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AMERIKA DUOS JORDANUI DAUGIAU

WASHINGTON AS. — Gynybos departamentas paskelbė, 
kad su Jordano vyriausybe yra vedamos derybos dėl Amerikos 
paramos padidinimo Jordano kariuomenės reikalams. Amerika 
svarsto duoti Jordanui dar daugiau šarvuočių, tankų ir, gal būt, 
keturmotorių transporto lėktuvų. Vyriausybė prašys kongreso 
45 milijonų dolerių ateinančiais finansiniais metais. Pernai Jor
danas gavo paramos 30 mil. dol. Amerikos vyriausybė laikosi pa
žiūros, kad išlaikyti nuosaikų Karalių Husseiną yra naudinga 
Amerikos interesams. Kitaip Jordaną gali užvaldyti palestinie
čiai, kurie seka Sirijos liniją.

Amerikos paramai Jordanui 
nesipriešina ir Izraelio vyriau
sybė, pernai net davusi leidimą 
Amerikos lėktuvams skristi su 
karine medžiaga į Jordaną per 
Izraelio teritoriją.

Jordano delegacija greit at
vyks į Ameriką apsvarstyti, ko
kių ginklų Jordanas galėtų 
Amerikoje gauti. Pentagonas 
skelbia, kad Jordanas prašo M-60 
tankų ir M-16 šautuvų. Tai pa
tys naujausi Amerikos modeliai. 
Tuos ginklus Jordanas galėtų 
tuoj gauti. Kiek blogiau yra su 
Jordano prašomais F-5E lėktu
vais. Jų Amerika neturės pa
kankamo kiekio pardavimui iki 
1974 metų. Taip pat Amerika 
negali parduoti ir M-109 patran
kų, nes jos daugiau nebegami- 
namos ir turimi kiekiai reika
lingi pačios Amerikos armijai.

Iš Londono pranešama, kad 
sovietai per paskutinius 10 die
nų labai padidino ginklų prista
tymą Egiptui. Nauji raketų liz-

1$ VISO PASAULIO

WASHINGTONAS. — JAV 
prokuroro padėjėjas Richard 
Kleindienst, gindamas FBI di
rektorių Hooverį, pareiškė, kad 
kongreso narys Hale Boggs, kai- • 
bedamas apie kongresmanų te
lefonų šnipinėjimą, buvo “arba 
susirgęs arba truputį pamišęs”, j 
Prokuroras mielai pritartų tiri-; 
mams, jei kongresas panorėtų1 
sudaryti atsakingą komisiją.

ROMA. — Italijos generalinis 
streikas sustabdė pramonės įmo
nes, uostus ir kasyklas, tačiau 
italai, laukdami Velykų, nelabai 
streiką pastebėjo ir neprarado 
geros nuotaikos, šis streikas 
nebuvo dėl pinigų. Unijos nuta-; 
rė, kad valdžios paskelbtas bu-
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Rumunijos sostinėje Bukarešte vykdomi didėti statybos darbai. Paveiksle matomas Balta Alba 
rajonas. Rumunija, nors valdoma komunistinės valdžios, palaiko draugiškus ryšius su Vakary 

pasauliu.

TOLIAU MAŽINS KAREIVIU SKAIČIŲ, 
BET NESAKO, KADA VISAI IŠVAŽIUOS

WASHINGTONAS. — Prezidentas Nixonas paskelbė tre
čiadienį, kad “vietnamizavimas” Pietryčių Azijoje vykstąs gerai 
ir jis planuoja iš Vietnamo iki metų pabaigos išvežti dar 100,000 
kareivių. Per ateinančius septynis mėnesius bus išvežama po 
14,300 kareivių ir Vietname ateinančių metų pradžioje( Mks 
184,000 amerikiečių. Prezidentas pakartojo, kad invazija į Lao
są labai sumažino šiaurės Vietnamo galimybes išvystyti didesnio 
masto puolimą P. Vietname. Amerikos dalyvavimas Vietnamo 
kare eina prie *gato, patikino prezidentas, sakydamas, kad vi
suomenė galės jį laikyti atsakingu, jei jam nepavyktų užbaigti 
to karo.

Siekia bendrauti
su peronistais

BUENOS AIRES. — Ameri
kos spaudoje pasirodžiusi žinia, 
kad naujas Argentinos preziden
tas gen. Lanusse planuoja su
sitikti su buvusiu diktatorium 
Peronu, sukėlė Argentinoje di- 

, delį susidomėjimą. Peronas, 
(.kariuomenei jį iš valdžios pa- 

, , , . I šalinus, jau 16 metu gyvena eg-u Statybos planas yra nepa- 2flėje> IspanijoJe. Jis taiiau

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

kankamas.

tarp Kairo ir Aswano užtvan
kos, kur priešlėktuvinė gynyba 
ypatingai sustiprinta, šį kartą 
egiptiečiai stiprina gynybą ir 
prie Viduržemio jūros, nes dide
lė dalis Izraelio lėktuvų 1967 m. 
kare puolė Egiptą iš šiaurės. 
Dabar egiptiečiai stato raketų 
lizdus iki pat Libijos sienos.

Strateginių Studijų institutas 
Londone praneša, kad sovietų 
kariškių skaičius Egipte praė
jusį mėnesį padidėjo 2,000 vy
rų. šešiuose Egipto aerodro
muose yra 150 geriausių sovie
tų Mig-21 lėktuvų, kuriuose 
skraido sovietų lakūnai. Egipto 
prezidentas Sadat neseniai pasa
kė, kad balandis bus svarbus 
mėnuo Viduriniuose Rytuose. 
Egiptas gali pradėti karo veiks
mus, jei Izraelis patenkinamai 
neatsilieps į Egipto taikos siū
lymus.

gentinoje yra dar gan populia- 
Britanijos rus ir turi daug- pasekėjų.

d«bminkai baigė dęvy- ; L_____ _____________
mų savaicuj streiką ir priėmė sąmoks]e prie5 perona ir sėdėjo

LONDONAS.
Gen. Lanussepats dalyvavo

darbdavių pasiūlymą — 33% al
gos pakėlimą. Už tai unijos va
dai pažadėjo per 2 metus nėstrei- 
kuoti.

Moderni muzika 
lenkų bažnyčioje

VARŠUVA. — Verbų sekma
dienį Varšuvos Podkowa Lesna 
katalikų parapijos bažnyčioj bu
vo ypatingai daug jaunų žmonių, 
atvykusių iš viso miesto. To
je bažnyčioje jau nuo 1965 pa
maldų metu grojama vakarietiš
ka muzika, kurioje dominuoja 
elektrinės gitaros ir būbnai.

Parapijos klebonas Leon Kan- 
torski patenkintas savo bandy
mo pasisekimu. Jis prieš savo 
bažnyčios vyriausybės valią, įve
dė modernią muziką į mišių ei
gą ir tuo pritraukė daug jauni
mo. Jis tvirtina, kad katalikų 
bažnyčią turi ieškoti naujų kelių 
ir naujos kalbos savo evangeli
jai skelbti. Tokios modernios 
pamaldos jau pamėgdžiojamos 
ir kitose lenkų parapijose, nors 
senų tradicijų gerbėjai tokioms 
naujenybėms priešinasi. Kun. 
Kantorskio parapija jau turi du 
jaunų muzikantų orkestrus.

PARYŽIUS. — Po trijų sa
vaičių boikoto komunistų dele
gacijų vadai Paryžiaus taikos 
derybose vėl pradėjo ketvirta
dienių sesijas.

LONDONAS. — Britanijoje 
legalių abortų skaičius pernai 
pakilo 50% iki 3,850 per me
tus. Iš jų 20% buvo operacijos 
merginoms iki 19 metų.

ALBANY. — New Yorko gu
bernatorius gavo didesnes ga
lias kontroliuoti šelpiamųjų są-* 
rašus. Naujas įstatymas stip
riau vers šelpiamuosius ieškoti, 
darbų.

ROMA. — Vatikanas ir Ita
lija pradės derybas dėl naujo 
konkordato. Senasis veikia nuo 
1929 metų ir laikomas pasenu
siu.

dėl to 4 metus kalėjime, kol 
kiti karininkai pašalino Peroną. 
Dabar jis bando rasti kelią į vi
sų politinių grupių bendradar
biavimą. Jis paskyrė vidaus rei
kalų ministeriu ne kariškį, kaip 
buvo Įprasta, bet civilį Arturo 
Roig, kuris jau kviečia pasita
rimus su politinių partijų vei
kėjas. Į pasitarimą buver pa
kviestas ii* Perono atstovas Ar
gentinoje, peronistų vadas Jorge 
Paladino, šis tačiau atsakė ne
galįs be Perono žinios vesti de
rybų su vyriausybe. Paladino 
važiuos į Madridą ir pirma pa
sitars su savo vadu Peronu.

Argentiniečiai spėlioja, kaip 
ilgai kiti kariuomenės vadai leis 
prezidentui Lanusse flirtuoti’ su 
peronistais. Prieš Peroną ka
riuomenėje dar išlikusi pikta 
opozicija.

♦ Čikagoje 2,500 biznierių 
paskelbė savo planą, kaip už
baigti Vietnamo karą. Po karo 
paliaubų Amerika turinti pa
dėti atsistatyti ne tik P. Viet
namu!, bet sušelpti ir komu
nistinį režimą'Hanojuje.

0 Kongreso vadams prezi
dentas Nixonas pareiškęs, kad 
jis turi nustatęs tikslią datą, 
kada išves kariuomenę, tik ne
norįs tos datos skelbti.

0- Pietų Vietnamas Įteikė pro
testą Tarptautinei Kontrolės ko
misijai dėl komunistų Įvykdy
tų skerdynių Due Due kaime, 
kur žuvo 43 civiliai.

Japonų žodis 
Maskvos kongrese
MASKVA. — Sovietų komu

nistų kongrese, kaip jau rašė
me, Italijos ir Rumunijos parti
jų vadai išsiskyrė iš kitų kal
bėjusių ir pasisakė prieš vieną 
visų partijų centrą, nežiūrint, 

*kur jis bebūtų. Dabar panašias 
mintis pakartojo dar 
sienio delegacijos: 
Belgijos ir Čilės.

Stipriausiai prieš

SAIGONAS. — Dar viena ne
didelė rinktinių P. Vietnamo ka
reivių grupė buvo helikopteriais 
nugabenta Į Laosą, kur ji iš
buvo 10 valandų, sunaikindama 
nemažą maisto sandėlį.

Mirė prof. Padalis
DETROITAS. — šiandien 

Southfield katalikų kapinėse De
troite laidojamas pirmadienį 
miręs Pranas Padalis, 58 m., 
ekonomistas, buvęs Arizonos ir 
Detroito universitetų profeso
rius, laikinosios 1941 metų Lie
tuvos vyriausybės narys, žino
mas katalikiškų organizacijų 
veikėjas.

Prof. Padalis kurį laiką dir
bo Muenchene ir Washingtone 
Amerikos Balso radijo progra
mose, buvo kovotojas prieš Lie
tuvos okupantą. Velionis pali
ko žmoną, dukterį Donną ir sū
nų Donaldą. ' J

Amerikos ginklais 
žudo bengalus

WASHINGTONAS. — Ame
rika įteikė Pakistanui notą, ku
rioje išreiškiamas susirūpini
mas įvykiais Rytų Pakistane ir 
tuo faktu, kad civilių žudymui 
naudojami ginklai, gauti iš Ame
rikos.

Iki šiol Amerika jokio spaudi
mo Pakistanui nedarė, nes bijo
jo, kad tuo bus pakenkta Pa
kistane gyvenantiems amerikie
čiams.

Kinija pasmerkė Indiją už 
“lindimą” į Pakistano reikalus. 
Amerikos žiniomis, žuvusių skai
čius siekia 5,000.

LONDONAS. — Čekoslovaki
jos teatro grupė, kuri turėjo 
vaidinti Londone, staiga atšau
kė gastroles. Pranešama, kad te
atro direktorius Otomar Krejca 
buvo suimtas. Londone teks su
grąžinti apie 21,000 dol. už iš
pardavinėtus bilietus.

Pakistane policija ir ka
riuomenė suėmė apie 100 svar
biausių Rytų Pakistano Awami 
lygos vadu.

i

Paryžius taikos derybose 
P. Vietnamo atstovas ir Ameri
kos ambasadorius pasiūlė ko
munistams visus karo belaisvius 
pervežti internavimui Į kurią 
nors neutralią šalį.

♦ Prie Britanijos krantų jū
roje pasirodė dideli alyvos kie
kiai, kurie gali suteršti paplūdy- 
mius pietvakarių Anglijoje. Spė
jama, kad alyva yra iš laivo, ku
ris nuskendo Doverio sąsiaury
je vasario mėn.

Praėjusią savaitę Vietna
me žuvo 88 amerikiečiai — aukš
čiausias skaičius per 9 mėn. Iš 
to skaičiaus 33 žuvo komunis
tams puolant artilerijos bazę 
prie Danango.

Amerika ir Maskva 
keičia ambasadorius

SANTIAGO. — Amerika, pa
sikeitus Čilės vyriausybei, nu
tarė pakeisti savo ambasadorių 
Edward Komy. Nauju amba
sadoriumi numatomas dabarti
nis ambasadorius Gvatemaloje 
Natraniel Davis, Rytų Europos 
ir sovietų reikalų ekspertas.

Kairiųjų partijai laimėjus Či
lės rinkimus, ambasadorių pa
keičia ir Sovietų Sąjunga, atsiųs
dama Aleksandrą Basovą, buvu
sį ambasadorių Rumunijoje. Jis 
laikomas svarbesniu diplomatu 
už buvusį amb. Aleksėjevą. Ba
sovas yra vienas iš trijų sovie
tų ambasadorių, priklausąs ko
munistų partijos centro komi
tetui.

Ceylone sukilimas 
dar nenugalėtas

COLOMBO___Nepavykęs ko
munistų grupės, pasivadinusios j 
“Guevaros” vardu, perversmas . ...
Ceylone dar nėra visai užgniauš- j doktriną pasisakė japonų komu- 
tas. Vyriausybė praneša, kad va<^as Nishizawa. Jis pa
kovos tebevyksta keliose pro- ^ėžė. kad santykiai tarp par- 
vincijose. Valdžios tankai ir lėk. 1^^ būti pagrįsti pagarba 
tuvai padarė sukilėliams did e-, iok vienos partijos neprikfeu- 
lių nuostolių. Dideli mūšiai įvy
ko prie Alawwa tilto, kurį už
ėmė sukilėlių jėgos, apie 50 my
lių nuo sostinės.

Premjerės Bandaranaike vy
riausybė mobilizavo dalį kariuo
menės atsarginių ir pradėjo im
ti savanorius. Sukilėlių skaičius 
siekiąs apie 20,000. Jie seka 
Kinijos komunizmo doktrinas ir 
kaltina kairiųjų valdžią nepa
kankamai greit vykdant žadė
tas reformas.

keltos už- 
Japonijos,

Brežnevo

Į somumui ir nesikišimu į kitų 
I partijų reikalus. Japonijos ko- 
I munistai ilgą laiką buvo susipy
kę su Maskvos vadais ir į pra
ėjusius kongresus savo delega
cijos visai nesiųsdavo. v

Berkley radikalai 
miesto taryboje

BERKELEY. — šis Kalifor
nijos universiteto miestas šei
niai pagarsėjo savo radikalizmu

pa

Imperialistiniai 
gudų apetitai

Gudai nepriklausomybės
skelbimo sukaktį mini kovo 25 
d. Kaip ir kasmet, ir šiais me
tais, gudai, minėdami 53 su
kaktį, išleido informacinius la
pelius, kuriuose angliškai kal
bantieji informuojami apie Gu
diją, jos istoriją, gudų kovas 
bei jų vykdomą kovą už laisvę.

Elta patyrė, kad ir šiais me-
ir prokomunistinėmis tendenci-' ^a’P anksčiau, gudai vėl 
jomis, šios savaitės rinkimuo-j savo leidinėlyje, žemėto
se į miesto tarybą iš 8 tarybos 
rietu tris laimėjo radikalai, du 
jų negrai. Išrinktas ir negras 
miesto meras, save laikąs revo
liucionierium. šie radikalai ža
da už dviejų metų visai perim
ti miesto valdžią į savo rankas.

Radikalai jau siūlo reformuo
ti policijos jėgas, kad jos būtų 
padalintos į tris dalis: juodųjų 
policija, baltųjų ir speciali uni
versiteto policija. Kairieji re
voliucionieriai šį kartą “ėjo su 
sistema” ir laimėjo rinkimus, 
nes nuosaikieji kandidatai bu
vo susiskaldę. Manoma, kad pa
naši taktika bus panaudota ki
tuose universitetuose, kuriuose 
yra daug komunistų: Madison, 
Wisconsin ir Cambridge, Mass.

Išrinktieji radikalai pažadėjo 
“statyti revoliucinę visuomenę”.

TEL AVIVAS. — Gazos pak
raštyje izraelitai nušovė penkis 
arabų partizanus.

SACRAMENTO. — Psicholo
gijos studentas, kuris studijų 
tikslais apsirengė “hipio” dra
bužiais ir prisiklijavo barzdą, 
atrado, kad jam sunkiau gauti 
paskolas, dviejuose restoranuo
se jam visai atsisakė patarnauti, 
kitur patarnavimas buvęs daug 
blogesnis, negu — ne hipiams.

pį. Jame pavaizduojama “gu
dų etnografinė teritorija”, čia 
matyti, kad gudai į savo etno
grafines ribas yra įtraukę ir ry
tines Lietuvos sritis, su Vilniu
mi, dalį Latvijos pietryčių, be 
to, Gardiną ir Baltstogę. Dėl 
Vilniaus savinimosi, į tai jau 
kreipė dėmesį lietuvių veiksniai 
JAV-se bei lietuvių spauda. Nu
rodyta, kad tai gudų propagan
da, “nukreipta prieš Lietuvos 
istoriją ir teritoriją”.

Lenkų išeivių priešrežiminė 
spauda New Yorke (naujasis 
lenkų dienraštis, “Newy Dzien- 
nik”, N. Jerseey), š. m. kovo 27 
d. reagavo vienas pirmųjų, pa- 
skelbęse gudų paruoštą tą pa
tį žemėlapį ir nusiskundęs, kad 
Gudijos ribos siekiančios beveik 
“iki pačios Varšuvos”. Gudai 
savo nepriklausomybės švtentę 
New Yorke paminėjo kovo 27 d., 
viename miesto didžiųjų 
čių.

viešbu-
(E)

proga 
graikų

ATĖNAI. — Velykų 
paskelbtoje amnestijoje 
valdžia uždarė dvi koncentraci
jos stovyklas ir paleido 261 po- 
Itinį kalinį. Toliau bus kalinami 
tik užkietėję ir pavojingi komu
nistai, kurių yra apie 50. Ir jie 
vėliau bus išsiųsti į kaimus, kur 
gyvens policijos priežiūroje.

Prezidentas Nixonas pranaša
vo, kad ateis diena, kada pietų 
vietnamiečiai patys vieni galės 
ginti savo kraštą. Atėjęs val
džion, Nixonas rado Vietname 
540,600 amerikiečių kareivių. 
Šis skaičius buvo palaipsniui 
mažinamas ir Vietname liks tik 
būtiniausios gynybai JAV jėgos.

Prezidentas atsisakė nustatyti 
aiškią datą, sakydamas, kad to
kia data pakenktų Amerikos de
rybų pozicijoms ir leistų prie
šui planuoti savo veiksmus. Da
tos nustatymas patarnautų prie
šo tikslams ir duotų komunizmui 
pergalę.

Nuolatiniai Vietnamo karo 
kritikai tuoj ėmė kritikuoti pa
skutinį prezidento planą. Sena
torius McGovern pareiškė, kad 
Nixono kalba nieko nepakeitė. 
Sen. Kennedy kritikavo prezi
dentą už aiškios datos nenusta- 
tymą, pridėdamas, kad šio ka
ro negali pakelti daugiau Piet- 
ry^.Ązij^ Jrjpąčios Ameri
kos Žmonės. '

Sen. Robert Dole iŠ Kansas, 
gynė prezidentą, nurodydamas, 
kad per Nixono vyriausybės lai
kotarpį iš Vietnamo bus ati
traukta 365,000 kareivių. Jis ne
žinąs nei vieno iš kritikų, ^ku
rie būtų geriau tą atsitraukimą 
organizavę. ' -

Kariniai ekspertai sako, kad 
amerikiečiu kareiviu skaičiui 
Vietname mažėjant, vis didės 
pavojus liekantiems daliniams^ 
kurių gynyba turės pasirūpini 
ti vietnamiečiai. Hanojui bū- 
sianti didelė pagunda prieš pat 
prezidento rinkimus Amerikoje 
pradėti didesnę ofenzyvą, kad 
komunistai galėtų girtis sumu
šę amerikiečius ir privertę juos 
iš Vietnamo pabėgti.

Atsargos admirolas Edward 
Outlaw, pats buvęs Vietnamo 
fronte, New York Times dien
raštyje pasakoja, kaip kariuo
menės vadų rankas varžė įvai
rūs politiniai nutarimai.

Kada komunistai šiaurės Viet
name pradėjo statyti priešlėk
tuvinių raketų lizdus, karo va
dai siūlė juos tuoj pat sugriauti 
lėktuvų bombomis. Washing- 
tonas tada uždraudė pulti rake
tų bazes ir tik kada raketos nu
mušė 115 Amerikos lėktuvų, bu
vo leista tas raketas pulti. Ad
mirolas sako, kad nuo pat karo 
pradžios buvo aišku, kad ne
bus leista to karo laimėti.

Admirolas Outlaw sako, kad 
prezidentas turėtų vykdyti savo 
atsitraukimo planus, tačiau tu
rėtų rimtai pasakyti Hanojui, 
kad jis atitrauktii savo karei
vius, paleistų visus amerikiečius 
karo belaisvius ir nebepultų dau
giau Pietų Vietnamo. Amerika 
turėtų pabrėžti, kad sulaužius 
tas sąlygas, Amerikos lėktuvai 
sunaikins Hanojų, Haiphongą. 
kitus pramonės centrus ir visas 
š. Vietnamo užtvankas bei ka
nalus. Tokią kalbą Hanojus 
puikiausiai suprastų, sako admi
rolas.



visiems draugams ir kostumeriams linki

ADAM BERNADIŠRJS, Sav.

i 16th SL and 49th Court Cicero, Illinois 60650
Phone: OLympic 2-9311

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

LINKIME

VISIEMS MŪSŲ DRAUGAMS 
IR PAŽĮSTAMIEMS

PETKUS ir SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street — - TeL: GR 6-2345

CICERO

1410 So. 50th Ave. — TeL: TO 3-2108

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime visiems savo kostumeriams 

ir draugams

Hollywood Inn
REDIONDAS RUDAUSKAS

Užeiga ir salė pramogoms

tuviškumas ir visada šiltas jaus
mas Lietuvai ir lietuviams bu
vo malonus ir lietuviui.

Su gruodžio numeriu “Heimat
stimme” atsisveikino: nebėra są
lygų toliau leisti, nes Vokieti
joje ilgiau išgyvenusiai jauna
jai kartai pasidarė svetimi tie 
jausmai, kuriais gyveno jų tė-

I priimtiną ar tik leistiną pogrin
džiui. Istrebitelių eilėoe liko la
bai mažas lietuvių skaičius, — 
po keletą viename valsčiuj ar vie
name atsparos punkte. Kurie ir 
dabar pasiliko enkagiebistų ar 
enkavedistų žinioje, jau buvo per 
toli nuėję, talkindami bolševi
kams naikinti lietuvių tautą, kad 
būtų dabar drįsę pakeisti savo 
kelią ir klausyti partizanų atsi
šaukimų.

(Lietuvos Keliu, Sydney, 
Australija)

EPIGRAMINIAi POSMELIAI

(TOLIŪNĖLIO RINKINĖLIS)

Zita Mažeikaitė

KUR BĖGI
Ak, upe, kur bėgi ir bėgt nepaliauji?
Aš bėgu į jūrą. O tu kur keliauji?

■ Petras Vaičiūnas

(Iš X Daumanto knygos "Partizanai")

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linki savo klientams ir draugams

KAZYS ir UODĄ GRIAUZDĖS

Platus pasirinkimas maisto produktų
JAUNĖJANTI ŽMONA

Vienas (žmonos) vyras rašo:

1439 South 49th Avenue, 
Tel. 652-9753

• Cicero, DI.

—T’

CO*'

CERTIFICATES6%
PER ANNUM

No Bulblets Tr.^eW on Wednerie, INSURED TO $20,0

OFFICE HOURS
Monday, Tuesday, Friday, 9 A.Mk to 4 

Thur nd ay, 9 A.M.to 8 P.KC 
Saturday, 9 A.M< to 1 P.M.

PASSBOOK
J ACCOUNT

PER ANNUM = 

Paid and 
Compounded

DIREKTORIAI:

XVII A. ANONIMINĖ EPIGRAMA
Galiu aš, Dieve, dedikuoti
Tau savo kūrinius visus,
Tačiau ar Tu gali laiduoti,
Kad po velnių jų nepasiųsi

Vert P. Raščiaus

IS ŠLUOTOS 70 M.
Neneakit manęs, o sapnų karavanai, 
tenai, kur gaiviu išsvajotu srautu 
ištrykšta vanduo iš neveikiančio krano 
ir žmogų padaro šio vardo vertu.
Nuneškit su mėlynu ilgesio vėju 
tenai, kur plevena lygybė graži: 
prieš įokį davėją, ėmėją, siuvėją 
nereikia nei klauptis, nei rankų grąžyt.

V. Šimkus
IŠ “JAUNŲJŲ BALSAI” — J. G. 70
Krinta sniegas, permatomai šaltas. ■ ; 
Krinta sniegas balto nerimo šešėliais. 
O pajuodusios medinės arkos 
šaiposi iš mūsų nutylėjimų.

MADONA
Liepsnojantį žiedą nuskynęs aguonos, 
Su meile aš leidaus ieškoti madonos. 
Vos gatvėn žengiau: su vaiku ubagėlė... 
Ir jai kaip madonai aš įteikiau gėlę.

Petras Vaičiūnas

KĄ SAKO MEDŽIAI
7. x -

Ką sako tie medžiai, nuo vėtros išvirtę?
Kad, atžaloms augant, miškams neišmirti. 
0 tu ką kalbėsi, kuo guosies prieš mirtį

Petras Vaičiūnas

Skaičiau statistiką, kad 50 
nuošimčių amerikiečių yra 
jaunesni kaip 26 metų amžiaus 
kas reiškia, kad mes esame 
gana jauna visuomenė. Kiek
vienas nori būti jaunas, o 
mano žmona net išrado amži
nosios jaunystės paslaptį ■— ji 
pradėjo meluoti apie savo am
žių. Kai mes vedėme, aš bu
vau penkiais metais vyresnis 
už savo žmoną. Dabar aš esu 
jau devyniais metais už ją vy
resnis! Jei taip toliau jaunės, 
jai teks prašyti savo tėvų lei
dimo, kaip nepilnametei, už 
manęs tekėti, ką tėvai, esu 
tikras, mielai duos, kadangi 
mes turime jau du vaikus.

AKCIJA

Antras, tik kitokio pobūdžio, 
išleistas Tauro apygardos vado 
įsakymas buvo nukreiptas prieš 

’ istrebitelius. Jo tikslas buvo su
naikinti aktyvesnius bolševikų 
atsparos punktus, kas dėmora-. 

•lizuotų dar užsilikusius lietuvių: 
' kilmės stribus. Kad tai pasisek- 
’tų, buvo nutarta naudotis efek
tyvaus veikimo ginklais: prieš
tankinėmis ir fosforinėmis gra
natomis, taip pat raketiniais 
prieš tankus ginklais — bazuko- 

' mis. Kiekviena rinktinė gavo už
davinį sunaikinti po vieną bolše
vikų atsparos punktą, kar
tu paskleidžiant grasinimo tu
rinio atsišaukimus, raginančius 
visų kitų punktų stribus pasiša
linti iš bolševikų suformuotų da
liniu.

i Vykdant įsakymą, buvo Tau
ro apygardoje sunaikintos Gi
žuose, žaliojoje ir Kačerginėje 
bolševikų pajėgos.

Gižai buvo pulti keliolikos vy
rų dieną, vadovaujami Vytauto 
rinktinės vadui Vampyrui. Ap
gaulus mūrinę stribų būstinę, 
nuvaikius kulkosvaidžių ugnimi 
languose besipriešinančius bol
ševikus, prieštankinių ir fosfo
rinių granatų dėka partizanai 
uždegė namą. Bolševikai iš liep
snų subėgo į rūsį. Visas namo 
angas saugojo keletą partizanų 
kulkosvaidžių. Po gero pusva
landžio partizanams pavyko už
degti ir rūsys. Liepsnoms pleš
kant visame name, apie 30 bol
ševikų nukeliavo pas Leniną. Vie
ni užduso liepsnose, o kiti buvo 
partizanų nukauti tarpduryje, 
kai anie bandė prasiveržti į lau- 1

ką. Nė vienas .ten rastas bolše
vikas neišliko gyvas.

Sunaikintos būstinės vaizdas 
buvo tikrai pasibaisėtinas. Su
degusio namo pelenuose ir gruže 
maišėsi visos Gižų bolševikų įgu
los kabiai. s’ '

Su tokių pat pasisekimu parti
zanai sunaikino ir Kačerginėje 
esančias enkagiebistų pajėgas, 
šiai operacijai vadovavo vietinio 
partizanų dalinio vadas Grabka- 
sys. šį uždavinį vykdė apie šim
to partizanų dalinys. Puolėm 
nakčia, šiame miestelyje bolše
vikai laikėsi įsitvirtinę keliuo
se namuose, užtat ir partizanų 
pajėgų reikėjo kelis kartus dau
giau, kaip Gižuose. Partizanams 
puofimas pavyko puikiai. Jie 
sunaikino visas bolševikų pajė
gas ir nepaliko nei vieno savo 
lavono kautynių lauke.

Toki partizanų planingi su
ruošti, su geru pasisekimu įvyk
dyti puolimai stribų eilėse su
kėlė tikrą paniką. Stribai nesi- 
orientavo, kokius ginklus parti
zanai naudoja, pasiekdami tokių 
puikių rezultatų. O gyventojuo
se buvo paleista gandai, kad nau
jiems puolimams bus vartojami 
dar baisesni ginklai ir kad par
tizanai yra nusistatę sunaikinti 
visus bolševikų atsparos punk
tus. Lauktieji rezultatai parti
zanų neapvylė. Stribų likučiai 
neišdrįso laukti, kol puls jų būs
tines, bet pradėjo atsipalaiduoti 
nuo enkagiebistų. Vieni kažkur 
pasislėpė, kiti perėjo pas parti
zanus, dar kiti legaliu būdu sten
gėsi pasitraukti iš stribų eilių, 
bandydami gauti kitokį darbą,

HEIMATSTIME 
ATSISVEIKINO

Europos Lietuvis praneša:
20 metų Lietuvos vokiečiai 

leido Vokietijoje savo mėnesinį 
laikraštį “Heimatstimme”, ku
riame daugiausia vis buvo ra
šoma apie Lietuvą ir vokiečių 
gyvenimą joje, kol jiė nebuvo 
priversti pasitraukti. Tas lie

1
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ į

linkime visiems savo kostumeriams ir Į
draugams iJOE’S TAVERN

JUOZAS SUTKUS

Tel. LA 3-1538

658 W. 35 Street

PAUL J. RIDIKAS................... ....„„.„ Prezidentas
OLGA RYPKUS ........... ........ Sekretorė ir biznio vedėja
NORBERT JANKOWICZ, Viceprezidentas ir

Sekretorės pavaduotojas
K. M. AUGUST —..............       Iždininkas

K. M. AUGUST WILLIAM V. MANKUS
JOHN E. HARTNETT BETTY J. SANN 
NORBERT JANKOWICZ LILLIAN A. TOTH 
PAUL J. RIDIKAS ARTHUR E. TUM0SA 
OLGA RYPKUS

UNIVERSAL SAVINGS
& LOAN ASSOCIATION

1800 SO. HALSTED STREET CHICAGO, ILL 60608

Telefonas: 421-3070

ON SAVINGS
OF $10.000. OR MORE.

2 YEAR MATURITY

2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Peter Kazanauskas, President Tel. 847-7747
VISI LIETUVIAI BIZNIERIAIGARSINKITĖS NAUJIENOSE
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LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
' mūsų klientams, draugams ir 

pažįstamiems linki

LIBERTY RESTORANAS
PRANĖ IR MEČYS SKRUODŽIAI

4915 W. 14th St, Cicero. Telef. TO 3-9371

Sveikiname savo klientus ir visus pažįstamus

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

LAVERGNE
Kalbame

50th Avė. ir 14th Street
Phone 652-1070

PHARMACY
lietuviškai

Cicero, III. 60650

E. Osmolak R. Ph. • A. Liutkus R. Ph. • R. Reiman R. Ph.
_____ _________________ _________________________________________________________ /

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linki visiems savo klientams ir draugamsBALTIC BAKERY

JUOZAS ANKUS

4627 So. Hermitage Ave. Tel. LA 3-1510
ir antra krautuvė

2616 W. 69 St Tel. 737-6784

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 

linki savo klijentams ir draugams

MORTGAGE LOANS — 
REAL ESTATE — INSURANCE 

3252 So. Halsted Street CAlumet 5-2520

laiElIlIIIIHIIIIKIKĮ

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linki visiems savo klientams ir draugams1 BRUNO KLEMKA ;

= Home Builder and General Contractor -
J 10040 So. Kilpatrick — Oak Lawn, Hl. j
J Telef.: 424-3810 įSwak■■■■■■■■a■■■■■■■■

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linki visiems savo kostumeriams ir draugams

ZOLP’S MILLWORK
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

SYLVESTRAS ir MARIE ZOLP, Sav.

3554 South Halsted Street
Tel: YArds 7-2576

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

LINKIME VISIEMS MŪSŲ 

DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS

IR

JOHN G. EVANS IR SONUS
(EVANAUSKAS)

6845 So. Western Ave. Chicago, Illinois

kagoje sparčiai artėja 
žinome,
pertuaro w .

Sako, tai atsitikę 1892 metais į dėlius ir savotiškus knygų pla- (j iš pirm. Petro Armono, 
Suosto (netoli Biržų) karčiamo- į tinimo punktus. Iš jaunų J. Bie- 
je. Caro žandaras gyrėsi su- limo skaitytojų išaugo dešim- 
gausiaąs knygnešį Biehaką-Bieli-Į tys naujų knygnešių, kuriems 
nį ir agusiąs žadėtą atlyginimą 
— 500 rb.

— Nesugausi, — užsispyrė 
vienas žmogelis. — Ne tau mū
sų karalių sugauti...

— Vot ir sugausiu! Anoks ten 
karalius... Kertam lažybų iš gor- 
čiaus degtinės.

Tuo metu į smuklę užklydo 
barzdotas pusamžis vyras su 
krepšeliu ant peties. Pamatęs 
žandarą, klupo ant kelių, ištiesė 
ranką ir gailiu balsu pradėjo kal
bėti poterius, žandaras įbruko 
elgetai į saują dvi grivenas. Šis 
išėjo, dėkodamas ir garbinda
mas gerus žmones.

— Na, ką? Sugavai! — po 
kiek laiko paklausė lažybas kir
tęs žmogelis. — Čia gi Bielinis 
buvo...

Žandaras keikdamasis išbėgo 
pro duris, bet Bielinio jau ir pė
dos ataušę...

Tai buvo žinomiausias, gar
siausias knygnešys Lietuvoje 
spaudos draudimo laikais, žmonių 
vadintas Karalium, Ereliu, Mi

nistru Baltuoju ir kitais įdo
miais vardais.

Jurgis Bielinis gimė 1846 m. 
kovo 16 d. Purviškių vienkiemy 
Biržų apskrity. Anksti jam te
ko pajusti socialinę skriaudą: 
dvarininko siųstas vaitas atsi
matavo dalį tėvų žemės, nurėžė 
pro pačią sodybą ir apsigyveno 
tartum ant savo. Tėvas nepa
kėlė tos neteisybės ir, neilgai 
sirgęs, pasimirė; Jurgis šią nuo
skaudą įsiminė visam gyveni
mui ir dvarininkų nekentė, tar
tum kruvinų.

Busimasis knygnešys anksti 
vedė, tačiau po metų žmona mi
rė. Nerasdamas sau vietos, jis 
net galvojo stoti į kunigų semi
nariją, bet sužinojo, kad našlių 
ten nepriima. Nors jau buvo su
augęs vyras, Įsigeidė mokytis. 
1968—1870 m. privačiai pasimo- 

įkęs Šiauliuose ir Mintaujoje, vė
liau Rygoje baigė vokišką pra
džios mokyklą. Gerai išmoko 
vokiečių, lenkų, rusų ir latvių 
kalbas. Sako, vėliau jį galėjusį 
susikalbėti net angliškai ir pran
cūziškai. Grįžęs Į namus, vedė 
antra žmona. Ona Brazauskai
tę. Aptvarkęs ūkį, J. Bielinis 
pradėjo daug metų trukusį “ka
rą” su carine administracija ir 
dvarininkais dėl užgrobtų vals
tiečių žemių, dėl priverstino Vai
kų mokymo rusiškose mokyklo-

Kova prieš dvarininkus ir 
jis 
su

(Kovo 16 d. sukako 125 metai, kai gimė (1846) Jurgis Bielinis)

pagalbinin- 
pasikalbėji

tikįs dievo-

Skridu-
Jie imsta- 
parūpino

Dainų šventė i!*- Ari',o"° >'Įlis ir \. Gula
Či* dainas ir kantatą. Dabar belie tė programos 

ka budi 11;^- ktHGehoeat - -tHliks |akomponiat<>rtus< pakvietė <ii- 
savo pareigą ir kuo geriausiai 
išmoks numatytus kūrinius.

šventėje dalyvauti užsiregis- tu’turi 7^. s"ieidhmiTredak-

ri genius.

se. 
caro valdininkus žandarus 
vadino “lošimu kortomis” 
“didžiais lošikais”.

Po kurio laiko J. Bielinis 
visiškai paliko tvarkyti žmonai 
ir pradėjo knygnešio- profesio
nalo darbą. Pasikinkęs arkliu
ką, jis nuvažiuodavo šimtus ki
lometru kaimo keliais, pas pati
kimus žmones įrengdamas san-

Erelis padėjo žengti pirmuosius 
žingsnius į Tilžę.

Didelė J. Bielinio pagalbinin
kė buvo žmona Ona. Vyro nuo
latos nebūdavo namuose, o kra
tos, tardymai, grasinimai nie
kados nesibaigdavo. Sekė ne 
tik žandarai, bet ir pikti kaimy
nai. Tvarkydama ūkį, prižiūrė
dama retai tėvą matančius vai
kus, ši moteris sugebėjo rūpin
tis vyro saugumu šiam pasiro
džius namuose, slėpdavo knygas 
ir laikraščius.

J. Bielinis labiausiai mėgo 
platinti demokratinę pažangią 
spaudą. Jis buvo religingas žmo
gus, bet su kunigais nesutarė. 
Vienas knygnešio 
kas prisimena toki 
mą:

“— Tamsta esi
baimingas žmogus, poterius kal
bi ir taip kunigų nekenti. Kodėl 
taip?

— Gerus kunigus, kurie dar
buojasi tėvynės labui, aš labai 
gerbiu, — atsakė Bielinis.

— Bet kiek tokių yra? — tę
sė toliau Bielinis. — Iš šimto gal 
penki, kurie padeda dirbti ir 
platinti knygas, o daugiausia su 
dvarininkais puotauja, geria, 
kortomis žaidžia ir per kleboni
jas žmones lenkina.

Tuos žodžius taręs, Bielinis iš
ėmė iš maišiuko knygą ir sako:

— Skaityk — suprasi, kiek 
dvarininkai nuoskaudos valstie
čiams yra padarę, o mūsų kuni
gai tyli.”

Būdamas didžiulės energijos, 
gana didelio tais laikais išsi
mokslinimo, J. Bielinis bendra
darbiavo “Aušroje”, “Varpe” ir 
kituose leidiniuose, bandė net 
leisti savo laikraštėlį. 1897 m. 
netoli Joniškio pas vieną ei
gulį įrengė slaptą spaustuvėlę ir 
išleido vieną “Baltojo Erelio” nu
merį. (1911 ir 1912 m. pasiro
dė dar po vieną laikraštėlio nu
merį). Basė daugiausia lapie 
dvarininko Karpio skriaudas 
valstiečiams. 1899 m. pasirodė 
knygelė ‘Tstoriški prityrimai iš 
ūkininkų gyvenimo Lietuvoje”, 
1900 m. — “Knyga paaukauta 
atminimui sukaktuvių devynio
likto amžiaus”, vėliau — keletas 
atsišaukimu ir kt.

Nuo 1902 m. J. Bielinis pra
dėjo platinti LSDP leidinius. 
Panaikinus spaudos draudimą, 
jis kurį laiką tik šios krypties 
spaudą ir platino, kadangi ki
tu sroviu lietuviški laikraščiai 
Rytprūsiuose sustojo arba kėlė
si į Lietuvą.

Kai Lietuvą užplūdo kaizeri
niai okupantai, J. Bielinis ginči
josi ir bylinėjosi su vokiečių žan
darais, rašė protestus į vokiečių 
spaudą dėl vietinės okupantų 
valdžios piktadarybių.

komisija, susidedan- 
, mu

zikų: Aleksandro Aleksio, Viii 
co Mamaiėio, Broniaus Jurkšo, 
Mykolo Cibo ir Vytauto Gu
tausko savo darbą jau baigė [šventės 
— parinko šventės programai jfjui li()nio 

= “Birbynė” 
priežastys labai rimtos ir pa- 

i teisinamos. Atsimetė ir vienas 
] Kanados vaikų chorelis, ta- 

*’ čiau vis vien "šventėje laukia- 
□ ma apie 1,500 dainininkų.

Neseniai įvykusiame pasita- 
fc rime su spaudos atstovais] 
3 [šventės komiteto 

d r. G 
B Rėklaitis, 
B jos pirmininkas P. Annonas ir 
K spaudos — informacijos ko- 
I misijos pirm. S. Džiugas pa-
■ aiškino, kad visi (šventės diri-
■ gentai jau yra numatyti, tik
■ dar ne visi pakviesti. Vaikų
■ chorams diriguos Detroito St. 
BĮ Sližys ir Čikagos Faustas Stro-

lia, B. Budriūno kantatai di- 
Vin- 

cui Mamaičiui jau pavesta di
riguoti oficialiai daliai — 
himnams ir giesmei.

Muzikinė šventės komisija sa 
vo darbus baigė. Joje be pirm.

travo jau 29 suaugusių cho
rai ir 16 lituanistinių mokyklų 
chorai. Paskutiniu . metu iš 

atkrito Clevelando 
choras ir Toronto 

, Jų nedalyvavimo

Didžiausių rūpestį šiuo nic-

toriai, nea iki kovo 27 dienos 
lik trys chorai atsiuntė atgal 
užpildytą anketą. Žinios apie 
chorus, jų fotografijos labai 
reikalingos leidžiant leidinį, 
nes komitetas nori visus daly
vius įamžinti leidinyje, čia 
chorai raginami pajudėti ir 
nedelsti su žinių prisiuntimu.

Čikagoje nuo balandžio 1 d. 
i šventę jau pardavinėjami 
bilietai. Pirmosios žinios rodo, 

pirmininkas I kad žmonės juosj noriai perka. 
. Batukas, vicepirm. A. Bilietų kainos nuo 3 iki 7 dol. 

muzikinės komisi- j Moksleiviai, studentai 3 dol. 
vertės bilietus gauna po 1 dol. 
Komitetas dar kartą prašo vi
suomenę taip planuoti atosto
gas ir įvairias stovyklas bei 
piknikus , kad dainų šventėje 
galėtų dalyvauti kuo daugiau
sia žmonių. A. P.

jį riguos pats jos autorius.

S3
Senais nepamenamais ir jau nesu
grąžinamais laikais Cicero kareiviai 
Velykų naktį sv. Antano bažnyčioje 
eidavo sargybas. Tai buvo senos ci- 
ceriečių kartos pasididžiavimas. Ki
tataučiai eidavo į bažnyčią lietuviu 
kariu pamatyti. Paveiksle matome 
Chicagos lietuviams plačiai pažįsta
mą Kazį P. Deveikį, šaunaus seno
vės lietuvio kario uniformoje.

Mirė 1918 m. sausio 18 d., 
kaip dera senam knygnešiui, ke
liaudamas suklupęs pakelėje ties 
Rūpintojėliu. Palaidotas Suos
to bažnytėlės šventoriuje.

Jonas Bulota

VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA

nuoširdžiai sveikinu Naujienų Redakciją ir Administraciją 
> drauge su didžiule Užsienio Lietuviu Gimnazijos Rėmėjų 

Organizacija, kurios dėka iki ^ūūpavyko surinkti 210,535 
. dolerius. Tegul Velykų džiaugsmas ir palaima lydi Jūsų 

visų žingsnius.

KUN. BENEDIKTAS SUGINTAS

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
VISIEMS LIETUVIAMS 

LINKI

JOSEPHINE MILERIŪTĖ
SLA PILDOMOSIOS TARYBOS IŽDO GLOBĖJA

CHICAGO, ILLINOIS

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.

1

NIVERSA
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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Einame teisingu keliu
Praeito trečiadienio vakarą, bal. 7 d., Chicagos Mar

tinique salėse Amerikos Lietuvių Taryba pagerbė 60 
metų sulaukusį katalikų veikėją ir biznierių Antaną J. 
Rudį. Minėjimo metu paskaityta buvo daug sveikinimų 
ir pasakytos kelios įdomios kalbos, bet pati įdomiausioji 
kalba buvo paties sukaktuvininko. Pirmiausia buvo pa
skaityta SLA prezidento Povilo P. Dargio sveikinimo te- 
telegrama, bet nesigirdėjo LRKS sveikinimo, nors pačioje 
salėje ir net prie garbės stalo buvo įtakingų Rymo Ka
talikų susivienijimo veikėjų. Trumpoms ir glaustoms 
kalboms nepasiruošę kalbėtojai, matyt, turėjo galvoje 
svarbesnius dalykus.

Vieni kalbėtojai susirinkusiems priminė, ką Antanas 
J. Rudis yra padaręs, o antrieji papasakojo, ką jis dabar

minė, kas reikėtų daryti ir ką jis, kelių vienminčių pa
dedamas, rengiasi daryti. Antanas J. Rudis yra galvo
jantis ir drąsus žmogus. Pirmiausia jis stengiasi proble
mą suprasti ir išsiaiškinti, o vėliau imasi ieškoti būdų tai 
problemai spręsti Jis ryžosi ne tik savo artimiesiems 
pasakyti savo nuomonę, bet jam netrūksta drąsos net ir 
patiems aukščiausiems hierarchams pasakyti, kas reikė-

Susirinkusiems buvo nepaprastai įdomu klausyti p. 
Rudžio liudijimo apie pasikalbėjimą su laikraštininku 
Frank Starr, Maskvoje buvusiu ir sugrįžusiu Chicago 
Tribune korespondentu. Jis ilgus metus dirbo Sovietų 
Sąjungos sostinėje, o dabar vadovauja Chicago Tribune 
biurui Washingtone. Korespondentas Starr rinko žinias 
ne vien tiktai iš oficialių sovietų šaltinių ir jau atspaus
dintų laikraščių, bet jis turėjo drąsos susitikti ir pasi
kalbėti su Rusijos intelektualais, reikalaujančiais žodžio 
ir spaudos laisvės.

Korespondentas Starr paklausęs, ar laisvame pa
saulyje paskelbtos tokios žinios nepakenksiančios pa
tiems rusams, ar sovietų valdžia nesiims dar žiauresnių 
priemonių prieš tuos sovietų piliečius, kurie, pasirem
dami dabar veikiančia sovietų konstitucija, reikalauja 
tos laisvės, kuri minima toje konstitucijoje. Rusai inte
ligentai patarę korespondentui Starr nekreipti jokio dė-

yra pasiryžę, bet kokioms aukoms. Jie net nebijo mirties, 
nes žino, kad mirusiųjų vieton stos kiti, kurie sieks spau
dos ir žodžio laisvės visoje Sovietų Sąjungoje.

RAŠO A. P.

OLDENBURGAS
4

Pirmąją pradžią ir gražią pra
džią padarė Oldenburgo Lietuvių gimna
zijos sportininkai — krepšininkai estų 
turnyre laimėję pirmąją vietą. Sėkmin
gai veikia lietuvių gimnazija. Sąlygos ne
lengvos, bet direktoriaus Blinstrubo va
dovaujamas gimnazijos personalas dirba 
pasišventęs. Greta gimnazijos, pradžios 
mokyklų, jaunimo auklėjime dideli dar
bą atlieka skautų organizacija. Visose 
stovyklose veikia anglų kalbos, šoferių, 
elektrotechnikų ir kitoki kursai. Vieton 
stovyklose leistų sieninių laikraščių eina 
rotatorinis dienraštis “Mūsų Dienos’’ (red. 
Ilmonis). Gauname ir kitų lietuviškų laik
raščių: Žiburiai, Mūsų Kelias, žibintas, 
Laisvės Varpas ir kt Pasigendame Aidų, 
Baltijos, Gintaro Krašto ir kitų literatūri
nių žurnalų. Trūksta lietuviškų knygų ir 
veikalų vaidinimams. Santykiai su sve
timtaučiais geri, nors taitiečių tarpe trūk
sta nuolatinio kultūrinio bendravimo, o 
lietuvių — latvių tarpe pasigendama šliu
po — Rainio dvasios... *

Taigi, jau iš šitos ilgos citatos matosi, 
kad “sėkmingai” veikė gimnazija. Kiek 
plačiau jos veiklą apžvelgsime šio rašinio 
gale. Apie pradžios mokyklas pridėsime 
tiek, kad Unterm Berg stovyklos pradžios 
mokyklos vedėju buvo Petrelis, o vėliau 
Petersonas.

I dėjo net 10 skilčių Barbaros Seid
ler reportažą pavadintą “Gdan-

I skas-Gdynė: “Gruodis-Vasaris”, 
kur nors visaip švelnindama 
ir nutylėdama korespondentė

TAM TIKRI ŽVALGYBOS
Komunistinė korespondentė patvirtino
Laisvos Europos Radio skelbtas žinias

Po kruvinųjų įvykių Lenki- rašymai buvo keliais atvejais at-Į daug pasakė,.kas tik pa
jos Pamario miestuose Gdans- pasakoti ir Naujienose. Lenkų . . T”10 Free Kurope P**

komunistinė valdžia, žinoma, I ie us ^a^rtus- 
bandė užginčyti, kad “taip blo- Korespondentė Seidler, be to, 
gai nebuvo”, bet štai Kroku- kaip pati buvusi liudininkė pa

teikė ir naujų faktų, ypač apie
* tai, kaip laikėsi ir elgėsi lenkų

Pačioje Rusijoje nėra jokių priemonių kelti viešu- Į ‘raudonoji armija” malšinant 
mon laisvės reikalavimų. Sovietų valdžia kontroliuoja “į? laivų star
popienų, spaustuves ir visas spaudos priemones. Sovietų
valdžios žinioje yra radijo ir televizijos stotys. Kaip Pasirodo, tai nebuvo reguMa- 
spaustuvėse, taip radijo stotyse yra griežčiausia cenzū- rios kariuomenės daliniai, o bū
rą. Žinių paskelbimas užsienyje rusams kovotojams la- vo vadinama Vidaus Saugumo 
bai daug padeda. Paskutiniu metu sovietų valdžia pra-[Kariuomenė (Wojska Obrony 
deda kreipti dėmesio į tai, ką užsieniečiai sako. Sovietų L ewn?trznej )’ .^.uri kartu su 
valdzia buvo pasišokusi neišleisti žydų į užsienius, bet eialiai apmokyta ^0^ 
užsienyje keliami protestai privertė Maskvą keisti savo reigoms.
nuomonę. Sovietų Sąjungos vyriausybė jau yra išleidu- Valdiškoii reDorterė 
si kelis šimtus Maskvos, Leningrado ir net Rygos žydų. kaip antradienį, gruodžio 15 d’.

Sovietų valdžiai buvo nepatogu dėti į kalėjimus spau- Gdansko laivų statyklos darbi- 
dos ir žodžio laisvės siekiančių piliečių. Komunistinė vai- ““k“ nu^jo prie direkcijos na- 
džia nieko geresnio nesugalvojo, kaip kovotojus už laisvę “rlwlMti^d X iXbaJtet 
kisti į psichiatrines ligonines. Sovietų policija verčia gy-| dėl didėjančios minios ir triukš- 
dytojus pasirašyti liudijimus apie nesamas psichines li
gas rusams, kurie reikalauja spaudos ir žodžio laisvės. 
Gydytojai, policijos verčiami, pasirašo tokius klastotus 
liudijimus ir siunčia žmones į psichiatrines ligonines. 
Visa eilė rusų inteligentų šiandien kenčia bepročių ligo
ninėse, nors kiekvienam yra aišku, ko jie nori ir reika
lauja. Bet už laisvę kovojantieji ir šią klastą kelia viešu
mon. Jie sugebėjo pasiųsti dokumentus į užsienius, ku
riuose keliamos viešumon sovietų valdžios valdymo j 
priemonės.

Kuždėjimas ir pasakojimas, kad sovietų valdžios 
nusikaltimų nutylėjimas gali duoti geresnių rezultatų yra 
daidingas. Komunistai bijo dienos šviesos. Jie dedasi 
humanistais, jiems labai nepatinka, kai iškeliami viešu
mon žiaurūs jų valdymo būdai ir kanibališkos priemonės. 
Naujienos kėlė komunistų valdžios žiaurumus viešumon, 
jos yra pasiryžusios ir toliau juos kelti. Tiktai tų žiaurių 
priemonių kėlimas viešumon gali priversti komunistus 
susivaldyti. Prieš komunistus kovojantieji pavergtų 
kraštų gyventojai pasijus drąsesni, kai patirs, kad val
džios žiaurumai laisvo pasaulio yra smerkiami. Tai pa
tvirtino iš Rusijos sugrįžęs F. Starr. Tokios nuomonės 
•yra ir Antanas J. Rudis.

Savo kalbos metu inž. Rudis užsiminė ir apie Opus 
Dei — Dievo’darbus. Jis labai atidžiai seka diktatoriaus 
■franco valdomoje Ispanijoje katalikų tarpe stiprėjantį 
.Opus Dei judėjimą, šviesesnieji Ispanijos katalikų vadai 
mato, kur nuvedė su diktatorium bendraujanti aukštoji 
bažnyčios hierarchija. Jie ryžosi imtis Dievo darbų že
mėje. Dievo darbai rekalingi ir lietuvių tarpe. Drąsių dva
siškių lietuvių tarpe nėra. Retkarčiais balsą drįsdavo pa
kelti prel. Krupavičius, bet jam užmerkus akis, kito drą
saus ir ryžtingo dvasiškio bent tuo tarpu lietuvių tarpe 
nesimato. Būtų įdomu, kad inž. Rudis ryžtųsi arčiau, pa
studijuoti Opus Dei. Pastudijuoti ir ryžtis organizuo
tiems darbams, kurie šiandien labiau yra reikalingi, ne
gu bet kada anksčiau. Pasiryžėlių idealistų jis rastų lie
tuvių tarpe. Didokas jų skaičius buvo Martinique salėje 
ir sveikino sukaktuvininką. I

ke, Gdynėj, Zopote ir Stetine, 
per Laisvos Europos Radijo 
(Radio Free Europe) skelbti ap-

mo negalėjęs nieko daug pasa
kyti ; po 3 vai. popiet daugumas 
išsivaikščioję po namus, vaka
re apie 30 darbininkų delegaci
ja vedusi derybas su pareigūnais 
miesto taryboje, bet deryboms 
tebevykstant buvo paskelbtas 
nuo 6 iki 6 draudžiamasis laikas 
ir į miestą įžygiavo kariuome
nė.

Trečiadienis buvusi neapsako
mai sunki diena. Gatvėse pasi
rodę šarvuočiai ir. kariuomenė 
užėmusi visus viešųjų įstaigų 
pastatus. Darbininkai reikala
vę atsakymo į jų rezoliucijas ir 
reikalavimus, iškeltus vakarykš
čiai, bet konkretaus atsakymo 
nebuvę, tik direkcija apeliavu
si, kad darbininkai išsiskirstytų, 
grįžtų į darbovietes ir imtųsi 
normalaus darbo.

Rytiniai laikraščiai paskelbė 
vaivadijos komiteto ir liaudies 
klasę laikytis ramybės ir tvar
kos, taip pat paskelbė draudžia
mąjį laiką ir pirmąją aukų sta- 
tistiką, kad 6 žmonės užmušti, 
115 žmonių sužeista, iš jų 33 
sužžeisti sunkiai. “Laivų statyk
loje virte virė. Statyklos val
džia uždraudė išeiti į gatvę. 
Darbininkai neklausė. Netvar
kinga eisena metėsi prie antrų
jų vartų. Norėjo išeiti į mies
tą. Bet statykla buvo apstaty
ta. Pasigirdo šūviai. Buvo aš
tunta valanda ryto. Atsitrau
kė. Paskiau sustojo tyli mi
nia prie direkcijos namo, o 9 
valandą Lenino vardo statykla 
paskelbė okupacinį streiką... 
Lenkų, Marchiewskio ir Čekos
lovakijos gatvių sankryžoje sto
vėjo kariuomenė ir milicija...”

Kas atsakingas už kruvinąjį 
ketvirtadienį?

Tą dieną (trečiadienį, gruo
džio 16 d.) Paryžiaus komunos 
vardo statykloje, kaip toliau 
Seidler informuoja, “mėtė pro
klamacijas, šaukiant į streiką 
ir reikalaujant paleisti suim
tuosius. Po dešimtai valandai 
iš kadlubiečių skyriaus vartų 
linkui pasipylė suglausta grupė. 
Helikopteriai skraidė viršum sta
tyklos ir mėtė atsišaukimus, 
šaukiant prie ramybės ir tvar
kos, bet atsišaukimai čia pat 
buvo deginami.

Niekas nenori jų skaityti. De
monstrantų minia jau stovi prie 
direkcijos namo. Direktorius 
prašo paskirti delegatus pasita
rimams. Reikalavimas “iki 3:30 
valandos turi būti mums grą
žinti trys suareštuotieji staty-

Hininkai”. Taip pat reikalavi
mas atitraukti kariuomenę nuo 
statyklos vartų.

Apie 14:18 vai. grįžta auto
mobilis ir praneša, kad areštuo
tieji negali būti paleisti. Nak
tį į ketvirtadienį į Gdynės sta
tyklą įžygiavo kariuomenė ir 
apstatė įmonę ir išėjimus j gat
ves, o gatvių sankryžoje kordo
nu sustojo šarvuočiai... Admi
nistracija pasirūpino, kad bet 
koks susisiek imas būtų sustab
dytas ir prie dirbtuvių nebelei
do privažiuoti autobusams nei 
troleibusams. “Tuo tarpu PKP 
(valstybinių geležinkelių admi
nistracija) nesutiko sustabdyti 
elektrinio traukinėlio jam pri
važiuoti prie Gdynia-Stočnia sto
ties... Ir taip prasidėjo ketvir
tadienis”, rašo Seidler, tik ne
pridėjo, kad kruvinasis ketyir-

(Nukelta j 7 psl.)

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
savo klientams ir draugams linki

LIEPAI IR PURTULIAI
CICERO LIQUOR HOUSE

4916 West 14th Street Cicero, Iii. 60650
Tel. TO 3-9518

HAPPY EASTER
from CARY’S BAKERY formerly Schieles Bakery

Stop in and see our beautiful variety of 
EASTER LAMBS

We feature BACON BUNS every Tuesday

CARY’S BAKERY
4902 West 14th Street, Cicero, Illinois

Phone 652-4045

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
visiems savo bičiuliams ir kostumeriams linki

TAMALIUNAS A & A TAVERN
ALEX and ANTHONY, Props.

Tai vienintelė lietuviams prieinama patogi įstaiga. Tai tė
vų palikimas, kuriame prie stipriosios stiklelio ir alaus 
puodelio gimta lietuvių kalba galima pasikalbėti, savo var

gus išpasakoti ir širdies skausmą išlieti.
Šią taverną užlaiko du broliai Tamaliūnai, kurie gražiai ne 
tik su savo šeimomis sugyvena, bet ir su visais atėjusiais 
žmonėmis, čia pat sukinėjasi ir sena motinėlė, nors prie 

biznio ji jau nesikiša.

REGULATION POOL TABLE
1447 So. 49th Ave. Tel: TOwnhall 3-9571

j Šalia visų tų Įstaigų ir valdžios, Unterm 
Berg stovykla turėjo dar žmonių rinktą 
komitetą. Jis turėjo organizuoti kultūrinį 
stovyklos gyvenimą ir atstovauti gyvento
jus, svarbius stovyklos gyvenimo klausi
mus sprendžiant Būtų turėjęs tas komite
tas gyventojų vardu daryti pasiūlymus ir 
pageidavimus komendantui. Praktikoje 
to nebuvo. Kas būva vadinama komiteto 
posėdžiais, būdavo laisvi pasiplepėjimai 
komendanto kabinete, pačiam komen
dantui juose dalyvaujant Matėsi, kad 
komendantas buvo patenkintas posėdžių 
netvarka, kad stengėsi išlaikyti esamą pa
dėtį. šitame stovyklos komitete aktyviai 
reiškėsi Malinauskas ir činga. Malinaus
kas ilgai buvo komiteto pirmininku. Ko
miteto pirmininku pačioje pradžioje buvo 
ir Gurauskas.

VL

Stovyklos gyventojai gaudavo maistą. 
Sakydavo, kad Unra jį duoda, žmonės ne 
daug tesuprato, kas tokia ta Unra, ir ne
sigilino į tą klausimą. Duodamą maistą 
priėmė kaip būtiną kažkieno prievolę 
jiems. Ir nesivaržė reikšti nepasitenkini
mą, kad blogai yra maitinami. Tris kar
tus dienoje eidavo į stovyklos virtuvę mais 
to parsinešti. Vieni gaudavo dirbančio 
davinį — truputį daugiau, kiti nedirbančio.

Dalydavo ir cigaretes, taip pat veltui, 
bet rečiau. Cigaretės buvo ir priemonė 
bausti žmones už prasižengimą stovyklos 
drausmei. Bausmė būdavo — “atimti ci

garetes”. t
Kartais dalydavo sumaltą pupelių ka

vą, po šimtą gramų žmogui. Jos, matyt, 
atlikdavo nuo bendros virtuvės.

Ir senus drabužius dalydavo. Net “rū
bų dalijimo komisija” prie stovyklos ad
ministracijos veikė. Tų drabužių atsiųs
davo kartais į stovyklą, bet ne po daug, 
todėl nelengvo būdavo paskirstyti erzelio 
nesukeliant, nors ir apiplyšusius, apdė
vėtus.

Gaunamo maisto kokybė buvo menka, 
ir jo labai mažai tebuvo. Stovyklos virtu
vė išvirdavo juodos kavos pusryčiams ir 
vakarienei. Pietums vienam žmogui duo
davo apie tris ketvirtadalius litro daržovių 
sriubos, gana liesos ir skystos. Vakare 
duodavo apie 200 gramų duonos, apie 30 
gramų sviesto, apie 40 gramų dešros ir 
truputį cukraus kavai, žmogus tą visą die
nos normą suvalgydavo vakarienei ir dar 
neprivalgydavo, o pusryčiams nieko ne
belikdavo. Ypač sunku būdavo nevedu- 
sierns vyrams, •r

Vėliau buvo sutvarkyta taip, kad mais
tą atsiimti būdavo galima sausais produk
tais. šeimoms buvo geriau, nes pietų sriu
bos sąskaiton jos gaudavo produktus. Bet 
tų produktų nebūdavo daug.

Gaunamo maisto kokvbė keisdavos: 
kartais pagerėdavo, kartais pablogėdavo. 
Kartais sviesto beduodavo tiek, kad nebe
būdavo nė į ką pažiūrėti. Arba pradėda
vo maitinti sausainiais. Mėsos duodavo 
maždaug pusę normalios vieno žmogaus

vienerių pietų porcijos vieną kartą savai
tėje trijų asmenų šeimai. Duodavo kon
servuoto mišinio daržovių su mėsa, bet ir 
to kaip vaisto. Iš stovykloje gaunamo 
maisto žmogus nebūtų galėjęs išgyventi. 
Tačiau badu nė vienas nemirė, visi nuo jo 
apsigynė.

Pats pagrindinis kelias maisto susižve
joti buvo elgetavimas po apylinkės kai
mus. Dviratis čia buvo būtina ir nepamai-
noma priemanė. Ir ne elgetavimu tai buvo 
laikoma, kaip Lietuvoje jis buvo supras
tas, o greičiau mainikavimu. Pasiimdavo 
žmogus arbatos žiupsnelį, kavos miltelių 
kelias dešimtis gramų, cigarečių pakelį, 
šukeles ar kitą kokį mažmožį ir zuidavo 
per dieną po kaimus, stengdamasis už tas 
savo menkas prekes gauti šiek tiek maisto. 
Už 100 gr. kavos gaudavo 15 kiaušinių, už 
150 gr. — pusę kg. lašinių. Ir grįždavo va
kare keliais kiaušiniais vežinas, ar mėsos 
gabaliuku, ar kuo nors kitu.

Bevažinėdamas šitaip po kaimus ne vie
nas aptikdavo vietą, kur buvo galima pa
stoviai gauti maisto produktų didesniais 
kiekiais, kad pats vienas jau nebegalėjo 
suvalgyti. Pradėdavo pardavinėti juos ki
tiems stovyklos gyventojams. Iš to išsivys
tė nelegali prekyba. Stovyklos gyventojas, 
jeigu nenorėjo pats po kaimus vargti, ga
lėjo keitimui skirtas savo prekes parduoti 
ir už tuos pinigus pirkti maistą. Parduo
damas už 60 angliškų cigarečių gaudavo 
300 markių, už 10 vokiškų — 30 markių, 
už 6 mažus gabaliukus šokolado — 180
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markių. Galėjo parduoti ir kavą. Tų visų 
dalykų kartkartėmis gaudavo iš Unros. šo 
koladą gaudavo šeimos, turinčios mažų 
vaikų.

šeima iš trijų asmenų, su vienu vaiku, 
kad šiaip taip išgyventų, prie .to ką gavo 
iš stovyklos vienos duonos turėjo dar pri
sipirkti apie tris kilogramus savaitei. Už
ją išėjo apie 150 markių mėnesiui. Bulvių 
irgi reikėją; jos tokio dydžio šeimai kaš
tavo apie 60 markių mėnesiui. Prie to dar 
ir pavilgos .reikėjo.

Pačiais pirmaisiais stovyklinio gyveni
mo metais atsirado spekuliantų, kurie iš 
kažkur atveždavo į stovyklą silkių. Pvr 
kui pradėjo atvežti ir mėsos. Mėsos pri
statymas ilgainiui pasidarė pastovus, At
sirado nuolatiniai mėsos spekuliantai. Jie 
nupirkdavo iš ūkininko karvę, atgaben
davo į stovyklą, paskersdavo ir išparda- 
vinėdavo. Svaras tokios mėsos kaštavo 40 
markių. Tas viskas būdavo daroma slap
tai ir greitai, nes tokia .prekyba, kaip ir 
visa kita prekyba maistui, buvo laikoma 
nelegali ir buvo draudžiama.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti 
“NAUJIENAS”

Jos visad rašo
TEISYBĘ



Įstaigos uždarytos
Pranešama, kad 

Didįjį Penktadienį, 
įstaigų uždarytos, 
ir teismai neveikia

Friedmano

dėl to pasistatę automobilj 
pamirškite įmesti nikelį 
kiek, nes policija išrašinės 
ketus, kaip paprastą dieną♦

ja ko Bė prie pačios tų gatvių 
sankryžas. Stotis vadinasi Gdy-

DR. K. G. BA1UKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGU A 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Modical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal ■susitarimą. 

Jei, neatsiliepia, skambinti 374-8012

Tolofu PRospect 8-1717

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofl«o tolofu PRospoct 8-3229 

Read, tofof.: WAIbrook 55076

GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ūktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad ir sekmad. ofisas uždaryte. 

Ražu 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublie 7-7868

(Atkelta iš 4 psl.) 
tadienis. Pati korespondentė 

pripažįsta, kad už ketvirtadienį 
kalčiausi esą štabas ir PKP. 
Tuo metu buvo paskelbtas iš
imties stovis.

Šarvuočių kordonas pastojo 
praėjimus

Kaip po to dalykai vystėsi, re
porterė nuotykius nupasakoja 
atviriau: “Trijų Gdynės gatvių 
sankryžoje stovi šarvuočių kor
donas. Kariuomenei buvo įsa
kyta neleisti žmonių į statyklą. 
Elektriniai traukiniai privažiuo-

*I

Į I i
i

I

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

Flrmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai, 
antrad, penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez. GI. 8-0873

DR. W. M. E1SIN - EISINAS 
*»KUSfcKUA IR ftiOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
siuepia. ssamninci ML 3-0001.

Apdraustas perkraustymu 
iš įvairiu atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Treč. ir šeštad. uždaryta.
Ofiso tek Portsmouth 7-6000
Rezid. telefu GArden 3-7278

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

DU I MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad, 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

“contact lenses”
Vai pagal susitarimą, Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

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

Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL yak. 
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., trečiai 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

PERKRAUSTYMAl

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th Pl. WAIbrook 54063
i

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA,

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

si&tatė gigantofoną (stiprų gar
siakalbį). Kai iš vagonų pradė
jo išlipti žmonės, kimus balsas 
šaukė jiems atsitraukti ir ne-! 
artėti prie šarvuočių ir karino-1 
menės. Traukiniai ėjo iš dviejų 
pusių — nuo Wejherovo ir nuo 
Gdansko, žmonių peronuose ir 
viadukuose vis daugėjo, stočių 
garsintuvai šaukė — liepė grįžti, 
bet minia vis spaudė — ir ar
tėjo prie šarvuočių kariuomenės, į 
norėjo praeiti į statyklą...”

Koks buvo į minią šaudymas, 
valdiškoji korespondentė nebe
rašo, tik kiek aiškiau pasako 
apie naktį, kai rinko nušautus ir 
sužeistus darbininkus.

“Gigantofonas rėkia. Užkimęs 
balsas maldavo minios trauktis 
atgal į Grynią-Stocznia stotį. 
Balsas perspėdamas springo gar
siakalbyje. Minioje kažkas su
šuko “Ura”! Po kojomis buvo 
katgalvės (akmeninis grindi
nys). Kulkos atsimušė rekoše- 
tais”... Paskui pradėjo degti sto
ties patiltė, iš helikopterių į mi
nią mėtė pedardas. Apie 6:45 
valandą buvo sustabdyti elektri
niai traukiniai. Apie 10:45 vai. 
vėl pradėjo važiuoti, bet ne
besustojo Gdynia-Stocznia sto
tyje. Kovos paplito po visą 
miestą. Minia žygiavo Raudo
nųjų Dalgininkų ir švento Jono 
gatvėmis, prie Centrinės Stoties 
pradėjo lipti ant šarvuočių ir 
šturmuoti Miesto Tarybos pre
zidiumo rūmus. Prie Novotki 
Kalvų demonstrantai sustabdė 
traukinius. Dabar toje miesto 
dalyje sklinda lokomotyvų sire
nų rėkimai — šiurpus riksmas. 
O žmonės vis eina, žygiuoja. Ir 
kai iškankinta dvylikta valan
da dienos paskelbia pietų metą, 
gatvėse girdėti tik greitosios 
pagalbos karietų dejavimai^, 
žaizdos sunkios. Gdynės grin
dinys kietas”...

Kas darėsi naktį, sekančią 
dieną, penktadienį ir šeštadienį 
korespondentė nebeparašė...

šiandien, 
daugumas 
Mokyklos 
ir miesto 

| valdyba atlieka vien tik “bė- 
j dos” (emergency) reikalus, 
j Veikia tik “parkinimo metrai”, 

ne
ar

ricapuimkuuui 
pralaimėjimą aiškina jo atsi
sakymu atakuoti Chicagoa 
butų administraciją (Housing 
Authority) dėl jos pasikėsini
mo statyti pigiuosius namus bal 
tųjų apylinkėse. Friedmanas 
aiškinasi, kad tatai butų bur 
vę . priešinga jo “principams”.

HEART rUND^ 
help your HEART

BEVERLY HILLS GtLINYCIA
GELBS VISOMS PROGOMS
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR

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

CHICAGO. ILL. 60629
✓

KELIONĖS Į LIETUVĄ
IR Iš LIETUVOS

Jeigu šiais 1971 metais rengiatės 
važiuoti j 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 i

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

B.
SU

CTA traukinėlyje 
sučiuptas niekšas

Trys CTA detektyvai šešių 
vagonų traukinyje prie 47 gat 
vės stoties antrajame vagone 
užklupo 29 metų amžiaus An
drew Redmond iš 4801 S. For- 
restville Avė., kurs trims de
šimtims vagone važiavusių ma 
tant peiliu grasindamas vertė 
12 metų berniukų vykdyti “ne
natūralų lytinį aktą”. Iš viso 
to būrio nė vienas nebandė 
vaiką nuo niekšo apginti. Iš 
vaiko tas išgama dar atėmė jo 
su savim turėtą vieną dolerį.

Kur dėsis Friedmanas?
Rinkimus (pralaimėjusį Ri

chardą Friedmaną dabar spau 
da vaizduoja kaip visas karje
ros perspektyvas pralaimėju
sį. Iš demokratų pasitraukęs, 
respublikonus užvylęs jis 1972 
metų rinkimuose nebeturi jo
kio užnugario.

Po savo 40 valandų priešrin 
kiminio eitynių maratono 
Friedmanas išvažiavo į Meksi
ką kojų pailsinti. Pranešama, 
kad Friedmanui grįžus guber
natorius Ogilviė- pasiūlysiąs 
gerą “džiabą” Ulinojaus vals
tybinėje tarnyboje, jei šis pa
sižadės tarnauti kaip ištikimas 
respublikonas. Anksčiau Fried 
manas tarnavo valst. gynėjo 
William Clarko n pirmojo asis
tento pareigose, kaip demo
kratas.Su pavasariu į 

naują gyvenimą
Irena Žilinskaitė ir Kevin 

Sullivan kovo mėn. 20 d.
bažnytinėmis apeigomis Nati
vity of the Blessed Virgin Ma
ry" bažnyčioje susituokė.

Vaišės įvyko Lietuvių Tau
tiniuose Namuose. Svečiu bu
vo is Michigan, Wisconsin, In
diana ir Kalifornijos.
’ Visi svečiai buvo maloniai 
sutikti ir vaišinami šampanu 
ir įvairiu gardžiu maistu, ku
rį pagamino p. Matulevičienė.

Salėje buvo girdėti lietuvių, 
airių, švedų ir latvių dainos. 
Svečiai skirstėsi patenkinti ir 
linksmi.

Jaunavedžiams linkėta svei
katos, laimės, gero ir ilgo gy
venimo. Dalyvis

LENKIŠKAS KUMPIS
Yra geriausiai tinkamas iš visu 

šventinių valgių ant Jūsų 
tradicinio Velykų stalo.

VELYKOMS

“P Stone tautos” vadai 
teisiami už išeikvojimą 
Federalinės valdžios įstai

gos paskelbė, kad 23 vadeivos 
buvusios Blackstone rangers 
gaujos, vėliau pasivadinusios 
“Black P Stone Nation”, bus 
teisiami už išeikvojimą $927, 
000 fondo, kurį valdžia 1967 - 
68 metais buvo tos gaujos va
dovybei davusi beturčių juo
džių švietimo programai vyk
dyti.

Devyni iš tų 23 jau sėdi ka
lėjime už kitus nusikaltimus. 
Įstaigos tos bylos anksčiau ne
skelbusios, kol FBI ir Chica- 
gos policija kitų tebeieško.

Sėdinčių tarpe yra pats vy
riausias “P Stone tautos” va
das Jeff Fort, 24 metų am
žiaus. Visi nuteistieji ir teisia
mieji yra nuo 22 iki 31 metų 
amžiaus.

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

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ave. — 586-123I

PEIK
TĖVAS IR SŪNUS

Didžiausia foto paroda
Naujai pastatytame milžiniš 

kame McCormick Place nuo 
šio balandžio 17 d. įvyks devy
nių dienų “Photo Expo ’71” 
paroda, kurioje spėjama da
lyvaus bent 25 tūkstančiai pa
vienių ir apie 350 parodų kom
panijų atstovų. Vien tik Kodak 
Co. iš Rochester N. Y. užims. 
15,000 ketvirtainių pėdų paro
dos ploto.

Parodoje, pavadintoje “Fo
tografijos pasaulis” (The Uni
verse of Photography) bus iš
statytos ir astronautų erdvėje 
ir ant mėnulio darytos nuotrau 
kos.

— Chicagos Našliy ir Našliukię 
Draugiško klubo susirinkimas šį penk- 

i tadienį, balandžio-9'd. dėl artėjančios 
Velykų šventės neįvyks. Pagal klubo 
nutarimą susirinkimas bus tik gegužėj 

. 14 d. Taigi klubo nariai ir narės bei 
norintieji įstoti kluban. prašomi įsi
dėmėti. J. Jusas

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehiU 6-2345-6

EUDEIKL
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Laidotuvių Direktoriai ž

5845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA
REpublie 7-8600 REpublie 7-86.01

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS ; GERALDAS F. DAIMJD

Vienų Metų Mirties Sukaktis

BERNICE J. TAMAS 
(ABRAŠKEVIČIŪTĖ) 

Gyvenusi 2120 N. Mango Avenue

Mirė 1970 m. balandžio 10 d. sulaukusi 64 metų amžiaus. 
Gimusi Lietuvoje, Panevėžio aps., Traupio vaisė., Alukėnų 
kaime.

Palaidota Lietuvių Tautinėse Kapinėse.
Paliko nuliūdę: vyras Juozas, posūnis Zenonas Tanias, 

sesuo Nellie Miller ir jos vyras Dan bei kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausioji, niekuomet neužmirši
me. Tu pas mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau 
pas Tave nueisime. Tebūnie Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:

Vyras, posūnis, sesuo ir kiti giminės.

VIKTORAS PALUBINSKAS
Gyv. 10601 South Edbrooke Avė.

Mirė 1971 m. balandžio 6 dieną. 5:30 vai. popiet. Gimęs Lietuvo
je, Mariampolės apskrity, Kazlų Rūdos valsčiuje, Baganskių km.

Amerikoje išgyveno 15 metų.
Paliko nuliūdę: Lietuvoje — duktė Birutė su šeima ir dvi sese

rys: Marcelė ir Ona. Amerikoje liko broliai — Justinas ir Petras bei 
kiti giminės, draugai ir pažistamL

Kūnas pašarvotas Lack (Lackawicz) koplyčioje, 2424 W. 69 SL 
šeštadienį, balandžio 10 d. 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koply

čios j šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Viktoro Palubinsko giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Broliai Justinas ir Petras

Laidotuvių Direktoriai Steponas C Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

5

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

NARIAI:

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

ANTANAS 31. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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P. 5ILEIKIS. 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

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

Turėkite atsargoje to skanaus, pamažu paruošta 
Lenkiško kumpio su garsiu senosios tėvynės skoniu. 

Galima gauti trejopais, lygiai garsiais produkto 
vardais:KRAKUS, ATALANTA

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublie 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-66722850 West 63rd St., Chicago, III 60629 

Telef.: PRospect 6-5084 _

R. MINER, Naprapath
3150 S. Halsted SU Chicago, III. 60608 
Anti*., ketv. ir šeštad. TeL 842-1606 
7101 W. Hartford, Bridgeview, III. 
Pirm., tree, ir penkt. TeL 425^050 

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

skausmus ir nervy netvarka.

REMKITK TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”
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Lietuvių Tautinių Namų susirinkimas
S. m. balandžio 3 d. įvyko 

Lietuvių Tautinių namų narių 
susirinkiutas. Kol. namai bus 
pastatyti, dabar išnomuota 
7108 So. Rockwell gatvėje ga
na jauki talpinanti, berods, 
apie 150 asmenų salė. Salės

gale Vytis. Sienos 
keliais dailininkės Juškuvie- 
n<>- i>icš4ais-pąvęiksla is. Dar 
iškabinti kiekvienam susiinie- 
resavusiani lietuviui pažiūrėti 
ir susipažinti Erdvilo Masiu
lio paruošti tautiniams na-

HAPPY EASTER

mains eskizai — projektai. 
Turima net ir virtuvė su visais 

papuoštos kepimo ir virimo įrenginiais.
Susirinkimui pirmininkavo 

inž. Jonas Jurkūnas, sekreto
riavo Antanas Juodvalkis. Tbrp 
kitko pirmininkas pranešė, 
kad dabartines patalpos yra 2 
metams išnumuotos. Ir patal
pos išnuomuotos, kad įvai- 

1 tiems susirinkimams nereikė- 
įtų samdytis kitur. Yra įvestas 
i nuolatinis budėjimas ir šia sa
le gali pasinaudoti kiekviena 

j lietuvių organizacija.
Cezaris Modes- 
kad per du su

— Mindaugas Mačiulis, vie
nas mūsų jaunųjų, anksčiau 
studijavęs J)e Paul universite
te ir jau gerai skambinęs pia
ninu, šiuo metu fortepioną, 
kompoziciją ir kitus muzikos 
dalykus, gavęs pilnų stipendi
ją, studijuoja Roosevelt uni
versitete. Jis šį sezoną yra Chi 
cagos Lietuvių Operos akompa 
niatoriumi.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

SMALL LOOP OFFICE 
CONGENIAL ENVIRONMENT. 

35 HOURS. 
Interesting diversified duties. 

Typing required. 
Insurance experience preferred. 

Call 922-0911 REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

LIQUOR STORES
1) 5515 So. D AMEN AVENUE 

Phone WA 5-8202

2) 5996 So. ARCHER AVENUE 
Phone — 735-2345

HEAVEN HILL 4 year old KENTUCKY
STRAIGHT BOURBON ...... 5th — $3-79;

SCOTCH WHISKEY — Nationally
Advertised Brand ........... ...... Quart S3-98

DRY VERMOUTH .. 30 oz. bottle — 98 c.

POPULAR BRAND BLENDED
WHISKEY, 80 Proof ....... Quart — §3-98

SKIP'S OWN ALCOHOL, 190 Proof Fifth — $5.29 <

CANADIAN WHISKEY 1 Fifth — $$3.79
3 Fifths — $10-50

GERMAN BRANDY Fifth — $4-98 <

IMPORTED SCOTCH ... — «/2 gal. $7.98; 5th $3.39

DOMESTIC CHAMPAGNE
COLD DUCK

Fifth — $1.98

ZEL-LER’S PARCELS EXPRESS AND TEXTILE CO.
1721-23 W. Chicago Ave., Chicago, HI. • Tel. MO 6-3985 

Yra vieta automobiliams pasistatyti.
Didžiausias pasirinkimas anglišku medžiagų rūbams, šilko, nylono, 
moteriškų kostiumų, nertinių, lietpalčių ir įvairiausių kitų prekių 
už gera kainą, nes siuntinių' Įstkiga ir krautuvė priklauso tiems pa

tiems savininkams. Atdara ir sekmadieniais.

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS

INSURED
SAVINGS

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, HL 60629. • TeL WA 5-2787 

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

Pakviestas 
i tas paaiškino, 
puse mėnesius šia sale jau pa

išinančiojo 15 
■moję jaunimo 
'Bet buvo išnuomota krikšty- 
jnoms, vedyboms, minėjimams 
ir kitiems reikalams. Bendrai 
salės pajamos ir išlaidos susi- 

i balansuoja.
Juozas žvynys davė smul

kią apyskaitą. Iš jo pareiški
mo paaiškėjo, kad Tautinių 
Namų statymui jau turima 
per $50,000.

Mikas Rėklaitis direktorių 
vardu pranešė, kad lietuvių 
Tautinių Namų statymas yra 
būtinas, bet trūksta lėšų. Me- 
■čys Valiukėnas Lietuvių Tau
tiniu Namu reikalu leidžia 
biuletenį. Skundėsi, kad ma
žai atsiranda norinčių bendra
darbiauti. Prašė aktvviai įsi
jungti sugestijomis, teigiamais 
ar ir neigiamais pasisakymais.

Užbaigai Jonas Jurkūnas 
prašė, kad jau ’.esami nariai 
kreiptųsi į lietuvius raginda
mi juos prisidėti prie namų 
statymo. Namai bus visų lietu 
vių ir jais naudosis visi lietu
viai, nežiūrint kokių pakraL 
pu ar įsitikinimų jie bebūtų. 
Ragino gausiau lankytis kul
tūrinėse popietėse. Viena to
kia popietė jau įvyko. Sakė, 
kad klausytojų galėtų būti 
daugiau. Tokių popiečių dar 
bus balandžio 18 ir 25 d. d. ir 
gegužės mėn. 9 ir 23 d. šių po
piečių tema: “Lietuvė mote
ris Chicagoje.’’ Per vasarą šių 
popiečių hębūsią, bet rude
niop vėl jos Bus ątnaujintos. 
Po įvairių smulkių ginčelių su
sirinkimas buvo apvainikuo
tas vaišėmis (už savus pini
gus):

Vaišių metu Vytautas Kas- 
niūnas pranešė, jog Popiežius 
išsiuntinėjęs vyskupams laiš
kus , kad jau galės būti kuni
gais ir vedę vyrai. Ir čia pat 
pasivadinęs save klebonu, 
Lietuvių Tautinhj Namų susi
rinkimą ir kitokius, namų sta
tymo reikalus 
mas “gadzinkas 
maldas be 
publiką.

Keletas 
Tautinių Namų statymui yra 
net tūkstančiais prisidėję.

Susirinkime dalyvavo apie 
100 asmenų Stasys Juškėnas

EXPERIENCED COOK 
FULL TIME

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

Contact:
FATHER HOWARD

969-5050

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE I

kartus. Daugu-
organizacijos.

krikšty-

pamėgdžioda-
” ar 

paliovos
kitokias 
juokino

asmemj Lietuviu

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP 
(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St^ Chicago, HI. 6062*. — Tai. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tai. 254-3320

SKAITYK ■ NAUJIENAS’ - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

— Moskovitch ir Zaporozhets, maistas, doleriniai Certifikatal.
F Vedėtas E. ŽUKAUSKAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL 60636. TeL WA 5-9209
........... . . "I ■ ■!»■■■■ —

GEROS DOVANOS 
šios knygos parduodi mos dihsr "NiujimoM** tu 

didolimis nuoliidomis:
Dr. A. J. Gusson — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis, 

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik_
Minkštais viršeliais tik_________________________

Dr. A. J. Gusson — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONŠS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar

S3.00
$2.00

tik-------------------------------------------------------------------- 11.50
Galima taip pat už»l*akyti paltu, •friuntu* č»k[ arba

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

« _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — FRIDAY, APRIL fl, 1971

— A. Pavilionienė yra išrin
kta Si. Ritos 
Motinų klubo 
niūkė. Klubo 
landžio 12 d.

aukšt. mokyklos 
programų pirmi 
pobūvis bus ba-

TYPIST - CLERK

J PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

— Pvt. Robert Sebastian 
baigė 2 mėnesių specialius in- 
fanterijos kursus Fort Lewis, 
Wash, bazėje, o tėvai gyvena 
Marquette Parko apylinkėje.

— Pavasarinių gėlių paroda 
vyksta Garfield ir Lincoln par 
kų gėlynuose. Įėjimas laisvas 
ir nemokamas nuo 9 vai. ryto 
iki 9 vai. vakaro. Ją surengė 
Chicagos parkų distriktas. Už
daroma balandžio 18 d.

— Kun. M. Valadkos, Scran 
ton, Pa. parašyta ir išleista 
knyga “ Už laisvą lietuvį” susi 
laukia vis daugiau dėmesio ir 
yra perkama. Ji yra 469 psl„ 

: kainuoja 5 dol.. Gaunama 
Naujienose.

; — Antanas Aižinas 1971 m.
d. kovo mėn. 17 d. mirė ir ko
vo mėn. 20 dieną Vilniuje buvo 
palaidotas. Velionis gimė 1903 
metais Latvijoje, Rygos mies
te. Paliko nuliūdę: žmona Ele
na, dvi dukterys su šeimomis, 
dvi seserys, keturi broliai ir 

■ pusbrolis Walter Rask — Ras- 
čiauskas. žmona, dukterys ir 
du broliai gj’vena Lietuvoje, o 
kiti broliai seserys ir pusbrolis 
gyvena Amerikoje, Kanadoje 
ir V. Vokietijoje. Velionis kai
po inžinierius visą laiką dirbo 
Vilniuje elektros stotyje. A. Z.

— Antanas Sabalis, New Yor 
ko Lietuvių 'Fondo vajaus ko 
mite to pirm., buvo atvykęs į 
Chicagą ir taVčši dėl gegužės 
15 d. N. Y. vajaus ir kitais rei
kalais. Pasitarime dalyvavo 
LF Tarybos pirm. dr. G. Balu- 
kas, tarybos bariai dr. Razma, 
St. Rauckinas, LF V-bos vice- 
■pirm. A. Rėklaitis, ižd. H. Da
ras. Sekančiam. LF Tarybos 
posėdėyje bus pasiūlyta kitą LF 
Tarybos posėdį šaukti New 
Yorke gegužės 15 d.

♦ John Grigulis, gyv. Chica
go je, senesniosios kartos atei
vis, savo apdraudas užrašė Lie- 
tuviij Fondui. Skirtumą sumo
kėjo grynais, kad LF gautų vi
są pilną tūkstantinę.

H. Daras, Lietuvių Fondo 
iždininkas, LF buhalteriją su
tvarkė pagal profesinius, įstaty
minius reikalavimus. Tuo būdu 
pasiruošė ir Amerikos įstaigų 
kontrolei, jei tokia būtų. Mini- 
!ma buhalterija atsako į visus

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Mūsų troškimas yra, kad pavasario šventės 

Velykos atneštų daug džiaugsmo visiems 
lietuviams, kostumeriams ir mieliems 

artimiesiems , pasilikusiems
Lietuvoj

ALBINAS ir TĖVAS NAUJOKAIČIAI
MOMIS *su s:

BALDŲ IR PIANINŲ PERKRAUSTYMAS

2022 West 69th Street Chicago, I1L 60636 
TeL: WAlbrook 5-9209

With aptitade tor figure work and • PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
some statistical typing. Small plea- BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

1 DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY.
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

With aptitude for figure work and

sant office. Benefits.

727-5580, Ext. 233

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkę ir Darbininkiy

SEMI — GOURMET
Unique opportunity for a creative 
semi-gourmet cook. With complete 
responsibility for the planning, pur
chasing, preparing lunch on entries, 
for 18—20 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*, 
kreinkites i FRANK BARD, atstovau- 
ianti Nadja Ritter RE. * Skambinkite 
1 — 616 — 469/^366 arba rašvkite: 
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

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

PARDUODAMI
I§ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

10% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421
6200 So. WESTERN AVE.

LF kapitalo pajudėjimus. LF 
finansiniai 1970 m. daviniai yra 
siunčiami LF Tar., v-bos, Kontr. 
Kom. nariams, lietuviškai spau
dai, radijams, TV., JAV LB CV. 
Be to, išsiuntinėta ir visiems LF 
nariams prieš LF metinį suva- 
žiavima.

♦ Dzūkų Draugija š. m. ba
landžio mėn. 17 d. 7:30 vai. vak., 
Balio Pakšto salėje, 2801 W. 38 
St., ruošia šokių vakarą su dai
nomis ir vakariene.

Maloniai kviečia visus links
mai praleisti laiką.

Staliukus galima užsisakyti 
telefonu skambinant: 434-2375.

Dzūku Draugijos Valdyba 
(Pr)

Union Pier, Mich.
469-3298.

♦ Jau dabar laikas skambinti 
arba rašyti dėl rezervacijų, kad 
užtikrintumėte patinkamą vietą 
GINTARE ' Jūsų atostogoms. 
Vasarvietės adresas: 15860 Lake 
Shore Rd
49129. Tel. 616 
GINTARO savininkai Viktorija 
ir Algirdas Karaičiai, jau 10 me
tų sėkmingai vadovaują vasar
vietei, mielai Jums patarnaus ir 
suteiks smulkesnes informaci
jas. Galima kreiptis ir Chica- 
gos adresu: 7431 So. Maplewood 
Ave., Chicago, Ill. 60629. telef. 
737-4515. (Pr).

♦ Tauragės Klubas kviečia 
visus atsilankyti balandžio 17 
dieną 7:30 vai. vak. į rengiamą 
šokių vakarą Marquette salėje, 
6908 So. Western Ave. šokiams 
gros geras Walter Barry orkest
ras. Įžanga — auka 1.50 dol.

(po. ;

• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOT ARIAT AS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

NAMAI MIELAS TURTAS

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

GERAI PILDOMI

ŠIMKUS REAL ESTATE 
4259 So. Maplewood Ave.

Susitarimui 254-7450

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-7327

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios ilsi mokė
jimo sąlygos.

J .B A C E V I č 1 U S _ 
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

- HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St. 

GA 4-8654 ^IWlWtAWt^

.State Farm Fire, and-Casualty Company

/ • '

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 
________________________________Z

Federaliniy Ir valstijos pajamy 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašy paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

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.

DIDELE, liuksus rezidencija. 6 
kambariai naujam Marquette Parke. 
Karpetai, 1^ vonios, naujas garažas. 
$31.200.

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

LENGVU $ 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 Ave. RE 7-7200

2 PQ_B 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 Hickorv golfo laukų. $49.500.

5% KAMBARIU 8 metų mūras. Ra
diant šilima, aluminijaus langai. 2 
automobiliu garažas, geroje vietoje. 
Tik $24 200.

8 BUTU 6 METŲ MŪRAS. Karšto 
vandens šilima gazu, aluminijaus lan
gai. automobiliams pastatyti vieta, j 
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 BUTU 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

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

Tel. 523-0516

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditionmg 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 
Pcurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, rinas Ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus idedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso 
me. Nudažome namus iš lauko ir at- 
iekaroe "‘tuckpointing*’ darbus. Esame 

apdrausti, visas darbas garantuotas.
Skambinkit 

LA 1-6047
įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”




