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VLIKO TARYBOS POSĖDIS
Kovo 30 d. New Yorke įvyko Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 

Komiteto Tarybos posėdis. Buvo patvirtintas vasario 23 d. Tary
bos posėdžio protokolas, išklausytas Vliko Valdybos informacinis 
pranešimas ir priimta 1973 metų sąmata sumoje $44.425.

Valdybos pirmininkas dr. J. (============= 
K. Valiūnas painformavo Tary
bą apie savo buvimą Europoje. 
Vasario 20 d. Vliko pirmininkas 
dr. Valiūnas drauge su Estijos 
atstovu Madride turėjo oficialų 
pasimatymą su Ispanijos užsie
nių reikalų ministerijos aukštu 
pareigūnu. Pasikalbėjimas bu
vęs labai nuoširdus ir užtrukęs 
daugiau kaip pusantros valan
dos. Pagrindinė pasikalbėjimo 
tema buvusi numatomoji Euro
pos Saugumo ir bendradarbia- 
mo Konferencija, kurios paruo
šiamieji darbai jau nuo pernai 
metų svarstomi Helsinky.

Iš tebesvarstomų paruošiamų
jų darbų jau paaiškėję, kad Is
panija ir Airija jokiu būdu ne
sutiksiančios pripažinti dabar
tinių Europos valstybių sienų 
teisėtomis ir pastoviomis: Is
panija dėl Gibraltaro, o Airija 
dėl šiaurės Airijos.

Ne be ko, Vakarų Europos 
valstybės esančios užėmusios 
gana aiškią liniją prieš Sovie
tų Sąjungos užmačias, kad E. 
S. ir B. konferencija atstotų Tai
kos konferenciją, kurios sovie
tai nenori, nes joje tektų svars
tyti daugiau sudėtingi ir sovie
tams visai nepalankūs klausimai.

Iš įvairių pasikalbėjimų Eu
ropoje (Ispanijoje, Vokietijoje, 
Prancūzijoje, Šveicarijoje) dr. 
Valiūnas susidaręs įspūdį, kad 
ten, Europoje, Pabaltijo vals
tybių klausimus geriausiai su
prantančios Ispanija ir Prancū
zija. Kiti posėdžio dalyviai pri
leidžia, kad iš Europos valsty
bių Pabaltijo reikalus geriau 
ginsiančios Didž. Britanija ir 
Olandija.

Vicepirmininkas 'Jurgis Va
laitis, laikinai ėjęs pirmininko 
pareigas, informavo kaip Val
dyba yra numačiusi turėti dau
giau ryšio su jaunimu, kad jis 
būtų geriau paruošiamas Lietu- 
tuvos laisvinimo darbui tolimes- 
niai ateičiai Tuo reikalu būsią 
siūloma vasaros stovyklose ruoš
ti simpoziumus, suorganizuoti 
kilnojamus knygynėlius, kad 
jaunimas susipažintų su Vliko 
leidiniais ir pasaulio spauda, ra
šančia apie Lietuvą Be to, vi
suomeniniai jaunimo minčiai 
vystyti, aiškinamasi su Lietu
vių Bendruomene dėl visuome
nės mokslo dėstymo šeštadieni
nėse ir kitose lituanistinėse mo
kyklose. Esą, praverstų skelb
ti ir konkursinius rašinius vi
suomeniniai — politiniais klau
simais.

Vicepirmininkas Juozas Au
dėnas painformavo apie Romo 
Kalantos Savaitę, kuri paskelb
ta gegužės 14-21 d. Į tai žmo
nės atkreipę savo dėmesį, nes 
jau gausiai pradėję ateiti pagei
davimai įsigyti Kalantos pa
veikslą, tik už vieną dolerį.

Sąmatos Komisijos pirminin
kas Juozas Pažemėnas pateikė 
1973 m. Vliko sąmatos projek
tą svarstymui, pradžioje bend
rais bruožais supažindindamas 
su sąmatos apimančiais dalykais 
ir eventualiomis pajamomis. Vli
ko finansų reikalams vicepirmi
ninkas Aleksandras Vakselis pa
pildė p. Pažemėno pasisakymus. 
Bendrai dėl sąmatos pasisakius 
ir keliems posėdžio dalyviams, 
sąmata buvo svarstoma pagal 
atskiras pozicijas.

Bendriesiems Vliko darbų rei-lvės atstovas.

IŠ VISO PASAULIO

BUENOS AIRES. — Kodako 
korporacija sumokėjo teroris-, 
tams Argentinoje pusantro mi- * 
Ii jono dolerių už savo direkto
riaus Anthony DaCruz paleidi
mą. Jis buvo pagrobtas praėju
sį pirmadienį. Sumokėta suma 
yra rekordas, sumokėta teroris
tams. Ankstyvesnė didžiausia 
suma buvo milijonas dol. sumo
kėtas už britų biznieriaus Ro
nald Grove paleidimą pernai 
gruodžio mėn. Da Cruz buvo pa
leistas. Jo išpirkimo pinigai bu
vo sumokėti pusė argetinietiš- 
kais pesais ir pusė — Amerikos 
doleriais.

WASHINGTONAS. — Ameri
kos bedarbių kovo mėn. nuo
šimtis buvoi 5%. Dirbančiųjų 
skaičius sumušė rekordą — 83.9 
milijonai vyrų ir moterų kovo 
mėn. dirbo. Illinois bedarbių 
nuošimtis buvo 3.7%, o Čikagos 
bedardarbiai sudarė tik 3.5%.

VIENTIANE. — Senatorius 
Edward Brooks bandė nuvažiuo
ti į Hanojų pasikalbėti su š. Viet- Į 
namo vadais apie numatomą* 
Amerikos paramą š. Vietnamui, ’ 
tačiau Hanojaus vyriausybė ne-! 
davė senatoriui vizos. Negras 
senatorius visą laiką buvo Viet
namo karo priešas ir sunku su
prasti, kodėl Hanojus jį atsi
sakė įsileisti. Gal būt, kaltas 
yra sen. Brooke pareiškimas La
ose, kad Amerikos žmonių pyk
tis dėl karo belaisvių kankini
mų gali pakenkti paramos 
nojui planams.

Ha-

Ra-

Ieško kelio 
j rusų kalbą

Sausio pabaigoje vilniškė
šytojų sąjunga svarstė vertimo 
iš lietuvių į rusu kalbą klausi
mus. Pabrėžta, kad nuo verti
mo meistriškumo priklauso kū
rinio kelio iš vienos kalbos (šiuo 
atveju rusu) į kitas kalbas sėk
mė. E. Matuzevičius pareiškė, 
jog atėjęs laikas Lietuvoje “leis
ti literatūrinį žurnalą rusų kal
ba”. “Vagos” leidyklos redak-

sto vadai 
vargo, kt

kalba apie karą su Izraeliu, bet pačiame Egip- 
kuriam palengvinti nėra lėšų.

Egipto sostinės Kairo gatvės vaizdas, 
te dar daug skurdo ir

Padorūs žmonės Boikotas nenumušė Lietuvos prekybos
tebeturi viltį”

Amsterdamo, N. Y., “The Am
sterdam Evening Recorder” va
sario 16 d. įdėjo straipsnį “šven- 

|čiant laisvę, kuri daugiau nebe- 
: egzistuoja” (Celebrating Freed- 
iOn That No Longer Exists), 
j Trumpai apžvelgęs Lietuvos is
toriją, laikraštis sustoja ties 
pareitų metų sukilimo Lietuvo
je ir klausia: “Dabar, kai pa
saulio opinija buvo taip drastiš
kai pažadinta, klausimas kyla 
kaip praktiškai į tai atsakyti? 
Kokią laisvės viltį gali pasau
lis įžiūrėti Lietuvai šiuo istori
jos laikotarpiu?”

Straipsnis baigiamas taip: 
“Kai dėl nepriklausomybės, tol 
kol laisvės liepsna tebedega, jos 
troškimas tebėra gyvas dauge
lio širdyse, tol tebėra vilties — 
vilties ne tik lietuvių — čia ir 
tėvynėje — mintyse, bet ir tar
pe padorių žmonių visur”. (E)

mėsos kainų
ČIKAGA. — Pirmasis varto

tojų organizuotas mėsos boiko
tas pasibaigė tikslo nepasiekęs 
— mėsos kainos nenukrito, nors 
parduotuvių žiniomis mėsos per 
praėjusią savaitę parduota 15-30 
nuošimčių mažiau, šią savaitę 
įvairios vartotojų grupės su
važiuoja tartis ir nustatyti atei
ties kovos prieš aukštas kainas 
planų.

i
Pastebėta, kad mėsos boikotas 
buvo plačiau panaudotas darbi
ninkų rajonuose. Turtinguose 
priemiesčiuose žmonės daugiau 
pirko mėsą. Sakoma, kad tik 
ilgesnis boikotavimas galėtų pri
vesti prie jautienos, avienos ir 
kiaulienos kainų nukritimo.

šeštadienį Regency Hyatt 
O’Hare viešbutyje įvyko stam
bių farmerių simpoziumas. Su
važiavę ūkininkai aiškino spau
dai, kad aukštos kainos nėra 
jų kaltė.

Kodėl jie tyli?
Washington© “The Evening 

Star” vasario 14 d. įdėjo ilgoką 
Camillos Sarapera-Kuus laišką, 
kuriame plačiai pamini pastarų
jų metų įvykius, kaip Kudirkos 
mėginimą pasiekti laisvę, Ka-

torė A. Berman pasigedo didės- lantos ir kt. susideginimus, Kau- 
nio spaudos dėmesio “Vagos”]no sukilimą ir kt. Ponia Kuus 
leidyklos rusų kalba išleistoms 
lietuvių rašytojų knygoms.

(E)

kalams, kaip tai: patalpos nuo
mai, raštinės reikmenims, at
lyginimams už darba, kelionėms 
ir nenumatytoms išlaidoms pa
skirta $9,200. Leidin iams: El
tos biuleteniams — lietuvių, an
glų, italų, ispanų, prancūzų ir 
vokiečių kalbomis bei knygoms 
paskirta $17,325. Keturiose ra
dijo stotyse lietuviškoms progra
moms transliuoti j okupuotą Lie
tuvą ir Sibiro lietuviams, pa
skirta $10,300. Ypatingiems rei
kalams — P. ir A. Bražinskų by- 
dai vesti paskirta $6,000. Tau
tos Fondo lėšoms kaupti ir ad
ministruoti paskirta $1,000.

Posėdžiui pirmininkavo Jo
nas Giedraitis — Lietuvos Ūki
ninkų Sąjungos atstovas, sekre
toriavo Bronius Pieliukas — 
Lietuvių Rezistencinės Santar-

(E)

klausia: kaip paaiškinti Ame
rikos spaudos, radijo ir televizi
jos tylėjimą apie baltiečių ir ki
tų sovietų pavergtų tautų pro
blemas? (E)

Kun. A. Šeškevičius 
gavo darbą

Kun. A. Šeškevičius po pusės 
metų varginimo, neleidžiant ei
ti kunigiškų pareigų, buvo įdar
bintas vikaro pareigose Šilalėje. 
Tačiau registracijos pažymėji
mas buvo išduotas laikinas — 
trims mėnesiams.

Dabartiniu metu Rrt įgalio
tinis laikinus kunigų registra
cijos pažymėjimus išduoda vi
siems “antitarybiniams kuni
gams”. Šitokiais yra laikomi vi
si kunigai, kurie nepaklusta val
džios žodinėms instrukcijoms ir 
uoliai atlieka kunigiškas parei
gas. (Ę)

Izraelis nenori 
arabų piliečių

JERUZALĖ. — Izraelio prem
jerė Goldą Meir pasakė kalbą, 
kurioje pasisakė prieš didesnio 
skaičiaus arabų įjungimą į Izra
elio valstybę. Izraeliui jau ge
riau sugražinti Jordanui jo bu
vusias žemes, negu asimiliuoti 
600,000 arabų, gyvenančių oku
puotose žemėse. Meir pareiškė, 
kad arabai atskiestų Izraelio 
valstybės žydišką charakterį ir 
tektų kasdien rūpintis ir skai
čiuoti, kiek gimė žydų ir kiek 
arabų kūdikių.

Kalbėdama apie buvusias Jor- Į 
dano žemes, premjerė pasakė, į 
kad Izraelis reikalaus garantuo-! 
to saugumo Jordano žemėse. 
Karalius Huseinas, gal, nuošir
džiai nori taikos, bet Izraelis tu- 
rėš gauti garantijų, kad arabų I 
puolimai iš Jordano nepasikar
tos, jei Huseinas bus pakeistas.

MIAMI. — Iš Kubos į Ameri— į 
ką atskrido paskutinis lėktuvas I

GENEROLAS VYKSTA APŽVELGTI
PADĖTIES KAMBODIJOJE

WASHINGTONAS. - Prezidentas Nixonas vėl siunčia ge
nerolą Alexander Haig į Pietryčių Aziją apžvelgti ten susidariu
sios padėties. Gen. Haig vyks į Kambodiją, Laosą ir Tailandiją. 
Kartu vyksta valstybės departamento Kambodijos reikalų specia
listas Andrew Anpippas. Praeityje panašios gen. Haig kelionės 
ir jo raportai sugrįžus dažnai privesdavo prie Amerikos politikos 
posūkių. Generolas Haig grįš į Washingtona ketvirtadienį.

Amerikoje parduos 
sovietų “Lada”

NEW YORKAS. — Šatra kor
poracija, kuri specializuojasi 
prekyboje su Sovietų Sąjunga, 
paskelbė New Yorke, kad nuo 
1975 metų amerikiečiai galės 
pirkti sovietų gamybos automo
bilį “Lada”. New Yorke atida
rytoje autombilių parodoje tos 
mašinos jau išstatytos. Tai ne 
kas kita kaip sovietinis “Fia- 
tas 124”.

Juri čumakov, Avtoexport įs
taigos vicedirektorius, pasigyrė, 
kad sovietų gamybos automobi
liai eksportuojami į 17 valsty
bių. šiais metais numatoma To
gliatti mieste pastatyti pusę mi
lijono Lada automobilių. Jie bus

ir pramones nūnai
Vilniuje leidžiama “Tiesa” <XULUIUUUluv-°us

(sausio 11 d.) rašo, kad sausio ! ^sportuojami ir į Ameriką, ta- 
10 d. buvo įsteigti “Lietuvos čiau pirma turi būti pakeisti 
TSR” Prekybos ir Pramonės Rū- Amerikos muitai sovietų gami- 

Steigiamajame susirinki- n'ams’ kurie padaro sovietų pre-mai.
me dalyvavę įmonių ir organi
zacijų įgaliotiniai. Tai esanti vi
suomeninė organizacija (atseit, 
kaip ir kapitalistiniuose kraštuo
se. Red.), kuri padėsianti plės
ti prekybą, Sovietijos ekonomi
nius ir techninius ryšius su ki
tomis šalimis ir kt.

Lietuvoje padėsianti ruošti už- į
sienio parodas ir dalyvauti už-! lyvavo apie 150 žmonių. Per tre- 
sienio parodose. Susirinkimas' Jus metu (1970—1972) iš spau- 
išrinkęs Rūmų tarybą ir revi
zijos komisiją. Tarybos pirmi
ninku išrinktas Jonas Povilaitis.

(E)

Kipro saloje trys teroris
tai nušovė biznierių, gerą prezi
dento Makarios draugą ir jo rė
mėją.

kės labai brangias.

darbuotojai
“1972 m. Lietuvoje pedagogi- 

, kos mokslinio tyrimo darbe da-

dos išėjo vien tik respublikos 
Pedagogikos mokslinio tyrimo 
instituto darbotojų 103 leidiniai, 
išspausdinta apie 820 straips
nių” (Tarybinis Mokytojas, 197.3 
L 3). Tas pat laikraštis rašo, 
kad būsiančios dedamos pastan
gos per ateinantį penkmetį įgy
vendinti visuotinį vidurinį jau
nimo mokymą. (E)

LONDONAS. — Princas Pily
pas, britų karalienės vyras ir 
tolimas caro Mikalojaus II-jo 
giminaitis, rugsėjo mėn. važiuos 
į Sovietų Sąjungą, kur Kijeve 
Įvyks Europos jojimo varžybos.

Senato komitetas apklausinėje ir

Lenkijos akademija 
apie Lietuvą

Lenkijos Mokslų Akademija, 
esanti Varšuvoje, atsiuntė Lie
tuvos Tyrimo Institutui savo iš
leistą knygą “Kraje batyckie na 
drodze og demokraeji parlamen- 
tarnej do dykatury (1918— 
1934)” (Baltiškieji kraštai pa
keliui nuo parlamentarinės de
mokratijos iki diktatūros). Kny
ga yra 303 psl. Kaina 60 zlotų. 
Autorius dr. Piotr. Lossowski. 
Pats autorius sakosi geriausiai 
esąs susipažinęs su Lietuva, to
dėl daugiausiai apie ją ir ra
šąs, imdamas ją lyg pavyzdžiu. 

j[ Autorius naudoja plačius šalti- 
f nius, buv. seimų stenogramas 

imtinai. Tačiau, atrodo, daugiau- 
: šia remiasi vėlesniais, sovietiš- 

kais, Lietuvos, Latvijos ir Esti- 
B i jos šaltiniais. Knyga susideda 
* ' iš septynių didesnių skyrių: 1. 
| , Parlamentarinės demokratijos 
| j pagrindų formavimais baltiškuo- 
f i se kraštuose (19’8—1922); 2.

Į Baltiškieji kraštai parlamenta
rizmo laikotarpyje (1922—1926 

. '—1934); 3. Trumpalaikis parla- DU-

Devyniolikos laivų konvojus, 
kaip ir buvo laukta, Mekongo 
upėje buvo užpultas komunistų 
jėgų abiejuose upės krantuose. 
Tik penki laivai laimingai pra
plaukė komunistų artilerijos už
tvarą: trys naftos tanklaiviai ir 
du prekiniai laivai. Panamos re
gistracijos laivas “Ali” nuo ar
tilerijos sviedinių užsidegė. Sep
tyni tanklaiviai ir du prekiniai 
laivai upėje apsisuko ir grįžo į 

‘P. Vietnamą. Amerikos lėktu
vai puola komunistu pozicijas 
upės krantuose. Mekongo upė 
liko vienintelis kelias į Kambo
džos sostinę Phnom Penhą.

Kambodijoje komun’=tai nu
mušė Amerikos žvalgybos lėk
tuvą, jo lakūnas žuvo. Ameri
kos senatoriai jau nerimauja dėl 
lėktuvų puolimų Kambodijoje. 
Bijoma, kad anksčiau ar vėliau 
komunistai vėl pradės imti į ne
laisvę amerikiečius lakūnus.

Septyni Tarptautinės Kontro
lės ir Priežiūros komisijos na
riai dingo Pietų Vietname, kai jų 
helikopteris buvo pašautas ne
toli Laoso sienos. Helikopterio 
įgula buvo civilių amerikiečių, 
samdomų Pietų Vietnamo vy
riausybės. Lakūnas spėjo pra
nešti Į aerodromą, kad į helikop
teri pataikė raketa. Kitas tos 
komisijos helikopteris su ketu
riais komisijos nariai ir dviem 
Viet Gongo ryšininkais nusileido 
komunistų valdomoje P. Vietna
mo zonoje netoli demilitarizuo
tos zonos.

Kovos toliau vyksta Kambo
dijoje ir Pietų Vietname, kur 
Saigono pozicijas prie Hue mies
to apšaudė 680 komunistų ar
tilerijos sviedinių. Viet Congo 
delegatai skundžiasi, kad paliau
bas laužo Saigono kariuomenė.

Generolo Haig kelionės svar
biausias uždavinys yra Kambo- 
jos karinė padėtis. Kada Laose 
ir P. Vietname paskelbtos karo 
paliaubos, Kambodijoje komu
nistai paliaubų nesiekia, nes ti
kisi laimėti. Kambodijos kariuo
menė netikusi, vadai nepatyrę, o 
žmonių daugumas laukia su
grįžtant princo Sihanouko.

Brazilų spaudoje
Sao Paulo arkivyskupijos por

tugalų kalba leidžiamas savait
raštis š. m. sausio 16 d. laidoje 
įdėjo vedamąjį, pavadintą “Baž
nyčia, įtampos ir pavasaris". 
Apžvelgęs Bažnyčios istoriją, 
straipsnis primena apie dažną 
katalikų Bažnyčios atsinaujini
mą, atseit jos pavasarį. Toliau 
vystydamas tą mintį, rašo: “Ku
nigai Lietuvoje nuteisti už ka
tekizmo dėstymą vaikams”. Tuo 
pasakoma, kad kunigai Lietu
voje nebodami jokių bausmių, 
eina savo ganytoju pareigas.

(E)

su norinčiais išvažiuoti. Kuba, vusj ČIA direktorių John McCone, mentarinės demokratijos sužy- 
išleido 260,500 žmonių. Paskuti-*"'* J™ '"į"***?' T<£ dėjimas Lietuvoj (1926—1927);

. ... , . . oHone ir Telegraph «orporaci|os di- * ... . . ..
ms lėktuvas atvyko su seniais, rektorių tarybos narys. Sonatas tyri- 4- Antano Smetonos oiktatons-
ligotas kubiečiais, atvykusiais ,TT h»ndrov* kito*, į £•>•» ko valdymo pirmieji metai (192/

. . . . vidau* politika. čia buvo įvelta ir1
pas giminaa Amerikoj*. ] čia. |—1934); 5. Patso-I^aidonerio

diktatūros įvedimas Estijoj 1934 
m.; 6. Autoritarinis perversmas 
Latvijoje 1934 metais; 7. Bal
tiškieji kraštai diktatoriškų re
žimų valdomi. Baigiant yra pa
duotos lenkų ir vokiečių kalbo
mis santraukos. (E)



JURGIS JALINSKAS

Spaudos pabiros
(Tęsinys)

6. šnipai ir naivėliai
Kas yra šnipas ir jų atlieka

mas darbas — šnipavimas arba 
špionažas kiekvienas esame gir
dėję. Gal tuo vaduodamiesi ir 
Lietuvių Enciklopedijos tos ša
kos nušvietėjai labai šykščiai 
apie tai parašė. (Žiūr. L. E. XXX 
t., 70 psl.). Čia tuo reikalu ap
siribojama vien karine sritimi: 

“šnipavimas, arba špionažas, 
yra karinių paslapčių rankioji- 
mas ir davimas svetimai valsty- 
b i — nusikalstamoji veikla, grę
žia. iti išoriniam valstybės sau
gumui,

“...pagal 1907 Hagos konven
cija šnipu laikomas asmuo, ku- 

■ ris slaptai arba melagiška dings
timi renka arba stengiasi su
rinkti žinių, katros kariaujan
čios pusės veiksmų rajone ir 
pranešti priešingai pusei...”

Visai maža paguoda iŠ tokios 
informacijas norintiems ką nors 
a škiau sužinoti apie šnipą ir jo 
darbą. Tos informacijos liesu

mą ne ką daugiau pagerina ir 
angliškoji, vardu: “The new 
Funk - Wagnails Encyclopedia” 
(tomas 31, psl. 11, 442) enciklo
pedija. Tarytum abu susitarę 
tik prabėgomis žvilgterėti j šią, 
visame pasaulyje nepaprastai 
išplitusią, slaptumu atidegu
sią “profesiją”. O ji, toji “pro
fesija”, kaip koks oktopas savo 
čiuptais, yra įsiskverbusi į dau
gybę ne tik karinių, bet ir tai
kaus gyvenimo sričių: politinis, 
karinių paslapčių, komercinis, 
mokslinis, industrinis, ir net šei
myninis (vyras ar žmona, įtar
dami vienas antrą neištikimy
be ar materialinėmis suktybė
mis, lenkvai susiranda šnipelį — 
seklį, kuris suinteresuotam pa
rūpina žingeidžias žinias), šnipa- 
vimai.

Šiame rašinyje nėra užsimo
ta šnipų ar šnipavimo istoriją 
aptarti; taip pat neužsimota pla
tėliau leistis į politinio ir kitų 
gyvenimo sričių šnipavimo pa-

a i ta Jta'.taa...
NAUJIENŲ. VAJAUS PROGA

Vajaus komisija dėkoja visiems rėmėjams už aukas ir kitokią para
mą. taip pat už atsiliepimus laiškais ir pareiškimais, kurie rado teigiamą at
garsį visų lietuvių protuose bei širdyse pačioje vajaus pradžioje.

Antrajame vajaus laikotarpyje norime ir prašome atkreipti dėmesį 
ne tik į reikiamą paramą aukomis, bet ir kiekvienam laikraščiui brangiau
sią dovaną — naują prenumeratorių, kad nuolat didėjant jų skaičiui būtų 
ilgam užtikrinta egzistencija nekeliant kainos. Naujienos savo tikslia in
formacija ir laikysena, remdamos visas lietuvių demokratines institucijas 
ir bendruosius bei visiems naudingus darbus, užsitarnavo visų lietuvių 
dėmesio ir paramos. Reikia, kad tas dėmesys ir parama taptų konkreti. 
Todėl kviečiame visus skaitytojus imtis iniciatyvos platinti Naujienas, 
besistengiant surasti bent po vieną naują skaitytoją. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakyti Naujienas. Jos yra visiems Įdomios, naudingos, rei
kalingos, ir net būtinos.

Chlcagoje, priemiesčiuose ir Kanadoje Naujienos metams — $22.00, 
pusei mėty — $12.00, trims mėnesiams — $7.00, vienam mėnesiui — $3.00. 
Kitose JAV vietose metams — $20.00, pusei mėty — $11.00, vienam mėne
siui — $3.00. Užsieniuose — $23.00 metams.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED ST.

CHICAGO, IL 60608
Siunčiu dol.
□ Prašau siųsti Naujienas per mane užsisakiusiam naujam skaitytojui.
□ Užsakau Naujienas savo ...... ............................................... . kaip dovaną

............................  proga.
□ Sumoku savo prenumeratą mėnesiu anksčiau, kad jums nereikėtų 

siųsti raginimo.
□ Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę, kad su jomis su 

susipažintų.
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vaizdavimą. Šiuo tarpu užmo
jis yra kuklutis: pasinaudojant 
vienu kitu Šnipavimo pavyzdžiu, 
valstybių istorijoje ytin ryškiu, 
pereiti į mūsų valstybėje ir tau
toje buvusius ir net dabartį lie
čiančius faktus, ir juos truputė
li padengti, o taip pat gribštelė
ti tuos naivėlius, kurie, nebūda
mi šnipais, patiki tų šnipų sklei
džiamiem melam ir dėl to įklam
pina savo gyvenimą į apysto- 
vas, iš kurių, kaip muselė į iš
rūgas įklimpusi, nebepajėgia iš
sikapanoti. Tik tiek tesiekiama.

Palietus terminus: šnipas, 
šnipavimas — špionažas, neiš
vengiamai prisieina vieną kitą 
žodį prabilti dar apie porą ter
minų, kurie neatsiejamai jun
giasi su šnipavimu. Tokie ter
minai yra du: provokacija ir iš
davimas. Nesileidžiant į bet ko
kius asmeniškus aiškinimus, at
sikreipiama vėl į “išminties šal
tinį” — Lietuvių Enciklopediją; 
ten randame apie tai jau aiškes
nį aptarimą:

“'Provokacija — iššaukimas; 
išdavimas, išdavimo parengimas, 
sudarant dirbtiniu būdu aplin
kybes, palengvinančias išdavi
mą ir naudojant tam reikalui 
klastingas priemones. Nedemo
kratinėse valstybėse” (dabarti
nėje Rusijoje ir jos okupuoto
je Lietuvoje. J.) “provokacija 
vartojama kovai su valdžios prie
šininkais”.

“Provokatorius — asmuo, ver- 
čiąsis provokacijomis, kurstyto
jas, dažnai turįs net išdavigiš- 
kų tikslų”.

(L. Enciklopedija XXIV t., 
130—131 psl.).

“Išdavimas — atsigręžimas 
prieš vertybes, kurioms tarna
vimas laikomas indivydo “šven
ta prievole”. Išdavimas yra dau
giau, negu pareigų neatlikimas, 
sutarties sulaužymas ar net pa
prastas pas priešą perbėgimas 
(dezertyravimas). Išdavimas v-i 
sų pirma yra aktyvus įsiparei
gojimas kovoti prieš tai, ką lig 
šiol pats išdavikas laikė “šven
tu dalyku”. Kadangi žmogui nė
ra lengva suprasti, kaip “šven
tumas” gali būti perkeliamas į 
“blogį” ar “priešą”, išdavimas 
sutinkamas pasipiktinimu ir pa
sibjaurėjimu...”

“...Teisėje krašto išdavimas, 
kaip nusikreipimas prieš vals
tybės aukščiausią gėrį-laisvę ir 
nepriklausomybę, ,visų valsty
bių baudžiamuosiuose statutuo
se priskiriamas prie sunkiausių 
nusikaltimų”...

(L. Enciklopedija t. LX, psl. 
510).

Nežiūrint to, kad “...išdavi-
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Pavergtoje Lietuvoje
--------------------------------------- ----------------- FOTO REPORTAŽAS

Kauno bazilika bandyta rėiriontuotl, bet šiandien tai yra labai suskurdęs pastatas, 
pradėta statyti paties Vytkūto raginimu, yra mačiusi daug liūdnų ir saulėtų dienų.

ši bažnyčia, 
Nelaimes ir

džiaugsmus ji gyveno kartu su visa Lietuva. Atidžiau pasižiūrėję j žemesnę paveikslo dalį, pa
matysite rusų kareivių būrį, besifotografuojantį Rotušės aikštės kampe, ši nuotrauka padaryta

praeitą rudenį.

Parašas

<iu kkitr taiapbuttdinta u galiai* gauti knygų rinkoje

i Hit AGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
ucKov Ainiuose Knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

viiicagus lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl Kami 
S8.U0 išleido Amerikos Lietuvių Istftfijos Draugija

AiOkoje aprašyta pirmas Ciucagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių Kolonijos, jų suorganizuotos salpos draugijos, statytos baž
nyčios. įsteigti lai Kraičiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugja, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jom Duoti dokumentuoti katalikiškų^,socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, (steigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt

Norintieji šią Knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Meine* 
>n»en

mM<IK<)> I.IETt'Vl^ ISTOKUOb OKAI’GIJOS
-tardo Ir P*«IO«*I
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RIMTA KNYGA — GERIAUSIA1 DOVANA
Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kokią 

knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta? 592 psl. $4.00
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta. 484 psl........ ........ $4 00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, 1 tomas, gražiai

įrHtas, 431 psl......................................      $7.50
Praf. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psl., įrišta — $3.00, minkštais vir
šeliais — $2,00; II dalis. 225 psl.. įrišta — $3.00, minkš 
tais viršeliais — .......................... _............„..................... $2.00 ;

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas. 300 p. $2.00 1
Prsf. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišto, 416 psl. $5 50 ,
Kipras Bialinls, GANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir

šeliais. _____„—.......         $5.00
Juožas Liūdžiu s, RAŠTAI, 250 psl. . .........     $3.00 !
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

88 psl........... v,............................     $1.00 •
S. Michalsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.

minkštais viršeliais — $4.00, įrišta — .......   $5.00 Į
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

psl.. dabar tik ...............................    $10.00
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mas sutinkamas pasipiktinimu 
ir pasibjaurėjimu” ir kad šis 
veiksmas “...visų valstybių bau
džiamuosiuose statutuose pri
skiriamas prie sunkiausių nusi
kaltimų”, visvien išdavikų bu
vo visais laikais, kiekvienoje 
valstybėje ir tokių tebesama ir 
šiandien. »

480 metais prieš Kristaus gi
mimą Graikijos kariuomenės va
das Leonidas su 300 rinktinių 
savo karių — spartakiečių gynė 
svarbiausią ir vienintelį kelią, 
vedantį iš Tesalijos į Lockrą, — 
Termopilus. Tas kelias buvo 
perėjimas per tų — Termopilų 
tarpeklį. Leonidą puolė persų 
karalius Kserksas su 5000 savo 
karių. Frieš puolimą Kserksas 
pagrąsino Leonidui; “...Pasi
duok, kitaip mes savo ištikimais 
užtemdinsime saulę ir jūs žūsi
te!” ’Graikas Leonidas, ginda
mas perėjimą į savo tėvynės šir
dį, Kserksui atsakė: “Gerai, už
temdykite saulę savo ietimis — 
mums bus vėsiau gintis!...” Ir 
kiek kartų persai puolė Leonido 
karius, tiek pat kartų jie buvo 
žiauriai ir s udidžiuliais nuosto
liais atmušti. Persų karalius 
Kserksas. be vilties prasimušti 
ped Termopilus, grasindamas sa
vo kariuomenės vadui skaudžia 
bausme už nesugebėjimus laimė
ti mūšį, ruošėsi pasitraukti. Ir 
kaip tik tuo laiku pas persų ka
riuomenės vadą atslinko grai
kas — tesalietis — išdavikas 
Eflaitas (gr. Ephialtes), tary
damas savo tėvynės priešui per
sui; “Aš žinau slaptą perėjimą 
per kalnus. Parodysiu jums tą 
praėjimą^ jeigu man pakanka-

mai gerai atlyginsite”. Persų 
kariuomenės vadas, gavęs kara
liaus Kserkso sutikimą, sutiko 
sumokėti reikalaujamą sumą ir 
graikas — tesalietis Efialtąs už 
tai savo tėvynės priešus perve
dė per slaptą kalnų perėjimą į 
Termopilų gynėjų užnugarį. 
Priešai — perstti- išžudė visus 
Termopilų gynėjus, puldami juos 
iš užnugario. Kas liko? Persai, 
išžudę 300 Termopilų gynėjų ir 
jų vadą Leonidą, prasiveržė į 
centrinę Graikiją; išdavikas 
Efiatas gavo savo išdavikiškus 
grašius, o Termopilų gynėjams 
per amžius liko neužgęstanti 
garbė ir jų žuvimo vietoje jų he
rojiškumą liudijantis pamink

las. Išdavikui graikui — tesa- 
liečiui — pasišlykštėjimas juo 
iki pat šių dienų.

Dievo Sūnus — Jėzus Kristus, 
kaip liudija šventas Raštas, buvo 
įsipykęs žydų bendruomenės va
dams už savo skelbiamas su tal- 
mudu nesutinkančiomis mintis. 
Ir užtat tie žydų bendruomenės 
vadai nekentė Kristaus ir geidė, 
pasigavę Jį, perduoti tuokart 
Judėją valdžiusiems romėnams 
nubaiisti. Jie, žydų vadai Jė
zaus asmeniškai nepažinojo. Kas 
jiems Jį nurodys?

Jėzus turėjo dvyliką ištiki
miausių savo pasekėjų — apaš
talų. kurių tarpe ne eilinę vietą 
užimantis (visų reikalų admi
nistratorius) Judas Iskarijotas. 
Jis, už trisdešimt grašių, pabu
čiuodamas Kristų, išdavė tuo sa
vo Mokytoją, kuris, to išdavimo 
pasėkoje buvo nukryžiuotas, o 
Judas Iskarijotas po to pats pa
sikorė... Liko: amžina garbė Mo
kytojui, o išdavikui Iskarijotui 
— šlykščiausias pasipiktinimo 
ir paniekos vardas —' Judas, — 
Judošius.

Kraštas, kuriame gyvename, 
tai yra Jungtinės Amerikos Val
stybės turėjo savo išdaviką pa
čioje šių valstybių kūrimosi pra
džioje. šiandien kiekvienas ame
rikietis moksleivis. mokėsis 
Amerikos istorijos, gerai pažįs
ta tą išdaviką. Čia tik keletas 
ryškesnių bruožų iš to išdaviko 
veiklos. Tam reikalui naudotąsi’ 
“The New Funk A Wagnails En
cyclopedia” 1950 m. tomas II, 
psl. 616-17:

“Arnold, Benedict (1741— 
1801), Amerikos generolas ir iš

davikas Revoliucijos Kare, gimė 
Norwich, Conn. Prieš savo mi- 
litarinę karjerą jis buvo pirkliu.

Kilus Revoliucijos Karui, jis 
buvo milicijos kapitonu Connec-

ticut’e. Gavęs žinią apie iškilu
sį mūšį Lexington’e, jis su savo 
kuopa atžygiavo į Cambridg’ą 
ir čia pasiūlė ekspediciją į Ti- 
conderogą Fortą. Jis buvo pa-

aukštintas į pulkininkus ir jam 
buvo pavesta telkti jėgas, o jo 
pasiūlytai ekspedicijai vadovau
ti paskirtas Ethan Allen’as. Kiek 
vėliau ir Arnold’as prisidėjo prie 
Ticonderogo užėmimo ir iš čia, 
nužygiavęs į Saint Johnso’ą, Que- 
bec’e, jį užėmė.

Gavęs Washington© įsakymą 
užimti Quebeck’o miestą, jis su 
savo 1100 vyrų atliko varginan
tį žygį Maine miškais 1775 m., 
ir drąsiame, bet nesekmingame 
mūšyje užimti britų citadelį, bu
vo sužeistas. Tame mūšyje žu
vo Amerikos generolas Richard 
Montgomery’s. Cengresas Ar- 
nold’ą paaukštino brigados ge
nerolu. Iki 1776 m. birželio mė
nesio jis buvo Montreal’io įgu
los viršininku, iš kur traukėsi 
keliu, vedančiu į Champlain’ eže
rą. čia jis kovėsi su britų lai
vų įgula ir buvo sumuštas. Ne
žiūrint to, po puikaus vadovavi
mo Ridgefield’o mūšyje, Connec
ticut©, jis buvo pakeltas genero
lu majoru. Bet jis galvojo, kad 
jo aukštinimas yra pervėlai jam 
suteiktas, žygyje prieš Bur- 
goyn’e jis susiginčijo su gene
rolu Horatio Gate’s, kuris po to 
jį nušalino. Nežiūrint šio pa
žeminimo, Arnold’as atliko reikš
mingą dalį antrame mūšyje dėl 
Saratoga’s, kur jis buvo sunkiai 
sužeistas.

1778 metais jis buvo paskir
tas Philadelphia komendantu. 
Vis vien, būdamas labai ambi
cingas ir greitai darąs išvadas, 
jis vaizdavosi, jog yra skriau
džiamas Congreso ir savo vir
šininkų. Jis vedė ekstravagantiš
ką ir išlaidų gyvenimą, todėl 
įklimpo į skolas... 1780 m. jį tei
sęs teismas pasiūlė jo vyriau
siam viršininkui jį papeikti. Wa- 
shingtonas, kuris visada Arnol- 
d’ą užtardavo, papeikimą atliko 
kiek galima švelniau ir tų pačių 
metų rugpiūčio mėnesį jis bu
vo paskirtas West Point’o vir
šininku. Juo būdamas, jis slap
ta pasiūlė britams tą vietovę ati
duoti.

(Bus daugiau)

1903—a time of no credit, a 12-hour 
workday, and no Payroll Savings Plan.

where you work
w ...now 

that you can.

It’s sort of like your 
grandfather telling you 
he used to walk 15 miles 
through the snow to get 
to school.

But it’s true: today’s 
working men and women 
have more advantages 
than their grandparents.

One of them is the 
Payroll Savings Plan— 
the easy, safe, automatic 
way to build a nest egg 
for the future.

buy UK Savings Bonds.
That way, even if you 

spend all your take home 
pay, you’re still building 
a steady savings.

Grandpa would approva

When you sign up for 
the Payroll Savings 
Plan, an amount you 
specify is automatically 
set aside from your

17?9 So. Halsted Street Chicago, Ill. 60608
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TĖVEKfS PARAPIJOS PROSV AISČIAI 
IR KONCERTAS

šių metų kovo Į8 d. “Tėviš
kės” evangelikų parapijos baž
nyčioje buvo pakrikštyta And
rea Birutė Kleinaitytė, Alfredo 
ir Irenos Srugytės — Kleinai- 

♦ čių pirmgimė duktė. Krikšto tė
vais buvo med. stud. Karina 
Srugytė ir Algimantas Kiemai
tis.

Ponų Srugių šeima, galime sa
kyti, priklauso iš tikrųjų prie 
laimingųjų, šioje šeimoje už
augo iš viso 5 gražios dukterys, 
kurios beverk visos yra jau iš
tekėjusios ir susigiminiavusios 
su Bustinų, Kleinaičių, Naujokų 
šeimomis. Visos dukterys yra 
geros dainininkės ir ‘Tėviškės” 
bažnyčios choro pažibos. Ir jei 
jos būtų savo gražius balsus 
specialiai lavinusios, jos būtų 
galėjusios sudaryti puikų 5 se
sučių Srugyčių ųuintetą.

Ir vidurinėse mokyklose bei 
kolegijose, šalia tiesioginių 
mokslo šakų, jos buvo skauti- 
joje ir sporto bei įvairiuose me
no varžybų rateliuose visada pir
mose vietose, įsigydamos pažy
mėjimus bei pagyrimus. Ir sa
vo specialiuosius medicinos bei

kitų sričių mokslus jos išėjo 
didele dalim gaudamos mokyk
lų stipendijas ar savo uždirbtais 
pinigais...

O kai kokiu maloniu laisvalai
kiu bandydavo koks gana tvar
kingai apsitaisęs jaunuolis pas 
šias gražuoles užeiti, tai griež
tokas, puritoniiškų pažiūrų tė
vas tuoj paklausdavo jaunuolio, 
kokios kilmės jis esąs, ir jei nu
raudęs vyrukas pasisakydavo, 
kad nelietuvis, jam ^būdavo pa
sakoma, kad gal jis ne į tuos 
namus pataikęs.

.Šis tėvo panaudotas metodas 
pasirodė nebuvo blogas, ir duk
terys ištekėjo už tikrai puikių 
ir geras profesijas įsigijusių lie
tuvių jaunuolių, kurie įsigyve
nę įsijungs aktyviai ir liet, vi
suomeninį gyvenimą.

Taip pat paminėtinos ir 3 ma
lonios sesutės choristės Idzely- 
tės — E. Pėteraitienė jr., jos se
sutė ponia Grušienė, kurios vy
ras yra ir parapijos choro vado
vas, o trečioji sesutė — Kūno 
Kultūros Instituto lektorė. Tik 
linkėtina jų mamytei pasveikti, 
kuri kovoja su sunkia liga.

RAMINTA LAMPSATYTĖ
-

S&-

nyliGS klausytoja* gal kai ku
riuos pianistės sunkesnius kū
rinius ir silpniau tesuprato, to
dėl gal būtų buvę malonu, jei 
pianistė bent pabaigai būtų pa

skambinusi ir kokį publikai la
biau žinomesnį dalyką. Tiesa, 

I senatoriaus Fulbright duodama 
stipendija tėra rodos vieniems

metams, ir dabar teks gal Jau-, 
giausia vieniems tėvams jos 
studijomis Europoje rūpintis. 
Praeitą vasarą keli Muencheno 
Amerikos lietuviai studentai 
guodėsi, kad pragyvenimas ne
sąs pigus, o dabar dolerio ver
tei dar labiau sumažėjus, pra
gyvenimas nelengvos.

O Vis dėlto Raminti L. reikė
tų linkėti ano legendarinio grai
kų orphiejaus sėkmės, apie ku
rią rašoma, kai jis savo stygas 
uogaudavęs, liūtas sušveinėjęs, 
nuėjęs atsigulė šalia ėriuko ir 
naujagimis atvėręs akis, atsi
traukė nuo motinos krūčių.

J. Pėteraitis

CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA

BIZET 4 V. OPERA

CARMEN
SPEKTAKLIAI: Balandžio 28 d., 8 Vai. vak

O T A SUSIVIENIJIMAS i . /X LIETUVIŲ
** ± AMERIKOJE

SLA — jau 80 metę tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams

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

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę - Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

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

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBU ir draugijų na
rtams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2 00 
į metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės Į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysite

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

)■  ..............  . ............... 1 1 .... .  ■ ™■
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2212 W. CERMAKROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608
Peter Kazanauskas, President Phone 847-7747

_ SAVE AT

Mutual Federal
Savings and Loan

Pavasariškoš Nuotaikos lin
kėtina ir Naubūrų, Trumjonų, 
jaunųjų Juškėnų, Puodžių, Skis- 
timų, Skvirblių jr. giesminin
kams, baletininkei K. Bakšytei, 
poniai Variakojienei ir visur be
skubančiai A. Buntinaitei. Pa- 
minėtinidar (kiek jų pažįstu) 
ir malonūs bažnyčios choro bo
sai Jonas Jurkšaitis ir •jų gabus 
sūnus studentas, taip pat vargo
nininkas M. Trakis jr. ir kiti trys 
tikrai nuoširdaus lietuviško tipo 
broliai Mikaičiai.

Tiesa, paskutiniu laiku “Tė
viškės parapijos bažnyčia, šalia 
ruošiamo tradicinio giesmių va
karo, yra pasukusi lyg pietizmo 
linkme ir bažnyčias veikla yra 
užsidariusi daugiau tik keturių 
bažnyčios sienų ribose. Nors ir 
didžiosios amerikiečių bažny
čios apie savo veiklą ir pasau
linėje spaudoje skelbiasi, “Tė
viškės” parapijos bažnyčia net 
tautos šventės paminėjimą ne
buvo, rodos, nė viena eilutė liet, 
spaudoje paminėjusi, neprimi
nant taip pat, kaip būdavo daro
ma, kad po pamaldų bažnyčios 
moterų ratelis su vaikų progra
ma išpildys Vasario 16 minė
jimą bažnyčios salėje.

Raminta Lampsatytė

Kovo 31 d. vakare įvyko “Tė
viškės” ev. parapijos bažnyčio
je ir pianistės Ramintos Lamp- 
satytės koncertas, kuri yra šios 
parapijos apylinkėje užaugusi. 
Ji išpildė J. Bacho, M. Regerio 
ir Mendelsono kūrinius. Muzi
kinį koncerto vertinimą padarys 
muzikos žinovai.

Ši pianistė, vos 5 metų būda
ma, pradėjo lankyti muziko Na
ko studiją. Ji yra išėjusi visas 
privalomas amerikiečių pradžios 
ir aukštesniąsias mokyklas su 
pagyrimais, motinos priežiūro
je ji baigė ir mūsų lituanistines 
mokyklas, visada būdama pir
mąja mokine. Laisvalaikiais ji 
studijavo ir dailę pas liet, daili
ninkus, ir kiek bendram išsila
vinimui reikalinga buvo, ji lan

6
 ON SAVINGS CERTIFICATES 
% OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY
Per Annum

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY 5%

Per Annum

REGULAR 
PASSBOOK 
ACCOUNT

NOW INSURED TO $20,000.

kė ir baleto pamokas. Yra daž
nai dalyvavusi amerikiečių mo
kyklų muzikos ratelių varžybo
se, o kiek ji yra mokyklų ir ki
tokio pobūdžio parengimuose 
trumpų ir kartais labai ilgų ei
lėraščių deklamavusi ji tur būt 
šiandien nė pati nebeatsimina...

Vienas senovės filosofas, Tha
les iš Meleto, gyvenęs apie 400 
metų prieš Kristų, yra pasakęs, 
kad žmogaus gyvenime trys da
lykai esantis sunkiausi, būtent: 
paslaptis išlaikyti, įžeidimus 
pernešti ir naudingai laiką su
naudoti. Tad gal bent šią tre
čiąją ano išminčiaus nuomonę 
Raminta L. Bus savo dar ne il
game gyvenime pilnai išpildžiu
si.

Ji teturėjo mažai progų 
džiaugtis savo jaunystės sva
jonėmis Kaip vienturtei duk
teriai, tėvų buvo stengtasi duoti 
jai vispusišką išlavinimą, ir to
dėl, kaip sakoma, jos mokslo die
nose mažai tebūdavo kokiia lais
va valandėlė, kur nereikėdavo 
kokiai nors pamokai ruoštis. Jos 
tėvas buvo gavęs Klaipėdos mo
kytojų seminarijoje gerą muzi
kos išlavinimą, nes seminariją 
baigusieji turėjo būti dažnai ir 
vargonininkais, vesti chorus ir 
panašiai.

Kai Raminta Lampsatytė, 
1971 m. baigusi Valparaiso uni
versitetą B. M. ir B. A “with 
distinction” pažymiais, suruošė 
koncertą šioj pačioj bažnyčioje, 
ji atrodė dar lyg nedrąsi jau
nuolė muzikiniame gyvenime. 
Dabar jau kultūringai subren
dusi. 1971 m. gavusi Fulbrigh- 
to komisijos stipendiją, ji studi
juoja pas prof. dr. Dahlhaus 
Technische Universitaet Berly
ne muzikologiją ir ruošia dakta
ratą iš 20 šimtm. lietuvių mu
zikos.

Be to, studijuoja pianiną pas 
prof. Petersen. Muzika ir pia
ninas atrodo yra lyg jos neat
skiriami gyvenimo palydovai, ir 
jos kultūringa laikysena bei 
švelniai aukšta figūra liepasi su 
muzikos akordais į gražią har
moniją. Tiesa, pilnutėlės baž-

Balandžio 29 (d., 3 vai. popiet, 
Gegužės 5 d., !8 vai. vak., 
Gegužės 6 d., 3 vai. popiet. 
MARIA HIGH AUDITORIUM
67 ir California Avenue.

BILIETAI GAUNAMI:
MARGINIUOSE — 2511 W. 69th St., 

CHICAGO, ILLINOIS 60629. 
Tel. PR 8-4585.

Diriguoja ALEKSANDRAS KUčIŪNAS.

Dekoratorius ADOLFAS VALEŠKA.

DAINUOJA: SOLISTAI —
ROMA MASTIENĖ,
ALDONA STEMPUŽIENĖ, 
GINA ČAPKAUSKIENE, 
MARGARITA MOMKIENĖ, 
KRISTINA MILERICTfi-LINDQUIST, 
NERIJA LINKEVIČIŪTE, 
STEPONAS WICIK, 
ALGIRDAS BRAZIS,

CHICAGOS LIETUVIŲ OPEROS CHORAS,
KRISTIJONO DONELAIČIO MOKYKLOS VAIKŲ CHORAS.

LIUDAS STUKAS, 
VALENTINAS LIORENTAS, 
VYTAS NAKAS, 
JULIUS SAVRIMAS, 
MARIUS PRAPUOLENIS, 
VACLOVAS MOMKUS, 
BERNARDAS PRAPUOLENIS,

VISI LIETUVIAI KVIEČIAMI MŪSŲ 
OPEROS SPEKTAKLIUOSE DALYVAUTI

Mes švenčiame SO metų sukaktį 
Mokame iki 6% Dividendus ir 
dar duodame dovanų.
JEI PADĖSITE TAUPYMO SĄSKAITON $100 ar daugiau, tai galėsite gauti ąsotį ir 

4 stiklus.

JEI PADĖSITE $500 ar daugiau, tai iš 40 dovanų galėsite pasirinkti padažo šildytu
vą, žvakių, patarnavimų lėkštes, dėžutę duonai, nerūdijamo plieno dubenį daržo
vėms maišyti, elektros laikrodį virtuvei ir daugelį kitų vertybių.

JEIGU PADĖSITE $5,000 ar daugiau, tai iš 40 dovanų, galėsite pasirinkti rankinius 
ir stalo laikrodžius, dakrono antklodę, radiją, foto aparatą, šildomą lėkštę, spir- 
gintuvą, elektros keptuvą, Corning kavinuką ir daugelį kitų vertybių.

VIENAI SĄSKAITAI VIENA DOVANA.

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS

DARBO VALANDOS: Pirmadienį, antradineį nuo 9 ryto iki 4 po pietų. Ketvirtadienį 
nuo 9 iki 6 vai. vak. Penktadienį nuo 9 iki 7 vai. vak., o šeštadienį nuo 9 ryto iki 
1 po pietų. Trečiadieniais uždaryta.

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:

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

Tek 421-3070

MAIMIBNM, CHICAGO % ILL — MONDAY, APRIL 9, 1973



TH! LITHUANIAN DAILY NEWS
Published Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., Inc.

1739 So. Halstad Strwt, Chicago, HL 60604. Telephone HA 1-6100

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription Ratos:
In Chicago $22.00 per year, $12,00 per

trims mėnesiams __________ $6.00
vienam mėnesiui__________$2.00

six month. $7.50 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months. Canada $22.00 per year; 
•ther countries $23.00 per year.

Kanadoje: 
metams_________________ $22.00
pusei metų________________ $12.00
vienam mėnesiui __________ $3.00

15 cents per copy, 15 c. on Saturday Užsieniuose: 
metams ________________  $23.00
pusei metų ________________ $13.00
vienam mėnesiui___________$3JX)

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams ___________________$22.00
pusei metų _______________$12.00
trims mėnesiams ___________ $7.00
vienam mėnesiui __________ $3.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St, Chicago,

Kitose JAV vietose: 
metamy $20.00

HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.
Pinigus reikia siųsti pašto Money

pusei metų --------------------- $11.00 Orderiu kartu su užsakymu.

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

Bonoskis - lietuvių komunistų galva
Prūseikai ir Andriuliui mirus, daugelis manė, kad 

Stasys J. Jokubka bus paskirtas Amerikos lietuvių komu
nistų vyriausiuoju vadu. Jokubka kelis kartus važinėjo 
rusų pavergton Lietuvon, skriaudžiamų lietuvių valstie
čių sųskaiton jis buvo vežiojamas Palangon ir net Kry- 
man, jam leido su palydovais nuvažiuoti į Panevėžį ir pa
simatyti su keliais jaunatvės draugais, o vėliau jį pasky
rė Vilnies redaktorium.

Bet Vilniuje sėdinti lietuviško komunizmo viršūnėlė 
labai greitai įsitikino, kad Jokubka net ir apie “rusišką 
komunizmą” mažai ką tesupranta, jokios rimtesnės pro
blemos nagrinėti jis nepajėgia ir Amerikos lietuviai ko
munistai, kiek ten jų bebūtų, Jokubkos vadu neskaitys. 
Jokubka net ir skaityti nemėgsta. Didelę dalį savo knygų, 
daugelį gautų iš “tarybinės” Lietuvos, jis, net neiš- 
piaustęs, atidavė buvusiam Lietuvos policininkui. Jis mo
ka pasikolioti, bet problemų kelti ir aiškinti jis nepajė
gia, nes jam trūksta pagrindinių žinių.

Mes jau minėjome, kad Vilniuje sėdintiems Maskvos 
imperializmo sargams geriau patinka kitas Amerikos lie
tuvis. Honanas Zimanas atidžiai seka Amerikos lietuvių 
gvenimą, jis gerai informuotas apie Jokubkos vertę, ži
lio, ko iš jo galima laukti. Zimanas jau seniai pasirinko 
Filipą Bonoskį. Pastarasis jam atrodo daug protingesnis 
ir lankstesnis. Zimanas keliais atvejais išsikalbėjo su Bo- 
noskiu pačioje Lietuvoje. Jam žinomi ir kitų imperializ
mo agentų pokalbiai su gana landžiu Bonoskiu. Jau minė
jome kad Zimanas teoretiniame komunistų žurnale gruo
džio mėnesį įdėjo vieną Bonoskio raštą apie Ameriką ir 
Leniną, o sausio mėnesio Komuniste yra dar vienas Bo
noskio rašinys.

Politines apžvalgas komunistinėje spaudoje daryda
vo patys įtakingiausieji komunistų partijos vadai. Lietu
vių tarpe tas apžvalgas paruošdavo Aleksa Angarietis 
arba Vincas Mickevičius Kapsukas. Apie Amerikos gyve
nimą dažniausiai rašydavo Prūseika arba Bimba. Prusei- 
kai nuklydus pas “sklokininkus”, Maskva pasitikėdavo 
Andriulio rašiniais. Apsukriausias iš visų dar yra Bimba, 
bet ir jis jau sensta, visko neaprėpia. Zimanas pasirinko 
Bonoskį Amerikos lietuvių komunistų grupelės vadovy
bėm Zimanas, matytu pritaria Bonoskio interpretacijoms, 
todėl jį ir kiša priešakin. Jis, ko gero, mato, kad Bonoskį 
jis gali tinkamai nušlifuoti.

Manau, kad visiems Amerikos lietuviams bus įdomu 
patirti, ką Bonoskis galvoja apie Ameriką ir tolimesnę 
visuomeninio Amerikos gyvenimo raidą. Mės jau šių me-

tų kovo 5 d. nurodėme, kad Bonoskis yra gryniausio 
kraujo Maskvos imperializmo šalininkas. Jam ne Jeffer- 
sonas darė įtakos į visuomeninį Amerikos gyvenimą, bet 
Leninas, Jeffersoną patikslinęs, įtraukęs “proletarinį 
revoliucionierių” į socialines kovas. Dabar Bonoskis na
grinėja prezidento Niksono politiką. Jis komentuoja bu
vusius Amerikos prezidentinius rinkimus, o savo rašinį 
pavadino “Kodėl nugalėjo Niksonas”.

Bonoskis pripažįsta, kad McGovern turėjo rinkimus 
laimėti, nes krašte yra daugiau demokratų, negu respub
likonų, bet Niksonas vis dėlto laimėjo didele dauguma. 
McGovern siūlė karą Vietname baigti, o karui baigti 
krašto gyventojai išrinko Richard M. Niksoną. Jis, pa
gal Bonoskį, visą laiką buvęs už karą Vietname, o pas
kutiniu metu pakeitė savo nuomonę ir prižadėjo siekti 
taikos. Apie šias dviejų kandidatų į prezidentus pozicijas 
Bonoskis šitaip rašo:

“Žmogus, — padarė išvadą rinkėjas. — sugebąs 
taip staigiai pakeisti frontą, antrą kartą išrinktas 
prezidentu, žinoma, sugebąs būti lankstus ir veikti 
dantinėje situacijoje, atsižvelgdamas į labai pasikei
tusias aplinkybes. Ir jeigu Niksonas, "toks suktas po
litikas, pasakė, kad karą reikia baigti, vadinasi, 
samprotauja rinkėjas, laimėti karą nėra jokio šanso. 
Ir toliau nepasitikėdami žmogumi, rinkėjai pasiklio
vė susidariusia realia padėtimi Rinkėjui karas ne
paprastai įgriso, ir žmogus, turįs nutraukti šį karą, 
buvo tas, kuris anksčiau darė viską, kad pravestų jį 
“amerikiniu” net tada, kai kariavo prancūzai, žmo- 
gus, kuris tiek metų buvo ištikimas įkyriai idėjai, į'aitis, Š. Jotaab
kad “mes turime laimėti karą Vietname”. Galų gale tis, J. Šiaučiūnas ir J. Šlajus, 
ir čia esama logikos, net jeigu tas rinkėjas balsavo,1 
rinkdamas kongresmanus, ne už respublikonus, o už 
demokratus”. (Komunistas, 1973 m. sausio numeris, 
69 psl.).
Logikos šiame Bonoskio paragrafe nėra, nes jis ne

pamini kelių svarbių elementų. Jis nieko nesako, kad 
prezidentas Niksonas, nutaręs baigti Vietnamo karą, pa
vartojo Amerikos karo jėgą. Jis neįleido jokio laivo į Šiau
rės Vietnamo uostus ir gerokai apdaužė ir iškėlė į padan
ges karo medžiagos sandėlius. Jeigu panašiai būtų pasiel
gęs prezidentas Kennedy arba prezidentas Johnscmas, tai 
Vietnamo karas seniai būtų buvęs baigtas. Amerikos gy
ventojai pasirinko Niksoną, nes jie yra įsitikinę, kad 
Niksonas geriau pažįsta komunistus, ftegu sen. Mc 
Govern.

Bonoskio paragrafe nėra logikos, nes jis nieko nesa
ko, kad visi Amerikos gyventojai karo Vietname benorė
jo ir nebenori Jeigu komunistai iš šiaurės nebūtų įsiver
žę į pietus, tai amreikiečiams nebūtų reikėję kariauti. Ka
ro nenorėjo joks Amerikos prezidentas. Karo Vietname 
nenorėjo ir Amerikos komunistų partija. Bet Bonoskis, 
komentuodamas apie visuomeninį Amerikos gyvenimą, 
nė vienu žodžiu neužsiminė apie prezidentiniuose rinki- 
muse dalyvavusius komunistų partijos kandidatus. Jie 
pralaimėjo daug aršiau, negu McGovern. Skirtumas tarp 
prez. Niksono ir sen. McGovern pozicijų buvo vis dėlto 
gana didelis. Prezidentas Niksonas nenorėjo, kad Vietna
me laimėtų komunistai, o sen. McGovern jiems norėjo iš 
anksto viską atiduoti. Panašiai galvojo, ir Amerikos ko
munistai. Taip įvykius interpretavo ir Bonoskis. Bet 
krašto gyventojai pritarė prezidento Niksoiio pazicijai. 
Už jį balsavo daugelis demokratų, nes panašiai galvojo ir 
prezidentai demokratai

Zimanas pasirinko Bonoskį, nes jis vykusiai interpre
tavo buvusią komunistų ir sovietų valdžios poziciją. Bet 
rusai prakišo Vietname ir Amerikoje, todėl ir gavosi toks 
nevykęs Bonoskio aiškinimas.

Triukšmingas LB Vidurio Vakarų 
Apygardos suvažiavimas

i santaikos tikros f
j nors daugumas suvažiavimo 

d atstovų gerai jų žinojo.
Tada suvažiavimo atstovai 

pareikalavo iššaukti valdybos

Lietavių Bendruomenė yra 
lietuvių tautos dalis, gyve
nanti už Lietuvos ribų ir ap
imanti visų Ketuviškąją išeivi 
j?. 1973 m. 1 j 
Jaunimo Centre buvo sušaukę nartus, kad jie patys pasaky
tas JAV Lietuvių Beudmeme-i tų, kokia buvo nesutarimo prie- 
nės Vrduuio Vakarą Apygar
dos Apylinkių 
žiūrimas.

Suvažiavime 
atstovai. Buvo 
Čfų. Balandžio 1-ji diena yra 
apgaulės diena, kuri pasireiš
kė ir suvažiavime. Suvažiavi
mu pradėjo pirmininkas Ro
mualdas Kronas, tuo reikalu 
jis tarė trumpą žodį. Invoka- 
ciją sukalbėjo tėvas Algiman
tas Kezys, S. J.

Į suvažiavimo prezidiumą 
išrinkti Bronius Nainys, Juozas 
Ardys ir Andrius Juškevičius. 
Į sekretoriatą: Kostas Januška 
ir Valdemaras Sadauskas. Su
važiavimo registracijos komi
sijų sudarė: V. KudiAa, Kazys 
Povilaitis, Antanas Stakėnas ir 
Jonas Tijūnas. Balsams skai
čiuoti komisiją sudarė K. če-

, Vitui sx **•**•<

Fto to salėje pasirodė Edvar- 
das šilaitis, išmestas iŠ Lietu- 
vių Žurnalistą sąjungos už ben- 

priežasties, dradarbiavimą su Pavergtos 
Lietuvos okupantu. Buvo pa
reikalauta, kad jis iš suvažia
vimo būtų pašalintas. Jį palai
kė prezidiumo nariai: Bronius 
Nainys ir Juozas Ardys. Taip 
užsitęsė bereikalingos kalbos 
apie valandą laiko. O E. šu- 
laitis išdidžiai stovėjo gale sa
lės tėviškoje Dr. Tomo Remei- 
kio globoje.

Neilgai trukus, jis nepaste
bėtas dingo iš salės, nes nejau
kiai pasijuto, kada visi pradė
jo su panieka į jį žiūrėti.

Posėdžių salėje suvažiavimo 
atstovai buvo pasidalinę į dvi 
grupes, kairėje pusėje patrio
tai, o dešinėje su Lietuvos oku
pantu bendradarbiautojai. At
stovai patriotai laikėsi ramiai 
ir kultūringai, o bedradkrbiau- 
tojai visai pamišę ir visais at
žvilgiais nužmogėję. Kas kal
bėjo ne jų tema, tuos koliojo 
asmeniškai.

Dabar kyla klausimas, ar 
prezidiumo pirmininkas Bro
nius Nainys ir Juozas Ardys ne
sugebėjo, ar jie nenorėjo su
tvarkyti sulaukinėjusios audi
torijos dalies? Suvažiavimo 
bendra nuomonė, kad jie abu 
yra minkšti, daug klausimų 
nesusigaudė. Tai apgailėtina. 
Reikia stengtis, kad daugiau 
tai nesikartotų, bet už įvykusį 
faktąatsakomybė tenka pirmi
ninkui Romualdui Kronui, 
prezidiumo pirmininkui Bro
niui Nainiui ir prėz. nariui 
Juozui Ardžfui. Nuo jų salėje 
tvarkos palaikymas priklausė. 
Salėje šaukė, rėkė, kaukė ir 
švilpė kaip gyvuliai, o jiems 
tas patiko, kad nesiteikė jų 
nuraminti.

Daugiausia triukšmavime 
pasižymųjo prie durų visą lai
ką rėkavo menkutis, sudžiūvęs 
tamsesnės odos žmogelis. Iš 
Brighton Parko baltagalvis ir 
Vytauto Didžiojo šaulių kuo
pos korespondentas, rodos, ap
dovanotas pora medalių yra 
davęs priesaiką su Lietuvos 
priešu nebendradarbiauti, o 

' jis yra tikras bendradarbiUuto- 
jas. Taip pat padidino nekul« 
turingą netvarką keli mokyto
jai, dalyvavę svečių teisėmis. 
Svarbiausius klausimus išsprėn 
dus, buvo paskelbti pietūs. Vi
si atstovai nuėjo į puikiai įreng 
tą naujuose rūmuose kavinę. 
Po pietų vėl grįžome į posėdžių 
pragaru virtusią salę. Kur bu
vo likę antraeiliai nesvarstyti 
klausimai.

Po pietų Juozas Ardys pasi
traukė, jo pareigas perėmė 
Androus Juškevičius. Jam bu
vo labai sunku su bendradar-

(Nukelta į 5 psl.)

žastis ir kas tos nesantaikos 
Atstovų Suva- kaltininkas?

Valdybos narys Fabijonas 
Valinskas pareiškė, ‘kad ne
sutarimas iškilo dėl to, kad bu
vo brukamas bendradarbiavi
mas su okupuotąja Lietuva, ku
rį stipriai palaikė valdybos na
ns Vytautas Zalatorius”.

įskilus toms negerovėms, val
dybos nariai pasiūlė Vytautui 
Zalatoriui iš valdybos atsista
tydinti. Jam tai padaryti nesu
tikus, atsistatydino keli valdy
bos nariai. Toliau Fabijonas 
Valinskas Vytautui Zalatoriui 
pasiūlė, “mūsų nuomonės yra 
labai priešingos, mes tais klau
simais niekuomet nesusitarsi
me, atsistatydinkim abu”. Jis 
ir su tuo mano pasiūlymu irgi 
nesutiko.

Po Fabijono Valinsko prane
šimo, patriotinė atstovų dalis 
labai supyko ant pirmininko 
Romualdo Krono, kad jis da
rydamas pranešimą, tylėjo apie 
esantį valdyboje gry belį. Jūra
tė Jasaitytė ir Stasys Grigara
vičius pirmininkui Romualdui 
Kronui pareiškė nepasitikėji
mą ir reikalavo, kad jis atsis
tatydintų.

Po to, tuojau iškilo Vytauto 
Zalatoriaus klausimas. Buvo 
pasiūlyta, kad Vytautą Zalato
rių iš valdybos reikia tuojau iš
mesti. Pirmininkas Romualdas 
Kronas, prezidiumo pirminin
kas Bronius Nainys ir prezidiu
mo narys Juozas Ardys, jį pa
laikė ir visokiais būdais klausi
mą vilkino.

Apie Vytauto Zalatoriaus iš
metimą sugaišta apie pora va
landų. Tą reikalą buvo galima 
sutvarkyti per 10 minučių. Ka
da jiems nebuvo kitos išeities, 
buvo prispirti, tik tada Išmeti
mo klausimas buvo pastatytas 
balsavimui. Už Vytauto Zala
toriaus išmetimą iš valdybos 
balsavo 162 balsai, prieš nebu
vo nei vieno, susilaikė 21 atsto
vas. Vytautas Zalatorius suva
žiavime nedalyvavo. Visgi tas 
šungrybis iš Valdybos buvo iš
rautas su Šaknimis.

Vytautą Zalatorių teisinti iš
ėjo Gen&auskas. Jam pradė
jus kalbėti, suvažiavimas jį nu
švilpė. Susidarė dvi grupės, vie
na grupė nenorėjo, kad jis kal
bėtų, kfta norėjo. Klausimas 
buvo pastatytas balsavimui. 
Kad neleistų kalbėti pasisakė 
64 atstovai, leisti kalbėti pa
sisakė 37 atstovai. Jis buvo bu

dalyvavo 123 
keliolika sve-|

Praėjusio metinio suvažia
vimo protokolą perskaitė Apo
linaras Bagdonas. Protokolą 
suvažiavimas prėmė be patai
sų. Apygardos valdybos pra
nešimai: pirmininko, švieti
mo vadovo — K. Laukaičio, 
švietimo komisijos pirminin
ko — J. Plačo, iždininko — Fa
bijono Valinsko, švento Kazi
miero lietuvi ųkapinių komi
teto pirmininko Algio Bėgio ir 
kontrolės komisijos.

Po trumpų diskusijų ir ap- 
tarimų, visi pranešfihai suva
žiavimo atstovų buvo vienbal
siai priimti. Išskyrus apygar
dos pirmininko Romualdo Kro
no skylėtą ii* daug ką šiepiantį 
pranešimą, sugaišinta daug 
brangaus laiko.

Iš pirmininko pranešimo pa
aiškėjo, kad iŠ 1972 metais iš
rinktos valdybos atsistatydino 
4 valdybos nariai: X. Žadeikis, 
Antanas Kareiva, Zigmas Žiups- 
nys. Į jų vietas buvo pakviesti 
kandidatai ir sulopyta valdy
ba. Po dviejų posėdžių, atsis
tatydino Gediminas Galva. Į 
jo vietą pakviestas Kasparas 
Radvila.

Pirmininkui Romualdui Kro
nui buvo pastatytas klausimas, 
kokia buvo priežastis, kad tiek 
daug buvo valdybos narių iš 
karto atsistatydino?

Pirmininkas, tikrą tiesą 
slėpdamas, išsisukinėjončfai 
pasakė “kad pasireiškus tarp 
vaidybos narių nuomonių skir
tumams, jie atsistatydino”. 
Pirmininkas vengė pasakyti ne

, ■ , . ■---  ----- -

VINCAS ŽEMAITIS

LIETUVIŲ TAUTOS 
PRAEITIES PRAMATĖJAS
s

Autorius pritaria rusų tyrinėtojo Ros- 
tovcevo teigimui, kad ypatingo pangerma- 
nistų išgalvoto “tautų kilnojimo” nėra bu
vę. Keitęsi tik jų pavadinimai. Pavyzdžiui 
jis ima hunų valdovo Atilos jėgų, kuri sie
kė 100 vėliavų (draugonių pulkų) ir suda
rė 100.000 mongolų — hunų. Jam Varu- 
monių Rikio Imperiją užėmus, 376 m. Eu- 
napius nurodo jo vasalo Vardarikio vyčių 
— gudų (ne dabartinių V. Ž.) armija sie
kusi 200 vėliavų. Pagal Prokopą trijų ost- 
ro — gotų vadų armija siekusi irgi apie 200 
vėliavų Girdenis praneša, kad Atilos jung
tinės jėgos <54 metais siekė 306 vėliavų, n 
pagal Romos Rtistoria Miscella net 700 vė
liavų. (l5psl.).

Atrodo, kad šeštam šimtmety didžiu
lei Atilos sukurtai imperijai subyrėjus, hu
nai susimaišė su slavais (tai parodo nema
žai Altajaus mongolų kilmės žodžių slavų 
kalbose, iš čia prasidėjo slavų ekspansija 
įvairiomis kryptimis ir jų brovimasis į se
nąsias baltų žemes. Tik šia prasme galima 
aiškinti autoriaus galutiną išvadą: “Taip 
mūsų tautai, taip slavams per jų ilgiausią 
istorijos laiką buvo prikergta begalė įvai
rių pavadinimų. Esmė palieka ta, jog ir 

slavai, ir mes pastoviui ir sėsliai gyveno
me Gintaro kelio Imperijos ribose, ir nie
kur nė nemanėme kilnotis”. (46 psl.).

4. Lietuvių tautos kilmės beieškant. Gal 
aiškiausiai baltų tautos gyvenamus plo
tus bus apibrėžusi M. Gimbutienė “The 
Balts”, p. 54 — 61, ką autorius šio skyriaus 
pradžioje cituoja: “Ankstyvajame, o taip 
pat viduriniame Bronzos Amžiuje Baltų 
kultūra pasiekė savo didžiausio išsiplėti
mo. Vakaruose ji dengė visą Pomeraniją 
beveik iki Oderio žiočių ir visą Vyslos ba
seiną ligi Silezijos pietvakariuose... Ry
tuose. miškynuose, išsiplėtusiuose nuo 
(dabartinės) Lietuvos ir Latvijos ligi 
aukštutinio Volgos baseino (galindų), bal
tai buvo kontakte su suomiais, kimeriais 
(gemarais) proto — skitais ii ankstyvai
siais slavais... Jokiame kitame amžiuje ta 
(Balty) kultūra nerandama tokio dydžio, 
— vėliau gabalas po gabalo jinai ėrirė 
nustoti parūbežiniy žemių’’...

Č. Gedgaudas pakartotinai įspėja, jog 
“negalima suplakti mūsų vardo, valstybės 
bei tautos... šias tris sąvokas lenką atski
rai išnagrinėti, jei norima susigaudyti pai
niavoje”. .. Pirmiausia jis primena, kad 
“Klaudijus Ptolomėjus. astronomas Ir geo
grafas, gyvenęs antram šimtmety prieš 
Kr., toje mūsų “Sarmatijos ” valstybėje 
suskaičiuoja net 61 gentį. Autorius iš jų 
pateikia iš Gintaro kelio, arba anais lai
kais vadinamos Sarmatijos valstybės 35 
gentis: “Baudiniai, galonys, nauvariai, 

neriai, nauvareišiai, sekitai, pagyritai, 
gudai, gudonys, selonys, burgaudai, gem- 
voroniai, aukščiai, aukščiliai, rasai, parų- . 
šiai, kurikonys, kurčiai, kurivonys, saliai, 
suvarai, bastamiai, eidriai, eigulionys, gau- 
viniai, aukštamiai, upečionys, gautonVs, 
gaučingiai, undenaičiai, galindai, strdėnai, 
vandenėtai, eistuvonys... Jų vardų graikų ; 
mokslininko tekste beveik neteko nei a’fliė- ' 
tuvinti. nei ištaisyti... Tačiau, tiesiog 
stebuklinga, yra vardų, kurie ir šiandien 
be mažiausio pakeitimo paraidžiui taip 
pat teberašomi: galindai, sndėnai, pagiry- . 
tai, neriai, rasai, paruptai (prūsai) ir ft. ■ 
<51 psl).

Tų genčių neabejotiną lietuviškumą 
įrodo ir jų “amato” būdingos šaknys, pui
kiai papuoštos mums, ir tik mums tepri
klausančiomis galūnėmis... Taip, £vz., 
kurėlai, kurionys, vėlesni kriviči— knri- 
viečiai, kuria ugnelę ir varo smalą ttalt- 
gudijos miškuose, didžiai reikalingą ano 
meto medžio laivams. Mūsų Baltijos laivy
nas buvo aprūpinamas panašaus amato 
kuršių, gyvenusių Žemaitijoje, Nemtano. 
tuomet vadinamo Kuronių, žemupyje. 
Tokie vietovardžiai kaip Karšuva, Sinali
ninkai, Kurtuvėnai, Kražiai geriausiai pa
tvirtina jų veiklą”. (52 psl.)

Straipsniuose: “Aisčių keliais” ir Es
tai, aisčiai, ar eisenai?”', autorius išnagri
nėjęs visą eilę šios kilmės vietovardžių, 
pažymėtų istorinėm datom, daro šią iŠva-

1 dą: “Esčių pavadinimas, aišku, nieko 
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bendra su jų tautybe neturi. Jis priklauso 
eismo šaknies grupei ir tik parodo jų “ke
liautojų, einančiųjų” užriėmfimą. Jų pla
čioji Gėnčios organizacijoje buvo vietos 
ne tik kuršiams, prūsaitis, jotvingiams, bet 
be abejo, ir estams bei suomiams ir dau
geliui kitų tautų. Taip, tarime pripažinti, 
jog beieškant mūšų protautos, radome tik 
profesiją”. (56 psl.)

Tolimesniuose straipsniuose: “Kaip 
Roma sugriuvo”, “Ant marių krantelio”, 
“PasauTiO pabaiga: barbarai ateina”, 
“Baisūs vandalizmo darbai” — nupiešia 
mums aiškų vaizdą, kaip “Roma pradėjo 
griūti iš vidaus didžiausiais sAvo galybės 
laikais, III amžiuje. Prasidėjo nuo pa
triotizmo stokos. Valdančioji politikierių 
bei milionierių viršūnė vis mažiau paisė 
tautos gerovės, valstybės interesų... Pir
miausia žlugo finansai. Po to suiro kariuo
menė. .. Teko samdyti svetimšalių legio
nus, kad ginto valstybę... Žemutinės Im
perijos cezariai, iškilę iš paraitorių (pre- 
toriani) gvardijos generolų, risi Turi mūsų 
vardus: Kaulys — Gaulas (Caligula), Vieš- 
pačionis (Vespasianus), Pančius (Titus), 
Aukštuolis (Augūs t uitis) ir if”. Griūvant 
senajai stabmeldžių tikybai ir įsigalint 
krikščionybei, suiro ir pati romėnų tauta. 
Miestai ir ištisos provincijos tapo nuolati
nių riaušių arenomis. Ir taip vienas po ki
to griuvo trys organizuotos valstybės ramš- 
čiai: finansai, kariuotiietrė, tikyba. Romos 
imperija laukė užkariautojo*... (57 psl.)

“Čia įžengia scenon mūsų “admirolas” 
Genčiarikis vanduolių ir galonių karalius 
(Vandalorum et Alanorum rex). Nuo prO- 
istorės pradžios t y. 1800 — 1200 metų 
prieš Kr. vanduotiai gyveno prie upės, ku
rios vardą jie turi. Vysla dar netaip seniai 
nustojo vadintis Vanduolium (Vandalus 
fl. sen žemei). Ne tik upė, bet ir jos žem
upio baseinas buvo tUO vardu, ir jo valdo
vas turėjo “Dux Vandalia” titulą. Trė 
vardai lenkų sistematingai šiandien nuty
limi.

Vanduoliai, laikydami mūsų Gintaro 
kelio šiaurinės dalies lekmę, buvo gėlo 
vandens laivininkais. Apie II amž. po Kr. 
jie tiek įsigalėjo, jog užvaldė visą kelią, 
pasiekdami Juodajų jūrą. Ten jie rado ki
tą vandens tautą, su kuria iš karto susi
draugavo — galanus (aukšt Galonis, g a įe
itos, O lot. Variantais — Gelones, Alani). 
Siė buvo totimti jūrOs plaukiojimo specia
listai; jie sudarė (Rbijos uosto laivyną”. 
(58 psl.)

Genčiarikio tėvas, aukštingių karalius 
Gaičiarikis, V amžiui beauštant ėmėsi ap
jungti Rylų EurOpos ir jūros kelių laivynus. 
AtikŠtitiglai. sėliu gi ai. Gintaro Kelio van- 
dtjotiai ir Olbijos tolitao plaukiojimo ga
lantai sudarė sąjungą dbfeltafn tikslui — 
pribaigti griūvančią Romą. Prie jų prisi
plaka dar sueiviai ir gaudai (Sueivi ir 
QuOdi).

(Bus daugiau)



TEL PR 8-3229

ML ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOGIU 

IK GBRKLU LIGOS

2858 W. 83rd Street
Valandos pagal susitarimą

Rm. t.L 239-4683

DR. K. G. DALUKAS 
AKUŠiRIJA IR AAOTKRŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crewford 

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligoniu* pagal susitarimą.

<ei neatsiliepiąs skambiau 874-8012

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ |R ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGUA
Telof. 695-0533

Pea Valley Medical Coater 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

>494 WEST 71at STREET 
Ofisas: HEmleck 4-5849 

Reside 388-2233
OFISO VALANDOS:

rumadieniaia ir ketvirtai. 1—7 vaL. 
antracL. penktadienį nuo 1—5. tret 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Ras.: GI 8-0871

DR. W. E1SIN - EISIMAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

0182 So. Kodzia Ave^ WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia. skambinti Ml 3-0001.

OR. KINA KRAUG1 • 
KRIAUCEUUNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZ1E AVĖ. 

Tolef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

4714225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tai.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Razidanei |os: PR 6-9801

DR. L MEŠKAUSKAS
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 vaL 
ryto tik susitarus. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLEČIAS
0PT0METRIST4S

KALBA LIETUVIUKAI 
2618 W. 7T*t St. — Tai. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

TRIUKŠMINGAS LB 
SUVAŽIAVIMAS...

(Atkelta iŠ 4 psl.) 
biautojais tvarkytis, nes jie vi
są laiką kėlė triukšmą ir viso
kias intrygas. Kadangi apygar
dos valdybos sąstatas yra per 
mažas, buvo pasiūlyta prirink
ti 4 kandidatus, reikalui esant 
pakviesti į valdybą. Po disku
sijų balsavimo keliu nutarta, 
tuos 4 kandidatus pavesti rei
kalui esant, valdybai pakvies
ti, kas jai patinka.

Iš apylinkių valdybų prane
šimų paaiškėjo kai kurios apy
linkės veikė labai gerai, kitos 
kiek silpniau. Bet bendrai pa
ėmus vidurkį visose apylinkė
se veikimas yra patenkinamas. 
Dėl triukšmo ir visokių truk
dymų, nebaigus spręsti visų 
klausimų, ' teko suvažiavimą 
baigti.

Tas prie durų skandalistas 
žmogelis, Himno metu stovė
jo salės viduryje, išsižergęs ir 
išsižiojęs.

Pirmininkas Romualdas Kro 
nas pabaigoje pranešimo yra 
parašęs: “Vieningi mes išsilai- 
kysim — suskaldyti žūsim”.

— Ponas Kronai, tamsta vie
naip rašai, o kitaip darai. Labai 
aiškiai pasirodei, kad tamsta ne 
vieniji, o tiktai skaldai. Pir
miausia su tamsta reikėtų išsi
aiškinti, kai psupranti skaldy
mą. Mano nuoširdus tamstai 
patarimas, mesk visus klystke
lius, kuriais iki šiol ėjai, paimk 
tikrąjį lietuvio patriotinį kelią 
ir dirbkime kartu Lietuvos va 
davimo darbą, o ne tarnauki
me savo priešui. Išvykdami 
apylinkių atstovai išsivežė la
bai blogą įsjfldį. Jie šlykštėjo
si tokiais veiksmais. Daugiau 
nebenorėtų jų ųiatyti nei gir
dėti. Atstovas

GRADINSKAS
GRUNDIG

AM-FM Radijas, Magnetofonas

Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—9. 
Treč. ir sekm. uždaryta. 

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

Mirė Dr. Steponas Biežis

DR. STEPONAS BIEŽIS

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofise telef.: 776-2880
Nauja* roz. ielef^, 448-5545

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.; WA S-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 

Rezid. tolei.: Gfbson 84195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos akambmti telef. HE 4-2123 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6195

P. ŠILEIKIS, 0. P.Hg orthopedas-protezistas 
Aparatai - Protezai, Med. Ban 

W dažai. Speciali pagalba kojom* 
(Arch Supports) ir t L

VaL: B—4 ir 6—8. šeštadieniai* 9—1
2850 West «3rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 63084

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlė* ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninė* 
kapams gėlės.

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

GUŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GėLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

-gt/fHt 8481IR*———

[NAUJIENAS

I SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS BALANDOS 

i

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

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma-' 
dienio iki penktadienio 11—12 j 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek 
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai į 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL 60629 

k-r t—utt------ n—-—S

Penktadienio popietę Chica
gos šv. Kryžiaus ligoninėje mi
rė Dr. Steponas Biežis.

Dr. Biežis seniai sirgo, bet, 
pats būdamas gydytojas ir mo
kėdamas sveikatą daboti, ga
lėjo taip ilgai gyventi ir visą 
laiką dirbti visuomeninį dar
bą.

Dr. Biežis, prieš vykdamas 
į ligoninę, paskambino Nau
jienoms ir pasidžiaugė dien
raščio įžanginiais ir aiškia lie
tuviška kryptimi.

— Dabar Naujienos yra visų 
mūsų dienraštis, — pasakė Dr. 
Biežis. — Mes visi noriai jas 
skaitomeir , džiaugiamės, kad 
naujieniečiai drąsiai ir aiškiai 
kelia viešumon žiaurią oku
panto politiką pavergtame kraš 
te.
' Šios savaitės pradžioje Dr. 
Biežis ligoninėje priėmė šv. sa
kramentus ir pasakė paskutinį 
patepimą davusiam dvasiškiui:

— Tiktai dabokite, kad šiais 
ir ateinančiais metais lietuviš
kas jaunimas nebūtų siunčia
mas į komunistines pionierių 
stovyklas...

Dr. Biežis, būdamas mirties 
patale, rūpinosi lietuviško jau
nimo auklėjimu.

Dr. Biežis priklausė kelioms 
organizacijoms, bet daugiau
sia laiko ir energijos • pašvęs- 
davo Susivienijimui Lietuvių 
Amerikoje. Ilgus metus jis bu
vo Pildomosios Tarybos naryrs 
ir ėjo gdydytojo kvotėjo parei
gas. Jis veikė centre, veikė 
apskrities darbe ir veikė savo 
SLA kuopoje. Ilgus metus jis j 
daug rašinėjo sveikatos reika
lais ir išleido knygelę “Būk 
sveikas”.

Dr. Biežis 1889 m. kovo 19 
dieną gimė Lietuvoje, Panevė
žio aps., Bliūdžiu kaime.

Keturias klases jis baigė Pa
nevėžyje, o likusią mokslo da
lį ėjo Amerikoje. Jis baigė Val
paraiso universitetą ir mokėsi 
Chicagos medicinos kolegijoje, 
kurią baigė 1914 metais. Nuo 
1933 metų jis tapo Amerikos 
Chirurgų Draugijos narys ir 
priklausė įvairioms profesinėms 
organizacijoms. Nuo 1940 me
tų jis buvo SLA gydytojas kvo
tėjas.

Dr. Biežis visą laiką rūpino
si laisvos ir nepriklausomos 
Lietuvos reikalais. Pirmais 
savo veiklos metais Dr. Biežis 
buvo artimas Amerikos Socia
listams Demokratams, bet vė
liau palinko į tautininkus. Pas
kutiniu metu rėmė tautininkų 
veiklą, buvo laisvamanis ir de
mokratiškai nusiteikęs. Visą 
laiką glaudžiai bendradarbia
vo su Amerikos Lietuvių Ta
ryba. o 1953 metais buvo Chi
cagos Lietuvių Tarybos pirmi
ninkas.

Dr. Biežis glaudžiai dirbo su 
politiku Antanu Oliu. 1951 me
tais Olis jį pasirinko Chicagos 
Sanitarinio Distriklo vyriau
siu chirurgu.

Dr. Biežis tarnavo JAV ka
riuomenėje Pirmojo Pasaulinio

SUSIRINKU! V
PRANEŠIMAI

Karo metu. Antrame Pasauli
niame Kare tarnavo jo sūnus 
lakūnas žuvo karo metu Vokie
tijoje. Sūnaus mirtis buvo skau
džiausias daktaro gyvenime 
momentas.

Dr. Biežis noriai dalyvavo 
konferencijose ir posėdžių me
tu pareikšdavo savo nuomonę 
kiekvienu svarbesniu visuome
ninio gyvenimo klausimu.

Skanūs sūriai Chicagos 
dar nepasiekė

Viena Scottville, Mich., lie
tuvė ūkininkė Naujienoms pa
rašė laišką apie Scottvillėje

juu pagerėjusius, bet Chica
gos dar nepasiekusius sūrius.
Ji rašo:

[ Gerbiamoji Redakcija, 
į Aš mačiau kovo 29 d. laido
je rašinį apie Andriulio sūrius. 
Teisybė, buvo negardus, ' bet 
dabar Andriulis jau daro labai 
skanius sūrius, beveik kaip 

I pradžioje darydavo.
I Mat klaidą visi padaro. Net 
i Detroitas buvo atšaukęs nege
rai padarytus automobilius. Bet 
klaidą galima pataisyti. Mes ir 
esame sūrių mėgėjai, nes se
natvėje reikia valgyti pieniško. 
Tai nemeluoju, kad jau vėl 

Jyra skanių sūrių.
Su pagarba Farmarka J. T.

Dr. STEPONUI BIEŽIUI 
staigiai mirus,

jo mielai žmonai Onai, dukrai ir artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

SLA 134-sios Moterų kuopos 
Valdyba ir narės

Dr. STEPONUI BIEŽIUI
mirus,

jo žmonai Onai Biežienei ir jų dukrai Jolan- 
dai nuoširdžiausią užuojautą reiškia ir kar
tu liūdi

Povilas ir Gertruda Dargiai

MARIJA KUZMIENE
Pagal tėvus Belertaitė

Gyv. 6212 So. Francisco
Mirė 1973 m. balandžio mėn. 8 dieną 8:00 vai. ryto, sulaukusi 84 

metų amžiaus. Gimusi Rusijoje, Petrapilyje.
Amerikoje išgyveno 23 metus.
Paliko nuliūdę: sūnus Valentinas, duktė Liuda Butikienė, žentas 

Jurgis, anūkai — Ramunė ir Vytautas, marti Elena, anūkai — Ginta
ras, Dalia, Aurelia Mareck, jos vyras Joseph, Daiva, jos vyras John, 
du proanūkai, marti Janet, anūkai Algis ir jo žmona Janet Rasa Mo
ser, jos vyras Mark, proanūkė; seserėnas Norbutas Tarutis, žmona Fi
lomena ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

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

Trečiadienį, balandžio 11 dieną 9 vai. ryto bus lydima iš koply
čios Į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Marijos Kuzmienės giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Sūnus, duktė, anūkai.
Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. TeL RE 7-8600.

Dr. STEPONAS BIEŽIS, M. D., F.A.C.S.
Gyv. Marquette Parke

Mirė 1973 m. balandžio mėn. 6 dieną. 2:00 vai. po pietų, sulaukęs 
senatvės. Gimęs Lietuvoje. Panevėžio aps., Bliūdžiu kaime.

Amerikoje išgyveno 61 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Ona Biežienė, gimusi Rudauskaitė, duktė 

Yolanda, švogerka Emily ir jos vyras John F. Eudeikis. Leo Rudy ir 
jo žmona Marija, Josephine Rudy ir daugelis kitų giminių, draugų bei 
pažįstamų.

Biožių sūnus, JAV aviacijos leitenantas Stephen Biežis, žuvo karo 
metu.

Priklausė Susivienijimui Lietuvių Amerikoje, buvo daktaras kvo
tėjas; Lietuvių Tautininkų Sąjungai, Neo-Lithuanų korp.. Panevė
žio klubui. Amerikos Lietuvių Dukterų Draugijai, rėmėjas. Skautams 
remti draugijos pirmininkas. Tėvynės Mylėtojų Draugijai. Amerikos 
Lietuvių Respublikonų Lygai, šv. Kryžiaus ligoninės štabui, Lietuvių 
Prekybos Rūmams, Dariaus-Girėno 271 Postui ir visai eilei kitų drau
gijų-

Kūnas pašarvotas sekmadienį, balandžio 8 dieną Petkaus Mar
quette Pai ko koplyčioje, 2533 West 71st Street.

NAUlKMAt
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HEART Fl
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— Ut»no» Apskritie* klube mėne
sinis susirinkimas bu* antradienį. 

Į balandžio 10 d. 7:00 vai. vak. Holly
wood svetainėje. 2417 W. 43rd St.! 
Turime daug visokių reikalų aptarti. 

■Prašome visus narius atsilankyti. Po 
I susirinkimo bus vaišės.

..Klubo Valdyba

Antradienį, balandžio 10 dieną 9:30 vai. ryto bus lydimas iš ko
plyčios į Gimimo Panelės švenčiausios parapijos bažnyčią, o po gedu
lingų pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kopinėse.

Visi a a. Dr. Stepono Biežio giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, duktė ir giminės.

;Laidotuvių Direktoriai Gerald Daimid ir Dovydas Gaidas. Telef. 
927-1741 arba 523-0440.

WWWWBBBBBBBWBWWBBBBBlllllliailllllllllll
“ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI,

KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
Ar nežinoto, kad tto, kuria bėga lenktynės*, visi bėga, bot tik vie

na* gauna laimė)Imą? Taip bėkite, kad jūs gautumėt*. 1 Kor. 9:24.

Kad įgijus pergalėjimą, turime užsidėti ant savęs netiktai Dievo šar
vus, bet turime būti didyriais kovoje, ir vesti užpuohngą kovą prieš pagei
dimu* akių, kūno ir gyvenimo pasididžiavimą, ir prieš visus teisybes ir 
skaistybės priešus. Privalome būti pilni meilės — tikrai mylėti Viešpati, 
tiesą ir teisingumą, nes kitaip negalėsime būti pergalėtojais. Viena tik 
meilė užlaikys mus ištikimais iki mirties ir padarys mus tinkamais laimėti 
paveldėjimą šventųjų šviesybėje. Kurio širdyje viešpatauja karšta meilė, 
to širdis yra pilnai atsidavus Dievui, * tas reiškia kad kova jau pusiau 
laimėta. Bet ir tuomet, pagal Apaštalo (Judo 21) žodžius, mes turime lai
kyti* Dievo meilėje, atsargume, maldose ir uolume, o malonė skalsinsi* 
tik pas tokius, kurie turi užtektinai meilės.

Kristus pasakė, kad ji* įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet m 
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. Žavi**, 3715 W. 66th St., Chicago, Illinois 60629

SV. RAŠTO TYRINĖTOJAI 
8WWBBBWWBBWWWWWWWBBBWWWBBWWWBBWBBBWWWWWB

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODEMIŠKOS AIK-CONDiTlONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

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

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2311 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills. 111. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3351 So. HASTED STREET Phone: YArds 7-1911
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Teisėjas John S.
Boyle aiškinasi

Chicago,s apygardos teisino 
pirmininkas John C. Hoyle, 
niekieno netardomas, pradėjo 
aiškintis, kad jis kartu su al- 
dermonu Keane buvo nusipir
kę didoku žemės sklypų netoli 
O'Hare aerodromo, kuris jam 
atnešė 52,006.00 dolerius pelno.

Su įtakingu aldermonu teisė
jas Boyle buvo nusipirkęs 15 
akru, kuriuos pardavė už 
$126,212. Tai buvo tiktai dalis 
žemės, kurių teisėjas buvo įsi
gijęs kartu su kitais įtakingais 
demokratu partijos politikais. 
Aldermonas George Keane jau 
aiškinasi prisiekusiųjų teisme.

Mėsos kaincs 
dar nekrinta

Chicagos mėsos pardavinė
tojai pasakoja, kad jie negali 
parduoti mėsos pigesnėmis kai
nomis.

Jie mokėjo už dabartinę mė
sų žymiai brangiau. Jie turi 
uždirbti bent kiek. Jeigu jie 
sumažins kainas, tai negalės 
nieko uždirbti.

Kituose miestuose mėsos 
krautuvės siūlosi nuvežti mėsą

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę 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 do!

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, DI. 60629. • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■[■■■■■I
KNYGOS ANGLŲ KALBA

A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. čikagletės {spūdžiai okt 
puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina SI.00.

J. Jasmines, A KISS iN THE DARK. Pikantiškų Ir intymių nuotyki* 
^prašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psl. Kaina $2.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos "Metai” poet< 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK V, 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija 
211 psl. Kaina $3.0G. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas b 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki 
pinigine perlaidą.

NAUJIENOS
1739 South Halted Street Chicago. Til 60608 

■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B
t - MAUJIINBcTCHICABB ^ ILL. - MONDAY, APRIL V” 1»73

Amerikoje labai perkamos senos lempos, kaip čia matomos kartu 
su Peggy Tumbro, senienų parduotuvės tarnautoja New Yorke. 

Lempos vadinamos "Gone with the Wind".

į namus, kad pirkėjams nerei
kėtų eiti į krautuves.

Suėmė kelis 
narkotikų pardavinėtojus

Penktadienio vakarą keli 
Chicagos policijos daliniai už
ėjo į kelias Rush gatvės taver
nas ieškoti narkotikų ir suėmė

net 19 narkotikų pardavinėto
jų ir mėgėjų.

Iškratė Tree Orange Lounge, 
esantį 1166 N. State St., Talk of 
the Town, esnatį 44 E. Walton 
St., ir Cabaret, esnatį 930 N. 
Rush St. Įdomiausia, kad po
licijai teko suimti 15 moterų ir 
4 vyrus.

Suimtieji turi padėti užstatų 
jeigu nori išeiti iki teismo. Ma
žiau įtariamieji gali apsieiti su 
$100.00 užstatu, o žinomi nar
kotikų pardavinėtojai turi pa
dėti $1,000.00.

Krito Sears namo 
plieno lentos

Praeitą penktadienį nuo 106 i 
aukšto išslydo plieno lentos ir 
krito žemyn. Chicagoje Sears 
bendrovė stato patį aukščiau
sią namą pasaulyje. Darbas 
jau eina prie pabaigos.

Stiprūs keltuvai kelia gerai 
suraišiotas lentas gana aukštai. . 
Viena tokia našta, matyt, ne-į 
gerai apraišiota, išsmuko iš: 
keltuvo kablių ir pasileido že
myn. Tos lentos ir įvairūs ge
ležies gabalai trenkė į greta 
esančius namus, išdaužė dido
ką skaičių didelių langų ir pa
darė nuostolių.

Apačioje buvo sužeistos dvi 
moterys, kurios tuo tarpu ėjo 
pro statybos vietą.

Nesusnėja gražinti 
svetimų pinigų

Šiaurės Illinois gyventojams, 
iškaitant ir Chicagą, federa
linės valdžios atstovai nespėja 
grąžinti permokėtus valstybi
nius uždarbio mokesčius.

Valdžios Įstaigose trūksta 
tarnautojų, kad galėtų paruoš
tų čekius už permokėtus mo
kesčius. Praeitais metais kovo 
pabaigoje įstaiga jau buvo pa
ruošusi ir išsiuntusi 1.122,000 
čekių, o šiais metais tuo pačiu 
metu suskubo paruošti tiktai 
898.420- čekius.

Krašto gyventojai valdžiai 
permoka žymiai daugiau negu 
įstatymai reikalauja. Valdžios 
pareigūnai nori permokėtas 
sumas grąžinti, bet nespėja 
apskaičiuoti ir gražinti.

šią vasara bus 
daug uodų ir skėrių

Gamtininkai pranašauja, kad 
šią vasarą visoje Amerikoje 
bus nepaprastai daug uodų ir 
skėrių. Praeitis rodo, kad kas 
trylika metu skėrių skaičius es
ti nepaprastai didelis.

Vietomis skėriai užpuola va
sarojų, medelius, daržoves ir 
suėda. Kitose vietose jie apgu
la kelius, kaimus ir namus 
tokiomis eibėmis, kad negali 
ma nuo jų apsiginti. Skėriai 
taip apkloja žemę, kad pavo
jinga vaikščioti, žmonės ir gal
vijai sugulusius skėrius trina ir 
slidinėja.

Paskutinis skėrių užpuoli
mas buvo 1956 metais. Kartu 
su skėriais atsiranda nepapras
tai daug ir gana piktų uodų.

■.................v----------r't—r -t  ■
HELP WANTED — FEMALE 

Darbininkių Reikia

KEY PUNCH OPERATORS
Looking for a job that is well diver
sified? Put your application in a 
well established Chicago Data proc
essing service bureau. We now have 
openings for five experienced 029 and 
129 key pinch operators. Only 1 year 
experience required 1st and 2d Shift. 
Top salary. Excellent working condi

tions and benefits.
Call for an appointment now! 

751-0100.
INPUT. INC.

(MO N. LA SALLE
6th Floor,

An Equal Opportunity Employer

WOMAN
for general housework, one or 
2 days per week, transportation 

including time paid.
Skokie near Bus line.

676-3871

DEPENDABLE WOMAN 
WANTED

General housework, one day per 
week steady, in Winnetka. Own 

transportation, good wages.
References. 416-0697

SECRETARY 
STENO - TYPIST

Near North. Vicinity Grand - Ash
land. Good area. Many benefits, 

including profit sharing.
You will like it here.

Call TA 9-1400 
Ext. 248

SECRETARY
Capable. Dependable Woman 

Combination secretary ■ order desk, 
good typing and good phone voice, 
good starting salary, free hospitaliza

tion and other fringe benefits.
666-2331. Mr. PAIZ

POWER SEWING 
MACHINE OPERATORS

Experienced. Good pay. Steady. Air 
cond. plant. Good fringe benefits.

WHEELER COMPANY 
224 W. HURON ST. 

Tel. SU 7-1156

RECEPTIONIST — 
BOOKKEEPER 

Needed by busy near north ENT 
physician. 5 day wk. Salary open.

’ Phone Mrs. SMATHERS
787-7631

GIRL FRIDAY
Help out in purchasing dept, and 
production control. Some typing 
required. Company benefits.

ROY WINKELMAN
381-1000

— Ligija Ambutaitė, Rasa 
Lakaitė, Romualda Šerėnaitė, 
Georgia Simanytė ir Simone 
Shimaitytė, Illinois universiteto 
Circle campus studentės iš Mar
quette Parko apylinkės, priim
tos į Alpha Lambda Delta stu
dentų korporaciją. Tos korpo
racijos instruktorių komitete 
yra John Shimkus.

— Albinas Lopeta iš Brighton 
Parko apylinkės prie metinės 
prenumeratos pridėjo 3 dol. au
ką vajui.

— John Shumakaris, Cicero, 
III., kartu su prenumerata at
siuntė vajui 5 dol. Tos apylin
kės lietuviai vaizdžiai įsitikino, 
kad Naujienos yra visų demo
kratinių lietuvių laikraštis.

— Petras Pfeiferis iš Mar
quette Parko apylinkės, pratęs
damas vieneriems metams pre
numeratą, atsiuntė vajui 8 dol.

— Kazys Macke - Mačiukas, 
SLA 6-tos apskr. pirm.. Lietuvių 
Prekybos Rūmų ir kitų organi
zacijų veikėjas, pristatytas kan
didatu į Chicagos Hall of Fame. 
Jis turi Nekilnojamo turto tar- 
pinnikavimo ir apdraudos įstai
gą Marquette Parko apylin
kėje.

— Illinois Lietuvių Prekybos 
Rūmų susirinkimas bus balan
džio mėn. 11 d. 8 vai. vak. Lie
tuvių Tautiniuose namuose. Kal
bėtoju pakviestas Anton R. Va
lukas, Vaisi. Gynėjo įstaigos 
Specialių tyrimų skyriaus vedė
jas. Jis kalbės apie tos įstaigos 
darbą ir atsakys į klausimus. 
Po susirinkimo bus užkan
džiai.

HELP WANTED — MALS 
Darbininkų Reiki* 

į* PRODUCTION LINE MECHANIC 
Minimum 3 year's experience die 
set-up and tooling changes.

• TOOL ROOM MACHINIST 
Experience requL-ed on die set-up.

P-jid vacation and hospital plan. 8 
paid holidays. Public transportation 

to door.
CALL KEN McELROY

TRIO METAL CAP DIV.
Kerr Glass Mfg. Corp. 

317 No. FRANCISCO 
632-1010

MANAGEMENT
Do you like working with people — 

j but don’t like selling? Can you 
accept an income of $1,800—S2 500 
per month? If you are strong & 

decisive, call:
JETTA CARLETON

887-9190

PRODUCTION
Pipe solderer and welder. Vacation 
pay and many Company Fringe bene

fits. Pay based on skill.
Call for interview and test. 

THERMAL CARE
Div. MIDWESCO Enternrises 
1650 N. ELSTON. CHICAGO 

489-5800

KEY PUNCH
Experienced. 029-129-059. Excellent 
working conditions. Fringe benefits.

Contact JOSEPH PETERS
254-2518

RELIANCE TRADING 
3716 So. IRON ST.

TOOL & DIE MAKER 
MUST BE EXPERIENCED 
IN ALL TYPES OF DIES.

Day shift only. Company bene
fits. Employment office open 

Mon. — Friday.
7:00 A. M. to 3:00 P. M.

TRIPLE - A - SPECIALTY CO.
5750 W. 51st STREET

CHICAGO, ILL.

KEYPUNCH OPERATORS 
JUST MOVING IN. 

Need 2 experienced keypunch opera
tors. 3M Business products sales. 

2301 LIVELY BLVD 
ELK GROVE VILLAGE 

Call 547-8401 
An Equal Opportunity Employer

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininku <r Darbininkių

PATERN - MAKER
Leading women’s apparel mfr. has an 
opening for an experienced pattern 
maker. This position is an addition to 
a department. Very convenient loca

tion near Loop. Good benefits.
Salarv open.

Ph. 263-0651 for app’t.
An Equal Opportunity Employer M-F

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

BY OWNER
10 acre farm — 3 bedroom hou
se w-new vinyl siding, barn and 

other buildings.
Located near Marengo 
$55,000. Tel. 359-3565

— M. Strakauskienė, Water
bury, Conn., mokėdama prenu
meratą, parėmė Naujienas 5 
dol .auka paskelbto vajaus pro
ga-

Liza Minnelli, gavusi šių metų geriau
sio* aktorė* Oskarą už muzikini filmą 
Cabaret, yra garsios dainininkė* ir ar

tistės Judy Garland duktė.

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS1MOKEJIMAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Virginia 7-774?

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

r~ViSŲ RŪSIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
PIGIAI PARDUODAMAS medinis pa-'BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
jamų namas Marquette Parke. Po 6 DRAUDIMAI. NAMU IR NEKILNO- 

val vakaro telefonuoti 434-9583. JAMO TURTO PIRKIMAS PAR- 
PARDAVIMAS.

ATTRACTIVE 2 STORY
Excellent condition. Good transpor
tation. churches & schools. Carpeting, 
washer, dryer, stove & refrigerator.

2 car garage.
BY OWNER
ES 8-8911

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDOJ — ST. PETERSBURG 
IR APYLINKĖJ 

Island Real Estate
4506 Gulf Blvd.

St. Petersburg Beach. Fl 33706 
Area code 813 362-1441

LAIMA JAKUŠOVAS, brokeris

M. A. Š III K U S
Real Estate, Notary Public 

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

kitoki blankai.

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis (”*2.?— 
3208V2 W. 95th St. IAI

GA 4-8654 ■*»»■«
State Farm Hre anr1 Casualty Company

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange ištaigoj)
Pigūs automobilių draudimai

!■ HI P- - " gIM I ■=>——

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus .kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 

Chicego, III. 60632. TeL YA 7-5980

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

TeL: REpublic 7-1941

— John Gedraitis, Paw Paw, 
Mich., kartu su prenumerata ir 
gerais linkėjimais atsiuntė va
jui 10 dol. Vajaus komisija vi
siems aukotojams nuoširdžiai 
dėkoja.

♦ Chicagos Lietuvių Taryba 
š. m. balandžio mėn. 15 dieną, 
sekmadienį, 3 vai. popiet. Chi
cago Savings and Loan salėje, 
6245 So. Western Ave., šaukia 
metinę KONFERENCIJĄ.

Visos organizacijos, sudaran
čios Chicagos Lietuvių Tarybą, 
prašomos atsiųsti savo atstovus. 

[Taip pat. visi lietuviai, kurie in
teresuojasi ALTOs veikla, mie
lai prašomi į konferenciją atsi- 

, lankyti.
Atskirai kvietimai nebus siun

tinėjami.
Laukiame visų atsilankant!

Chicagos Lietuvių Taryba 
i (Pr).

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

NORITE NAMŲ?
8 KAMBARIŲ architekto moderni 

mūro rezidencija. 60’ lotas. Mūro ga
ražas. Gage Parke. $33,500.

GRAŽUS 6 KAMBARIŲ mūras. 
Moderni kabinetų birtuvė. Naujas 
gazu šildymas. Alum, langai. Gara
žas. Arti mūsų. $22,900.

AUKŠTAS 6 BUTŲ MŪRAS, Gage 
Parke. Alum, langai. Gazu šildymas. 
Platus lotas. Geležinė tvora. Naujas 
garažas. Apie $7,000 pajamų. Rin
kos kaina.

2 BUTŲ PUIKUS MŪRAS. Arti 
mūsų ofiso. Gązu šildymas. Daug 
priedų. $30,000.

1% AUKŠTO MŪRAS. 2 butai — 
514 ir 414 kambarių. Karpetai. Alum, 
langai. Moderni virtuvė. Gazo šildy
mas. Garažas. $18,800.

10 BUTU 2 aukštų mūras. Arti 
Kedzie ir Parko. Apie $15.000 paja
mų. Galima gauti už $70.000.

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.

6% KAMBARIŲ didelis Georgian. 
114 VONIOS. Įrengtas sausas beismon- 
tas. 2 auto, garažas. Apie 20 metų, 
kaip naujas. $23,000.

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

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

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9,900

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. DI. 60609. Tel.: VI 7-3447

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogu dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai. 
Veltui įkainavimas. Skambinkite dabar.

AL BELEAKUS. Tel. 238-8656

. ..................
Federaliniu ir valstijos pajamų 

mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas 
pardavimas

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS

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

Tel. 436-7878

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

A. C. AUT8 RMUILIERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518-34 W. 63 rd Street, Chicago, III. 

TEL. — 776-5888
Aniceta* Garbačiauskas, sav.




