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EGIPTAS PASMERKĖ HUSSEINĄ. 
NUTRAUKĖ SU JORDANU RYŠIUS

HANOJAUS RADIJAS KVIEČIA VISĄ 
SAIGONO KARIUOMENĘ PASIDUOTI

SAIGONAS. — Komunistų puolimai Pietų Vietname didėja, 
naujas frontas atsidarė pačiuose pietuose, Mekongo upės deltoje. 
Velykų dieną komunistai stipriomis jėgomis puolė šiaurinę pro
vinciją. Kada čia buvusi “žalia” trečioji divizija pakriko, Sai- 
gono štabas pradėjo siųsti dalinius iš pietų. Tada komunistai 
net keturiomis divizijomis ėmė iš Kambodijos pulti vakarų fron
tą, mūšiai vyksta vos 60 mylių nuo Saigono. Prezidentas Thieu 
posėdžiauja su Amerikos ambasadorium Bunkeriu ir kariuomenės 
vadu gen. Abrams.

KAIRAS. — Egiptas paskelbė, kad jis nutraukia visus ryšius 
su Jordano valstybe. Prezidentas Sadatas, kalbėdamas Palesti
nos organizacijų vadų suvažiavime, pabrėžė, kad šio veiksmo jis 
griebiasi labai nenoromis, santykių nutraukimas nesąs nukreiptas 
prieš Jordano žmones, nes jie esą Egipto broliai, bet prieš Ha- 
šemitų karalystės Jordane vadus. Egipto informacijos ministe- 
ris paaiškino, kad karaliaus Husseino planas padaryti iš buvusio 
Jordano žemių dvi autonomines dalis: Jordano ir Palestinos, kurios 
teritoriją sudarytų dabar Izraelio okupuotos žemės, yra visiškai 
panašus Į Izraelio vicepremjero Yigal Alton skelbtą planą.

Egipto prezidentas nuramino 
palestiniečius, kad Egiptas nie
kam neleis atsisakyti Palesti
nos žmonių teisių ir pats dėl jų 
su niekuo derybų neves. Egiptas 
ieškos su kitomis arabų valsty
bėmis būdų izoliuoti Jordano ka
ralių ir jo sugalvotą planą.

Jordano karalius Husseinas 
savo “Palestinos valstybės” pla
ną pasiūlė kovo 15 d. Jį tuoj pa
smerkė (visos palestiniečių or
ganizacijos ir apkaltino karalių 
išdavimu ir derybomis su Izra
eliu. Pastarasis irgi planą atme
tė, nes jame karalius-siūlė Je
ruzalę padaryti atviru miestu 
ir naujos Palestinos valstybės 
sostine. Kovo 23 d. karalius 

Husseinas paaiškino, kad šitoks 
planas būtų Įgyvendinamas tik 
po visų arabų-Izraelio klausimų 
išsprendimo, tolimoje ateityje. 
Jo paaiškinimai arabų pykčio 
nenuramino. Palestiniečiai pra
dėjo ji vadinti išdaviku ir Izrae
lio tarnu.

šiuo metu karalius Husseinas 
ilsisi Floridoje. Jį dieną naktį 
saugo keliolika sargybinių, nes 
bijoma, kad palestiniečiai jį ban
dys nužudyti.

Egipto nutarimas nutraukti 
santykius su Jordanu, jį dar Jau
gia izoliuos. Sirija jau kuris 
laikas draudžia Jordano lėktu
vams skristi per savo teritoriją. 
Keleiviniai Jordano lėktuvai tu
rėjo skristi aplink okupuotą Si
najų ir per Egipto teritoriją. Jei 
dabar ir Egiptas uždraustų Jor
dano lėktuvams skristi virš sa
vo žemės, Jordanui atsirastų 
naujų keblumų. Nežinia, kaip 
Į Egipto nutarimą pažiūrės ki
tos arabų vyriausybės. Jordano 
karalių stipriausiai iki šiol pa
laikė Saudi Arabija, Kuvaitas 
ir kitos monarchų valdomos ara
bų valstybės. Socialistinės Ira
ko, Sirijos ir Egipto vyriausy
bės jau seniai nemėgsta nepri
klausomai besitvarkančio kara
liaus Husseino, kuris savo šaly
je visai uždraudė ginkluotą pa
lestiniečių veiklą.

Fischeris atsiprašo 
ir žada lošti

NEW YORKAS. — Amerikie
tis šachmatininkas Bobby Fi
scher parašė laišką Pasaulinei 
Šachmatų federacijai, praneš
damas, kad jis sutinka su viso
mis taisyklėmis ir laukia susi
tikimų su pasaulio čempionu Bo
ris Spasskiu. Fischeris, pagra
sintas diskvalifikavimu, net at
siprašė dėl buvusių nesusiprati
mu.

New Yorke pas Fisherį lankė
si garsus Jugoslavijos didmeiste- 
ris Svezotar Gligoric, su kuriuo 
Fischeris gerai sugyvena. Mano
ma, kad Gligoric prikalbino Fi- 
scherį nusileisti ir nereikalauti 
daugiau pinigų iš varžybų ren
gėjų Belgrade.

Amerikos šachmatų federaci
jos pirmininkas Edmund Ed
mundson pareiškė, kad dėl tų

IŠ VISO PASAULIO

NEW YORKAS__ Jugoslavi
jos šachmatų varžybų rengėjai 
pareikalavo iš Amerikos federa
cijos 35,000 dol. užstato, kaip 
garantijos, kad Fischeris tikrai 
dalyvaus varžybose su pasaulio 
čempionu Spasskiu. Amerikos 
šachmatų federacija sako tiek 
pinigų neturinti.

HAVANA. ’— Kuba ir Čilė pa
sirašė prekybos sutartį. Čilė par
duos Kubai maisto produktų, va
rio gaminių ir chemikalų, o Kuba 
duos Čilei cukraus ir jo produktu.

NEW ORLEANS. — Automo
bilistas, 16 metų amžiaus, ban
dė pabėgti nuo policijos, tačiau 
įlėkė į gatvę pilną žmonių. Vie
nas užmuštas, 18 sužeistų, keli 
jų sunkiau Policija vairuotoją 
suėmė, paaiškėjo, kad jo auto
mobilis buvo vogtas. • ’

BONA. — Vokietijoje mirė 
buvęs federalinės respublikos 
prezidentas Heinrich Luebke, 77 
metų amžiaus.

HOLLYWOODAS. — Sulau
kęs 69 m. mirė aktorius Brian 
Lonlevy.

MADRIDAS. — Ispanijos bas
kai jau antrą kartą puolė ant 
aukšto kalno esančią radijo sto
ti, kurią saugo ispanų policija. 
Puolime du policininkai buvo su
žeisti. Stotis yra baskų provin
cijoje.

CAMBRIDGE. — Kongreso 
nariai — negrai skelbia, kad 
Amerikoje esąs dviejų rūšių tei
singumas: vienas turtingiems ir 
baltiems, o kitas — negrams ir 
vargšams.

SEOULAS. — Karinė vado
vybė paskelbė, kad amerikie
čiai kareiviai Pietų Korėjoj vis 
dar sukuria šeimas su korėjie
tėmis merginomis. Per metus to
kių vedybų būna po 2,600.

Pasiūlė Lenkijai 
išplėsti ryšius

VARŠUVA. — Lenkijos spau
da paskelbė Kinijos premjero 
Chou En Lajaus laišką Lenkijos 
premjerui Piotr Jaroszewicz. 
Laiške jis sveikinamas gavęs iš 
naujo premjero pareigas. Kar
tu priduriamas Kinijos vyriau
sybės noras plėsti ir gilinti ry
šius tarp abiejų valstybių ir 
abiejų tautų.

Lenkijos ir Kinijos santykiai 
nebuvo labai nuoširdūs, nes len
kų partija mėgdžioja Maskvos po 
litinius ėjimus. Iš Varšuvos val
stybių bloko tik viena Rumunija 
veda Kinijos atžvilgiu nepriklau
somą nuo Maskvos politiką.

pasaulinių rungtynių dar yra 
keblių klausimų. Varžybos pa
dalintos į dvi dalis: 12 partijų 
Belgrade ir 12 — Reykjavike, 
tačiau tarp abiejų dalių numa
tyta dviejų savaičių pertrauka. 
Fischeris galvoja, kad tokia il
ga pertrauka yra nereikalinga.

Grupė Izraelio tankistu nusifotografavo Sinajaus dykumoje įvykusiu dideliu karo manevru me
tu. Iš kareivių veidu atrodo, kad arabams bus nelengva atsiimti prarastas žemes.

KOSYGINAS ATVYKO I BAGDADA 
STIPRINTI POLITINIŲ RYŠIŲ

BAGDADAS. — Sovietų premjeras Kosyginas atskrido su 
stipria sovietų delegacija į Iraką penkių dienų vizito. “Pravda” 
rašo, kad Kosyginas dalyvaus naujos žibalo linijos iš Rumella 
žibalo laukų iki Persijos Įlankos uosto atidaryme, ši Irako vals
tybinė žibalo įmonė ir linija buvo įrengta su sovietų finansine ir 
technine parama. Sovietų apsauga pabrėžia naujus ekonominius 
ryšius tarp sovietų ir Irako, šiais metais Sirija ir Irakas pradės 
siųsti Sovietų Sąjungai nevalytą naftą, atsilygindami Maskvai

■ ■ ■ -------------- u—
•už visokiariopą: paramą. ■ - 
|>’t \ '' '"'SV

Arabų sluoksniuose kalbama, 
kad šia proga Kosyginas pasi
rašys su Irako vyriausybe su
tartį, panašią į sutartį su 
Egiptu ar Indija. Irakas nese
niai leido laisvai veikti savo ko
munistų partijai, kurios vadai 
pasitiko Kosyginą Bagdado ae
rodrome kartu su Irako vyriau
sybės nariais.

Kosyginas dar nėra buvęs 
Irake. Per paskutiniuosius 10 
metų čia nesilankė joks sovietų 
premjeras. Manoma, kad šio at
silankymo proga bus pradėti 
nauji politiniai ryšiai. Irakas 
paskutiniu metu daugiau ėmė 
derinti savo politiką su Egiptu, 
o tuo pačiu pradėjo ieškoti ar
timesnių ryšių ir su Maskva. Pa
našiu keliu eina ir Sirija. Abi 
tos arabų valstybės, Maskvos 
spaudžiamos, įsileido į savo tau
tinio vienybės fronto organiza
cijas, kurios yra dominuojamos 
arabų baath socialistų partijų, ir 
komunistų partijas, priklausan
čias nuo Maskvos.

Irakas sovietams yra gan nau
dingas, nes jis leidžia sovietų 
karo laivams naudotis savo Bas
ra uostu, esančiu Persijos įlan
koje. Britams pasitraukus iš 
Persijos įlankos, stipriausią po
ziciją ten užėmė kaimyninis Ira
nas, su kuriuo Irakas yra bloguo
se santykiuose.

Įdomu, kad Irako kurdai, ku
rie ilgą laiką kovojo prieš Irako 
valdžią, sužinoję, kad atvyks
ta Kosyginas, pakvietė jį apsi
lankyti ir šiaurinėse, kurdų ap
gyventose provincijose. Kurdų 
vadas generolas Mustafa al Bar
zani yra gyvenęs Sovietų Są
jungoje ir yra gavęs iš sovietų 
ginklų savo kovai prieš Irako, 
Turkijos ir Irano centrines val
džias.

PARYŽIUS. — Amerikos am
basadorius Prancūzijoje Wat
son pareiškė, kad narkotikų ko
va krypsta geron pusėn. Bend
radarbiaujant Prancūzijai ir 
Amerikai, vis daugiau nusikal
tėlių patenka į teisingumo ran
kas.

VĖLIAUSIOS Z;?!iOS
♦

♦ Vakar Čikagoje, Adams ir 
Wabash gatvių kampe statomam 
naujame pastate, įvyko keli spro
gimai, kurie buvo jaučiami apy- 
likėje. Sužeistų nebuvo. Policija 
tiria sprogimų priežastį.

+ Gynybos sekretorius Laird 
pareiškė, kad Amerika gins P. 
Vietnamą nuo komunistų puoli
mo ir nesiderės su Hanojum, kol 
tas neištrauks visų savo karei
vių.

+ Buvęs prezidentas John- 
sonas vakar pajuto krūtinėje 
skausmus ir buvo paguldytas 
Virginijos universiteto ligoni
nėn. Jis jau turėjo širdies ataką 
1955 m.

+ Kovo mėn. Amerikos be
darbių skaičius padidėjo iš 5.7% 
iki 5.9%. Prezidento spaudos 
sekretorius nurodė, kad tuo pa
čiu metu 600,000 naujų darbi
ninkų pradėjo dirbti pramonėje.

♦ Laivyno pasekretorius John 
Warner buvo pakeltas sekreto
riumi, kai pasitraukė buvęs sekr. 
Chaffe.

♦ Pakistano prezidentas, ga* 
vęs Indijos premjerės laišką, ku
riame siūloma pradėti taikos de
rybas, pareiškė, kad Pakistanas 
pasiruošęs derėtis be jokių są
lygų-

Hanojus siūlo 
slaptas derybas

WASHINGTON AS. — šiaurės 
Vietname lankėsi Amerikos dar
bo unijų trys vadai. Jie ten bu
vo susitikę su Le Due Tho, š. 
Vietnamo komunistų partijos 
politbiuro nariu ir Paryžiaus tai
kos derybų delegacijos vadovu. 
Jis unijų vadams pareiškęs, kad 
reikėtų atgaivinti slaptus susi
tikimus su prezidento patarė
ju Henry Kissingeriu. Tokie slap
ti susitikimai nutrūko pernai 
lapkričio mėn.

Unijų vadai, sugrįžę iš kelio-

Viet Congas savinas 
visus laimėjimus

PARYŽIUS. — Viet Congo at
stovė Paryžiaus taikos derybo
se Thi Binh pareiškė spaudai, 
kad kovas Pietų Vietname ve
da Viet Congo daliniai, kurių 
tikslas esąs išlaisvinti visą Pietų 
Vietnamą ir įsteigti “tautinės 
vienybės” vyriausybę. Ji pla
čiai suminėjo, visas paskutinių 
dienų pergales, aiškindama, kad 
“akla” prezidento Nixono poli
tika nedavusi Viet Congui kito 
pasirinkimo, kaip tik kariauti.

Korespondentai paklausė Viet 
Congo ministerę, iš kur “vieti
niai Pietų Vietnamo kovotojai” 
gavo modernių tankų, priešlėk
tuvinių raketų ir didžiųjų arti
lerijos pabūklų. Ministerė ne
raudonuodama paaiškino, kad 
ginklus atsiuntė draugiškos vals
tybės. Viet Congas visada bu
vęs laimingas, nes jį su pasiau
kojimu rėmė ir remia “tautiečiai • X • • Mis siaurės .

Kinai pagerbė 
Kanados daktara z.
TORONTO. — Kinijos stalo 

teniso komanda, kuri baigė sa
vo gastroles Kanadoje, buvo nu
važiavusi į Gravenhurst, Onta
rio miestelį, kur gimė kanadie
tis gydytojas Norman Bethune. 
Kinai jam labai dėkingi, nes jis 
tarnavo kaip chirurgas Mao Tse 
Tungo vadovautoje 8-toje liau
dies armijoje. Dr. Bethune, ne
žiūrėdamas nepatogumų ir nesi
rūpindamas savimi, pasiauko
jančiai dirbo gydydamas karei
vius.

Mao Tse Tungas yra nemažai 
rašęs apie kanadiečio gydytojo 
darbus. Kinijoje visi gerai ži
no dr. Bethune pavardę.

Stalo tenisistai fotografavo 
tą namą, kur dr. Bethune gimė, 
ir iš jo daržo pasiėmė kelis stik
lo indus žemių, aiškindami, kad 
Bethune yra tautinis Kinijos he
rojus.

nės š. Vietname, tuoj aplankė 
Baltuosius Rūmus, kur perdavė 
dr. Kissingeriui Hanojaus pa
geidavimą. Vėliau jie buvo slap
tame posėdyje klausinėjami se
nato užsienio reikalų komitete. 
Sen. Fulbrightas pareiškė po tų 
apklausinėjimų, kad jis jau anks
čiau girdėjęs pranešimų, kad ko
munistai labai pergyveno dery
bų nutraukimą Paryžiuje. Uni
jų vadai tas žinias patvirtinę.

Solženicmas 
išvyko iš Maskvos 
MASKVA. — Sovietų rašyto

jas Solženicinas išsiuntinėjo 40- 
čiai savo pažįstamų laiškus, pra
nešdamas, kad sovietų vyriau
sybei nedavus vizos Švedijos 
Mokslų Akademijos atstovui, 
Nobelio premijos Įteikimas jam 
neįvyks. Laiškus gavo visi Mas
kvos kultūrininkai, kuriuos Sol
ženicinas buvo pakvietęs Į pre
mijos Įteikimo ceremonijas.

Pats rašytojas išvyko į už
miestį į muziko Rostropovičiaus, 
savo gero draugo “dačą”. Jo 
draugai Maskvoje pasakoja, kad 
Solženicinas labai nusiminęs ir 
nustebintas, kad valdžia sutruk
dė jo premijos įteikimą.

Prezidentas lankys 
Irano šacha 

C

WASHINGTONAS. — Baltieji 
Rūmai paskelbė, kad preziden
tas Nixonas, pabaigęs savo 8 
dienų vizitą Maskvoje, gegužės 
30 ir 31 d. lankysis pas Irano ša
chą Teherane. Prezidentūros pa
reigūnui tvirtina, kad dai- nenu
tarta ar šia proga prezidentas 
sustos ir kitose valstybėse. Bu
vo kalbama, kad jis aplankys 
Airiją, tačiau dėl politinių įtem
pimų toje šalyje tos minties at
sisakyta.

Iranas seniai palaiko gerus 
ryšius su Amerika, šachas daž
nai atvyksta į Ameriką, Irane 
1959 m. lankėsi prezidentas Ei- 
senhoweris, o pernai ten svečia
vosi viceprezidentas Agnew, da
lyvaudamas 2,500 metų Irano 
valstybės sukakties minėjime.

Iranas 1955 m. įsijungė į Va
karų valstybių organizuotą 
Bagdado paktą, vėliau Į Cento 
bloką. Amerika yra pardavusi 
turtingam Iranui daug ginklų 
ir Iranas yra galingiausia jėga 
Viduriniuose Rytuose.

Herbert Stein, prezidento Nixono pa
tarėjų ekonominiais klausimais tary
bos pirmininkas, nepatenkintas ky
lančiomis mėsos kainomis, tačiau sa
ko, kad šiuo metu vyriausybė nenu
mato kiltis j žemės ūkio produktų 

kainas.

Saigono vyriausybė pasiuntė 
į frontą Thu Doc karinės akade
mijos kadetus ir žymiai sumaži
no Saigono įgulą. Priekiniai ko
munistų daliniai esą vos 20 my
lių nuo Saigono.

Washingtone Tautinė Taikos 
Koalicija paskelbė, kad šiandien 
prie Baltųjų Rūmų ruošiama mil
žiniška taikos demonstracija, 
protestuojant prieš prezidento 
nutarimą padidinti aviacijos puo
limus šiaurės Vietname. Koali
cijos vadas “pasipiktino”, kad 
prezidentas vis dar norįs laimė
ti karą.

Vakar Amerikos aviacija tu
rėjo Vietname apie 600 atskirų 
skridimų. Iš jų 200 buvo šiau
rės Vietname. Iš Kansas avia
cijos bazės į Vietnamą pasiųs
tos dvi eskadrilės F-105 bom
bonešių. Indokinijoje Amerika 
turi apie 500 naikintuvų bom
bonešių* ir 60 B-52 aštuonmo- 
torių bombonešių. Amerikos lai-. 
lvai‘apšaudo'š."Vietnamo kran
tus. Hanojus skelbia, kad jo 
gynyba numušė 10 Amerikos 
lėktuvų. Saigono karinė vado
vybė pripažįsta, kad numušti du 
lėktuvai, šeši lakūnai dingo.

Kariuomenės štabo viršinin
kas admirolas Moorer spaudai 
pareiškė nustebimą, kad komu
nistai pasiuntė į kovą tokias di
deles jėgas — apie 80% savo re
guliarios kariuomenės. Pačiame 
šiaurės Vietname likusios tik 
dvi divizijos, o kitos yra Laose, 
Kambodijoje ir P. Vietname.

Stebėtojai nurodo, kad Hano
jaus rizikingas puolimas šiaurė
je jau nebeteko ugnies ir sustojo. 
Kai kuriose vietose pietų vietna
miečiai perėmė iniciatyvą. Sai- 
gonas turi milijoną ginkluoti: vy
rų, stipriai remiamų Amerikos 
aviacijos. Komunistams neleng
va bus tokią kariuomenę nugalė
ti, nors pradinius mūšius jie ir 
laimėjo. Iš Hanojaus radijo skel
biamų žinių matosi, kad komu
nistai laukia masinio Saigono ka
riuomenės pasidavimo. Radijo 
bangomis Saigono kareiviams 
siunčiami nurodymai, kaip pasi
duoti Į nelaisvę. Helikopterių pi
lotai kviečiami iškelti spalvotas 
paklodes, tankai turį pakelti pa- 
trankėlių vamzdžius į viršų. Ko
munistų radijas nuolat skelbia 
žinias apie pas juos perbėgusius 
dalinius.

Viceprezidentas Spiro Agnew 
pasveikindamas iš Vietnamo su
grįžusią 101-mą parašiutininkų 
diviziją, pasakė kareiviams, kad 
istorija tikrai parodys, jog Viet
namo karas nebuvo klaida. Tas 
karas yra moralinis Amerikos 
laimėjimas ir tikrai vertas įdė
tų aukų, pareiškė Agnew.

Airiu slaptos armijos va
dovybė paskelbė, kova šiaurinėj 
Airijoj bus tęsiama toliau, kol 
Britanija neišveš visų savo ka
reivių.

JOHANNESBURG. — Pietų 
Afrikos teismas nuteisė 13 neg
ru ir indų nuo 8 iki 5 metų ka
lėjimo už teroro veiksmus pries 
valdžią.



LIETUVOS PLAKATAS
Pavarčius Vilniuje 1971 

"Lietuvos plakatas
Kaip aptarti plakatą? — Min

tis išreikšta žodžiu ir piešiniu? 
Atspausdintas šūkis? Meno ir 
rašto pynė dideliame lape? Sta
lo didumo kvietimas atvykti? 
Sumanymo pagarsinimas sieks
niniame popieriuje? Meniškas 
kūrinys skelbiamam įvykiui?

žodynai duoda kitokių apta
rimų. Svarbu ne tikslus plaka
to aptarimas, bet jo perdavimo 
jėga (jei tokios būna). Plakatas 
turi “pagauti”. Plakatas turi pa
sakyti. Plakatas negali tylėti. 
Plakatas kalba raidėmis ar pieši
niu. Plakatas skelbia įvykį. Pla
kate dailininkas parodo savo 
menišką pajėgumą. Plakatas yra 
meno rūšis tarp grafikos, ta
pybos, skulptūros, akvarelės ir 
keramikos.

Leidykla “Mintas” Vilniuje 
1971 m. išleido 5,000 egz. tiražu 
(2214x29 cm.) 176 psl., gausiai 
iliustruotą, leidinį “Lietuvos 

, plakatas”. Redagavo Antanas 
į Gedminas ir Juozas G alkus. 258 
; plakatų iliustracijos. Dar ke- 
/liolika iliustracijų įžangoje. Kie- 
“tais viršeliais, aplanku. Nema

L Kas tik turi gera skonį,
L Viską perka pas Liepom!

; LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
' rURNITl^E CENTER. INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
v i-- -■» ■ ■ * * _ r.r f1--’; ? ' S J i

Vedėtas J. LIBPONIS
į. Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo

9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai

į CH ANE SAVINGS and Loan Association

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

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

mokama dviejų 
metu certifi-

catarris. Mažiau
sia S5,000 
ar daugiau

on 
investment 

account

Pinigai Įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą menes;.
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d. 

Prašome aplankyti naują musu namą.

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vak.; 
Antrad ir penktadienį 9:00' ryto —’ 5:00 vakaro;* šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta.

ni. išleistą knygą 
f/

ža plakatų atspausta spalvoti. 
Kaina 6 rb. 14 kp.

12-kos psl. įvadą A. Gedmi
nas pradeda “Plakatas — gra
fikos žanras, skirtas vaizdinei 
agitacijai, įvairių renginių pro
pagandai, pramonės gaminių re
klamai, buitinių normų ir ži
nių sklidimui”. (5 psl.).

Sakinys ne tik nesklanduis, 
bet, kas dar blogiau, kiaurai at
siduodantis dabartine okupaci
ne prievarta. 0 gal ir gerai, pa
liks pavyzdžiu, kaip autoriai bu
vo verčiami rašyti.

Kada pradėti lietuviški pla
katai? Knygoje seniausiu spaus
dinamas 1833 m. plakatas, gar
sinantis sporto, gimnastikos, cir
ko išdaigas, nors jame lietuviš
kų žodžių neįskaičiau. 1898 m. 
plakatas rusų kalba, teturi du 
lietuvių kalba žodžiu: Amerika 
Pirtije. Lietuwisska Giedojimo 
Draugyste 1903 m. skelbė Dide 
lietuwisska Szwente Tilžėje. 
1906 m. M. K. Čiurlionio plaka
tas Pirmajai Lietuvių Dailės 
parodai. 1912 m. A. žmuidzina- Ant šios mėnulio fotografijos juoda linija išvedžiotas kelias, kurį 

mėnulyje turės nukeliauti astronautai Young ir Duke. Jie į mėnulį 
vežasi nedidelį automobiliuką - Monn Rover, — kuriuo važinės iš 
anksto numatytais keliais. Astronautai turės atlikti visą eilę už

daviniu.

vičius skelbia VI Lietuvių Dai
lės Parodą Vilniuje.

Nematyti plakato iš 1918 me
tų — Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo metų — bet apie 
1920 metais ar kiek vėliau (data 
nepažymėta) P. Kalpoko ūki
ninką su dalge vaizduojantis: 
Pirk bonus, bus duonos.

Apie 1922 ar 1923 m. plaka
tas garsinantis pašto ženklus su 
perspausdinimu “Karo našlai
čiai”. Įrašas: Pirkite tokius paš
to ženklus gelbėkite tuomi ka
ro našlaičius. Skelbia: Autorius 
nežinomas. Jei leistų spėti, sa
kyčiau jį sukūrė Ad. Varnas.

P. Kalpoko 1922'm. per visą 
puslapį ’ spalvotai atspausdintas: 
Lietuvos Prekybos7ir Pramonės 
Bankas. Matyti tvirtos rankos 
tvojančios kūju, tiška žiežirbos, 
jos pavirsta aukso gabalais. Fa
brikai, laivai. Apačioje: Įsteig
tas Pirmais Lietuvos Nepriklaus. 
metais. Kaunas, Laisvės Alėja, 
66 No. Telegramams adresas: 
Litbank. Skyriai visur'

O štai, 1927 m. S. Žukas su
kūrė Lietuvių Dailės Draugijai, 
Adomo Varno apžvalginei paro
dai. K. Šimonio 1928 m. Lietu
viškų Plakatų Parodai Kaune.

Visi Lietuvoje matė didelį V. 
K. Jonyno plakatą: Ruoškimės 
švęsti D. L. K. Vytauto Didžio
jo 500 metų sukaktuves. Jame 
Vytautas Didysis ištrauktu ka
laviju, šarvo apranga pridengęs 

širmonėlių karališka apdanga, 
ištrauktu kalaviju ant kelių, į 
Vakarus atsuktu veidu, tarsi pa
sirengęs naujam žygiui. Jis bu
vo visose pašto įstaigose, gele
žinkelių, autobusų stotyse ir 
daugely kitų vietų, čia jis leidi
nį puošia spalvotu puslapiu. At
spausdinti A. šepečio ir S. Ušin- 
skio plakatai, sukurti tom pa
čiom Vyt. D. , sukaktuvėm.

M. Dobužinskio: Kaunas Pro
vision Capital of Lithuania. Jis 
buvo platinamas užsienio kelio
nių įstaigose, puošė Lietuvos at
stovybes ir kt. Kauno meniški 
bokštai skoninguose tautiniuose 
ornamentuose. f

Yra Lietuvos Ąero Klubo pla
katų, V. P. Tarapildos, L. Vili
mo. Valstybinė. Loterija (T. 
Kulakauskas) 2’1,000 laimėjimų 
ir 2 premijos 1,795,500 litų su
mai. L. Truikys: Lietuvi, plauk 
Į jūrą, ten tavo turtai ir atei
tis, 1937 m. J. Burba: Pirmoji 
Lietuvos Tautinė Olimpijada 
1938 m., bei 3-sios Europos 
Krepšinio Pirmenybės Kaune 
1939.V.21-28. V. Kasiulis: JŪR 
(tur būt, Jaunųjų Ūkininkų Ra
telio) Sąjunga, 1940 m. Ir V. 
K. Jonynas: Apžvalginė Dailės 
Paroda Vilniuje 1940.VI.2—VII. 
2. Tuo lietuviško laikotarpio pla
katai baigiami.

Okupacinis laikotarpis
Nuo sekančio, 76, plakato pra

dedamas okupacinis rusų-komu- 
nistų laikotarpis, šaukiama: 
Laisvė revoliuciniam veikimui! 
Pagalvoju, na, jei kas tokį pla
katą paskelbtų dabar, ar neatsi
durtų enkavedistinėje griovynė- 
je?

Apie 1934 m. (žiūr. 172 psl.) 
E. Jacovskis netepliojo kūjį su 
piautuvu. (Iš tiesų neblogai ati
tinka vykdomus žmonių pritren- 
kimus ir po to papiovimus). Te
nai : už sovietinę' Lietuvą (gal 
ir didžiosiomis). Su tuo žydų 
tautybės E. Jacovskiu ir jo bro
liu buvau vienoje lietuviškos 
gimnazijos klasėje.

— Jis purškimo būdu gimna
zistams pagamindavo rengiamų 
balių plakatus, maždaug, per ke
liolika minučių. Ar nei vieno 
gimnazistiško neišsaugojo, kai 
garbinantį Lietuvos okupaciją iš
saugojo. Dabar jis yra LTSR 
Aukščiausiosios Tarybos Prezi
diume Vilniuje. Anais gimna
zistiškais laikias E. Jacovskis bu- 
*vo draugiškas ir bičiuliškas, ir 
įatrodė bešališku. Koks jis dabar 
lietuvių atžvilgiu? Ar jis dabar 
Ynums draugiškas, ar priešiš
kas mūsų tautai?

Neutralų plakatą tik 19’56 m.: 
Vystykime tradicinį žirgų spor
tą, nupaišė G. Jokūbonis. Iki to 
laiko (po neprikl. praradimo) : 
•lietuvių kalba plakatai tebuvo 
bejausmiai trafaretiškais vei
dais, nuvalkiotais šauksmais, 
atliekami arba prievarta, arba

tyčia padaryti pasibaisėtinai, ar
ba nuteplioti okupantiškų (ru
siškų) pavardžių. Galimas da
lykas, tai buvo sunkiausias mū
sų pavergtai tėvynei laikotar
pis.

1956 m. leista lietuviams su
rengti liaudies meno ir grafikos 
parodą Lenkijoje. Matomi V. 
Kaušinio, T. Kulakausko tatai 
garsinantieji plakatai lenkų kal
ba.

Nuo 1958 m. atsiranda dau
giau be okupacinės propagandos 
kabinių. Nežalok’, — sako V. 
Kaušinio raidės ant inicialais 
išpiaustyto medžio. Padėsiu ma
mytei, — D. Karaškaitė vaizduo
ja lietuviškai apsirėdžiusią jau
ną mergaitę, besišypsančiai ne
šančią lėkštes. Lai tėviškė so
du sužydi, — V. Kaušinio 1960 
m. (Ar negalėjo parašyti vie
toje tėviškė — Lietuva). Kny
ga — geriausias draugas, J. Gal- 
kaus, 1960 m. (Bet ne visos te
nai spausdinamos knygos yra 
lietuviškos, nors lietuviškomis 
randėmis atmuštos). Būkime 
jiems bičiuliai, — V. Kaušinis 
1961 m. ragina šerti briedžius, 
paukštelius. Ir gretimam: Ar 
tu jau pasodinai?, — paragini
mas sodinti daugiau medelių. Rū
kai — save žudai, — J. Galkus 
1964 m. Globokime kultūros pa- ■ 
•minkius! — J. Galkus 1965 m. 
Ir jo Pirčiupis, padarytas 1966 
m. žemaitė 184,5—1965 (Gal- 
kaus). Aplankykite Vilnių, — 
A. Malakauskas 1966 m. Rinki
me, saugokime liaudies kultū
ros paminklus, A. Kučo 1966, V. 
Kaušinis 1968 m. garsina Tarp
respublikinį M. K. Čiurlionio var
do pianistų ir vargonininkų kon
kursą. J. Malinauskaitė garsi
na K. Sajos “Mamutų medžiok
lę” Kauno Valstybiniame, tea
tre, kur mamutas atrodo leisgy
ve avimi. T. Bajorūnaitės: Vil
niuj buvau, bobut mano, iš 1968 
m. Kur tavo vaikas žaidžia? — 
V. Kaušinio 1969 m. švarus van
duo — visų turtas, — J. Gudmo- 
no. Ir jo: Dęl minutės nerizi
kuok gyvenimų. Ą. Krištopaitis 
garsina M. K. Čiurlionio galeriją. 
Deja, nėra plakato, raginančio 
aplankyti Klaipėdą. Ir eilė kito
kių.

Koks bendras įspūdis? (Apie 
kiekvieną plakatą nėra galimy
bių pasisakyti). Pakenčiamas, 
jei išmestume tuos grynai pri
verstinius. Yra gerų ir puikių, 
yra šiaip sau, yra ir visai pras
tu. -

JEI JŪS NORITE SIŲSTI. -
SIUNTINI - DOVANI Į LIETUVA IR USSR DALIS 

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 
ŽINOMOS FIRMOS

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

VYRIAUSIA ĮSTAIGA
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 — Tel.: 581-6590—581-7729 |

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių pri
statymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

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

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
Affiliated with PODAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, motociklams, šaldytuvams, te
levizijos imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR 
gyvenantiems giminėms. Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje Įstaigoje ar betkuriame mū
sų skyriuje.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo I 
9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:

. - NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — SAIURDA'i. APRIL 8 1.772

Knygos bendra vertė? — 
Sveikintina. Tai didžiausias tos 
rūšies leidinys lietuvių kalba. 
Parengėjai įdėjo daug triūso, 
pastangų. Reikia stebėtis, kad 
po tiekos karų ir nusiautimų 
Lietuvoje, dažnai iki pačių pa
matų sunaikinusių kaimus, mies
tus, miestelius, o visgi pavyko 
tiek daug išsaugoti. Atrodo, dau
giausia pasinaudojo A. Žmuidzi

Nuo
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

Frank Zogas, President

Passbook Savings 
All accounts ccm- 
pounded daily — 

paid quarterly 

INSURED

1972 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
Walter Rask - Rasčiauskas, pirmas pradėjęs vežti žmones į Lietu

vą, tą darbą jau. sėkmingai tęsia 11 metų. Jo tvarkingai suorganizuo
tos ekskursijos vyksta sklandžiai, šią vasarą jo vadovaujamas Ameri
can Travel Service Bureau nuveš r Lietuvą 9 ekskursantų grupes.

Visos ankstyvesnės ekskursijos jau pilnos. Jei kas dar šį metą 
norėtų važiuoti, tai gali pasinaudoti šiom ekskursijom:

Rugsėjo 11-tą, 20 dienų, iš Chicagos — $960.00 + taksai, iš New 
Yorko — $860.00 4- taksai.

Spalio 2-rą, 15 dienų, iš Chicagos — $710,00 + taksai, iš New 
> Yorko — 610.00 + taksai.

Gruodžio 21-mą, 14 dienų, iš Chicagos — $710.00 4- taksai, iš New 
Yorko $610.00 4- taksai.

Kas nori žiemos šventes praleisti Lietuvoje su giminėmis, turi 
registruotis į. gruodžio mėn. ekskursiją. Bendroji kelionės kaina pri
klausys nuo valdžios patvirtintos oro .’linijų sutarties.

Rašykite, užvažiuokite arba informacijų kreipkitės tokiu adresu: 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. WESTERN AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS 60643

Tel: (312) 238-9787
Ruošiame kvietimus giminėms atvykti į Amerika. Teikiame in

formacijas kelionių reikalais į viso pasaulio kraštus. Parūpiname bi
lietus ir reikalingas vizas.

navičiaus rinkiniu: “Ne vifcjs 
čia minimus darbus pavyko ras
ti. Plakatas — kūrinys kelioms 
dienoms. 0 ir laikai juos saugo
ti nebuvo palankūs. Dažnai net 
patys autoriai jų neišlaikė. To
dėl itin vertingas yra A. Žmui
dzinavičiaus rinkinys, leidęs at
kurti pirmųjų dešimtmečio pla
kato vaizdų”. (7 psl.). , 

(Bus daugiau)

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632
PHONE: 254-4470

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

Philomėna D. Pakel, President

5MK- UP TO 
§20,000.

^SAFETY OF
YOUR SAVINGS

Chicago Savings 
and Loan Association

CHICAGO'S TAUPYMO JR SKOLINIMO BENDROVĖ dėl bet kokių jūsų namo pa
gerinimų duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. O gal Jums 
yra reikalingi pinigai dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nu
sibodo mokėti aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus.

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY
BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I:

% PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE

Two Year Maturity

PER
ON CERTIFICATES 

OF $1000
One Year Maturity

per ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street...... .............—...................... -...............-......... — 435-1654
BALTIMORE 31, MD. _ 1900 Fleet Street......... ......................................   — 342-4240
BROOKLYN, N. Y. 11218 __ 485 McDonald Avenue \......        — 467-6465
BUFFALO 12, N. Y. — 701 Fillmore Avenue ......     —- ------------ - ---- — 895-0700
CHICAGO 22, HL — 1241 No. Ashland Avenue........... ...........—..... -....... —-------------------- — 486-2818
CHICAGO, ILL. 60629 — 2608 West 69 Street _------------------------------------------------------- — 925-2787 ,
CHICAGO, ILL. 60609 — 1855 West 47 Street--- ---------------- --- ---------------------------------- — 376-6755
CLEVELAND 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue.............. ------------------------------------------ — 771-0696
DETROIT 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue------------------------ ----------- ----------------- - — 365-6780
FARMINGDALE, N. J. — Freewood Acres Rt. 9 .......................    —......  — 363-0494
HAMTRAMCK, Mich   11339 Jos Campau Avenue ---------- - ----------------------------------- — 365-6740
HARTFORD 6, Conn. — 122-126 Hillside Avenue ........ -------------------------------- 249-6216
LOS ANGELES 4, Calif.   159 So. Vermont Avenue  ................................  — 385-6550
NEWARK, N. J. — 378 Market Street______ '.--------- ---------------------------------------------- -- — 642-2452
NEW YORK 3, N Y. — 78 Second Avenue---------------------    — 674-1540

, NEW YORK 3, N. Y. — 141 Second Avenue..... .................... -...... —.............     — 475-7430
jy PHILADELPHIA 23, Pa. — 631 W. Girard Avenue .._----      — 769-4507

RAHWAY, N. J. _ 47 East Milton Avenue _______________________       — 381-8800
SOUTH RIVER, N. J — 41 Whitehead Avenue..................     — 257-6320

» SYRACUSE, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street----------------------------    — 475-9746
TRENTON 10, N. J. — 1152 Deutz Avenue..............................................   — 392-0306
UTICA, N. Y. — 963 Sleeker Street ----------------------------------------------------------------------- — 732-7476



JONAS A. ŠARKUS, PH. D

KAS ČIA DABAR DAROSI?
— Bajoras Dubauskas atva

žiuodavo j Šv. Jono atlaidus bir
želio 24 d. Seredžiaus miestely
je su rogėmis. Savo staininius 
jis vydavo riščia net prieš šv. 
Jono kalną. Jie būdavo putoti, 
kaip žiemos šerkšnos apnešti, 
žmonės stebėtojos! bajoro kas
metine išdaiga, o gandas apie 
tai ėjo toli už parapijos ribų. Aš 
tikiu, kad tas bajoras turėjo sa
vo sąmonėje ar pasąmonėje daug 
gilesnę mintį, nors daugelis tai 
laikė asmeniška keistenybe, sie
kimu dėmesio ar garso. Jis no
rėjo parodomai pasakyti i atlai
dus susirikusiai žmonių miniai 
ir suvažiavusiems kunigams, kad 
Lietuvoje yra rusų priespauda, 
kaip žiema. Neveltui tada žmo
nės sakė ir tikėjo, kad sapnuo
ti kazoką ar rusą reiškia atei
nantį šaltį.

— Toli į vakarus nuo Sere
džiaus, į Šimkaičių bei Vadžgi
rio miškuotas apylinkes tuolai
kiniai biurokratai atsiuntė tar
si į tremtį kun. Tumą-Vaižgan
tą. Alan atrodo, kad jis ten pa
juto tą paslaptingą ir baisų Juo
džiaus kelmą, kurio aplinkoje po 
kerplėšomis dingdavo kaip į van
denį rusams parsidavę jogailai- 
čiai, nors žmonės ten ramūs, 
kaip ramus Alaušo ežero van
dens paviršius ramią dieną, o 
savo mintyse gilūs, kaip jo gel

mės, slepižncibs laisvės varpą.
Šiuose kraštuose, siekianč.tuo

se Ariogalos ir Juodaičių apy
linkes, įvyko nuostabūs dalykai 
taip pat antrosios rusų-komu- 
nistų okupacijos metais. Į par
tizanų viršūnes iškilo ir vyriau
siu vadu baigė herojiškas dienas 
Kazys Veverskis. Pažinojau jį 
dar jam gimnazistu esant. Jo 
draugai sakydavo, kad jis ne
mėgsta karinio parengimo pamo
kų ir laike jų šautuvą paima 
tarsi nešvarų daiktą. Buvo sa
koma, kad jis nė musės negalėtų 
užmušti. Šių dienų išsireiškimu 
ir retorikos terminu, jis tuo lai
ku buvo balčiausias balandis.

Aš bijau, kad mūsų išeivijos 
dabartiniai balandžiai, bendra- 
darbiautoj ai ir tiltų statytojai 
savo negudriais šokinėjimais 
bei agitpropine panegirika gali 
pakenkti toms mikrominima- 
lioms sąlygoms, kurias Vevers
kis, tapęs vanagu, iškovojo ir iš
mokė partijos bei valdžios pa
reigūnus gerbti žmogų, ypatin
gai savo tautietį...

Taip kalbėjo vienas vyresnio 
amžiaus vakaronės dalyvis, na
grinėdamas, kas čia dabar da
rosi. Naujiems įvykiams Lietu
voje klostantis, kalba nukrypo 
į Amerikos gyvenimą ir politi
ką.

Revoliucijų ir reformacijų bei

Frankfurto aerodrome šunelis laukia 
savo savininko, kuris jį paliko vieną, 

eidamas nusipirkti bilieto.

staigių pakitimų bandymai dau
gumoje subyrėjo kaip kortų na
meliai. Pagal New Frontier pla
nus dirbo ir įvykius brandino 
specialios organizacijos ir pa
rinkti agitatoriai. Dalis tų pla
nų dar ir dabar eina iš inerci
jos. Jie daugeliu atvejų yra iš
ėję iš kontrolės, vykdomi vadi-
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namas naujos lai rėš sąjūdžiu.
Bandymai Amerikai brangiai 

kainavo žmonėmis ir ištekliais. 
Jie paliko gilias žaizdas, už ku- 

Įrias ateityje mokesčių mokėto
jai turės mokėti. Wisconsin uni
versitete ir jo apimtoje — Ma
dison mieste yra bandomos ko
munos, kuriose nėra tėvų. Yra 
tik motinos. Tėvų pareigas ei
na visi komunos vyrai. Čia nie
ko naujo nėra, o tik pakartoji
mas pradinio rusiškos revoliu
cijos nesusipratimo. Jos eigoje 
buvo propaguojama neribota 
laisvė. To pasėkoje ten atsira
do būriai be priežiūros vaikų va
dinamų bezprizornikais, kuine 
terorizavo žmones gatvėse ir ka
lėjimuose. Komunistinė valdžia 
aiškiai pamatė savo klaidas, 
griežtais įstatymais atstatė šei
mos padėtį ir tėvų atsakomybę 
už savo vaikus. Sociologai čia 
jau yra susirūpinę šiuo klausi
mu, patvirtina bandymų visiš
ką nesėkmę ir vispusišką nusi
vylimą. Todėl Draugo kores
pondencijoje vieno žinomo LB 
veikėjo teigimą Cicero miestelio 
jaunuoliams apie būsimas komu
nalinio gyvenimo tendencijas 
bei linkmes reikia laikyti nieki
niu. Tai praeis, kaip praėjo dau
gelis bandymų ir utopinių pla
nų.

Kadaise Chicagos Marquette 
ir Gage Parką gyventojus jau
dino veržimasis į tas apylinkes 
naujų gyventojų. Nedaug kam 
yra žinoma, kad tai vyko pagal 
New Frontier programų dalį, va
dinamą “Operation 14”, kurioje 
yra kalbama apie laisvo apsigy
venimo schemas. Dabar visai 
Chicagos pietvakarių apylinkei 
teikia galvosūkį ir baimę pigių
jų butų statybos planai. Nekal
bant apie lietuvių ir kitų daro
mą akciją, girdisi balsai, kad 
valdžia namų statybos bizniu pa
žeidžia konstituciją. Baigiasi 
daug nesantaikos tarp gyvento
jų sukėlęs ir daug pinige kaš
tavęs vaikų vežiojimas į mokyk
las ne mokymo tikslais. Ameri
kos revoliucija pasuko inteligen
tiškais keliais ir būdais tikslu 
padėti visiems žmonėms. Betgi 
kai kurių prezidentinių kandida
tų kalbų rašeivos dar teberašo 
pagal New Frontier kurpalius.

Vakaronės pabaigoje mūsų 
pokalbio senjoras vėl grįžo prie 
lietuviškų reikalų:

— Iš Seredžiaus ir minėtų 
apylinkių dar gerai prieš I-jį 
karą kai kurie išvyko Amerikon. 
Jie nepamiršo ten likusių gimi
nių ir kaimynų, šventėms at
siųsdavo siuntinius ir laiškus su 
laikraščių iškarpomis. Dažnas 
gaudavo “Keleivį” su karingu ir 
juokingu Maikiu. Vasarą at
vykdavo pas gimines, pasako
davo apie žmonių gyvenimą 
Amerikoje, klausydavosi apie 
vargus. Jie nesiveržė į savival
dybių ar valdžios raštines pa
taikauti, o sutikę valdžios atsto
vą nesidrovėjo pasakyti tiesos 
žodį. Dalis grįžo į Lietuvą. Vie
nas tokių buvo Gerulaitis Ve
liuonos apylinkėje. Jis nuėjo Į 
valsčių užtarti žmones, kad bol
ševikinė valdžia renka pavasarį 
duokles, kai ūkininkai tik sėklą 
yra palikę. Už tai jis žuvo Pra
vieniškių kacete.

— Lietuviai turi gilias tarpu
savio bendravimo tradicijas, ne
žiūrint nuotolių ar valdžios varž
tų. Jos yra paremtos giminys
tės ryšiais ir gimtosios apylin
kės bei krašto meile. Atvykę 
ekskursijomis, jie stengdavosi 
kuo greičiausiai patekti pas sa
vo gimines. Buvęs Užsienio Lie
tuviams Remti D-jos pirm. Ra
polas Skipitis, aprašydamas sa
vo atsiminimuose Pasaulio Lie
tuvių kongresą, .aiškiai pabrėžė 
atstovų solidarumą žmonėms, o 
ne valdžiai, nors matė ryškią pa
žangą ir žinojo, kad tuo laiku 
Europoje buvo diktatūros mada, 
šiandieniniai bendradarbiauto- 
jai ir kai kurie turistai, meluo
dami apie ten esantį gyvenimą, 
laižo okupantui puspadžius ir 
bučiuoja ranką, kuri skriaudžia 
jo brolį. Aš esu tikras, kad jie I 
nedrįstų naktį praeiti pro Juo
džiaus kelmą... Tuo tarpu išeivi
joje tokie kviečiami pamokslau
ti viršūnėms organizacijoj, ku
ri siekia visuotinio dominavi
mo.

ANTaN\S J BUDIS: Keista, kad atsiranda tėvų,

MINTYS VELYKŲ PROGA
Kančios savaitė, jos išg>'ve

niniai ir Velykos, štai mintys, 
kuriomis norėčiau ši vakarą 
pasidalinti su Lietuvių radijo 
forumo klausytojais. Taip jau 
Aukščiausiojo buvo skirta, kad 
šią kančios savaitę mes išgy
ventumėme dvigubą skausmą 
— tai Kristaus Kančią ir mūsų 
brolių, gyvenančių Lietuvoje 
nelaimes.

Tie septyniolika tūkstančių 
žmonių, kurie gyvendami ver
gijoje, nelaisvėje, išdrįso kreip
tis į Jungtines Tautas prašy
dami, kad jiems būtų suteikta 
religinė laisvė, yra mūsų tau
tos didžiadvasiai didvyriai. Pa 
sirašydami jie žinojo kokį kan 
čios gyvenimo kelią jie pasi
rinko. Jie žinojo, kad už tai 
jie bus kalinami, tremiami, 
persekiojami. Jie žinojo, kad 
už tai kentės jų giminės, drau
gai. Bet bažnyčios ir tikinčių
jų persekiojimas Lietuvoje 
pasiekė tokį laipsni, kad jie
nebegalėjo daugiau tylėti ir 
laukti, kai dvasiniai yra žu
doma lietuviu tauta. V

Tie septyniolika tūkstančių 
didžiadvasių lietuvių turi būti 
prilyginami tiems pirmojo 
šimtmečio Kristaus kanki
niams kurie, išpažindami žino 
nijos Atpirkėją, ėjo melstis Į 
katakombas, o sugauti besi
meldžiant buvo atiduodami su 
draskyti liūtams.

šiandien tais plėšriais liūtais 
yra mūsų tautos pavergėjai, 
komunistai — rusai. Ir kaip 
skaudu ir tragiška, kad mūsų 
tautiečių tarpe yra žmonių, 
kurie tiesia pavergėjams ran
kas. Jie, matydami kaip tau
ta kenčia nelaisvėje, šaukia ir 
įrodinėja, koks dabar ten gra
žus gyvenimas, kokia ten da
bar didelė laisvė.

Jie, kaip tas Judas Iskarijo- 
tas, dėl aukso gabaliuko ken
kia dvasiniai savo broliams. 
Jie, matydami, kad negali pa
veikti suaugusių žmonių, nori 
užnuodyti mūsų jaunimą, sa
kydami jiem gražiausius iškil
mingiausius patriotinius žo
džius, kad vyktų ten studijuo
ti ir kartu įsijungti Į komunis
tinį veikimą. Kaip oficialia
me pakvietime 10 paragrafe 
sakoma: “Už gerą pažangu
mą ir aktyvų visuomenini dar-

bą studentai užsienio lietuviai' 
bus apdovanojami įvairiomis 
skatinimo priemonėmis.”

Ką tai reiškia? Juk tai aiš
kiai pasako, kad jei jungsilis 
į komunistinį veikimą, būsite 
atlyginami. Juk Lietuvoje ki
to visuomeninio gyvenimo, 
kaip komunistinio, nėra.

Jei kam komunistinis auk
lėjimas patinka, vykite palys, 
bet tik nenuodykite kilų. Kiti 
dar toliau eina. Matydami, 
kad studentų negalį pavilioti, 
jie organizuoja vaikų ekskur
sijas į Lietuvą dalyvauti kom
jaunuolių stovyklose. Vėl pri
sidengę gražia skraiste, kad 
vaikai turės progos aplankyti 
tėvų žemę, gal ir geriau pra
mokti lietuvių kalbos, nors dėl 
to labai ir labai abejojame. 
Jie nori kad stovyklose išklau
sytų antireligines programas 
ir kad būtų pažeista to nekalto 
jaunuolio religinė dvasia.

kurie siunčia ten savo vaikus, 
kad jiem ten būtų padaryta 
religinė žala, kad jie galėtų 
pamatyti uždarytas bažnyčias, 
kuriomis komunistai taip la
bai didžiuojasi.. Ir visa tai 
daroma, kad padėtumėme sa
vo krašto pavergėjams, kad 
greičiau lietuviu tauta žūtų 
dvasiniai. O dvasiniai žlugus, 
nebebus pajėgi ir tautiniai iš
silaikyti. O to juk ir siekia 
rusiškas imperializmas, prisi 
dengęs komunizmo skraiste.

Ir koks didelis gyvenimo pa
radoksas! Lietuvoje septvnio- 
lika tūkstančių didžiausių did
vyrių kovoja dėl religinės lais
vės, o čia būrelis mūsų tautie
čių, prisidengę patriotizmo 
vardu, viską daro, naudoda
miesi mūsų čia turima laisve, 
kad Lietuvoje nebūtų nei reli
ginės, nei žodžio bei spaudos 
laisvės. Nesusilaukę pritarėjų 
iš vyresnio amžiaus žmonių, 
jie į komunizmo vežimą nori 
pakinkyti jaunuosius.
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Stalino asmens Enciklope
dijoje nėra. Jį apibūdina spec, 
sąvoka “asmenybės kulto są
lygomis” ir pn. Bet... senojo
je Stalino gvardijoje (Snieč
kus ir kt. įsiterpė ilgesys tų 
dienų, kai viską sprendė na
ganas (“šūvis į pakaušį”).

Iškaba liko dar ilgai, kaip... 
meilė budeliui Stalinui. “M.

Iš ANAPUS PAVARČIUS
L. T. Enciklopedija” mini ra
jonų laikraščius, kurie “per
gyveno” šefą ir toliau “švie
tė liaudį”. Ir taip, Troškūnų 
rj. “Staliniečio kelias” (1951 - 
1959). Raseiniuose “Stalinie- 
tis” (1949 - (1961). Taipgi “Sta 
linietis” ėjo kaip Kretingos rj. 
(1950 - 1961). Ir Obelių rj. 
(1951 — 59) laikraštis.

“Stalino keliu” Kupiškio rj. 
(1946 - 1961), Rietavo rj. (1950 
- 1961), Smėlių jrj.

1955) ; Kazlų Rūdos (1951 - 
1961).

“Stalino vėliava” Pasvalio rj. 
ėjo 1951 - 1959.

Čia minėti laikraščiai didžia 
vosi savo viešu Stalino vardo 
“nešiojimu”, net iki... 
nų ribų pakeitimo.

tuvos kariuęmenę ir įvedė... 
rekrutų ėmimą.”

Drąsiai galima tarti:
— rekrūtų ėmimas ir šian

dien vykdomas okupuotoje

rr.io- Patikimomis žiniomis, j raud. 
armiją paimtų lietuvių 50% 
nebegrįžta į tėvų žemę. Oku
pantas panaudoja viską, kad 
kariuomenės prievolę {atlikęs 
tėvynainis “įsikurtų” Rusijos 
gilumoje.

Susirinkimui užsibaigus bus 
vaišės bei draugiški pasikalbė
jimai.

Manau verta pastebėti, kad 
Žagariečių klubas neprašo iš 
narių dolerių vaišėms, nes pats 
klubas po kiekvieno susirinki-, 
mo iš savo iždo pavaišina na
rius gardžiais užkandžiais, ka
vute ir gėrimais. A. Jūsas
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Lietuviai ryžtasi ginti savo teises
Rusiškus komunistus pažįstantieji žmonės stebisi, 

kaip Prienų ir Alytaus apylinkių gyventojai sugebėjo če
kistų, partijos narių ir įvairiausių šnipų panosėje surink
ti 17,(XX) parašų tarptautinės svarbos skundui. Jeigu ru
sai, išlaisvinę” Lietuvą ir kitas Baltijos valstybes, būtų 
patyrę, kad skundas bus pasiųstas Į Jungtines Tautas, 
tai kiekvienas parašą padėjęs žmogus būtų tardytas, 
muštas ir priverstas prisipažinti prie nesamų nusikalti
mų. Taip rusai elgėsi su ištikimiausiais partijos nariais, 
taip jie būtų pasielgę ir su rusams ne tokiais ištikimais 
Lietuvos dzūkais. Niekam ne paslaptis, kad sovietų poli
cija turėjo žinoti apie parašų rinkimą. Alytiškiai žinojo,' 
kad rusai žino. Bet alytiškiai ir rusą pažįsta. Rusus ge
rai pažindami, jie mokėjo pačių rusų ir rusams parsida
vusių lietuvių komunistų panosėje surinkti veik kiekvie
no apylinkėje gyvenančio lietuvio parašą. Lietuviai buvo 
pakankamai apdairūs ne tiktai parašams surinkti, bet 
juos užsienio korespondentams Maskvoje parodyti ir į 
užsienį išvežti, kad būtų įteikti Jungtinių Tautų sekre
toriui Kurt Waldheim.

Lietuviai yra kantrūs, apdairūs, apsukrūs ir pasi
ryžę. Chicagoje mes nepajėgėme net vieningos protesto 
demonstracijos suruošti, nes skubėjome, norėjome pasi
rodyti, norėjome “vadovauti”, bet nenorėjome susitar
ti ir vieningai savo valią pareikšti. Jėzuitai net katalikiš
kų veikėjų tinkamai neinformavo ir į miesto centrą ne
sukrėtė, o ką jau bekalbėti apie kitų tikėjimų arba prie 
jokios bažnytinės organizacijos nepriklausančius lietu
vius. Lietuvoje protestą pasirašė veik visi Alytaus ir 
Prienų lietuviai, o Chicagos jėzuitai net vienuolynų pro
testo maldai neišvedė. Jie norėjo savo generolui pasiro
dyti, kaip jie Įtaigoja lietuvius, bet paaiškėjo, kad jie 
nesugebėjo net demonstracijos mitingo pravesti. Ne jė
zuitas, bet prie mikrofono priėjęs Įsibrovėlis ant šlapio 
cemento visus paklupdė, kada šitoks elgesys visai nepa
žįstamam kalbėtojui nederėjo.

Protesto demonstracija turėjo būti visų lietuvių 
demonstracija, kaip parašų rinkimas buvo visų Alytaus 
ir Prienų lietuvių reikalas. Kovą vesti prieš toki stiprų 
priešą reikia organizuotai ir vieningai.

Už sąžinės, spaudos ir žodžio laisvę kovojančių ru
sų paskelbti komunistinės tikrovės dokumentai rodo, 
kad ir kun. Juozas Zdebskis kovojo ir tebekovoja už tuos

čius pagrindinius žmogaus teisių nuostatus, kurie yra 
ingus kiekvienam lietuviui. Kada kiekvienam žmo

gui bus garantuota sąžinės laisvė, tai kiekvienas galės 
tikėti į savo Dievą arba netikėti. New Yorke leidžiamas 
rusų dienraštis Novoje Ruskoje Slovo skelbia sovietinės, 
tikrovės dokumentų seriją. Vienas dokumentas yra pa
skirtas okupuotoje Lietuvoje rusų'vedamiems persekio
jimams. Jis aprašinėja praeitų metų lapkričio 11 dieną 
Kaune “nagrinėtą” kun. Juozo Zdebskio bylą. Teismui 
pirmininkavo Kauno “liaudies teisėjas” Gumuliauskas. 
Be Kauno prokuroro, teisman sumušto ir kankinto ku
nigo kaltinti buvo iš Prienų atvežtas vietos mokyklos 
internato direktorius Rakickas. Teisiamąjį gynė advo
katai Riauba. Skelbiamame dokumente pirmieji vardai 
nepaminėti. Rusų paskelbtas dokumentas šitaip sovie
tinio gyvenimo tikrovę vaizduoja:

“Teismo vieta ir laikas buvo valdžios saugiai 
slepiami, bet 10 vai. ryto prie teismo salės jau su
sirinko apie 6G0 žmonių. Daugelis mergaičių atėjo 
su gėlėmis. Milicininkai pradėjo vaikyti minią, vie
nai moteriškei sulaužė šonkaulį; kita gavusi smūgį 
i galvą, neteko sąmonės. Moteris ir mergaites mu
šė, vertė ant žemės, vilko už kojų, grūdo į milici
jos masinas. Iš viso buvo išvežta apie 20 žmonių, 
tame skaičiuje du dvasininkai. Šaligatvyje ir gat
vėje liko kraujo žymės, sutremptos gėlės. Pėstiems 
ir susisiekimo priemonėms buvo uždrausta sustoti 
ties teismo rūmais. Greta buvusių namų gyvento
jams įsakyta uždaryti langus“” (Novoje Ruskoje 
Slovo, 1972 m. kovo 30 d., 2 psl.).
Ne tik prie teismo rūmų susirinkusieji 600 lietuvių 

buvo kovotojai, bet dideliu pasiryžėliu ir kovotoju už 
savo ir visos lietuvių tautos teises kovojo ir kun. Zdebs
kis. Kai teismo pirmininkas paklausė, ar kun Zdebskis 
nežinojo, kad neleidžiama vaikų katekizmo mokyti,} 
teisiamasis atsakė: “Pasakojo, bet raštu uždraudimo 
nebuvo. Bažnyčia atskirta nuo valstybės, bet man at
rodo, kad tėvai turi teisę mokyti savo vaikus. Mokyk
loje vaikų nemokėm, prievartos nebuvo... Už ką jūs 
mane teisiate?” Buvo net vaikai atvesti Į teismą. Ir kai 
pirmininkas vieno berniuko paklausė, ką kun. Zdebskis 
mokė, tai jis labai trumpai atsakė: — Nevogti, nedau
žyti langų...

Kun. Zdebskis, teisman atvesti jo mokiniai, prie 
teismo susirinkusieji žmonės kovoja už lietuvių tautos 
teises. 17,000 lietuvių, pasirašiusių skundą, kovoja už 
pagrindines kiekvieno žmogaus teises... Mes turime 
išmokti 
padėti.

Pakeičiant senąjį adminis
tracini Lietuvos teritorijos su
skirstymą Į apskritis ir vals
čius,, 1950 *m. radosi... 87 
adin. rajonai, čia tenka pri
durti: — sulig rajonų buvo pa
skiriama ir “stribų” (skaityk: lįstų sąjunga' 

(1950 -ųbudelių). Jų skaičius svyruo- dijo, televiz 
davo tarp 20 —-30 viename 
rajone (“kovai pasiruošę”, 
kaip skardenos! Bartešiūnas).

Nuo 1970 m. yra viso 44 ra
jonai.

tinkamai kovojantiems musų tautiečiams

VIII.
N Čia keletas duomenų, kaip 
Vilnius buvo “išvaduojamas” 
1944 m. liepos mėn. 1944. 7. 6. 
159-ji šaulių divizija ir 5-ji 
gvardijos tankų armija pasie
kė pietini, 3-sis gvardijos 
mechanizuotas korpusas — ry
tinį Vilniaus pakraštį. Mūšiai 
miesto gatvėse. Liepos 8 d. 
atėjo 5-sios armijos pagrindi
nės pajėgos —- 72-sis ir 65-sis 
šaulių korpusai (277-oji šau
lių divizija,
šiaurės užėmė Baltupius, 215 
-oji atakavo 
nyje,

Jei stabtelsime ties “žurna- 
(“spaudos, ra- 
, leidyklų ir 

[Eltos darbuotojų kūrybine or
ganizacija”), iškils klausimas: 
— kuo rūpinasi sąjunga? Ogii 
trumpai — drūtai f(ir parai
džiui): “Rūpinasi, kad Lie-į 
tuvos žurnalistai vykdytų zde- 
ologinius komunistinės m’suo- 
menės kūrimo uždavinius“.

Tai ne profesinė, bet... [ 
Kremliaus varovų organizaci-J 

kuriai prirašyta 637 abiejų [ 
rašto baudžiauninkai...

(Pabaiga)
J. Cicėnas į

DIDŽIAUSIOS VERTĖS
SPECIALŪS PAKETAI

ja;
lyčių

Brighton Parkas h
Žagariečių klubo . 
pasilinksminimas

, ■ IŽagariečių Draugiško klubo J 
linksmas pavasarinis šokių va-[1 
karas įvyks šį šeštadieni, ba-Įj 
landžio 8 d., Hollywood salėje, I 
2417 W. 43rd St Pradžia 7 vai. I 
vakaro. Klubo nariai ir sve- I 
čiai maloniai kviečiami gau-Į| 
šiai atsilankyti, šokiams gros II 
Jurgio Joniko orkestras. Bus I 
Įvairių vaišių bei velykinių I 
gražių margučių. Klubo vai- I 
dyba su pirmininku Povilu I 
Masilioniu ir vakaro komisija I 
smarkiai darbuojasi, kad apsi- I 
lankiusieji būtų patenkinti ir I 
vakaras visapusiškai pasisek- I

. . I
Žagariečių klubo parengi- I 

mai visuomet sutraukia daug I 
publikos. Todėl reikia tikėtis, ll 
kad ir ši šeštadienį bus pilnu- I 
tėlė salė svečių, kurie turės I 
progos smagiai pasišokti bei I 
pasilinksminti saviškių tarpe. I 
Tik bėda man, nes dėl Įkyrios I 
ligos negalėsiu į žagariečių pa- I 
rengimą atvykti. Klubo eilinis I 
narių susirinkimas Įvyks sek- I 
madieni, balandžio 23 d. Holly 1 
wood salėje. Kaip paprastai, 1 
prasidės 1 vai. po pietų. Narių I 
pareiga susirinkime dalyvauti, I 
nes bus aptariami klubo svar- I 
būs reikalai, kaip piknikų ren- I 
girnas ir kt. Nariai prašomi 1 
būtinai užsimokėti klubo mo- ■ 

Fixy, kesčius už šiuos metus ir tuo I 
Į “caro valdžia panaikino Lie-; būdu išvengti suspendavimo. I

atakuodama iš

priešą Antakal- 
144-oji geležinkelio sto

ties rajone, 47-oji ir 371-oji — 
miesto pietvakariuose.).

Liepos 9 d. priešo bandymas 
sujungti savo 12-tąją tankų di
viziją su Vilniaus grupuote bu 
vo sužlugdytas, miestą iš visų 
pusių apsupo raudonoji armi
ja.

Liepos 13 d. dalis vok. ka
riuomenės, buvusios Vilniuje, 
iš apsupimo prasiveržė. Mū
šiai Vilniuje baigėsi liepos 13 
d. vakarop. Enciklopedijos ži
niomis, hitlerininkai vien tik 
Vilniuje neteko 12,000 karių. 
156 pabūklų, 28 tankų, per 
1,100 automašinų ir kt.

Enciklopedija visai nutyli 
lenkų divizijų (irgi “išvaduo
jamuosius”) . mūšius.

N. K. T. Encikl. III t. skaito
me apie rekrutus: tai vyrai 
“imti 1705 - 1874 i reguliarią 
Rusijos kariuomenę’’.

“Iš pradžių rekrūtai tarna
vo visą amžių, nuo 1793 — 25 
metu, nuo 1834 — 20 metu ir 
nuo XIX a. antrosios pusės — 
15 arba 10 metų”.

“Prijungus Lietuvų prie Ru
sijos”, anot M. L. T. Enc. (ak, 
kaip jaukiai — prijungus, bet 
ne okupavus, pagrobus ar pn.),

NORIMANTAS DAUJOTAS

LIETUVA MASKVOS
VERGIJOJE

19
Vagonai buvo užkalti ir durys ir langai 

spygliuotomis vielomis apraizgyti. Ypač 
buvo dabojami aukštai spygliotomis vielo
mis apraizgyti langeliai, kad kas nors pri
bėgęs neįkištų maisto ar vandens. Arba 
kad išvežami Sibiran lietuviai neišmestų 
kokio raštelio. Tarp vagonų iš vienos ir 
kilos pusės sukinėjosi šautuvais su durk
lais ginkluoti raudonarmiečiai — bojecai. 
Tie sargybiniai daugiausia buvo mongolų 
— aziatų rasės žmonės. Nieko jie neprilei
do arčiau prie tų vagonų prieiti ir sudiev 
pasakyti, šią baisią ir mirtiną tragediją 
lietuviai stebėjo iš tolėliau.

Reikia pasakyti, kad jau pirmąją sui- 
minėjimo dieną daugumas paruoštų vago
nų buvo užpildyta, bet suimtuosius išvežė 
tik trečiąją dieną. Matyt, Maskvos sadis
tai norėjo suimtuosius labiau pakankinti 
kaitroje ir Įkaitusiuose vagonuose palaiky
ti be vandens. Užkaltieji vagonuose šaukė, 
dejavo, aimanavo, šventas giesmes giedo
jo... O troškuliui nuraminti vandens nie
kam neleido paduoti. Buvo susirinkę būre
liai lietuvių giminių, pažįstamų išlydėti,... 
O rusai baisaus birželinio išvežimo auto
riai. matyt, norėjo parodyti lietuviams, 
kad “tėvas” Stalinas lietuvius mažiau ver
tina net už menkiausius žemės vabalus... 
Važiavo kiti traukiniai savo paskirtimi, savo

tikslais; jų ratų ir bėgių jungtinis bildesys 
tartum vis kartojo: “Už ką? ! “už ką? ! — 
už ka ? 1”

Daugis bijojo net ir pasirodyti arčiau 
išvežamųjų... Koks siaubingas ir neuž
mirštinas vaizdas!

Skelbiama buvo, kad suimtuosius ve
ža i Rusijos gilumą menamai “perauklėti”, 
tačiau visiems buvo aišku, kad tie suimtie
ji atsidurs šaltojo Sibiro tundrose, koncen
tracijos stovyklose, ir iš kur mažai kas iš 
jų besugrįš namo.

Kadangi po šio išvežimo buvo labai 
plačiai kalbama, kad ir daugiau panašių 
išvežimų ruošiama, tai ir aš su savo šeima 
ėmiau jam ruoštis, žmona sau ir man pa
siuvo po didoką ir stipru maišą, į kuriuos 
sudėjo būtinai reikalingų daiktų, baltinių 
pakaitą, šiltų baltinių... Be to, džiovintos 
duonos, džiovintos dešros ir sūrio, kad tu
rėtume bent po truputi to sauso maisto pa
čiulpti.. Juk neprisisotinsi. O aš Įsidėjau 
šiek tiek rublių, kad jais, progai pasitai
kius, galėčiau aziatų sargybinių žiaurumą 
sušvelninti ir bent lašelį vandens išprašyti.

Šiandien aš galvoju, — kokie mes bu-

Kitą dieną, kiek atsipalaidavęs nuo sa
vo darbo, nuskubėjau Į Kauno geležinke- , 
lio stotį. Bėgau ne pažiopsoti, bet norėjau 
prisidėti prie būrio lietuvių, kuriems rū- j 
pėjo apgailėti ir gal skausmą palengvinti 
išvežamiesiems kankiniams — savo bro
liams ir sesėms. Mes buvome Įsitikinę, kad I 
jie vežami negrįžtamybėn ir pražūčiai. Ne
suvaldomos ašaros drėkino tuos baisius 
vaizdus regėjusias akis. Visų lietuvių, vi
sos lietuvių tautos gailesiu ir skausmu ap
sunkintos širdys plakė unisonu.

Rašydamas atsiminimus net po trisde
šimties metų, negaliu suvaldyti ašarų ir . 
graudaus skausmo. Tas vaizdas gyyas ir Į vome narvus. Jeigu tave prekiniame vago- 
šiandien. Iš tolo stovėdami ir aiškiai gir
dėdami iš vagonu sklindančius vaikų ir 
moterų verksmingus šauksmus ir suaugu
siųjų dejavimus, verksmus, mes irgi ver
kėme. Pažiūrėjau pradžioj kairėn, o vė
liau dešinėn ir stebėjau visų lietuvių vei
dus. .. Visu skruostus drėkino ašarų sro
velės. Mes patys nejučiomis laužėme ran
kas ir maldavome Dievą teisingumo, kad 
Dangus atkeršytų žiauriclns budeliams. 
Bei ar girdėjo Dievas mūsų maldavimus?

Tų vaizdų prisižiūrėję, kiekvienas mū
sų suprato kad Stalinas buvo daug žiau
resnis net ir už senovės Romos Neroną. O 
kaip jis mokėjo kankinti!

ne gyvą užkalė, tai jau nieko nenusipirk
si. Be to, kaip vėliau paaiškėjo, iš išveža
mojo kalinio visi jo daiktai ir maistas buvo 
atimami.

Visą laiką buvo neramu, neramu... 
Kažko vis laukėme: kažkas, atrodė, turi 
vykti. Bet kas? Visi lietuviai , kaip atro
dė. kažko laukė. Gal karo?

Visuotinio susirūpinimo baimė vis au
go. 1941 m. birželio 22 d. man kai kas čmė 
aiškėti. Sužinojau, kad 1941 m. birželio 21 
<1. rusai davė skubų įsakymą išvežti iš ban- j 
ko sandelio viską, kas buvo likę branges-

i nio. Išvežė sandėliuose užsilikusius lietu
viškus sidabrinius litus.

1941 m. birželio 22 d., apie ketvirtą va- 
aš dar dirbau banke, priimi

nėjau ir skaičiavau pinigus, kai staigiai 
banko trobesį sukrėtė baisiai trenksmingi, 
tiesiog perkūniški sprogimai. Nuo to trenks
mo išbyrėjo mano darbo kambario langai. 
Ir kitur girdėjosi krintančių stiklų skam
besys. Mes visi, ypač moterys, kurios tuo 
metu skaičiavo pinigus, pašokome išsigan
dę ir sužiurome vieni Į kitus lyg klausda
mi. kas Įvyko? Pirmoji iš visų suriko mū
sų bendradarbė žydaitė: “Prasidėjo ka
ras!’’ Ji pradėjo isteriškai šaukti, verkti, 
raudoti. Stambių lėktuvinių bombų spro
gimai kartojosi.

Žydaite, matyt, buvo daugiau infor
muota. Ji atspėjo.

Tikrai prasidėjo karas. Vokiečių kari
niai bombonešiai vilnimis mėtydami stam
bias bombas susprogdino Kauno aerodro
mą.

Taip prasidėjo tarp komunistinės Ru
sijos ir hitlerinės Vokietijos karas.

Apie mus niekas nesirūpino. Daugelio 
mano bendradarbių akyse suspindėjo 
džiaugsmo ašaros. Nebeįmanoma buvo 
susikaupti, šalia mūsų kambario budin
čiam tarnautojui kažkas paskambino tele
fonu. Ten nieko nebuvo. Nuėjęs atsilie
piau ir paklausiau: “Kas kalba?”

Vietoj atsakymo, gavau rusišką klau
simą :

— K to govorit?”
— Staršij kassir. — atsakiau.

4 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— SATURDAY, APRIL 8, 1972

I Viskas apmokėta.
I Gavėjui nieko nereikia
I primokėti.
I Jie yra geriausi ir vertingiausi 1 
I i ūsų giminėms ilgai atminčiai. 
Į 10 SKEPETŲ ............... $54.90
I 5 vilnones skepetos su mažomis 1 
I ar didėlėmis gėlėmis arba tūr- j 
I Kiskais ornamentais ir 5 šilkinės I 
I skepetos, visokiu spalvų.

(Jų vertė apie 250 rublių).
ORO PAŠTU — $63.40

5 DIDELI VILNOS ŠALIKAI
$96.00 I

54 x 54 colių dydžio su kutais ■ I 
aplink, gėlėti. (Apie 500 rublių I

1 vertės). J
ORO PAŠTU — $113.00 I
IMITUOTI KAILINIAI I

Užsakykite tuos puikius ir šil- 1 
tus kailinius. Fantastiška ver- I 
tynė. Parinkite Minkos (lygius I 
ar dryžuotus), tikrų Persijos 1 
ar Mouton ėriukų. -I

(Jų vertė apie 500-600 rublių). I
Pilna kaina tik $108.00. Į 

KOMBINACIJOS SIUNTINYS I 
DIDELĖS VERTĖS .... $169.00 I 
3 yardai medžiagos vyriškam j 
žieminiam paltui, 100% vilna, 3 I 
yrd. 100% vilnonės medžiagos I 
moteriškam žieminiu! paltui, I 
3^2 yrd. 100% vilnonės medžią- I 
gos vyr. kostiumui, 3 yrd. 100% I 
viln. medžiagos žieminei sukne- I 
lei, 2 dvigubo dydžio paklodės, I
2 pagalvės užvalkalai, 6 turkiški I
rankšluosčiai, I

(Jų vertė apie 1,500 rublių). I 
Yra ir daugiau specialių pa- I 

ketų su vertingais daiktais. I
Reikalaukite mūšy naujo I 

iliustruoto nemokamo katalogo I
UŽSAKYKITE DABAR. I 
UŽSAKYKITE TIK PER I

EXPRESS CORP.
125 East 23-rd Street

Fifth Floor.
Mew York, N. Y. 10010 

TEL. 982-1530
LABAI SVARBU —

Dėl Jūsų asmenišku paketu:
Jūs galite siusti savo pačių 

nupirktas prekes per mus. Duo
dame patikimiausią, greičiausią 
ir garantuotą patarnavimą.

Dėl vartotų drabužių:
Mes sutvarkome išsiuntimą j 

vartotų drabužių ir asmeniškų 
daiktų BE MUITO atvykusiems 
iš SSSR turistams. Reikalauki
te mūsų Specialaus biuletenio.
Mes turime 23 metų patyrimą 
ir daug tūkstančių patenkintų 

kl i jentų.

Rusiškai tas balsas kepė nutraukti dar
bą.

— Skubiai pranešk banko komisarui — 
direktoriui, kad jis tuoj ateitų j banką.

— Kas kalba? — vėl klausiu tą rusą.
— Eto ne važno! — atsakė paklausėj as, 

kuris buvo susijaudinęs ir piktas.
— Tamsta pagalvok, nežinomo žmo

gaus komisaras — direktorius nepaklau
sys: jis turės žinoti pagaliau kas Įsako, — 
bandau tą telefonu kalbanti rusą Įtikinti.

— Drauge, be jokių kalbų vykdyk hia- 
no Įsakymą! — skubėk pranešti'direktdriui, 
kad jis galimai greičiau būlų b'Shke: jis 
žinos, kas aš esu...

Ką darysi. Skubu pas rusą direktorių, 
kuris gyveno pinna j ame aukšte. Tik pasi- 
beldūs Į dūris, jis tttoj pasirodė diiityše:pi
žamoj e. Veide šliaužiojo išgąstis. Matėsi, 
kad šią naktį jo nemiegota. Prie elektros 
šviesos pamačiau ji virpanti ir išbalusi. 
Papasakojęs jam tą paslaptingą pasikalbė
jimą telefonu, atrodė, kad jis to tikėjosi, 
o gal ir laukė to asmens (ruso) paskambi- 
nimo. Daugiau nieko neklausinėjo.

(Bus daugiau]

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti

Jos visad rašo



DR. ANNA BALIONAS 
akių, ausų nosies 

ir gerklės ligos 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.; PRospect 8-322$ 
Reiid. telef.; WAIbrook 5-5076

LIETUVIAI ARGENTINOJE

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
nuo 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždaryta’

tel. 239^683

DR- K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
M49 So. Puidoj (Crewford 

Medical Building), Tel. LU 5-6416 
Priima ligonius pagal susitari mą

Jei neatsiliepia, skambinti 374-3012

Felef.: PRospect 8-1717

DR. S. B1EŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7^ 
Ūktai antradieniais ir penktadieniais 
treciad. ir sekmad. ofisas uždarytas

Ret: 3241 WEST 66th PLACE 
_____ Phone; REpublic 7-7868

OR. L K. BOBELIS

Industrial© Klemenso Preik
šo mišri šeimą, yra reta išim
tis tarpe skaitlingų Argentinos 
lietuvių kolonijos mišrių šeimų.

Pats Klemensas Preikšą yra 
suvalkietis, nuo Virbalio, jo žmo
na Lidia Drils, gimusi iš latvių 
tėvų, Ukrainoje. Susipažino jie
du Lietuvių klubo parengimuo
se, Buenos Aires mieste. Sukū
rė šeimą. Abu dirbdami gražiai 
įsikūrė. Jų sukurta įmonė “Plas- 
ticos Preikšą”, veikianti Villa 
Lugano, nuolat plečiasi.

Jų vaikučiai: Eduardo 15, ir 
Victor 13 metų ne tik kalba lie
tuviškai, ispaniškai, latviškai, 
angliškai, bet vokiškai ir rusiš
kai. Vyresnysis antri metai lan
ko industrinę gimnaziją. Jie abu, 
privačioje konservatorijoje jau 
keturi metai su dideliu pasise
kimu mokosi muzikos.

10 žmonių nukrito 30 bėdų že- į balandžio 14 ir 15 <1 Kelly aukšL 
myn, antras vagonas pasiliko mokyklos sporto salėje organi- 
ratais užsikabinęs ir nenukri- zuoja masinį sveikatos patik- 
to; kiti du vagonai pasiliko u • *
ant bėgių Mažiausiai 17 ke 1)61 patarnavimus vietos
Inivin n,’ a t »aUSia - - gyventojams. Bus tikrinama
leivių nugabenti į hgonmę, vaikn „

sveikatos tikrinimo koordinaci-i 
jos komiteto pirm, yra Edward 
Bogus, Standard Fed. Savings 
& Loan b-vės direktorius. Į ko-

kai kurie sunkiai sužeisti.

ir

vaikų klausa, regėjimas, dan
tys ir skiepijama nuo difterito, 
tymų ir paralyžiaus. Suaugę 
gali pasinaudoti nemokamu 
plaučių peršvietimu ir patik
rini ti kraują dėl cukrinės ligos. 
Apsaugos tarybos ir šio masinio

formacijai ir registracijai teL 
847-5669 nuo 1 iki 4 vai. p. p.

— John F. Kimbark lengvai 
laimėjo rinkinius į Cicero mies
to savivaldybę. Jis gavo apie 
15,000 balsų daugiau už savo 
oponentą.

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GtLINYglA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai; pr 4-0833 Ir PR S4W34

(PUTRA5IENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

DR. B. B. SETON 
•NKSTŲ IR fLAPUMO TAKU 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Pox Valley Medical Center 
860 Summit St. 

2OUTE 51, ELGIN, ILLINOIS

Tornadai Chicagos 
Vakaruose

Nors pavasario dar kaip 
nėra, bet tornadai anksti pa
rėjo i Chicagos apylinkes. Ket
virtadienio naktį Chicagos va
kariniuose užmiesčiuose prie 
bjauraus oro, šalto lietaus su 
perkūnija prisidėjo audra su 
tornadais, kurie daugiausia 
žalos padarė Joliet miestui, 
surs sekantį rytą atrodė kaip 
caro laukas: išvartalioti ir nuo 
vieškelių nublokšti automo
biliai, nukelti stogai, išmušti 
angai ir patvoriais vėjų išne

šiotos prekės. Vienas žmogus 
užmuštas, virš 30 sužeistu, oC 7 
nuostoliai dar neapskaičiuoti.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad staigiai mirė 
mūsų brangus vyras, tėvas ir senelis

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI "NAUJIENAS

DR. PETER BRAZIS 
physician and surgeon 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Razid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1__7 vai.,
antrad.; penktadieni nuo 1—5. tree 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

Du žmogžudžiai nuteisti
Kriminalinis teismas Chica- 

cagoje praeitą ketvirtadienį 
nuteisė du žmogžudžius mir
ties bausme elektros kėdėj. 
Vienas yra James Butler, 21 
metų amžiaus, nužudęs žmo
gų apiplėšdamas, antrasis 
Phillip Manzello, 32 metų, nu
žudęs dvi seseris. Egzekucijos 
diena jiems paskirta birželio 
22 d., bet jų nusmerkimas pir
ma dar turės peržiūrėti Illino- 
jaus aukščiausias teismas.

— Archer - Brighton apylin
kės Apsaugos Taryba, bendra
darbiaudama su Chicagos mies
to Švietimo ir Sveikatos sky
riais, taip pat Parkų distriktu,

Susirinkimų ir perengimų

PRANEŠIMAI

— Žagariečių Klubas kviečia visus 
narius ir svečius atsilankyti į ren
giamą linksmą šokių vakarą, balan
džio 8 d., 7:00 vaL vak., Hollywood 
salėje, 2417 W. 43rd St. Šokiams 
gros G. Joniko orkestras.

VLADAS KIELA
Gyv. 5620 W. 87th St., Burbank, HL

Mirė 1972 m balandžio mėn. 6 dieną, 5:0 vaL p. p., sulaukęs 85 
metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Alančių kaime, Vadokliu vis., Pa
nevėžio apskr. Paskutiniu laiku Lietuvoj ’gyveno Antanavos dvare, 
Vadoklių vis.

Amerikoje išgyveno 23 metus. Anksčiau Amerikoj 20 metų.
ntdiūdę; žmona Salomėja Kielaitė, sūnus Marius, marti 

Emilųa, 4 anūkai — Arvydas, Audrutė, Aušrytė ir Albertukas, sesuo 
Marta Mockienė ir jos sūnus, Charlie Dankevič su šeima, duktė Emi
lija Andrulis su šeima ir daug giminių Lietuvoje.

šeštadienį, 6:00 vai. p. p. kūnas bus pašarvotas Petkaus Marquet
te koplyčioje, 2533 W. 71st SL

Pirmadieni, balandžio 10 dieną 9:00 vaL ryto bus lydimas iš 
koplyčios į- Sv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioj 10:30 
vaL įvyks gedulingos pamaldos. Po jų bus laidojamas Lietuviu šv. 
Kazimiero kapinėse.

. y*5*.a- a. Vlad0 Mielos giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patarnavima 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Žmona, sūnus, marti, anūkai, sesuo, giminės.
Laidotuvių Direktorius Donaldas Petkus. Tel. GR 6-2345.

DR. NINA KRAUCEL- 
KRIAUCELIUNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVE.

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses’*
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

Nukrito “L” traukinėlis
Chicagos miesto CTA trau

kinėlis važiuodamas ketvirta
dieni Wabash avenue ir 40 gat 
vės užsukime, nusprūdo nuo 
bėgių ir pirmasis vagonas su

— Lietuviy Motery Draugija Ap
švietė ruošia Bunco ir žaidimu popietę 
sekmadienį, balandžio 9 d. Lietuviu 
auditorijoj, 3133 So. Halsted St. Pra‘ 
džia 3:00 vai. popiet. Bus skaniu 
užkandžių, gražių dovanu, o už gra
žiausią Velykų Margutį bus duoda
ma dovana. Kviečiam narius ir sve
čius gausiai dalyvauti ir linksmai 
popietę praleisti. Būsite pavaišinti 
Kavute ir namie keptu pyragu. Kvie
čia Rengimo Komisija ir Valdyba.

Rožė Didžgalvienė

JULIJAI AUGUSTIENEI
mirus,

jos vyrui Augustui ir giminėms reiškiame 
mūsų gilią užuojautą.

Leokadija ir Stasys Juškėnai

DR. LEONAS SEiBUTiS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR" 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2456 WEST 63rd STREET 

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rax. tek: WA 5-3099

DK. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

pagal susitarimą.

V. Tumcsonis, M. D., S. C. 
chirurgas 

2454 WEST 7Ut STREET 
Ofiso telef.’ HEmlock 4-2123 
Reiid. t« Gibson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Į ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai * Protezai. Med. Bap 
dažai. Speciali pagalba kojom* 
(Areli SupperNri ir t t

9—4 jr 6—8 šeštadieniais 9—1.

JULIJAI AUGUSTIENEI
mirus, josios vyrui Kostui, josios seserims 
Editai Rimkuvienei ir Josefinai Budrikienei 
ir giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia ir 
kartu liūdi

Michalina Baronienė
Vytas ir Lilian Povilaičiai su šeima 
Antanas ir Milda Vaivadai su šeima

Ka

i

LASDOTUViŲ DIREKTORIAI:

1

EUDEIKJS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

TĖVAS IR SŪNUS

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

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-8

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

REpublic 7-8603 REpublic 7-8M1

DOVYDAS P. GAIDAS GERA1DAS F. DAIMID

Vietoj gėlių, skiriame auką Naujienoms.
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tek: Y Ards 7-1741 -1742

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOJ

NARIAI:

TURIME 
KOPLYČ^S 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

AMBULANCE 
PĄTARNĄV' 
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ

LIUDOVIKA WIRMAUSKIS - ERLINGYTĖ 
Gyv. 10808 So. Edbrooke Avė. Anksčiau gyv. Posen, III.

Mirė 1972 m. balandžio mėn. 6 dieną, 5:40 vai. p. p" sulaukusi 
amzmus. Gimusi Lietuvoje, Telšių aps., Luokės par. Indre- 

liskių kaime. Amerikoje išgyveno 58 metus.
nuli1id?- V^s Charles, 3 dukters — Lillian Barauskas, 

žemas Alfonsas, Ethel Radaus, žentas ^Vilhelmas ir Eva Klaveckas 
žentas Petras, 2 anūkai — Charles ir Clifford Ronczka bei kiti gimi- 
nes, draugai ir pažįstami. °

Priklausė Tretininkų draugijai.
val; p-'p- kūnas ^us pašarvotas Leonard koplyčioje, 

10821 So. Michigan Ave.
. .. Phmadienį balandžio 10 dieną' 9:00 vai. ryto bus lydima iš kop- 

šTve"tųjV parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamaldų 
bus laidojama Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

.yifj. ą- a. Liudovikos Wirmauskis giminės, ’ draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini 
patarnavimą ir atsisveikinimą. -

Nuliūdę lieka: Vyras, dukterys, giminės.
rn į 1̂4otUViU Direktoriai Leonardas Bukauskas ir Sūnūs. Telef.

JULIA AUGUST
Gimusi Griniūtė

Mirė 1972 m. balandžio mėn. 6 dieną popiet, sulaukusi 66 metu 
amžiaus. Gimusi Virden, Illinois.

Paliko nuliūdę: Vyras Kostas, seserys — Josephine Budrik, Edith 
Rimkus, Mazy Farber, jos vyras Gary, seserėčios — Carol Ann, Donna, 
Arlene Sheridan, jos vyras Thomas bei ju šeimos ir kiti giminės, drau
gai bei pažįstami.

Priklausė SLA 336 kuopai.
Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje, 3354 So. Halsted St.
Pirmadienį, balandžio 10 dieną 10:00 vai. ryto bus lydima iš ko

plyčios į Lietuvių Tautines kapines.

. Y^.a- a* August giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, seserys, giminės.

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

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

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

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

PERKRAUSTYMaI

i IRAOffiSKAS i

sek- 
val

IftidhTOH — °i!n« a parauda 
*EMA KAINA 

R. f E R Ė N A S
2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

Naujienų Bendrovės Valdyba ir direktoriai
Tel.; HEmlock 4-2413 

7’J9 So MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO. ILL. 40629

{Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma 
į dienio iki penktadienio 11—12 

vai ryto. — šeštadienį ir
Į madienj nuo 8:30 iki 9:30

BUTKUS-VASAITIS
144.6 So. aOth Avė., Cicero, 11L Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfavetie 3-?.>72

Apdraustas perkrsustymM 
H |v*iriy atstumv. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Til - PRcnHer 6-1882

PATI NAUJOJI 
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI 
NUSTATOMA

?sn W i- n — FR 8-1*91 
LIETUVI, LTK PAS LIETUYII GEORGE F, RUDMINAS

3319 So. LITUAN1CA AVĖ Tel.: Y Aras 7-Hm-113H

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA 
1499 kil. A. M.

JULIJAI AUGUSTIENEI, 
ilgametei Naujienų ofiso darbininkei, buvusiai Nau
jienų bendrovės knygvedei, direktorei ir iždininkei mi
rus, josios vyrui Kostui Augustui, seserims Editai Rim
kuvienei ir Josefinai Budrikienei bei artimiesiems nuo
širdžią užuojautą reiškia

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACK A WK Z i

2424 WEST 69th STREET REpublie 7-1213
23H WEST 23rd PLACE Virginia 7-667;

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, ill. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. H AUSTEI) STREET Phone: YArd.M 7-1911

VaL:
2850 West 63rd St., Chicago, IIL 60629 |

Telef.: PRospect 6-5084 1,1
..—-------- —...........-..........-...... .

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Co m mod ore 4-2 Z28 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-222^
^onth Holland, Illinoii

3
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JULIJA AUGUSTIENE

į ti ligoninėje ir k 
sius gydytis namie.

vėl grįžo į Naujienas.!
Atskaijoiuvbės darbą dirbo į

Julija Augustienė 1906 melų 
vasario 13 d. gimė Amerikoje, 
Illinois valstijoje, nedideliu-Į 
me Virden miestelyje, kur j°-jl<.f 
sios tėvas Jonas Grinius kasė' 
anglis, o motina nedideli je bu-Į

daketjes ir administracijos rei- jusi ji ir 
kalus tvarkydami.

mėne- ’ FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

dar trylika metų. Praeitais 
metais ji vėl sunegalėjo 
has ją jau vargino, 
tais 
c jo

REAL ESTATEPATRAUKLUS BARGENAS160 - ACRE BEEF FARM
80 tillable, 80 tiinber. No swamp, 

lowland. Good deei* country.
2 miles West of new 

Interstate 53 on Highway 64. 
$20,000.

ROGER PRILL.
R. 1, BLOOMER, WIS. 54724.

Dar- Barn, well.
o šiais me- 

ji ryžosi pailsėti ir iš- 
atsurgon.

Jis vis dar tikėjosi grįžti, su- 
kūžėje bandė galus su galaSj'vai kyti nebaigtus reikalus 
sudurti, kad galėtu išmaitinti p**-' likimas kitaip lėmė... Ji 
gausią mažų vaikų šeimą.
kalai dar labiau pasunki jo.Į k’jų tikrinti sveikatos, bet li
kai dideles saiku šeimos tevusĮ'en ji nesuskubo nuvykti...
jaunas mirė ir 
veik be pinigu, 
žieins vaikams buvo sunku, bet 
dar didesnis rūpestis buvo vai
kų motinai.

Griniuvienė su vaikais apsi
gyveno Chicagoje, Bridge- 
porte. čia mokyklas lankė ir 
anksti dirbti pradėjo ne tiktai 
mergaitės, bet ir vienintelis 
sūnus Jonas Grinius. Daugiau
sia darbo buvo pačiai Griniu- 
vienei, vaikų motinai. Bet ji 
buvo gera motina. Joks darbas 
jai nebuvo sunkus, ir darbo 
valandos nebuvo perilgos. kad 
tiktai vaikai būtų pamaitinti ir 
aprengti. Paaugę vaikai ėjo į 
Bridgeporte buvusias mokyk
las ir netrukus pradėjo paug- 
liams ieškoti darbo. Pirmiau
sia pradėjo dirbti vyresnieji. 
Julijai pasitaikė proga gauti 
darbo Naujienų raštinėje. Ji 
atėjo padirbėti laikinai, kol 
pramoks amato ir gaus geresni 
darbą, bet tas josios laikinas 
darbas tapo viso jos gyvenimo 
darbu, čia ji dirbo, mokėsi ir 
augo kartu su bendrove. Ji pa
mėgo Naujienas, pamilo Nau
jienose dirbusius žmones, čia 
šeimą sukūrė ir visą gyvenimą 
Naujienose praleido. Ji pradė
jo paprasta ofiso tarnautoja, 
o baigė būdama bendrovės di
rektore ir iždininke.

Nujienose Julia Augustienė 
dirbo, su labai 
traukomis, 51 
penkiolika metų 

gus metus dirbo dienraščio re- kia kaulų liga.

tarnautoja Julija 
Visas jos paaug-

Praeitą ketvirtadienį, balan
džio 6 dieną, savo namuose 
staigiai mirė ilgametė Naujie
nų raštinės 
Augustienė.
lės ir suaugusios moters gy ve
nimas yra surištas su Naujie
nomis. Naujienose ji pradėjo 
dirbti jaunutė, vos 11 metų su
laukusi. Pradžioje ji dirbo pap 
rastą. perrašinėjimo darbą, 
vėliau ji tvarkė cirkuliacijos 
reikalus, dar vėliau ji prisidė
jo prie atskaitomybės. Pradė
jo nuo paprasčiausio pajamų 
į knygas įrašymo ir baigė ben
drovės knygvede. Dar vėliau 
ji buvo išrinkta bendrovės di
rektore, o keliems metams pra
slinkus,
iždininke.
iki praeitų metų.

ji jau tapo bendrovės
Tas pareigas ji ėjo

gerai buvo žinoma 
pažįs-

ROOMS WANTED 
Ieško Kambarių

Bei į vis dar rengėsi vykti pas gydy- Į LIETUVIS PENSININKAS ieško kam- 
j r Į bario ramiam name Marquette Parko

apylinkėje.
Tel. LA 3-8248.

Didelis ir ištaigus kambarių mū
ras su labai patogia virtuvės ir val
gomojo kombinacija taip pat 3 dvigu
bo dydžio miegamaisiais, žaiskite 
kėglių imitaciją beismante su apsau
ga nuo potvynio. 2 mašinų garažas. 
Gera apylinkė netoli 65-tos gatvės. 
Savininkas keliasi į Floridą ir palieka 
gerą galimybę Įsigyti tą puikų namą. 
Vardan savosios laimės skambinkite 

stebukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.

25 1-8500

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIM0KEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

moliną
BUSINESS CHANCES

Biznio Progos
REAL ESTATE — OUT OF TOWN 

Nuosavybės kitur

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai
2212 W. Cermak Road Chicago, HI. Virginia 7-7747

- Sofija Džiugienė vadovaus 
IV-tosios tautiniu šokiu šventės c

banketo suruošimui, kurio me
tu bus pagerbti tautinių šokių 
mokytojai.

— US Coast Guard priima re
zervistus 6 mėnesių apmoky
mui. Apmokymas bus Didžių
jų ežerų baseine. Informacijas 
teikia pakrančių apsaugos 
prezentantas, 610 So 
tel. 353-1226.

re-
.Canal St.,

biblioteka, 
balandžio 

12 d. 1:30 ir 7:15 vai. iodvs fil-

- Brighton Parko
431 (i Archer Ave.,

IŠNUOMOJAMA gerą biznį daranti 
taverna. Dėl sąlygų darbo metu 
kreiptis i savininką telefonu 778-9244 

arba i namus 925-5972.

mą apie upes ir ežerus bei van 
dens apsaugą nuo taršos.

— Sylvia Pikelis iš Brighton 
Paiko apylinkės, Illinois uni
versiteto L Tbanoje Humanita
riniu mokslu studentė, yra De
kano garbės studentų sąrašuose.

ST. PETERSBURG, Fla., savininkas 
parduoda 19 kambarių mūrini motelį 
lietuviškoje apylinkėje arti miesto 
centro ir vandens. Gyventi name ir 
pelnyti iš nuomų. Gali mainyti į na

rna Chicagoje arba parduoti už 
$25,000.

Skambinti Chicagos tel. 262-2018.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininky ir Darbininkiy

VERTIMAINAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA {

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

Jai labai 
visa bendrovės istorija 
tami ilgamečiai bendrovės tar
nautojai, žinomą kiekviena 
byla ir kiekvienas svarbesnis 
dienraščio gyvenimo įvykis. 
Naujienose ji susipažino su 
besimokinančio lietuvių jauni
mo reikalus tvarkančiu redak
torium Kostu Augustu, jį pa
milo, už jo ištekėjo ir abu ii-

Fedsraliniy ir valstijos pajamy 
mokesčiy apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašy paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 

1 N S U R A N C E 
NAUJAS ADRESAS 

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

iel. 436-7878

— Kristina Parešytė, Hamil
ton, Ont., Canada, McMaster 
universiteto studentė, išrinkta 
atstove į Jaunimo kongresą. 
Ji baigė pedagoginį Utuanisti- 
kos institutą neakivaizdinio dės
tymo būdu ir dabar moko vie
tos lituanistikos mokykloje. 
Priklauso Skaučių organizaci
jai, “Aido” chorui ir jame eina 
valdybos pirmininkės 
gas.

MES IEŠKOME

VYRŲ IR MOTERŲ 
ĮVAIRIEMS DARBAMS 
PRADEDANT JANITORIAIS 

BAIGIANT INŽINIERIAIS 
BET KOKIO PATYRIMO IR 

IŠSILAVINIMO.
AMPOL EMPLOYMENT 

AGENCY
1212 No. ASHLAND AVE.

235-8040

SIX LARGE 61/2 APTS.
Far north side, just off Sheridan Rd. 
All large apts. 3 bedrooms, 2 baths. 
Income $16,200. Good transportation 
and shopping. Owner must make 
move. Extremely well kept. Can 

assume $51,000 mortgage. 
Call VINCE ARGENTO — 

346-1500
SHELDON F. GOOD & CO.

NAMAS 1% AUKŠTO 15 METŲ. 2 
gražūs butai. 5 ir 4 kambariai. Ka
binetų virtuvės. Ceramik vonios. 
Arti mokykla ir parkas. Geras. Ne
brangus. Brokeris P. ŽUMBAKIS. 

Tel. PR 8-6916.

parei- HELP WANTED — FEMALE
Darbininkiy Rttkia

LIETUVIO
BATŲ TAISYMO

-— Andrius čerškus, 
jos studentas Windsor 
sitete, išrinktas atstovu į Jauni
mo kongresą. Priklauso Skautų 
organizacijai, puikus akordeo
nistas ir yra Detroito tautinių 
šokių grupės “šilainė”, taip pat 
kvarteto “Aušra” akompania
torius.

biologi- 
univer-

SIUVIMO MAŠINOS OPERATORES 
REIKALINGOS TUOJAU

Patyrusios arba mes išmokysime. 
Nuolatinis darbas. Labai geros darbo 
sąlygos. Anglų kalba nebūtina. May
wood - Hillside autobusas sustoja 

bloko nuo \dirbtuves. 
Atvyk arba skambink. 
J. W. JOHNSON CO. 
3100 W. RANDOLPH 

BELLWOOD, ILL 
Tel. 544-3600

uz

.$8,000 DOWN BUYS
Absentee owner says sell 6 large 
apts. 5800 N. 1400 W. Separate di
ning area. New oil heat. Finished 
porches, etc. $10,200 income, 
year — 7% financing available 

qualified buyer.
Call VINCE ARGENTO —

346-1500
SHELDON F. GOOD & CO.

20 
to

mažomis per
metus. Prieš 
ji susirgo sun-

Jai teko bu

Paulina St.
of Lake)

dienas savaitėje. Pirm, ir

ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
404 dideli, puslapiai, daug nuotrauką. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau 
šia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius j Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, ūlinoii 80608

4612 So.
(Town

Dirba 6__ ___ _______________  _
ketvirt. nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Ki
tas dienas nuo 9 ryto iki 6 vai. vak. 

Atvežus iš toliau, gaus nuolaidą. 
Darbas garantuotas.

STASYS ŠAKINIS
TEL.: YArds 7-9107

Lietuviu spaustuvė
COMMUNITY INSTANT PRINTERS

Greitai, gražiai ir pigiai spausdina 
viską. Skambinkite ir sužinokite mūsų 
prieinamas kainas tel. (312) 778-1970 
2951 W. 63 St. — Chicago, III. 60629.

KRUMPLIS ir STULPINAS

♦ Marquette Parko Balfo 5 
skyriaus valdyba š. m. balan
džio mėn. 9 d., sekmadienyje, 
12 vai., tuojau po pamaldų kvie
čia visuotini - metini nariu bei 
prijaučiančių susirinkimą, Mar
quette Parko parapijos sporto 
salėje.

Bus padarytas pranešimas 
apie Įvykusi 1971 metais pinigi
nį vajų ir ateities planus.

Kviečiame visus dalyvauti.
Valdvba

(Pr).

LIVE IN HOUSE KEEPER 
Near North Apt.

Must
Own room.
One adult. Good salary, 

have good references & 
speak Some English.

SU 7-0520

TYPIST
GENERAL OFFICE WORK

Small Office on Near North Side.
Good starting salary. Company 

benefits.
60-word typing minimum.

CALL
787-0811

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

♦ šį savaitgalį įsiūkite bilie
tus į sol. Vidos Vaitkutės kon
certą, kuris rengiamas balan
džio 16 d. 4 vai. p. p. Jaunimo 
Centre. Bilietai platinami Mar
ginių prekyboje ir • Margučio 
raštinėje, šeštadienį ir sekma
dienį Margučio raštinė 
nuo 9 vai. iki 5 vai. p. p. 
gutyje taipgi dar galima 
vuoti vietas į Margučio
sukaktuvių puotą, kuri rengia
ma balandžio 15 d. Beverly 
Country Club. (Pr).

veiks
Mar- 

rezer- 
radijo

WOMAN WANTED for general hou
secleaning — once a week. Near 

North.
CALL 642-3582.

CLEANING WOMAN 
WANTED

In German speaking home, general 
housework., One day week, steady 
in Glenview, good transportation & 

good pay. references 
729-2472

TONY POWELL
(Povilonis)

REAL ESTATE BROKER 
2749 West 63rd Street 

CHICAGO, ILL. 60629 
434-3400 or 735-1968

PIRKITE dvi ar 3 šeimos naują 8 bu-< 
tų namą po 3 ir 4% kaino. $15,000 
pajamų. Marquette Parke. Priims 

mažesnį mainais. Tel. HE 4-2323.

Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai 
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4307 So. KKDZIE, CHICAGO 

TEL. — 254-5551

2 BUTŲ i 1/2 AUKŠTO

I SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
i COSMOS PARCELS EXPRESS CORP

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
£501 W. 69th St., Chicago, HI. 60629. — Tai. WA 5-2737 
3333 So. Halitad St., Chicago, Hl. 60608. — Tsl. 254-3320

įvairiu prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai 
maistas, doleriniai Certifikatai.

V. VALANTINAS

4. G, AUTO REBUILDS?'
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518-2.4 W. 63rd Street, Chicago, III 

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, $av

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

Tikrai ištaigingas ir didingos išvaiz
dos 1% aukšto mūrinis. 5 kambariai 
su 3 dvigubo dydžio miegamaisiais
1- me aukšte ir 4 didžiuliai kambariai
2- me aukšte. Labai gera ir labiausiai 
pageidaujama karšto vandens šilima 
gazu. Stebuklingai žema kaina — tik 
$32,900. Tokio namo už tokią kainą 
jūs niekur nerasite. Skambinkite ste

bukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.

254-8500

MOVING Apdraustas perkraustymas 
°isrn» ir «<žiningsj patarnavimas. Naujausi kraustymo 

trankiai. Ilgų metų patyrimas.

M. A . š I M K U S
Real Estate, Notary Public 

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

kitokį blankai.

!022 W. 69 ST. CHICAGO. ILL. 60636. Tti. WA 5-920*

Kaina $1.50

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608
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ANTANAS SMETONA ER JO VEIKLA 
154 pust knyga.

Nel vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos Ir Antane 
Smetonos valdymo laikotarpi, negalės apsieiti be J Augustaičio n» 
ruoštos studijos ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne 
tolima Lietuvos praeit}. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpi pažistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir jvertino Antano Smetonos veikla.
J. ..agustaičio knyga galima gauti "Naujienose” darbo valandomis 
Kas negali užeiti į "Naujienas”, tai prašomas persiųsti S1.50 čeki 
arba Money Orderi, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kroštus

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

LAIKRODŽIAI |R BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
T.I.: REpublic 7-1941

A. & L. INSURANCE 4 REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigu* automobilių draudimai.

♦ Knyga “Kovos dėl Lietuvos 
Nepriklausomybės” I tomas jau 
baigiama spausdinti. Kas nori 
dar paremti knygos išleidimą, 
prašau tai atlikti iki š. m. ba- 
andžio 16 d., tad pavardės ga- 
ės būti Įrašytos į rėmėjų ar pre
numeratorių sąrašą, kuris tilps 
knygos gale. Prenumeratos kai
na — 12 dol., rėmėjų — 25 dol. 
ir daugiau. Siųsti: K. Ališaus
kas, 7312 So. Washtenaw Ave., 
Chicago, Ill. 60629. (Pr).

♦ Dail. Eugenijaus Budrio 
parodos atidarymas Įvyks šį šeš
tadienį, balandžio mėn. 15-tą 
dieną, 7 vai. vakaro, Čiurlionio 
Galerijoje, 5620 So. Claremont 
Ave. Paroda tęsis iki balandžio 
23 dienos. lankymo valandos: 
savaitgaliais nuo 11 vai. ryto iki 
9 vai. vakaro, o savaitės bėgyje 
nuo 7 —9 vai. vakaro. (Pr).

Chicagos Medžiotoju - Meš
keriotojų Klubo banketas pa
remti Jaunimo Kongresą Įvyks 
gegužės 6 d. 8 vai. vak. Mar
quette salėje. 6908 So. Western 
Ave. Gros Ramonio orkestras. 
Įėjimas ir vakarienė 5 dol. Re
zervacijoms tel. 776-8688. (Pr).

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
SET-UP AND OPERATE 

DAVENPORTS
Excellent wages, profit-sharing, group 
insurance, excellent benefits and con
ditions. Must understand English. 

SAFETY SOCKET SCREW CO. 
6501 N. AVONDALE — 763-2020

COLD HEADING
Set-up and operate. Excellent wages. 
Profit-sharing, group insurance, ex

cellent benefits and conditions.
Must understand English 

SAFETY SOCKET SCREW CO 
6501 N. AVONDALE 

TEL. 763-2020

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

LABAI PUIKUS 
IR MODERNUS MŪRINIS 

butai po 4% kambarių. Dalinis 
beismantas, pastogė ir garažas.

Gera 79-tos ir Kedzie Avė apylinkė. 
SKAMBINTI 
585-2659

5

BERWYNE — PILNA KAINA 
$20,500.

J Patrauklus 2 butų po 5 kambarius 
medinis 12-tos ir Ridgeland apylin
kėje. Gazo šilima, $235 mėnesinių 

pajamų. Tik $150 taksu.
SVOBODA, 2134 S. 61st Ct., Cicero 

Tel. BI 2-2162 arba LA 1-7038

IŠNUOMOJAMAS 3 KAMBARIU BU
TAS 1-mam aukšte pensininkams 

arba viengungiams
1437 So. 49 AVE., CICERO

LIETUVĖ PUSAMŽĖ MOTERIS ieš
ko nuomoti 4—5 arba 6 kambariu 

butą Bridgeporto apylinkėje. 
Tel. FR 6-2134.

IŠNUOMOJAMAS ^ KAMBARIU šva
rus butas su porčiu, karšiu vandeniu 
ir maudyne vaikų neturintiems ir šu
nų nelaikantiems suaugusiems. Kreip

tis i savininką pirmame aukšte 
839 WEST 33rd ST.

IŠNUOMOJAMAS Marquette Parke 
šviesus, didelis miegamas kambarys 

vyrui. Tel. GR 6-4435.

GAGE PARKE be savininkų išnuo
mojama 5 kambariu butas 

Tel. 778-6148.

REWRITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

"NAUJIENOSE”

SAVININKAS PARDUODA 
5L4 kambarių Octagon tipo bugalow 
su garažu prie gero susisiekimo, mo
kyklų ir bažnyčių. 67-tos ir Fairfield 
apylinkėje. Karšto vandens 

gazu. 
$20,500.

Tel. OL 2-2852

šilima

7 flat — OLDER WELL KEPT 
BUILDING FIVE 3’s AND TWO 4’s.
New wiring, gas heat, fire walls, 
storms and screens. Excellent trans

portation and shopping.
Northeast corner.

MARQUETTE RD & OAKLEY.

Call HB 4-0775

ATDARA APŽIŪRĖJIMUI
SEKMADIENĮ 12—4 VAL.
4600 So. ROCKWELL ST.

metų 5% kambarių 3 miegamu mū
ro namas. Dėl informacijų kreiptis i

JOHN BUD’S REAL ESTATE 
Tel. 254-5551.

7

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

LAIMINGI NAMAI
2 BUTŲ PO 5 KAMBARIUS veik 

naujas mūras. Patogi vieta — blokas 
nuo Marquette Parko. Atskiri šildy
mai. Naujas garažas. $43,000.

1 6 KAMBARIŲ LIUKSUS 15 m. mū
ras — arti Kedzie ir 81 St. Centrali- 
nis oro šaldymas, kilimai, įrengtas 
beismantas. $30,900.

2 BUTŲ MŪRAS, namas — geras, 
išnuomotas, kambarių sistema. , Arti į 
rytus nuo mūsų. Tinka pensininkui 
gražiai gyventi ir gauti dolerių prie
dą. Kaina $21,000.

5 BUTŲ 25 M. MŪRAS — visai arti 
ir pačiam Marquette Parke. Puikus 
įrengimai. Dideli modernūs kamba
riai ir virtuvės. Labai patraukli 
kaina. Teiraukitės.

TIKRAI 1% AUKŠTO 2 butų mūras 
20 metų. 2 auto garažas. Gazo base
board šildymas. Gražus, sausas įreng
tas beismantas. Marquette Parke. — 
$35,000.

10 BUTŲ MŪRAS, apie $14,500 
nuomos, Marquette Parke. Kaina 
$74,700. Investuokite pelningai ir 
saugiai.

DIDELIS 6 kambarių mūras. Mo
dernus 2 auto garažas, kabinetų vir
tuvė, gazu' šildymas. Puikus namas 
gyventi Marquette Parke. $22,500.

ŽEMĖS — 30 pėdų su garažu prie 
pat parko. $10,400.

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

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr., 
po 3 mieg., alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40,500.

6 KAMB. MŪR., moderni virtuvė ir 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
šild. gazu. Marquette Parke. $21.500.

APYNAUJIS aukšto mūr., alum, 
langai, šiluma gazu, Įrengtas rūsys. 
2-jų autom, garažas. Marquette Par
ke. $36.500.

GRAŽUS 4 BUTŲ mūr., alum, lan
gai, karštu vandeniu šild. gazu. mo
dernios vonios. Mūr. garažas. Mar
quette Parke. $52.000.

VIRŠ 50 PĖDŲ pločio, gražus kam
pinis sklypas, 2-jų butų namui. Oak- 
iawn. Teiraukitės.

LABAI GERAS 10 butų mūras, 1 
automobiliu mūro garažas, Marquette 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-condftioning 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

STOGŲ DENGIMAS IR TAISYMAS 
Įsteigta prieš 60 metų.

Įvairių rūšių ir tipų stogai, kaminai, 
vandens nutekėjimo rynos, vamzdžiai 
Uždedami nauji ir atnaujinami, patai

somi ir nudažomi.
Pilnai apdrausta.

Darbas garantuojamas.
Skambinti bet kada

521-6047 arba 935-2660

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-93

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapoli* 
3208% W. 95th St. 

GA 4-8654

BIZNIERIau KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOJE” —TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE




