
Saulėta, dieną 60°, naktį 40. 
Saulė teka 5:22, leidžiasi 6:22. THE LITHUANIAN DAILY NEWS

7**» F irt tni Gnaton trhwiMn DtHy in Į

NAUJIENOS ~ Į
TW Daily New*

PuhJ««hcd by The Lithaaaiaa Newt Publishing Co*. !*<• 
1739 So. Halsted Street, Chicago, HL 60608 

HAymarket 1-6100
Over One Million Lifhutnitn In The United St<M

KOSYGINAS VILIOJA EUROPOS ŠALIS, 
KOMUNISTŲ VADAI GIRIA BREŽNEVĄ

MASKVA. — Sovietų premjeras Kosyginas komunistų par
tijos kongrese kalbėjo tris valandas (Brežnevo kalba truko 6 vai.). 
Jo kalbos Maskvos televizija netransliavo, kaip Brežnevo — iš
tisai, tik perdavė kai kuriuos momentus. Tuo aiškiai parodoma, 
kad iš kolektyvinio valdymo dienų mažai beliko. Iš visų lygiųjų 
Kremliaus vadų, Brežnevas yra “lygiausias”. Kosyginas pa
reiškė, kad 1975'metais sovietų gyventojai turės daugiau įvai
rių gėrybių. Iš trijų butų net du turės šaldytuvus, net 72% 
visų butų turės televizijos aparatą ar skalbimo mašiną. Net 
800,000 gyventojų turės automobilius.

Kosyginas pažadėjo padidin
ti žemės ūkiui skirta kapitalą 
70%, mašinų ir traktorių gamy
ba padidės 100%, trąšų — 60%, 
drabužių — 90% ir maisto ga
mybai skirtos lėšos padidės 
60%.

Kosyginas kalbėjo ir apie Eu
ropos saugumo konferenciją. Ji 
sustiprintų pasitikėjimą Euro
pos valstybėse ir atidarytų kelią 
platesniam bendradarbiavimui. 
Kosyginas siūlė, pripažinus so
vietų sienas ir dabartinius že
mėlapius, Europai steigti ben
dras elektros jėgaines, bendrai 
naudotis energija. Bendrai bū
tų galima rūpintis jūrų ir upių 
švarumu, sujungtomis jėgomis 
būtų kovojama prieš vėžio ir 
širdies ligas.

Kosyginas tačiau pabrėžė, kad 
toks bendradarbiavimas su Eu
ropa darytų išimtį Europos Ben
drajai Rinkai, nes sovietai prieš 
ją nusistatę.

Užsienio korespondentai, ra
šydami apie neabejotiną Brežne
vo' iškilimą į “asmeninio kulto” 
apimties vadus, nurodo, kad 
Kazachstano komunistų vadas 
Kunajevas 1966 m. kongrese 
Brežnevo vardą paminėjo du 
kartus, o šiame kongrese jau — 
4 kartus. Azerbeidžiano vadas 
Brežnevą savo kalboje paminė
jo penkis kartus, kada prieš 4 
metus jis buvo paminėtas tik 1 
sykį. Latvijos ir Tadžikistano 
vadai Brežnevą suminėjo septy
nis kart. Rekordą sumušė kom
jaunimo vadas ir Novosibirsko 
partijos sekretorius abu Brež
nevą pašlovinę 8 kartus. Neat
siliko daug Kirkizijos ir Lietu
vos partijų vadai, dėkoję Brež
nevui už dėmesį žemės ūkiui. 
Net ir gynybos sekretorius 
Grečko tris kart pagyrė Brežne
vą, kada prieš jį buvęs maršalas 
Malinovskis 1966 m. kongrese 
tik vieną kartą suminėjo Brež
nevo pavardę.

Palaidojo nuverstą 
Ugandos prezidentą

KAMPALA. — Ugandoje la
bai iškilmingai buvo palaidotas 
paskutinis Bugandos genties 
karalius, Kabaka of Buganda, 
Sir Edward Mutesa — II-sis, 
žmonių paprastai vadintas “King 
Fredie”. Ugandai gavus nepri
klausomybę jis ėjo prezidento 
pareigas, tačiau po ketverių me
tų, valdžią paėmus prezidentui 
Obotei, karalius turėjo bėgti į 
Angliją.

Karalius Fredie mirė Londo
ne 1969 m. rudenį, jis Londone 
gyveno dideliame skurde, men
kame bute.

Prezidentą Obote nuvertus ge
nerolui Aminui, šis surengė mi
rusiam karaliui laidotuves ir 
pargabeno jo kūną iš Londono. 
Dalyvavo daug Afrikos valsty- 
bių atstovų ir 200,000 Ugandos 
gyventojų. Dabartinis prezi-

IŠ VISO PASAULIO

STOCKHOLMAS. — Du gin- 
kluoti kroatai įsiveržė į Jugos
lavijos ambasadą Stockholme ir 
sunkiai sužeidė ambasadorių 
Vladimir Rolovic, kurio gyvybei 
gresia pavojus. Abu užpuolikai 
vėliau pasidavė Švedijos polici
jai.

Oklahoma City. — Antradie
nį Oklahomos miesto gyvento
jai išrinko meru moterį, ponią 
Patience Latting. Tai bus pir
mas didesnis Amerikos miestas, 
kurį valdys moteris.

PORTSMOUTH. — Pakrančių 
Sargyba priėmė “laikinai apsau
gai” tris graikų jūreivius, ku
rie pranešė Amerikos pareigū
nams apie jų laive buvusius nar
kotikus. Po to jūreiviai bijojo 
sugrįžti į laivą. Jie bus vėliau 
kitais keliais išsiųsti į Graiki
ją

TOKUO.Pernai Japonijo
je už narkotikų naudojimą bu
vo suimti 286 asmenys, visu 
šimtu daugiau, negu 1969 m.

DETROITAS. — Įvairiems pa
taisymams Chryslerio bendrovė 
atšaukė iš rinkos 65,000 auto
mobilių ir sunkvežimių.

WASHINGTONAS. — Ame
rika rengiasi pakeisti savo am
basadorių Čilėje Edward Kor- 
ry, nes juo nepatenkinta nauja 
kairioji Čilės vyriausybė.

COLOMBO. — Ceylono prem
jerė paskelbė, kad “Che Gue- 
varos” vardu pasivadinusi ko
munistų grupė bandė nuvers
ti vyriausybę. Daug asmenų su
imta. rasti nemaži ginklų san
dėliai.

JERUZALĖ. — Izraelio val
dančioji darbo partija atmetė 
Amerikos paskutinį taikos pla
ną Viduriniams Rytams. Parti
jos suvažiavimas reikalauja di
desnių pakeitimų buvusiuose Iz
raelio sienose, kad ateityje būtų 
garantuotas Izraelio saugumas.

TOKIJO. — Buvęs Japonijos 
ambasadorius Vatikane paskel
bė, kad Amerika II-tro Pasau
linio karo pabaigoje, dar prieš 
atomo bombų panaudojimą, krei
pėsi per jį į Japonijos vy
riausybę, siūlydama taiką, ta
čiau Japonija nieko į tai neat
sakiusi.

— Italų spauda dažnu atveju, 
rašydama apie menininkus, fil
mų aktorius, primena jų kilmę. 
Italų laikraščiai keliais atve
jais žymėjo, kad žinomasis skulp
torius Jacques Lipschitz esąs 
lietuvių kilmės žydas. Filmų 

aktoriai — Laurence Harvey ir 
Charles Bronson esą lietuvių 
kilmės, tačiau Harvey turi ir 
britų kraujo. (E)

dentas Aminas pareiškė, kad lai
dotuvės buvo tautinės vienybės 
ir susiteikinimo su bugandos 
gentimi aktas.

Jau penktą kartą Čikagos meras Richard Daley laimėjo rinki
mus ir valdys miestą dar ketverius metus. Jis žada po to dau

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

A Komunistinės Kinijos sta
lo teniso komanda, baigusi var
žybas Japonijoje, pasikvietė 
Amerikos rinktinę į svečius. Aš
tuoniolika amerikiečių važiuoja 
į Pekiną. Valstybės departa
mentas noriai davė pritarimą 
tokiai kelionei. Amerikietis 
Glenn Cowan Japonijoje susi
draugavo su Kinijos ir dabar pa
saulio čempionu Chuang Tse 
Tungu ir padovanojo jam spor-
tinius marškinėlius su “taikos 
simboliu”. Po to prasidėjo ir 
abiejų komandų draugystė.

♦ Darbininkų unijų federa
cijos vadas George Meany kriti
kavo prezidento ekonominę po
litiką, kuri daugiausia skriau
džia darbininkus. Prezidentas 
daug pažadėjo, bet nieko neįvyk
dė, pareiškė Meany.

Komunistai sunkiai sužei
dė Irano karinio teismo pirmi
ninką ir jo sūnų, keršydami už 
komunistų gaujos nuteisimą 
Irane. Kovo 17 d. buvo sušau
dyti 13 komunistu. Dar 50 lau
kia teismo. Gen. Ziaddin Far- 
siu gyvybei gresia pavojus.

Haiti prezidentas Duvalier 
sunkiai serga po antros širdies 
atakos.

A Gegužės mėnesį Sovietų 
Sąjungoje lankysis Kanados 
premjeras Elliott Trudeau.

Vėl rengiamos 
demonstracijos

Sovietai subarė 
Pakistano valdžia 

C

KARACHI. — Pakistano vy
riausybė paskelbė laišką, gautą 
iš sovietų prezidento Podgorno, 
kuris ragina užbaigti kraujo lie
jimą Rytiniame Pakistane ir pa
taria taikiomis priemonėmis ieš
koti sprendimo. Pakistanas į tą 
laišką atsakė, jog, vyriausybė 
greit pradės tartis su išmintin- 
gesniais Rytų Pakistano vadais, 
o jėgą reikėję panaudoti, norint 
išgelbėti valstybę nuo suskaldy
mo. ~

Prez. Yahya atsakė Podgornui 
norįs sugrįžti prie demokrati
nio proceso.

Iš Pakistano atvykę užsienie
čiai pasakoja apie žiaurias ben
galų skerdynes R. Pakistane.

Pakistano prezidentas kreipė
si į Sovietų Sąjungą, prašyda
mas paveikti Indiją, kad ji ne
sikištų į Pakistano vidaus rei
kalus. Pakistano žiniomis Indi-

giau nebekandidatuoti. *

TEISMO PROKURORAS PROTESTUOJA

WASHINGTONAS. — Trys
DĖL PREZIDENTO ĮSIKIŠIMO I BYLĄ

WASHINGTONAS. — Triukšmas Amerikoje dėl leitenanto 
Calley nuteisimo dar nepasibaigė. Daug telegramii žmonės pa
siuntė protestuodami prieš teismo sprendimą, tačiau nemažai 
amerikiečių, jų tarpe žinomu politikų, pasisako ir prieš iškėlimą 
Calley į herojus. Kapitonas Aubrey Daniel, kuris ėjo tame teisme 
prokuroro pareiegas, parašė prezidentui Nixonui laišką, protes
tuodamas, kad prezidentas Įsikišo ir leido nuteistam Calley gy
venti savo bute. Tuo prezidentas pakenkęs teisingumo prose- 
sui Amerikoje. Politiniai apskaičiavimai įsivėlę į teismų atsako
mybę. Prokuroro manymu, prezidentas turėjęs ginti šešis kari
ninkus, kurie Calley nuteisė.

Kapitonas Daniel tvirtina, kad 
žmonės, kurie teisina Calley, ne
girdėjo ar nesuprato teisme 
skaitytų įrodymų. Pats prezi
dentas kartą yra pasakęs spau
dos konferencijoje, kad Mylai 
kaime “tikrai įvyko skerdynės”. 
Amerikai pritarti leitenanto 
Calley veiksmams yra elgtis pa
našiai, kaip elgiasi priešas. Kaip 
tada galima reikalauti, kad ko
munistai humaniškai prižiūrė
tų amerikiečius karo belaisvius, 
rašo kapitonas Danei.

Senatorius Javits iš New Yor- 
ko pareiškė, jog amerikiečiai 
yra skatinami pagerbti nuteistą 
žmogžudį, duoti jam medalius. 
Senatorius pareiškė viltį, kad 
sunki bausmė leitenantui bus 
sutrumpinta, tačiau jis turįs bū
ti nubaustas.

Vakarų Europos spauda, net 
ir nekomunistinė, vienu balsu 
kritikuoja prezidentą už jo įsi
kišimą j teismo sprendimą ir 
sako, kad populiarumo ieškoji
mas prezidentą pastūmėjo taip 
pasielgti.

Australijos “Morning Herald” 
ironiškai rašo, jog Calley “tru
putį per griežtai pasielgė 22 
vietnamiečių civilių nuteisime. 
Gal jis galėtų savo sprendimą 
sušvelninti? Mažiausiai, jis ga
lėtų leisti tiems civiliams su
grįžti į jų butus ir patogiai ten 
gyventi”, rašo laikraštis Sidnė
juje.

Japonų spauda tvirtina, kad 
aukštesnieji karininkai turi bū
ti laikomi atsakingais už Mylai 
skerdynes. Paryžiaus “France- 
Soir” pastebi, kad prezidento įsi
kišimas yra be precendento, o 
italų spauda sako, kad Nixonas 
padarė didelę klaidą.

Britų laikraščiai gyrė teismą 
ir pridėjo, kad prezidento įsi
kišimas sugadino gerą įspūdį, 
kurį pasaulis buvo gavęs po teis
mo sprendimo.

Pentagonas atšaukė 
armijos garsinimus

WASHINGTONAS. — Vakar 
rašėme apie naują Armijos gar
sinimų kampaniją Amerikos te
levizijoje, kur jaunuoliai, bai
gia vidurines mokyklas, kviečia
mi pasirinkti savo karjera ka
riuomenę. Garsinimus tvarky
ti nusamdyta viena Philadelphi- 
jos bendrovė.

Dabar paaiškėjo, kad Penta
gonas sustaMė Armijos garsi
nimus, nes iš 615 didesnių Ame
rikos garsinimų bendrovių dau
gelis protestavo, kad Armijos 
garsinimai atiduoti tik vienai. 
Be to, kitos ginklų rūšys: mari
nai, karo aviacija ir laivynas 
protestuoja, kodėl tik viena Ar
mija gali leisti pinigus televi
zijoje, kada naujų rekrutų rei
kia ir kitoms ginklo rūšims. 

didžiausios Amerikos studentų 
organizacijos ragina visas ko
legijas ir vidurines mokyklas 
gegužės 5 d. rengti demonstra
cijas prieš Vietnamo karą. Atsi
šaukime visi moksleiviai kviečia
mi tą dieną neiti į mokyklą, bet 
protestuoti, rengti susirinkimus, 
organizuoti streikus.

“Šis karas per ilgai užtruko. 
Prieš metus Nixonas žudė Ame
rikos studentus, kad galėtų to
liau žudyti Pietyčių Azijos žmo
nes. Mes sakome, išvesk ameri
kiečius iš Indokinijos dabar”, 
sakoma studentų vadų atsišau
kime.

P. Korėjos studentai 
nenori karo mokslo

SEDULAS. — Pietų Korėjos 
studentai Seoule surengė pik
tas demonstracijas prieš vyriau
sybę, kuri nutarė įvesti univer
sitetuose privalomas karinio la
vinimo pamokas. Trijų kolegijų 
studentai susikovė su policija, 
devyni studentai ir penki poli
cininkai buvo sužeisti ir 16 stu
dentų suimti.

šis studentų pasipriešinimas 
labai neparankus prez. Parkui, 
nes balandžio 27 d. įvyksta prezi
dento rinkimai. Jo oponentas 
šią progą išnaudoja ir žada, ta
pęs prezidentu, tuoj panaikinti 
privalomas karines pamokas 
universitetuose.

SPRINGFIELDAS. — Illinois 
valstybės iždas rūpinasi, iš kur 
gauti pinigų sugrąžinti mokes
čių mokėtojams jų permokėtus 
valstijos mokesčius. Valstija 
jau sugrąžino 60 milijonų, ta
čiau iždas liko tuščias, nes mo
kesčių pinigai buvo leidžiami, 
kai tik buvo gaunami, paliekant 
sugrąžinimams 81 milijoną.

ČIKAGOS GYVENTOJAI PARODĖ, KAD
JIE PATENKINTI SAVO MERU DALEY

ČIKAGA. — Meras Richard Daley laimėjo jau penktą kartą 
rinkimus, gaudamas 735,787 cikagiečių balsus. Jo oponentas 
Friedmanas gan anksti pamatė, kad nėra vilties laimėti ir pri
sipažino pralaimėjęs. Jis surinko 318,059 balsus. Lengvai lai
mėjo ir kiti demokratų partijos atstovai į miesto valdžią. City 
Clerk John C. Marcin gavo 714,132 balsus ir negras miesto iždi
ninkas gavo 713,722. šių dviejų skaičių menkas skirtumas rodo, 
kad rinkėjai nebalsavo pagal kandidatų rasę. Demokratams ne
pavyko dviejų aldermanų perrinkimuose. 13-to Wardo alderma- 
nas Casimir Staszuk nugalėjo demokratą Edward Fuseką 15,460 
prieš 13,926.

ja sutraukusi prie pasienio
šias divizijas kariuomenės. In
dija tą paneigia.

Du Pakistano diplomatai ga
vo Indijoje politinę globą, jie 
abu yra bengalai. Pakistane 
bijoma, kad sukilus bengalams, 
gali savo autonomijos pareika
lauti ir kitas Pakistano gentys: 
patanai, balučiai ir sindai. Jie 
irgi skundžiasi, kad pagrindinė 
gentis — pundžiabai juos skriau
džia.

Rytų Pakistane atsirado žy
mių bengalų valdininkų, kurie 
bendradarbiauja su centro val
džia. Su jais greičiausia Pakis
tano vyriausybė ir tarsis dėl 
taikingos išeities.

Kenijoje siaučia 
didelės sausros

NAIROBI. — Vieną pasto
viausių ir tvirčiausių Afrikos 
valstybių ištiko gamtos rykštė 
— sausra. Per 10 mėnesių ne
buvo lietaus ir kraštui padary
ta milžiniškų nuostolių. Vyriau
sybė maitina apie 150,000 gy
ventojų, kurie neturi maisto, nes 
laukai neduoda derliaus, o gal
vijai išstipo. Laukiniai gyvu
liai irgi dvesia be vandens. Rau
donasis Kryžius skelbia, kad per 
savaitę išstimpa apie 5,000 kar
vių.

Su sausra prasidėjo ir chole
ros epidemija, apie 30 asmenų 
jau mirė. Miestuose jaučiamas 
sviesto ir kitų pieno produktų 
trūkumas. Trūksta ir mėsos. 
Vyriausybė supirkinėja iš ūki
ninkų išbadėjusias karves, jas 
skerdžia ir mėsą dalina badau
jantiems gyventojams.

šitokioje sausroje vieninteliai 
gyviai, kurie gerai laikosi, yra 
h i jenos ir dvėselėna mintą 
paukščiai

Respublikonas Joseph Potem- 
pa laimėjo rinkimus 23 vvarde, 
nugalėdamas Frank Kuta dviem 
tūkstančiais balsų.

Nors Friedmanas smarkiai 
pralaimėjo, jis gavo daugiau bal
sų, negu kiti du praeities res
publikonų kandidatai prieš me
rą Daley, daugiau už 1959 me
tų kandidatą Sheehaną ir 1967 
m. — Wanerj. Manoma, kad 
respublikonai ateityje pasinau
dos Friedmano kandidatūra į 
kurią nors kitą politinę vietą.

Daley laimėjimas garantuoja 
jam įtakingą vietą Amerikos de
mokratų partijos užkulisiuose. 
Jis ir toliau lieka nepakeičiamu 
demokratų vadu Cook apskrity. 
Nors Čikagos juodieji wardai 
davė Daley kiek mažiau balsų, 
negu praeityje, rinkimai parodė, 
kad kunigas Josse Jackson nė
ra negrų tarpe toks įtakingas, 
kaip jis galvoja. Jis rėmė Fried- 
maną,-tačiau kiti negrai jo ne
paklausė ir atidavė balsus už Da- 
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Rinkimai parodė, kad respu
blikonų partija nedirbo už Fried- 

še- mano išrinkimą visa širdimi. Jis
anksčiau yra buvęs demokratas, 
vėliau tapęs nepartiniu ir res
publikonu. Respublikonai jį pa
rėmė, tačiau kai kuriuose war- 
duose, kurie praeityje balsuoda
vo už respublikonus, šį kartą 
Daley gavo daugiau balsų. Ne
pasireiškė ir žydų pabėgimas 
pas Friedmaną. žinomi žydų 
wardai išrinko Daley. Rinki
muose Friedmanas laimėjo iš 
50 wardu tik 43-čią ir 5-tą, abu 
prie Michigano ežero, miesto ry
tuose.

Biznieriai nenori 
sveikatos draudimo

WASHINGTONAS. — Kon
grese sveikatos draudimo įsta
tymo projektas sutiko didelį pa
sipriešinimą. Vyriausybės nu
matytame plane didelė savaiti
nių mokėjimų už draudimą dalis 
buvo skirta darbdaviams — 
65%. Kitą dalį užmokėtų ap
draudžiamas darbininkas. Biz
nio įmonės aiškina, kad šitoks 
planas gali prisidėti prie bedar
bių skaičiaus padidėjimo. Įmo
nių išlaidos kiekvienam darbi
ninkui žymiai padidėtų ir iš vi
so sudarytų apie 3 bilijonus do
lerių per metus.

Nurodoma, kad sveikatos pa
tarnavimai paskutiniu metu 
brangsta per metus po 15 nuo
šimčių. Neaišku ar tą kilimą 
irgi turės prisiminti darbdaviai. 
Aišku tik, kad sveikatos draudi
mas, kuris apimtų visus ameri
kiečius, dar yra tolima svajo
nė.

WASHINGTONAS. — Penta
gonas praneša, kad P. Vietname 
už nusikaltimus prieš civilius 
buvo teisiami 81 kareivis, iš jų 
38 buvo pripažinti kaltais ir nu
bausti.



ALFONSAS NAKAS

DETROITO LIETUVIU BENDRUOMENĖJE
Du šimtai penki 

Lietuvių Fondo nariai
Neseniai man prisiuntė nau

ją LF narių Detroite sąrašo pa
pildymą (Nr. 12). Jame vajaus 
pirm. Vyt. Katkus yra surašęs 
LF šimtininkus, kurie įnašus 
padarė nuo šių metų pradžios 
iki kovo 1, ir tuos aukotojus, 
kurie su naujomis šimtinėmis 
atėjo, arba ankstesnius įnašus 
papildė vajaus pobūvio proga, 
š. m. kovo 14.

Pirmiausia, LF nariais tapu- 
sieji prieš kovo 14-ją: Eugenija 
ir Motiejus Bogotai, Elzbieta ir 
Aleksas Jodinskai ir Jonas Mar- 
šalkovičius — visi įnešė po 100 
dol.

Kovo 14 į LF įstojo, įnešę po 
100 dol. sekantieji asmenys; Jo
nas Acus, Gražina ir Viktoras 
Aukai, Vytauto Dirmeičio atmi
nimui — motina Stefanija Pil- 
kienė, Konstancija ir Vladas 
Kartanai, Viktoro Kriščiūnevi- 
čiaus atminimui — sūnus kun. 
Viktoras Kriščiūnevičius, Onos 
Kundrotienės atminimui — Va
lerija ir Konstantinas Kundro
tai, V. ir K Kundrotai su kita 
šimtine patys įstojo, Aldona ir 
Kazys Stašaičiai, Ona ir Rapo
las Valatkos, Danutė ir Alfon
sas Vėlavičiai.

Ta proga įnašus padidino: Jo
nas Bartkus iki 100 dol., da
bar įnešęs 50 dol.; Konstanci
jos iPlechavičienės atminimui, 
Pranciška Balandienė, iki 300 
dol., dabar įnešusi 50 dol.; Eu
genija ir Albinas šatraičiai iki 
200 dol., dabar įnešę 100 dol.

Pasižadtėjo: Vilniaus Krašto 
Lietuvių Sąjunga JAV — 100 

Nuo

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

PHONE: 254-4470

1914 metų
Midland Savings aptar 

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000

INSURED

dot; Jurgis Mitkus savo įnašą 
pakelti iki 300 dol. su 50 dol.

Iki kovo 14 Detroite Lietu
vių Fondui iš viso buvo sudėta 
42,762 dol. O narių skaičius pa
siekė 205. Nemažas tai skai
čius, bet jis galėtų ne tik pa
dvigubėti, o ir patrigubėti. Tik 
paskaitykime minimo kovo 14 
renginio ir vajaus pradžios pro
ga išleistą leidinėlį — progra
mą su LF narių sąrašu. Kiek 
ten trūksta ir labai iškilių, ir 
labai garbingų, ir labai pasi
turinčių tautiečių pavardžių. 
Juk anksčiau ar vėliau jie ateis 
į Lietuvių Fondą? Tad kam 
delsti, kai įnešto kapitalo pro
centai šiandien pat yra verkiant 
reikalingi.

Šauliai ruošiasi kultūrinei 
savaitei

LŠST pirmininkas Vincas Ta
mošiūnas kovo gale visiems JAV 
ir Kanados šaulių vienetų vado
vams išsiuntinėjo raštą, kuria
me raginama ruoštis kultūrai sa
vaitei. Kultūrinė savaitė įvyks 
Dainavos jaunimo stovykloje 
Manchester, Mich., š. m. bir
želio 13-20 dienomis.

V. Tamošiūnas prašo, kad iki 
gegužės 20 vienetų vadovai jau 
praneštų, ar iš savo tarpo tu
rės paskaitininką, o jei taip, tai 
kokia tema ir kada jis pagei
dautu kalbėti. Primena, kad 
kasai pastiprinti Čikagoje yra 
suorganizuota laimėjimų komi
sija. Ragina, kad bilietėlius vi
si platintų. Jau yra nustatyta, 
kad Sąjungos posėdis įvyks bir
želio 18, o Joninių laužas, kartu 
dalyvaujant ir skautams, birže-

Detroitiečiai Lietuviu Fondo tūkstantininkai, 1971 m. kovo 14 dienę dalyvavę LF vajaus pobūvyje. Publi
kai plojant, jiems visiems buvo prisegta po baltą gėlę. Sėdi iš kairės į dėžinę: Jadvyga Jokubaitienė, Marija 
Bajorūnienė, Vanda šepetienė, Ona Briedienė, Stasė Urbonienė ir Nijolė šnapštienė; stovi: Martynas Jokū
baitis, Marijonas šnapštys. Jonas Butkus, dr. Povilas Šepetys, Juozas Briedis, dr. Leonas Bajorūnas ir 

Vacys Urbonas.
Nuotrauka Kazio Sragausko

lio 19, vakare. Laužo metu pro
gramoje pažadėjo dalyvauti 
“Miško brolių” orkestras. Šau
lius, kurie turi uniformas, pirm.' 
V. Tamošiūnas prašo jas dėvėti 
iškilmių mėtų, o uniformų ne
turinčias šaules — tautinius rū
bus. Praneša, kad, centro val
dybos pakviestas, stovyklos vir
šininku sutiko būti jūrų šaulių 
Švyturio kuopos pirmininkas 
Mykolas Vitkus.

Savo ruožtu M. Vitkus irgi iš
siuntinėjo visiems šaulių viene
tams pranešimą, paaiškindamas 
kai kurias kultūrinės savaitės 
dalyvių stovyklavimo detales. 
Vienam asmeniui lova stovyklo
je kainuos vieną dolerį nakčiai. 
O kas nori visą kambarį, pav., 
šeimos, tai 4-6 lovų kambarys 
savaitei kainuos 35 dol. Patiems 
reikia atsivežti paklodes,, pagal
viams užvalkalus, rankšluos
čius. Kultūrinės savaitės daly
viai Dainavoje bus ir maitina
mi. Pietūs yienam suaugusiam 
asmeniui kainuos 2 dol., vaka
rienė ir" pusryčiai — po 1.50 
dol., o vaikams iki 10 m. am
žiaus — viskas dvigubai pigiau. 
Bendras maitinimas prasidės 
antrą stovyklavimo dieną, tai 
yra birželio ' 14-sios pusryčiais. 
Dalyviai yra prašomi užsiregis
truoti iki birželio 1. Rašyti se
kančiu adresu: Mr. AI. Vitkus, 
325 West Grand Blvd., Detroit, 
Mich., 48216, tel. 826-6312.

Jaunimo choras ruošiasi 
Dainų šventei

Detroito Jaunimo choras jau 
ima įsipilietinti kaip dėmesio 

vertas muzikinis vienetas. Iki

šiol ne tik keletą kartų pasiro- Stauskas, Pranas Zaranka ir Rin- 
dė Vasario šešioliktosios minė- gailė Zotovienė. Bus tapybos, 
jimuose bei mažesnio masto ren- bus grafikos, mozaikos, kera- 
ginginiuose, bet ir visai neblo- mikos darbų, audinių, medžio 
gai savo vadovaujančią rolę at- drožinių, Lietuvos reljefinis že-

Paroda oficialiai bus atidary-

liko liaudiškoj operetėj “Pirš-. mėlapis, Karo Muziejaus mo- 
lybos šapnagiuose” (libretas, delis.
Viktoro Kaleckio, muzika —j Paroda oficialiai bus atid 
charmomzuotos ir paprastos u sekmadienį> baIandžia 18, 12 
liaudies dainos). vai. ir dieną tęsis iki 7 vai.

Užsiregistravęs dalyvauti ket- vakaro. Penktadienį ir šeštai- 
virtoje Dainų šventėje Čikaga- dienį (bal 23 ir 24) bus atdara 
je (š. m. liepos 4), šiuo laiku nuo 5 iki 7 vai. vakaro, o ofi- 
choras intensyviai repetuoja, i cialus uždarymas — sekmad., 
Tiesa, dainų šventės repertua- i balandžio 25, pirmą vai. po pie- 
ras dar nėra paruoštas, bet ma- (tų.
noma gegužės^ ir. birželio mene- į. Manau, kad publikai aišku, jog 
siais jį paruosti. ! čia bus tikrai ko pamatyti. Dvi-

Kad parodžius tėvams ir bi-; įdomu jau todėl, kad įvar- 
čiuliams kas išmokta, kad pa- ’ dytus daflimrikus-mėgėjus visi 
sipratinus dainuoti mažesnei Į>erai pažįstame, nes dauguma 
auditorijai prieš' dainų šventę, dešimtis metų su mumis De- 
choras rengia savo pavasarinį troite gyvena,^ o kiti čia yra ir 
daimi vakarą, kuris įvyks Lie- Parodoje žiūrovais, daly-
tuvių namuose gegužės 1. Kaip 
ne kartą praeity, ir šiame va
kare dalyvaus šeši instrumen
talistai — akoftiponiatdriai: Z. 
ir J. Deltuvaitės, A. Čerškus, R. 
Kasputis, A. Petrauskaitė ir R. 
Sližytė. Programą dalimis at
liks tai mišrus, tai mergaičių 
choras, tai studentų ansamblis. 
Jie dainuos ne tik lietuvių kom
pozitorių harmonizuotas liaudies 
dainas, bet ir pasaulinio garso 
muzikų kūrinius, kaip Griego, 
Dvorzako, Johann Strausso, Of- 
fenbacho. Su studentų ansam
bliu solo partijas atliks Irena 
Vizgirdaitė.

Chorui vadovauja muzikas 
Stasys Sližys. Jis ne tik ruošia 
Detroito lietuvių jaunimo cho
rą, bet yra numatytas viso

vauti yra tiesiai mūsų visų pa
triotinė pareiga.

★
Trumpos žinios

— D.L.O.C. Valdybos metinis 
atstovų susirinkimas įvyko ko
vo mėn. 28 d. Susirinkime daly
vavo 31 atstovas iš 17 organiza
cijų. Atstovų susirinkime iš
rinkta nauja 1971 m. valdyba: 
adv. Rimas Sukauskas — pirm., 
dr. Saulius šimoliūnas — vicep., 
Elzbieta Paurazienė—vicepirm., 
Vincas Tamošiūnas — vicepirm., 
Vacys Leiis — iždin., Petras Pa
gojus — fin. sekret., Nijolė Ge- 
driūnaitė — sekretorius, ir du 
kandidatai su pareigomis: Ber
nardas Brizgys — informaci
jos reikalams, Robertas Sdenis
— susirašinėjimų anglų kalba. 
Marijonas šnapštys, Kazys Sra- 
gauskas ir Antanas Sukauskas
— Revizijos Komisija.

— A. L. Tautinės Sandaros 
29 kuopos metinis narių susi
rinkimas įvyko balandžio mėn. 4 
Liet, namuose. Perrinkta nau
ja 1971 m. valdyba: Feliksas 
Motuzas — pirm., Antanas No
rus — sekret, Dr. Kazys Kar
velis — iždin., Juozas Tamošiū
nas ir Antanas Sukauskas na
riai.

— Liet. Veteranų Sąjungos 
“Ramovė” metinis narių susi
rinkimas įvyko kovo mėn. 21 d. 
Išrinkta nauja 1971 m. valdy
ba Jonas Šepetys — pirm., Ka
zys Daugvidas — sekretorius ir 
Bronius Tatarūnas — iždin.

— Detroito Lituanistinės Mo-

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk^ 6211 So; Western, PR 8-5875 
Vedėjas /.'LIEPOMIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo S iki 9:30. Kitom dipTiom nuo 
9 iki S vaL vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

Today a single giri 
needs more than just a 
closet full of clothes 
to call her own.

H1TLERI0 PALIKIMAS
MUi jonas vokiečių kareivių 

lieka nesurasti
MIUNCHENAS (dpa). — Jau 

26 metams praėjus po paskuti
niojo karo dar daugiau kaip mi
lijono buvusio “trečiojo reicho” 
Wehrmachto karių tebėra dingę 
be žinios.

Vokiečių Raudonasis Kryžius 
Miunchene praneša, kad dingu
sių paieškojimo sąrašuose vis 
dar yra 1,093,451 karių vardai, 
kurių likimas nežinomas. Iš jų 
997,000 paskutinę žinią apie sa
ve yra davę laiškais dar tebebū
dami kariuomenėje; kiti yra mi
nėti vienokių ar kitokių belais
vių stovyklų užrašuose.

Iš 1.7 milijono dingusių vo
kiečių tik 639,826 likimas buvo 
išaiškintas. Nuo 1956 metų 
170,000 dingusių paieškojimų 
buvo persiųsta Sovietų Raudo
najam Kryžiui Maskvoje. Paaiš
kinimai gauti apie to skaičiaus 
ketvirtadalio arba 25 nuošimčių 
likimą.

kyklos tėvų susirinkimas įvyks 
balandžio mėn. 25 d.

— "Dainavos” metinė šven
tė įvyks gegužės mėn. 2- d.

— Detroito ir kEchigano lie
tuvių meno mėgėjų paroda įvyks 
17-25 dienomis lietuvių namuo
se.

— liūne Sutema kovo mėn. 28 
d. Lietuvių namuose skaitė iš 
savo kūrybos “Bevardė šalis”. 
Publikos atsilankė apie 40.

A. Miežis

PER ANNUM

Chicago Savings and Loan Assn
Mrs. PHIL

HOURS: Mon. 12 P M. to 8 P M., Tues. 9 to 4, Tburs. A Fri. 9 to 8. Sat. 9 to 12:30

WO

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

JOHN PAKEL, Sr. Chairman of the Board 

6245 So. WESTERN AVE.

UP TO

PER ANNUM

y/1SAFETY OF
i OUR SAVINGS

§20,000

PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

PER ANNUM PER ANNUM

ON ALL PASSBOOKJ 
ACCOUNTS

PAKEL, President

jungtinio jaunimo choro diri
gentu dainų šventėje.

Choro vadovas jr choristai lau
kia detroitiečių moralinės pa
ramos gegužės pirmajai Para
ma bus suteiktą labai mažomis 
pastangomis — atsilankymu į 
pavasarinį dainų vakarą.

Detroitiečių dailininkų 
paroda

Seniai, seniai, gal prieš be
veik dešimtį metų, atmenu, Dai
navoje buvo surengta Detroito 
tapybos talentų parodėlė. Tuo
met grožėjomės paveikslais, ku
rių kūrėjai buvo daugumoj la
bai kuklūs, be jokių pretenzijų, 
vos priprašyti, kad viešai paro
dytų, ką laisvalaikiu yra padarę.

Džiaugtis reikia, kad panaši 
paroda, tik daug didesnio mas
to. ne tik gausi darbais, bet ir 
dalyvių skaičiumi, yra rengia
ma Detroito Lietuvių namuose 
Š. m. balandžio 17-24 dienomis. 
Parodą organizuoja Stasio But
kaus vardo šaulių kuopa. Paro
dos dalyvių, va koks didelis bū
rys: Vanda Balinienė, Jurgis 
Baublys, Alė Butkūnienė, Ire
na černiauskaitė-Christou, Albi
nas Grigaitis, Antanina Jony- 
nienė, Juozas Jasiūnas, Jonas 
Kavaliauskas, Kunigunda Koda- 
tienė, Aldona Petrauskaitė, So
fija Petravičienė, Aleksandras I

Bot the rak.
Myoa’iecneof thoeewop»eawl»<k<cm*t 

wet to get sarned, at lesst aoe right 
mvay* kacRr vhat ve ncaa.

Tea veot to five e Etde fint. Ibv rat 
to kick op year heri% see e fiede of the 
world before yoa settle down.

Bat, becne yoa’re yoa, ym triT^oet 
veority.

Thetft vben XLSL Smagi Baodb eaae 
it* Bondi ere a scare wxy to save. And 
^a doa't km to be making a fortrnw to 
sew them. Toe can get started vidtjnat 
B fiev doSaa a payday whm yaa jam dm 
HyraH Savings Baa where yoa work.

Aad bov Beads pay 5% interest vhea 
held to mataity of 5 years, 10 month* 

the fine year; thereafter to 
mataity). That's the highest rate ever.

Who knows, the money yoa save might 
Jost come in handy when yoa fidl in fcvt 
and maoy that goy who ham't made hie* 
fiat mffioa yet.

Idea stock in America 
i,r~TT r- ~i

1739 So. Halsted Street Chicago, Ill. 60608
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Kaip Bertulis paveikė Didįjį Kiaulių Gaudytoją 
(Velykinis fragmentas iš Stasės Vanagaitės-Petersonienės 

knygos “Nulaužta Šaka”)
kios ir Velykos. Ana va, ten likę 
nė tokių neturės.

Žinau, kad ji būtų taip man 
sakiusi, tai nė šnipšt ir išėjau.

Einu pas pirmą ūkininką ir sa
kau “Cigaretten, Eiern”.

— Niks rauken, niks brauken,
— sako ūkininkė, stora vokietė, 
plačia priejuoste susisupusi.

Einu toliau. Kieme sutinku vo
kietaitę, šviesią ir dailią, kaip 
stygą.

— Fraulein, Cigaretten, Eiern,
— pučiu per ūsus.

Pasižiūrėjo ji į mane, nusišyp
sojo savo baltais dantimis ir sa
ko;

— Niks.
Einu į trečią kiemą. Ir galvo

ju, gudrusnis būsiu: jei vyro ne
matysiu, tai nesiūlysiu, vyras su
sigundys cigaretėmis. Taip ir 
buvo. Atradau kieme senį, be
sikrapštantį apie mėšlų krūvą, 
ir aš vėl savo — “Cigaretten, 
Eiern” ir rodau jam pakelį ciga
rečių, kaip vaikui armonikėlę.

Pažiūrėjo jis į mane, patylėjo, 
vėl pasižiūrėjo ir nieko nesakęs 
nuėjo į trobą. Išsinešė bliūdelį 
kiaušinių ir atskaitė man 8-nis
— geltonus, gražius, kaip mūsų 
Kuduotės kad buvo.

Grįžtu linksmas namo, kiau
šinius susirišęs į raudonmargę 
nosinę. Nešu atsargiai, kad, sau
gok Dieve, nesukulčiau kokio.
Tik priėjęs prie stovyklos, žiūriu si ? Į vidų nebeleidžia, — šau- 
—- prie vartų stovi kariška po- kiu, už vartų pamatęs savo ba- 
licija ir man mosuoja neiti į vi- rako kaimyną.

Buvo Didžioji Savaitė, atme
nu. Įsidėjau į kišenę cigarečių 
pakelį ir iškiūtinau į kaimą. Gal 
gausiu, sakau, kelis kiaušinius 
Velykoms, močią pralinskmin- 
siu Ji vis tokia verkšlė: pote
riauja ir verkia, verkia ir vėl po- 
riauja. Taigi, eisiu, sakau, ir aš 
pas vokiečius, antai, kiti kiek 
visko prisineša. Nesakiau nieko 
močiai. Ji neleistų, žinau, saky
tų:

— Kaip tu dabar, Bertuli, ūki
ninkas, tokį pulką vištų turėjęs, 
visą kapą net seniams į ubagy- 
ną Didįjį Ketvirtadienį nuvež- 
davai, dabar pats eisi ubagauti. 
Apsieisim: koks gyvenimas, to-

STASĖ VANAGAITĖ - 
PETERSONIENĖ 

šio fragmento autorė.

LITUANIKOS Skulptūros modelis, pastatytas Beverly Shores, bus demons
truojamas kurį laiką Balzeko muziejuje. Arch. E. Masiulis aiškina Lituani
kos Parko projektą, kuriame Lituanikos skulptūra užima dominuojančią po
ziciją. Iš kairės į dešinę stovi: S. Balzekas Jr.r G. Kačanauskas, E, Masiulis 
ir C. Austin, šių metu vasaros pradžioje Beverly Shores lietuviai rengiasi 
iškilmingam paminklo atidarymui. Foto J. Kasakaičio

dų. Aš nesuprantu, kas čia da
rosi. Sakau, ar vėl tie nelabieji 
atvažiavo žmones į “rojaus pek
lą” vilioti. Atsimenu močią ir 
ryžtingai žengiu prie vartų. Ka
reivis vėl mosuoja man šautuvu.

— Ei, koks čia velnias daro-

Now at GLASER’S

RCA...Big family-size screen!

RCAxonscle 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, f 
See it soon. ''

The NARVA 
Moder CM-369 ~
22* diag., 282 sq. In. plctura

— Velniai ant kiaulyčių iš sto
vyklos joja, Bertuli, — atsako.

— Pasiuto, — sakau, — ir 
veržiuosi pro vartus ir pro ka
reivį, atsiminęs, ką dabar daro 
močia.

O ji, mat, už vilnas, atsivež
tas dar iš Varnių, gavo iš vokie
tės mažą paršeliuką, kaip špygą, 
šėrė nuo savęs nutraukdama, 
prausė, šukavo, kad tik kąsnelis 
užaugtų. Sakydavo, girdėjau, 
kaimynėms:

— Juk mano tėvo vieni ūsai 
beliko, pačiulps bent kaulelį, į 
lašinius neįvarysi.

Sandėliuky patvory laikė, klos
tė žiemą skarmalais, kad tik 
augtų. Tik lopšio reikėjo, — 
vaikas, o vaikas, Bet, matai, 
kas: užsimiršdavo ji ir verkšlen
davo mažiau. Matai, moteris: 
vis nori ką nors globoti, auginti. 
Ir va, sakau, Didžiąją Savaitę už
puolimas.

— Leisk, — šaukiu lietuviš
kai kareiviui.

šis tik padilbt savo didelėm 
akim į mano margą ryšulėlį ir 
priėjęs arčiau, kad tvers iš ran
kų, vos ant žemės neiškrito. Pra
skleidė kamputį ryšelio ir, pama
tęs kiaušinius, šypt-šypt ir sa
ko:

— Spekuliant.

— Neduokim! — pasigirsta 
į daugiau balsų.

— Vyrai, nekelkit skandalo! 
sako komendantas.

O aš einu ant vieno, o ką man 
I padarys daugiau negu padarė. Aš 
j drąsiai eina prie Vyriausio Kiau
lių Gaudytojo ir sakau:

— Ponas, gėdos turėk iš žmo- 
[ nių atimti ne tik kąsnį, bet ir 
džiaugsmą. Mūsų moterys ūki- 

j įlinkės, ir mes. Jos augino, šė- 
I rė, glostė savo parše yčius. Tai 
I joms priminė namus, paliktas 
pilnas kiaulides. Viena kita ža
dėjo šventėms pasiskersti, savo 
šeimą pradžiuginti. Juk mes 
pusbadžiu gyvenam, nors jūsų 
popieriuose mes gerai maitina
mi. Versk, sakau ramiai komen
dantui.

Komendantas išvertė. Ar vis
ką, ką aš žinau.

Vyriausias Kiaulių Gaudyto
jas žvilgčiojo tai į mane, tai į 
kriuksinčias sunkvežimy kiau
les.

— Jei jau tikrai toks įsakas 
— versk, sakau komendantui, — 
kad negalima kiaulių auginti, tai 
mes visi čia susirinkę sakome, 
kad daugiau neauginsime. Priža
dame. Bet leiskit šitas, mūsų 
užaugintas pasiskersti. Mes taip 
pat pažadame, kad trečią dalį 
skerdienos paskirsime stovyklos 
ligoniams. Atvažiuokit po šven
čių, nė vieno šerio stovykloje ne- 
berasit, prižadam.

Komendantas išvertė. Vyriau
sias Gaudytojas pasižiūrėjo į ma
ne ir sako:

— Smarkus tu senis, patinki 
man. Tai kuri tavo kiaulė, atsi
imk.

— Ne, aš vienas neimsiu. Ati
duokit visiems, — sakau.

— Imk, Bertuli, nebūk kvai
las, — šaukia moterys, — imk, 
savo ne svetimą.

— Nutilkit, — sakau, — ne
duos visiems, neimsiu nė aš. Kaip 
visiems, taip ir man.

— žinai, seni, — sako Vyriau
sias Gaudytojas, — Anglijoj tu 
būtum Vyriausias Kiaulių Au
gintojų Unijos bosas. Pasiimkit 
kiekvienas savo kiaules, ir jei 
po švenčių aš rasiu bent vieną 
šerį, seni, tai išsivesiu ir kiau
les ir tave.

— Ačiū, ponas, va, žmogus 
esi. Tai per Velykas kviečiu į 
svečius. Mano žmona lietuviškų 
dešrų padarys.

Vyriausias Gaudytojas nusi
juokė ir atidarė sunkvežimį. 
Kiekvienas nešte išsinešė savo 
kiaulę. Ir aš, padavęs močiai

Ian

Popiežiaus Pauliaus 
“stebuklas”

Praeitą gruodžio mėnesi 
kydamas Australiją popiežius
Paulius VI, atrodo, pagydė X 
melų mergaitę Dianne Bren
nan, kuri prieš kurį laiką virs
dama buvo susižeidusi nugarą 
ir gipse gulėjo ligoninėje vi
siškai negalėdama judėti, o 
dabar jau vaikšto kriukių pa-

gnlba. Popiežiaus niolorkadai 
pravažiuojant pro ligoninę Di 
anos tėvas jų išnešė prie kelio 
ir paprašė palaiminti. Popie
žius liepė automobili sustab
dyti ir priėjęs rankas uždėjęs 
pasimeldė. Mėnesiui praėjus 
daktarai rado, kad viena jos 
koja jau pagijusi ir mergaitė 
pradėjo pirma rateliuose važi 
nėti, dabar kriukiais pasirem
dama vaikšto.
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Here’s a lot of 
Portable TV 
for the money
This one combines big-screen 
portable viewing pleasure x- 
with traditional RCA quality 
performance at a surprising/- _ 
budget-pleasing price. Powerful 
Sportabout chassis and precision 
engineered tuners deliver a <
superb picture and long-lasting , 
dependability. Handsome /
luggage-type handle makes it 
a convenient take-along set 
Come in and see The Trimette 
in action. J

The TRIMETTE
Model AP-184
IS* diagonal plctura

LOW LOW PRICE NO MONEY DOWN

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

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS

kiu, žinoma, lietuviškai, — jei 
už savo daiktą sau Velykoms 
kiaušinėlj nešu. Ką? Ar ir jus 
raudonos blusos apsėdo, nevido
nai!

Kareivis iš mano šaukimo su
prato, kad aš jo neglostau ir at
leidimo neprašau, tad trenkė ma
no ryšulėlį į patvorį ir parodė, 
kad galiu eiti pro vartus.

— Ach tu, pūzrai, galvoju, — 
pagriebiau varvantį ryšelį iš pa
tvorio, — vis, sakau, gal dar ne
viskas išvarvės — ir maunu pro 
kareivį. Ir taip noriu duoti jo 
srėbtuvan su tuo varvančiu ry
šulėliu, bet atsimenu močią, tai 
tik lekiu pirmyn ir girdžiu, kaip 
anas juokiasi.

Ir juo gilyn į stovyklą, juo la
biau girdisi moterų ir paršelių 
klyksmas, o vyrų keismai.

Aš bėgu tekinas prie būrio 
žmonių, kuris apstojęs sunkveži
mį. Matau ašarojančią močią — 
ir man viskas aišku.

— Ubagai, karaliaus vaikai, iš 
ubagų blusas renkat, gėda, gėda 
jums, — šaukiu per žmones, var
vantį ryšelį iškėlęs, — ubagai, 
karaliaus vaikai!

— Tylėk, tėvai, dar suareš
tuos, — sako verkdama močia.

— Ubagai, karaliaus vaikai! — 
šaukiu ir vis veržiuos pro žmo
nes pirmyn prie sunkvežimio.

— Bertuli, nusiramink, visų 
atėmė, ne tavo vieno. Seniai sa
kė, kad draudžiama kiaules au
ginti, — sako lietuvis stovyklos 
komendantas.

— Vyrai, neduokim! — šaukiu, 
net mano ūsai dreba. —

ryšulėlį (pamanykit, net tris 
kiaušinius radome sveikus) iš 
pat kampo išsitraukiau mažiau
sią, bet gražiausią paršiuką.

Per Velykas tikrai atvažiavo 
pas mane Vyriausias Gaudyto
jas, atėjo su komendantu, dar 
šokolado atnešė.

O mano močia, išleidusi pro 
duris, pasakė;

— Matai, žmogus buvo. Jei tu 
tuos nelabuosius būtum taip iš
keikęs, būtų pakorę ir tave ir 
kiaulę.

Atsargiai su sacharinu
Wisconsin universiteto bio

chemikas Dr. George T. Cry- 
an. kurs anksčiau buvo per
spėjęs žmones nevartoti cyclo- 
matų (pasaldinamųjų priesko
nių), nes tie gali sukelti vėžį, 
dabar paskelbė antrą perspėji 
iną, ši kartą prieš sachariną, 
patardamas jo vengti nema
žiau kaip cyclomatų ir kilų 
dirbtinų saldinamųjų chemi
kalų.

CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA

G. VERDI 4 V. OPERA

TRAVIATA
Operos spektakliai: 1971 m. gegužės mėn. 1 d., 8 vai. vak.

gegužės mėn. 2 d., 3 vai. popiet 
gegužės mėn. 8 d., 8 vai. vak.

ALEKSANDRAS KUČIŪNAS, Dirigentas ir Režisierius

SPEKTAKLIAI — Marijos mokyklos auditorijoje, 
67th ir So. California Avenue. 
Chicago, Illinois.

BILIETŲ KAINOS: 8,7, 6, 5 ir 4 dol. Premjerai $1.00 brangiau.

VISI BILIETAI GAUNAMI MARGINIUOSE

Užsakant bilietus paštu, prašome siųsti čekį LITHUANIAN 
OPERA OF CHICAGO pavadinimu, kartu su sau pačiam adresuotu 
voku ir pašto ženklu, būtinai pažymint ir spektaklio datą, šiuo 
adresu: J-

2511 West 69th Street
CHICAGO, ILLINOIS 60629

VISI LIETUVIAI NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI

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.

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

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

I

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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“Kai liaudis perėmė valdžią... ”
Lietuvos karo vadams 1940 metais pasiūlius vyriau

sybei nesipriešinti Maskvos ultimatumui, sovietų tankai 
pradėjo riedėti svarbiausiomis Lietuvos miestų ir mies
telių gatvėmis. Lietuvos prezidentas, pamatęs nekovin
gas ministrų nuotaikas, nutarė išvykti į užsienį, o Lie
tuvoje likęs premjeras rusų buvo suimtas, ištremtas į 
Rusijos gilumą, ir ten nukankintas. Kartu su raudonąja 
armija įmaršavo įį kraštą gausūs sovietų policijos dali
niai, kurie pirmon eilėn grobė Lietuvos bankuose buvusį 
auksą ir svetimą valiutą.

Kartu su sovietų tankais Kaunan atvažiavo ir Poz- 
dniakovas su Dekanozovu. Jiedu įsakinėjo sovietų polici
jai, ką suimti ir ką laikinai palikti; ką atvežti į sovietų 
ambasadą, ir ką su kuo kalbėti Ne Sniečkus ir ne Meš
kauskienė sprendė, ką kviesti naujon Lietuvos valdžion, 
bet Dekanozovas. Tuo metu Kaune įtakos turėjusieji ko
munistai tiktai pildė okupanto atstovų valią, bet svar
besnių klausimų nesprendė. Jie buvo Dekanozovo pasiun
tiniais, įsakymų vykdytojais, bet ne sprendėjais.

Suėmus premjerą Antaną Merkį, Lietuvos prezi
dentu buvo paskirtas Justas Paleckis, prieš porą metų 
kelionės Sovietų Sąjungon metu įtrauktas į sovietinio 
imperializmo orbitą. Premjero pareigoms Dekanozovo 
buvo parinktas rašytojas Vincas Krėvė — Mickevičius. 
Jis buvo iškviestas į Maskvą, kur tarėsi su Molotovu įvai
riais Lietuvos ateities reikalais. Jokių pasitarimų nebu
vo, kaip vėliau rašytojas Krėvė aprašė, bet buvo tiktai 
naujo valdovo įsakymai. Pirmiausia Molotovas išdėstė, 
kokia privalanti būti lietuvių tautos ateitis, o ir kokiais 
klausimais turėtų rūpintis .Lietuvos valdžia. -Lietuvon 
grįžęs rašytojas Krėvė atsistatydino, nes jis nenorėjo 
būti sovietų valdžios įsakymų vykdytojas. Rusai primetė 
savo valią ne vien primestam premjerui, bet jie įsaki
nėjo, kas daryti kiekvienu svarbesniu klausimu. Savo 
įsakymams ir nurodymams naudojo Lietuvoje buvusius 
laikraščius ir radijo stotis.

Sovietų armijai įsiveržus į Lietuvą, į valdžios įstai
gas buvo pastatyti rusams draugingi ir rusų atstovų įsa
kymus pildantieji žmonės. Kad lietuviui kartais nekilti; 
kokios abejonės dėl vieno ar kito įsakymo, prie naujai 
paskirto lietuvio ministro buvo priskirtas pavaduotojas 
rusas. Kiekvienas žino, kad ministras pavaduotojo tu
rėjo klausyti. Valdžią perėmė rusų parinkti komunistai, 
arba su rusais glaudžiai bendradarbiaujantieji žmonės.
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Londone Nidos klubo spaustu
vėje jau atspausdintas užsieniuo
se gyvenančių Lietuvos social
demokratų žurnalas Mintis. Jis 
JAV pasirodys balandžio mėn. 
viduryje.

Minties turinys: Vedamasis, 
kur pasisakoma, kodėl dar vie

Suvereninių Lietuvos teisių pagrobimą ir jų perdavimą 
ne Lietuvos, bet Sovietų Sąjungos gerovei dirbantiems 
žmonėms komunistai vadina “valdžios perdavimu liau
džiai”. Nieko liaudžiai rusai nedavė. Jie tiktai kalba, kad 
valdžią perdavė liaudžiai, bet valdžią jie pagrobė tiktai 
sau. Kiekvienas Dekanozovo paskirtas ministras žinojo, 
ko klausyti. Jam buvo aiškios konsekvėncijos, jeigu jis 
kartais būtų drįsęs kitaip pagalvoti arba būtų ryžęsis 
įsakymo nepaklausyti.

Okupuotoje Lietuvoje komunistai valdžios liaudžiai 
neperdavė, bet komunistinė propaganda nuo pirmos įsi
veržimo dienos tokius melus pasakojo per radiją, tokias 
mintis kartojo ir spaudoje. Komunistus pažįstantiejj 
šiuo melu nebetiki, bet atsiranda ir tokių lėkštapročių, 
kurie patiki. Ne tiktai patiki, bet juos kartoja vadina
moje liberališkoje ir katalikiškoje spaudoje. Naujienos 
keliais atvejais tai nurodė. Už tų faktų iškėlimą, Vilniu
je buvo parašytas ir bal. 7 d. Vilnyje atspausdintas nau
jas straipsnis prieš Naujienas. Tas pats senas komparti
jos narys ir lietuvių skundikas, šį kartą pasirašęs J. Gie
draičio slapyvardžiu, kolioja Naujienas ir jų redaktorius. 
Jis rašo apie išgalvotą Naujienų “dešinį fanatizmą”, apie 
šio dienraščio “nedemokratiškumą”, apie “nepakantru- 
mą”, “įniršimą” ir kitus niekus. Mes taip pat galėtume 
komunistus iškolioti, bet šitokių metodų mes nevartoja- 
me ir nevartosime. Komunistai koliojasi, nes neturi ar
gumentų, o mes priminsime skaitytojams kelis faktus, ku
rie komunistams labiau kenkia, negu karščiausios kolio- 
nės.

Šia proga mes norime priminti, kad komunistai ne tik 
okupuotoje Lietuvoje valdžios neatidavė liaudžiai, bet jie 
tos valdžios neatidavė ir Rusijos liaudžiai. Rusijos liau
dis komunistų yra nei kiek nemažiau skriaudžiama, negu 
Lietuvos liaudis. 1917 metais Rusijoje buvo pravesti rin
kimai į steigiamąjį seimą. Carą nuvertusieji rusai norėjo 
išsirinkti seimą, kuris paruoštų konstituciją ir padėtų tei
sinius pagrindus kraštui valdyti. Rusų steigiamojo sei
mo rinkimuose dalyvavo visos to meto politinės rusų par
tijos. Rinkimuose dalyvavo ir rusų bolševikų partija, kuri 
tada dar nesivadino komunistine. Tai buvo vieninteliai 
laisvi rinkimai, kur kiekvienas rusas galėjo pasirinkti mė
giamiausius atstovus. Bet bolševikai tuos rinkimus pra
laimėjo. Daugiausia balsų gavo darbiečiai, socialistai re
voliucionieriai, socialistai demokratai, bet ne bolševikai. 
Leninas leido rusų steigiamojo seimo atstovams suvažiuo
ti ir vieną dieną paposėdžiauti, bet sekančią dieną jis pa
siuntė Kronštato jūrininkus ir įsakė seimą išvaikyti.

Rusijos liaudis per steigiamąjį seimą būtų galėjusi 
perimti Rusijos valdžią, bet komunistai neleido. Komu
nistai, būdami mažumoje, nuo 1917 metų tą valdžią tebe
laiko ir šiandien. Komunistai primetė savo valdžią rusų 
tautai, jie primeta ją kiekvienai pavergtai tautai. Komu
nistai primetė savo valdžią pavergtai Lietuvai, kaip jie 
primetė ją ir pavergtai Čekoslovakijai. Komunistų pa
vergtuose kraštuose valdžia ne liaudies rankose, bet liau
dį pavergusių komunistų rankose.

nas žurnalas leidžiamJ. Vil
kaičio — Lietuvoje ėjusi prieš
karinė Mintis. J. Valaičio — 
Lietuvos politinės partijos išei- 
vojoje. J. Valaičio — Socialis
tinis internacionalas ir Lietuva. 
J. Vilks — K. Bielinis — Sei
mo atstovas, J. Vilčinsko__So-

cializmas Lietuvoje. J. Pakal- 
koa — LSDP frakcija St. Seime.

Toliau seka spaudos apžvalga 
— a. Lietuva Britų užsienių rei
kalų ministerijos dokumentuose, 
antrojo pasaulinio karo diplo
matiniai dokumentai, kurie lig- 
šiol buvo slaptai. Jie pereitais 
metais buvo išimti iš archyvo. 
Juose aprašyta Lietuvos, Lat
vijos, Estijos valstybių inkor
poravimas į Sovietų Sąjungą ir 
kokius žygius tuo reikalu darė 
Anglijos vyriausybė. Tie doku
mentai tik dabar viešumoje pa
sirodė.

b. Slapto domokratinio sąjū
džio Sovietų sąjungoje progra
ma. ši programa 1970 m. buvo 
slaptai atgabenta Anghjbn *iš 
Sovietų Sąjungos. Tos progra
mos ištraukos pasirodė spaudo
je, bet čia skelbiama tokios iš
traukos, kurios viešai dar nepa
sirodė. Toje programoje pasi
sakyta apie Lietuvą, o taip pat 
Latviją ir Estiją.

Literatūrinė dalis — Edt. Cin- 
zas-Mergaitė su apelsinu (apy
saka). Kazimieras Barėnas — 
Ištrauka iš nespausdinto roma
no — Dvidešimt viena Veroni
ka. Vytautė Žilinskaitė — Juo
kas (feljetonas).

Kronika— Socialistiniame pa
saulyje ir Europos socialistų 
partijose. Santrauka anglų kal
ba.

žurnalo viršelis pagamintas 
E. Matuko.

Žurnalo redakciją sudaro ko
misija.

Administracijos adresas šis: 
Mintis 2, Ladbroke Gardens, 
London, W. H, England.

žurnalo kaina $2.
žurnalas savo atstovybes tu

ri Bostone, Keleivis, Chicagos 
ir New Yorko atstovybių atre- 
sai bus paskelbti vėliau.

žurnalas Mintis turėjo išeiti 
pereitų metų pabaigoje, bet dėl 
netikėtų techniškų kliūčių dar
bas užsidelsė. Be to, Londono 
pašto tarnautojų streikas taip 
pat sulėtino žurnalo pasirody
mą.

žydų socialdemokratų 
suvažiavimas

Žydų socialdemokratų parti
jos atstovų suvažiavimas prasi
dėjo balandžio'pradžioje Tel- 
Avive.

Į tą suvažiavimą buvo pa
kviesti socialistų internaciona
lo ir visų kitų veikiančių įvai
riose šalyse socialdemokratų 
partijų atstovai. Draugišką, 
nuoširdžiai parašytą pakvietimą 
gavo ir Lietuvos socialdemokra
tų Užsienių delegatūra.

Prisimintina, kad Lietuvos so
cialdemokratų partija nuo die
nos jos įsikūrimo glaudžiai ben
dradarbiavo su žydų socialdemo
kratais, kurie buvo susimetę į 
savo Bundą.

žydų Bundas savo veikimo 

metų pabaigoje pasisakė už Lie
tuvos nepriklausomybę. Pir
mais Lietuvos nepriklausomy
bės metais — žydų socialdemo
kratų Bundas nustojo veikęs. Jų 
dalis įsijungė į žydų sionistų so
cialistų sąjūdį, kiti jų įstojo į 
Lietuvos socialdemokratų par
tiją . štai kodėl Izraelio žydų 
socialdemokratų partija nepa

Vokietijos lietuvių socialdemokratų 
suvažiavimas

VOKIETIJA. — šių metų ko
vo 27-28 d. įvyko Vokietijos 
Lietuvių socialdemokratų drau
gijos narių visuotinis suvažiavi
mas. Dalyvavo keliolika drau
gijos narių ir dvi dienas svars
tė ilgą dienotvarkę.

Svarstant lietuvių visuomenės 
Vokietijoje reikalus, ilgiau bu
vo sustoja ties bendruomenine 
veikla ir šiais metais įvykstan
čiais Krašto Tarybos rinkimais. 
Teko išgirsti ’ nusiskundimų, 
kad Draugijos nariai, aktyviai 
dalyvaudami bendruomenės in
stitucijose, mažai turi laiko drau 
gijos reikalams. Tie gi bendruo
meniniai reikalai institucijų vir
šūnėse lyg sustingo vietoje. 
Krašto Taryba per visą trijų 
metų kadenciją jau pirmoje, se
sijoje, padarius nutarimus dėl 
bendruomenės statuto pakeiti
mo, kasmet savo sesijose sta
tutą svarstė, bet pakeisti ir sta
tutą. pritaikyti esamoms sąly
goms nepajėgė. Antras svar
bus klausimas — Krašto Tary
bos rinkimų nuostatai.

Nežiūrint, kad Krašto tarybos 
rinkimuose 1967 metais buvo su
klupta, balsuojant už akių ko- 
respondenciniu būdu ir Garbės 
teismas savo išvadas Tarybos 
sesijoje užbaigė konstatavimu, 
kad rinkimai buvo pravesti ne
tvarkingai, ir tarybos narių da
lis pasiūlė tarybai išsiskirstyti 
ir naujus rinkimus paskelbti, vis
gi Krašto taryba nutarė šiais 
metais visus rinkimus vykdyti 
korespondentiniu būdu. Tokiems 
rinkimams būtini tikslūs narių 
sąrašai ir svarbūs sunkiai įvyk
domi du momentai: pirmas — 
kad Rinkimų komisijos išsiųsti 
balsavimo lapai patektų balsuo
tojams, ir kaip pasielgti, jeigu 
balsuotojų dalis negaus balsavi
mo lapų; antras — garantija, 
kad balsuotojų grąžinami Rin
kimų komisijai jos nurodytu ad
resu balsavimo lapai negalėtų 
būt paliesti iki Rinkimų komi
sija juos visus vienu kartu pri
ims ir skaičiuos.

Suvažiavimas nutarė rinki
muose dalyvauti ir tartis su ki
tomis liberalinėmis grupėmis dėl 
bendruomenininkų sąrašo suda
rymo.

Suvažiavimas pasisakė už kon

miršo Lietuvos socialdemokratų 
ir, susiradusi jos Užsienių dele- 
gatūros būstinę, pasikvietė da
lyvauti jų suvažiavime.

Iš kitur atvykusioms atsto
vams pažadėtas nemokamas vieš 
būtis ir valgis.

šių metų socialistų interna
cionalo tarybos posėdis numa- 
tytas Helsinkyje, Suomijoje.

Ii rr~n'"'l[Į T—

taktą su kitomis lietuviškomis 
organizacijomis lietuvių veik
loje.

Suvažiavimas konstatavo, kad 
Draugijos veikla nors nesparčiai, 
bet plečiasi, įsijungia naujų na
rių ir tvirtėja ryšiai su kitų 
kraštų lietuvių socialdemokra
tinėmis organizacijomis.

Buvo pakeistas draugijos sta
tutas, įvedant Revizijos komisi
ją ir atsisakant nuo Tarybos.

Aptarti spaudos reikalai. 
“Apžvalgos” redakcija paragin
ta dažniau išleisti lapelį.

Išrinkti draugijos valdyba ir 
revizijos komisija.

Nutarta pasveikinti kitų kra
štų liet, socialdemokratų organi
zaciją.

Padėkojus Tarybai ir valdy
bai ir pavieniams asmenims už 
atliktus darbus, suvažiavimas 
draugiškoje nuotaikoje užbaig
tas. J-a

KUNIGUI SVARBIAUSIAS 
TIKSLAS TAI APSIVESTI
Katalikų kunigas William 

Mansenau, 35 metų amžiaus, 
kurs užpernai Bostone apsive
dė su buvusia vienuole ir buvo 
suspenduotas, dabar gavo kuni
go darbą Dunstable, Mass., pro- 
testonų kongregacionalų bažny
čioje, kurioje nuo gegužės 1 d. 
jis vadovausiąs ekumeninėms 
pamaldoms, taip, kad “kiekvie
nam bus leista pasilikti prie sa
vo ligšiolinių įsitikinimų”.

Kun. Manseau pasisakė ve
dęs, kadangi “savo gyvenime 
priėjau kryžkeles, kur tikrai pa
jutau, kad norėdamas pasilik
ti ištikimu. Evangelijai, aš pri
valau įžengti į giliausią Evan
gelijos su krikščioniu santykį 
— tai yra apsivesti”.

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI DEMOKRATINĮ
DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS“

RAŠO A. P.

OLDENBURGAS
3

Tame pačiame policijos namelyje vie
name mažame kambarėlyje buvo įsikūrusi 
pašto įstaiga. Tik vienas jos tarnautojas ir 
tebuvo. Pradžioje , kol po praūžusio karo 
gyvenimas nebuvo dar susitvarkęs, neve
ikė Vokietijos paštas, tad nė Į stovyklą 
laiškai neateidavo. Paskui pradėjo ateidi
nėti. 1946-jų metų vasarą pasirodė pirmie
ji laiškai iš Amerikos. Jie buvo tiems labai 
laimingiems, kurie turėjo Amerikoje gimi
nių. Žmonės rytmečiais jau anksti grupuo
davusi prie pašto, laukdavo laiškų, atsi
imdavo patys. Kurie neatsiimdavo, tiems 
paštininkas vėliau išnešiodavo. Kai pabė
gėliai Vokietijoje pradėjo leisti lietuviškas 
knygas, kiekvienas naujas leidinys irgi 
pašte pardavinėjamas būdavo.

Tur būt, pati didžiausia ir niekuomet 
darbo nepritrūkusi stovyklos Įstaiga buvo 
maisto dalijimas ir virtuvė. Daug tarnau
tojų ir darbininkų čia dirbo. Virtuvėje di
deliuose katiluose virė kavą pusryčiams, 
sriubą pietums ir vėl kavą vakarienei. 
Žmonės eidavo su indais, stovėdavo eilėje, 
įpildavo žmogui normą kavos arba sriu
bos, ir nešdavosi jis namo, ir valgydavo 
savo kambaryje. Duoną, sviestą ir cukrų 
išdalydavo visai dienai. Kurie norėdavo, 
galėdavo nesinaudoti virtuve, galėdavo at
siimti savo davinį sausais produktais. Daž

niausiai taip darydavo šeimos, turinčios 
šeimininkę. Viengungiai buvo priversti sto 
vykios virtuve naudotis. Viename virtuvės 
barako gale dalydavo virtą maistą, o ki
tame sausus produktus. Abiejuose vitose 
būdavo eilės, ir kasdienines naujienas mo
terys išsipasakodavo tose eilėse stovėda
mos.

Stovyklos pirtyje buvo tik dušai. Ne- 
visuomet ta pirtis veikdavo, šeštadienių 
popietėmis pakurdavo, vieną šeštadienį 
vyrams kitą moterims. Vienas jaunas vy
rukas buvo jos prižiūrėtoju ir aptarnau
toju.

Stovyklos gydytojas ir ambulatorijos 
vedėjas buvo Jonas Sadauskas. Gyveno 
stovykloje ir jo brolis Jurgis, taip pat gy
dytojas. Nuolatinė ambulatorijos gailestin 
goji sesuo buvo Vitkienė. Jos vyras Vitkus 
kuri laiką buvo policijos viršininku. Buvo 
ambulatorijoje keletas kitų tarnautojų, bet 
jie keisdavosi. Ambulatorijoje būdavo su
teikiama pirmoji pagalba susirgusiam, iš
rašomi būdavo nedarbingumo pažymėji
mai, labai geri nuo viršaičio Liobės atsi
ginti, būdavo skiepijami žmonės. Sunkiau 
susirgusius siųsdavo Į ligoninę.

Buvo dvi pabėgėlių ligoninės: Hahn ir 
Huntlosen. Hahn ligoninė buvo į šiaurę 
nuo Oldenburgo, Huntlosen j pietus. Abi 
buvo toliau nuo gyvenamų vietų, apie 20 
kilometrų nuo paties miesto, miškuose. 
Ypač puiki savo pušynais buvo Huntlosen 
ligoninė. Abi buvo gerai Įrengtos ir su geru 

medicinos personalu, kuri sudarė įvairių 
tautybių pabėgėliai.

Kunigų Unterm Berg stovykloje buvo 
trys: Bacevičius, Miliauskas ir Šumanas. 
Visi katalikų tikėjimo. Jokio kito tikėjimo 
dvasiškių nebuvo toje stovykloje. Bacevi
čius buvo stovyklos klebonu, Miliauskas — 
gimnazijos kapelionu, o Šumanas, silpnos 
sveikatos, šiaip stovykloje prisiglaudęs gy
veno, be jokių pareigų.

Didelis kambarys viename barake buvo 
paverstas Į stovyklos koplyčią, buvo Įreng
tas jame altorius. Sekmadieniais klebonas 
laikydavo ten mišias ir sakydavo pamoks
lus. Koplyčią prižiūrėdavo nuolatinis za
kristijonas Gataveckas.

Turėjo stovykla ir savo laikrašti. Iš
eidavo jis kasdian, dviejų puslapių, maši
nėle rašytas ir šapirografu padaugintas. 
Pirmojo puslapio viršuje būdavo šitoks 
laikraščio pavadinimas:

MŪSŲ DIENOS

Oldenburgo Lietuvių Inforcinis Biule
tenis

Leidžia — Unterm Berg L T. B. Komi
tetas.

Redaguoja — Redakcinė Kolegija
Nors buvo skelbiama, kad redakcinė 

kolegija ir komitetas leidžia, visu redaga
vimu ir leidimu rūpinosi tik vienas žmo
gus — Ilmonis. Pradžioje jkj “Paskutinių 
naujienų’’ pavadinimu duodavo jis pa
saulines žinias. Toliau būdavo žinelių iš 

lietuvių gyvenimo Oldenburgo stovyklose, 
iš jų kultūrinės veiklos, minčių ir pasisa
kymų stovyklinio gyvenimo klausimais, o 
kartais ir koks trumpas eilėraštis, Ilmonio 
ar Kozulio parašytas.

1946 metais kovė 30-tą buvo išleistas 
neperiodinis “Mūsų Dienų” leidinys, pa
vadintas “Godos”. Jo redaktoriumi — 
leidėju buvo pasirašęs AI. Ilmonis. Tira
žas — 500 egz., paskiro egz. kaina 6 Rm.

Pirmajame puslapyje buvo įdėtas Braz 
džionio eilėraštis “Atmnimų miestas”. To
liau — benamių tremtinių likimą gražiai 
poetiškai apšnekėjo kažkas pasirašęs St 
Vygando slapyvardžiu. Straipsnio pava
dinimas — “Mūsų vargo keliai”. Gražų 
beletristini dalykėli, “Jaunystė tarp kny
gų”, davė Pr. Kozulis. Klemensas Jūra pa
skelbė savo eilėraštį “Į praeiti ženkim...” 
Skliausteliuose buvo pasakyta, kad tai iš 
poemos “Kęstutis”. Tarptautinės politi
kos ir Lietuvos likimo klausimu rašė Ed
vardas Karnėnas straipsnyje “Ant Balti
jos kranto”. Vėl Pr. Kozulio eilėraštis bu
vo — “Ruduo ir karalaitė”. Ilgesnį straip
sni apie “Humanizmą ir toleranciją’’ ra
šė Klemensas Jūra. Sekė R. čipkaus eilė
raštis “Prisiminimas (Tėvui)” ir Pr. Ko
zulio eilėraštis “Vakaras”. Ir pačiame ga
le buvo “Atviros pastabos” apie stovyklos 
negeroves, ir buvo aprašytas estų bei lie
tuvių gyvenimas Oldenburge. Skyrelį apie 
lietuvių gyvenimą cituoju:

“Praleidus šv. Kazimierą ir Užgavėnes 

dabar laukiame Velykų. Nekalbant apie 
išimtis, Gavėnia lietuvių tarpe pergyve
nama prisilaikant tautinių ir religinių pap
ročių. Daug teigiamos įtakos turi stovyk
lose dvasiškiai. Katalikų dvasiniai reika
lai yra aprūpinami iš stovyklose Įrengtų 
koplyčių. Evangelikų reikalai šiuo atžvil
giu yra pamiršti. Evangelikų dvasiškiai 
nei karto nebuvo aplankę Oldenburgo lie
tuvių — evangelikų. Reikia tikėtis, kad šį 
reikalą suinteresuotieji asmens išjudins. 
Evangelikų tarpe yra daug tikrų, gerų ir 
dorų lietuvių. Per Velykas Unterm Berg 
lietuvių tautinėje stovykloje žada Įvykti 
choro krikštynos. Chorui vadovauja darb
štus muzikos vadovas p. Linevičius. Krik
štynų koncerte pasižadėjo dainuoti Juzė 
Augaitytė, gerai pažįstama mūsų operos 
solistė. Pavasario sezono pradžioje snau
dę, jau pakilo ir sportininkai, kurie pe
reitais metais smarkiai pliekė latvius, es
tus, jugoslavus, kanadiečius, škotus ir 
vokiečius.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
“N A U J I E N A S”
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2«5« W. 63rd STREET 
Gfi*> talaf„- PRospoct 8-3229 

R«xid. Mat} WAlbrook M076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai, ryto, 

įuo 7 iki 9 vai, vak. Treč. uždaryta.

R*x- tai. 2394683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tai LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimu 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telofu PRospect 8-1717

DR. S. BIEŽ1S
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rex-: 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezidu 388-2233
OFISO VALANDOS: 

rtrmadieniais ir ketvirtai 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN - EIS1NAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

BALTIMORE MD.
Parengimas mokyklos išlaikymui

šeštadieninės mokyklos tėvų 
komitetas kovo 21 d. Lietuvių 
svetainėje surengė pietus mo
kyklos naudai. Publikos susi
rinko tiek, kad prie stalų pri
trūko vietos. Vieni atėjo skanių 
pagamintų pietų pavalgyti, kiti 
savo auka prisidėti prie mokyk
los išlaikymo, o dar kiti su pa
žįstamais ir draugais susitikti 
ir pabendrauti.

Komiteto nariai ir jų talkinin
kai turėjo apsčiai darbo, pa
tarnaudami svečiams. Saurusai- 
tis lyg prie kėdės prikaltas sė
dėjo ir vos spėjo bilietus parda
vinėti. Profesorius Glemža vien
marškinis bėgiojo po salę ir pa
laikė tvarką. Simpatingos šei
mininkės (gaila, kad jų visų 
negaliu išvardyti) bėginėjo ir 
žiūrėjo, kad svečiams nieko ne
pritrūktų, o ponia Saurusaitie-

GRADINSKAS
VOKIŠKAS

AM-FM RADIJAS
TIK $45.00

nė su virintos buteliuku gp1*11* 
kė visus stalus ir pripildė stik
liukus, ragindama išgerti, kad 
apetitas būtų geresnis.

Ponia česonienė tvarkė alimės 
šulinį. Jos pasidarbavimu buvo 
gauta nemažai vertingų dalykų. 
Pobūvio dalyviai buvo patenkin
ti ir dėkingi komitetui, kuris 
sugebėjo viską gražiai sutvar-

Kartkartėmis yra suruošiaj- 
mi vaikų vieši pasirodymai su 
programomis, kurių sudarymu 
rūpinasi mokytojos. Tie vaikų 
pasirodymai yra gausiai publi
kos lankomi. Jie yra sėkmingi 
ir finansiniu atžvilgiu. Tokiu 
būdu susidaro pajamų mokyklai 
išlaikyti. Parengimų pajamo
mis bei šiaip sutelktomis lėšo
mis yra apmokamos mokytojų 
algos bei kitos išlaidos.

— Lietuvių taryba, kuri pa- 
sidavino Altos skyrium, kaip ir 
praeityje, surengė Vasario 16 
minėjimą — bankietą, pakvie
čiami aukšti miesto pareigūnai, 
kongresmanai ir senatorius. Per 
minėjimą laisvinimo reikalams 
buvo surinkti keli šimtai dolerių. 
Sumani valdyba, kuriai Ivado- 
vauja advokatas Grajauskas, su
rinktus pinigus pasiuntė Lietu
vių fondui.

Ar taip derėjo daryti, spręs
kite patys. Kelmukas

umtau. Pilnu ni ak <i>t padaręs 
klubo veiklos apžvalgą, papra 
Šė visus mirusius klubo narius 
pagerbti minutės atsistojimu

Paskutiniu laiku mirė šie 
klubo nariai: Rudauskąs ir 
Baličas.

Klubo susirinkimas nutarė 
gegužės mėn. d. Hollywood 
Inn svetainėje surengti pasi
linksminimo vakarą. Sėkmin- 
gu vakaro pravedhnu apsiėmė 
rūpintis Sofija Vanco ir Alton 
sas čičelis.

Šiaip susirinkime dėl įvai
rių smulkių organizacinių 
klausimų ir klausimėlių gero
kai buvo pasiginčyta bet gana 
gausus narių atsilankymas bai 
gė susirinkimą geriausioje 
nuotaikoje. Stasys Juškėnas

kitKiuttue* pua kuo. Sapiegą De- 
rečine 17 amžiuje ant Velykų 
stalo būdavo paguldyti keturi 
kepti stumbrai ir dvylika elnių 
su pauksuotais ragais!

Kai kuriose Lietuvos ir Gudi
jos vietose esą dar gaminami 
puikūs velykiniai pyragai (pa- 
scha) iš sūrio.

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

help your*
HEART FUND” 
help your HEART

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
Tree, ir šeštad. uždaryta.

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

MOVING
A pd ra ust as pe rkra ustymas 

iš Įvairiy atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: F Rentier 6-1882

Ofiso tek: 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: Pirmad. ir penktai nuo 
2 iki 8 v. p.' p.; antrai ir ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8. o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL
. Trečiadieniais uždaryta.______

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS ., 

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

“contact lenses”
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SE1BUTIS
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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tek WA 5-3099

—1“““k
PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,
,1490 kiL Ą. AL

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo &30 iki 9:30 vaL 
ryto.

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

CHICAGO. ILL. 60629
* —...... - y

CLEVELAND. OHIO
Cleveland© ALT susirinkimas

Metinis Cleveland© lietuvių 
organizacijų atstovų susirinki
mas įvyksta sekmadieni š. m. 
balandžio mėn. 18 d. 12 vai. Lie
tuvių Klubo apatinėje salėje.

Darbotvarkėje: valdybos vei
klos, iždo ir revizijos komisijos 
pranešimai, naujos ALT sky
riaus valdybos ir revizijos ko
misijos rinkimai, diskusijos, 
ateities veikla ir kt.

Visos organizacijos prašomos 
susimokėti nario mokestį ($2) 
ir prisiųsti po 3 atstovus.

ALT Clevelando 
skyriaus valdyba

Čikaga vėl išsisuko
Praeitą antradienį, balan

džio 6 d, nepaprasta sniego 
audra nusiautė pietinį Illinojų, 
kur išversti elektros stulpai, 
uždarytos mokyklos ir keliuo
se sustabdytas trafikas. Prie 
Collinsville ir Centralia pasni
go nuo 13 iki 14 colių sniego. 
Tokios audros šiuo metu čia 
nebuvo nuo 1929 metų. Chica- 
goje tą dieną buvo gražus 
oras.

Kita sniego ir šlapdribos au
dra plačiu ruožu siautė Rytų 
pakraščiu, ypač aplink New’ 
Yorką, kurio priemiesčiuose 
pasnigo iki 3 colių sniego.

ŽVAIGŽDĖMS 
SCENOSE

Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sąlyga sėkmingai teatro pradžiai Jis 
iškelia mėgėjus į žvaigždes, išaugina 
abejingą publiką nuolatiniais mėgė
jais, kurie drauge su artistais pergy
vena scenos burtų žavesį. Artėjant 
teatro sezonui, jau dabar reikia pa
rinkti veikalus. Naujienose yra gali
ma gauti naujausius teatrui leidi
nius:

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAI. 
Gražiai išleista, kietais drobės virše
liais, 180 psL knyga. Joje du vaidini
mai — ‘Tubulis ir Dundulis”, 3 veiks
mų linksmas nutikimas, taip pat 
“Svajonių Šalis”, 5 veiksmų vaidini
mas jaunimui ir suaugusiems. Kama 
4 doL Puikus leidinys kiekvienam 
knygos mėgėjui.

Anatoliįaus Kairio trys knygos:
VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyri

nė komedija, premijuota Čikagos Sce
nos Darbuotojų S-gos, kietais virše
liais, kaina 1.00 doL

DIAGNOZĖ, 3 veiksmų komedija iŠ 
lietuvių gyvenimo Amerikoje. 150 
psl., kaina 1.00 doL

LAISVĖS MEDIS, 4 v. istorinė pje
sė. 120 psl., kaina 1.00 doL

Tegul šie ir kiti scenos veikalai bū
na akstinu gyvuoti esančioms scenos 
mėgėjų grupėms ir impulsu naujiems 
ryžtams, kad lietuviškas žodis, pagar
biai ir didingai ištartas scenose, iš
liktų gyvas Lietuvos ainių kalboje ir 
širdyse.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILL. 60608

BUY y. L SAVINGS BONDS

r IT % A IT Q U" II ! i V U <4 A U M £> ».
BEVERLY HULLS GĖL1HY4MA I

G*LŽS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET į 

Telefonai: PR 14)833 Ir PR š-0134 į 
.-.... -.. -... ■ ■ ...............

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Kartom Ava. — 586-1224

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą. 

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

Jeigu šiais 1971 metais rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, nes vėliau 
jų tikrai pritruks.

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

WALTER RASK - RA.SČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.* HEmlock 4-2123 
Rezid. teP/i«« Glbson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, O. P."Jrj ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS v3» Aparatai - Protezai. Med. Bap- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 

' (Arch Supports) ir L L
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L 
2850 West 63rd St, Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

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

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

skausmus ir nervų netvarką.

Every year we fafh 
to educate thousand^ 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

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

Write: The PretidenT* Convrittee 
Ofi Mental PtterdfttiOA, 
Washington, D. C. 30201.

___________________________  I
I 

hWrtt - --------- I
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Zarasiškiy klubas
Š. m. kovo 4 d. Hollywood 

Inn svetainėje Įvyko Zarasiš- 
kių klubo visuotinas narių su
sirinkimas. šio klubo pirmi
ninkas Stasys Bikulčius, ati
daręs susirinkimą, trumpai 
apžvelgė klubo 35 metų sukak 
ti. C

Iš jo pranešimo sužinota, 
kad Zarasiškių klubas įsistei
gė 1935 metais kovo 8 d. Per
skaitė tilpusius Naujienose tais 
laikais kelis straipsnelius, o 
vėliau padarė apžvalgą klubo 
nuveiktų darbų. Manau, aukų 
skaičiai, susirinkimai, pasi
linksminimai skaitytojui ne
bus įdomūs, tad jų ir neminė
siu. ’

šio klubo pirmoji valdyba 
buvo šio sąstato: Mikas Šilei
kis, pirmininkas, Izidorius Ta- 
rulis vicepirmininkas, T. Ma
čys finansų raštininkas, A. Sai
kus — nutarimų raštininkas, 
ir U. Žukauskienė — iždinin
kė. Iš viso narių buvo 14. Iš 
karto buvo nutarta, kad šiam 
klubui gali priklausyti tik kilę 
iš Zarasų apskrities, bet vė
liau šis nutarimas buvo pakeis 
tas. Buvo suprasta, kad zara- 
siškiai vedę ar ištekėję už 
“svetimtaučio’* kito apskrities 
yra perskiriami, kai tik zara- 
siškiai priimami.

Ir jau antrame susirinkime 
buvo nutarta priimti klubo na
riais kiekvieną lietuvį, šio nu 
tarimo ir dabar laikomasi. Čia 
pat tektų pastebėti, kad pir
masis klubo steigėjas ir pirmi
ninkas Mikas Šileikis po trum
po laiko perdavė pirmininka
vimą Izidoriui Taruliui ir pats 
šiam klubui nebepriklauso. Jo 
daug kas pasigenda. Kai ku
rie klubo nariai mano, ar ne
reikėtų , kad ir su “policijos" 
pagalba j klubą jį grąžinti..

Porą kartų klubas pergyve
no krizę ir net buvo manęs 
likviduotis. Bet vėliau atsiga
vo ir kurį laiką turėjo net 50G

Prohibicijos klausimas
Praeito antradienio balsavi

muose 46 wardo 2 precinktas 
vos vienu balsu beatsilaikė 
nuo prohibicijos; tik 104 bal
sais prieš 103 balsus nubalsa
vo palikti neuždarytas likerių 
parduotuves toje apylinkėje.

To paties 46 wardo 11 ir 25 
precinktai 145 balsais prieš 
126 ir 151 balsu prieš 109 bal
sus pasisakė prieš prohibici
jos grąžinimą, bet 38 precink
tas 153 balsais prieš 83 nubal
savo uždrausti savo ribose al
koholio pardaviihą.

18 wardo 45 precinktas 281 
balsu prieš 126 nutarė pasilik
ti sausas, tai yra svaiginamų 
gėrimų neleisti pardavinėti.

Ir vagis turi žinoti saiką
Tūlas Ricard Carr, 25 metų 

amžiaus vagis, įsilaužęs Į na
mus 35 E. Wacker Dr. prisi
krovė gėrybių į vieną maišą, 
ir kitą ir dar kitą, bet negalė
damas visų išsinešti dalį vogtų 
daiktų paslėpė po laiptais, ku 
riais atrodė mažai kas, ar vi
sai niekas nevaikščiojo, o kitą 
dalį išsinešė, žadėdamas ne
trukus atvykti kitų daiktų pa
siimti, ką ir padarė.

Sualiarmuota policija vagies 
“atsargą” radusi, laukė jo 
grįžtant — ir sulaukė.

VELYKOS PAS SAPIEGAS
Lenkų laikraštis Dziennik 

Związkowy aprašydamas Vely
kų šventes ir vaišes prisimena 
ir apie velykines patiekmenes 
kunigaikščių Sapiegų dvare De- 
rečine:

Per garsiąsias velykines pa-

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Chicagos Našliu ir Naši i ūki y 
Draugiško klubo susirinkimas šį penk
tadienį, balandžio 9 d. dėl artėjančios 
Velykų šventės neįvyks. Pagal klubo 
nutarimą susirinkimas bus tik gegužės 
14 d. Taigi klubo nariai ir narės bei 
norintieji įstoti kluban, prašomi įsi
dėmėti. J. J ūsas

Sophie Bacevice
KAIRYTĖ

Gyv. 10624 S. Edbrooke Avė.

Mirė 1971 m. balandžio 6 d., 
3:30 vai. popiet, sulaukusi 76 
metų amžiaus. Gimusi Lietuvo
je, Kauno apskr., Cediškių 
parap., Papiškių km.

Amerikoje išgyveno 59 met.
Paliko nuliūdę: sesuo Kariū

nė Matuck, gyv. East Chicago, 
Ind., sesers duktė Irma Bub- 
lis, jos vyras Bert, jų vaikai — 
Linda Kazragis, jos vyras Vitas 
ir jų šeima, taip pat Joseph ir 
Paul Btfblis, giminaičiai V. 
Kairis ir Anne Prantis bei jos 
šeima ir kiti giminės, draugai 
bei pažįstami. Velionė buvo 
žmona mirusio Antano Bace
vičiaus.

Ketvirtadienį 2 vai. p. p. kū
nas bus pašarvotas Leonard 
koplyčioje, 10821 So. Michigan 
Avenue.

Penktadienį, balandžio 9 d. 
10:00 vai. ryto bus lydima iš 
koplyčios į Lietuvių Tautines 
kapines.
' Visi a. a. Sophie Bacevice 
giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutini patarnavimą ir atsi-

1 sveikinimą.
Nuliūdę lieka:

Sesuo, giminės.
Laidotuvių Direktoriai Leo

nard Bukauskas ir Sūnus. Tel.
^CO 4-2228.

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKT)

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., 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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ) I

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213 I
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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Pulgio Andriušio minėjimas

PULGIS ANDRIUŠIS

ilę maloniai paskolino “Mar
gulis.”

Po minėjimo nariai bei sve
čiai buvo pavaišinti kava su 
sumuštiniais, kuriuos paruo- 
šė skyriaus narės. Kavutės me 
in buvo pagvildenta viena ki

lta tema, tarp kurių daugiau
sia dėmesio traukė Bendruo- 

į menės ir Altos santykių raida.

East Čikagos pokalbininkai 
| atrodė esą šiuo klauismu tra- 
dicininkai ir konservatoriai, 

, nepritarią per staigiems užsi- 
i mojimams.

Minėjimą atidarė ir uždarė 
skyriaus pirmininkas Antanas 
Juodvalkis.- Į minėjimą buvo 
atvykęs ALT S-gos pirm. Teo
doras Blinstrubas ir pirmasis 
vicepir. Vaclovas Mažeika 
(sks.). .

Amerikos Lietuviu Tautinės 
S-gos East Čikagos skyrius ba
landžio 4 d. kultūrinėje popie
tėje paminėjo šiemet mirusi 
rašytoją Pulgį Andriuši.

Čikagiškis Mečys Valiukė
nas, artimas Pulgio kaimynas 
ir amžininkas, turėjęs progą 
rašytoją artimai pažinti Lietu
voje ir stovykliniame laikotar
pyje Vokietijoje, skaitė kruop
ščiai paruoštą paskaitą, kuria 
klausytojus supažindino su au 
toriaus gyvenimu ir kūryba.

Iš tiesioginio patyrimo pre
legentas pateikė daug faktų; iš 
rašytojo margo gyveninio, iš
keldamas ypač žymesniuosius,

kurie turėjo Įtakos rašytojo 
formavimuisi.

Apžvelgdamas kūrybą, pre
legentas nurodė žanrus, iškė
lė jos būdinguosius bruožus, 
kalbos originalumą, plastišką 
vaizdavimą, sąsają su gamtos 
mistika. Paminėjo autoriaus 
žurnalistinio darbo Įnašą ir 
vandrauninko nuotykius.

Studentė Eglė Juodvalkytė 
iliustracijai paskaitė dvi ištrau 
kas iš Pulgio kūrybos.

Klausytojai turėjo progą iš
girsti originalų Pulgio balsą, Į 
juostelę Įrašytą “Margučio” 
programai, kai jis lankėsi 
Amerikoje. Minėjimui juoste-

Marquette Parke nesaugu
šių metų balandžio 2 dieną, 

apie 2 vai. po pietų, 68-toj gat
vėje, tarp Campbell ir Maple
wood gatvių, vienai senyvo 
amžiaus moteriškei einant ap
sipirkti, užpuolė ją vagilius.

Iš skersgatvio išėjo mokykli
nio amžiaus, paauglys, ištrau
kė iš minimos moteriškės ran
kinuką ir vėl nubėgo atgal Į 
skersgatvi. Rankinuke mote
riškė turėjo apie 40 dolerių pi
nigais, buto raktus, gydytojo 
kortelę ir gazo bei elektros 
sąskaitas.

Vaikėzas nubėgo i skersgat
vi, kuriame stovėjo mašina, o 
mašinoje sėdėjo žmogus. Vai
kėzas sėdo i mašina ir nuva
žiavo. Petras Galinauskas

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 pasistatyti.

Didžiausias pasirinkimas anglišku medžiagų rūbams, šilko, nylono, 
moteriškų kostiumų, nertinių,- lietpalčių ir įvairiausių kitų prekių 
už gerą kainą, nes siuntiniųj įstaiga ir krautuvė priklauso tiems pa

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

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME INSURED
LOANS SAVINGS

vęsŽJ’į'S/
Serving the Lithuanian Community 57 years with personal attention

4071 ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AVE.)
CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-8248

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St., Chicago, DL 60629. • TeL WA 5-2787

Didelis pasirinkimas {vairią prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

— LB Vidurio Vakarų (Chi
cagos) Apygardos atstovų me
tinis suvažiavimas ivvksta ba
landžio 25 dieną, 10 vai. ryto, 
Jaunimo Centro didžiojoje 
salėje. Be atstovų, kviečiami 
dalyvauti visi, prijaučiu LB 
minčiai, besidomi lietuviškais 
reikalais.

— Ona Gradinskienė vado
vauja Dainų šventės banketui, 
sudarinėja planus, organizuo 
ja talką ir. i rūpinasi svečių 
kvietimu. Banketas Įvyks tuoj 
po Dainų šventės puošniame 
Conrad Hilton viešbutyje.

— Jonas Jasaitis, JAV ILB 
Vidurio Vakarų (Chicagos) 
apygardos valdybos pirminin
kas, tarėsi su Ford City pre
kybos centro prekybininkų or
ganizacijos direktorium Richar 
du Drew lietuvių parodų pro
gramos reikalu. Parodos vyks 
Ford City prekybos centre. 
Nuo balandžio 14 iki 20-os die 
nos numatyta išstatyti lietuvių 
parodas ir suorganizuoti pro
gramas. Tos programos lan
kytojus supažindins su lietu-

SIUNTINIAI Į LIETUVA
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, 111. 60608. — Tel. 254-3320

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

Vedėtas E. ŽUKAUSKAS

“NAUJIENAS” SKAITO VISŲ 
SROVIŲ ŽMONES: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO
NALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI 
HE ŽINO, KAD “NAUJIENOS” 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERIAUSIUS 
RAŠTUS.

viy tautos menu, istorija, kul
tūra ir bendrui su lietuvišku 
reikalu. Kas ir kada atstovaus 
lietuvius, bus pranešta vėliau.

— JAV IJf Vidurio Vakarų 
(Chicagos) apygardos valdy

ba dar kartą kreipiasi į lietu
vių organizacijas, prašydama 
pranešti savo adresus apygar 
dos valdybai. Būna atsitiki
mų, kad būtina painformuoti 
organizacijas vienu ar kitu rei
kalu. Neturint adresų, susida
ro sunkumų. Kai kada dėl 
to nukenčia bendras darabs. 
A py g. v-bos adresas: Jonas 
Jasaitis, 6922 S. Oaklęy Avė., 
Chicago, Ill., 61)636.

— Dainų n Šventės leidinys 
bus spausdinamas Vlado Vi- 
jeikio spaustuvėje. Leidiniui 
viršeli paruošė dail. Vytautas 
Virkau. Leidinį redaguoja St. 
Daunys ir J. Vaičiūnas.

— Amerikos Legiono Don 
Varnas postas 986 rengiasi at
žymėti 25 metų sukaktį šauniu 
banketu, kuris Įvyks balan
džio 2A d., 7 vai. vak. Trade 
Winde salėje, 5845 So. Cicero 
Ave. Yra sudarytas banketui 
rengti komitetas, Arnoldo Bra
zio ir posto komandieriaus 
Leonardo Povilaičio taip pat 
Pagalbinio moterų vieneto 
pirm. Rita Radcliff, buv. pirm. 
Jean Pargauskas ir Valerijos 
Stanaitis vadovaujamas. Į jį 
Įeina buvę posto komandieriai 
ir pareigūnai: Adam Ander
son, Jonas Evans, Aleksas Nip- 
rikas, Anthony Pargauskas, 
Frank Jurgaitis, Charles Pet- 
rila, Juozas Stanaitis ir Joseph 
Ramanauskas, kuris yra vyr. 
vicekomandierius. Dr. Jonas 
J. Simonaitis praves banketo 
programą. Garbės svečiais bus 
4-to distrikto komandierius 
Joseph Yerkovich ir Dominin
kas Varnas, žuvusio Įeit. Don 
tėvas. Anthony D. Yuknis in
formuoja spaudą ir visuome
nę apie šią prasmingą sukakti.

— Mary Jenėiutė Foreman 
aukšt. mokyklos studentė me
tinėse mokslo varžybose gavo 
specialų pažymėjimą ir stipen 
diją už savo darbą biologijos 
mokslo srityje. Tokius pat pa 
žymėjimus ir stipendijas gavo 
Viky Paulstys, Austin aukšt. 
mokyklos stludentė ir Marty
nas Jenčius, Falconer ,-aukšt. 
mok. studentas. Pradinėse var 
žybose dalyvavo virš 10,000 
studentu. Galutinėse varžvbo 
se, kurios Įvy ko Mokslo ir Pra 
monės knuziejuje, dalyvavo 
242 studentai. Iš jų 44-riems 
buvo Įteikti pažymėjimai ir sti 
pendijos.

— Kazė Brazienė guli Com 
munity ligoninėje, 5701 So. 
Wood St., kamb. 217. Toje 
pat ligoninėje po operacijos 
guli Juozas Laurinaitis. Šau
liai yra prašomi sergančius 
šaulius aplankyti.

— Jadvyga Laurinaitienė bu 
vo ligoninėje patikrinti sveika 
tos ir jau sugrįžo Į namus. 
Šventės jai bus daug jaukes
nės, kai visa šeima susirinks 
prie Velykų stalo. Ji priklau
so šaulių Sąjungai Tremtyje.

— Jonas Baskus, buvęs JAV 
kariuomenės parašiutininkas

EXPERIENCED COOK
FULL TIME

For Catholic Retreat House, group 
of 30-50, for some meals. Must drive.

FATHER HOWARD
969-5050

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

COOK
SEMI — GOURMET

Unique opportunity for a creative 
semi-gourmet cook. With complete 
responsibility for the planning, pur
chasing, preparing lunch on entries, 
for 18—2G executives. At a well est. 
loop company. Work with the latest 
kitchen equipment and 2 helpers 
for doing the serving and cleaning 
duties. Hours are 5 days 9 to 3 P. M. 
Benefits include annual bonus, hosp., 
life ins., profit sharing, pension, etc.

Call
Miss SHEFFEL

346-2317

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
 Nuosavybės kitur

PERKANT - PARDUODANT nuosavy
bes Union Pier — Lakeside. Mich., 
kreipkitės Į FRANK BARD, atstovau
jantį 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 Progos

PARDUODAMA MAISTO KRAUTU
VĖ. Daro gerą apyvarta. Pardavi
mo priežastį patirsite vietoje. Cicero.

Tel. TO 3-2834

dalyvavo Vietnamo kare. Jis 
karo fronte buvo sužeistas ir 
apdovanotas. Jo krūtinę puo
šia 5 kariški garbės ženklai. 
Dar nesant kariuomenėje, jis 
jau priklausė Vytauto Didžio
jo šaulių kuopos tautinių šo- 
kių-grupei. Jo mamytė ir sesu
tė Birutė irgi yra šaulės.

— Dobilas Juodka, yra bai
gęs šv. Juozapo aukšt. mokyk
lą. Jis šiomis dienomis Įstojo 
i JAV kariuomene savanoriu. 
Jo tėvai gyvena Ghicagoje.

— Birutės Baškauskaitės ir 
Klaudijaus Pumpučio jungtu
vės ivyks balandžio 17 d. šv. 
Kryžiaus bažnyčioje. Abu jau 
nieji yra Vytauto Didžiojo šau 
lių kuopos šauliai.

♦ Lietuvių Dantų Gydytojų 
Sąjunga maloniai kviečia visus 
dalyvauti KONCERTE — KAR
TŪNŲ BALIUJE, kuris Įvyks 
1971 m. balandžio 17 d. 7:30 v. 
vak.. Jaunimo Centre, 5620 So. 
Claremont Ave.

Programoje: 1. Solistė Prau- 
rimė Ragienė, akomp. Moni- 
girdas Motekaitis, 2. Dr. Leoni
das Ragas — smuikas.

Šokiams gros Neolituanų or
kestras. Premijas už kartūno 
sukneles renka visi svečiai. Sta
liukus prašome užsisakyti pas 
Valę Šimkienę, telef. YA 7-2046 
ir Česlovą Bačinskienę, telef. 
TO 3-0057. (Pr).

....................................... .1.1.11..................... ------------ 1™ III. . IIIL..I    Lili ....... .  .

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

ĮrankiaL Ilgų metų patyrimas. 

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

GEROS DOVANOS
šios knygos parduodamos dabar "Naujienose" 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 $2.00 dabar
tik---------------------------------------------------------------------$1.50
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus ček| arba

____ money orderi. __________

i NAUJIENOS,
1739 SO. HALSTED ST, CHICAGO 8, ILL.

» ——. .i
Balandžio 17 dioną, 7 vai. vakaro, Jaunimo Namuose rengiamas kartūnų balius, kuria
me pasirodys Chicagos ponios Ir panelės. Paveiksle matome dantų gydytoj, P. Valtaitle- 

n$ prie savo kūrinių, kuriais bus papuošta baliaus salė.
4 — NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL.— THURSDAY, APRIL 8, 1071

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

SMALL LOOP OFFICE 
CONGENIAL ENVIRONMENT. 

35 HOURS. 
Interesting diversified duties. 

Typing required. 
Experience preferred. 

Call 922-0941

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKĖJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖ2 Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Virginia 7-7747

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — 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 • NOTARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERLAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

LEONAS REAL ESTATE
2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

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

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-W27

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.

DIDĖTliuksus 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 $ 14,000 pajamų iš apar- 
tamentinio mūro, kuris ir 15 metų 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 Ave. RE 7-7200

2 PO 6 "MŪRINIS, 2 atskiri karštu 
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 Hickory golfo laukų. $49.500.

• 5Vi 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 BUTŲ IR KRAUTUVĖ.. Degtų 
plytų 20 metų mūras. Flexikor kon
strukcija. Pajamų virš $29,000 me
tams. Tik $185,000.

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321
.... ...

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

A. T V E R A S '
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET

Tek REpublic 74941 
_________________________________________ f

■ 11 ■ ll""1 ■ 1 11 < 
Federating ir valstijos pajamę 

mokesčių apskaičiavimas
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas - 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE

Simaitis realty 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390 
i ■«

A. & L. INSURANCE & REALTY1 

A. LAURAITIS 
INCOME TAX 

4645 So. ASHLAND AVE. 
LA 3-8775

(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai., ----- . ... . _

SAVININKAS parduoda Brighton 
Parke pajamų namą 3 butų: 2 po 5 
ir vienas 4 kambarių. Karšto van
dens šilima, nauja 220 v. elektra, 
apsauga nuo notwnio. daug priedu.

Tel. 523-0516

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

Apskaičiavimai nerrokamal.
Tunu 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 pnei 50 metų 

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

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso 
me. Nudažome namus iž lauko ir at- 
iekame “tuckpointing“ darbus. Esama 

apdrausti, visas darbas garantuotas.
Skambi n k i t 

LA 1-6047 

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

R1 [TE TUOS BIZNIERIUS,
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”




