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Partija išbarė į 
jaunus rašytojus

Dėl Lietuvos rašytojų, daili
ninkų ir kt. kūrėjų, komunistų 
suvažiavimas paskelbė tokį kal
tinimą: jų, ypač jaunų, kūryba 
ne visada “glaudžiai susijusi su 
dabartimi, kartais pasireikšda
vo klasinių pozicijų netvirtu
mas, nekritiškas susižavėjimas 
su turiniu nesusijusiais, kūry
biškai nepateisintais eksperi
mentais formos srity”. Partija 
pareikalavo idėjiškai ir meniš
kai brandžių kūrinių arba to
kių, kuriuose turi atsispindėti 
vadinama komunistinė statyba. 
Tai reiškia, kad ir kultūros sri
ty laukiama svarbesnių vėjų, jau 
buvusių stalininiu laikmečiu.

(E)
Prie Suezo kanalo kairėje budi Izraelio kareivis, sekąs egiptiečių judėjimą prie Fidano tilto. Dešinėje, kitoje kanalo pu

sėje, izraelitus stebi Egipto kareivis.

KOKIA DAUGUMA LAIMĖS R. DALEY?
ČIKAGA. — šiandien Čikagos miesto gyventojai renka merą. 

I Senasis meras Richard Daley kandidatuoja jau penktą kartą, kas 
savaime yra miesto rekordas. Daley yra ir ilgametis Cook apskri
ties demokratų vadas, vienos geriausiai organizuotos demokratų 
partijos grupės visoje Amerikoje vadovas. Mažai kas galvoja, 
kad Daley pralaimėtų šiuos rinkimus. Daugiau svarstoma, kokia 
dauguma jis laimės. Pirmuose savo rinkimuose, 1955 metais 
Daley nugalėjo respublikoną Robert Marriam 708 tūkstančiais 
balsų prieš 581,000. Antrą kartą kandidatuodamas 1959 m. 

..Daley gavo 778 tūkstančius, jo oponentas Thimothy Sheehan — 
312,000. Prieš lenkų kilmės Ben Adamowski meras Daley 1963 
m. gavo 679,497 balsus, o Adamowskis — 540,705 balsus. Pasku
tiniuose rinkimuose 1967 m. Daley surinko 792,238 balsus, o jo 
konkurentas John Waner — 272,542 balsus.

&IZRAELIS NENORI PASITRAUKTI
K POZICIJŲ PRIE SUEZO KANALO

JERUZALE---- Izraelio vyriausybė atmetė Egipto pasiūlymą
pasitraukti nuo Suezo kanalo, kad jį būtų galima atidaryti. Egip
tas siūlė Izraeliui karo paliaubas ir naują gynybos liniją kur 
nors Sinajaus dykumoje. Kol Izraelio kariuomenė stovi ant ry
tinio Suezo kanalo kranto, Egiptas negali išvalyti kanalo dugno, 
iškelti ten paskandintų laivų. Su tuo Izraelis sutinka, tačiau ne
sutinka apleisti stiprių, gerai apginkluotų pozicijų ant kanalo 
kranto irpakeisti jas kitomis dykumos viduryje. Niekas nega
rantuoja, kad Egiptas neįsistiprins dabartinėse Izraelio pozicijose.

Premjerė Goldą Meir, kalbė
dama darbo partijos suvažiavi
me, paminėjo Vakarų Europos 
susidomėjimą Suezo kahalb'ati
darymu. Egiptas, įpindamas į 
taikos derybų pasitarimus Sue
zo kanalą, tikisi vakarų valsty
bių paramos ir naujo spaudimo 
Izraeliui. Premjere Meir pareiš
kė, kad Egiptas tikisi, kad Iz
raelis sumokės Egiptui už kana
lo atidarymą, kurą patys egiptie
čiai užblokavo, pasitraukdamas 
į prastesnes pozicijas. Izraeliui 
siekiama primesti Egipto ir So
vietų Sąjungos sprendimą ir ka
nalas naudojamas kaip spaudi
mo priemonė. Izraelis nieko prieš 
neturįs atidaryti Suezo kanalą, 
tačiau reikia iš anksto susitar
ti dėl visų sąlygų.

Goldą Meir piktai atmetė ka
talikų bažnyčios kritiką dėl Je
ruzalės. Kada musulmonai val
dė Jeruzalę, žydai ten buvo nai
kinami, kalinami ir visaip per
sekiojami, tačiau pasaulis per 
19 metų tylėjo, — kalbėjo prem
jere Meir. Kodėl, štai dabar, ka
da arabai turi Jeruzalėje laisvę 
ir visos religijos laisvai naudo
jasi miestu, katalikai staiga ima 
reikšti susirūpinimą?

Jau kelintą kartą Izraelio po
litiką kritikuoja JAV senato
rius Fulbrightas. Jis sekmadie
nį pareiškė, kad Izraelis, bau
gindamas amerikiečius komu
nizmo baubu, siekia manipuliuo
ti Amerikos užsienio politiką. 
Amerikiečiams bandoma įrody
ti, kad Izraelis laiko frontą prieš 
komunizmą, todėl reikią jį visa
da remti.

Sen. Fulbrightas paneigė, kad 
komunizmas gresia Viduriniams 
Rytams. Sovietai turį tokią pa
čią teisę būti Viduržemio jūro
je, kaip ir Amerika. Sovietai tu
rį teisę siekti įtakos arabų kra
štams, kaip ir Amerika siekia, 
pareiškė Fulbrightas.

— Rytų Vokietijos leidykla 
“Aufbau” 1970 m. pabaigoje ant. 
rą kartą išleido Just. Marcinke
vičiaus apysaką “Pušis, kuri juo
kiasi”.

IŠ VISO PASAULIO
NEW YORKAS. — “New 

York Times” laiškų skyriuje 
Max Dimont klausia, kodėl Ru
sija ragina Izraelį pasitraukti 
iš arabų žemių, o pati nepasi
traukia iš Suomijos žemių ? Laiš
ke nurodoma, kad Rusija atėmė 
karo metu iš Suomijos 25% jos 
teritorijos ir privertė išsikraus
tyti vieną penktadalį gyvento
jų suomių. Kodėl Izraelis nega
li to paties padaryti su arabais? 
Ar vienas įstatymas galioja di
delėms valstybėms, o kitas — 
mažoms?

VATIKANAS — Popiežius 
Verbų sekmadienį pareiškė kal
boje susirūpinimą jauna kar
ta, kuri blaškosi, kaip n endrės, 
gaudo įvairias ideologijas ir se
ka, kaip avys, paskui kiekvieną 
naują madą.

AMMANAS. — Palestiniečių 
partizanų vadovybė paskelbė, 
kad ji nutarė išvežti iš Amma- 
no miesto visus ginkluotus vy
rus, ieškant padėties palengvini
mo.

REGGIO Calabria. — šiame 
italų mieste dešinieji puolė ko
munistus, sužalojo jų auto
busus, du jų sudegino. Komunis
tai ekskursantai bandė kovoti su 
vietiniais gyventojais, tačiau 
būtų smarkiai nukentėję, jei ne
būtų įsikišusi policija. Dešimt 
asmenų buvo sužeista.

NEW YORKAS. — Miesto 
ugniagesiai reikalauja geres

nių atlyginimų ir žada skelbti 
“sirgimo streiką”. Ugniagesių 
viršininkas grasina atleisti vi
sus, kurie “sirgs” be gydytojo 
pažymėjimo.

WASHINGTONAS. — Vėžio 
Institutas užsakė vienoje taba
ko įmonėje du milijonus marua- 
nos cigarečių, kurios bus naudo
jamos mokslinių tirimų reika
lams.

SAN CLEMENTE. — Brazi
lija sutiko parduoti Amerikos 
įmonėms didesnį kiekį žalios ka
vos, kuri naudojama kavos mil
teliams gaminti.

VEUAUSiOS ŽINIOS
♦

+ Washingtone, prie Kapite
lio rūmų susėdę demonstravo 87 
katalikų seminarijų auklėtiniai 
prieš karą Vietname. Jiems kal
bą bandė pasakyti kunigas Mc
Intire, žinomas Vietnamo karo 
rėmėjas, reikalaująs pergalės 
prieš komunizmą, tačiau semi
naristai jo kalbą trukdė giedo
dami giesmes. Policija juos nu
sivežė už susisiekimo trukdvma.

4k Jordane kovose tarp kariuo
menės ir palestiniečių žuvo 4 ir 
buvo nemažai sužeistų.

+ Prezidentas Nixonas tre
čiadienį žada paskelbti tolimes
nius kariuomenės iš Vietnamo 
atitraukimo planus.

+ Berkeley, Kalifornijoje vie
name garaže policija rado 100 
lazdelių dinamito, šeši miesto 
kvartalai buvo evakuoti, bijant, 
kad -dinamitas nesprogtų.

+ Kinija sustiprino savo da
linius šiaurės Laose, kur jie tie
sia kelią, šiuo metu kinų Laose 
esą dvigubai daugiau, negu per
nai vasarą, jau apie 20,000.

+ Galupo institutas skelbia, 
kad prezidentas Nixonas pralen 
kia šiuo metu sene. Muskie 43% 
prieš 39%. Dar didesniu skirtu
mu Nixonas persveriąs kitus 
demokratų galimus kandidatus: 
sen. Edward Kennedy ir sen. 
Humphrey.

Vietname mažai tėra tokiu Šeimy, kaip 
Linda ir Duane Whitaker. Jie abu 
yra Armijos leitenantai, jis pėstinin
kų brigadoje, o ji — karo ligoninėje. 
Pentagonas sako, kad Vietname ka
riuomenės eilėse tarnauja tik 20 

Seimų.

INDIJOS KOMUNISTAI .AKTYVIAI 
PADEDA R. PAKISTANO SUKILĖLIAMS

KALKUTA. — Iš Rytinio Pakistano ir Indijos pasienio pra
nešama, kad civilinis karas Pakistane gali pavirsti į ideologonį 
karą, nes Rytų Pakistano sukilėlius stipriai remia Indijos ko
munistai. Sakėma, kad jau tūkstančiai indų komunistų, ypač Mao 
Tse Tungo pasekėjų perėjo sieną iš Indijos į Rytų Pakistaną 
su naminėmis bombomis ir kitais ginklais. Britų spauda skelbia, 
kad komunistai remia šeiko Mujiburo Rahmano vadovaujamą 
rytų pakistaniečių Awami lygą ir žada jai paramą kovoje prieš 
centrinę Pakistano valdžią.

Pakistano radijas paskelbė, 
kad pasienio sargybos sulaikė 
iš Indijos atvykusius su gink
lais 9 sunkvežimius." Juose ras
ti ginklai ir amunicija konfis
kuoti. Sunkvežimiai sugauti jau 
20 mylių nuo Indijos sienos Pa
kistano pusėje. Indijos vyriau
sybė paneigė žinią, kad ji suki
lėliams siunčia ginklus.

Pakistanas įsakė visiems gy
ventojams, kurių namai yra iki 
trijų mylių prie Rytų Pakista
no aerodromų, išsikraustyti. Ma
noma, kad tuo įsakymu vaiz
džia nori garantuoti oro siuntų 
saugumą ir lėktuvų judėjimą. 
Vienintelis būdas Pakistanui su
sisiekti su savo rytine provinci
ja yra lėktuvais. Indija spau
džia Ceylono vyriausybę, kad ji 
neleistų. Pakistano lėktuvams 
nusileisti savo teritorijoje. Ma
noma, kad Ceylonas tai ir už
draus.

Jesorėje apsuptas didelis Pa
kistano kariuomenės dalinys. 
Kareivinėse stovi visa divizija, 
kuri tačiau nedrįsta pajudėti iš 
savo bazės, nes mažesnius dali
nius minios bengalų puldinėja. 
Jessorėje laukiama naujų ka
riuomenės dalinių.

Iš Rytinio Pakistano jau iš
vežti 102 britų piliečiai, jie at
vyko į Singapūrą. Išvyko ir vi
si Jungtinių Tautų tarnautojai 
ir jų šeimos. Pakistano vyriau
sybė nedavė leidimo Tarptauti
niam Raudonajam Kryžiui at
siųsti savo gydytoji! grupę į Ry
tų Pakistaną.

NAGOYA. — Japonijoje pa
saulinėse stalo teniso pirmeny
bėse buvę čempionai Švedijos 
vyrų dvejetas ir sovietų moterų 
dvejetas pralaimėjo, — pirmieji 
Kinijai, o sovietės — japonėms.

— Lietuvoje išleista stambi 
knyga “Teatrinės minties pėd
sakais” pernai visiškai dingo iš 
knygų lentynų. Knyga sudarė 
ir redagavo Ant. Vengris, ją pa
ruošė Liaudies meno rūmai, tal
kininkavo visa eilė teatrologų.

(E)

Nauji žibalo 
šaltiniai Egipte

KAIRAS. — Egipto pramo
nės ministeris Aziz Sidky pa
skelbė, kad neseniai Egipto dy
kumoje, 160 myliu Į vakarus nuo 
Kairo ir 85 mylios nuo Vidurže
mio jūros buvo rasti labai tur
tingi ir geros kokybės žibalo 
šaltiniai. Juos rado Egipte pa
gal sutartį dirbanti Amoco — 
U. A. R. bendrovė, Standard Oil 
bendrovės šaka. Su kitais pana
šiais naftos radiniais Egiptas 
gali tapti vienu svarbiausių Vi
duriniųjų Rytų žibalo gaminto
ju.

Amerikiečių vadovaujamos 
bendrovės Phillips ir Amoco pa
čios padengia naujų gręžinių ir 
tyrinėjimų išlaidas. Kai žibalas 
jau ima tekėti į statines, pelnu 
bendrovės dalijasi su Egipto vy
riausybe 50-50% pagrindu. Su
mokėjusios visus mokesčius, 
bendrovės turi viso pelno 25%.

Radikalai užėmė 
Paryžiaus mokyklą

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
švietimo ministerija turėjo tu
rėjo uždaryti garsią mokyklą, 
Paryžiaus “Ecole Normale Su- 
perieure”. Ją buvo okupavę kai
rieji studentai ir sukėlė pastate 
gaisrą, kuris sunaikino didelę da
lį mokyklos archyvą. Po to iš 
pareigų pasitraukė mokyklos 
direktorius.

Ministeris, uždarydamas mo
kyklą, kurią yra baigęs prezi
dentas Pompidou ir didelis skai
čius garsių prancūzų politikų, 
rašytojų, kaip Jean Paul Sartre, 
pareiškė, jog mokykla tapo “rau
donųjų baze”. Vadovybė dau
giau nebegali garantuoti toje 
mokykloje studentų saugumo ir 
pastatų priežiūros. Valdžia 
kaltina ir daugumą studentų, 

kurių pasyvumas privedė prie 
trockistų ir kitokių radikalų įsi
galėjimo.

Karas P. Vietname
SAIGONAS. — Padidėjęs ko

munistų aktyvumas Pietų Viet
name ir dideli puolimai prie ar
tilerijos bazės nr. 6 bei Due Due 
kaime meta šešėlį ant Laoso 
žygio laimėjimų. Atrodo, jog 
komunistai nori visiems paro
dyti, kad Saigono kariuomenės 
puolimas Laose jų nenusilpnino 
ir jie gali toliau vesti stiprius 
puolimus.

Due Due puolimas, kuriame 
priešas sunaikino beveik visus 
kaimo namus ir išžudė 100 ci
vilių gyventojų nesukėlė dides
nio dėmesio užsienio spaudoje 
Kariniuose sluoksniuose nurodo
ma, kad Mylai kaimo skerdynės 
atkreipė visų dėmesį, o Due Due 
kaimo skerdynės buvo sutiktos 
visiška tyla, nes čia skerdynes 
vykdė komunistai, norėdami pa
rodyti, kad Saigono valdžia ne
sugeba apsaugoti savo gyvento
jų.

Generolas Lam, kuris vado
vavo vietnamiečių puolimui La
ose, paskelbė, kad Laose priešo 
prielėktuvinė artilerija numušė 
104 Amerikos helikopterius ir 
608 jų sužalojo.

Socialistai laimi 
Čilės rinkimus

SANTIAGO. — Čilės miestų 
savivaldybių rinkimuose vyriau
sybės koalicija gerai pasirodė 
ir gavo apie 51% visų balsų, šie 
rinkimai buvo lyg egzaminas Či
lės kairiųjų valdžiai, kuri prieš 
5 mėnesius laimėjo rinkimus. 
Prezidentas Allende buvo išrink
tas tik 36.3% visų balsų. Savi
valdybės rinkimų laimėjimas 
parodė, kad gyventojai pritaria 
Allendes programai.

Stipriausia atskira Čilės par
tija ir toliau liko krikščionys 
demokratai, kurie vieni surinko 
24 nuošimčius visu balsu. Al
lendes socialistai laimėjo 21%, o 
likusius 30% laimėjo visi ben
drai: komunistai, radikalai, so
cialdemokratai ir liaudies socia
listai.

Rinkimuose neramumų tebu
vo mažai. Vienas katalikų jau
nuolis žuvo Puerto Aysen mies
te, kur krikščionys demokratai 
susimušė su socialistais.

Televizijos vaidmuo
Komunistai Lietuvoje televizi
jos vaidmenį agitacijos srity 
vertina ypatingai. Televizija va
dinama savotiška “liaudies tri
būna”. A. Sniečkus savo kalbo
je komunistų suvažiavime, kovo 
3 d., paskelbė, jog Lietuvos gy
ventojai turį “apie 50,000 tele
vizorių, milijoną radijo imtu
vų... (E)

Čikagos meras Richard J. Daley 
penktą kartą perrenkamas mero 

vieton.

Be mero bus renkamas “City 
derk” ir iždininkas. Be to, pa
kartotini rinkimai įvyks 13-tame 
ir 23-Čiame warde. Viename 
varžosi Casimir Stazcuk, 47 me
tų statybos kontraktorius su de
mokratu Edwardu Fusek, 43 me
tų advokatu. 23-čiame varžosi 
dabartinis aldermanas Frank 
Kuta su Joseph Potempa.

Mero Daley ilgas valdymas 
Čikagos gyventojams atrodo 
įvairiai, tačiau kitų miestų gy
ventojai pripažįsta, kad Čika
ga yra tvarkoma geriau, negu 
daugelis kitų Amerikos didmie
sčių. Senesnieji čikagiečiai at
simena buvusius prieš Daley me
rus ir pripažįsta, kad Daley įve
dė daug pagerinimų, sutvarkė 
gatves, kelius ir parkus. Čikagos 
policija ir ugniagesiai yra laiko
mi geriausiais visoje Amerikoje.

Daley konkurentas šiuose rin
kimuose yra jaunas, žydų kil
mės Richard Friedman. Jo rin
kimų kampanija pasižymėjo su
maniu spaudos ir televizijos dė
mesio atkreipimu. Jį remia ne 
tik respublikonų partija, bet jis 
turi nemažai pritarėjų-neparti
nių tarpe, nepatenkintų demo
kratų ir žydų tarpe. Jį “visa šir
dimi” parėmė ir pagarsėjęs Či
kagos negrų veikėjas Jesse Jack- 
son. Nežinia tik, kokią jis tu
ri įtaką tradiciniai už demokra
tus balsuojančių negrų tarpe.

Oro biuras šiai dienai prana
šauja malonų orą. Sakoma, kad 
geras oras daugiau padės Fried- 
manui, nes Daley šalininkai, or
ganizuoti demokratai, balsuos 
nežiūrint koks blogas oras bū
tų. Laukiama, kad balsavime 
dalyvaus apie 63% iki 68% rin
kėjų, kurių užsiregistravusių 
yra 1,722,610. Rinkimų būsti
nės bus atidarytos nuo 6 vai. ry
to iki 6 vai. vakaro. Iš viso yra 
3,412 balsavimo būstiniu. S

— Vilniaus operos ir baleto 
teatras vasario 27 d. pastatė A. 
Rekašiaus naująjį baletą “Ais
trą”. Libretas — kompozito
riaus ir H. Kunavičiaus. Pagr. 
vaidmenis atlieka: Giedrės — 
L Aškelovičiūtė, Aistrės — S. 
Minderis. (E)



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, prote ir jausmu darnos pagrindai 

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
______ JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. ______

KA ŠIS SKYRIUS SKELBIA

(Tęsinys)
4. Taigi, kad būtų tiesa, kad 

žmonės peiktų tik peiktinus da
lykus — ko gi reiktų. Gyve
nimas būtų rojus. Tokį rojų 
tik jausmais sveiki, protingi ir 
kūnu stiprūs žmonės tegali įkur
ti. Bet taip iki šiol gyvenime 
nebuvo — ir tik todėl taip įvy
ko, kad žmonės dar jausmais ne
susitvarkė. Jausmais pasilpę 
žmonės nepajėgia tiesos pasisa
vinti, kad blogis ne vien pas mo
kytus tegalimas. Blogis — jau
smų netvarka yra maždaug tas 
pats dalykas. Duokit jausmais 
tvarkingą — tiek mokytą, tiek 
nemokyčiausią — jie abu bus 
priimtiniausi visiems žmonėms. 
Religininkai tokius šventaisiais 
laiko. O jie, tikrumoje, niekas 
daugiau, kaip tik tikri žmonės 
— tokiais visi mes turime siek
ti būti. Kaltinimas medicinos 
dėl vieno gydytojo klaidos — ap
sirikimo ar blogavališkumo yra 
jausmais nesveiko žmogaus ei

tas

ki-

gesys. Panašiai elgiasi ir 
amerikietis, kuris dėl vieno 
tuvio girtavimo laiko visus 
tuvius girtuokliais. Ar vėl
tas dėl vieno kunigo gobšumo 
meta religiją, kaip mamonos ka
ralystę. Tikrumoje, religija yra 
vienas gražiausių žmogui daly
kų. Tik reikia jos atstovų jaus
mais subrendimo — tik tada jie 
pajėgs religines tiesas ne skelb
ti (iš to jokios naudos), bet Įgy
vendinti. Toks, pvz., lietuvių 
tarpe buvo kun. Lipniūnas Vil
niuje, žinoma, tarp daugelio ki-: 
tų i jį panašių dvasiškių.

Karus ir kitas baisybes kelia 
ne mokyti kaipo tokie asmenys, 
bet jausmais Įvairiopai nesusi

kais daugiausia neramumų bu
vo. Juk Popiežiaus žemėje žmo
nių visokeriopas skurdas yra 
pasibaisėtinas. Ir tai ne todėl, 
kad mokslas būtų dėl to kaltas 
— visai ne. čia kalčiausias žmo
nėse tūnąs jų jausmų menku
mas. Per tokį menkumą žmo
nėse laikosi įvairiopi prietarai, 
tamsa, kito nekentimas, apkal
bėjimas. Juk buvo žmonių, ku
rie kaltino radijo antenas dėl lie
tingo oro Lietuvoje.

Geravalis žmogus nėra iš nie
ko atsiradęs sutvėrimas. Ir gry
bai po lietaus neatsiranda sa
vaime. Tuo labiau geravalis 
žmogus reikalingas be galo di
delių pastangų savam atsiradi
mui. Su geravaliais kurti “Die
vo Karalystę ant žemės” nerei
kia Kristaus. Su taip taikingais 
žmonėmis karalystė ant žemės 
atsiras be jokio kūrėjo. Bet ge
ravalius išsiauginti yra visų 
mūsų, nė vieno neišskiriant, sun
kaus, viso mūsų gyvenimo dar
bas. Kas kalba apie geravališ- 
kumą žmonių, visai apie tokių 
žmonių išsiauginimo neprisidė- 
damas, o viską kitam (dažniau
siai Dievui pavesdamas) — tas 
yra labai nežmoniškas asmuo, 
nors ir Dievą jis savomis ranko
mis graibstytų. O darbas' ge
ravalių išsiauginimui yra labai 
sunkus ir ilgas: reikia žmoniš
ko paveldėjimo, tinkamo jaunų 
tėvų naujos gyvybės pradėjimui 
paruošimo, tinkamo naujos gy
vybės motinos iščiuje išnešio
jimo, pagimdymo ir po to — 
žmoniškų sąlygų žmoguje tū
nančių žmoniškumo pradų išug
dymo, rūpinantis žmogaus la
vėjimo kūnu, protu ir jausmais.

Londono akvariume delfinus įvairi y triuku išmokina jauna mergina Marion West.

tupėję žmonės. Juk Kristaus že- Tik šitokę darbą atlikdami mes 
mėje — Palestinoje Visais ^ lai- galime laukti geravalių žmonių

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
'O VIIX) "LAURINAVIČIAUS 404 puslapiu romanas

Knygojv randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu- 
\ kraštas. miestiečiu kaimiečiu ir dvasiškiu išgyvenimai 
kii ‘

\5ptS * i fkp tin i — S4.00\ minkšti 104 jMislaptai.

pagausėjimo mūsų tarpe, čia 
jau mes šitam darbui turime vi
sus įrankius — Dievo (Gau
tos) mums suteiktus. Tik nau
dokimės jais. Pvz., tik todėl to
ji tūlo lietuvio gydytojo žmo
na — motina savo ketvertą vai
kų (ir ketvirtų metukų dukre
lę priskaitant) nuteikia muzikos 
mokymuisi užsidegtinai, kad ji 
pati skambina pianiniu, ir visa
da su vaikais namuose — sve
čiuose — išvykose kartu esti ir 
visada pavyzdingai elgiasi, žmo
guje yra Dievo (Gamtos) jam 
duotos jėgos būti geru — gera
valiu (kitaip tą patį pasakant 
— jausmais sveiku) asmeniu. 
Tik mes nesustrukdykim toms 
jėgoms pasireikšti savais neti- 
kuriais nusiteikimais, ir tiems 
nusiteikimams atsakančiais el
gesiais. Vat tų žmoguje jau esa
mų gėrio — kūrybiškumo jėgų 
ugdymas ir yra tikrasis Dievo 
garbinimas, nežiūrint kokios re
ligijos formalumams kiekvienas 
iš mūsų esam paklusnus.

5. Yra žmonių žmogų laikan
čiu vien gyvos medžiagos gaba
lu. Tokie neskiria žmogaus es
miniai nuo kitos gyvosios gam
tos narių. Gal ir neblogai jie el
giasi. šio skyriaus tvarkytojas 
yra tikintis gydytojas. Jis per
davė tiesą, kad su žmogaus pra
sidėjimo momentu (Vyriškos sėk
linės celes susijungimu su mo
teriškąja tokia) žmogus jau 
tampa žmogum, tik vienos se
kundės — vieno momento am
žiaus dar jis yra. Ir tada jis 
turi dieviškuosius pradus būt 
žmogum pilna to žodžio prasme: 
sveikas kūnu, protu ir jausmais. 
Tai tnuinš yra svarbiausia. Mes 
kiekvienas savyje turime die
viškumo dalelę — ją ugdykime 
savyje —- tai yra leiskime jai 
veikti mumyse, sutvarkant rei
kiamai savo mėsiškąją dalį, čia 
mes nekalbame apie įvairiopus 
pasakojimus religijoje, daugu
ma jų nieko nesiskiria nuo pa
sakų, padavimų. Niekam ne-

draudžiame jais gėrėtis, bet vie-1 singai save ir savus vaikus ves- 
no reikalaujane: visi, nė vieno darni per gyvenimą__ir Dievo
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neišskiriant, turime visapusiš
kai sveikti (kūnu, protu ir jaus
mais stiprėti) ir šių dienų moks
lo šviesa dabintis. Tada mes ge
riau pajėgsime skirti pelus nuo 
grūdų visose srityse, įskaitant 
ir religiškąsias.

6. Neišskraipykime kito skel
biamos tiesos pagal savus nu
siteikimus. Šis skyrius skelbia, 
kad tik pilnai sveikas (kūnu, 
protu ir jausmais) ir šių dienų 
mokslu pasidabinęs įgyvendins 
ant žemės ramybę. Tai ir yra 
Dievo galios vykdymas.

Mes esame Dievo apvaizda 
— mes turim dirbti jo darbą: 
iki šiol mes neatlikome savų pa
reigų taip, kaip Dievas mums 
nurodė. Dievui sukurti savo ka
ralystę nereikia laiko. Tik pa
gal savus sugebėjimus kiekvie
nas stengdamasis lavint savo 
kūną, protą, jausmus, (šių die- 
mj mokslą savindamasis) pa
jėgs sukurti tikrąją Dievo kara
lystę.

Kad jos dar nėra mūsų — 
krikščionių tarpe po beveik dvie
jų tūkstanačių metų, tai yra 
mūsų visų kaltė, ypač tų, kurie 
visas problemas bando spręsti 
malda, nė pirštu neprisidėdami 
prie Dievo darbo.

Mes turime remtis pagrindi
nėmis šv. Rašto mintimis, ir tik 
tiek kiek jos sudaro bendrą pa
saulėžiūrą išreikštą Dievo ap
reiškime. Mes save ir kitus klai
diname, kai vienu kitu šv. Raš
to sakiniu bandome spęsti sun
kiai išsprendžiamas sunkenybes 
(problemas) Tai ryšku, kai mes 
naudojamės šv. Jono apreiški
mu sumišusiai — pastarasis net 
didžiausiems egzegetams pasi
lieka mįslė (144,000 šventų
jų).

7. Labai gerai, kad žmogus i 
turi bet kokią viltį. Niekada šis 
skyrius neneigė šitokio gėrio. 
Tik jis pasisako prieš prietarus 
bei “smegenų išplovimą”, geriau 
sakant, apdūmimą. Šio skyriaus 
tvarkytojas džiaugiasi net da
bar, kad būdamas septintos kla
sės gimnazistu Kėdainių gimna
zijoje, per kapeliono Juozo Ma
lišausko (buvusio karo kapelio
no) tikybos pamoką pareiškė 
viešai klasėje, kad neteisinga 
“Tėve Mūsų” maldoje prašyti 
Dievą nevesti mus į pagundą, 
nes tai esąs šėtono darbas. Kaip 
čia išeina, kad Dievas pats ve
da mus pagundyman, o kai mes 
paklausom tokio pagundymo — 
Jis mus baudžia. Tai buvo pir
mas visoj Lietuvoj ir viso lie
tuvių tarpe iškeltas mūsų mal
dose netikslumuos — beprasmiš
kumas, nors ir iš lotynų kalbos 
teisingai išverstas (et ne nos 
inducas in tentationem...). Ne
pamenu jo aiškinimo, tik žinau, 
kad jis mėgino įrodyti, kad mel- 
dimasis teisingas. O visi dabar 
žinom, kad neteisingas, jei pro
tingai mes melstis norim ir pa
jėgiam. Dabar Lietuvos kuni
gai buvo Romoje ir gavo leidi- j 
mą melstis taip, kaip šio sky
riaus tvarkytojas pageidavo dar 
1930 metais. Tas pats netikslu
mas yra ir su “Teateina Tavo | 
karalystė” toje pačioje maldoje. 
Kai subręsime jausmais — nu
stosime taip melstis. Juk Dievo 
karalystė yra — gamtoje 
niai amžini. Tik mes 
žmonės jausmais bręskime

karalystė bus įgyvendinta, čia 
Dievo prašymas už mus darbą 
atlikti, prilygsta karčiamoj sė- 
dinkiojo prašymui, kad saulė jį 
apšviestų, ar rūkančiojo pagei
davimui, kad grynas oras į jo 
plaučius ateitų. Juk tik reikia 
jausmų brandos tiek geriančia
jam, tiek rūkančiajtam, kad jis 
aplinkos neterštų ir į šviesą bei 
tyrą orą išeitų. Tada be jokių 
prašymų saulė jį apšvies ir tik 
grynas oras į jo plaučius eis.

8. Per daug greitai nekaltin
kime žmones — neskirstykime 
jų į kategorijas, ypatingai kai 
kalbame apie žmonių tikėjimą. 
Mat, nėra tokio prietaiso (instru
mento), kuriuo galėtume nu
statyti kiek atskirame žmoguje 
yra Dievo, Jo malonės ir Jo įkvė-

pimo. Pats faktas, kad yra 
krikščionių, kurie negyvena pa
gal krikščioniškus principus, o 
yra ateistų, kurie gyvena pagal 
tuos dėsnius — liudija, kaip 
svarbus yra žmogaus jaus
mais subrendimas. Jis lemia vi
są žmogaus gyvenimą. Taip su
brendęs beraštis yra mums ver
tesnis už profesorių jausmais 
vaiku likusįjį: pastarasis savo 
vaiką kitų vaikų tarpe univer
siteto kiemo bežaidžiantį ir kitų 
vąikų skriaudžiamą matydamas 
pro langą lekcijos studentams 
metu — išbėga kieman ir pakė
lęs kaimyno vaiką meta žemėn 
taip, kad pastarasis miršta veža
mas ligoninėn. Tai tau moks
lo nauda be jausmų brandos. 
Tas pats ir su tūlu religininku: 
jokia nauda Dievui bei žmogui iš 
tokio rožančiais apsikarščiusio- 
jo, dėl jausmų nebraados Bal
to bei senelių reikalams aukų 
rinkėjus pro duris išvarančiojo.

Vien skaitymas šv. Rašto, be 
jausmų tvarkos, yra didžiausias 
Dievo rūstinimas. Tokie yra 
tikri Dievo karalystės griovėjai. 
Jausmais nesusitvarkydami, o 
šv. Knygas skaitydami, jie žlug
do dieviškumo pradus kiekvie
name asmenyje, savyje ir visuo
menėje. Jausmais vaikai likę, 
nors ir pažilę, kuria visą piktą 
čia ant žemės. Nepalyginami 
Dievui ir žmogui vertesni yra 
tie, vadinami ateistai, kurie gy
vena pagal Dievo įsakymus dėl 
savo jausmais subrendimo, nors 
visai nesilaiko bet kurios reli
gijos formalumų. Užteks šį kar
tą. Ačiū už progą paryškinti 
jausmų darnos svarbą.

dės- 
visi 
tei-

Savo naminę vaistę spintelę reikia 
nepaprastai {variai ir tvarkingai už
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad neįvyktu klaidu, nes vaisty su
maišymas gali būti fatališkas. Patik- 
Hnti, kokiy vaisty trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.

REMKTTf TVOS TGZNIER TU^ 
KURIE GARSINASI 

■»’ * nnFVOCF"

KAINA $776.00
Išvyksta iš Bostono: 

BIRŽELIO 3, LIEPOS 14, 
RUGP1UČIO 26.

Lietuvoje šios grupės praleis 
po 11 dienę.

Dalyviu skaičius ribotas — 
NĖSIVĖLUOKITE

.Dėl smulkesnių žinių ir regist
racijos kreipkitės i 

TRANS-ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE 
390 WEST BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764 

Savininkė: Aldona Adomonienė

ANTRADIENĮ, BALANDŽIO 6 D

balsuokite už demokratus ir išrinkite

merui

CHICAGOS MERO PAREIGOMS

Dalis gausios Chicagos lietuvių delegacijos, miesto savivaldybėje įteikusios 
chard J. Daley pažymėjimo lentelę, kurioje buvo iškaltos šios mintysi

PASIŽYMĖJUSIAM ADMINISTRATORIUI, J* T
GARBINGAM CHICAGOS MERUI 
RICHARD J. DALEY

... Dinamiškas jo idealizmas nukalė Chicagos miestą 
iš neaprėpiamu jo gyventojų pastangų...

CHICAGOS AMERIKOS LIETUVIŲ KOMmTTAS

Stanley Balzekas, Jr., pirmininkas
Al Kerelis, vicepirmininkas

NARIAI:
Leon Apanas
Albert J. Aukers
Adolph Baliūnas 
Charles A Beacham 
Mrs. Julia Ona Bičiūnas 
Algird A. Brazis 
Reverend P. P. Cinikas 
Aldona Daukus 
John Drevin 
Stanley Džiugas

Victor Jautokas 
Benedict S. Jurėnas 
Al E. Kumskis 
Justin Maekiewich, Jr. 
Dr. Francis Mažeika 
Edmund T. Mitchell 
Stanley Molis 
Rimas Molokas 
John E. Pakel 
Donald A. Petkus

Patys balsuokite ir kaimynus kvieskite balsuoti už RICHARD J. DALEY

Harry Petraitis 
George Petruškevičius 
Peter Petrulis 
Antheny J. Rudis. Jr. 
Senator Frank Savickas 
William B. Sebastian 
Dr. K. Šidlauskas . - • 
Michael Vaidyla

2 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, 1LU — TUESDAY, APRIL 6, 1971



J. vtuušis

DAR MONTREALIO “LITO” REIKALU
(Tęsinys)

Kad “Litas” ėmė ir tada iš 
savo narių nemažiau 9% už as
menines paskolas, nekalbant jau 
apie statomas skolininkui gan 
sunkias sąlygas, tai p-nas J. 
Bernotas turėjo žinoti.

Neturint tinkamo pasiteisini
mo, dėlto yra labai netikslu ope
ruoti šių dienų pavyzdžiu, nors 
ir tas pavyzdys visai netinka 
mano iškeltam klausimui, nes 
nenurodyta tikslus asmens ad
resas, nei paskolos laikas, ir nie
ko neminima ar tas asmuo buvo 
banko pastovus klientas, ar ne? 
Neturint tų davinių, negalima 
tos versijos patikrinti.

Kad šiuo metu ir bankai ima 
aukštesnius procentus už asme
nines paskolas, tai nieko stebėti
na, nes ir jie gauna dabar kre
ditus aukštesniais procentais iš 
centrinio Kanados banko, dėl 
nuolatos besikeičiančios ekono
minės padėties.

Toliau p-nas J. Bernotas ra
šo: “Straipsnio autoriui labai 
nepatinka ‘“Lito” duodama na
riams nemokama gyvybės ap- 
drauda”.

Iš kur p-nas J. Bernotas iš
traukė, kad man nepatinka ne
mokama apdrauda? Aš savo 
straipsnyje visai nekalbu apie 
patikimą ar nepatikimą vieno
kios ar kitokios apdraudos, tik 
kategoriškai pasisakiau prieš 
P. Rudinsko klaidinančią propa
gandą, prieš jo nuolat skelbia
mą “nemokamą gyvybės drau-

dimą”, kas visai neatitinka tik-' 
renybę.

Kaip visur, tiek ypač šiame ( 
Amerikos kontinente, taigi ir, 
Kanadoje, jokio nemokamo I 
draudimo nėra! Čia dovanai nie
ko nieks neduoda. Tai turėtų' 
žinoti ir p-nas J. Bernotas ir ne-1 
bandyti pateisinti P. Rudinsko' | 
nuolat kartojamas nesąmones. |

Stebėtina, kad net pats J. Ber- j 
notas nepastebi, kaip savo išve- i 
džjojimuose jis pats tampa sa
vo auka, argumentų, kalbančių 
prieš jį patį.

štai kiek aukščiau jis rašo: 
“Už šėrus priedu dar duoda ne
mokamą gyvybės apdraudą iki 
2,000 dol. sumos, kuri vyresnio 
amžiaus nariams verta 1—2% 
(jauniems, matyt, to neverta. J. 
V.) ir už kurią pats “Litas” mo
ka 0,75% draudimo premijos”. 
Taigi, yla išlenda iš maišo! Ar 
tai ir pagal p-no J. Bernoto lo
giką, kad jei “Litas” pats sumo
ka draudimo premiją, tai skai
tosi “nemokama apdrauda?” Iš 
kur “Lite” atsiranda tie pini
gai, ar iš dangaus nukrinta? Ne
jaugi p. J. Bernotui yra perdug 
komplikuota tai suprasti? Tad 
pagal jo ir P. Rudinsko “filoso
fiją” ir visa “Lito” administra
cija nemokama, nieko nekainuo
ja, nes pats “Litas” sumoka vi
sas išlaidas!

Jaunas britu skulptorius Gerald Scarf e mėgsta savo kuriniuose atvaizduoti žymius žmones. Kairėje kėdės pavida
lo skulptūra esanti Kinijos diktatoriaus Mao Tse Tungo atvaizdas, o dešinėje —» Amerikos prezidentas Nixonas.

I: tai cukrus ir kodėl jis taip pasi- 
lo«<

SUSIMAIŠĖ

Paryžiuje naktinio klubo tar- 
j-nautojas iššaukęs taksį, susodi- 
I no mašinon tris nusigėrusius sve- 
i čius.

— Žiūrėk, — aiškina šoferiui, 
— štai šitą nuvesk į Wagram 
avenue, kitą į Beaumarchais 

1 bulevarą, o šį štai apsisprendu- 
I sį, dručkį, į Rue de Serves.

šoferis nuvažiavo, bet po ke- 
, lių minučių susirūpinęs grįžo.

— Kas nutiko, ko grįžai? — 
klausia durininkas.

— Besiglamonėdami jie su
simaišė ir aš dabar jau nebeži- 

Į nau, kurį kur nuvežti. Juos rei- 
: kia vėl iš naujo “surūšiuoti”, — 
I paaiškino šoferis.

.ry Johannon papasakojo, kaip 
Įjos silpnaprotė sesuo viename 
tokiame slaugymo name buvo 
labai nešvariai laikoma, gavo 
rankų ir kojų žaizdas ir paga
liau giminėms nieko neprane
šus buvo nugabenta į proto 
ligonių ligoninę, o kai gimi
nės patyrę pašaukė šeimos 
daktarų, tas nustatė, kad pa- 

i cientė buvo išprievartauta__
Kita liudininkė, Mrs. Shel

ton pranešė, kaip jos senulė 
motina buvo paguldyta kam
baryje prie per ištisą naktį ati 

įdaryto lango, gavo plaučių už 
degimą ir mirė. Dar kita, Mrs. 
Carlson, paliudijo, kad jos 
motina slaugymo name begu
lėdama nešvariose sąlygose, 
gavo kojose žaizdas, kurios 
negydomos tiek užsikrėtė, kad 
teko vieną koją amputuoti.

Senatorių komisija tardė 
slaugymo namų valdytojus!

O dėžutė atsidaro labai pa
prastai. Visi “Lito” pinigai, san
taupos ir pelnas, yra jo narių 
sudėtų pinigų Į Šerus, depozitus 
ar terminuotus indėlius, uždar-

bis, ir nepilnai jiems išmokė
tos palūkanos, kurios pagal sta
tutą vienu ar kitu būdu turi 
jiems grįžti, duoti naudą! Dėl
to ir visi “Lito” pasigyrimai sa
vo dosnumu socialinei labdary
bei, — iš bendro pelno išdalin
tų apie 4,000 dol. įvairiems rei
kalams, — tai yra irgi nariams 
priklausantieji pinigai, kurių 
“Lito” administracija jiems ne
grąžina! Susidaręs viršijantis 
pelnas yra pasekmė lupikiškų pro 
centų už paskolas, 9%, ir mokė-

Now at GLASER’S

RCA...Big family-size screen!

3

RCA console TV 
in beguiling 
Spanish styling 
Charming Old World 
styling plus big-screen 
viewing pleasure for the 
whole family. One-set 
VHF fine tuning, powerful 
chassis provide high ' 
level performance. / 
See it soon. x-

The NARVA 
Model CM-369 -- 
22* diag., 282 są. Tn. picture

HU NAMETIER?

TheTRIMETTE 
Model AP-184 
18* diagonal picture

Here’s a lot of 
Portable TV 
for the money
This one combines big-screen 
portable viewing pleasure 
with traditional RCA quality 
performance at a surprising,^ _ 
budget-pleasing price. Powerful 
Sportabout chassis and precision 
engineered tuners deliver a f
superb picture and long-lasting, 
dependability. Handsome /
luggage-type handle makes it 
a convenient take-along set Į 
Come in and see The Trimetta 
in action.

LOW LOW PRICE NO MONEY DOWN

Glaser’s Furniture & Appliance Co
5115*5123 SO. KEDZIE AVĖ. PRospect 6-1790

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS

jimas per mažų procentų — 5% 
ir 6% — už indėlius ir Šerus. 
Taigi “Litas” dirba su 3%, 4% 
uždarbiu, kas yra nenormalu, 
ir jo vedėjas vis dar tvirtina, 
kad “Litas” moka didesnius 
procentus nei bankai, nežiūrint 
kad patys faktai rodo priešin
gai.

Čia ir prašosi mintis, kad “Li
to” vedėjo P. Rudinsko tikslas 
yra sudaryti kuo didesnį pelną, 
skriaudžiant net “Lito” narius, 
kad pateisintų pasiskirtą riebų 
atlyginimą — 8,400 dol. į me
tus, arba 700 dol. į mėnesį. Nie
ko sau “labdarys!” kažin ar daug 
kas iš mūs lietuvių Montrealy- 
je, sunkiai dirbdami fabrikuose, 
arba ir šiaip įstaigose po 8 vai. 
į dieną, gauna panašų atlygini
mą ?! Gal čia ir yra tas pagrin
das, kad jei pradžioj “Litas” 
pats apmokėdavo tą nepateisi- 
nimą ir nesantį statute nario 
mokestį, tai, pasidarius vedėju 
P. Rudinskui, reikalaujama iš 
narių, kas šiandien jau sudaro 
apie 2,000 dol. Taigi padidina 
“Lito” pelną. Tikrumoje tas be
prasmis nario mokestis, jei jau 
tikrai ir būtų privalomas, tai 
dabar galėtų būti sumokamos iš 
bendro pelno, kaip kad ir nekal
tai nukentėję “Lito” žirantai 
galėjo būti atlyginti iš pelno.

Tam pat skyriuje p. J. Ber
notas cituoja sakinį iš mano 
straipsnio: “Pasidėk į “Litą” 
7,000 dol ir mirk, tai gausi 4,000 
dol” Tame sakinyje įsivėlė 
‘‘Naujienos” labai nemaloni ko
rektūros klaida. Vietoj “7,000 
dol.” turi būti “2,000 dol.” “Nau
jienos” tą klaidą atitaisė ofi
cialiai spaudoje keletą dienų vė
liau. Tik p. J. Bernotas, mato
mai, nepastebėjo. Mano origi
nale yra pasakyta: “Pasidėk į 
“Litą” 2,000 dol. ir mirk, tai 
gausi 4,000 dpi.”. Tai paaiškina 
visą mintį straipsnio eigoje”.

Korektūros klaidų pasitaiko. 
Tai neišvengiama, štai ir p. J. 
Bernoto straipsnio šeštoje skil
tyje, maždaug viduryje, atspau
sdinta: “Kada nurašius $1.00 
nario mokesčio tokia šėrų sąs
kaita sumažėjo žemiau $5,000, 
narys turi ją papildyti arba nu
stoja būti nariu”... Tačiau iš tos 
“5,000 dol.” klaidos, aš nema
nau daryti sau kapitalo, kaip kad 
daro p. J. Bernotas, ieškodamas 
pasiteisinimo motyvų korektū
ros klaidose.

Iš viso, kiek verti tie draudi
mai iki 2,000 dol. Šerų sumos 
mirties atveju, savo rašinyje aš 
nurodžiau labai konkretų pa
vyzdį. Buvusio 14 metų “Lito” 
nario, J. Kardelio, mirties at
veju, ta įpėdinystės draudimo 
suma siekė vos 12 dol. 50 cent. 
Ar tai ne ironija-!

čia p. J. Bernotas bando at
sikirsti ir aiškina, kad: “gyvy
bės apdraudos dydis “Lite” pri
klauso ne nuo garbingumo ir ne 
nuo išbūto nariu metų skaičiaus, 
bet nuo šėmose laikomos sumos 
ir nario amžiaus tą sumą įde
dant”. Turbūt p. J. Bernotas

Rado išeitį
Kartą didysis satyrikas Fran

cois Rabelais atsidūrė keblioje 
situacijoje: pristigo pinigų ke
lionei iš Lyoną į Paryžių, kur 
jis būtinai turėjo tuojau grįžti. 
Kiek pagalvojęs, pripildė tris 
maišelius cukraus, kuriuos aprū
pino užrašais; “Nuodai karaliui”, 
“Nuodai karalienei”, “Nuodai 
sosto įpėdiniui”. Maišelius pali
ko savo kambaryje lengvai ma
tomoje vietoje Lyons viešbuty
je, o pats pasišalino.

Besiruošdama tarnaitė (va
lytoja), pastebėjusi su tokiais 
užrašais maišelius, tuojau pa
šaukė viešbučio šeimininką ir 
parodė jam, o šis pranešė poli
urijai. Rabelais buvo suimtas ir 
su stipria palyda nugabentas 
Paryžiun, kur jis ir norėjo pa
tekti.

Praeitą savaitgalį iš Wa- 
shingtono i Chicagą buvo at
vykusi senatorių komisija iš 
senatorių Frank Moss, Char
les Percy ir Stevenson ištirti 
vietoje tas skriaudas ir nuos
kaudas, kokias seneliai ir ligo
niai kenčia įvairiuose priva
čiuose slaugymo namuose. Bu 
vo pašaukta tardymui visa ei
lė tokių namų savininkų ir 
senatoriai išklausė daugelio 
sukrečiančiu nusiskundimu 
Pav., viena liudininkė Mrs. Ma

Auto vagysčių rizika
Automobilių savininkai Chi 

cagoje vienas iš idevynių rizi
kuoja, kad jo automobilis ga
li būti pavogtas, kaip yra ap 
skaičiavusi American Mutual 
draudimo kompanija. St. Lou 
is ir New Yorko mieste tokia 
riziką turi kiekvienas penkta
sis automobilio savininkas, o 
Los Angeles tik kas penkiolik 
tasis.

Per visas JAV-bes kiekviena 
sekundę pavagiama po auto
mobilį.

O kai betardomam buvo paro
dyti jo kaltę įrodą daiktai — mi
nėti tris cukraus pilni maišeliai 
— Rebelais, besiaiškindamas vi
sus tris ištuštino, policijos ko
misaro akivaizdoje “nuodus” 
pats suvalgė, paaiškindamas, kad

mano atradęs čia Ameriką ir ne
pastebi, kad tas jo paaiškinimas 
čia visiškai nereikalingas.

(Pabaiga)

o

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

Passbook Savings 
All accounts com* 
pounded daily — 

paid quarterly

Nuo

MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

PHONE: 254-4470

1914 metų
Midland Savings aptar 

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000

4040 ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60632

Frank Zogas, President

INSURED

UN1VEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

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

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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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Altą remia didele lietuvių dauguma
Amerikoje veikiantiej komunistai nepajėgia atremti 

Naujienų keliamos kritikos. Nei vienas lietuviškas laik
raštis taip aiškiai neparodo, kur imperialistinė Rusijos 
politika nuvedė pasaulio komunistus. Jokubkos, Andriu
liai ir kiti jų ginklanešiai nežino visuomeninio gyvenimo 
faktų ir nepajėgia savo pasekėjų tinkamai instruktuoti, 
kasdieninio gyvenimo Įvykių tinkama kryptimi aiškintu

Amerikos komunistų pagalbon yra Įkinkyti keli se
ni komunistų partijos nariai. Jų tarpe yra Justas Palec
kis, Honanas Zimanas, V. Niunka ir dar vienas kitas. 
Jiems įteikiami seni Naujienų numeriai, nurodomos te
mos, pakišama medžiaga ir įsakoma rašyti. Visi jie yra 
susipažinę su visuomeniniu lietuvių judėjimu ir labai ge 
rai žino rusų valdžios planus. Kiekvienas jų gauna rie
bias asmenines pensijas, papildomas visasąjunginės val
džios priedais. Okupuoton Lietuvon Naujienos neįlei
džiamos, bet rinktiniai V. Kazakevičiaus vadovaujamo 
komiteto nariai gauna jas paskaityti, kad galėtų padėti 
Jokubkai apsiginti

Aukščiau paminėti seni komunistų partijos veikėjai, 
prisidengę įvairiais slapyvardžiais, kiekvieną savaitę 
siunčia paruoštus rašinius. Paskutinėmis savaitėmis 
veik kiekvieną dieną Vilnyje spausdinamas specialiai 
prieš Naujienas nukreiptas rašinys. Bet ir rusų apmo 
kami agentai Naujienų keliamos kritikos nepajėgia at
remti. Dažniausiai jie asmeniškai puldinėja, šmeižia ir 
nebūtus dalykus skelbia apie šio dienraščio redakcijos 
narius, bet gyvenimo faktų nepajėgia suprantamiau iš
aiškintu Naujienoms tokių metodų nereikia vartoti, nes 
įvairiai dangstoma imperialistinė rusų politikos tikrovė 
yra daug žiauresnė, negu Amerikoje gyvenantieji tokio 
“komunizmo” šalininkai gali įsivaizduoti.

Šių metų kovo 30 d. Vilnyje asmeniškas M. Suslovo 
draugas ir lietuvių komunistų skundėjas, parašęs V. Kau
niškio slapyvardžiu straipsnį “Vaidmens menkumas”, 
puola Naujienas už tai, kad jos iškėlė dr. Tomo Remeikio 
silpnus galvojimo ir rašymo įpročius. Dr. Remeikis pats 
gintis nepajėgė. Dr. Remeikio Vilnyje ginti išėjo Mask
vos politiką sekantis senas partinis Vilkas. Vilniuje sė
dinčiam ir Vilnyje straipsnius rašančiam sovietų politi
kos šalininkui labai patinka dr. Remeikio paskelbti nieku 
neparemti tvirtinimai apie Amerikos Lietuvių Tarybą. 
Ypatingai jis džiaugiasi tomis vietomis, kuriose kalba
ma apie nebuvimą Alto organizacijos lietuviams organi-

Kovo 14 dieną, šiuose ne
paprastos . veikios metuose, 
Bostone pasirodė demonstra
cija.. Demonstracijų buvo ir 
bus, tačiau kovo 14-sios de
monstracija atvėrė duris į se
niai būtiną tautų bendradar
biavimą.

Tai istorinė diena. Dienos 
apimtį ir reikšmę turės pama
tyti visi: lietuviai, ukrainie
čiai, žydai, latviai, estai - su
gebėję ir supratę sutelktinę 
jėgą tautų draugystės, kovoje 
prieš sovietinio imperializmo 
mašineriją. Dabar tą tautų su
sitelkimą reikės gilinti, plėsti, 
— tai didelis uždavinys ir ilgas 
kelias į tikslą: suardyti pas
kutinę pavergtųjų tautų kolo
nizaciją, išvaduoti 200 milijo
nų sovietinių robotų, sugrąžin

zuoti, apie silpną intelektualinį pajėgumą ir kitus nepa
matuotus tvirtinimus. Nurodėme, kad dr. Remeikis ne
siremia tikrove, nekreipia dėmesio į gyvenimo faktus, o 
jeigu ir turi kokią mintį, tai nepajėgia jos aiškiai išdės
tyti. Jis kelis kartus turėjo progos žodžiu savo idėjas 
dėstyti, bet klausytojų nepajėgė įtikinti, o jo raštai — 
tikras rėtis.

Tuo tarpu V. Kauniškiu! dr. T. Remeikio dėstomos 
mintys labai patiko. Jis džiaugiasi dr. Remeikio skelbia
mu Alto “nepajėgumu suorganizuoti lietuvius” ir pyks
ta, kad Naujienos nėra tokios jau labai aukštos nuomo
nės apie daktaro išvedžiojimus. Dr. Remeikio išvedžioji
mai netikslūs, nes jis nesiremia gyvenimo tikrove. Dr. 
Remeikis Altą lygino su gausiais Chicagos klubais, tuo 
tarpu Altas pravedė pačius gražiausius Lietuvos nepri
klausomybės minėjimus visoje Amerikoje. Alto atstovai 
susižinojo su senato ir atstovų rūmų pareigūnais Wa
shingtone ir Lietuvos nepriklausomybės sukakties proga 
kongrese buvo pasakytos kalbos, primenančios rusams, 
kad Lietuva ir kitos rytų Europos valstybės rusų yra 
okupuotos.

Kiekvienoje didesnėje Amerikos lietuvių kolonijoje 
Altas ruošė Lietuvos nepriklausomybės minėjimus. Tuo
se minėjimuose kalbas sakė ne vien lietuviai, bet ir įta
kingesni Amerikos politikai. Kiekvienas priminė susi
rinkusiems, kad Lietuva yra pavergta, kad rusai turės 
atšaukti karo ir policijos jėgas, kad pasaulyje taika nega
lima, kol bent viena didesnė valstybė Jąįkys vergijoje iš
tisas tautas. Britai ir prancūzai jfe^vusioms kolonijoms 
davė laisvę, tuo tarpu rusai atėmė laisvę visai eilei tautų.

Reikia taip pat neužmiršti, kad Amerikos lietu
viai šiuose minėjimuose dėjo aukas kovai už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę. Jeigu Altas būtų toks jau ne
pajėgus, jeigu Amerikos lietuviai juo nepasitikėtų kaip 
dr. Remeikis ir Vilniuje sėdintieji ponai pasakoja, tai 
aukų Altui neduotų. Tuo tarpu šiais metais Amerikos lie
tuviai sudėjo daugiau aukų, negu praeitais ir užpraeitais 
metais. Didesnis lietuvių skaičius dalyvavo Alto praves
tuose minėjimuose, ir dalyvavusieji sudėjo daugiau aukų.

Vilniuje sėdintiems sovietų agentams dr. Remeikio 
skelbiamos mintys gali labai patikti, bet tikrovė yra ki
tokia. Didelė Amerikos lietuvių dauguma pritaria Altui 
ir Alto vedamai kovai prieš sovietų okupaciją.

ti žmogui teisę ir galią būti 
žmogumi.

Tai skamba plaka tine pate
tika, betgi mes ir į gatves ne
šam plakatus.

Nepavėluokim pastebėti: de 
monstracijų neužteks! Bosto
ne iškelti kelių tautų, susirin
kusiųjų į gatves plakatai rodo 
tik gerą pradžią kelionėje į di 
dėlę prasmę, į didelius daik
tus. Nors apgailėtinai pavė
luota! Todėl teks paspartinti 
žingsnį ir dažniau mušti būg
ną. Ir nesiduokim suviliojami 
žavėsiu gražios pradžios. Iš 
atokiau nuo šlovingo Bostono 
žiūrint kontūrai ir linijos:

A) Suorganizuoti nuolatinį 
tautybių komitetą,

B) Surasti talkininkų USA 
miestuose ir pasaulyje,

C) Suorganizuoti koordina
cijos, spaudos, propagandos 
sekcijas,

D) Surasti rėmėjų, nuola
tinių ir vienkartinių, kiekvie
noje vietoje ir kiekvienam 
žmogui, ‘kuris ne aklas, ne 
kurčias grėsmei sovietinės ti
ronijos. (Pastaba: Centas ir 
doleris šioje milžiniškoje ko
voje turi ir prasmę ir didelę 
jėgą.

Prieš akis dideli uždaviniai 
ir sunki kova. Nedera išleisti 
iš akių sovietinės imperijos 
jėgų ir priemonių, kuriomis 
naudojasi ir naudosis į pasau
linį terorą, išsigimusi sovieti
nė sistema.

Išplėtus jungtinę tautų orga
nizaciją (vardą bostoniškiai 
suras) pirmon eilėn reikėtų 
iškelti sovietinės sistemos brur 
talumą, žmonijos istorijai ne
žinomą genocidą, nesustoja- 
mai vedamą nuo Lenino, Dzer
žinskio iki Brežnevo ir taip be 
galo. Ukrainiečiai turi sutelk
ti geriausias laisvam pasauly
je randamas smegenis ir jėgas 
atidengimui viešumon dešim
ties milijonų išžudytų, Sibire 
supūdytų ukrainiečių. Neati
dedamas uždavinys.

Pabaltiečiai turi sutelkti jė
gas, lėšas taip pat — atskleis
ti sovietini terorą. Nuo nepri
klausomybės kovų pradžios 
su raudonąją armija, šnipais, 
diversantais ir ligi Simo Kudir 
kos, Jono Kazlausko. Pabaltie
čiai sugaišo besitrainiodami 
užkulisių koridorių politikoje, 
pasikliaudami pažadais ar 
užsrėbę kaikuriems pakiša
mos “didžiųjų” sriubos. Mū
sų kančios, aukos neatideda
mai reik skelbti pasaulio sąži
nei ir dar mokantiems galvoti. 
Jų dar yra. Mes juos turime 
surasti ir plakatu ir knyga ir 
žodžiu.

Žydai išėjo liudyti ir grum
tis su sovietinės Rusijos impe

Dešinėje filmų aktorius Marlon Brando, turįs filme "The Nightcomers’' airio tarno vaidmenį. 
Kairėje filmo direkto.ius Michael Winner.

rializmu. Istorinis posūkis. 
Nuo to posūkio prasideda visai 
nauji žmogaus laisvės, žmogiš 
kūmo kovos keliai ir priemo
nės. Tai dera įžiūrėti visu dė
mesiu ir blaivia galva.

Yra trys žydai, ir jie stovi 
žmonijos civilizacijos, kultū
ros kryžkelėse: Mozė, Kristus 
ir Marksas. Kas, kaip šie trys 
— aiškinkitės ir supraskit kiek 
vienas pagal savo pajėgumą. 
Ne paslaptis, žydai buvo įsi
žiūrėję į sovietinės Rusijos eks 
perimentą. Dažnai žydai užsi
merkdavo, kur derėjo išplėsti 
akis, dažnai kraują, Sibiro ka 
cetus laikė kaina už rytojaus 
dienos viltį, geriau — iliuziją. 
Jie pervertino Trockį, brolius 
Koganovičius, ypač interna
cionalizmą, kurio erdvėse re
gėjo mesianizmo progą — žy
dų; genijui pirmąsias eiles.

Žydas pervertino rusą, orga 
niškai prirūgusį antisemitiz
mu. Be to, komunizmas, kaip 
materialistinė gyvenimo sam
prata, sovietinėje sistemoje 
metėsi alkanų kiaulių Įžūlumu 
prie dažnai tuščio lovio. Kol 
rusas buvo be diplomo ir daž
nai be kompartijos bilieto, žy 
dams išteko vietos prie lovio. 
Dabar rusas, įkėlęs kojas į 
lovį, įžūlios kiaulės alkiu 
trokšdamas gėrybių, įsivieš
patavo lovyje. Tai tik viena 
medalio pusė.

Izraelio atsiradimas ir so
vietinės Rusijos imperializmas 
susidūrė prie Jordano ir de
šimtų milijonų arabų akyse. 
Ir tai dar ne visas medalis. Po 
2-jo karo Rytų Europos, Pabal 
tijo valstybių apiplėšimas ir 
Vakarų Europos atsipeikėji
mas nepatenkino pergalės svai 
guliu pasigėrusio sovietinio 
vergo. JAV apsupimo ’’pavojaus 
skelbimas”, kapitalizmo supu
vimas irgi atšipo, nusibodo. 
Brežnevui reikėjo naujų gai
dų, naujos muzikos apituščio 

lovio nuviltam sovietiniam ver 
gui. Ir čia atsirado sionizmas, 
semitizmas, kuris nori praryti 
vargšus arabus, su pagalba 
aliejaus laukuose skyles be- 
gręžiančiais kapitalistais — 
išnaudotojais.

Tuo pačiu metu atbudo žy- 
dijos patriotizmas; Izraelis 
ne istorinė relikvija, bet pa
saulyje išblaškytos žydijos ti
kėjimas ir tikslas.

Never again dar šokiruojan
tis, kraštutinumu atsiduodąs, 
bet matote kaip diena iš dienos 
apsiprantama. Never again rei 
kia išplėsti. Never again užsi
merkti prieš Sibiro kacetus, 
Never again pateisinti NKVD
— MGB terorą, genocidą. Ne
ver again užmiršti 14 milijonų 
ukrainiečių išžudytų ir nesu
stojantį jų naikinimą. Never 
again mesti kaltinimus pabal- 
tiečiams, dėl žydų žudymų ir 
manyti, kad tai ne didelis rei
kalas, paaukojant tautų paver 
gimu, apiplėšinėjimu besiver 
čiančiai Rusijai.

Never again manyti, kad ma 
žos pabaltijo tautos yra mažas 
kliuvinys didžiųjų žaidimuose 
atominių bombų aritmetikoje. 
Reik apginti kiekvieną žmogų, 
reik neužsimerkti prieš žmo
niškumo išdavimą, pasinau- 
db j ant “'parti jos bilietu ar ban
ko sąskaita.

Rusų tauta. Ji yra, joje yra 
žmonių, ne tik emgebistai, Grėč- 
ko, Brežnevai, Suslovai. Ru
sai kaip ir vokiečiai turės pri
siminti nusikaltimų dydžius, 
bet tai teneslegia ruso — žmo
gaus. Jis dar gyvena ir Sibiro 
speiguose ir Liubiankos rūšy
se.

Grįžkim į Bostoną, nes ten 
dedasi dideli dalykai ir dide
lės kovos akiračiai , kolei kas
— išraižyti plakatais.

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE”, — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

RAŠO A. P.

OLDENBURGAS i
I 

I.
Jau trečiame pasaulyje gyvename.
Pirmas buvo tėvynėje Lietuvoje. Išau

gę buvome joje, ir į ją įaugę, ir mūsų die- i 
nas pažįstami veidai užpildė. Bet atėjo lai- į 
kas, kai tas pasaulis subyrėjo. Beliko iš jo I 
tik nuotrupos, tik prisiminimai, tik kar
tais gaunami laiškai, tik retos ir skurdžios 
žinios apie likimą žmonių, kurie kitą kartą 
mūsų pasaulio dalimi buvo.

Tada mes naują gyvenimą pradėjome. 
Susirinkome į Oldenburgą, vienas kitam 
nepažįstami žmonės. Ketveri metai mus 
tarpusavyje supažindino ir tiek suartino, 
kad dabar, kai untermbergietį sutinki, jau
tiesi tarytum žmogų iš savo gimtojo kaimo 
sutikęs.

Griuvo ir antrasis mūsų pasaulis, ir 
mes vėl į nežinią išėjome. Bet ir vėl — jau 
trečią kartą — įsigyvenome, ir vėl kiti 
žmonės ir kiti veidai mūsų gyvenimą už
pildo.

Tas dienas Oldenburgc laikas jau į to
limą praeitį nusinešė. Nebuvo jos roman
tiškos, bet metai ■ daug ką nutrynė, kas 
kasdieniška ir skurdu buvo, tik gražius pri
siminimus bepalikdami.

n.
Oldenburgas, kuriame tuokart apie 

3000 lietuvių gyveno, buvo 70,000 gyvento

jų miestas ir sena sostinė to paties vardo 
provincijos šiaurinėje Vokietijoje, apie 40 
kilometrų į vakarus nuo Bremeno, apie 70 
kilometrų į rytus nuo Olandijos rubežiaus. 
Už 35-kių kilometrų į šiaurę buvo arti
miausias Šiaurės jūros pakraštys — Jade 
įlankos krantas. Netoli tos vietos buvo Va
rei miestelis. Prie Oldenburgo — Varelio 
kelio buvoRastede miestelis — Oldenburgo 
hercogų vasaros rezidencija. Už penkioli
kos kilometrų į šiaurės vakarus nuo Ol
denburgo buvo didesnis Zwischenahn eže
ras, kurio pietiniame gale buvo išsistatęs 
Bad Zwischenahn kurortinis miestelis. 
Pakeliui iš Oldenburgo į Bremeną buvo 
didesnis Delmenhorst miestas.

Oldenburgas palyginti nedaug tebuvo 
paliestas karo, todėl buvo išlaikęs seną, 
viduramžišką charakterį. Tai ypač liudijo 
miesto centras su gotiško stiliaus rotuše ir 
gražia Lamberti bažnyčia. Buvo ir dideli 
hercogų rąmai, vadinami Pilimi (Schlosz). 
Gražūs ministerijos rūmai, kiek tolėliau į 
vakarus nuo miesto centro, buvo naujesni. 
Miestas turėjo ir valstybinio teatro rūmus. 
Pats centras, senamiestis, buvo apsuptas 
nedideliu kanalu, vadinamu Stau Graben. 
Su pagrindiniais vandenimis buvo jis su
jungtas per rūmų parką einančiu kanalu. 
Tai irgi senų laikų liekana.

Pirmą sykį į Oldenburgą atvažiavus 
krito į akis graži geležinkelio stotis. Tary
tum priminė ji, kad į hercogų miestą pa
tekęs esi. Gražiai dekoruota buvo pagrin
dinė stoties salė. Ir tuojau matėsi, kad Ol

denburgas laimingai pergyvenęs bombar
davimus.

Išėjęs iš stoties žmogus pateko į siauras 
gatveles, nes netoli buvo senoviškasis 
miesto centras. Bet tolėliau į priemiesčius 
paėjus atsiskleidė tikras to miesto charak
teris — sodų ir daržų miestas.

Oldenburgo klimatas buvo panašus į 
Lietuvos, gal kiek šiltesnis, bet su mažai 
pastebimu skirtumu. Retai tepasitaikyda
vo tokių šiltų dienų, kokių Lietuvoj nie
kuomet nebūdavo. Ruduo nebūdavo lietin
gas, šlapdribotas ir purvinas kaip Lietu
voje. Sniego žiemą mažiau tebūdavo, ir 
šalčių mažiau, nors pasitaikydavo kartais 
ir rimtų speigų.

Dideli speigai Oldenburge buvo 1947-jų 
metų pradžioje, sausio ir vasario mėne
siais. Per radiją tuokart tarp kitų svarbių 
žinių pranešinėdavo apie nemažėjantį šal
tį, apie naujai ateinančią šalčio bangą, 
apie negyvai nušalusius arba nuo šalčio į 
ligonines patekusius žmones. Temperatū
ra kartais siekdavo -14° C. Lietuvoje tai 
nebūtų buvęs pats didžiausias speigas, bet 
Oldenburge buvo jau didelis, šaltas vėjas 
tvilkydavo žandus ir moterims blauzdas, o 
langai rytmečiais būdavo ledais užmūryti.

m.
1945-jų metų vasarą Oldenburge susi

tvėrė dvi lietuvių pabėgėlių stovyklos — 
Lituanikos ir Unterm Berg. Lituanikos sto
vykla įsikūrė šiaurinėje miesto dalyje, 
Alexander gatvėje, kažkieno buvusiuose 

rūmuose ir prie jų priklausančiame parke. 
Tas parkas jau buvo pristatytas laikinų me 
dinių namelių — barakų, kas rodė, kad ir 
anksčiau stovykla ten buvo. Unterm Berg 
stovykla įsikūrė rytinėje miesto dalyje, 
prie Donnerschweer gatvės.

Susiorganizavusi dar buvo tą vasarą Ol
denburge ir bendra pabaltiečių stovykla. 
Ji buvo Ohmstede priemiestyje, arklių 
lenktynių aikštėje (Rennplatz). Ir ta aikš
tė jau buvo apstatyta mediniais barakais. 
Lietuviai toje stovykloje vyravo skaičiumi, 
bet latviai į savo rankas paėmę visą admi
nistraciją. Mažiausia buvo estų, ir jie ten 
liko beveik nepastebimi.

Tą patį rudenį lapkričio mėnesio vidu
ryje buvo pradėta organizuoti nauja lietu
vių stovykla Wehnen kaime, apie penki 
kilometrai į šiaurės vakarus nuo Oldenbur
go. Ten irgi barakais apstatytas rajonas 
buvo, iš kariaujančios Vokietijos metų 
užsilikęs, ir atiduotas jis buvo pabėgėliams 
lietuviams. Buvo išimti visi lietuviai iš 
Ohmstede stovyklos, nedidelė jų dalis buvo 
perkelta į Unterm Berg, o visi kiti buvo pa
siųsti į Wehnen. Į Unterm Berg buvo kelia
mi tie, kurie kaip nors buvo susirišę su 
gimnazija. Tai buvo arba gimnazijos mo
kytojai, arba šeimos, kurių vaikai gimna
zijoje mokėsi. Kad padarius vietos tiems 
gimnazijos žmonėms, o taip pat, kad Un
term Berg stovyklą šiek tiek palaisvinus, 
nes buvo ji perpildyta, daug žmonių buvo 
iškelta į Wehnen ir iš Unterm Berg sto
vyklos.

Didelis sąjūdis buvo Oldenburgo lietu
vių tarpe tą 1945 metų rudenį, kilnojimosi 
sąjūdis. Daug buvo šnekėjimo, rūpesčio ir 
net pykčio. Naujai organizuojamos sto
vyklos komendantu buvo paskirtas Ohm
stede stovyklos gyventojas Norkaitis. Jis iš 
anksto sudarė visą komendantūros štabą, 
net ir policiją suformavo. Buvo ruošia
masi persikėlimą vykdyti tvarkingai. Buvo 
paskirtas žmogus kambariams skirstyti, ir 
buvo iškabintas viešas skelbimas, kad tik 
per jį tebus galima gauti patalpas naujoje 
stovykloje. Tačiau, kai atėjo kėlimosi die
na , gruodžio 12-toji, kilo panika, žmonės 
dar neišaušus pradėjo bėgti į naująją sto
vyklą, kad pirmieji ten būtų, kad geresnį 
kambarį užsiimti galėtų. J komendantūros 
butininką ir jo parėdymus niekas nebe
kreipė dėmesio. Naujoje stovykloje jau 
vaikščiojo policija, bet ji atsisakė grąžinti 
tvarką. Komendantas barėsi su neklausan
čiais žmonėmis, bet jokių parėdymų neda
vė tvarkai atstatyti. Atrodė, kad jis bijojo 
minios. (B. d.)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį 
“NAUJIENAS”

Jos visad rašo
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, ausų, nosies 
IR gerkles ligos 
PRITAIKO AKINIUS

M5S W. 63rd STREET
Ofiso telef.: PRospoct 8-3229

R«xid. tolofu WAlbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

auo 7 iki 9 vaL vak, Tree, uždaryta

Rez. toL 2394683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Putosiu Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Coleta PRospoct 8-1717

DR. S. B1EŽIS 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3)48 WEST 63rd STREET
VaL; kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
ITeėiad. ir sekmad. ofisas nedarytus* 

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

DR. PtLER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

nrmadiemais ir ketvirtai. 1—7 vat, 
antraa., penktadieni nuo 1—5, tree, 

ir šestad. tiktai susitarus.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. E1S1N - EISIMAS 
A\U$tKWA IK MUifeRy LlkxOS 

GiHcKULOGlNE CHIRURGIJA
oo. Kedzie Ave., WA 5-2670 

Valandos pagal susi tarimą. Jei neat
siliepia, sKainomu Ml 3-UU01,

Kadaise Mažojoj Azijoj gy
veno labai turtingas karalius 
Krezas. Jis turėjo labai daug 
aukso. Net dar dabar dažnai 
sakoma “turtingas kaip Krezas”. 
Įvairūs turtuoliai iš tolimiausių 
kraštų atvykdavo pamatyti jo 
turtų. Kartą atvyko pas jį grai
kų išminčius Solopas. Apžiūrė
jęs Krezo turtus, jis nenustebo ir 
karaliaus nepagyrė, kaip tai da
rė kiti. Krezui tas labai nepa
tiko ir jis paklausė Soloną: “Ar 
tau yra žinomas asmuo, kuris 
būtų už mane turtingesnis ir 
laimingesnis?”

Solonas atsakė “Karaliau, 
aplankiau daug kraštų, mačiau 
daug žmonių, bet tokio turtin
go kaip Jūs, niekur neužtikau.

Tokia įvertinimo karaliui ne
užteko. Jis tikėjosi atsakymo: 
“Turtingesnio ir laimingesnio 
už Jus žmogaus nesu sutikęs ar 
matęs”.

GRAD1NSKAS

Dr. A JENKINS
GY D r TOJ AS IR CHIRURGAS 

3644 WfeST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai. 
Tree. ir šestad. uždaryta.

Ofiso telu Portsmouth 7-6000 
Rezid. telef.: GArden 3-7278

VOKIŠKAS
AM-FM RADIJAS

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

fr------------- ------------ ------------------

MOVING '
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place
TeL: FRontier 6-1882

Tačiau Solonas neilgai laukęs 
pridūrė: “Pažinau Atėnuose gy
ventoją, išauginusį būrį gražių 
ir gerų vaikų, sulaukusį vaikai
čių ir provaikaičių ir žuvusį ko
voje už tėvynę. Visi jį laiko 
turtingiausiu ir laimingiausiu 
žmogumi”.

— Tuo nupigini mane — vėl 
nepatenkintas tarė Krezas.

— Karaliau, — atsakė. Solo
nas, — neturtingas žmogus daž
nai būna laimingesnis už turtuo
lį. Kas iš žmogaus amžiaus, kad 
ir 25,000 dienų užsitęsusio, jeigu 
jo rytojus vistiek netikras?...

Netrukus Persų karalius Kip
ras užpuolė Krezo šalį, užkaria
vo ją ir, išžudęs visus aukštuo
sius karvedžius, karalių įsakė 
ant laužo sudeginti. Laužui jau 
suliepsnojus, Krezas, prisiminęs 
Solono žodžius, ėmė garsiai šauk
ti: “Solone, Solone”! Išgirdęs tai 
karalius Kiras, labai susidomė
jo, kad skęstąs liepsnoje pa
smerktasis šaukiasi ne jo, bet 
kažkokio Solono. Sustabdė jis 
egzekuciją, liepė nukelti pa
smerktąjį nuo laužo, iškvosti jį 
ir patirti, kodėl jis šaukiasi So
lono.

Nedarbas pauiueju
Darbo departamento žinio

mis, kovo mėnesį šeši nuošim
čiai krašto darbo jėgos buvo) 
be darbo, o vasario mėnesį.
bė darbo buvo 5.8%. Praeito 
gruodžio mėnesį bedarbių bū
ta 6.2 nuošimčiai, tai yra aukš- 
čiausias skaičius per visus pra 
eitus devynis metus. Statistiš
kai bedarbių vadinamas toks 
žmogus, kuris darbo neturi ir 
jo ieško.

Chicagoj ir Ulinojuj pagal 
Ulinojaus darbo parūpinimo 
skaitlines, kovo mėnesį nedar 
bas buvęs didesnis negu bet 
kuriais praeitais metais. Illino- 
juje bedarbių vasario mėn. 
buvo 4.6 kovo mėnesį 4.8 nuo
šimčiai, o Chicagos srityje va 
sario 4.2% ir kovo mėn. 4.4%.

<lu juūdi plėšikai, privažiavę 
raudonu automobiliu prie paš 
to sunkvežimio ties Prudential 
pastato pašto skyrium, pagro
bė 6 maišus su $216,000 pinigų 
ir brangenybių. Įtariama, kad 
plėšikai veikė su paštą žinan
čiais talkininkais.

šeštadienio rytą iš Federal 
Mogul Service, 7016 W. 60th 
St., nepastebėti vagys išvežė 
už $75,000 automobilių ir sunk
vežimių dalių.

Policija du kaltininkus jau 
turi ir dar dviejų ieško, kurie 
susitarę buvo pagrobę Hart
ford Plaza banko prezidento 
Nortrupo žmoną ir gąsdinda
mi išreikalavo 118,000 išpirki
mo.

help your-
HEART FUND” 

help your HEART

BUY U. 1. SAVINGS BONDS

GUŽAUSKŲ)
BEVERLY HILLS GftLINYCIA į

GELŽ5 VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 1-0833 Ir PR 8-0834 J
L - /

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-122t

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmai ir penktai nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8. o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta. e„

PERKRAUSTYMAI^^^^^^

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

— Prisiminiau savo su juo 
kartą įdomų pokalbį, kuriuo vi
si karaliai turėtų susidomėti, pa
sakė Krezas.

Išklausęs jį, Kiras giliai su
simąstė ir įsakė Krezo nebede
ginti, nes kas gali užtikrinti, 
kad panašus likimas jį patį neiš
tiks.

šis — gal ir legendarinis — 
įvykis labai įsidėmėtinas kiek
vienam, kurs ne dorovingumu, 
ne teisingumu, ne kitais aukštais 
idealais, o vien tik turtais rū
pinasi. (kp)

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTASz,<

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

f........ ..... ...... ■ ix

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

Lietuvio kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

TeL: HEmlock 4-2413
i 7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629

1$ CHICAGO’S I R 
APYLINKIŲ

Arklinis “trafikas” didėja
Chicagos miestas įsigijo dar 

vieną arkliu traukiamą veži
mą ir šiemet arklinių vežimų 
Chicagoje yra įregistruoti de
vyni. Pernai buvo 8.

Automobilių praeitą kovo 
mėnesi Chicagoje užregistruo
ta 846,345, tai yra 589 daugiau 
kaip pernai.

Ogilvie sveikatos planas
Ulinojaus gubernatorius Ri

chard Ogilvie praeitą savait
galį paskelbė gyventojų svei
katos globos planą, kurs ben
drai palankiai sutiktas Chica
gos sveikatos darbuotojų tar
pe paties sveikatos komisio- 
nieriaus Murray Brown.

Jo plane be kt. numatoma 
programa visai Illinojaus vals
tybei įsteigti privačią iš anksto 
įmokamą sveikatos palaiky
mo organizaciją (Health Main 
tenance Organization, H. M. 
O.), kur nariai moka į grupi
nius medicinos centrus nusta
tytas ratas. Kitos programos 
numato išradimą metodų, 
kaip valstybė galėtų kontro
liuoti medicinos kainų kilimą, 
ligoninių, slaugymo namų bei 
centrų steigimą, ir t t

Ulinojaus Medicinos draugi 
jos direktorius Roger White 
gubernatoriaus planą kritikavo 
pareikšdamas, kad būtų tas 
pats, kas dabar yra su slaugy
mo namais ir senelių prieglau
domis. Panašiai kaip slaugy
mo namais, H. M. O. būtų ad
ministruojama .-privačių “en- 
treprenerių”, kurie labiau rū
pintųsi pinigais^negu sveikatos 
globos kokybe.

Senelių slaugymo namai 
pelningiau už sinagogą 
Senatoriams Moss, Steven

son ir Percy atvykus į Chica- 
gą tirti pranešimų apie sąly
gas ligonių ir senelių slaugy
mo namuose, be kitų buvo 
pašauktas rabinas Benjamin 
Coohen pasiaiškinti dėl Ken
more House Nursing Home, 
kuriuose investigatoriai anks
čiau buvo radę nežmoniškas 
sąlygas, kur net pacientams 
pietūs buvo sukrapštomi iš 
lėkščių anksčiau valgiusių 
maisto liekanų. Tarp senato
riaus Percy ir rabino įvyko 
aštrių susirėmimų. Senatorius 
Percy rabino Cohen namus pa 
vadino “terrible’*.

Dviejų advokatų asistuoja
mas rabinas Cohen senatoriaus 
Percy tardomas prisipažino su 
savo žmona pernai metais iš 
savo Kenmore slaugymo na
mų algomis ir grynu pelnu už
dirbę $63,690.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Bridgeport© Lietuviu Namy Sa
vininkę Draugijos mėnesinis narių su
sirinkimas Įvyks antradieni, balandžio 
6 dieną Lietuvių Auditorijos svetai
nėje, 3133 So. Halsted St. 7:30 vai. 
vak. Visi nariai ir narės kviečiami į 
susirinkimą.

A. Kaulakis, rast

Ieško stambių plėšikų
Praeitą savaitgalį Chicago

je įvyko keletas stambių va
gysčių. Penktadienio vakare

— Eržvilko Draugiško Klubo eili
nis narių susirinkimas įvyks trečia
dienį, balandžio 7 dieną, Talman sa
lėje, 4500 So. Talman Avė. Pradžia 
8 vai. vak. Nariai prašomi atsilan
kyti, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Po susirinkimo bus vaišės.

, Nut. rast

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

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 penki. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS -

Jeigu šiais 1971 metais rengiatės 
ažiuoti i Lietuvą arba iškviesti iš 
aetuvos savo gimines, tai jau metas 

iš anksto užsisakyti vietas, nes vėliau 
jų tikrai pritruks.

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
irganizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Jo vadovaujamoje įstaigoje dabar dir- 
oa dvi lietuvaitės — Josephine Mile- 
riūtė ir Laima Luneckienė. Visais ke- 
ionės reikalais kreipkitės i

WALTER RASK - RASČIAUSKA

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

“Duonos Krepšio” lyderis 
indorsavo Friedmaną

Praeitą sekmadienį negrui 
baptistų kunigas Jesse Jackson 
“Duonos Krepšio” operacijos 
direktorius, indorsavo Richar 
dą Friedmaną kandidatu į 
miesto merus. Ant mero Da
ley jis pasisakė supykęs, kam 
neatvyko pasirodyti “Duonos 
Krepšio” operacijos nariams, 
kai tuo tarpu Friedman atvy
ko.

Daley konkurentas Fried
man pradėjo savo 40 valandų 
eitynių maratoną, kuri žadė
jo baigti tik rinkimų dieną.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef/ HEmlock 4-2123 
Rezid. teHC. Glbson 8-6195

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

Tel. 238-9787-8

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

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

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

Telef.: PRospect 6-5084

Every year we fafb 
to educate thousands 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

R. MINER, Naprapath
3150 S. Halsted St., Chicago, III. 60608 
Antr., ketv. ir šeštad. TeL 842-1606 
7101 W. Hartford, Bridgeview, III. 
Pirm., tree, ir penkt. TeL 425-3050 

VaL nuo 10 ryto iki 8 v. vak.
Manipuliacijomis sumažina fizinius 

skausmus ir nervy netvarką.

And we’re supposed to 
be so smart.
Do something. A free booklet 
will tell you how you can help.

PuMiMd m a public tanfca ta 
araOon Uw AiMrWna CauncK

AD MAT NO. MR-41-67
(1 column x 55 Bnaa)

TE TUOS BIZNIERIUS,
kurie garsinasi

“NAUJIENOSE”

Kodėl plaukų kirpimas 
toks brangus,

Thomas Shaheen, 38 metų, 
kirpėjų unijos pensijų fondo 
finansų patarėjas federal, tei
sėjo Richard Austin nutarimu 
pasodintas į federalę daboklę, 
kaltinamas paėmęs $300,000 
kyšių iš kompanijų, kurios 
skolinosi pinigų iš tos unijos 
fondų. Tokių paskolų esą iš
duota bendrai už $7,525,000. 
Nors teisėjas $125,000 užstatą 
buvo sumažinęs iki $50,000, ta
čiau federal, pajamų mokecių 
įstaigai iškėlus Shahecnui by
lą dėl 1966 — 1968 metais ne
sumokėtų $152,000 pajamų 
mokesčių, teisėjas užstatą jam 
pakėlė dar $450,000.

Shaheen buvo iškeliavęs į 
Europą, kur pasisakė gyvenęs 
Ambassador viešbutyje Romo 
je, kur jo išlaidos kas savaitę 
buvę po $1,200.

A. *t* A.

MIKE ASTRAUSKAS
Gyv. Plainwell, Michigan

Mirė 1971 m. balandžio mėn. 5 dieną, 5:00 vai. ryto, sulaukęs 
senatvės. Gimęs Lietuvoje.

Paliko nuliūdę: dukterys — Alyce Satoski, žentas Edward, Estel
le LaRoy, žentas Isaac, Joan Volpe, žentas Joseph ir jų šeimos, anū
kai — Bill LaRoy, jo žmona Janet, Estelle Harbor, jos vyras Raymond, 
Joan Whitney, jos vyras Frank Jr., Alyce Sosnowski, jos vyras John, 
Joanne Thomas, jos vyras Paul ir Frank Volpe bei jų šeimos, 7 pro- 
anūkai ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje, 3354 So. Halsted Street.
Trečiadienį, balandžio 7 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš ko

plyčios i Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamal
dų bus laidojamas Lietuvių §v. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Mike Astrauskas giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Dukterys, žentai, giminės.

Laidotuvių Direktorius Povilas J. Ridikas. Tel. 927-1911.

DOMINIC ADOMAITIS
Gyv. 6634 So. Maplewood St.

Mirė 1971 m. balandžio 5 dieną, 4:00 vai. ryto, sulaukęs 87 metų , 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Panevėžio apskr.

Amerikoje išgyveno 62 metus. i
Paliko nuliūdę: duktė Jean Pargauskas, žentas Anthony; broliai 

John ir Joseph, brolienė Sophie ir daug brolių vaikų su šeimomis, bei 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

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

Ketvirtadieni, balandžio 8 diena 10 vai. ryto bus apeigos koplyčio
je, po jų bus laidojamas Lietuvių sv Kazimierfo kapinėse.

Mišios bus baalndžio 17 dieną 9 vai. ryto šv. P. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje.

Visi a. a. Dominic Adomaitis giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą. >

Nuliūdę lieka:

Duktė, žentas, broliai ir brolienė.

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

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

KillZ 2533 71st StreetJk Telef-: GRovehill 6-2345-6

5 Js 1410 So. 50th Avė., CiceroW Telef.: TOwnhall 3-2108-9

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tek: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidoluviu 

Ar

Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENĄ 
IR NAKTj 

★ 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTC 

DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1005

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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Marquette Parko Namų Savininkų 
susirinkimas

Marquette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų organizaci
jos narių susirinkimas įvyko 
kovo 19 d. parapijos svetainė
je. ’Susirinkimą pirmininkas 
Juozas Bacevičius pradėjo 7:30 
valandą vakaro, pasveikinda
mas gausiai susirinkusius na
rius ir svečius. Antanas Sta- 
kėnas perskaitė pereito susi
rinkimo protokolą, kuris bu
vo vienbalsiai priimtas. Po to 
buvo pristatyti svečiai: 15-to 
wardo aldermanas Francis 
Lawlor ir kiti. Lawlor padarė 
apžvalginį pranešimą apie pa
dėtį jo warde ir paaiškino sa
vo veiklos planus. Prašė vie
ningai veikti ir organizuotai 
ginti savo kolonijos reikalus. 
Esą, tik tokiu būdu bus gali
ma daugiau padaryti.

Vicepirm. Juozas Bagdžius 
kalbėjo apie mūsų kolonijos 
padėtį. Pažymėjo, kad nepa

* 1 111 ■ - «

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ZEL-LER’S PARCELS EXPRESS AND TEXTILE CO.

1721-23 W. Chicago Ave., Chicago, Hl. • Tel. MO 6-3985 
Yra vieta automobiliams pasistatytu

Didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų rūbams, šilko, nylono, 
moteriškų kostiumų, nertinių,. lietpalčių ir Įvairiausių kitų prekių 
už gera kainą, nes siuntinių Įstaiga ir krautuvė priklauso tiems pa

tiems savininkams- Atdara ir sekmadieniais.k—————

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME 
LOANS 

Serving the Lithuanian Community 57 years with personal attention 
4071 ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AVE.) 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-8248

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • Tek WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairiu prekiy.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI, 
k -----------------------------------------------------------------------------r

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
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

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

Vedėju E. ŽUKAUSKAS

F ......  - 111 •

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiaL Hgų metų patyrimas. 

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

.. --------------------------- . ___________
1 ~~~ ' ~ v ~~ 1 >

GEROS DOVANOS
šios knygos perduodamos dabar "Nauitenose'* su 

didelėmis nuolaidomis:
Dr. A J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik$3.00
Minkštais viršeliais tik$2.00

Dr. A J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje S2.00 dabar 
tik  $1.50

Galima taip pat užsisakyti paštu, aHiuntu* čeki arba 
_ _ money orderi, ___________

N A U J I E N 0
1739 SO. HALSTED ST^ CHICAGO 8, ILL

— -------------------- ————----- -- . - —„ , ■>

geidaujamas elementas daro 
spaudimą ir artėja prie mūsų 
kolonijos. Prašė visus kreipti 
daugiau dėmesio, teikti jam 
reikalingų žinių ir kuo sku
biausiai organizuotis į blokų 
klubus.

Algis Barakauskas pranešė, 
kad įsisteigęs Lietuvių Tauti
nės Savigarbos Gyvenimo ko
mitetas ir paaiškino jo veiklos 
tikslus.

Stasys Patlaba kalbėjo apie 
Marquette Parko lietuvių kolo 
nijos suraižymą į dalis, pava
dindamas tai skaudžia politi
ne operacija, kurią padarė 
politiniai chirurgai, tuo su
mažindami lietuvių politinį pa 
jėgumą. Tai išryškėję ir al- 
dermamj rinkimuose, ku
riuose nebeturėjo lemiamo 
svorio.

Respublikonų kandidatas į 
Chicagos merus, R. Friedman,

INSURED
SAVINGS 

išdėstė savo planus bei pabrė
žė, kad merui Daley šeimi
ninkaujant Chicagos miestas 
virtęs džiunglėmis.

Dabartinis 13-to wardo al
dermanas Kazimir Stasczuk 
pareiškė, kad jo vyriausias 
tikslas esąs išlaikyti šią puikią 
koloniją tokia, kokia ji yra da 
bar. Kai kolonijai grėsęs pavo 
jus ryšium su greitkelio pra- 
vedimu, tai jis kartu su pirm. 
Bacevičium vykęs į Washing
tom) ginti Marquette kolonijos 
reikalus. Pasižadėjo visada 
būti sargyboje ir prašė jį pa
remti balandžio 6 d., balsuo
jant už jį. Algis Regis ragino 
visus balandžio 6 d. dalyvauti 
balsavimuose ir balsuoti už tą 
kandidatą, kuris keturis me
tus eidamas aldermano parei
gas įroodė kolonijos reikalų 
supratimą.

Antanas Gulbinskas taip pat 
ragino visus būtinai dalyvauti 
balsavimuose. Teisinis pata
rėjas Charles Kai kalbėjo apie 
demokratijos principus, bei 
rinkimus, paaiškindamas kad 
nepasinaudojant balsavimo tei
se yra nesusipratimas ir po
litinis bukumas. Jis prašė 
būtai balsuoti balandžio 6 d. 
ir balsuoti už 13-to wardo kan
didatą K. Stasczuk ir R. Fried- 
maną.

A. Regis kalbėdamas apie 
Šv. Kazimiero Lietuvių kapi
nių reikalus prašė tuos, kurie 
naudojasi kapinių patarnavi
mu, laidojant mirusius, pasi
naudotų iškovotomis teisėmis 
ir nevartotų žiauriojo kablio. 
Vadinasi laidoki pagal mums 
artimas tradicijas ir papro
čius. Naujais nariais įsirašė 
Alfonsas Anulis, Jonas Bara
nauskas, Adelė Baranauskie
nė, Antanas Tuskenis, Vincė 
Arminas, Joseph Gurevis, Do
natas Uogintas, Antanas Kon- 
ce, Matilda Norvaiša, Albertas 
Martinkus, Jonas Perkūnas, 
Vincas Tonkaitis, Eugenija 
Tonkaitienė, Pranas Gustavas, 
Antanina Gustavienė, Barbo
ra Zajauskienė, Agota Vepštie- 
nė ir Zigmas Paulauskas, šiuos 
naujus narius pristatė Stasys 
Patlaba. Pirm. Bacevičius, pa 
reiškė, kad mūsų • organizaci
ja su džiaugsmu priima kiek
vieną naują narį ir išreiškė pa 
dėką naujai įstojusiems.

Po susirinkimo buvo links
mos vaišės. Juozas Račiūnas, 
Gold Coast svetainės savinin
kas jas finansavo savo miru
sio tėvo atminimui. Valdyba 
ir susirinkusieji išreiškė nuo
širdžią padėką gausiais aplo
dismentais.

J. Bacevičius prašė atkreipti 
dėmesį ir būtinai balsuoti ba
landžio 6-tą d. Tai yra mūsų 
visų pareiga.

Stasys Patlaba

Imponuojantis pavasario 
vaizdas...

Saulutė kasdien daro vis di
desnį ir didesnį savo kelionės 
ratą dangaus skliaute. Atgyja 
gamta ir prisikelia naujam gy
venimui. žmonės gėrisi pava-

sario žiedais, žydriomis upė
mis ir ežerais. Chicagoes piet
vakarinėje dalyje esančiose 
United States Steel liejyklose 
išlipus i aukščiausio pastato 
čiukurų giedrių dieną, “malo
nu” stebėti užburiančius vaiz
dus. Jei žvelgsi j Chicagos 
“Downtown”, tai virš dango
raižiu kuorų kybo tamsus dul
kių, dūmų sluogsnis. O atsi
sukus j E. Chicagą, Whitting, 
Hammond, Gary, Ind. pama
tysi dar “gražesnj” vaizdų; iš 
pažemės kyla masės juosvų, 

Į melsvų, žalsvų, gelsvų, pilkų 
i dūmų ir baltų garų, kiek tik 
akiratis aprėpia. Išdykėlis pa
vasario vėjelis tuos dūmų,dul
kių masyvus tai pasuka į Mi
chigan© ežero platybes, tai at
suka i Chicagą arba kita kryp
timi gainioja.' Pavasario žalu 
mynai ir žiedai skleidžia gam
tai švelnų aromatą, pramonės 
kompleksai nuo Chicagoje 79 
gatvės iki Tremont Indianoje, 
skleidžia metuose per visas 365 
dienas irgi “aromatą”, bet 
žmonės jį vadina aplinkos ter
šimu. Yra suorganizuotas mil 
žiniškas biurokratų aparatas 
kovai su vandens ir oro terši
mu, tačiau ar jis kiek pagel
bės tą teršimą sumažinti, tai 
yra toks klausimas, į kurį dar 
negalima rasti atsakymo. Sa
koma, kad jau 1975 metais ge
ležinkelių lokomotyvai, pramo 
nėję ir statybose naudojami 
įvairūs kranai, buldozeriai ir 
keliuose priekabų vilkikai sa
vo dyseliniu kuru teršią ir 
smardiną aplinką bus sustab
dyti. Tačiau gamyba dar ir da 
bar tebevyksta, ir jie vis nauji 
atkeliauna į darbo rinką. Ar 
atėjus 1975 metams- jie bus 
suversti į geležies laužą, tuo 
kol kas niekas netiki. J J-tis

Atmetė užsakytą 
Lietuvos žemėlapi

JAV Lietuvių Bendruome
nės CV švietimo Tarybos pir
mininkas J. Kavaliūnas buvo 
užsakęs J. Andriui pagaminti 
naują Lietuvos žemėlapį. J. 
Andriaus pagamintą naują 
Lietuvos žemėlapį jį tikrinusi 
Komisija rado ^netinkamą 
spausdinti.

■■■■■■■■““———
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— Jonas Brikis, jaunas stu
dentas Montrealio mieste, Ka
nadoje, prieš kurį laiką laimėjo 
prancūzų kalbos varžybas savo 
klasės 80 draugų tarpe. Įtei
kiant dovaną, buvo paklaustas, 
kokia kalba jis šneka namuose. 
— Lietuviškai, — atsakė J. Bri
kis.

— 4-H Klubų Centras Chica
goje pietvakariams yra 1642 W. 
47 St., Chicago, Hl. 60609, telef. 
247-5434. Ten yra gaunamos 
informacijos apie įstojimą na
riais ir naujų skyrių steigimą. 
4-H klubus galima palyginti su 
Lietuvoje veikusia Jaunųjų ūki- 
nnikų organizacija.

— New Jersey Lietuvių Tary
bos suvažiavimas įvyks gegužės
2 d., 12:30 vai. popiet Lietuvių 
laisvės salėje, 269 Second St., 
Elizabeth, N. J. Visos lietuvių 
organizacijos, esančios šioje val
stijoje, yra prašomos deleguoti 
po 3 atstovus.

— Klemas Budreckas, Rich
mond Hill, N. Y., atstovauda
mas Lietuvių atletų klubui, orga 
nizuoja ekskuprsiją lėktuvu į 
Chicagą liepos 3—5 d. dalyvau
ti IV Dainų šventėje. Kartu 
vyks klubo futbolo komanda, 
kuri turės rungtynes su Chica
gos Lituanicos žaidėjais.

— A. Račkaitienė, V. Gureckie- 
nė, A. Kindurienė, G. Vasaitie- 
nė, D. ir J. Vaičiulaitytės moko 
Washington, D. C. K. Donelaičio 
vardo lituanistinėje mokykloje. 
R. Penkiūnienė yra vedėja. Mo
kosi 45 mokiniai. Mokykla vei
kia jau 10 metų. Baigusiems 
yra įsteigta tolimesni kursai, 
kuriems vadovauja D. Lukienė.

■ - _ .r .į

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

• HOSTESS
• WAITRESSES 

Experienced only need apply. 
Excellent working conditions.

N. W. Suburb.
299-0011

GIRL FRIDAY
For home builder and developer. 
Typing, bookkeeping, r€K?pt., etc.

Sallary commensurate with ability.

739-2300

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 4 KAMB. BUTAS 
gazo pečiukais apšildomas, naujai de
koruotas, 46-tos ir Hermitage apyl. 

Tel. 778-2424.

REAL ESTATE — OUT QF TOWN 
Nuosavybė* kitur

PERKANT - PARDUODANT nuosavy
bes Union Pier — Lakeside. Midi., 
kreipkitės Į FRANK BARD, atstovau
janti Nadja Ritter RE. Skambinkite 
1 — 616 — 469-3366 arba rašykite: 
Box 67, Union Pier, Mich. 49129.

“My 34th year in Union Pier”

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progoj

PARDUODAMA MAISTO KRAUTU
VĖ. Daro gerą apyvartą. Pardavi
mo priežasti patirsite vietoje, Cicero 

Tel. TO 3-2834

— J. Ladyga Montrealyje su- 
konstruktavo motociklą, kurį 
galima lengvai išardyti, sudėti į 
nešimui parankią dėžę ir grei
tai vėl sustatyti. Jis taip pat už
patentavo savo išradimą ir ga
mina prietaisą, su kuriuo bus 
galima vaikščioti vandens pa
viršium.

— U. S. A. State Dep. knyga 
“Simas Kudirka’’ gaunama ne 
mokamai. JAV valstybių ap
klausinėjimas dėl Simo Kudir
kos tragedijos, Įvykdytas Sub
committee on State Depart
ment Organizations of the 
Committee on Foreign Affairs 
House of Representatives jau 
užbaigtas. 1971 vasario 4 d. jie 
išspausdino dokumentinę. 247 
psl. knygą apie Simą Kudirką, 
jo norą pabėgti , jo išdavimą 
rusams ir kt. Ta dokumentinė 
anglų kalba knyga pasiunčia
ma nemokamai visiems, kurie 
paprašys ir praneš savo adre
są: Subcommittee on State 
Dept Organization and Fo
reign Affaire, Rm. 2170, Ray- 
born House Office Building, 
House of Representatives, Wa
shington, D. C. 20515, USA.

— LB Vidurio vakarų (buv. 
Chicagos) Apygardos valdyba 
jau pradeda lietuviškojo švie
timo reikalams remti vajų. 
Balandžio 2 dieną sušauktame 
susirinkime sudarytas didelis 
komitetas, nors pats vadova
vimas paliktas apyg. valdybai. 
Komitetas rūpinsis, tik lėšų tel
kimu ir tinklo organizavimu 
toms lėšoms gyviau sudaryti.

— Vyr. sktn. Ona Zaįlskienė 
apsiėmė suorganizuoti bran
duolį Cicero LB apylinkėje 
švietimo reikalams skelbiamo
jo vajaus reikalu, žada gauti 
naujų ir senesnių talkininkų. 
Ona Zailskienė ilgai buvo 
Skaučių Seserijos Vyriausia 
Skautininke. Kaip matome, ir 
dabar nuo jaunimo reikalų 
neatitrūksta, besirūpindama 
liet, mokyklų išlaikvmu.

— Teis. Zigmas Dailidka, bu 
Vęs JAV LB Kultūros Fondo 
pirmininkas, sutiko įeiti į 
Vidurio Vakarų LB Apygar
dos valdybos skelbiamo švieti
mo reikalams vajaus komitetą. 
Jis apsiėmė surinkti aukų iš di
delės Marquette Parko apy
linkės dalies. Kultūros Fondas 
yra išleidęs daug vadovėlių ir 
literatūros veikalų vaikams ir 
jaunimui.

— Vincas Grėbiamas, buvęs 
LB Marquette Parko Apyl. vai 
dybos pirmininkas, dabar švie 
timo vajaus Vidurio Vakarų 
Apygardoje 'komiteto narys, 
rūpinasi, kaip geriau organi
zuoti vajų jo vadovaujamoje 
apylinkėje.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentes
2212 W. Cermak Road Chicago, HL Virginia 7-7747

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTAR1ATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

,J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOT ARIAT AS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX ’ .

2735 WEST 71 st STREET

DAŽAU NAMUS
IŠ VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

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

Susitarimui 254-7450

K. E R 1 N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL TEL. VI 7-9327

APDRAUDŲ AGENTŪRA: 
automobi-

Ąlių, gyvybės, svei-
I katos ir biznio,

y Patogios išsimokė- 
|irr.o sąlygos.

J. BACEVIČIUS 
6455 So, Kedzie Ave. PR 8-2233

z— --------------- - --------------

SIUNTINIAI į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, III. 6063X Tel. YA 7-5980

......... . ■

HOME INSURANCE -

Call: Frank Zapolls —y 
320816 W. 95th St. A

GA 4-8654

.Stale Farm fire, aod Casualfr CompW

r— 1 ■" ■■ — ■■ .....

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

A. T V E R A S ’ 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tek REpublIc 7-1941
«■_________________________________________ i

Federalinip ir valstijos pajamy 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašu paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 

Simaitis realty 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

1 ................... *■
A. & L. INSURANCE & REALTY 

A. LAURAITIS 
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE. 
LA 3-8775

(Currency Exchange ištaigoj)
Pigūs automobili v draudimai*

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

TEL. 925-6015

NAMAI MIELAS TURTAS
MODERNUS ir patogus 6 metų mū

ras. 2 butai po 5 kamb. ir dar prie 
abiejų butų atskiri kambariai su vo
niom ir Įėjimais. Šiltas beismantas, 
2 šildymai, naujam Marquette Parke. 
$45,000.

1% AUKŠTO, 5 ir 4 kambariai. Kar- 
petai, aluminijaus langai, atskiri šil
dymai gazu, Marquette Parke. $16,000.

5 KAMBARIU mūrinis. 2 auto ga
ražas, gazu šildymas, karpetai. Arti 
mūsų. $19,500.

DIDELĖ, liuksus rezidencija. 6 
kambariai naujam Marquette Parke. 
Karpetai, 1% vonios, naujas garažas. 
$31,200.

GRAŽUS 2 BUTU mūras. 2 po 6. 
Naujas šildymas gazu, Air conditioned. 
Didelis lotas, mūro garažas. $31,500.

LENGVU S 14,000 pajamų iš apar- 
tamentinio mūro, kuris ir 15 metu ne
turi. Pastatytas turtingam rajone. 
Kaina greitam pirkėjui $77.000,

2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh
ton Parke. Duoda virš $16.000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52,500.

PLATUS LOTAS, Marquette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina — susi
tarsim.

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

2 PO-6 MŪRINIS, 2 atskiri karstu 
vandeniu šildymai gazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobiliu garažas. Mar- 
quette Parke. $32.000.

PUIKI 4 MIEGAMŲ. 2% vonios, 
1 metų mūrinė rezidencija. Išbaigtas 
rūsys, radiant šilima gazu. 2 blokai 
nuo Hickorv golfo lauku. $49.500.

KAMBARIU 8 metų mūras. Ra
diant šilima, aluminijaus langai, 2 
automobiliu garažas, geroje vietoje. 
Tik $24 200

8 BUTU 6 METU MŪRAS. Karšto 
vandens šilima gazu. aluminijaus lan
gai, automobiliams pastatyti vieta. į 
vakarus nuo Pulaski Ave. $115.000.

20 BUTU IR KRAUTUVĖ.. Degtų 
plytų 20 metu mūras. Flexikor kon
strukcija. Pajamų virš $29,000 me
tams. Tik $185.000.

4 BUTU MŪRAS. Nauja šilima ga
zu 2 automobiliu mūro garažas. La
bai švari nuosavybė. $44,500.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontai

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataisa 
me. Nudažome namus iš lauko ir at
tekame “tuckpointing” darbus. Esame 

apdrausti, visas darbas garantuotas.
S k a m binkit 

LA 1-6047
Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

**★★★*★★★***
PEACE COSTS MONEY 

BUY U S. SAVINGS BONDS 

★★★★★★★★★★★★
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