelių, omo-“ 
terims nereikėjo stovėti eilėse prie maisto krautuvių. 
Kiekvienas galėjo valgyti tiek duonos, kiek tiktai jo no
ras leido. Jeigu jam nepatiko juoda duona, tai galėjo vai-

Amerikos farmerių pagalbos prašo ir dabartinė In
dija. Indijos prekybos ministerija nori gauti Amerikoje 
augintų javų ir riebalų bent už 200,000 milijonų dolerių. 
Čilės “marksistinis” prezidentas, suvalstybinęs vario ka
syklas ir nusavinęs Amerikos biznierių įdėtą kapitalą, 
taip pat ieško kelių, kaip gauti Amerikos farmerių gami
namų javų ir riebalų. Čilėje jis “žing/niuoja į socializ
mą”, kiekvienam krašto gyventojui duodamas korteles, 
racionuotai duonai, riebalams, kavai ir kitiems maisto 
produktams. Socializmas yra galimas, kai krašte gamin
tojai pajėgia pagaminti pakankamai būtiniausių priemo
nių visiems gyventojams. Sozializmu negalima vadinti 
tokios santvarkos, kuri palieka tuščias krautuvių lenty
nas, o gyventojams atneša badą.

Amerikoje yra 2,800,000 farmų, jų tarpe yra 63,000 
didelių farmų. Visi žinome, kad didžiosios farmos dau
giau uždirba ir supirkinėja mažas farmas. Stambūs 
farmeriai geriau verčiasi, turi daugiau pinigų ir perka 
mažesnes farmas. O kaipgi farmų klausimas stovi Rusi
joje? Ten mažų farmų jau visai nėra. Ten suvalstybinta 
žemė ir įvestos tiktai didelės farmos, vadinamos kolcho
zais. Tose didelėse farmose yra paskirti valdžios atsto
vai,, kurie yra tikrais farmų valdytojais. Kodėl didieji 
Rusijos dvarai nepagamina pakankamai duonos, tuo tar
pu Amerikos farmeriai pagamina pakankamai duonos ne 
tiktai sau, bet ir Rusijos komunistams?

Todėl, kad Amerikos farmeriai nevartoja prievartos 
žemei įsigyti, jie nevartoja prievartos tai žemei dirbti. 
Niekas Amerikoje farmerių iš farmų nevaro, niekas jų 
žemės nekonfiskuoja, niekas darbštesnių farmerių į 
Aliaską nesiunčia, todėl Amerikoje visiems duonos užten
ka. Niekas prievarta nevaro dirbti Amerikos farmose. 
Farmeriai darbininkus samdo ir sutartą sumą moka. Vie
tomis darbininkai pastreikuoja, jei negauna pakankamo 
atlyginimo, kitur meta darbą ir išeina, bet jų vieton atei
na kiti ir sutartą darbą padaro. Tuo tarpu rusai visur var
toja prievartą. Jie prievartauja žemdirbius, jie prievarta 
atima iš jų žemės ūkio produktus, jie kiekvienoje farmo- 
je žemės ūkio darbininkai verčia lenktyniauti, bet nieko 
ta prievartos sistema gero neduoda. Ji nepajėgia paga
minti pakankamai javų ir sukelia badą žemės ūkio kraš
tuose.

O Kazys Rimbas valgo Amerikos farmerių auginta 
duoną ir zurza. Ar nevertėtų jam nuvažiuoti į Stalingra
dą ir paragauti rusų augintų javų? Gal tada jis nustos" 
zurzėti.

Praeitą sekmadienį, kovo 11 
dieną, 2 vai. po pietų, Dariaus 
Girėno salėje įvyko Lietuvių 
Tautinių Kapinių sklypų savi
ninkų susirinkimas.

Metinis sklypų savininkų su
sirinkimas įvykę šių metų sau
sio 21 dieną. Tada buvo pa
skelbta ir priimta direktorių 
paruošta metinė ataskaita, bet 
tame susirinkime nepavyko 
pravesti teisėtų rinkimų. Rin
kimai skaitosi teisėti, jeigu 
rinkimų metu prisilaikoma pa
grindinių dėsnių. Sausio 21 
dienos susirinkime nebuvo tin
kamos tvarkos su balotais. Bal
savimo lapeliai pateko į tokių' 
žmonių rankas, kurie neturė
jo teisės jų naudoti.

Praeitą sekmadienį susirin
kimas buvo daug gausesnis, 
negu sausio 21 dieną. į susi
rinkimą atėjo net 230 sklypų 
savininkų. Lietuvių Tautinėse 
Kapinėse sklypų savininkų yra 
žymiai daugiau, bet į susirinki
mus jie nesilanko. Juo dau
giau žmonių ateina į susirinki
mus, tuo geriau galima tvarky
ti kapinių reikalus.

Praėjus keliolikai minučių po 
dviejų Lietuvių Tautinių Ka
pinių pirmininkas Povilas Dau
baras, stuktelėjęs plaktuku į 
stalą, pradėjo susirinkimą. Jis 
pasidžiaugė, kad atvyko toks 
didelis sklypų savininkų skai
čius, paprašė visus susėsti, ra
miai užsilaikyti ir tada tarė:

— Kiekvieną metą metinia
me sklypų savininkų susirin
kime pagerbiame mirusius ir 

Tautinėse Kapinėse 
sklypų savininkus. , 

susirinkime aš už- J 
padaryti, todėl da- ]

palaidotus 
Praeitame 
miršau tai 
bar prašau visus atsistoti, vie
ną minutę susikaupti ir pagerb
ti visus praeitais metais miru
sius ir mūsų kapinėse palaido
tus lietuvius.

Susirinkusieji atsistojo, pa
stovėjo, o kai pirmininkas vėl 
stuktelėjo plaktuku į stalą, su
sikaupimo minutė baigėsi ir vi
si susėdo. Tada pirmininkas 
pranešė sekantį:

— Į šį susirinkimą suėjo dau
giau žmonių, o mano akys jau 
silpnėja ir klausa ne tokia ge
ra, todėl aš ir paprašiau vice
pirmininką Joną Jokubonį pra
vesti šį susirinkimą.

Prie mikrofono priėjo Joku
bonis ir pasakė, kad mes čia 
šiandien susirinkome vienam 
dalykui — kapinių direkto
riams rinkti. Praeitas susirin- 
kimas nepajėgė jų išrinkti. Aš 
prašau Martyną Gudelį Lietu
vių Tautinių Kapinių sekreto
rių, paaiškinti susirinkusiems, 

__ . , _ , , _ «_ kodėl šiais metais turėjome
GARSINKI! ĖS NAUJIENOSE šaukti antrą visuotiną sklypų 

sayunnkų susjnnkuną.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

Gudelis perskaitė tokį pra
nešimą:

— Gerbiamosios ir Gerbia
mieji:

šiandien mes čia susirinko
me atlikti darbo, kur nepajė
gėme atlikti praeitame susirin
kime. Sausio 21 dienos sklypų 
savininkų susirinkime išklau
sėme valdybos pranešimus ir 
juos patvirtinome, priėmėm 
praeitų metų protokolą ir jį pa
tvirtinome, bet kar atėjo di
rektorių rinkimas, tai reikalas 
nėjo taip sklandžiai, čia salė
je, rodos, viskas praėjo gerai. 
Visi balsavome, balotus atida
vėme balsams skaičiuoti komi
sijai, bet čia ir prasidėjo ne
sklandumai. Komisija paskel
bė duomenis, baigėme susirin
kimą, bet valdyba tuojau pra
dėjo aiškinti bevykusią balotų 
kontrolę. Sklypų savininkai 
matė žmones, bėgiojančius su 
tuščiais balotais. Valdyba šiuo 
skundu susirūpino ir pradėjo 
tyrinėti reikalą. *■ ■

Pirmiausiai valdyba apklau
sinėje direktorius, prižiūrėju
sius balotus. Atsakomingi bu
vo du direktoriai: Mickevičius 
ir Milaševičius. Jiedu niekam 
nedavė daugiau vieno baloto. 
Susirinkiman atėjęs žmogus ati
duodavo kortelę — kvietimą, 
ir gaudavo vieną balotą. Buvo 
tokių, kurie negavo kortelės, 
tai atsinešė deedą. Tokių pa
vardės būdavo užrašomos ir 
duodamas jiems balotas. Išsky
rus vieną asmenį, atėjusį susi
rinkiman su moterimi, niekam 
nebuvo duodamas balotas. Val
dyba nustatė, kad komisija bal
sams skaičiuoti vis dėlto turėjo 
baltų balotų. Balotus prižiūrė
jusieji direktoriai niekam balo
tų nedavė, tai kaip jie pateko į 
balsus skaičiavusių žmonių ran
kas? šitas faktas kėlė įtarimą 
ir metė šešėlį visiems rinki
mams.

Direktoriai, patikrinę, rado 
netiksliai suskaičiuotus balsus. 
Skirtumas nedidelis, vos kelių 
balsų, bet vis dėlto netikslumas 
buvo. Nustatę, kad balsai buvo 
netiksliai suskaičiuoti pirminin
kui, nutarėme patikrinti ir kan
didatų balsus. Radome tokius 
davinius:

Komisija balsams skaičiuoti 
Povilui Daubarui buvo užrašiu
si 54 balsus, o jis iš tikrųjų bu
vo gavęs tiktai 52 balsus.

Bruno Klemkai užrašyta 63 
balsai, o jis buvo gavęs tik 62.

Jonui Jokuboniui užrašyta 56 
balsai, o jis gavo 59.

Martynui Gudeliui užrašyta 
61, jis buvo gavęs 61.

Kaziui Mačiukui užrašyta 44, 
jis buvo gavęs 45.

Vincui Mankui užrašyta 45, 
jis gavo 46.

Antanui Pavilioniui užrašyta 
84, jis gavo 82.

Albertui Dargiui 72, jis gavo 
73.

Mike Batučiui 69, jis gavo 
68.

Peter Dapser užrašyta 69, jis 
gavo 58.

Atrodo, kad balsų skirtumas 
nedidelis, vienur du balsai dau
giau, kitur vienas mažiau, bet 
skaičiavimas netikslus. Išsky
rus už mane paduotus balsus, 
kitiems netiksliai suskaičiuota. 
Balsai netikslūs, bet rezultatai 
vis dėlto porai kandidatų buvo 
skirtingi. Buvo paskelbta, kad 
išrinktas iDapseris, gavęs 60 
balsų, nors jis turėjo tik 58 bal
sus, o neišrinktas Jokubonis, 
kuris gavo 59 balsus. Pagal bal
sų skaičių, turėjo būti išrinktas 
Jokubonis.

Valdyba nustatė dar ir trecią 
prasižengimą. Buvo 19 balotų, 
kurie buvo vieno ar dviejų žmo
nių ranka rašyti. Kiekvienas 
sklypo savininkas turėjo pats 
balsuoti, tuo tarpu buvo aiškiai 
matyti, kad vieni balsavo už 
kitus.

(Bus daugiau)Išrinko olanda pirmininku
STRASBURGAS. — Olandas 

politikas Cornells Berhouwer bu
vo išrinktas padidinto Europos 
Parlamento pirmininku. Buvo 
išstatyti trys kandidatai: du 
olandai ir italė komunistė Lenil- 
de Lotti, kuri tegavo 10 balsų.

Išrinktas olandas yra nuosai
kus liberalas. Balsavimas buvo 
slaptas. Parlamente yra visų Eu
ropos Rinkos valstybių parla
mentarai.

"Skausmingas tango" — taip vadinama 
ši nuotrauka su specialia "slit ca« 

merą".
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DR. MARTYNAS ANYSAS

KOVA DĖL KLAIPĖDOS
• . - I

Gubernatoriaus Jono Navako 
laikotarpis 
II — dalis

5
šitą išgirdęs Tūbelis aiškiai supyko ir 

piktai į mus pažiūrėjo kaip į konspirato- 
rius. Kiek atsipeikėjęs, jis telefonavo Mais
to vadovybei. Statė įvairių klausimų, ku
rių atsakymų negalėjome tiksliai suprasti. 
Pasikalbėjimą pabaigęs, pirmininkas vėl 
pradėjo aiškinti, kad. Klaipėdos kraštas 
jau taip turįs nepaprastai didelį kontingen
tą. esąs žymiai favorizuojamas prieš kitus 
Lietuvos kraštus ir kad tokioms apysto- 
voms esant, absoliučiai negalima jo kon
tingentą dar padidinti.

“Pone pirmininke*, atsakė Brūvelaitis. 
“kaip didelis Klaipėdos krašto ir visos Lie
tuvos kontingentas yra, mums nežinoma, 
nes jokie daviniai neskelbiami. O Lietuvos 
Eksporto Klaipėdoje direktorius Grudzins- 
kas yra toks simpatiškas asmuo, jog jis 
kiekvieną klaipėdiškį iškolioja, jeigu šitas 
kokiu nors būdu tariamai maišosi į jo rei
kalus ir nori ko sužinoti. Bei vieną reikia 
turėti omenyje, kad į Klaipėdos kontin
gentą įeina ir visos vakarų Lietuvos — Že
maitijos bekonai, kurie be išimties veža
mi į Klaipėdos krašto priėmimo punktus”.

“Tai negali daug būti. Kokį procentą

sudaro Žemaitijos bekonai?” klausė Tūbe
lis.

“Tikslų procentą momentaliai negalime 
pasakyti, nes mes tik kelias savaites Direk
torijoje. Lietuvos Eksportas tokių davinių 
irgi neskelbia. Bet jis žymus. Jeigu reika
linga. mes per dvi savaites galima paduoti 
visai tikslių žinių jeigu jų negali per metų 
metus surinkti Maistas ir Lietuvos Ekspor
tas. Bet prašoma neužsigauti, jeigu prie 
senojo rubežiaus leisime patikrinti įveža
mų bekonų skaičių”, —atsakė Brūvelaitis.

“Pone pirmininke”, prabilau. “Čia tur 
būt netaip svarbu tiksliai sužinoti kiek Že
maitijos bekonų patenka į Klaipėdos kraš
to kontingentą, bet neginčytinas faktas 
yra. kad jis labai žynius ir kad Klaipėdos 
krašto ūkininkų tvartai yra perpildyti 
kiaulėmis. Reikia būtinai gauti didesnį 
kontingentą ir iš karto reikia paimti žymes
nį skaičių bekonų, kad kiek patuštėtų ūki
ninkų tvartai; malonėkite tą tuojau parė
dyti. kad mes negrįžtum tuščiomis ranko
mis į Klaipėdą”.

“O gal Tamsta dar kartą pasvarstysi 
direktorijos pasiūlymą eksportuoti anks
čiau išdėstyta tvarka kiaules Vokietijon. 
Tokie pripuolami išvežimai labai gali pa
dėti patuštinti kiaulių tvartus”, žingeidžiai 
klausiau Tūbelį sena tema.

“Ne. ne, neįmanoma, jokiu būdu ne
įmanoma”. suriko Tūbelis. “Direktoriją 
įjungti čia negalima. Bet reikalui pabaigti 
rytoj paprašysiu Maistą, kad jis virš nor
mos paimtų du kartu po 500 bekonų ir kar-

tu pasireikštų dėl kontingentų padidinimo”, 
baigė Tūbelis. . .. ... , , . ■

Ar šitos virš normos paimti pažadėtos 
kiaulės tikrai buvo nupirktos ir ar kontin
gentai buvo kiek padidinti, ateityje nega
lėjome nustatyti, nes trūko visų davinių. 
Bet šitas Tūbelio taip griežtai atmestas di
rektorijos įsijungimas į eksportą, metus 
vėliau tikrai įvyko. Tai buvo 1936 m. pa
vasarį, gubernatoriaus Kurkausko ir direk
torijos pirmininko Baldžiaus laikais; porą 
tokių išvežimų Vokietijon tikrai vyko tais 1 
pačiais principais, kuriuos buvau išdėstęs 
Tūbeliui. Nei Maistas nesugriuvo ir nei 
Lietuvos kooperatyvinė sistema nenuken
tėjo. atvirkščiai žymiai patuštėjo Klaipė
dos krašto ūkininkų tvartai. Bet politinį 
nuopelną įsibraukė į kišenę centro .vyriau
sybei taip priešingai nusistačiusi August ai
rio Baldžiaus direktorija, šitoji į Tūbelį 
tuo reikalu visai nesikreipė. Apie tai vėliau 
smulkiau.

TŪBELIS NESUTINKA SUMAŽINTI 
ŽEMĖS BANKO PROCENTŲ1 IR 

SUPRASTINTI PROCEDŪRĄ
Ėjome prie Žemės Banko paskolų poli

tikos pakeitimo ir palūkanų sumažinimo 
klausimo. Ministeris pirmininkas užsispy
ręs gynė žemės Banko politiką. >Jo nuo
mone, geresnės žemės.ūkio paskolos poli
tikos neįmanoma, žemės Bankas Lietuvai 
ir taip pat Klaipėdos kraštui esąs padaręs 
daug gero.

“Kad Žemės Bankas Lietuvai ir anks

čiau Klaipėdos kraštui yra padaręs daug 
gero, niekas neabejoja”,. dėstė direktori
jos pirmininkas Brūvelaitis Tūbeliui, “bet 
dabartiniais žemės ūkio krizės metais ne
galima pasakyti, kad Žemės Banko pasko
lų politika būtų labai naudinga krašto ūki
ninkėj ai. Atvirkščiai, visa Žemės Banko 
politikos sistema yra visiškai suakmenė
jusi . Paskolų davimas yra baisiai kompli
kuotas, duoda hipotekas žemės ūkiams tik 
pirmoje vietoje žemės knygose, kas sko-1 
lintojui sudaro daug ankstyvesnių išlaidų. 
Paskolą duodant jau iš anksto paimami1 
procentai, jog skolininkas visos sumos nei < 
į rankas negauna. Dabartiniu metu reika
laujamieji kaip ir anksčiau 5 procentai pa
lūkanų yra tiesiog nepakeliami taip sun
kiai prislėgtam žemės ūkiui. Žemės Ban
ko praktikuojamos pabaudas už palūkanų t 
nesu mokėjimą laiku, padidina normali
nius 5 procentus dar. 2 'procentais ir yiįa J 
peilis visam įsiskolinusiam žemės ūkiui.1 
Palūkanų ir pabaudų pagalba skaičius 
ūkių ir dvarų yra paimtas Žemės Banko 
nuosavybėn; kai kurie dar nepaimti nuo
savybėn vegetuoja grynai iš banko malo
nės.

Ckininkiją erzina faktas,, kad daugu-i 
ina paskolų paimta daug geresniais žemės 
ūkio laikais, iš kurių paliko ir aukštos pa
lūkanos ir kad dabar, užėjus krizės lai
kams, dalis visai normaliai įsiskolinusių 
ūkininkų, nukritus kainoms ir palikus se
noms skoloms ir palūkanoms, taip sakanti 
per naktį miegant, nustojo viso savo turto

ir kad nei iš Žemės Banko ir iš centro vy
riausybės pusės nieko teigiamo nedaroma, 
taip slegiančias paskolas kiek sušvelninti. 
Iš kitos pusės Žemės Bankas iš ūkininkijos 
bėdų sudaro sau didelius kapitalus, kaip 
matyti iš kasmet skelbiamo banko balan
so, Iš jo matome, kad Žemės Bankas turi 
kasmet milijoninį pelną, šitie išdėstyti 
faktai labai erzina ūkininkiją, duoda ne
paprastai daug medžiagos svetimai propa
gandai, mums sudaro daug priešų ir visiš
kai pakasa mūsų politinius pamatus.

Todėl mes siūlome:
1. Nuo tuojau sumažinti palūkanas ligi 

3 procentų metams ir
2. panaikinti visam žemės ūkio krizės 

laikotarpiui atgal veikiančią galią — pa
baudas tiems ūkiams, kurie dar nėra išėję 
per varžytines”.

(Bus daugiau)
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OH ANNA BALIUKAS
AKIŲ. AUSŲ. NOSIŲ 

IR GERKLĖS LIGOS

2858 W. 63rd Street

SVEČIUOSE PAS GERUS bfeAtiGUS

Valandos pagal susitarimą

Ran tat 239-4683

DR. K. G. DALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGUA 
•449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

•tadical Building). Tol. LU 5-6446 
Priima ligoniu* pagal susitarimą. 

«ci neaumepias gkambuiU 374-8012

roiof^ PRospMt 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8148 WEST 63rd STREET 

raL; kaa dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
aktai antradieniai* ir penktadieniais, 
rrečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

Ras. 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpubiic 7-7868

INKSTŲ iR 8LAPUMO TAKŲ 
CHIRURGUA 

Talof. 695-0533 
Fox Vaiioy Medical Center 

860 SUMMIT ST.
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Qfisas: HEmiock 4-5849 

Rezid.; 388-2233
UFISO VALANDOS:

In concordia res magnae cres- 
cunt, in discordia dilabuntur 
(santaikoje dideli dalykai au
ga, nesantaikoje — griūva). Tą 
šventą tiesą ir senovės romėnai 
žinojo ir cituotame aforizme 
įamžino, šios tiesos prisilai
kant kultūra kilo, gerovė kles
tėjo, tautos dvašiniąi ir me
džiaginiai tarpo ; šią tiesą pa
miršus — ginčuose, kivirčuo
se, ergeliuose ir tarpusavėse 
kovose į nuosmukį grimzdo. 
Tokia aiški, trumpa, paprasta 
ir tiek lengvai išmokstama ir 
įsisavinama ši tiesa, bet kaip 
daug yra ją pamiršusių arba 
niekad neišmokusių.

Turime ir mes, lietuviai, 
daug pamokų, gautų iš santai
kos ir nesantaikos jau iš senų
jų mūsų tautos istorijos laikų. 
Turime jų ir iš šių dienų gyve
nimo. Dėl to su ypatingu ma
lonumu minime ir aprašinėja- 
me pavyzdžius, kur mūsų tau
tiečiai gražiai sugyvena ir san
taikoje didelius darbus augi
na. Tokių pavyzdžių apsčiai 
turime mūsų tautinės kultūros 
išlaikymo ir puoselėjimo sri
tyje čia pat Amerikoje, didžių
jų tautinių švenčių, kongresų, 
dienų organizavime ir bendruo- 

pal 1 meninių vienetų organizacinia-nūdieniais ir ketvirtai 1—7 yal.i
Antrai, penktadienį nuo 1—5, tree, me sugyvenime.

ir šeštai tiktai susitarus.

Ret: GI 8-0873
Vienu tokių šviesių pavyz

džių reikia pripažinti mūsųg L ’ - t'. ’ uziu reiKia pnpazmu musų 
DR.W. EISIS - EISINAS brolius ir draugus Rockfordo
AKUŠERIJA >R MOTERŲ LIGOS 
•INEKOLOGIN6 CHIRURGIJA 

•132 So. Kodai* Avė.. WA 5-2670 
alandos pagal susitarimą. Jai neat

siliepia, skambinti Ml 3-0001.

DR. NINA KRAUCEL- 
kriauceliUnaite 

AKUtEgIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670. 
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimų.

Ofiso tai.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Razidancijos: PR 6-980]

DR. J. MESKAUSKŠS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais, ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai popiet, 
šeštadieniais nuo 9 iki 11 vai. 
ryto tik susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PUCKAS
OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — Tai. 737-5149

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

lietuvius. Nedaug jų ten, iki po
ros šimtelių, bet savo žmoniš
kumu, darbštumu, teisingumu, 
gražiu sugyvenimu ir svetingu- 
yra pasidarę iš pirmaujančių 
etninių grupių tame švedų įkur
tame, išaugintame ir dominuo
jamame mieste, šiandien nie
kam nebe naujiena, kad Rock
fordo Lietuvių Klubas yra pa
garsėjęs ne vien pačiame Rock- 
forde, kur patys švedai vis la
biau savo šgentes, parengimus 
ir sukaktuves, ypač vestuves, 
rengia, bet ir čikagiškiai su 
malonumu tų šimtą myjių. va
žiuoja.

Kas yra ta jungiamoji dva
sia, akstinas, sakytume elemen
tas, kurs Rockfordo lietuvius, 
kilusius ir susidedančius iš vi
sų lietuviškų padermių — aukš
taičių, žemaičių, dzūkų ir za
navykų — kapsų ir biržėnų, 
taip darniai išlaiko, ir viena iš 
pirmaujančių etninių grupių 
palaiko? Tai žymiausia dali
mi priklauso nuo laimingo su
puolimo, kuomet į grupės va
dovaujantįjį avangardą pats 
gyvenimas atrinkęs išstumia, 
anot daktaro Adomavičiaus, 
jausmai subrendusius žmones. 
Bet gi niekas tiek aiškiai nepa
rodė kaip rockfordiškiai, kad 
spauda vis dėlto kaip buvo 
taip tebėra didelė galybė ir ką 
vienui vienas pasišventęs, sa
vo žmones ir savo laikraštį my
lintis spaudos žmogus gali pa
daryti. Iš eilės kitų lietuviškai 
veiklių vyrų ir moterų, čia pir
miausiai noriu minėti Juozą 
Bacevičių, tą amžinai gyvą, 
judrų, draugišką 83 metų jau
nuolį. Jis yra tas minėtas aks
tinas, elanas, palaikantis ir iš
laikantis savo rockfordiečius 
lietuvius santaikoje, sandaro
je ir vienybėje, susispietusius 
aplink savo skaitomą ir myli
mą laikraštį, kuriame nuo ne- 
bepamenamų metų neilstantis 
Juozas Bacevičius savo pagar
sėjusiu “slapyvardžiu” Žval
gas ko ne kiekvienam numery
je aprašo savo kolonijėlės tau
tiečių gyvenimą ir veiklą, 
džiaugsmus ir skausmus nuo 
kiekvieno naujo gimimo iki 
mirimo.
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Linksmai nusitaikęs paukštelis kaž ką čiulba karvei | ausi, ii atrodo 
nelabai patenkinta paukščio nesiskaitymu su rimtu gyvuliu.

GRAOINSKAS
GALITE NEMOKAMAI

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

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

Praeitą sekmadienį, kovo 11 
dieną, Rockfordo lietuviai bu
vo suruošę savojo (laikraščio 
Naujienų naudai bendruome
ninius pietus, kuriuose , kad 
ir kiek pavėluitai, Laima lei
do dalyvauti.

Pusė sekmadienio, kaip ir 
mažų mažiausiai pusė šeštadie
nio, Naujienų “štabo” daliai, 
linotipininkams ir spaustuvi
ninkams yra nepakeičiamo 
darbo dienos. Dėlto Naujienos 
galėjo atlykinti vos porą žmo
nių — ponią Kristiną Austin, 
reikalų vedėją (business ma
nager) ir “štabistą J. Pronskų.

J. Pr.
(Bus daugiau)

nėra įsijungę į bendruomenės 
veiklą, arbą kurie pažįsta tokių 
lietuvių. Mielai pranešime apie 
bendruomenės parengimus. Ra
šyti ar skambinti: Julija Liesy- 
tė-Fraser, 1014 Liberty St. EI 
Cerrito, Calif. 94530, tel. (415) 
526-6490. Danutė Janutienė, 1833 
Addison St., Berkeley, Cal. 94703, 
tel. (415) 849-1147.

— Lietuvių kalba mišios vyks
ta kiekvieno mėnesio paskutinį 
sekmadienį Notre Dame College 
koplyčioje Belmont, Calif, (pu- 
siaukelyje tarp San Francisco 
ir San Jose). Mišias praveda (nėra girdėjusi”, 
kun. Dr. P. Manelis, kuris dėsto 
Notre Dame ir eina kapeliono 
pareigas. Sekančios mišios bus 
12 vai. kovo 25 d., o po to baland.
29 d.

— Lila ir Renius Pažemėnai 
(Berlingame, Calif.) išvyko ato
stogoms į Braziliją, kur žada ap
lankyti buvusius šiaurės Calif, 
gyventojus Vygą ir Daumantą 
Dikinius.

— Olga ir Mečys Ilgūnai (San 
Mateo) kovo mėn. keliasi į Long
Island, N. Y., kur Mečys toliau 

tarnaus Pan American lėktuvų 
linijai. Ilgūnai palieka Califor- 
nijoje daug draugų, kurie linki 
jiems ir sūneliui Andriui viso 
geriausio. D. J.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

At imkite tada nuo jo talentą ir duokite tam, kuris turi dešimti 
talentu. Nes kiekvienam turinčiam bu* duota ir jis apsčiai turės; bet 
iš neturinčio bus atimta net ir tas, ką ji* turi. Mot. 25:28, 29.

Kodėl šitas vieną talentą turintis žmogus buvo išrinktas kaip iliustra
cija Šiame talentų užkasime? Taip buvo daroma kad parodžius atsakomy
be tų, kurie mažiau turi — kad Viešpats nori idant ir mažiausias jam pa- 
sisventęs žmogus žinotų ir vartotų talentus, kuriuos jis turi, ir kad jis' 
nepaskaitys nekaltais tuos, kurie turi nors mažiausius gabumus tarnavimo 
jam, jo broliams ir jo tiesai, bet užsigina ir nenaudoja jų.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. I visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: F. Zevist, 3715 W. 66th St., Chicago, Illinois 60629-

8V. RAITO TYRINĖTOJAI

Chicagos aplinkos kontrolės 
komisionierius Wallace Pos
ton praneša, kad nepaisant to, 
Chicagos miesto kontrolieriai 
tikrins krautuvių lentynas ir 
radę muilų su fosfatais išrašys 
tikėtus taip ilgai, kol aukštes
nės teismo instancijos padarys 
savo sprendimą dėl teisėjo Aus 
tin sprendimo.

“Miestas pats bando nuspręs
ti, kas yra geriau jam ir geriau^ 
jo kaimynams. Teismas ne taip 
manė. Matyti, Nixono valdžia 
apie jo paties pareiškimą dar

.. , pasakė Pos
ton. kad fosforas teršia van
denį.

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 
*»/ 2533 W. 71st Street
M Telef.: GRovehUl 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

no

DR. LEONAS SBBUTIS 
. INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

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

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

išdaryta.
Rez. tol.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

. pagal susitarimą. •<

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

< 2454 WEST 71*t STREET
Ofiso telef.:, HEm lock 4-2123
Razfd. talof.: Glbson 8-6195 *

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

S P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Ban
ta dažai. Speciali pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir L t
VaL: ft—4 ir 8—8. šeštadieniais 9—1.
2850 Weet «3rd Et., Chicago, III. 60629

Telef.: PRospect 6-5084

BLZMERIA1. KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE*. — TURI GERIAUSIA 

pasbekuU ehznyji

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

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Herlem Avo. — 586-1220

k

Apdrausta* poriureustyme* 
ii įvairiu atstumg. 

ANTANAS VILIMAS 
823 Weet 34 Mae* 

Tai.; F R on tie r 6-1882

SOPHIE BAftCUS
RADIJO IŠIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12? 
vai. ryto. — šeštadienį ir 
madien; nuo 8:30 iki 9:30 
ryto.

Talaf.: HEmiock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

sek- 
vaL

SAN FRANCISCO, CALIF.
Vasario šešioliktos minėjimas
S. F. apylinkės L B. paminėjo 

Lietuvos nepriklausomybės šven
tę vasario 11 d. Romos Ankai- 
čio dėka paruošta Rimydo Cinkos 
medžio raižinių paroda susilau
kė didelio susidomėjimo — bu
vo parduotas nemažas skaičius 
paveikslų.

Minėjimą atidarė kun. Dr. P. 
Manelis su malda. Sugiedojus 
Lietuvos ir Amerikos himnus, 
bendruomenės pirm. Alvydas Ku
dirka pakvietė Juozą Sidą, ku
ris sakė minėjimo pagrindinę 
kalbą. Juozas siūlė, kad išeivi
jos lietuviai realiai pažvelgtų į 
Lietuvos išlaisvinimo pastangas 
ir pagalvotų ar dabartiniai me
todai neša rezultatų, ar gal rei
kėtų pakeisti veikimo kryptį.

Pirm. A. Kudirka davė 1972 
m. veiklos apžvalga ir padėkojo 
valdybos nariams Aldonai Gai
galienei, Irenai Lingyte i-Gre
nier, Rūtai Narakas, Juozui Si
dni ir Romui Ankaičiui. Meninę 
programą atliko jaunimas — 
Tamara Mačiulytė ir Julija Vin- 
dašiūtė skambino piano, o Rober
tas šukelis grojo saxafonu.

Toliau sekė 1973 m. valdybos 
rinkimai. Pareigomis pasiskirs
tyta taip; pirm. Julija Liesytė- 
Fraser (El Cerrito), vice-pirm. 
Janina šukelienė (Oakland), 
sekr. Danutė Janutienė (Ber
keley), programų vedėja DaĮia 
Šiurlienė (Pleasanton), ižd. Jo
nas Gaigalas (Walnut Creek).

Nors S. F. apylinkės lietuviai 
yra negausūs skaičiumi ir plačiai 
išsimėtę, bet sugeba per metus 
4 kart sueiti į bendruomenės pa
rengimus. S. R. I>. B. valdyba 
kreipiasi į skaitytojus, kurie gy- [falais teršti ežero ir upių van- 

| vena šiaurės Californijoje ir dar denis.

Suvalkiečių Draugija

gijos susirinkimas įvyko vasa
rio 23 d. Hollywood salėje. Jį 
pravedė pirm. Leonas Vasilia- 
vas. Salėje buvo JAV ir Lietu
vos vėliavos. Paskirta Lietu
vių Tarybai auka 25 dol.

Nutarimų raštininkė Euge
nija Strungts perskaitė nutari
mus iš praeito susirinkimo. 
Priimtas į draugiją vienas na
rys Anthony Povilas. Paaiškė
jo, kad gegužes 13 d. ir birže
lio 17 d. bus draugijos piknikai.

Buvo svarstomas klausimas, 
ar minėsime savų 35 metų ju
biliejų viešu banketu. Daugu
ma pasisakė minėti. Nutarta 
surasti tinkamą salę rudens lai
kui.

Vėliau buvo vaišės ir nario 
mokesčio mokėjimas. Vaišės 
užtruko ilgoką laiką, bet na
riai mėgsta pasivaišinti, pasi
kalbėti. smagiai praleisti lai
ką ir susitikti savo pažįstamus.

Sekantis susirinkimas įvyks 
penktadienį, kovo 23 d. 8 vai. v. 
Hollywood salėje. 2117 W. 13rd 
Street. Eugenija Strungyx

Chicagos miestas ginasi 
nuo federalinio teisėjo
Kaip jau rašyta, federal, dis- 

trikto teisėjas Austin nuspren
dė, kad Chicagos miesto po
tvarkis. kuriuo uždrausta šar
muose ir muiluose vartoti fos
fatus. esąs “nekonslitucinis" ir 
pramonininkams leido vėl fos-

Automobilių nuodus 
teks dar ilgai gerti

Didžiausioji pasaulyje auto
mobily gamyba General Motors 
pranešė Aplinkos Apsaugos 
Įstaigai (EPĄ), kad iki 1975 
metų ji negalės išpildyti reika
lavimų sumažinti automobiliais 
oro teršimą. GM vicepreziden
tas pasiūlė EPĄ savotišką al
ternatyvą, būtent pagriežtinti 
automobilių taršos kontrolę 
dabar, o švelninti ją 1975 me
tais. Panašius pasiūlymus esą 
darė ir Fordas bei Chrysler .

Amerikos Mokslų Akademi
ja sako, kad reikalaujamo tar
šos sumažinimo nustatytu lai
ku esą galrfna laukti tik iš trijų 
automobilių — dizeliu kūre
namo Mercedes - Benz, rotarinį 
motorą turinčio Mazda ir mo
difikuotą pistoninį motorą nau
dojančio Honda, kurs JAV-se 
nėra parduodamas.

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI

— Lithuanian Nat. Democratic klu
bo susirinkimas įvyks kovo 14 d. 8 v. 
vak. Hollywood salėje, 2417 W. 43rd 
St. Po susirinkimo bus vaišės.

Bernice žomgulsi, ratst.

— šakiu Klubo narių susirinkimas 
įvyks kovo 18 dieną 3:00 vai. popiet 
Petranėlės užeigos salėje. 4500 So. 
Talman Avė. Kviečiame visus na
rius ir norinčius būti nariais — gau
siai dalyvauti. Turime daug svarbių 
reikalų aptarti. Valdyba

— Chicago* Meilią, Mašliukiu ir Pa
vieniu draugiškas klubas kviečia vi
sus i linksmą parengimą kovo 17 die
ną 7:00 vai. vak. Hollywood svetai
nėje. 2417 W. 43rd St. Veils bufetas 
su Įvairiais gėrimais, šalti bei šilti už
kandžiai, dovanos, šokiams gros Jur
gio Joniko orkestras. Valdyba ir ko
misija kviečia visus skaitlingai atsi
lankyti.

Victorija Cinką, nut. rast.

k

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

Tek: Y Ards 7-1741 - 1742

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

MODERN 1SKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
VrttXXUMCWB

Chicago*
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių

J

Auociacijoa

ambulancb 
PATARUNA 
MAS CIENA 
IR NAKTĮ

TURIM* 
KOPLYČIA? 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YAru? 7-3401

BtlTKUS - VAŠAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, I1L Phone: OLympic 2-100ė

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone; LA f aj eite 3-3572

GEORGĖ t. Rl DM1NAS
3319 So. LITUANTCA AVE. Tel.: YAras 7-113o-1139

STEPONAS C. LACK IR SUNOS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6677

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

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

SKELBTIS NAUJIENOSE APSIMOKA
5 - NAUJI ENDS. CHICAGO I, M.I___ THVRSDAY, MARCH 15, 1973



GOTIKA
Gotikos architektūra pradė

jo savo misiją vienuolikto šimt
mečio pabaigoje, visu originalu
mu prieš romaninę architektūrą. 
Tai buvo kažkas panašu į revo
liuciją bažnytinėje statyboje. Be 
to, suvaidino nemažą vaidmenį 
ir civilėje statyboje, pvz. Cluni 
viešbutis Paryžiuje, Įlotai de 
Ville, Arras irkt. Yra iki šiol už
silikusių miestų rotušių gotikos 
stiliumi statytų.

Vokietijoje gotika nepasirodė 
anksčiau kaip 1209. Iš Prancūzi
jos gotika pasiskleidė ir kitur, 
kaip naujovė architektūroje. Pa- 
ryčiuje ir į pietus tarp Seno ir 
Somme upių 1115 m. vyko baž
nyčių statyba, gabiems archi
tektams vadovaujant. Abbey 
bažnyčia St. Denis'e pradėta sta
tyti 1141 m. Notre Dame baž
nyčia Paryžiuje pastatyta 1163. 
Burges — 1172 m., Chartres — 
1194 m., Reims — 1211 m.

(Iš mono užrašy)
Į Amiens — 1215 m. Gotika kas
kart savo stilių gerino: iš lauko ( 
pusės jos dimensijos kilo į erdvę, I 
o iš vidaus savo skliautų ir kolo- ! 
nų grožiu bei kruopščia dekora
cija darėsi įvairesnė ir gražesnė.

Lombardai labiau ištobulino 
gotikos stilių vieno šimtmečio 
laikotarpy (12-tam ir 13-tam 
šimt.). Normandų architektai 
taip pat tobulino gotikos stilių 
ir taikė bažnyčios dvasiai ir gro
žiui išreikšti. Gotikos amžius 
nusitęsė beveik iki renesanso 
laikų. Tapyba ir skulptūra jau 
klestėjo Vakarų Europoje. Bet 
renesansui prasidėjus, italai ne
buvo linkę priimti gotikos sti
liaus, kaip “barbarų meno”. Go
tai ir šiaurės barbarai buvo prie
šingi Romos imperijai. Teutonų 
tautos frankai, anglo-saksai ir 
gotai nelabai mėgo romaninės 
kultūros, tatai rodo, kad gotika 
statyboje ir skulptūroje bei ta-

MUTUAL FEDERAL SAVINGS B-VĖS
68-RIŲ METŲ SUKAKTIS

M. ŠILEIKIS HELP WANTED — MALI 
Darbininku Likia

Day shift.

Full

We are seeking individuals who 
pride in their work for general 
ning of our warehouse and 

rooms — plus other duties.
APPLY IN PERSON

9:00 A. M. to 2:00 P. M

GRIDLEY OPERATE 
AND SET. 

Steady work with regular 
overtime.

Company benefits.
Experience necessary. 

Call BILL 384-6505

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
ACME

Pirmyn choro statomoje J. Strausso operetėje "Čigonu Baronas' 
Kristina Mileriūtė "Saffi" rolėje.

Nuotrauka Jeff Mankus

fcįl g 
ii

# r

šeštadienį, 1973 m. kovo 17 dieną

Visi esate kviečiami atsilankyti

Norime Jus pavaišinti

KAVUTE —
PYRAGAIČIAIS —

BANDELĖMIS

Mutual Federal Savings
2212 WEST CERMAK ROAD 

Kovo 17 dieną nuo 9:00 ryto iki 1.00 p. p.
AČIŪ UŽ PARAMĄ IR PASITIKĖJIMĄ

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningu patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ilgų metą patyrimas.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halstad St., Chicago, ill. 60608. — Tel. 254-3320 

[vairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai CertifikataL

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA

2608 Wggt 69th St, Chicago, HI. 60629. • TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas įvairiu Paakiu.

AUTOMOBILIAI, 8ALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirmafama tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiaL 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4-00, o kietuose 

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

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėde šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo Žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
šerno gyvenimo bruožus Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago. 1962 m 206 psl., kaina 2 dol.
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REAL ESTATEtake 
clea
rest

ACE HARDWARE 
CORP.

6501 W. 65th St.

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žema — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žema — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJ1MAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774?

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ fttšlv Draudimo agentcra |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

PRospect 8-22336455 So. Kedzie Ave.
PIGIAI PARDUODAMAS medinis pa-i BUTŲ_ JWAMAVIMAS^ ĮVAIRŪS 
jamų namas Marquette Parke. Po ’ ’ ~

vai. vakaro telefonuoti 434-9583.
6

HOME 1
Call: Prank Zapoli* 
32O8’A W. 95th St.

GA 4-8654

iu;. Id<i'. . t<r dnc casualty Corr.oa’ .

DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

pyboje nukonkuravo romaninį 
stilių, kuris buvo maišytas su 
graikų klasikos atsiekimais. Po 
suduoto smūgio Romos imperi
jai, ji sugriuvo Vakaruose, tuo 
pačiu kartu dailė susilpnėjo šiau
rinėje Italijoje. Romos imperija 
besiplėsdama Vakarų Europoje, 
kartu atnešė ir romanines tra
dicijas bei tikėjimą, kurio mi
nėtos tautos nemėgo. Gotika ar
chitektūroj suvaidino didelį per
svaros vaidmenį. Po reformaci
jos protestantiškos tautos priė
mė gotikos stilių. Gražiosios go
tiškos statybos bažnyčios vadi
namos “Flam buoyant” (linijų 
grožiu liepsnojančios) yraWest- 
minsterio, Anglijoje ir kt.

Viduramžiams pasibaigus, mu
zika nutrūksta nuo Grigališkos 
doktrinos, — bažnyčia netenka 
kontrolės šioje srityje. Dailinin
kai ir aktoriai kuria nepriklau
somai ir betarpiškai. Menininkas 
savo darbą gali jau pats parduo
ti, jei tik atsiranda pirkėjas ar 
užsakytojas. Anksčiau jie dir
bo tik samdomi, kitam neturėjo 
teisės dirbti. Menininkai dirbo 
“ponams”, kurie samdė juos puo
šti bažnyčias, savo garbei sta
tyti paminklus ir t. t. Laisvas 
būdamas menininkas drįso ta
pyti senovės graikų legendari- 
nius dievus, kas anksčiau krikš
čionims buvo draudžiama.

Nereikia užmiršti antrojo ar
chitektūros stiliaus,

sulaukę 85 metų amžiaus, o šu- 
makeris netrukus švęs 85 gim
tadienį. Šia proga nutarta pa
daryti bendrą išvažiavimą į 
gamtą, — per Joną, birželio 
mėn. 24 d. iš pat ankstyvo ryto 
į Willow Springs, Ill. Buffalo 
Grove 1 nr. Tai yra įvažiavi
mas iš Kean Avė., priešais Lie
tuvių Tautines kapines, pirmas 
valstybinis parkas už Onos Bruz- 
gulienės užeigos (čia yra iš eilės 
4 parkai, k etvirtas ant Kean 
Avė. ir 87 St. kampo.

Būtų malonu, kad šiame iš
važiavime dalyvautų ir pagerbtų 
SLA garbingo amžiaus sulauku
sius narius, ne vien sukaktuvi
ninkų artimieji ir SLA 301 kuo
pos nariai, bet ir kitų kuopų 
veikėjai, ypač apskrities valdy
bos ir Čikagoje gyveną PT na
riai.

Smulkesnės informacijos gau
namos pas bet kurį garbingą 
sukaktuvininką arba pas mane, 
tel. 312 — 652-8168.

Stepas Paulauskas, 
SLA 301 kp. pirm.

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.

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobiliu draudimai

R U M P A I

— Domą Rupelienė, gyvenan
ti Westsaideje pasakojo, kad ją 
praeitą šeštadienį, apie 9 vai. 
vakare prie Western ir 11 gat- 

(1600— vių užpuolė stambaus sudėjimo
1700) kuris yra romaninės kil- juodukas. Atėmęs rankinuką 
mės, tai barokas. Barokas gimė .su keliolika centų, nuėjo savais 

. - - Sako negaila, nes ran
kinuką reikėję jau išmesti.

— J. Adomaitis, East Chica
go, Ind., atnaujindamas prenu
meratą atsiuntė vajui 5 dol.

— Jonas Stasiukonis, Valparai
so, Ind., kartu su prenumeratos 
mokesčiu ir gerais linkėjimais 
visiems Naujienų bendradar
biams atsiuntė vajui 7 dol. Jis 
kiekvienais metais savo auka

Italijoje, tuoj po Reformacijos keliais, 
ir greit paplito Europoje. Ispa
nai baroką labiau išplatino sa
vo kolonijose, pvz. Pietų Ame
rikoje, tačiau jo stiliaus nepra- 
plėtė, netobulino, gal dėl to, kad 
Ispanija tada buvo subankruta
vusi.

CICERO
Kovo mėn. 7 d. visuotiname

SLA 301 kuopos nariu susirinki- »arcm,a Naujienas. Sezono me
me buvo pranešta liūdna žinia. ‘u J's aprūpina savo pažįstamus 
kad viename apsipirkimo centre kai kuriais farmos aminiais, 

Į buvo rastas automobilio užmuš- ^tingai geru lietuvišku sūriu, 
tas Mykolas Ramanauskas, bu-j —Jonas Turoski iš Terry- 

jvęs šios kuopos valdybos narys, ville, Conn., ilgametis Naujienų 
Be to, paaiškėjo liūdna padėtis skaitytojas, mokėdamas prenu- 
šios kuopos nario ir Lietuvos ineratą atsiuntė Naujienų vajui 

i kariuomenės savanorio - kūrėjo 10 dolerių.
Kazio Dobilo, kurs paraližuotas 
ir reikalingas
žiūros. Nutarta 
prašyti, kad centras jį atleistų 
nuo tolimesnių nario mokesčių. 

Paskui buvo linksmenėš ži
nios, kai finansų sekretorius 
Kazys Deveikis išsiėmė pluoštą 
čekių ir juos ėmė dalinti na
riams. kaip dividentus.

Po susirinkimo, Deveikis, Ge
nio ir kt. Kazių proga besivai- 
šinant, paaiškėjo, kad 2 nariai 
— Rožytė ir Deveikis yra jau

nuolatinės prie .“
pakartolinai n,lf suvažiavimas

su paskaitom, menine progra
ma bei tautinio meno paroda 
įvyko praeitą šeštadienį ir sek
madienį, kovo 10 ir 11 d. d. Chi
cago* latvių namuose, 41 16 N. 
Elston Ave.

— Ponia K. Belakus iš Glen
view apylinkės jau išvyko į mėg
stamas Rhinelander apylinkes 
Wisconsin valstijoje. Ji ten bus 
iki vėlybo rudens.

DIE SETTER
PUNCH PRESSMAN
TOOL & DIEMAKER

MECHANIC - MACHINIST 
Compound Blank and Form

Benefits. ____
2030 WEST RASCHER

UP 8-3900

MACHINE OPERATORS AND 
SET UP MEN

Must be qualified to operate New 
Britain and Davenports. Good star
ting pav and good Company benefits.

ALLOY SOCKET SCREW 
PRODUCTS CO.

4882 N. CLARK ST.
Tel. 271-8300

PRESS BRAKE SET UP 
AND OPERATE

Steady Worker. Good wages. Jlosnita- 
lization and medical insurance. Paid 
holidays. Our plant vicinity Western 

& Osden.
Call Mr. WARREN HAUK 

277-2124

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

SECRETARY
Typing, shorthand, misc. other duties.
Experienced preferred. Good bene-; 

fits. Call GENE DYENSON 
between 10:00 A. M. and 1:00 P. M. 

for appointment. 
AVIS TRUCKS 

427-6184

SWITCHBOARD 
OPERATOR — TYPIST 

Loop law office, 5 day week, 
group insurance, good salary.

CALL 
CE 6-2768

SECRETARY TO 
OFFICE MANAGER 

Interesting position. Loop office. 
Tvping, good figure aptitude and 
shorthand helnful. Liberal fringe 
Benefits. Call Mr. Schreider at 
Chicago Association for Retarded 

Children. 
Tel. 922-2202

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

366 AKRAI
Viena iš geriausiu Wisconsin valsti
joje aukščiausios kokvbės nieno far- 
mų. 15 mvlių nuo Tomah. Rašyti 
angliškai dėl informaciiu ir nuotrau

kų: MERLE P ASCH.
PASCHS GRADE A FARMS.

WILTON. WIS 54670.

— Adv. Algirdas Bud reck as 
kalbės per Margučio radiją pen
ktadienį. kovo mėn. 16 d. vaka
re apie L. Š. S. įkūrėją Vladą 
Pūtvį. minint 100 metų nuo jo 
gimimo sukaktį.

— Anis Grinius. Lockport. 
Ill., užsisakė Naujienas. Vajaus 
komisija nuoširdžiai dėkoja vi
siems aukotojams, platintojams 
ir naujiems skaitytojams. Visus 
skaitytojus prašo remti Naujie
nas ir imtis iniciatyvos jas pla
tinti. stengiantis surasti bent po 
vieną naują skaitytoją. Visi lie- 

| tuviai yra kviečiami užsisakyti

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYB6S
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tol.: REpublic 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.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava. 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

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

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.

PAŽVELK
1% AUKŠTO MŪRAS. 2 butai — 

:5% ir 4^ kambariu. Karpetai. Alum. I* —- -.» •»--- . --- • r<----*i1J„
mas. Garažas. $18,800.

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

L PRIEŠ DEŠIMT metų, prieš Mar
quette Parką, statytas mūro luksus 
pajamų namas. 5 ir 3 kamb. butai, 
karpetai, naujas garažas. Daug prie
dų — $31,500.

MODERNI o šamo, mūro reziden
cija, puošnūs nauji karpetai, “built- 
in” virtuvė. 1% vonios. Du greta po 
30 pėdų lotai. Mūro garažas. $33.500.

ORIGINALUS APARTAMENTINIS 
j NAMAS. Alumin, langai, naujas ga- 
Izu šildvmas ir garažas aptvertas pla
tus sklypas, panamų $6.600 metams. 
Prašo $45.000. Priims rimtas derybas.

PUIKUS 2 BUTŲ 19 metų mūras.
2 atskiri šildymai, keramikos vonios, 

įkabinėtų virtuvės, alumin. langai, ge
ležinės tvoros, garažas, arti ofiso. — 
$36.000.

6% KAMBARIU didelis Georgian. 
1% VONIOS. įrengtas sausas beismon- 
tas. 2 auto garažas. Apie 20 metų, 
kaip naujas. $23.000.

2 BUTŲ 6 metu luksus mūras. 2 auto 
mūro garažas. Viengungiui įrengtas 
beismontas. Arti ofiso. $48.800.

9 KAMBARIU 9 metų mūro reziden- 
eija. 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 garaza*. $28 500. *

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

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

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9.900

8 KAMBARIŲ 1% aukšto 16 metų 
mūras. 2 vonios. įrengtas beisman- 
tas. Garažas 83 ir Kedzie. $32,000.

Valdis Real Estate
’051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7290

Jangai. Moderni virtuvė. Gazo šildy- ‘ <?10 0AA
Arti

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

Naujienas. Jos visiems naudin
gos ir reikalingos.

HEATING CONTRACTOR 
(rengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatai! senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning, van
dens boilerius ir stogų cinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. III. 8OGO9. Tel.: VI 7-3447

♦ “Kovos dėl Lietuvos Nepri
klausomybės” knygą I tomas 
dar galima gauti. Kaina 12 do
lerių. Gaunama adresu: K. Ali
šauskas. 7312 So. Washtenaw 
Ave., Chicago, Ill. 60629. (Pr).

DEL AUKŠTOS KOKYBES. KAINOS 
■R SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
.■amzdžiai. Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai, 
keltui ikainsvimas. Skambinkite dabar

AL BELEAKUS. Tel. 238-8656

♦ Dr. Jonas Gliaudelis ir Al
dona Jankauskienė kalbės per 
Sophie Barkaus radio šeštadie
nį, kovo mėn. 17 d. apie “Pir
myn” Choro statomą operetę 

.“Čigonu Baronas”. (Pr).

•NAUJIENOS’ KIEKVIENO
LIETUVIO

DRAUGAS IR BIČIULIS

Federatiniy in valstijos paįamy 
mokasčiy apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas 
perdavimas

REAL ESTATE 
Parašu paliudijimas

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS 

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

Tel. 436-7878

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

PIRKITl JAV TAUPYMO BONUS




