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įsteigta demilitarizuota zona. Dėl jos priežiūros galima būtų tartis

IŠ VISO PASAULIO

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Pietų Vietnamo 17,500 karei

joje. Saigonas skelbia apie di

Yorko Miesto burmistro John

LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ Pakistano vy-

Naujienų” Administracija.+ Nemažai kongreso narių 
kritikuoja prez. Nixoną už ne* 
nustatymą datos, kada kariai vi
sai bus išvežti iš Vietnamo.

Partijos sekretoriatas liko ne
pakeistas. Taigi, po 10 dienų 
trukusio partijos kongreso, ga
lima sakyti, kad “Kremliuje — 
nieko naujo”., .

Rytiniame Pakistane, kur nė
ra didesnių kariuomenės dalinių, 
valdosi patys bengalai. Veikia 
pašto įstaigos, vietinė policija, 
renkami mokesčiai.

Manoma, kad <tie “padangių 
maršalai” kartu su kitomis ap
saugos priemonėmis labai su
mažins lėktuvų pagrobimus.

NAUJIENŲ” SKAITYTOJAMS,
BENDRADARBIAMS,

BIZNIERIAMS IR RĖMĖJAMS

Sovietų Sąjungoje pasibaigė pats nuobodžiau
sias komunistų partijos kongresas. Partijos vadovybė po Čekos
lovakijos įvykių ir okupacijos, kuri sukėlė net ir partijos viduje 
įvairių ginčų, stengėsi parodyti, kad viskas partijoje labai ramu, 
viskas vyksta gerai, nėra jokių nuomonių skirtumų, nėra šalyje 
jokio nepasitenkinimo. Tas ir privedė prie kongreso monotoniš
kų kalbų, prie pasikeitimų stokos. Visi politbiuro nariai buvo vien
balsiai išrinkti, o kadangi tų narių tarpe yra jau visai nepajėgių 
senukų, buvo nutarta politbiurą padidinti, įtraukiant-tris narius 
kandidatus ir vieną partijos sekretoriato narį. Viskas, žinoma, 
Įvykdyta vienbalsiai.

THIS ISSUE 
CONSISTS OF 
TWO PARTS

ir Jsfew' Yorkė reviduojantiems 
konsulams vaišes. Svečius pa
sitiko burmistras Lindsay ir 
aukšti New Yorko Miesto bei 
Metropolitan Muziejaus vado
vai. Vaišių metu būrys muzie
jaus tarnautojų parodė čia su
telktus meno turtus. Tarpe sve- 

Riad pareiškė, kad , čių buvo Lietuvos generalinis 
neversdama Izraelio. konsulas Anicetas Simutis su

PHNOM PENHAS. — Kambodijoje paskutiniu metu pablo
gėjo ekonominė, politinė ir karinė padėtis, tik apie tai mažai buvo 
kalbama, nes visas dėmesys buvo nukreiptas į Laoso žygį. Ko
munistai Kambodijoje perėjo į puolimą. Kovo 25 d. komunistų 
jėgos vėl užėmė strateginės svarbos tarpeklį Pich Nil, per kurį 
eina svarbus kelias nr. 4, kuris jungia sostinę su pajūrio uostu. 
Naftos valykla tame uoste komunistų buvo susprogdinta ir Kam- 
bodijai tenka atgabenti žibalą upe iš Vietnamo. Ir ne tik žibalą. 
Per Kompong .Som uostą, buvusį Sihanoukyflle, eina į pasaulį 
Kambodijos eksportas ir ateina reikalingos prekės. Komunistam 
perkirtus susisiekimą su uostu, miestuose aM^gtikti būtiniausių

Amerikos lakūnų. I
PHILADELPHIJA. — Penn 

Central geležinkelių bendrovė 
kreipėsi į teismą, reikalauda-1 
ma, kad jai būtų sugrąžinti pre
kiniai vagonai, kurie perdažyti 
buvo rasti La Salle geležinkelių

’•

“New York Times” dienraš
tis, pastaraisiais mėnesiais daž
niau teikiąs informacijų apie 

Baltijos kraštus, komunistų su
važiavimo Maskvoje išvakarėse, 
kovo 29 d., įdėjo Harry Schwartz 
rašinį apie ’“įtampos reiškinius 
Brežnevo karalystėj”. Schwartz 
jau nebe pirmą kartą primena 
padėtį Baltijos kraštuose. Svar
bi straipsnio vieta, kurioje au
torius pažymi, jog šiuo metu esa
ma daugiau, kaip per visą eilę 
metų, “nacionalistinių nuotai
kų, jų bruzdėjimo” ir ypatingai 
ukrainiečių, latvių, lietuvių, es
tų ir sovietų mahometonų, taip 
pat ir sovietų žydų, tarpe. (E)

žmona.
Balandžio 6 d.. Svetingų Vals- 

suruo

Ourr One Million Lit hi lonitn

Nixono kalba apie tolimesnį ka
riuomenės išvežimą iš Vietna
mo vietnamiečių tarpe sukėlė ne- J vių jau nuo vasario 4 d. kovoja 
didelį susidomėjimą, nes jie ži- Rytinėje Kambodijos provinci- 
no, kad karas dar greitai nepa
sibaigs. Saigono vyriausybė bu- delius priešo žuvusių skaičius, 
vo iš anksto painformuota apie 
Amerikos planus.

Svarbūs straipsniai
JAV spauda š. m. kovo mėn. 

pabaigoje keliais atvejais rašė 
apie Baltijos kraštus,' apie juose 
ryškiai pasireiškiančias tautines, 
nacionalines nuotaikas. Iškeltas 
ir reikalas jiems suteikti laisvo 
apsisprendimo teisę. Lietuvių 
spauda ir organizacijos su pasi
tenkinimu atžymėjo žinomo ko- 
lumnisto, David Lawrence strai
psnį “US News and World Re
port”, įtakingame žurnale veda
muoju paskelbtą š. m. kovo 29 
d. laidoje. Straipsnis apie tau
tų laisvą apsisprendimą baigia
mas žodžiais: “Jau atėjo me-, 
tas visam pasauliui reikalauti pa
gerbti laisvo apsisprendimo dės
nį ir Rytų Europos tautoms at
sipalaiduoti svetimo valdymo ir 
leisti joms pasirinkti jų pačių 
valdymosi formą. Tai ir yra 
laisvo apsisprendimo esmė”. 
Tas pats Lawrence, apie Balti
jos kraštus rašo metų tarpe, 
jau antrą kartą. Jo vienas 
straipsnis buvo paskelbtas 1970 
m. birželio mėn. '

Karinio teismo, kuris nu
teisė Itn. Calley, pirmininkas pa
reiškė, kad jis pats būtų palei
dęs Calley iš karinio kalėjimo, 
jei to nebūtų padaręs preziden
tas Nixonas. Prezidentas turįs 
pilną teisę peržiūrėti bylą, nes 
jis yra vyriausias kariuomenės 
vadas.

Čikagos miestas susitarė 
su federaline butų įstaiga dėl 
pigiųjų butų statymo lėšų ir 
gavo iš valdžios 68 mil. dot tų 
namų statybai. Mieste bus pa
statyta 1,500 butų.

Komunistų partijos stebėto
jai visada daugiausia domisi, 

kaip surašyti tie politbiuro na
riai. Visų dėmesys buvo at
kreiptas į tai, kokia tvarka 
Brežnevas perskaitys politbiu
ro narių sąrašą. Save jis per
skaitė pirmuoju ir pridėjo, kad 
kongresas jį vėl išrinko genera
liniu partijos sekretoriumi. Po 
to, dideliam užsieniečių nustebi
mui, Brežnevas perskaitė Pod- 
gorno pavardę, nustumdamas 
Kosyginą į trečią vietą. Nežiū
rint šito vietų sukeitimo, pati pa
grindinė trejukė liko ta pati.

Po Kosygino seka senas stali- 
nistas, partijos teoretikas Su
slovas, kaip ir Podgornas jau su
laukęs 68 metų, po jo Kirilenko, 
64 m. ir senelis, virš 70 m. Ar- 
vidas Pelšė, vienintelis pabaltie- 
tis politbiure. Toliau įrašytas 
Gudijos partijos vadas Kirfl Ma
zurov, žemės ūkio specialistas 
Polyanskis, ukrainietis šelestas, 
Voronovas, šelepinas ir keturi 
naujipolitbiuro nariai: Maskvos 
partijos sekretorius Viktor Gri- 
šin, Brežnevo mėgiamas Ka
zachstano vadas Kunajeyas, Uk
rainos premjeras šcerbickis ir 
vienas dešimties partijos sek
retoriato narių Fiodor Kula
kov, irgi žemės ūkio reikalų tvar
kytojas.

Nurodoma, kad 52 metų Alek
sandras šelepinas, kuris užsie
niuose dažnai minimas, kaip 
Brežnevo vietąi kandidatas, po
litbiuro sąraše nuo turėtos 7-tos 
vietos buvo nužemintas iki 11-

turali prieštankinė užtvara. Kol 
prie kanalo būdi'stiprngr^^eli- 
tų daliniai, egiptiečiams sun
ku, jei visai neįmanoma, dides
nėmis jėgomis per jį persikelti. 
Jei izraelitai pasitrauktų, tada 
tarp Egipto ir Izraelio jokios 
natūralios užtvaras nebeliktų. 
Egiptiečiai galėtų planuoti ma
sinį tankų puolimą.

Prezidentas Nixonas savo 
laiške Sadatui prašo Egipto pre
zidentą būti kantriu ir žada pa
veikti Izraelį, kad tas sutiktų to
liau vengti karo veiksnių ir su
tiktų derėtis dėl kanalo atidary
mo. Amerika mato šitokiame 
pasiūlyme laikiną karo veiksmų 
atidėjimą ir žingsnį Į susitarimą 
dėl kitų problemų, trukdančių 
taiką Viduriniuose Rytuose.

tačiau iki šiol vietnamiečiam ne
pavyko komunistų išmušti iš 
svarbių gumose plantacijų, ne
pavyko. užimti didesnių komu
nistų sandėlių. Didelius nuos
tolius turi ir. Saigono kariuome
nė. Amerikos lėktuvai kasdien 
padaro apie 300 skridimų dau
žydami komunistų pozicijas.

Susirgus premjerui Lon No- 
lui (jis gydosi Havajuose po 
širdies atakos) susilpnėjo poli
tinė Kambodijos vadovybė. Vi
cepremjeras Sirik Matak eina 
premjero pareigas, tačiau Kam
bodijos sostinėje vis garsiau 
kalbama apie sąmokslus prieš vy
riausybę! apie nesąžiningumą, 
kyšių ėmimą aukštose vietose ir 
kitokią korupciją.

Kainos Kambodijoje pakilo 
tarp 30% ir 250% sunkiai gau
namoms prekėms. Pramonės ir 
žemės ūkio gamyba labai nukri
to dėl karo veiksmų ir stokos 
žaliavų. Kambodija eksportuo
davo į užsienius ryžių už 80 
milijonų dolerių. Dabar ekspor
tas nukrito iki 14 dol. sumos.

Egipto užsienio reikalų ml 
nisteris 
Amerika, 
pasitraukti iš arabų žemių, lau 
žo Jungtinių Tautų čarterį. 
Amerika prašo Egipto kantry- tybių Konsulų Draugija 
bės. tačiau jo kantrybė turinti §ė bankietą The Plaza Hotel New 
ribas.

Rytų Pakistane 
veikia aviacija

KARACHI 
riausybė pranešė, kad ji panau
dojo aviaciją prieš Rytų Pakis
tano pasipriešinimo centrus. In
dijos žinių agentūra skelbia 
apie tris Pakistano armijos puo
limo kryptis Jessores, Kushtijos 
ir Dinjapuro miestų apylinkėse. 
Namaži daliniai traukia ir 
Khulnos miesto kryptimi. Gy
ventojai palieka miestus ir bėga 
į kaimus.

SAIGONAS. — Vakar komu
nistai P. Vietname pasiuntė pen
kias raketas į Da Nango aviaci
jos bazę, tačiau tik viena pasie
kė taikinį. Kitos sugriovė tris ‘ 
namus ir sužeidė 6 civilius prie1 
bazės. Komunistai apšaudė tris 
miestus ir kelias bazes.

LOS ANGELES. — Grupė iš 
59 amerikiečių pasisiūlė važiuo-! 
ti į Hanojų ir ten pakeisti ame- ! 
rikiečius karo belaisvius, šeši

KAMBODIJOS PADĖTIS VIS SUNKĖJA 
įtikinti Hanojaus valdžią, kad ji 
paimtų -juesr o* paleistų atitin-

Popiežius: “Pabėgę 
kunigai - Judai” 

f" ROMA 
dienio apeigose popiežius Pau
lius karčiai atsiliepė apie ka
talikų kunigus, kurie pasitrau
kia iš kunigystės, išduoda Kri
stų, kaip- Judas Iskariotas, su
laužydami savo pažadus jam tar
nauti. Kunigai, juos išventinus, 
lieka kunigais amžinai. Popie
žius priminė Morkaus evangeli
jos žodžius: “Jam būtų geriau, 
kad jis nebūtų gimęs”.

Prašydamas susirinkusių į 
apeigas melstis už tuos, kurie 
tapo-dezertyrais ir sukėlė savo 
parapijose skandalus, Popiežius 
prašė kartu melstis, kad atsi
rastų daugiau norinčių tapti ku
nigais. •

Dvasiškiai, komentuodami aš
trius Popiežiaus žodžius, pareiš
kė, kad tie žodžiai rodo didėlį 
bažnyčios susirūpinimą. Per pa
skutinius septyneris metus apie 
25,000 katalikų kunigų pasi
traukė iš kunigystės.

Pirmoji padangių 
L maršalų grupė 
WASHINGTONAS. — Vals

tybės iždo įsteigtą.specialią mo
kyklą baigė 77 asmenys, jų tar
pe keturios merginos. Mokyk
la paruošė lėktuvų palydovus, 
kurie greit ims skraidyti Ame
rikos lėktuvų linijose. Baigusie
ji moka vartoti ginklus, sugeba 
areštuoti ginkluotus asmenis. 
Jiems bus pavesta saugoti lėktu
vus nuo pagrobimo.

Mokyklą baigusios moterys 
kartais lėktuvuose užims kelei
vių vietas arba bus palydovėmis 
— stewardess. Jų buvimas su
kels dar daugiau rūpesčių lėk
tuvų grobikams, kurie iki šiol 
tikėjosi pasipriešinimo tik iš vy-

Karinė prievolė 
pakenks ligoninėms
NEW YORKAS. — Pentago

nui paskelbus, kad į privalomą 
karinę tarnybą bus šaukiami 
gydytojai ir dantistai, grupė 
daktarų susiorganizavo ir ėmė 
kovoti prieš jų šaukimą kariuo
menėn. Jie sako, kad didelė dau
guma jaunų gydytojų dirba li
goninėse, kurios priima daugiau 
šia miesto skurdžius, kurie su 
visomis savo ligomis kreipiasi į 
viešųjų ligoninių klinikas. Su
mažinus daktarų skaičių nuken
tės daugiausia tie neturtingie
ji miestų gyventojai.

pareiškė, kad Amerikoje eina-;garbės svečio ir konsulų daly- 
| ma į kitą kraštutinumą, po ilgai vavo dar keletas ambasadorių, 
trukusio baltųjų rasizmo, kryps- komisionierė Loeb, jos pagelbi- 
tama į juodųjų rasizmą, kuris ninkė konsularinio korpuso rei- 
irgi esąs pavojingas Amerikai.; kalams Fresia Durst ir visa ei

lė New Yorko miesto pareigūnų. 
Po nuotaikingos burmistro- kal
bos svečius linskmino labai įvai
ri programa, kurią išpildė ita
lų liaudies dainų choras su šo
kėjais, šokėjai iš Liberijos, dai
nininkai iš Meksikos, NiĮgerijos 
šokėjai su garsiuoju '‘ugnies ri
jiku” Sombe, Trinidado ir To
bago kalipso muzikantai su šo
kėjais, būrys šokėjų iš Japonijos 
ir garsioji Kinijos šokėja Hu 
Hung-yen. Tarpe svečių buvo 
Lietuvos generalinis konsulas 
Anicetas Simutis ir Estijos kon
sulas Aksel Linkhorst su žmo
nomis. LGK

Prezidentas Nixonas pritaria Egiptui
WASH1NGTONĄS. — Valstybės departamento šaltiniai 

praneša, kad prezidentas Nixonas pasiuntė neseniai Egipto pre
zidentui laišką, kuriame žada remti jo pasiūlymą atidaryti Suezo 
kanalą, jei Izraelio jėgos pasitrauks nuo rytinio kanalo kranto 
toliau į Sinajaus dykumą. Izraelis sutinka su kanalo atidarymu, 
tačiau pradžioje reikalavo, kad ir Egipto karinės jėgos pasitrauktų 
nuo kanalo į savo pusę. Egiptiečiai apie tai nenori nei girdėti.

Sportas ir politika
WASHINGTONAS. — Ki

nijos pakvietimas Amerikos sta
lo teniso žaidėjams atvykti į 
Kiniją valstybės departamento 
buvo sutiktas su pasitenkinimu. 
Kadangi komunistinių valstybių 
sportininkai tokių pakvietimų 
nedalina be savo valdžios ži
nios ir pritarimo, šis pakvieti
mas laikomas Kinijos atsakymu 
į prezidento Nixono parodytą 
norą pagerinti santykius su Pe
kinu. Po to normaliai turėtų 
sekti Kinijos sportininkų vizitas 
Amerikoje.

Prieš tris savaites Amerika 
atšaukė. draudimus amerikie
čiams važiuoti į komunistinę Ki
niją. Kiniją tą atšaukimą iki 
šiol ignoravo, tačiau stalo teni
sininkams duotas pakvietimas 
dabar laikomas netiesioginiu at
sakymu.

Kinijos stalo teniso komanda, 
laimėjusi iš septynių varžybų 
pasaulinėse pirmenybėse net ke
turias, vienam mėnesiui dar pa
siliks Japonijoje, todėl ameri
kiečiams teks žaisti prieš ant
raeilius kinų sportininkus. Iš 
amerikiečių grupės į Kiniją va
žiuoja keturi vyrai žaidėjai, trys 
moterys, penki komandos parei
gūnai, vienas sporto korespon
dentas ir dviejų žaidėjų žjnonos, 
viso 15 asmenų.

Federalinis teismas nu
sprendė, kad Alabamos prieš 
riaušių kėlėjus priimti įstaty- j tarnautojių 
mai laužo konstituciją, jie esą 
nukreipti prieš juodąją rasę.

Amerikietis, atvykęs iš Ry
tų Pakistano, pasakojo apie pū- 
nančius žmonių lavonus namų 
grĮuyėsiuose, apie maisto trūku' vadovybė suruošė diplomatams 
mą ir epidemijų pavojų.

0- Valstybės departamentas 
patarė Amerikos žibalo bendro
vėms neieškoti žibalo jūrose, ku
rias komunistinė Kinija paskel
bė savo teritoriniais vandenimis.

80 mylių nuo Suezo ir tik 25'my
lios nuo buvusios Izraelio sie
nos. čia turėsančios būti prie
kinės izraelitų kariuomenės po
zicijos.

Izraelio vyriausybė svarsto 
Egipto pasiūlymą ir žada duoti 
atsakymą šiomis dienomis. Ne
oficialūs šaltiniai praneša iš Je
ruzalės, kad Izraelio vadai 
sutiktų pasitraukti nuo pa
ties kanalokrantų, bet tik į 
aukštumas, iš kurių izraelitų ar
tilerijos pabūklai galėtų domi
nuoti patį kanalą. Tos aukštu
mos prasideda apie 5 mylios nuo 
kanalo ir niekur nėra toliau kaip 
20 mylių.

Egiptas savo siūlyme pabrė- -karną skaičių ilgai kalinamų 
žė, kad tas pasitraukimas nuo 
Suezo būtų tik pirmas žingsnis. 
Izraelis, ateityje turėtų pasi
traukti dar toliau, į savo senas 
šienas. Plano dalis buvo ir Egip
to kariuomenės perkėlimas per

Kareiviai nuo amžiy, visuose karuose mėęste pasidairyti, kuo paįvairinti kareivišką maisto da
vinį. Paveiksle matomiems dviem Kambodiįos pėstininkams pavyko "sukombinuoti" nemažą 

ūką.

Konsulai pagerbė 
New Yorko burmistru

Nė vienam kitam pasaulio 
mieste nėra tiek svetimų valsty
bių diplomatų, konsulų ir įvai
rioms oficialioms funkcijoms de
leguotų asmenų, kiek jų yra 
New’ Yorke — 26,000. Aštuo
niasdešimt viena valstybė čia 
turi savo konsulatus, o be to čia 
veikia 135 delegacijos prie Jung 
tinių Tautų. Santykiams su 
New Yorkę reziduojančiais dip
lomatais ir konsulais tvarkyti 
veikia speciali įstaiga su gana 
dideliu savanorių ir apmokamų 

’ t štabu, kuriai vado
vauja New Yorko Miešto Komi
sionierė Jungtinėms Tautoms ir 
Konsulariniam Korpusui ponia 
John L. Loeb.

Balandžio 1 d. ponia Loeb ir 
Metropolitan Meno Muziejaus
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J. VILIUŠIS

DAR MONTREAUO “LITO” REIKALU
(Tęsinys)

Baigiant tą draudimo klausi
mą, skaitau reikalinga dar pa

“Lito” narys, norėdamas tikrai 
sau garantuoti tą 2,000 dolerių 
draudimo sumos dydį mirties 
atveju, turi nemažiau tos su
mos padėti į “Litą” pirm nei

ir mokėti didesnį procentą už 
paskolą, ar be draudimo piges
niu procentu.

Jei aš kitoj tik praeinant pa
stebėjau, kad tie draudimai pa
liečia tik nuostolius kriminalinės 
kilmės, tačiau neapdraudžia nor
malų bankrotą, tai ne mano “su-

ir ramiai sau laukti mirties, nie
kados per tą laiką tos sumos ne-

tų ir daugiau. Per tą laukimo 
laiką sumažinus tą sumą, atitin
kamai mažėja ir draudimo su
mos dydis. Jei pav., prieš mir
tą tik keletą dienų jam prireik
tų tų pinigų, pav., ligos atveju, 
ar šiaip kuriam nors reikalui, 
ir jis juos išimtų, tai visas drau
dimas pražūna... Taigi 2,000 dot 
suma svarbu ne tik laikas jos 
padėjimo metu, bet ypač neturi 
būti paliesta ar sumažinta iki 
mirties, nes mirties atveju, tai 
nulemia ir išmokamos sumos 
dydį.

Dėl balanso draudimo paaiški
nimas visvien nieko neįtikina, 
nes kyla klausimas iš viso, ku
riam tikslui mokami desėtkai 
tūkstančių dolerių draudimo 
“Cuna”, jei tie draudimai nea
pima balanso?!

Visų rūšių'paskolų draudimo 
klausimu, man rodos, čia neten
ka aiškintis, nes tai grynai pa
čio skolininko reikalas, ar jis 
nori gauti paskolą su draudimu

J. Bernotas, bet tai visai są
moninga mano pastaba, tiks
lu įspėti mūšy tautiečius būti 
atsargesniems’šios labai nepas
tovios ekonominės situacijos 
metu (didėjantis nedarbas, do-i 
lerio inflacija, depresijos grės-’

K

Jei “Litas” bankrotuotų, tai 
visi, kurie laiko jame savo pini
gus, labai nukentėtų materia- ___
liai, turėtų daug nuostolių. Tai . 
negali atsitikti asmenims, kurie ta atsidūrė ant bedugnės kraš- 
laiko savo pinigus chartered to, pergyveno baisiausią trage- 
bankuose! diją savo gyvavimo istorijoje...

Tik keletą eilučių aukščiau Tai ryškus pavyzdys męlagin- 
tos mano pastabos, aš nurodžiau gos propagandos, pasisekįpiod;, , 
'melagingos propagandos keletą Toliau p. J. Bernotas ilgai aiš- 
pavyzdžių iš netolimos praei- kiną reikalą priklausyti kokiai 
ties. Čia cituoju tarp kitko? 
“Jau Hitleris savo nacionalso
cialistinėje biblijoje • “Mein 
Kampf” pareiškė, kad nors ir 
melas, bet nuolat viešai karto
jamas iš tribūnos įtikina mases 
(Psychologic der Massen. J.
V.)”. Ir, kaip mums visiems ge- patiektas Lito statuto' projek- 
rai žinoma, Hitlerioi melaginga ta^Mr/ Įj'agžfiau’^ld'•‘jo*fall
propaganda pasisekė šimtu pro- mo galutino priėmimo tik 1967 
centų. Visa vokiečių tauta jam 
patikėjo ir nuėjo paskui jį. O tos 
pasėkos,/finalas? Vokiečių tau-

te^
Suomija yra slidinėtoje kraštas. Čia vyksta ivaiofos-lenktynės, 

kurias sudaro žmogus ir šuo. Kartais vietoj šuns suomiai pasiima naminį
komandomis, 

briedį.

f’™“ “"■■■«

CR ANE SAVINGS and Loan Association

sanies į
AOiaaiaa •-

MEw
AMD LOAM ASS«-

i B. B. PIETKIEWICZ, ^res. - G .

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

mokama vieny 
— metu certrfi- 
4catams. Mažiau

sia $5,000 
er daugiau

on 
investment 

account

Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį.
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d. 

Prašome aplankyti naują mūšy namą.

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vak ;
Antrad ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; Šesta-

Trečiadieniais už-

LINKSMŲ ŠVENTŲ VELYKŲ

visiems savo klientams ir jų giminėms,
draugams bei pažįstamiems linki

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.
220 SOUTH STATE ST., TEL- AVA 2-9354

2618 WEST 63rd ST„ TEL. WA 5-2466

nors centrinei organizacijai 
y. Lygiai, ir tuo pateisina jai na
rio mokesčio mokėjimą, kuris 
pradžioj buvo. 6£į ęnt., vėliau. 1 
dol. ir paskirtiniu laiku 1 dol. 50 
Cnt. Tik jis čia vėti visiškai nu
tyli, kad iki 1964 ^n^ kai buvo

m., visai nario mokestis Lygai 
“Lito” statute nebuvo numaty
tas. Atseit iki to laikffnario 
mokestis buvo imamas' nelega
liai! Yra elementarus dėsnis, 
kad piniginiam kooperatyve, juo
kiu yra “Litas”, visi finšfesiriiai 
Įsipareigojimai, kurie liečia ; jo 
narius, turi būti nomatytĮ'.-sta-

nas pagrindinių ĮsipareJgpjiinų 
sąlygų, kaip reikalaujaj^Litas”, 
jei dėl to gąli net sava -žarį pą^ 

kooperatyvo^ jpritaJ- 
ihusią’sankcįjįL :

šalinti
kinti an

fit iToliau, 
mokesčio j Lygai^Ša^^ 
tingumą J.'Bėfnbtas SŠčfl

miršti, kad pęnkius ar dešimt 
dolerių (ir “dvidešimt”
“Lito” pelno matematiką J. V.) 
telaikanti nariai “Litiii”yra nuo
stolingi”. Atseit.toki naiįaL/'/si-' 
tui” nepageidaujami, nes jie 
“Litui” nepelningi!

Tai reikia laikytroficialių' “Li
to” atsakymu Į mano paklausi
mą:' “O' kaip yrasu'i mažais taa- 
pytojais? Nes gi kooperatyvas 
ir yra mažų taupytojų organi
zacija, o ne kokių nors milio- 
nierių ?!” Po to atsakymo tikrai 
išeina, kad “Litas” yra tik or
ganizacija, siekianti kuodides- 
nio pelno, o neužinteresuota pa
dėti savo nariams’ Sudarant di-^ 
dėsnį pelną, išnaudojami nariai, 
kai tuo tarpu koop. vadovybė de
monstruodama savo “sugebėji
mus”, pateisina sau riebius at
lyginimus, o gale metų pasi
rodo dar “labdaringais”, Liku
sį administracijos reikalams ne
sunaudotą pelną išdalina įvai
riems reikalams, žinoma neuž
mirštant pirmoj eilėj ir “black 
flies” užkrėstai stovyklai šalia 

i “Lito” vedėjo P. Rudinsko va- 
1 sarvietės. Stovyklos sklypas nė
ra lietuvių nuosavybė, o tik iš
nuomotas tam tikram laikui.

Panašioj situacijoj maži tau
pytojai ne tik “Litui” yra ne- 

' pageidaujami, bet tikrumoje ir 
j jiems paties neapsimoka būti 
j “Lito” nariais, laikyti jame sa- 
i vo santaupas ir mokėti /nario 
mokestį, nes jų ir nedideli ^pi
nigai padėti chartered bankuo
se duoda daug didesnę naudą, 
kai tuoj tarpu “Lite” duoda tik 
nuostolį'Tai buvo jau jodyta 
grynai gyvenimiškais pavyz- 
džiais I

Bet grįžkim .prife pagrindinio 
klausimo — “Lito” priklauso
mybės Lygai.

Savo straipsnyje išnagrinė- 
jau “Lito” statuto 22-rą skyrių, 
kuris galutinai buvo priimtas 
kredito unijos narių visuotinam 
susirinkime 1967 m. vasario 
mėn. 2*5 d. ir kuris aiškiai nu-’

Susirinkimas
. Bent Marquette Parke buvo 
priprasta, kad. LB apylinkės 
lietuviu susirinkimai įvykdavo 
yiejią kartą metuose, kai bū
davo renkąma valdyba ir kiti 
apylinkės bepdrųonieninįai .or
ganai. Nauja apylinkės vaidy-_ 
ba tuoj po pietinio . susirinki
mo sušaukė .kitą susirinkimą, 
kuris įvyko kovo įnėn. 28 ,d. 
parapijos salėje. »

} f c. . - -

KOLONIJOS IŠLAIKYMO
KLAUSIMAS

Vienų iš susirinkime svars
tytų reikalų ' Į?ųvo lietuviškos 
koloniją išlaikymo klausimas, 
Kaip žinome, Marquette Par 
ke yra Stipri lietuvių kolonija. 
Čia yrą- i mokyklos, parapija, 
ligoninėj įf kt.‘ Ghicagoje' vyks
tantis gyventojų keitimasis ga-

Parke
Ii turėti įtakos ir šiai didžiau
siai lietuvių kolonijai.

Kolonijos išlaikymas turi di 
dėlės reikšmės tautinės gyvy
bės išlaikymo klausimą spren
džiant, todėl apylinkės valdy
ba imasi iniciatyvos padaryti 
gyvu, savos kolonijos išlaiky
mo klausimą ir ieškoti atitin
kamų sprendimų. Į

Šį klausimą svarstyti apylin
kės valdyba pateikė visuoti
niam Marquette Parko apylin
kės susirinkimui.

Po trumpo įvadinio apylinkės 
pirm. Jono Jasaičio žodžio ir 
Juozo Bacevičiaus įdomaus 
pranešimo įvyko gyvos disku
sijos. Visų rūpestis koloniją 
išlaikyti, bet klausimas kaip? 
Nutarta prie apylinkės valdy
bos sudaryti specialią komisi
ją, kuri stebėtų gyventojų kei 
timąsi ir informuotų apylin
kės gyventoj us.

Diskusijose be apylinkės val
dybos narių dalyvavo: J. Vai
čiūnas, A. Kerelis, J. Janušai- 
tis, Br. Nainys, F. Valinskas, 
Ant. Gulbinskas, kan. V. Za- . 
karauskas, A. Šimkus, V. Pet
rauskas ir kt į

APYGARDOS 
SUVAŽIAVIMAS

IR KITI REIKALAI
Susirinkime įbuvo išrinkti 

atstovai i metini LB Vidurio Va 
karų (Chicagos) apygardos su 
važiavimą, kuris įvy ks balan
džio mėn. d. (sekmadienį)

10 vai. Jąunipia čenlre. Apy
gardos suvažiavimai yra reikš 
m ingi tuo, kad juose išdisku
tuojami esminiai orgauizacį- 
niai ir lietuvybės išlaikymo 
klausimai. Todėl visi išrink
tieji ktstovai turėtų suvažiavi
me dalyvauti.

Buvo paliestas lietuviškų 
giesmių klausimas sumos me
tu ir nuolatos pasikartojantis 
pirmosios komunijos lietuvių 
kalba reikalas.

Susirinkusieji pageidavau 
kad apylinkės susirinkimai.bū 
tų dažniau kviečiami ir juose 
būtų diskutuojami ir aptaria-, 
mi esminiai apylinkę ir lietu
vybės išlaikymą liečiantys klau 
simai.

Susirinkimui vadovavo apys
unkės valdybos vicepirminin
kai: A. Dapkus, P. Stakauskas 
ir L. Prapuolenis. Sekretoria
vo Br. Liškus.

Kviesti ne vien metinius su
sirinkimus Marquette Parko 
apylinkėje yra naujas reiški
nys, bet praėjusio susirinki
mo gyvumas ir jame dalyva
vusių pageidavimai rodo, kad 
susirinkimų reikia daugiau, j

J. Alksnė

I

mišioms
*‘M|izilws žięiUį’,9irųdas skeį. 

bia mišioms parašyti konkursą: 
ą) bendrus joms -r kasdieninėms 
ir b) gedulingoms mišioms. 
Kiekvienoms premijuotoms mi
šioms skiriama po 300 dol. pre
mijos. Kiekvienas konkurso dar

ir laimėti abi
- ■— * MĮ. *1 — W A* * ,

Mišios turi būti parašytos pa
gal naują liturgiją, lietuviškam 
t’eteste, dviem balšami (pritaikiil- 
tu. giedojimu vienam balsio), 

' č-T — apimtyje, nėsudėtih-’ 
gos formos, su vargonų palyda.

Konkurso komisijai prisiųs
tos mišios tūri 'Būti pasirašy
tos slapyvardžiu.. Tas pats sla
pyvardis užtrašomaą ant atskiro 
užklijuoto pridedamo voko, ku
riame įdedamas raštelis su au
toriaus tikrąja Pavardėj adre- • 
su ir telefono numeriu;

Konkursui parašytos--mišios — • - 
turi - būti, atsiųstos- “Muzikos/Ži- Y 
nių” adresu — 209 Clark-JPĮ., ,.4

premijas.
g**

REMKTTY TLOS -IZNIERTltv \
KURIE GARSINASI

rugsėjo -men. s a.-* • «...»••
Premijuotos mišios lieka “Mu

zikos žinių” .nuosavybe.
Konkurso mecenatai '.Kle

mensas ir Ona . Bagdonavičiai.

O"

sako “Lito” priklausomybę tyy? 
gai bei go pagrindinius įsiparei- 
gojimus, ir nurodžiau tų nuosta
tų priėmime galimą pavojų “J-i- 
tuįfvir jq nariaųas. t - '
ti.^ezu^tatųi ilgai laukti i nerei- 

Lyga-patiekė “Litui” dra
koniškus reikalavimus, žinoma, 
prlįnto ^statuto. ribose. -I ■> . •. 
'įĮvykdžius visus.. lygos reika
lavimus^ “Litai” kainuotų kas- 
m^t virš 10,000 .dolerių mažįau- 

o pati metiiiė samąta turė
tų būti padidinta visa 80,000 
dolerių juma. ; k

Tai prisipažįsta ir straipsnio 
autoriui ir čia pat praneša dėl
to valdybos “genialų” nusista- 
tymą;-“Ryšium su naujai susi
dariusia situacija “Lito’’ valdy- 
-ba priėjo išvados, kad “Litui” 
nieko kita nelieka, kaip tik iš 
dabartinės Lygos pasitraukti”. 
Žinoma, šįkart teisinga ir vie
nintelė išvada! Tik klausimas, 
ar pavyks be nuostolių išbirsti 
iš tos balos, į kurią jį ĮklampL 
no valdyba, rekomendavus vi- 

> suotinam narių susirinkimui 
priimti statuto nuostatus su ne
aprėžtais įsipareigoj imais Ly

gai.
P. Rudinsko straipsnis f<Li- 

tas ir Lyga” yra tikrumoje ne 
kas kita, kaip tik vieša išpažin
tis ir .kartu bandymas pasitei
sinti dėl “Lito” įklampinimo į 
Lygą. • •* ’•

Užbaigiant Jų mano paaiški
nimą į mano oponento p. J. Ber
noto viešą repliką spaudoje, no
riu tik jam pastebėti, kad, ne
turint pakankamai faktais pa
grįstų motyvų priekaištams at
remti, nedera išsisukinėti pigia 
polemika ir nebandyti aklai tvir
tinti. balta, kur tikrai yra juoda. 
Geriau tuo atveju yra visai nu- 
ty)ėii. Tarp kitko, jis tai ir pa
darė. Visai neužsiminė apie tuos 

•nelemtus įsipareigojimus Ly
gai, kuriuos “Lito” valdyba, su 
p. J. Bernotu pryŠakyje, reko
mendavo savo nariams visuoti
no susirinkimo proga, priimant 
4tStbr naują statutą 1967 m.

Mano galutina išvada nepasi
keitė, ji liko ta pati kaip kad 
pirmame mano straipsnyje: 
“kad netaptų vien tik pelno sie
kiančia organizacija, ar kelio
likos asmenų bizniu ir išvengtų 
galimų priekaištų ateityje, — 
koop. "Litas” turi gerokai per
sitvarkyti”... (Pabaiga)

FEDE
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, Illinois 60632 • 847-1140 
ASSETS OVER $149,500,000. RESERVES OVER $13,500,000.

OFFICE HOURS:
Monday &Thursday, 9 a.m. to 8 p.m. • Tuesdays Friday,9ajn.to4p.rn.
Saturday, 9 a.m. to 12 Nooi) • . Wednesday, no business transacted.

JEI JOS NORITE SIŲSTI ------------
SIUNTINĮ - DOVANAS I LIETUVĄ IR USSR DALIS |

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 1
ŽINOMOS FIRMOS I

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED BY VNEŠPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019—TėL: 581-6590—581-7729

Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visa muitai apmokami pitisų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Firma — skyriai atidaryti kasdien nuo 9 vai ryto iki 6 vai. vakaro.
šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. popiet

BROOKLYN, N. Y. 
NEW YORK 3, N. Y 
NEWARK, N. J. 
SOUTH RIVER, N. J. 
UTICA, N. Y. 
FARMINGDALE, N. J. 
PHILADELPHIA IS, PA. 
ALLENTOWN, PA. 
LOS ANGELES 4, CAL. 
CHICAGO 22, ILL. 
BALTIMORE 81, MD. 
BUFFALO 12, K Y„ 
DETROIT IX MICH. 
HARTFORD 6, CONN. 
JERSEY CITY, N. J. 
SYRACUSE, N. Y. 13204 
CLEVELAND 11, OHIO 
HAMTRAMCK. MICH. 
SO. BOSTON, MASS. 
TRENTON 10, N. J. 
RAHWAY, N. J

2 _ NAUJIENOS. CHICAGO 8. n.U — SATURDAY, APRIL 10, 1971

MŪSŲ SKYRIAI: A

i *. , . ■* 3

1534 BEDFORD AVĖ. v IN 7-6465
78 SECOND AVENUE — OR 4-1540
378 MARKET STREET t Ml 2-2452

41- WHITEHEAD AVENUE ’ ’ v - ’ t - — c • G' <L 7-6320
963 BLEECKER STREET ■— RE 2.7476

FREE WOOD ACRES 363-0494
631 W. GIRARD AVENUE — PO 9-4507

126 TILGHMAN STREET ME 5-1654
159 So. VERMONT AVENUE DU 5-6558

1241 NO. ASHLAND AVENUB * HU 6-2813
1900 FLEET STREET DI 2-4240
701 FILLMORE AVt

•< TX 5-0700
11601 JOS CAMP AU AVENUE — 365-6780

122-126 HILLSIDE AVE —, 249-6216
219 MONTGOMERY ST. HE 5-6368

515 MARCELLUS ST. » — 475-9746
1028 KENILWORTH AVENUE —• PR 1-0696
11339 JOS CAMPAU AVENUE —• 365-6740

396 WEST BROADWAY Ax AN 8-1120
1152 DEUTZ AVENUt EX 30306 -
47 E. MILTON AVE. —- ' 381-8997
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LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
visiems savo kostumeriams ir draugams linki

MR. ir MRS. PAUL PUTRIM
BUCERNĖ IR GROSERNĖ 

Lietuviškas Skilandis ir Dešros

1446 S. 49th COURT — OL 2-7529
CICERO, ILL. 60650

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkime visiems savo klientams ir draugams

JŪRA TAP
x “Kur geri draugai susitink? 

U. ir K. KUPREIŠIAI

2638 W. 69th Street
Chicago, UI.

Tel. PR 6-6673

OL 2-5245 TO 3-9687
LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

T

K

VANCE FUNERAL HOME
ADVISERS & DIRECTORS

- JEAN VANCE

1424 So.- 50th Avė. Cicero, Illinois 60650

KRĖVIŠKA PORINGĖ
Apie šeimą Leono, jo žmoną ir tris vaikučius

. Vitalis Žukauskas, poetas ir vaidintoj
užio sakytojas, Dr. Leono ir Irenos Kriaui...__
tų vedybinio gyvenimo sukakties proga atvažiavo į Chi
cago ir minėjimo metu perskaitė jo paties parašytą čia 
spausdinamą krėvišką poringę.

gąndą po žemę plačiausią, 
pe savųjų ir svetimųjų, 
reikia ištraukti iš žemės 
manų ir kviesti lietuvius už 
jūrų marių — gilių vandenė- 

*liųr prie darbų, prie brolelių 
ir seselių, j draugijas jungti, i 

(klubus darbuotis, tėvynės va
rduoti,. .

Dr. LEONAS KRIAUČELIŪNAS

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkime visiems mūsų kostumeriams 

ir draugams

COMMUNITY. PHARMACY ,
LIETUVIŲ VAISTINĖ

Lietuviška spauda, įvairiausi kūdikiu ir foto reikmenys

5000 W. 16th Street Cicero, Illinois
Phone OLympic 2-0951

gražaus žo- 
iūnų 20 me-

kad

skaisti leli-
danias dū
savo tėvu-

Gyveno mergelė, 
jėlė, ir gražias 
mojo. Gyveno su 
čiais, broliais ir sesute, mielos
močiutės prižiūrėta, mamytės 
auginta, tėvučio mokinta.

Gyveno metais tais, kai tik 
buvo praėjusi baisi karužė, ir 
ją pačią su visa giminėle iš sa
vo krašto išvietintą ir sveli- 
mon šalelėn nutrenktą priglau
dė Unra ir Wiirzburgo DP la
geryje uždarė.

Ir augo mergelė, ir dairės 
bernelio, bet tinkamo nerado. 
Mėgino vienas antras mergai- 
tę^ kalbinti, bet nei vienas ne
gavo meilaus žodelio ir tiesaus 
atsakymo.

-— Jei kas paklausė, ar tekė
tai, mergužėle, už, manęs ber
nužėlio, šaunaus artojėlio 
tėvelio sūnelio, tai tik galvą 
nulenkusi maloniu balseliu at
sakydavo: “Nepyki,- berneli, 
tėvelio sūneli. Bet ne laikas 
man dar tekėti, ne laikas apie 
tokius niekus kalbėti.'..”

Jei kas manė, kad mergelė 
jau savo turi bernelį, tai bai
siai klydo. Mergelė, jaiina bū 
dama, jaunimėlin-ėjo, su vi
sais kalbėjo. Tas. jos linksmu
mas džiaugsmo teikė jauniems 
ir galvojimo seniems.

Atėjo metas — baisus negan
das, kad Unra atbunda, o Iro 
— subiro__ Ir reikia žiūrėti,
kur galvas padėti.

Susirado broliai lietuviai, 
krūvon susibūrę, sukėlė jie

Užėjo banga, užliūliavo, ir 
ėmė tautiečiai skubėti ir ėmė 
lietuviai važiuoti... Ne po vie- 

•uą per dieną, bet šimtais iš lai 
•vų lipti, šimtais į lietuviškas 
kolonijas traukti, ir Naujam 
Pasaulyje, Amerikos žemėj — 
naują gyvenimą pradėti.

Kad lengviau būtų skirtis, 
kad su savais arčiau burtis, kas 
kur galėjo, ten ir mantą savo 
sudėjo—

Atvyko mergelė, balta leli
jėlė, ir apsigyveno Nebraskoj, 
kur jau nuo seno lietuviai gy
veno. .. Iš kur gandas skarde
no, kad dolerių; susidėti gali, 
jei kas darbą turi...

Ir bėgo dienos mėnesiai slin
ko, o jaunoj mergelės širdelė 
jau prie bernelio linko...

Atsirado bernužėlis, balto 
veido dobilėlis, galvijėlių dak
tarėlis ... Ir pakalbino merge
lę,’ ir sugraudino skaisčiosios 
jauną širdelę, ir ėmė vysti 
rausvi veideliai ir smarkiai 
plakti jaunoji širdelė...

Savaitgaliui atėjus jaunasis 
bernužėlis “karan karužėlin”: 
sėdęs ir pas jaunąją ne žirge
liu jojęs ir ne putino šakele 
žirgeliui per galvelę kirtęs, bet 
350 žirgelių pasikinkęs ir ben
zinu pagirdęs, per kelias valau 
daą važiavęs, jaunosios pasil- 
gęs Lietuvos Suvalkijos sūne
lis, lygumų nepabūgęs ir mie
go nemigęs, kad tik jaunąją 
mergužėlę pakalbinus, meilės 
žodelį pasakius, tai ir merge
lės akys buvo pražiūrėtos ton 
šalelėn, galvelė nusukta, iš 
kur bernužėlis turi jiaširodyti, 
turi atvažiuoti, turi apkalbėti 
savo vienatvinę ir sunkią vien
gungio dalelę apiporyti, ir prie 
savo mergužėlės arčiau pasė
dėti, už baltų rankelių patu
rėti.. .

Kol penkiolika kartų nesuė
jo, kol viens kitą jaunieji bu
vo pamatę, tol žodelių nebuvo 
tarta, kol apie meilę neišsikal
bėta, tol ir vestuvės 
pramatytos...

16-tą kartą vyko 
jaunosios mergelės
žodelį kalbėti. Ir atvyko ir pa
sakė: — (Jaunoji mergele, 
balta lelijėle, paskutinį kar
tą, paskutinį sykį atvykau, 
mieloji, tavęs lankyti...

Ir nutirpo mergužėlė, ir su
plakė nerimu laukianti 
dėlė, kad bernelis josios, 
sios išsvajotas naktimis 
votas, taip širdelę josios
gauti galėtų. Ką gi ji padarė? 
Kuom ji nusikalto, kad berne
lis mielas paskutinį kartą pas 
ją atsilanko?

Mintys lėkė kaip paukštytės, 
kaip tos gervės kaklus tiesė, ir 
vis atsako ieškojo, ką gi ji pa
darė, kad jos mylimasis širdį 
taip užliejo...

Kol galvojo mergužėlė, tol 
bernelis mielas ranką į kišenę 
sau lengvai įleido ir kažką iš
traukė. Stvėrė jis mergelės 
baltąją rankelę, savo didžiu 
delnu ją stipriai suspaudė...

Tik tada suprato, tik tada 
pajuto... Paėmė pirštelį jis 
kairiosios rankos... ir užmo
vė žiedą, gražų ir tyliai prabi
lo: “Mano tu brangiausia, ma 
no mvlimiausia, tu knanoji 
būsi... ”

jaunoji mergužėlė ir jaunasis 
bernužėlis gražia pora tapo...

Ir buvo vestuvės, ir alus ir 
vynas, o taip pat ir Wiskey 
upeliais tekėjo ...

Bėgo metai, ristele sau lėkė, 
o jaunoji pora laimingai gv ve- 
no, kūrė, džiaugsmo dienas, 
naktis drauge leido...

Ir taip begyvendami, besi
linksmindami ir lietuviško 
darbo neužmiršdami, savo šei
mos susilaukė. Ir gražiai au 
gino, dar gražiau mokino sa 
vo dvi dukreles ir sūnelį vieną, 
kaip reikia gyventi, kaip Die
vą mylėti, tėvynei dirbti i: 
mokyklon eiti, tėvų klausyti, 
seną žmogų gerbti, jauno pra
silenkti. ..

Ir taip ta šeimynėlė, ta gra
ži šeimyna sau prasigyveno, 
turi savo namą, ir dar farmą 
pirko.

Ir prabėgo 20 metelių gra
žaus gyvenimėlio, mielo prisi
minti ... Sušaukė, sutriūbino 
ir dratais suskambino, ir ap
skelbė džiugią žinelę, linksmą 
naujienėlę, kad reikia sueiti, 
krūvon susiburti draugam ir 
kaimynam, bičiuliam saviem, 
kad užgerti reikia, kad užkąs
ti dera tokio jubiliejaus šeimoj 
susilaukus...
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Ne taip seniai Naujienose 
man teko pasisakyti dėl prof. 
Rekašiaus straipsnio “Kvieti
mu vertėtų pasinaudoti“, kur 
jis talkininkauja Vilniaus rek
toriaus Kubiliaus kvietimui 
lietuviškų jaunimų studijuoti 
Vilniuje. Motyvas labai gražus 
— lietuviškas jaunimas ten 
pasimokytų tikrojo lietuvišku
mo ir patriotizmo. Tam tiks
lui verta palaikyti su sovieti-

niais žmonėmis ir įstaigomis 
kultūrinius ryšius.

Prof. Rekašius tame straips
nyje ne tik įrodinėja tokios 
krypties naudingumu, bet siū
lo savo ir kitų akiratininkų 
profesorių talkų — padėti at
rinkti jaunuolius, aprūpinti 
savo rekomendacijomis, kad 
šiems nereikėtų eiti ten, kur 
psichologiškai nepatogu — ieš-

f s

z e 
£9
I

t

F 
5 r

$
l
<*

3

i

A

1

-?

£
£

$ 
i

Be privilegijų atsisako bendradarbiauti
JAV Lietuvių Bendruomenės vadovybė, praeitais 

metais nepajėgusi įtikinti Vliko ir Alto, kad ją reikia 
prileisti prie lietuvių laisvinimo reikalams skiriamų au
kų, nutarė siūlyti Altui pradėti pasitarimus šiom dviem 
organizacijom sujungti Naujai išrinktoje JAV L. Ben
druomenės taryboje šis klausimas buvo paskubomis pra
varytas, devyniais balsais prieš aštuonis, ir lietuviškai 
spaudai praneštas. Siūlymas tartis kartas nuo karto 
primenamas visuomenei.

Dr. Kazys Bobelis, Alto pirmininkas, pasiūlymo ne
išsigando. Clevelande Amerikos Lietuvių Tarybos sky
riaus suruoštame Vasario 16-tos dienos minėjime Dr. 
Bobelis viešai patarė JAV LB vadovybei įsijungti į Altą. 
Salėje buvę JAV LB vadai Dr. Bobelio dar paklausė, 
ar jo pasiūlymas yra asmeniškas, ar Alto pirmininko 
oficialus pasiūlymas. Visi žinojo, kad Dr. Bobelis yra 
naujas Alto pirmininkas. Pasiūlymas buvo padarytas 
Alto vardu. - ■- £ -

Tokiu Alto pirmininko pasiūlymu bendruomenės 
vadai, rodos, turėtų džiaugtis. Jie būtų įėję į Altą, pa
siuntę ten pačius geriausius savo atstovus ir parodę ki
tų organizacijų atstovams, kas ir kaip reikia daryti. Ge
riausius savo pasiūlymus jie būtų galėję Alto nariams iš
dėstyti. Jeigu būtų kilusios kokios pastabos ar koki 
klausimai, tai būtų galėję paaiškinti. Esame tikri, kad 
Alto nariai būtų pritarę geriems pasiūlymams ir būtų 
padėję juos pravesti kasdieniniame gyvenime. Alto at
stovai turi didesnį patyrimą, jie būtų galėję ir bendruo
menės atstovams duoti kelis gerus patarimus..

Bet kurie kiti veikėjai Alto pirmininko pasiūlymą 
būtų priėmę. Jie dar jam būtų padėkoję. Bet bendruo
menės vadai yra kitoki. Jie pravaro nutarimą įsijungti 
į Altą, o vėliau, kai tas pasiūlymas priimtas, tai tada 
pradeda reikalauti specialių privilegijų. JAV L. Ben
druomenei labai brangiai kainuojančiame laikraštyje, 
kuri redaguoja Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pir
mininkas Stasys Barzdukas, trumpų pareiškimų for
moje keliamasis šitas klausimas; Ten konstatuotas Cle
velande padarytas-dr. Bobelio.viešas kvietimas Bend
ruomenei įstoti I Altą ir čia pat aiškinama, kad nėra 
jokių galimybių -/bendruomenei įsijungti į Altą.

PLB pirmininkas p. Barzdukas primena, kad Altą 
sudaro 10 organizacijų, kad ten jau yra Am. Liet R. 
Katalikų Federacija, Am. Liet Socialdemokratų Są-

junga, Am. Liet. Tautinė Sąjunga,/. Sandara, Susivieni
jimas Lietuvių Amerikoje, Liet Kat. Susivienijimas, 
Lietuvos vyčiai ir kitos organizacijos; p. Barzdukas 
prieina šitokių liūdnų išvadų:

“JAV LB įsijungdama taptų vienuoliktuoju 
Altos nariu. Tokiu įsijungimu ji taptų organizaci 
jos padėty, o tai būtų priešinga bendruomenės es
mei bei paskirčiai”. (Pasaulio Lietuvis, 1971 m. 
kovo numeris, 259 psl.)
Nemanome, kad p. Barzduką gąsdintų vienuoliktas 

numeris. <Net ir prietaringiems žmonėms vienuoliktas 
numeris neturėtų būti pavojingas, nors jis ir nesidalina 
iš jokio sveiko skaičiaus, išskyrus vieną ir vienuoliką. 
Jį gąsdina mintis, kad jo vadovaujamos organizacijos 
padalinys, įstojęs į Altą, būtų vienas iš vienuolikos ar 
daugiau kitų organizacijų. Kiekviena čia pąminėta Altą 
sudaranti organizacija yra didesnė už Amerikos ben
druomenę, kiekviena gimtiniam savo kraštui yra pa
dariusi daugiau negu bendruomenė, .kiekviena turi dau
giau visuomeninio darbo patirties ir daugiau dolerių 
negu JAV LB jų turi.

Barzdukas nenori, kad jo vadovaujamos organiza
cijos padalinys turėtų tokias pačias teises, kokias turi 
kitos senos ir visiems žinomos Amerikos lietuvių orga
nizacijos. Jis nenori, kad bendruomenės atstovai turėtų 
tokias pačias teises, kokias turi visuomeniniame darbe 
patyrę žmonės. Jis reikalauja ne tiktai sau, bet ir ben
druomenės vadams ir vadukams specialių privilegijų. 
Jis nenori vienodų teisių bendruomenei ir lygių teisių 
jos atstovams. Jo vadovaujama bendruomenė turi būti 
aukštesnė, o josios atstovai galingesni.

Kad ta JAV bendruomenė būtų bent pajėgusi susi
organizuoti, kad ji jau būtų galėjusi apjungti .didelę 
Amerikos lietuvių daugumą, kad bendruomenės vadai 
Amerikos lietuviams darbais būtų parodę, kad jie dau
giau žino ir moka padaryti, tai tada dar būtų galima 
ir pretenzijas reikšti, bet pūstis ant tuščio ne kaip atro
do.’ Ponas Barzdukas, matyt, primiršo, kad privilegi
jų gadynė jau praėjo. Amerikos lietuviai yra užsikrėtę 
šio laiko dvasia. Jie pripažįsta visiems lygias teises, jie 
tas teises gina ir respektuoja, bet jie niekad neleis vie
nai organizacijai ar tos organizacijos atstovams įsa
kinėti.

Tame pačiame Pasaulio Lietuvio numeryje p. Barz
dukas ibando aiškinti skirtumą tarp “vadovavimo” ir 
“vyravimo’’, bet jam nesiseka, parinkti pavyzdžiai 
nieko neįtikina ir kerta jam pačiam. - Visuomeniniame 
Amerikos lietuvių gyvenime bendruomenė pirma turi 
įsivyrauti, jeigu nori vadovauti. Be organizacijos, be 
didesnio narių skaičiaus, bei noro bendradarbiauti — 
nieko neišeis.

munistus.
Ta proga pastebėjau, kad 

tokia Akiračių veikla konku
ruoja senuosus mūsų stalinis- 
tus — “Vilnies” laikraštį ir jo 
kolektyvų. Vilnis gerokai už
sirūstino už “koruo” pajudini
mų, bet jiems buvo nepatogu 
plačiai pasisakyti dėl jų stūmi 
mo į šalį. Faktiškai kuo jie 
blogesni už akiratininkus? 
Privatiškai diskutuojant, jie 
mielai pripažįsta, kad Stalinas 
vis dėlto buvo kraugerys ir 
žudikas, o jiems tekę prieš sa 
vo sąžinę kalbėti ir rašyti, tik 
dėl partijos labo.

Mano pasisakymas susilau
kė paramos iš tos spaudos, ku
riai kovos prieš komunizmą 
reikalas šiandien tiek pat svar
bus, kiek jis buvo pavergimo 
ir rezistencijos metais. Buvo 
daug ir tokių, kurie tylėjo, nes 
Prof. Rekašius tuo metu buvo 
pakviestas skaityti paskaitą 
“Froijto” žmonėms.. Tiesa, 
paskaita buvo sutrukdyta ko
kioms dviem savaitėms, bet ji 
įvyko, “gražaus plano” neat
sisakyta. Atsitiktinai išsikal
bėjus su vienu buvusiu vadu, 
buvau gerokai nustebintas, 
kad ir jis 100% palaiko Reka
šiaus reiškiamą pažiūrą, kad 
mūsų jaunimas gali pasimo
kyti patriotizmo ir pasisemti 
lietuviškos dvasios tik Vilniu
je... Tiesa, mūsų jaunimas 
gal nepakankamai įvertina lie
tuviškai tartą žodį, bet jis vi
sa širdimi prisidėjo prie reiš
kiamo protesto dėl nelaimingų 
tautiečių Bražinskų, Kudirkų 
ir Simokaičių likimo. _

Tyla yra gera byla. Padėtis 
tiek nusistovėjo, kad prof. Re
kašius buvo pakviestas skaity
ti paskaitą Cicero Lietuvių 
Bendruomenei Vasario 16-tos 
proga. Tas, rodo, kad žymiai 
mūsų visuomenės daliai tary
binis kvieslys net tokia proga 
yra priimtinas.

Ilgai laukiau kas gi prof. 
Rekašiui išmintį ir pasisaky
tus žodžius paskelbs, nes... 
įdomu buvo. Cbicagos spaudo 
j e pasisakymų nebuvo. Ilgai 
laukiau, nes mane vėlai pasie 
kė Vienybė, kurią vis dar ga
lima gauti nusipirkti patrioti- 
tinėse institucijose. Šis kovo 5 
“Vienybės” numeris tikrai 
turiningas. Edvardas šulaitis 
aprašo Vilniaus klubą Daina
vą, kur galima gerai išgerti, 
o Stalino augintinis, tarybinis 
žurnalistas — demaskuotojas 
Vytautas Miniotas ilgai tvarko 
ir formuoja Simą Kudirką, kol 
jį paverčia į gryną nieką. Vi
sa tai galima vadinamų kultū
rinių ryšių su sovietinėmis 
įstaigomis dėka. Miniotas mo
ka fotografuoti, bet Simo Ku-

neatsiuntė. jUos šventjs. Toki" gražų sme
genų plovimą sunku < kitur ap
tikti.

Mes irgi sekėme sovietmį 
pasireiškimą gyvenimą ir neaptinkame ma

tai nuo kitų žiausio faktelio, kur lietuviui 
pastabų tenka susilaikyti, nor - mokslininkui ir specialistui 
ir kaip norėtųsi pasisieloti dėl i būtų leista laisvai pasireikšti 
lietuviškos moralės tokius dar 
bus talpinti laisvoje Amerikos 
spaudoje. \

Šis Vienybės numeris tikrai 
turiningas, nes. >.. čia talpina 
mas prof. Z. Rekašiaus straips
nis “Mes esame vieningi tiks
lais”, pasakytas žodžiu Cicero 
lietuviams, ir daktaro foto
grafija.

Šia proga profesorius pareis 
kia daug gražių patriotinių 
frazių. Labai šiltai pasisako 
apie laisvę:. “Laisvė yra dide
lė vertybė, o didelės vertybės 
paprastai gąsdina menkus žmo 
nes tiek Kremliuje, tiek ir Chi 
cagoje.”. Vadinasi, Rekašius 
vis dar auklėtinas, nes kam čia 
minėti Kremlių? Jam paplota 
už tai, kad esame vieningi, 
siekdami laisvės lietuvių Tau
tai.

Prof. Rekašius darosi priim 
tinas ir lietuviams komunis
tams, kai jis pareiškia “šian
dien mūsų tauta yra labai, la
bai gyva tauta!” .Po to jis pa
tiekia sentimentalų faktelį, 
kaip dešimties metų amžiaus 
mergaitei iš Chicagos Montre- 
alio Expo parodoje rusų pavil 
ione- tarnautojai prisegė kaž
kokį rusišką ženklelį, bet kaž 
koks vyras, išgirdęs šeimą kal
bant lietuviškai, priėjo ir pa
siūlė tą ženkliuką mesti į šiuk
šlių dėžę ir pakeitė jį į lietu
višku užrašu “Vilnius” (publi 
ka paplojo). Buvau ir aš toje 
parodoje ir rusų pavilione, bet 
man niekas ženkliukų nedali
no, nors sutikau jauną tarybi
nį lietuvį inžinierių, kuris sa
kėsi pažįsta mano gimines. Ta 
proga prisistatė' ir Laurinčiu- 
kas. Jis ištiesė savo leteną pa
sisveikinimui:

Toliau profesorius gražiai 
pasisako apie Lietuvos naują 
pramonę, augančius miestus 
ir gyvenimą geresnį, negu ki
tur soviefijoje. Vadinasi, nė
ra jau ten taip blogai.

štai puiki tarybinio propa
gandininko frazė:

“Šių laimėjimų niekam ne- 
atiduokime! Didžiuokimės, kad 
lietuvių tauta gali pasiekti to
kių laimėjimų okupacijoje! 
Nedaug yra tokių laimingų 
tautų”. Kam čia velti okupaci
ją? Bet, ... jei profesorius 
šio žodžio nebūtų įdėjęs, tai 
greičiausiai ir mandagių cice- 
riškių kantrybė būtų trūkusi. 
Kaip pridera, jie būtų pasiūlę 
nešdintis tarybiniam propa
gandininkui laukan iš lietuvis-

ir dirbti dėl Lietuvos gero. Lie 
tuva buvo ir yra įrėmuota so
vietų utilitarinėje ūkio siste
moje ir be Kremliaus įsakymo 
niekas nejuda.

Tad apie kokias iliuzijas pro 
fesorius kalba, kam jis čia 
mini čekų tautą, kuri tikrai 
kantriai mokėjo kentėti sovie
tų prievartos naštą, nors ta
riamai nešiodama laisvos vals 
tybės vardą. Kaip suprasti 
pasakymą, kad gyvenimas pa 
si juoke iš čekų tautos, kuri 
visa širdimi rėmė Dubčeką, 
pasiryžusį iškovoti savo tautai 
tik truputį daugiau laisvės. 
Profesoriui galime atsakyti, 
kad ne gyvenimas pasijuokė iš 
čekų tautos, bet žiaurus rusų 
ir komunistų teroras nepaken
tė, kad maža tauta galėtų sa
varankiškai tvarkytis. Jų tau 
kai tą patį Čekijai padarė, ką 
ir Lietuvai — sumalė jų gyve
nimą. Tad ko vertas Rekašiaus 
plepėjimas apie lietuvių tautos 
laimėjimus okupacijoje, — tau 
tos, kurios likimas daug sun
kesnis, negu nuolatinė rezis
tencija.

Mes nedrįstame savo pa
vergtiems broliams duoti jokių 
patarimų, kaip jie turėtų tvar 
kytis, kaip jie turėti] priešintis 
ir kovoti. Jei mes užgiriame 
bet kokį jų pasireiškimą, tai 
tik sukeliame okupanto budru 
mą. Tikriausiai ir lietuviškai 
kalbantis komunistas nereika
lingas mūsų patarimų, ar mo
ralinės paramos.

Kiekvienas padorus lietuvis 
turėtų apsispręsti, kad bend
rauti su sovietinėmis instituci- | 
jomis, ir įstaigomis kovojan
čiam lietuviui tikrai nedera. 4

Taigi, matosi, kad prof. Re- | 
kašiui Cicero šventėje pavyko 
užsimaskuoti patriotinėmis fra 
zėmis. Paskaičius viską, gali
ma įsitikinti, kad prof. Reka- 
šiius siekia senų tikslų, kurie 
taip ryškūs paskaityti vienas 
šalia kito ištisame Vienybės 
kovo 5 numeryje. Sąmonin
gas lietuvis šį Vienybės nume
rį turėtų įsigyti ir pakartotinai 
pasiskaityti, kad pajustų, kas 
į mūsų tarpą braunasi. •
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Maistui pirkti pinigų neužtekdavo, iš 
Lnros gautas gėrybes pardavus. Tad ką 
turėjo žmonės daryti?

Visaip kombinuodavo, rūpindavosi, 
kokių nors šaltinių ieškodavo. Ir surasda
vo. Pavyzdžiui, pašnekindavo daržinin
kus, kurių Oldenburge daug buvo. Jeigu 
daržininkas pasitikėdavo, rizikuoti nepa
bijodavo, parduodavo 20 kilogramų pa- 
midoru už 135 markes. Vokiečiui šitokia 
kaina buVo jau fantastiška. O į stovyklą 
parvežęs tuos pamidorus žmogus išparda- 
vinėdavo po 15 markių kilogramą, pelno 
likdavo 165 markės. Jau galėdavo pirkti 
šeimai duonos ar mėsos.

Vėliau stovyklos gyventojai pradėjo 
auginti kiaules. Mažų paršelių į stovyklą 
atveždavo kuris nors iš stovyklos speku
liantų. Pardavinėdavo po 350 markių vie
ną. Susikaldavo žmonės tvartelius jiems, 
ten pat priešais savo mažo kambarėlio 
langus. Ėdalui bulvių nupirkdavo. Užau
ginę ir riebiau nušėrę pasiskersdavo, ir 
jau turėdavo geros mėsos ilgesniam laikui.

Ir kiaules auginti buvo nelegalu. Pagal 
įstatymus, žmonės turėjo pasitenkinti iš 
Unros gaunamu maistu, jokios prekybos 
nevaryti, jokių kiaulių neauginti ir... 
mirti badu.

Sužinojo Unros centras Oldenburge, 
kad stovykloje žmonės augina kiaules. At

važiavo uniformuoti ponai ir kartu su 
stovyklos komendantu perėjo visus tvar
telius ir užrašė rastas kiaulytes. Po savai
tės buvo slaptai pranešta, kad atvažiuos 
sunkvežimis su kareiviais surašytųjų kiau
lių surinkti. Buvo pranešta pakankamai iš 
anksto, kad būtų laiko tani pasiruošti. Ir 
pasiruošė žmonės gana vykusiai. Kai at
važiavo kiaulių rinkėjai, kiekviename į 
sąrašą įtrauktame tvartelyje rado nebe tą 
riebią kiaulę, kurią anie ponai buvo užra
šę, o po mažytį, sunykusį, beveik jau dve
siantį paršelį. Vistiek buvo kiaulės, ko
kios bebūtų, ir kareiviai surinko jas ir iš
sivežė. Kareiviai nė negalėjo žinoti, ar tai 
tos počios surašytosios. Sunkvežimis su 
surinktomis “kiaulėmis” dar kokį pusva
landį stovėjo stovyklos aikštėje, o žmonės 
juokėsi ir fotografavo. “Iš dypukų atim
tas paskutinis turtelis, labai jau vargingas. 
Net ir tokio pavydi pabėgėliams Unros po
nai”. Penkiolika invalidų paršelių konfis
kuota buvo. Vienas pamėlynavęs, kaip 
kačiukas, vieni kauleliai.

Stovyklos rajone buvo daržų žemės, ir 
ją išdalydavo žmonėms po mažą sklypelį. 
Vienam barakui būdavo paskirtas skly
pas, kurį pasidalydavo žmonės, barako 
seniūno vadovaujami, šeimai išeidavo 
nuo 9-nių iki 16-kos kvadratinių metrų. 
Kastuvais ją išvarpydavo, pasitręšdavo. 
Pasisodindavo bulvių, svogūnų, ridikėlių, 
pomidorų. Kokių sėklų pasisekdavo gauti. 
Turėdavo paskui vietos pasikrapštinėti, 
progos savo sodintais augalais pasidžiaug

ti, na — ir šiek tiek daržovinio maisto ru
denį.

VII.
Spekuliacija buvo viena iš esminių sto

vyklinio gyvenimo reiškinių. Galima 
drąsiai tvirtinti, kad spekuliacijoje daly
vavo visi be išimties stovyklos gyventojai. 
Jeigu ne pelnydamiesi iš jos, ne pardavinė
dami, tai nors pirkdami. Nes tik speku
liacija neleido žmonėms mirti badu.

Nors nedaug tebuvo tokių, kurie nie
kuomet ko nors nelegaliai nepardavė, nie
kuomet nepasipelnė, visa žmonių masė 
tačiau spekuliantais nebuvo vadinama. 
Tikrų spekuliantų buvo nedaug. Pačių 
didžiųjų, kurie Unterm Berg stovykloje 
gyvendami iš spekuliacijos praturtėjo, 
buvo tik keletas. Vienas iš tokių prekiavo 
medžiagomis ir moteriškais drabužiais. 
Su žydų stovykla jis ryšius palaikė, iš jos 
prekes parsiveždavo.. Tai buvo gal pats 
stipriausias spekuliantas Uilterm Berg’e. 
Stambią prekybą varė ir tie, kurie skers- 
davo karves. Jau prie smulkiųjų prisiskai 
tė, kurie pristatydavo stovyklai silkių, 
kurie iš Hanau parveždavo dviračiams pa
dangų, kurie atgabendavo į stovyklą kiau
šinių, sviesto, lašinių ir duonos, kurie 
pardavinėdavo naminę degtinę. Atsižvel
giant į mažą tuometinių pinigų vertę, ben
dra spekuliacijos apyvarta buvo milžiniš
ka.

Spekuliacija buvo draudžiama, buvo 
nelegali. Kartais atvykdavo į ssovyklą

uniformuoti anglai tikrinti. Todėl prekės 
būdavo pusiau suslėptos, o karvės sker
džiamos tik naktimis. Gatvėje už stovyk
los ribų reikėdavo saugotis ir vokiečių po
licijos.

Kitokia padėtis buvo žydų stovykloje, 
kuri buvo gal už trisdešimties kilometrų 
nuo Oldenburgo. Tiesiog neįtikėtinas vaiz
das ten buvo. Kaip Lietuvos miestelyje se
nais, gerais laikais. Prie kiekvienų durų 
stovėjo žydas ir kvietė užeiti jo prekių pa
žiūrėti. Vyrų kostiumams medžiagų viso
kios rūšies, net ir pačių geriausių — ang
liškų. Lentynos kimšte prikimštos. Vidu
tiniškos kokybės kostiumo kaina — trys 
tūkstančiai markių. Ir kitokių prekių ap
stu. Visko ten buvo, ko tik žmogui reikė
jo. Ir visai viešai, be jokio slapstymosi. 
O tuo tarpu pačiame Oldenburge krautu
vės buvo tuščios, užrakintos. Ta žydų sto
vykla buvo kaip koks tikros gyvybės taš
kelis ekonomiškai apmirusiame krašte.

Judėjimas žydų stovykloje būdavo di
delis. Prieš pietus rinkdavosi spekuliantai 
iš kitų stovyklų. Su automobiliais atva
žiuodavo, su sunkvežimiais. O vakarop 
žvalgydavosi, kaip su nupirktomis prekė
mis pralįsti pro vokiečių sargybas, žydų 
stovykla buvo apsupta vokiečių policijos, 
{važiavimas buvo nekontroliuojamas, ta
čiau kiekvieną išvažiuojantį sustabdydavo 
ir patikrindavo ką vežasi. Į pačią stovyk
lą policija neturėjo teisės įeiti.

Norėdamas pralįsti pro tas vokiečių

sargybas, spekuliantas pirma payažinėda- 
vo su tuščia mašina, nesaugomo kelio pa
ieškodavo, kokio mažo laukų keliuko, o 
paskui sprukdavo su kroviniu. Ir retai te
pasitaikydavo pakliūti į policijos rankas. 
Bent Unterm Berg stovyklos didysis spe- 

s kuliantas, rodos, visuomet prasmukdavo.
VIII.

Apie birželio 15-tą 1943-tais metais pa
sklido žinia, kad pinigus pakeis naujais. 
Tuojau sušlubavo spekuliacija. Pradėjo 
užeidinėti visokie perkupčiai, ieškodami 
ko nors nusipirkti, pinigus išleisti.

Pinigai buvo pakeisti birželio 20-tą, sek 
madienį. Senųjų pinigų į naujus iškeisti 
galėjo tik po nustatytą sumą kiekvienas 
žmogus.

Didelis perversmas tai buvo stovyklos 
gyvenime. Viskas aukštyn kojom apvirto. 
Turtingieji pasidarė vargšais, o nuskurdu- 
sieji pakėlė galvas. Tie, kurie iš spekulia
cijos pralobę buvo, pateko į skurdą. Dir
bantieji pradėjo gyventi normaliai.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
; Dienraštį

“NAUJIENAS”
Jos visad rašo
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Geltonai kaip saulės šviesa, 

dangaus mėlynumu,

Tokį tad gražų paveikslą 

norime Jums įteikti Velykoms. 

Sveikindami Jus

Leiskite mums jas 
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ANIS RCKAS

A. HERMANO DEBIUTAS AKIRAČIUOSE
Arturas Hermanas yra dorų i džiui ir visam kas sąmoningam

$
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Lietuvos piliečių repatriantų j lietuviui sava ir brangų.
Akiračių sių metų sausio lait 

doje Arturas Hermanas savo ra- 
šinyj “Asmeninė laisvė ir suve
rene valstybė” peikia visa, kas 
lietuviui šventa; Kam vasario 16 
beminėti? Kam švęsti? “Lietu
va niekuomet netaps kokia bu
vo“. Reikia pridėti:

vaikas, jau Vokietijoje užaugęs, 
Vasario 16 gimnazijos abiturien
tas, dar moksleivių būdamas 
pradėjęs reikštis lietuvių spau
doje ir Vokietijos lietuvių jau
nimo veikloj. Pagaliau jį sutin
ku jau debiutuojant “atviro žo- 

“Akiračiuose”.
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“Akiračiai” maskolinio komu- j nėti mirusius — motiną, tėvą, 
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be pastabok leidžia “moderniš- bus”. Norėjimą lietuvių tautai 
kai” galvojantiems laisvai reikš- laisvės jis vadina apgaule (iliu- 
tis priešingai lietuvių tautinei i zija). Atseit, nelaukite, nesiti- 
galvosenai ir prigimtam pobū-1 kėkite, to nebebus. Jei lietuviai
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kremliokai buvo davę “respubli-

minėjimą jaučiasi.

pači ja kaip nepakeičiamą faktą
Ar l r - • •

PER ANNUM

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

K

t
■

5%
ON ALL PASSBOOK 

ACCOUNTS

bos” vardą. Jei lietuviai būtų 
pamiršę Lietuvos praeitį

vardas, butų palaidotas, kaip 
kad jau palaidota keletas “ko
munistinių respublikų”, kurioms

į ir 
snaudę, biįtų likę nežinomi, kaip

JOHN PAKEL, Sr. Chairman of the Board 

6245 So. WESTERN AVE.

Chicago Savings and Loan Assn 
Mrs. PHIL PAKEL, President 

TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M„ Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8. Sat. 9 to 12:30

Tekt 598-9661Oaklawn, UI.
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1
Šiu metu geriausio filmu aktoriaus "Oskarą" tikisi gauti Ryan 

. .X A? 1 _ z/lO'Neal už filmą "Love Story".

būtų kaip A. Hermanas galvoję, 
snaudę prieš 1918 metus, jie ne
būtų laisvės ir nepriklausomy
bės atgavę, Lietuvos ir lietuvių 
vardas būtų užmirštas, iš kny
gų išmestas, kaip kad jau buvo 
pirm Lietuvos atsistatymo, 
kuomet lietuviui, pasisakius 
esant lietuviu, klausdavo, o kur 
toji Lietuva? Lietuvį lenku (po- 
laku) vadino. Maskolijai pri
skyrė. Maža bebuvo lietuvių, 
kurie save lietuviais vadino, nes 
ir pats vardas lietuvis buvo lyg 
išnykęs.

Visos tautos, kad ir menkos 
ar . mažos, nori pačius valdytis 
ir tvarkytis. Jei lietuviai būtų 
snaudę, ar po maskoliais pali
ke, nūdien lietuvių ir Lietuvos Ar ’ V

kad kremliniai Maskoliuos val
dovai geidžia — mažas tautas 
pasiglemžę jas sunaikinti.

A. Hermanas “žino”, kaip lie
tuviai, susirinkę Į Vasario 16-os 
minėj imą jaučiasi. Esą, susi- 
ripkę tik pasikalbėti it nuobo
džiaują, nes “žiną”, kad pa
vergti Lietuvos gyventojai “oku-

_ i ’ /J1 > t 1 - L Le • ’ A -R 1

priima”. Tik jis “nežino”, ar ne
nori ^žinoti, kad pavergtoje Lie- 
tuvošje negali pasakyti tiesos, 
kaip-jie jaučiasi ir kaip norėtų 
gyventi. Jis “nežino, kad krem- 
liokąi pagal planą slopina lietu
vį, bruka jam savo žergline lie
tuviškai rašytą “literatūrą”, 
kad ten lietuvių raštija būtų to- 
kia, kokią Kremlius leidžia, o ne 
kokios lietuviai nori. “Nežino”, 
kad laisvai kalbėti neleidžiama,

kad jokis pasisakymas, kad ir 
teisingiausias, prieš valdžią lai
komas provokacija ir “valsty
bės išdavimų”.

Net ir Vilnis nedrįsta tiek at
virai prasitarti, kaip A. Her
manas.

Jei pavergtoje Lietuvoje būtų 
tiek laisvės ir gėrio, kiek buvo 
prie diktatoriaus Smetonos, ne 
tik seni irjaunesni, bet ne vie
nas ir komunistų važiuotų na
mo baigti savo amžių, o kaip 
to toli gražu nėra, tai tik me
luoja, giria, o patys nevažiuoja.

A. Hermanas laisvąją' Lietu
vą vadina kapitalistine, bet ar 
dabartinė kaip ir pati komunis
tinė Maskolija, ar išsiverčia be 

■kapitalo? Ar liaudis neskurs
ta? Ar nekenčia nelaisvės ir ne
lygybės? Komunistinės Masko- 
lijos valdininkai gyvena geriau, 
ištaigingiau negu carų laikais 
gyveno carų giminės, o paval
diniai gyvena kiaurais stogais 
lūšnose, pusalkiai ir varomi sun
kiai dirbti. Kinijos komunizmas 
tuo geresnis, kai valdininkai vie
nodai rengiasi ir gyvena kaip 
pavaldiniai, o Maskoliuos aukš^ 
tieji valdininkai, kaip caro lai
kų didikai (aristokratai) pui
kiuose palotinose, ištaigiai ir pa
togiai, kai darbininkai (sunkia- 
darbiai) skursta kaip vergai.

A. Hermanas sako, kad da
bartinė Lietuva supramoninta, 
“kad kraštas” su nauja miestie
tiška inteligentija”, bet, ar jie 
visi lietuviai? Daugelis jų mas
koliai ir kitokie kitataučiai, jie 
gauna ir gyvena geriausiuose 
būtuose ir ima geras algas, lie
tuviškai nekalba, lietuvius skie
džia, palaipsniui lietuvius ma
žina. Lietuvos šviesuomenė ve
žama Į Sibirą “dirvonų plėšti” ne
grįžtamai, o aziatai atvežami į 
Lietuvą, išvežtųjų vietas užpil
dyti. Apie tą žalą Lietuvai A. 
Hermanas negudriai nutylėjo.

Tokius lietuvybei žalingus raši
nius Akiračiai deda be pastabos. 
Tuo Akiračiai nepatrauks skai
tytojų, o ir skaitančius atstums.

Mūsų spaudoje
Altą - Bendruomenė - Aukos

Tokia antrašte mėnesinis Los 
Angeles “Lietuviai Amerikos 

| Vakaruose” balandžio mėnesio 
i N r. 4 vedamajame rašo:

Jau prieš penkerius metus 
.JAV Lietuvių Bendruomenės 

Į centro valdyba išsiuntinėjo ap
linkraščius visoms apylinkėms, 
raginant Vasario 16-tos proga 
rinti aukas. 'Tam tikslui buvo 
paskirtas politinis vadas, gyve
nąs Los Angelyje. Daug veik
los tas vadas neparodė, nes Los 
Angelyje Vasario 16-tos minė
jimus ir aukų rinkimus praveda 
Altos skyrius. Atrodo, kad nau
joji Bendruomenės centro valdy
ba to “politinio vado” neatšaukė, 
ir jis tebetęsia vieningo politinio 
veikimo skaldymo darbą.

Keistai ir juokingai atrodo, 
kai tam pačiam tikslui — Lie
tuvos laisvinimo reikalams vie
ni ir kiti renka aukas tuo pa
čiu laiku arba kai tuo pačiu lai
ku eina dvejos delegacijos pas 
Amerikos valdžios asmenis, pra
šydami deklaracijos Lietuvos 
klausimu. Tuo tik amerikiečiam 
parodome, kad nesame vieningi 
ir save pažeminame jų akyse.

Altos vadovybė nėra priešin
ga, kad atskirų miestų klubai, 
organizacijos ar net pavieniai 
asmenys prašytų savo burmis
trų “Lietuvių Dienos” šventės 
deklaracijos, bet Altos vadovy
bė prašo, kad apie tai būtų pa
informuota, kad nenuvyktų dvi 
ar trys delegacijos.9

Tokių nesusipratimų buvo 
anksčiau ir taip pat įvyko šiais 
metais. Pavyzdžiui, Santa Mo
nikos klubas gavo audienciją 
pas savo merą, už kelių dienų 
mero įstaiga gauna prašymą iš 
S. M. Bendruomenės apylinkės 
valdybos. Kitas pavyzdys — 

Los Angeles Altos valdyba tra
diciniai kasmet prašo deklaraci
jų iš miesto burmistro, miesto 
tarybos ir “County Board of Su
pervisors”. Ir šiemet Altos val
dybos buvo gautos deklaracijos 
iš burmistro ir miesto tarybos, 
tačiau pas “County” vadovybe 
jau buvo užsakyta Santa Moni
kos Bend, apylinkės vardu.

Argi yra reikalingas toks vai
kiškas šokinėjimas ir duplika- 
vimas darbo ir net lietuvių ge
ro vardo gadinimas? Jeigu nori
te propaguoti Lietuvos vardą, 
rašykite į amerikiečių spaudą,

Kodėl jos nesuėdė? i

išėjęs į pensiją anglų karino- i 
menės majoras veik visą savo* 
gyvenimą praleidęs Indijoje sa
vo draugų svečių ratelyje pasa
koja pergyvenimus;

— Vieną kartą man su žmona 
išvažiavus į džiungles, ji pradė
jo fotografuoti dramblį. Stai
ga pastebėjau, kad čia pat už jos 
bestovįs milžiniškas tigras. Aš 
įkopiau į medį ir sukaupęs visas 
dvasines jėgas pažiūrėjau tig
rui į akis, be paliovos šnibždė
damas “Nesuėsk jos, nesuėsk 
jos’” Galite man tikėti ar ne 
tikėti, tigras momentą susvyra
vo ir grįžo į džiunglę.

Tuo metu atsidarė į salioną 
durys ir ant slenksčio stovėjo 
majoro žmona. Vienas svečias, 
kurs ponios majorienės nebuvo 
matęs, majoro patylomis paklau
sė:

“Ar tai ta yra tamstos pasa
kojimų didvyrė?”

“Taip”,, patvirtino majoras.
“Tai kodėl tamsta nenorėjai, 

kad tigras ją suėstų?”

Y
“veiklą*... 

“Nuo 1950 iki 1950 metų prak
tikuotas bučkis pasidarė 1960— 
1970 metų lytinis santykis. Kur 
anksčiau bučkis buvo skaitomas 
tinkamu, dabar yra santykis”... 
Dr. Slome pranešė, kad surink
ta statistika parodė, jog visų ♦ 
abortų Britanijoje 61 nuošim
tis padaroma netekėjusioms mo
terims.

vystė | intymesnę ?
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Į KĄ IŠVIRTO BUČKIAI

Dr. John Slome, Londono gi
nekologas, savo pranešime tarp- . « ... •tautiniame psichomatinės medi
cinos ir obstetrikos bei gineko
logijos kongrese Londone pasa
kė, kad “labanakt” bučkiai išsi-

susisiekite su radijo ir TV ko
mentatoriais ir informuokite 
juos apie Lietuvos problemas, 
prašykite mūsų reikalais pakal
bėti. Tas JAV B. centro valdy-. 
bos “politinis biuras” tuo rei
kalu nieko-nepadarė, tik minia- 
tūroje pamėgdžiojo Altos vado
vybės daromus žygius. Kada 
gi, pagaliau, politiniai subręsi
me? Argi tokie asmenys dar ga
li planuoti perimti iš Altos ir 
Vliko politinio veikimo iniciaty
vą? a

5^/4% PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6-MONTH MATURITY

¥4% PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

Mt auna balionas 
AKIU, AUSŲ, MOSIU 
IR GERKL8S LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2*58 W. 63fd STREET 
Ofu® Mbfj PRmpk* 84229 

Rand. WAibrook 5-5076

ALVUDO MĖNESINĖ VAKARONĖ
Šeštadienį balandžio 3 domiausių metų šventę, kurią, 

Lupuo- 
a-

susirinkusius į Marquetie Par- deja, broliai lietuviai ok
Į ko parapijos salę pavakaroti toje Lietuvoje neturi teisės pa 
, _ . Zuzana sidžiaugti ir net yra baudžia-svečius pirmininkė

Kasdien nuo io iki 12 vai rvtn Girdvainytė pasveikino atėju- mi
7 iki n __ t. ‘Jw«l • _ • • . >

■5ft- :^l

I

SPECIALŪS PAKETAI

Į LIETUVA
Viskas apmoksta.

Gavėjui nieko nereikia 
primokėti.

SPECIALUS 1
10 svarų grynų kiaulienos tau
kų. 10 sv. kvietinių miltų, 10 sv. 
ryžių, 10 sv. cukraus.
Pati vertingiausia dovana, ku

rią Jūs galite pasiusti, yra 
IMITUOTI KAILINIAI

Nuostabaus vertingumo, plataus 
pasirinkimo Minkos (lygūs _ ar 
drižiuoti), Mouton ar Persijos 

ėriukų.
Pilna kaina tik $99.00.

10 SKEPETŲ $46.80
5 vilnonės skepetos su mažomis
L.________ - v ____ ,
kiškais ornamentais ir 5 šilkinės

čiant oro paštu, reikia pridėti 
$8.50.
KOMBINACIJOS SIUNTINYS
DIDELSS VERTĖS

$47.00

kų. 10 sv. kvietinių miltų. 10 sv.

ar didelėmis gėlėmis arba tur- 

skepetos, visokių spalvų. Siun-

$126.00
3 yardai medžiagos vyriškam

• •  JL'X' * —'
yrd. 100%* vilnonės medžiagos 
moteriškam žieminiai paltui, 
3% yrd. 100% vilnonės medžia
gos vyr. kostiumui, 3 yrd. 100% 
vii n medžiagos žieminei sukne
lei, 2 dvigubo dydžio paklodės, 
2 pagalvės užvalkalai, 6 turkiški 
rankšluosčiai.
Yra ir daugiau specialių paketų..

Reikalaukite mūsų naujo 
iliustruoto nemokamo katalogo

UŽSAKYKITE DABAR. 
UŽSAKYKITE TIK PER

INTERTRADE
EXPRESS CORP.
125 East 23-rd Street 

Fifth Floor.
New York, N. Y. 10010 

TEL. 982-1530
Reikalaukite mūsų naujo 

nemokamo iliustruoto katalogo

žieminiam paltui, 100% vilna. 3 
yrd. 100% vilnonės medžiagos 
moteriškam žieminiu! paltui, 
L._ ___ _  _r~
gos vyr. kostiumui, 3 yrd. 100%

iei, 2 dvigubo dydžio paklodės.
4_ 

rankšluosčiai.

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS- NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo
9 iki 6 vaL vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

guo * 9 vaL vak. Treč, uždaryta. Į rio pavasario ir Velykų Šven-
'čių proga, visiems palinkėjo 
prisikelti dvasioje sekant Al
vudo obalsį: gėriui, grožiui ir 
tiesai.

Rm. ieL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5 615$ 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telefu PRospect 8-1717

DR. S. B1EŽIS 
GYDYtTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dienų po piptų 1-3; vak. 7-8 
tusiai antradieniais ir penktadieniais 
iTeČiad. ir aekmari, ofisai nt/iarytas 

Rat: 3241 WEST 66th PLACE
Phone; REpublie 7-7868

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST Jlst STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

RėzitL: 388-2233 
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvįrtad. 1—7 vaL. 
j-—-1 __ -____t ‘ V F ‘

ir šeštad: -tiktai susitarus.' ?_*■

' Rsz. GI 80873

DR. W. M. E1SIN ■ ESINAS 
AKUsEkiJA IK MUiėKV U1WQS 

GiNtKOLOGiNE CHiRURGUA 
6132 So. Kecaie Ave„ WA 5-2670 ’

Valandos ■ pagal susuarimą. Jei neat-

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

Pri-

help youl | 
HEART FUND 
hgĮg |our jH |g

1̂

GUŽAUSKŲ
MVKRLY HILLS GRLINYCU

GtUS VISOMS PROGOMS 
2441 WEST Slrd STREET 

Telefonai: PR 84M33 Ir PR 84S34
L — m — -- m j- - —

antraiL, penktadienį nuo 1—5, tree.

siueiaa. sKamnincj mi 3-OUUL

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

7MA WEST 63jd STREET

Chronologiniai vedant vaka 
ro programą — po pirmininkės 
kalbėjo pedagogė Dome Pet
rulytė iš savo darbo srities — 
vaikų auklėjimo. Ilgoje ir iš
samioje kalboje ji psichologiš
kai aiškino vaiko kaip.indivi
do savybes nuo pat gimimo iki 
šešerių metų amžiaus,
mygtinai pabrėžė reikalą suda 
ryti vaikui tinkamą aplinką, 
norint išauklėti dorą, sveiką ir 
gyvenimiškai naudingą žmogų, 
nes tie pirmieji metai yra pa
grindas visam gyvenimui. Pre
legentė pavyzdžiais nurodė 
daugelio tėvų ir šiaip auklėto
jų klaidingą vaiko dvasios su
pratimą, dėl to netinkamą el
gesį su jais. Ji kvietė visus 
ateiti, j Vaikų Namelius 69-je 
gatvėje pasižiūrėti, kaip vai
kai tvarkingai ir gražiai elgia
si jiem sudarytoje tinkamoje 
aplinkoje.

Paskaita buvo labai naudin
ga visiems, kas gimdo ir augi
na vaikus.

Visuomenininkas
Dičkis kalbėjo apie Velykas 
kaip iškilmingiausią ir links-

Odos ligų gydytojas dr. Kas
tytis Jučas kalbėjo apie atsi
randančius auglius: tumorus, 
granulomą ant rankų ir lūpų, 
votis, žaizdas, pagaliau ir vė
žį bei apie nesveikas liaukas, 
viską nušviesdamas ekrane 
nuotraukomis įvairiose žmo- 
gaus kūno dalyse. Tragiškiau
sia buvo matyti nuotrauką su
žalotu kūneliu kūdikį nuo žiau 
rių tėvų rankų.

Dr. K. Jučas aiškino ir apie 
kūdikių bei motinų plaukų 
slinkimą. Pranešė ir naujieną, 
kad dabar jau praktikuoja
mas plaukų persodinimas, kas, 
tačiau, labai brangiai kainuo
ja. . *

Dr. J. Adomavičius supa
žindino su rimčiausia reuma
tinių ligų forma — artritu. Ro
dė nuotraukose jo paliestus 
pirštus bei kelius, pradžioje ir 
pažengusioje stadijoje. Prašo
mas paaiškino apie artrito at
siradimo priežastis, kurios 
dar galutinai nesančios nusta
tytos. Nurodė dėlko ir kaip 
artritis sukelia skausmus,

supa-
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Povilas

OFISO VALANDOS;, 
Kasdien nuo , 1—4 popiet ir 6—8 vaL

Tree, ir šeštad. uždaryta. *
Ofisui tei.: Portsmouth 7-6000
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BUY «. S. SAVMGS BONDS

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antk» 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1221
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Tarp kandidatę gauti Oskarą yra ir filmy aktorius Jamas Earl 
<wB Irinai Ali___  - A ii________M. «• Jones ui filmą "White Hope".

spalvamis galime tolių buvo $1,208,863 ir kad 
CTA grynų pinigų fondas iš 5 
milijonų sumažėjo iki $2,553, 

kad pirmasis ^1.

pasigirti mes vokiečiai...
Kas Europoje* perdaug jau

dintųsi dėl to, 
leitenantas žiauriausiame ka- ®aes nebeturėsim pinigų apmo- 
re su “geltonais, kreivaakiais. kėti savo tarnautojams algų”,

i <_________

\ * Bet amerikiečių tauta 
ast Ji įstengia patei-

žemesųjais žmonėmis 
šaudę?
Jaud^a
teisiųii

MDar du-trys mėnesiai ir

aklai pasakė direktorius Rodewig.

TtVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street
Si TeleL: GRovehill 6-2345-6m 1410 So. 50th Ave^ Cicero

Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Cigaretės ir vėžys.
New England Journal of 

Medicine” (t. 284 pusi. 129) pa 
rezultatus tyrimų su 

Massachusetts 
gyventojų. Nustatyta, kad ci
garetes [rūkantieji dvigubai 
daugiau apserga pūslės ir ben- 
dai šlapumo pūslės tumorais 

kaip nerūkantieji. 
Be lo nustatyta, kad cigarus ir 
pypkes rūkantieji labai nežy
miai daugiau už nerūkančius 
teapserga tokiais tumorais.

Per 1967 metus JAV-bėse 
šlapumo takų tumorais mirė 
8.800 žmonių, iš jų 35 nuošim
čiai dėl cigarečių [kaltės. Ta
čiau. lyginant su rūkymo šukei 
tais plaučių tumorais ir šir
džių ligomis, 
žio padaugėjimas esąs 
možis”.
— karcenogeniškas chemika
las Befanaphtylamin,

cc

skelbė
2.8 milijonais

(votimis)

toks pūslės vė- 
“maž- 

Pūslės ligas sukeliąs

kurio 
mažais kiekiais randama ciga
rečių dūmuose, fc-

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

"NAUJIENOSE”

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Pas mus tatipomi 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.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

PER ANNUM 
ON SAYINGS CERTIFICATES 
OF $5,000, OR MORE, 
1 YEAR MATURITY

.. ... '... . ...................................

INSURED
o 

lOO

coi

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

_3

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

9 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— SATURDAY, APRIL 10, 1971
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Rezid. telef.: GArden 3-7278

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

DR. J. MEŠKAUSKAS .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC'.'
2454 WEST 71š<STREET ’

VALANQQ&JE>iniMįd- ir penktai nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrai ir ketvirtai 
nuo 9 iii 11 ir nuo 4 iki 8. o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais riždarytac

DR. FRANK PLECKAS 
“ OPTOMETR1ŠTAŠ , 
KALBA LIETUVIŠKAI

Tel» 737-5T49
Tikrrną akis, Pritaiko akinius ir 

, ^contact lenses”
VaL pagal su^i tarimą Uždaryta treč.

J)R.4E0NAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES. IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA- _ 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: antrai nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai nuo 5—7 vai. vak.

■pfiso tetef.: 776-2880 
Naujas rel.Telef~ 448-5545

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

Ofisas 2750 West 71st St. 
Tek 925-8296

Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL yak. 
Sekxnadieniais ir trečiadieniais

GRADINSKAS
VIDAUS LIGŲ SPEC'.

2 iki 8 y. p. p.; antrad. ir ketvirtai 

dieni nuo 9 iki 12 vaL

VOKUKAS
AM- FM RADIJAS

TIK $45.00
: 2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

^TlEtUVI, EIK PAS LIETUVI!

4

V; if

/
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2618 W. 71st St.

; “contact lenses”

ketvirtai nuo 5—7 vaL. vak.

10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekxnadieniais ir trečiadieniais 

/*J uždaryta.
Rez. telu WA 5-3099_______

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS tR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST S9th STREET 

Tel.: PR 8 • 1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trefiad. 
ir pe 
nifiis

-Apdraustas perkraustymas j 
■ iš įvairiu atstumu.

•1- ANTANAS VILIMAS
• 823 West 34 Place 
Tel.: FRontfer 6-1882

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

K

2047 W. 67th PL W Al brook 5-8063

M.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL

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

Tel.: HEmlock 4-2413
7159 So. AAAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629
V.

24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie- - 
vaL po pietų ir kitu laiku 
pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.’ HEmlock 4-2123 
Rezid. tel*».. Glbson 8-6195

Priims ligonius pagal susitarimą. Dėl 

jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-P ROTEZIST AS 

Aparatai • Protezai. Med. Ban
dažai. Spec:«R pagalba kojoms 
{Arch Support*) ir t t

VaL: 9—4 ir 6^-8. šeštadieniais 9—L 
2850 Woet 63rd St, Chicapo, HI. 60629

Telef.: PRospect 6-5084 ;

R. MINER, Naprapath 
3150 S. Halsted St, Chicago, III. 60600 
Antr, ketv. ir šeštad. TeL 842-1606 
7101 W. Hartford, Bridpeviaw, >U. 
Pirm, tree, ir penkt. TeL 4253050

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

vaL po pietų ir kitu laiku

valandos skambinti telef. HE' 4-2123.

S

skausmus ir nervų netvarką.

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“N A U JI ENO S E”

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

WALTER RASK • RASC1AUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

MARQUETTE MATTRESS CO.
Įvairių rūšių ir dydžiu matrasai. Ži
nomų firmų daugiau negaminamą 
raštų. Maišyti vienetai — su 50% 
nuolaida. Driaukštės ir sudedamos 
lovos, miegamų komplektai, vežimė
liai. Aukšta kokybė už labai žemą 

>- i kūną.
3150 West 63rd Street, Chicago 

Phone 434-5815

Laidotavią Direktoriai 
lEiao

6845 SO. WESTERN AVE.

I vKunigo Lawloro “planas
Išrinktasis 13 wardo alder- 

nusi- niąpirkunigas Francis Lawlor, 
kaitimo, kurį gali patikrinti, per eilę metų kovojęs už “sie

,,

tokį nelabą karą ir-tuo 
'• * savo karei

vius (iėl bet*’kokio kare
šiurpu buvo nuotraukose pat jpet^Wsfi’

matyti deformuotus gimusius 
kūdikius dėl tėvų kaltės. To
dėl dr. J. Adomavičius įspėjo 
nepradėti naujos gyvybės esant 
girtame stovyje. Pabaigoje ra
gino kiekvieną atsiradusį ne
galavimą gydyti pradžioje, ka 
daugi įsisenėjusią ligą sunku 
pagydyti.

Paskaitoms ilgai užsitęsus 
su trumpa pertrauka užkan- 
džiams, prisiartino vėlus va
karas, tad nebebuvo laiko ro
dyti filmus, nors turėta gra- 

dar /nematytų. Publika 
padėkojusi aplodismentais iš
siskirstė, bet rengėjams dar 
teko užtrukti ir prideramai 
sutvarkyti salę.

Rytojau dieną . (sekmadienį,

žiu,

Jt-
-.<

Nepaisant visų trūkumų,ixepaisam yisjj truKumii, su- 
sietų su šiuo- -procesu, Ameri
ka vis dar ^ari <iidelę atsargą 
nesugadintos dorovės. .

|lS CHICAGOS IR

ną tarp baltųjų ir juodųjų iš
ilgai Ashland ąvėnue, paskel
bė' savo keturių punktų inte
gracijos planą, kurs esą bus 
“geras ir teisingas visiems”. Jo

... - . - 1.. .

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublie 7-8600 REpublie 7-8601

L APYLINKIŲ

. t

Ifekordinė .‘šiluma
Ęraeitą-v ketvirtadienį

1:30 vai. popiet I temperatūra

planas liečia kai kuriuos pa
keitimus t Lindblom, Harper 
aukšt. mokyklose ir technikos
aukšt. mokykloje;, be to jis pa 
siūlė 65 St. ir Ashland Ave 
kampe pastatyti naują 19 kam
barių mokyklą, į kurią būtų

apie galima atkelti negrų vaikus iš

Chicagoje pasiekė 77 laips-
nius. Tik 1931 metais balan-

■ < ’.’•J

džio 8 dieną buvo šiltesnė su
** • « • M m *— k, .

aldermanės Mrs. Anna Lang
ford 16 wardo.

©

EUDEIKIS
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balandžio 4-tą) Alvudo valdy 
ba susirinko Gage Parko Field 

Pasi- 
reikalais,

houso salėje posėdžio, 
tarus bėgamaisiais 
prieita svarbiausias 
punktas — antrojo namo pir
kimas. Po to, kai eilė alvu-

80 laipsniais. Kitaį šio pavasa
rio šiltoji diena bilyo^kovo 31

R" 4 v • ■ ■ ■* . —su 74 laipsnių temperatūra, 
kuomet Miami, Fla., buvo tik 
70 laipsnių.

dienos

Kenksmingi chemikalai 
dvylikos f armėnų piene
Dvylikai Illinojaus fermerių

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS . GERALDAS F. DA1MID

Į
_ ĄL <

"r į
žmogžudysčių padaugėjo

I

diečių su ekspertais buvo ap- .„J. J ■ .^71
v._ .. j' j * • dysčių per praeitą kbv<zmreję parduodamą namą . , : , -> T . -C- r,.Campbell prie 82 gailės ir ra- 4 .*?_$.
do’ ji tinkamą lAlvudo siekiat ?. ^a. ■au_^° y
m» tiksi,,). Sste),,) ■b.;™.. «“»•?.«<> «4j ‘mam 
nusiems lietuviams poilsio 
namus, Alvudo valdyba tą na 
mą pirkti nutarimą užproto
kolavo ir įgaliojo pirmininkę 
Zuzaną Girdvainytę kreiptis į 
teisininką dr. Kazį Šidlauską 
pravesti pirkimo — pardavimo 
dokumentaciją.

Sekantieji -^Alvudo parengi
mai: gegužės 1 d. šeštadienį 
Marquette Parko parapijos

tikslui: testeigti pag\ ve- 
lietuviams poilsio

Stephenson apskirtyje uždrau 
sta vežti pieną j Freeport,pie
ninę, kadangi jame rastasjdide-
lis kiekis kenksmingų' chemi-

.. v. . • -t* -v _
Policijos žiniomis^ žmogžu- karvių pašarą.

vo mėne- 
d.) Chb- 
'nuošim- 

viso 56.. Ki^ų didesnių 
nusikaltimų per tą laiką pa
daugėjo 2.7%, būteįt įsilauži
mų padaugėjo 15.6%, apiplė
šimų 4.8%, smurtingų užpuoli 

j-va’ 
gysčių sumažėjo 4^%, vagys
čių sumažėjo 8.3% -

ksiu, patenkančių į pieną .pęr

Tiems farmeriams būsią 
leista vėl pradėti - vežti pieną, 
kai bus padaryti reikalingi pa
keitimai karvių pašare^ w

mų .7%, bet ^autonįobilių

cių sumažėjo o.o'/o -ir j 
tavimų sumažėjo net 14 nuo
šimčių. 4E , ’

Kenksmingi muilai
FDĄ (Maisto ir vaistų admi

nistracija ) netrukus išleisi a n 
ti įsakymą atšaukti iš rinkos

išprieyar eilę muilų, kuriuose yra

CTA
salėje prie Washtenaw ir 68-
tos gatvių popietė nuo 5 vai.
dienos Motinos dienos šventės 
pagerbimo dvasioje. Su lietu
viškais užkandžiais ir progra
ma.
. Gegužės 30 d. sekmadienį ir 
gegužės 31 d. pirmadienį — ka 
pų puošimo dieną tradicinė iš 
vyka į Forest Preserve Buffa
lo Wood’s Grove Nr. 4, prie 
Kean ir 87 gatvių. Visi lietu
viai kviečiami lankytis.

O. Aigminienė

AMERIKIEČIAI TURĮ
JAUTRIAUSIĄ SĄŽINĘ

Miuncheno laikraštis “Sud
den tcshe Zeitung” rašo:

Jokią kita tauta tiek nesijau
dina dėl dorovės ir garbės, kai 
tės ir gėdos pajautimo kaip 
amerikiečiai. Senajame pa
saulyje panašių skrupulų bu
vo galima pastebėti tik mažas 
žymes — kaip kada prancūzų 
intelektualai Alžyre pakėlė 
riaušes prieš Septynerių metų 
karą arba kada paaiškėjo, ką 
britų generolai būro padarę 
su moterimis ir vaikais Būrų 
Kare (Afrikoje) Nė kiek nege

Alžyre

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

n

i
jgLL -

prie bankroto
. * t^inzito administra 

ei jos (CT^) direktorių tarvba 
r.±T _li - - * •

mokėti einamųjų išlaidų/ jei

chemikalo hexochlorophene. 
Bandymai su žiurkėmis paro
dė, kard patekęs į kraują tas 
chemikalas iššaukia smegenų 
gedimą i r paralyžių. Hexochlo 
rophene skiediniai kaip gyvu
liams taip ir žmonėms per odą

NARIAk
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

&

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTj

II
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTC 

DALYSE

vėl aliarmuoja kad negalės i.- įsisunkia j kraują.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENŪE. Phone: YArus 7-3401

II
60 iki 90 dienų bėgyje negaus 
**iš kur nors” subsidijos. CTA 
raportas rodo, kad per pirma
iš kur nors” subsidijos. ČTA

sias šių metų 8 savaites nuos-
- -— < . . .. ; , _

SKAITYK "NAUJIENAS" - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 

TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

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

•/

-į 
i

fr -vn '• b »’ * '

A. T
t >

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

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

* ' PAULIUS ŠALČIUS
Gyv.z5633 So. Maplewood Ave.

Mire 197JL m. balandžio 8 dieną 9:10 vaL vakaro, sulaukės 69 me-

Amerikoje išgyveno 21 metus.
žmona Irena (Balkevičiūtė). sūnus Jonas, marti 

Laima, anūkas Paulius, švogerka Aldona su šeima; Lietuvoje liko bro
lis Petras su šeima, seseys — £3zuka, Ona ir Kastula bei kiti įmi
nės. draugai ir pažįstami.

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

tM amžiaus. Gimęs Lietuvoje. Maria’mpolės aps.

Paliko nuliūdę: žmona Irena (Balkevičiūtė). sūnus Jonas, marti

STEP. C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ) 

2424 WEST 69th STREET 
2314 WEST 23rd PLACE

REpublie 7-1213
Virginia 7-6672

lis Petras su šeima, seseys — £3zuka, Ona ir Kastula bei kiti gtan- 

Kflnaš pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 

Antradienį, balandžio 13 dieną 9:15 vaL ryto bus lydimas iš ko
plyčios į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų
bus laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Vis^ a. a. Pauliaus šalčiaus giminės, draugai ir pažįstami nuo- 
f* ‘ ............................... - _ . .
tarnavimą ir atsisveikinimą

Nuliūdę lieka: z

Žmonar sūnus, giminės.

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

širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa-

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. 
649 EAST 162nd ST. 
South Holland, Illinois

Phone Commodore 4-2228
Phone COmmodore 4-2228
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40* < VOKIEČIU SERGA j pasaulinėje rinkoje. Jau dabar 
Del PERSIVALGYMO l40 vokiečių ap

sirgimų esu kilę dėl peidaug 
Abendpost praneša iš Dusel-.|ja|O|4jų kitais atžvilgiais nepa-

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

MISCELLANEOUS 
Jvairut Dalykai

A

t

i

dorfo, kad dešimt milijonų vo 
. kiečių, perdaug sveiki, <iu-mi^ 

Ii jonai serga cukraus liga Ir* kas 
antras vokietis kenčia dėl vita 
minų stokos. “Visatai yra pa
sekmės netikusios mitybos, 
lyuri netikusiai prasideda nuo 
pusryčių”, pareiškęs, žymus 
Dusseldorfo medikas. J)r. Her
bert Warning. Iš kiekvieno 
lt)0 mirusiųjų 30 esą mirę ne Ii 
k tįsios-mitybos rezultate. Vo
kiečiai turį pasimokyti iš ame
rikiečių” ir kas rytą išgerti po' 
stiklą vaisių sulčių”? Sodin
tiems ir protini darbą dirbam 
tiems daktaras Warning pata
ria pttsryčikms vartoti stam
biai maltų nųltų duoną, riešu
tus, jnedy ir po kiaušini, prie 
šingai esą “neužilgo, mes būsi
me didžiausi civilizacijos ligo
niai Europoje”.

Prof. Kurt Franke iš Bad 
Lauterberg pranašavo esą jei 

“vokiečiai nepakeis savo Įpro
čių, jie praras savo poziciją

kankamame maiste.
- “Vieloje 2,400- kalorijų vo- 
kietisžkasdfčft pirihhir 3,O0O"j<a- 
lorijtj7 ?riebalų net GO gramų 
kasdien daugiau negu yra re- 
kdincnduojama; cukraus irgi 
reikia kasdien sumažinti po 
30 gramų”. Dr. Franke' taip pat 
išpeikė1’vokiečių duoną, kuri 
dėl " pęrsmulkifls ' -šiimalimo 
netenkanti visų,maistingų-'da
liu.

SMALL LOOP OFFICE 
CONGENIAL ENVIRONMENT. 

35 HOURS. 
Interesting diversified duties.

4 . ■>. Typing required. 
•Insurance experience, preferred 

. Call 922-09 H
iw. T . ,»w W pi ■ -------- ■“ , ■

WOODCRAFT SHOP
Carpentry-Cabinet Work-Repairs 

General Contracting 
All Kinds Repair Work. 

Between Davis and Church.
1616 MAPLE AVE.

‘fcl. UN 4-6462 ,

ROOF REPAIR
ALL TYPES

T R UM P Al /

miscellaneous 
I v* irūs Dalykai

REAL ESTATE
784-4267 ' REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Že,nė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

• ' TYPIST - CLERK1

With aptitude for figure work and 
some' statistical typing. Small plea
sant office. Benefits/“

. , 927-5580, Ext. 233’ f

RĘMOD^IJNG & REPAIRS 
FAST 4 PROMPT SERVICE 

Superior workmanship.
Call, for free estimates & beginning 
dates. Reasonable prices, licensed 

& insured. ’
- - Call 725-6411

TONY’S PAINTING 
& DECORATING 

Interior & Exterior 
Papering & Canvassing. Free Ėst. 
GENERAL REPAIR WORK 

Call 935-4392

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS * 
TR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

HELP WANTeS1'— MALE-FEMALE
Roikia Darbininky ir» Darbininkiy

t t II 1

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS’

— Adv'. Poi). Žumbakis, Lie
tuvių Fondo valdybos pakvies 
tas, sutiko būti LF valdybos 
teisiniu patarėju. LF veikla 
plečiasi, todėl ir teisiniai rei
kalai turi būti profesionalų 
teisininkų tvarkomi. Patarnau 
ja nemokamai.

— Dr,-G.* Batukas, Lietuvių 
Fondo Tarybos pirm., ir Kleo
pas Girvilas4 yra Lietuvių Fon
do atstovai prię Chicagos un-to 
lietuvių skyriaus-. Pagal jų 
pranešimus dr. Johikas labai 
užliptas, nes turi paruošti spe
cialių paskaitų. Dabar sų^uį- 
to vadovybe planuoja pakvies
ti lietuvius mokslininkus, ku
rie skaitytų paskaitas ir stu
dentams ir višuoihenei.- 7 Svar- 
blausias rūpestis' dabar yra -s- 
surasti kandidatą, Jiuris -ryž
tųsi lituanistiką studijuoti, 
ruoštųsi profesūrai ir

SEMI — GOURMET '

Unique opportunity for a creative 
semi-gourmet cook. With complete 
responsibility for the planning, pur
chasing, preparing liinch 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.» ‘ '-r 4 • *
Benefits include annual bonus, hosp. 
life ins., profit sharing/pension, etc.

♦ ** >• *

■' Call '

/ REMODELING' *
Kitchens, baths, rec. rooms. Also 
floor & wall tiling. Aluminum gut

ters. siding Facia and Soffit, u 
Free Estimates, guaranteed -p 

'workmanship. ■■■-

^Ece^OnTšt ' .
: u ;Mbst be^attractive. <•/

Excellent working conditions
■ and Bicome.

■dtf! W BRILL<; /į
.-23»£(M0 • . ?

HELP WAULED — HALE 
' ^TJirbininkv RvlkU

LENKIŠKAS KUMPIS
Yra geriausiai tinkamas iš visu 

šventiniu valgiy ant Jūsų 
tradicinio Velykų stalo.

VELYKOMS
j ‘ vs >:*•- ’ Vi ' ’ -

Turėkite atsargoje to skanausj pamažu paruošto 
Lenkiško kumpio su garsiu senosios tėvynės skoniu.

Galima gauti trejopais, lygiai garsiais produkto 
vardais:KRAKUS, ATALANTA 4r TALA.

v ' - ’ *4^
r : A :

. Miss SHEFFEL "

■ 346-2317 ,
MACHINE OPERATOR

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės kitur .?*

PERKANT - PARDUODANT nuosavy
bes Union Pier —: Lakeside, Mięh.^ 
kreipkitės i FRANK BARU; atstovau
jantį Nadįa Ritter RE. ^Skambinkite 
1 — 616 — 469-3366 arba rašykite: 
Box 67, Union Pier, Mich. 49129.

“My 34th year Jjp Union Pier%

tuo bū-1 du papildytų . lituanistų skai- 
Pili Tai 4-11

l

maunu

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS

P8.M4

INSURED
INSURED
SAVINGS b

Serving-’the Lithuanian Community 57 years with persona! attention
4071 ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AVE.) 

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

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvalriy prekių. 

AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 
(Licensed by VNESHPOSYLTORG) — ■ ■ 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tol. WA 5-2737 
3333 So. Halttod St., Chicago, lit 60608. — Tol. 2544320

Įvairiu prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai. 
— Moskovitch ir Zapororhots, maistas, doleriniai Cortifikatai. 

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

MOVING — Apdraustas pėrkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Ilgų metų patyrimas.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209
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‘ Will train meiL’for positions as 
y operators in fabric roll. Processing

No. exp. necessary. Must, beVef.. 
liable. High pay, lExc. bed,

• JOANNA W^tERN’XlI&S ’
' 2141 So. JŽįgįRSON ?

An Eqjial Opportunity Employer.

renting in general

- QUALITY
REMODELING

■I BX EXCELLENT
CRAFTSMAN

> 477-1361

- * u ' •1 
tiling,‘^ceilings, floors, walls.

Guaranteed workmanship.

For free estimate call 
,-.779-3731 dr 837-8008

GUY’S PLASTERING 
' SERVICE

Guaranteed lowest in price 
& best in quality. 

424-9650 .

jf

♦

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. 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
• NAMU IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATĄS

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

2735 WEST 71st STREET TEL. 925=6015

$E IMPROVEMENT

No Job too Small
386-5489 —

Ask for BOB

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus.
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

NAMAI MIELAS TURTAS

čių. Jei toks atsirastų,-tai.visos 
Įdėtos viltys .būtų išsipildžiu- 
sios. LF parama būtų pras
mingą;.“; ' , !

—\ Kazys. Batūra -vadovauja 
lietuviams skautams, Kanado
je;“ Kanados- skautų vadovybe 
liepos 9 — 30 d. ruošia ekskur
siją Į Europą. Kelionei yra užr. 
saitas specialus lėktuvas 
Priimami ir ne skautai.
-’-‘.i)’': ' : * r' ; ‘
’ '-y- Katherine BięLskus, GĮen- ' 
view Ill. vasarai Išvyko, Į Rhin 
lander, Wise, šioje ąpylinkė
ję nu oi atos. gyvena.ir a t vyks t a 
atostogų daug lietuvių. Dau
gelis iš jų ten tūri vasarvietes, 
namus ir ūkius. ;

“ii’Cv'o; i':.. *. A; ' ■

atostogų, kurias.praleido Flo
ridos valstĮjoje., Trumpai pa
buvę Chicagoje^ išvyko i sa
vo vasarvietes Union Pier, Mich, 
priimti ankstyvuosius svečius 
ir pasiruošti vasarai.

*A' '' * — '

'— Adolfas BaliūnaSf ^ice- 
prez. Metropolitai). banko ir 
Kazimieras Oksąs, vykdoma
sis viceprez. Mutual Federal 
taupymo ir skolinimo b-vės. 
Įeina Į apylinkės finansinių 
Įstaigų komitetą 5 telkti. lėšas 
kovai su vėžio liga. Miesto me
ras J. Daley paskelbė baL mėn. 
kovai su šia paslaptingos kil
mės liga.

■-— Jonas Sivereckis, 'ilgame
tis Naujienų skaitytojas, per
sikėlė gj'venti i gražų Hazel 
Crest miesteli.

♦ Sekmadienio popietė. Ant
roji sekmadienio popietė, Lietu
vių Tautinių Namų būstinėje, 
Chicagoje, bus su rašytoja Ni
jole Užubaliene, 1971 m. balan
džio 18 dieną. Pradžia 4 vai. 
popiet Popietės programos ve-* 
deja Eglė Vilutienė. Viši kvie
čiami popietėje dalyvauti. (?«įh

469-3298.

IŠNUOMOJAMAI.’KAMBARYS
dirbančiais' vyrui' :su?.*5drtųy^

Ir -kitom prryil^gij^n^. > X- 
Kreipkitės-

6947 šo, Washtenaw aye
's S

DECORATING BY 
GOLD STARR 

EXPERT INTERIOR 
& EXTERIOR. 

WALL PAPERING 
20 Yrs. Exp. Free Est. Reas. 
24 Hour Answering Service. 

463-6645

1 GERAI PILDOMI 
INCOME TAX 
ŠIMKUS REAL ESTATE
4259 -So.JMaplewood Ave.

Susitarimui 254-7450

REAL ESTATE FOR SALE <; 
Nam*i, žemė — Pardavumui

• -■ . • 'T;-

COMPLETE PLASTERING
• ■ SERVICE

Ceilings, rooms, arches & 
o- patching.

william McDonnell
383-1041 ■ ...

CALIFORNIA SUPER SERVICE .
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tu no-ups ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

Labai gražus, geresnis/ uz naują, vi
sur puikus 5% . kambarių mūras su 3 
dvigubo dydžio, miegamaisiais, didžiu
le kabinetine virtuve ir patogiu val
gomuoju jąje^LPilnas rūsys, 2 maši
nų garažas. Visai arti bažnyčios : 
mokyklų. Labaimažasjmokėjimas. 
Taupyk^sayo pinigus. Skambink ^šte- 

u . bukladariuii-
Skambink MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.

REMODELING SPECIALIST
Call for free est. on all your 

remodejing or repairs.
‘*WALT”

• 448-2118 ■

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi- 

"\liu. gyvybės, svei
katos ir biznio.

patogios išsimokė
jimo sąlygos.

MODERNUS ir patogus 6 metu mū
ras. 2 butai po 5 kamb. ir dar prie 
abiejų butu atskiri kambariai su vo
niom ir Įėjimais. Šiltas beismantas, 
2 šildymai, naujam Marquette Parke. 
$45,000.

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

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

DIDELĖ, liuksus rezidencija. 6 
kambariai naujam Marquette Parke. 
Karnetai, 1% vonios, naujas garažas. 
$31.200.
' GRAŽUS 2 BUTU mūrasv 2 po 6. 
N^uias šiTdvmas Cazu. Air conditioned. 
Didelis lotas, mūro garažas/ $31,500.

LENGVU $ 14.000 paiamu iš apąr- 
tamentinio mūro, kuris ir 15 metu ne
turi. Pastatytas turtinėm rajone. 
Kaina greitam pirkėjui $77.000.

2 GERI MŪRINIAI NAMAT 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

SAVININKAS.
namus. Viename 2-butai po 5 kamb.. 
kitame 3 po 4 ir? 5 kamb-.- butai. Yra 
garažas ir tuščias'sklypas  ̂prie namo.

Tel. 847-3621. . -

GOFF CONSTRUCTION CO.
V- / , , • . , : ---

Complete -Remodeling Service for
South Side & South Suburbs.

i • Porches • Room Additions
• .Kitchen. •* Wall Paneling *

’ <• Bath;•‘Siding;* Maintenance.
;* E ,k. . Phone J98-7980, .

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

SPECIALUS BARGENAS CICERO — 
'Tik $2,000 įmokėėtL 3 butų pp^ 4 
'kambarius mūras*.su. rūsiu, tairšto 
vandens šilima gazu, dvigubu gara
žu. gerom pajamotn,' arti 22hd Stfeet. 
SVOBQDA. 2134 So. 61st CL.-Cicero 
. BI 2-2162. Jei neatsako — LA >7038

---- —į .‘■4“: T , F- 
^iORIGINALUŠ 2 BUT^ - ~

Labai puošnus 2 aukštų mūr&š 8 metą 
senumo. ■ 2 labai dideli.4% kambarių 
butai. Aukštos' kokybės statyba, gra
žios detalės. Hollywood tipo, vonia, 
dvigubo dydžio.“ miegami, 2 mašinų 
mūro garažas su šoniniu? įvažiavimu. 
Arti 67-tos ir California Nevietinis 
savininkas yra r verčiams parduoti. 
Atrasite laimę paskambindami stebuk

ladariui. M-
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.

lTILING^ORK 
Ceramio'tile, bathroom, kitchen 
& floor tiles. Alsb remodeling 

. ,' work, a
For free estimate call BILL 

631-3663

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P, N EDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, lit. 60632. Tel. YA 7-5980

State Farm. hte zand Casualty Company

HOME INSURANCE l

Call: Frank Zapoils 
3208VJ W. 95th St. 
’ GA 4-8654

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ua- 
zu. aluminiiaus langai, 2. automobilių 
garažas, Marquette Parke. Tik 
$28500. ■'/■< -J ■

3 MIEGAMU apvnaujis mūras, ši
lima sazu. aluminijaus langai, centri
nis vėsinimas. 2 automobilių garažas, 
71-mos ir Troy apylinkėje. $29,000.

1 Vz AUKŠTO ..apynauifc mūras. 
Radiant šilima gazu, aluminijaus lan- 
vai. 2 automobiliu garažas, netoli 
MaroueHe Parko bažnvčios. $33.000. 
■'4 MIEGAMŲJŲ, mūrinis^ Karšto 
vandens šilima gazu. 2 auto garažas. 
MarnuetM Parke. $23 500.

12 BUTU 4 metu, mūras. Radiant; 
šilima vazų, aluminijaus langair12 
automobili” nastatvti vieta. Platus 
sklvuas Virš $24,000 na jąmu "me- 
tome Pietvakariu “priemiestyje. -— 
$175.000.■ ■■ r ' ' -

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET >

- -v *• > &

Kaina $18,000/ -Pr. 8-6916.

Prekės brangsta, kainos kyla, 
Doleriuko aiški byla.
Laikas pirkti daiktą gerą, 
Pardiiotuvėje pas Tverą.

TVERAS — JEWELRY.
2646 W. 69 Street 

• ’ 3 - * L

Kaip geram pirkėjui dera, 
Jisai dna tik pas Tverų.

•. (sk>.

♦ Jau dabar laikas skambinti 
arba rašyti dėl rezervacijų, kad 
Užtikrintumėte patinkamą vietą 
GINTARE Jūsų atostogoms. 
Vasarvietės adresas: 15860 Lake 
Shore Rd., Union Pier, Mich. 
49129. Tel. "616
GINTARO savininkai Viktorija 
ir Algirdas Karaičiai, jau 10 me
tą 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). ‘

♦ 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.

Dzūką Draugijos Valdyba 
(Pr)

GENERAL CARPENTRY 
& PLUMBINC. REPAIRS 

OF ALL TYPES 
Prompt service, reasonable 

rates. Licensed and Insured. 
Call 344-2485 after 5 P. M-

WOODEN FENCES 
Built to order also 

fence repair.
Reasonable rates. 

Phone 748-6689 
at any time.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

Tel.: 471-0321

EAGLE’S LAKE, WISCONSIN 

80 mvliu nuo Chicagos 
parsiduoda 8 kambarių namas 

su 3 lotais.

Chicagos tel. 927-3328

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontą* -

NORWOOD CONSTRUCTION 
Special prices on dormers 
and additions, aluminum 

siding and soffits. 
469-1241 or 867-7799 — 

FRANK HUDSON

& Small Carpentry Work. 
Interior & Exterior painting. 

rFree estimates. 
Licensed and insured. 

Call 376-0255.

CHANGING TO GAS 
- t OR OIL HEAT?

Call me and save money. Established 
40 years. We buy direct from factory 

& hire no salesmen.
HERITAGE 488-3400.
Daily till 10:00 P. M.

BIZNIERIAL KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
' Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TeU REpublic 7-1941

Federating ir valstijos pajamų 
mokesčiu apskaičiavimas

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Paraip paliudijimas

Draudimo Informacijo* 
INSURANC E

Simaitis realty 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

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

Apskaičiavimai nemokamai. .
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

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

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

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

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

apdrausti, visas darbas garantuotas.
Skambinkit -

LA 1-6047
Įkainavimas veltui, kretpkitėa bet kada

PILKITE JAV TAUPYMO BONUS




