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EUROPOS ŪKININKAI NERIMAUJA

IŠ VISO PASAULIO

WASHINGTONAS. — Vals
tybės departamentas atmetė so
vietų protestą dėl žydų veiklos 
Amerikoje, nurodydamas, kad

BRIUSELIS. — Europos Bendrosios Rinkos žemės ūkio 
ministerial paskelbė ūkio produktų kainų pakėlimus, nors jie 
žymiai mažesni už ūkininkų reikalavimus. Briuselyje įvykęs 
šešių valstybių ūkininkų žygis ir protesto demonstracija buvo 
istorinis įvykis, nes pirmą kartą šešių valstybių piliečiai kovoja 
bendromis jėgomis prieš savo vyriausybių politiką, ūkininkų 
pyktį sukėlė Bendrosios Rinkos vyriausio žemės ūkio specialisto 
olando Sicco Mansholt planas sumažinti smulkių ūkių skaičių. 
Jis organizuoja pensijų fondą, kuris mokėtų ūkininkams, pasitrau
kiantiems iš savo nepelningų ūkių, pensijas.

Europos ūkininkai sako, kad 
žemės ūkiai yra tautų nugar
kaulis. Prisirišimas prie žemės 
yra ypatingai ryškus Prancūzi
joje, kuri turi daug savo proble
mų su ūkininkais. Kai kur, kaip 
Italijoje, ūkiai yra labai menki, 
vos pajėgia išsilaikyti, nekalbant
apie gamybą eksportui į kitas daug žydų Gynybos lygos narių 
rinkos šalis. Ūkininkai nenori 
keisti savo gyvenimo būdo ir pa
likti šimtmečiais dirbtas žemes. 
Rinkos planuotojai siūlo ūkinin
kų vaikams vykti į miestus, į 
pramonę^ siūlo jiems stipendi
jas ir paskolas.

Ūkininkai protestuoja, kad jų 
gyvenimas yra sunkesnis už 
miestų darbininkų ir reikalauja 
didesnių atlyginimų už savo pro
duktus. Ūkininkų gyvenimo ly
gis nusmuko, lyginant su darbi
ninkų gyvenimu. Pramonės ga
minių kainos pakilo ir kasmet 
kyla, o ūkininkų produktų kai
nos nekyla.

Charakteringa padėtis . yra 
-Prancūzijoje, čia yra astuoni 
milijonai karvių, tačiau prancū
zai pieno nemėgsta gerti, nors 
sunaudoja daug sūrio, sviesto 
ir jogurto. Vienu metu Prancū
zija sandėliuose turėjo 200,000 
tonų sviesto, šiuo metu tas 
sviesto kiekis sumažėjo iki 100, 
000 tonų, tačiau susirinko apie 
229,000 tonų pieno miltelių. Bu
vęs premjeras Mendes-Frahce 
pagarsėjo visame pasaulyje sa
vo įstatymais, kurie verstų pran
cūzus sunaudoti daugiau pieno, 
bet jie geriau mėgsta vyną ir 
premjerui nepavyko pakeisti 
tautinių papročių.

Prancūzijoje abejojama, ar 
greitai pavyks pakeisti esamą 
padėtį. Ilgainiui, gal, Bendro
sios Rinkos politika pradės ro
dyti vaisių, tačiau kol kas, ūki
ninkų padėtis yra sunki ir jų 
kantrybė vis greičiau išsenka.

Amerikoje policija suėmė, tačiau 
sovietai dar nesuėmė nė vieno 
asmens iš tų, kurie Maskvoje 
persekioja amerikiečius diploma
tus ar korespondentus.

PRAGA. — Čekoslovakijoje, 
pasibaigė 19 nelegalios “socia
listų” partijos narių teismas, ku
ris skyrė labai nuosaikias, ma
žas bausmes, nors kaltinamieji 
buvo kaltinami priešvalstybine 
veikla. Jie dalino lapelius pro
testuojančius prieš Dubčeko re
formų likvidavimą. Grupėje bu
vo trockistų, maoistų, Tito šali
ninkų, kurie teisme aiškinosi ne
są prieš socializmą, bet einą prieš 
kai kuriuos valdžios metodus. 
Grupės vadas Petėr Uhl gavo 4 
metus, aštuoni gavo nuo 18 iki 
30 mėnesių, kiti — iki 15 mė-: 
nešiu kalėjimo. Du visai buvo 
išteisinti.

ATĖNAI. — Graikija pami
nėjo savo nepriklausomybės 150 _• 
metų sukaktį. Parade nedalyva
vo premjeras Papadopoulos, kas 
sukėlė gandus, kari jis serga ar
ba netenka valdžioje įtakos.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Vakar sustiprėjo vietnamie
čių ekspedicinių dalinių kovos su 
komunistais Kambodijoje.

Londone policija ieško sep
tynių vyrų, kurie sustabdę gat
vėje šarvuotą automobilį, pagro
bė 1.8 milijonus dolerių, kurie 
buvo vežami vienai įmonei dar
bininkų algoms.

Izraelio biudžetas, kurį par
lamentas patvirtino, skiria gy
nybos reikalams 40', visų pa
jamų. Vyriausybė labai susti
prino baudas už narkotikų par
davinėjimą — iki 15,000 dol. ir 
kalėjimo bausmę pakėlė iki 10 
metų.

Belfaste, šiaurinėje Airijo
je bomba sužalojo valdančios 
protestantų partijos centro įstai-

PAKISTANAS PASIRYŽO SUTRAMDYTI 
RYTINĖS DALIES MAIŠTININKUS
DACCA. — Rytiniame Pakistane prasidėjo civilinis karas. 

Politinis bengalų vadas šeikas Rahman, nutrūkus deryboms su 
prezidentu Yahya Khanu, paskelbė generalinį streiką. Prezidentas 
išskrido į Vakarinį Pakistaną, o Daccos radijo stotį užėmė ka
riuomenė. Kareiviai atidarė ugnį į civilius Rangpure ir Chitta- 
gonge, kur bengalai uoste bandė trukdyti kariuomenei iškrauti iš 
laivų amuniciją. Tikrų žinių nėra, tačiau pranešimai apie susišau
dymus įvairiose vietose sako, kad žuvusių skaičius siekia 400, o 
sužeistųjų — tūkstančius.

Romon ateina pavasaris. Gatvių dailininkai pigiai, už 5 dolerius, nu- 
paišo praeiviu portretus, kuriuos labai perka užsienio turistai.

Bombos Italijoje 
Tito vizito proga 

ROMA. — Jugoslavijos prezi
dento Tito vizito Italijoje proga 
kažkas susprogdino bombą prie 
jugoslavų konsulato Milane. Nie
kas nebuvo sužeistas, tačiau iš
byrėjo konsulato langai. Viena 
bomba sprogo ir ant geležinkelio 
tarp Venecijos ir Triesto Spro
gimas suvėlino traukinius.

Italų policija labai saugo sve
čią iš Jugoslavijos. Dvi dienas 

|Tito gyvens Kvirinalo rūmuose,
šiol didelės sumos būdavo mo-. įaip vyriausybės svečias, o vė- 
kamos už prezidentų Vashingto- ]jau persikels į Jugoslavijos am- 
no ir Lincolno dokumentus. basadą Vatikane. Jis bus pirmas 

~ komunistų valstybės vadas, pra-

New Yorke manuskriptu iš
pardavime buvusio prezidento J. 
F. Kennedy ranka rašyta citata 
"Ask not what your Country 
can do for you”... buvo parduo
ta už 11,000 dolerių. Išėjo už 
vieną žodį po 500 dolerių. Iki

TURKU GYVENTOJAI AMERIKIEČIŲ 
NEMĖGSTA, 0 RUSŲ LABAI NEKENČIA

ANKARA. — Naujasis Turkijos premjeras Nihat Erim pa- 
I reiškė, kad Turkija liks toliau ištikima Amerikos sąjungininkė ir 
iNato organizacijos narė. Generolas Muhsin Baiur, Turkijos avia
cijos viršininkas, paaiškino: “Turkija negali viena, savo jėgomis 

>išsilaį^yti šioje pasaulio dalyje, todėl jai. reiki&jsijungti j vieną 
iš blokų) o tas bloką? negali būti Rytų”. Paskutiniu metu pa- 

, blogėjo turkų santykiai su amerikiečiais, kurių, kaip stebėtojai 
sako, turkai gan nuoširdžiai nemėgsta. Iš kitos pusės turkai ne
kenčia savo istorinių priešų rusų.

Turkijos nuotaikos Amerikos 
atžvilgiu pasikeitė žymiai po kri
zės dėl Kipro salos. Turkų gin
čuose su Graikija Amerika ban
dė išlaikyti neutralumą, o tur
kai tikėjosi, kad Amerika palai
kys Turkijos pusę. Prieš Ame-

grąžinimas labai rusus supyki
no, Kremlius kol kas nepanaudo
jo jokių represijų, neatšaukė su
sitarimų, nedarė kitų keršto 
veiksmu. C

no ir Lincolno dokumentus.

BONA. - 
kietija pasirašė naują oro ke
lionių sutartį, kuri padidins oro 
susisiekimą tarp abiejų valsty
bių.

— Izraelis ir V. H nakti Vatikane. Iš viso
•___ XX _______'

Tito vizitas tęsis penkias dienas.
Prezidentas Tito ir Italijos vy

riausybė susitarė savo derybose 
neliesti Triesto ir Dalmatijos 
klausimu. Tos žemės, buvusios 
italų rankose, po karo buvo per
leistos Jugoslavijai, tik Triesto’ 
miestas pasiliko Italijoje. Dėl 
tų žemių tarp abiejų valstybių 
ilgą laiką nebuvo nuoširdžių san
tykių. Tito pareiškė, kad drau-

SANTIAGO. — Čilė ir šiau-. riką, nuotaikas sustiprino ir ame- 
rėš Vietnamas pasirašė preky- rikiečių kareivių buvimas Tur
bos sutartį, o netrukus pradės kijos žemėje. Amerikiečiai daž- 
derybas dėl diplomatinių santy-J 
kių užmezgimo.

Khe Sanho bazė 
Vietname tuštėja

WASHINGTONAS. — Gyny
bos departamentas įspėjo šiau
rės Vietnamą, kad jo naujai sus
tiprintas artilerijos baterijas ir 
raketų lizdus demilitarizuotoje 
zonoje gali pulti Amerikos avia
cija, jei iš tų naujų pozicijų ko
munistai pradėtų šaudyti.

Paskutiniu metu komunistai 
pristatė demilitarizuotoje zono
je daug naujų ilgų distancijų ar
tilerijos pabūklų. Nežinia ar ko
munistai planuoja tais pabūk
lais paremti savo planuojamą 
puolimą ar jie juos sutraukė 
laukdami Pietų Vietnamo ka
riuomenės puolimo. Pentagono 
kalbėtojas pagrasino, kad "gy
nybinis atkirtis” gali būti pa
naudotas prieš komunistų arti
lerijos pabūklus.

Khe Sanho bazėje jau mažai 
liko lėktuvų ir helikopterių, nes 
komunistų baterijos jau 10 die
nų apšaudo bazę. Du pakilimo 
takai, abu po 3,900 pėdų ilgumo, 
liko tušti. Amerikiečiai karei-

nai padaro įvairių išsišokimų, 
kurie jautrius ir išdidžius tur
kus labai paveikia.

Prisideda ir tas, kad Ameri
kos grandinis gauna algą, kuri 
yra lygi Turkijos pulkininko al
gai. švaistymasis pinigais, įvai
rios liuksusinės prekės ameri

kiečių kariuomenės krautuvėse 
, kelia turkų pasipiktinimą ir pa- 

virt “lOT emigrantą žĄiu' i„ į!““** propagandai

atvyko j Izraelį
TEL AVIVAS. — Iš Sovietų 

Sąjungos į Izraelį, per Austriją' 
atvyko didžiausias ligšiol skai
čius, ■
Lydos aerodrome jie buvo la
bai šiltai sutikti, kai kurie išli
pę iš lėktuvo puolė ant kelių ir 
bučiavo aerodromo cementą.

Atvykusių tarpe buvo jaunas 
mechanikas iš Rygos, Latvijos, Į 
Jis paskaitė atvykusioms pasi
tikti Izraelio piliečiams poemą,' 
kurią jis parašė sužinojęs, kad 
jam leidžiama išvažiuoti iš So-j 
vietų Sąjungos. Jis 10 metų 
laukęs leidimo.

Viena moteris iš Charkovo pa
pasakojo apie jauną Sovietų Są
jungoje likusį žydą, kuris pada
vė prašymą važiuoti į Izraelį ir 
atsisakė eiti į Raudonąją Armi
ją, nes jis laikąs save Izraelio 
piliečiu. To jauno žydo gyvy
bei gresia pavojus, nes Sovietų 
Sąjungoje negalima atsisakyti 
tarnauti kariuomenėje.

viai laukia įsakymo pasitraukti 
iš šios bazės, kurią praeityje lai
kė Amerikos marinai ir irgi bu
vo priversti pasitraukti dėl nuo
latinės komunistų artilerijos ir 
minosvaidžių ugnies.

i nustatyti nuotaikas prieš Ame
riką. Net ir Amerikos parama 
Turkijai kartais kairiųjų yra iš
aiškinama, kaip Amerikos pa
stangos išnaudoti Turkiją, ją 
pajungti Amerikos interesams.

Turkijoje lengvai girdimos 
i Bulgarijos televizijos programos 

q’ ir iš Rytų Vokietijos siunčia
mos Leipzigo stoties radijo tran
sliacijos. Turkams, turėjusiems 
iškilią istoriją ir laikantiems sa
ve Europos dalimi, labai skau
dūs yra komunistų aiškinimai, 
kad Amerika turkus laiko atsi
likusiais, žemesniais sutvėri
mais, panašiais į Haiti ar Kon
go negrus. Nuotaikos prieš ame
rikiečius Turkijoje sustiprėjo 
neseniai; kada į Turkiją buvo at
kelta daugiau amerikiečių karei
vių. Nuo 1964 metų buvo pra
dėta artimiau bendrauti su so
vietais.

Pati Maskvos ambasada laiko
si labai nuosaikiai ir korektiškai. 
Didelis sovietų spaudimas buvo 
daromas dėl lietuvių Bražinskų, 
kuriuos Maskva reikalauja su
grąžinti sovietams. Nors nesu-

TELAVIVAS. — Izraelio ra
binų taryba nutarė palengvinti 
iš Sovietų Sąjungos atvykstan
tiems žydų šeimų nariams per
ėjimo į žydų tikėjimą procedūrą. 
Patirta, kad daug sovietų žydų, 
norėdami važiuoti į Izraeli, pa
meta savo ruses žmonas, nes 
galvoja, kad ne žydžių vedimas 
gali apsunkinti imigraciją Į Iz
raelį.

VARŠUVA. — Lenkijoje jau 
nėra vilties išgelbėti 11 anglia
kasių, kurie antradienį buvo už
griauti kasykloje.

Laose bus • 
daugiau puolimų 

SAIGONAS. — P. Vietnamo 
greitas atsitraukimas iš Laoso*
nereiškia, kad panašūs žygiai ne- gystė tarp Italijos ir Jugoslavi- 
bus kartojami. Saigono karinė jos yra pavyzdys, kad ir skirtin- 
vadovybė numato vykdyti grei- gų socialinių sistemų besilaikan- 
tus trumpus puolimus, kuriuos 
nedidelės jėgos, tarp 500 ir 1,000 
kareivių, helikopteriais pultų 
kurią nors Laoso vietovę, sunai
kintų sandėlius, sunkvežimių 
parkus, užminuotų kelius, su
sprogdintų tiltus ir vėl pasi
trauktų, priešui pradėjus siųsti 
sustiprinimus.

Saigone kalbama, kad pats 
prezidentas Thieu įsakęs nu
traukti ofenzyvą Laose, nenorė
damas, kad jo daliniai turėti] dar.
sunkesnių nuostolių. Amerikie- Lanusse, armijos vadas, 52 me
čiai patarę pasiųsti daugiau ka- tų amžiaus. Pagal naujai pa- 
reivių ir pratęsti ofenzyvą La- skelbtą planą gen. Lanusse bus 
ose, tačiau prezidentas Thieu ne
norėjęs prarasti savo geriausių 
dalinių.

Čios tautos gali turėti vaisingus 
ekonominius ir politinius ryšius.

Naujas Argentinos 
prezidentas Lanusse

BUENOS AIRES. — Karinė 
Argentinos vyriausybė, pašali
nusi prezidentą Levingstoną, pa
skelbė, kad prezidento pareigas 
eis generolas Alejandro Agustin

■ Z"

šios išvaizdos antena bus netrukus iškelta į erdves ir padės susi 
siekti karo aviacijos lėktuvams net 1,200 myliy nuotolyje.

prezidento vietoje vienerius me
ntus, po to prezidento pareigas 
eis admirolas Pedro Alberto Gna- 
vi, 52 metų karo laivyno virši
ninkas, o po vienerių metų pa
reigas iš jo perims generolas 
Carlos Alberto Rey, 49 metų ka
ro aviacijos viršininkas.

Argentinos spauda pranešė, 
kad dviem savaitėm Argentino
je bus sustabdytas mėsos parda
vimas. Mėsos trūkumas, pasi
reiškęs Argentinoje, buvo vie
na iš didžiausių buvusio prezi
dento klaidų. Jis smarkiai pa
kėlė ūkininkams mokesčius, tie 
išpardavė savo galvijus ir jų 
skaičius Argentinoje labai su
mažėjo. Praėjusią savaitę į 
skerdyklas buvo pristatyta 25,• 
000 galvijų, kada normaliai tas 
skaičius turėjo būti apie 125,000, 
kaip buvo pernai tuo pačiu laiku.

Indijos žinių agentūra praneša 
apie kovas Daccoje, Rytinio Pa
kistano sostinėje. Pakistano vy
riausybė uždraudė visą politinę 
veiklą, susirinkimus, demonstra
cijas ir paskelbė draudimą vaka
re pasirodyti miestų gatvėse. 
Kareiviams įsakyta šauti į kiek
vieną, kuris draudimo neklau
sys. Visi suimti bus karinių 
teismų teisiami. Pakistanas pa
skelbė griežtą cenzūrą spaudai, 
radijo stotims .ir televizijai. Vi
si bankai ir mokyklos uždarytos. 
Visi darbininkai įsakyti sugrįžti 
į darbus per 24 valandas arba 
jiems gresia karo teismai.

Iš Ryti] Pakistano į vakarus 
atvyko laivu apie 1,000 pundžia- 
biečių — Vakarų Pakistano gen
tis — nes Rytiniame Pakistane 
jų gyvenimas tapo neįmanomas. 
Bengalai juos persekioja.

šeikas Rahmanas, kariuome
nei užėmus Daccos radijo stotį, 
per slaptą radijo siųstuvą pasakė 
kalbą, ragindamas savo pasekė
jus kovoti už laisvę ir nepri
klausomybę. "Tegul Alachas 

"jus laimina”, pareiškė šeikaš. 
Pranešimai sako, kad dar apie 
10,000 Pakistano kareivių atvy
ko į Rytinį Pakistaną ir dabar 
čia yra 70,000 gerai ginkluo
tos kariuomenės.

Pakistane esą, amerikiečiai ne
sijaučia gerai, nes Pakistano po
litikai kaltina Ameriką dėl da
bartimi] sunkumų. Vienas po
litikas kalboje pareiškė, kad Pa
kistaną siekia išardyti Amerika, 
Izraelio premjerė Goldą Meir ir 
Indijos — Indira Gandhi. Ame
rika nemėgsta musulmonų, net 
boksininkui Muhammad Ali pra
laimėjus bokso rungtynes, pa
kistaniečiai teigė, kad tai buvęs 
ČIA sąmokslas prieš musulmo
ną.

Vakarinis Pakistanas nepa
miršta ir to fakto, kad Amerikos 
ambasadorius Pakistane Joseph 
Farland, važiuodamas į Tailan- 
diją Rytiniame Pakistane pada
rė šeikui Rahmanui vizitą.

H0NG KONGAS. — š. Viet
namo laikraščiai ketvirtadienį 
išleido specialias laidas, praneš
dami apie P. Vietnamo kariuo
menės pralaimėjimą Laose. Laik
raščiai giriasi, kad kovose Sai- 
gonas neteko 15,400 kareivių.

Sen. Ed. Kennedy 
puola vyriausybę 
WASHINGTONAS. — Demo

kratijų partijos valstijų pirmi
ninkų suvažiavime labai griež
tą kalbą prieš Amerikos veiks
mus Laose pasakė sen. Edward 
Kennedy. Jis laiko Laoso žygį 
didžiausiu pralaimėjimu, kuriam 
prarasta daug Amerikos heli
kopterių ir lakūnų, o vietnamie
čių panikos pilnas bėgimas iš 
Laoso parodęs, kad tas žygis pa
sibaigęs gėdingu pralaimėjimu.

Sen. Kennedy priminė ir tai, 
kad nei prezidentas nei kiti vy
riausybės nariai nepaklausė, 
kiek tūkstančių Laoso gyvento
jų žuvo nuo Amerikos lėktuvų 
puolimų. Jau prieš šią invazi
ją Laosas netekęs 50,000 žmo
nių. Kiek dar jų žus ateities eks
pedicijose, klausė senatorius. Ar 
Amerika galės kada nusiplauti 
rankas nuo nekalto Azijos krau
jo, klausė Kennedy?



Kas nori autobuso?

Marginiuose iki 3 v*1* P* P- 
šeštadienį

Kristina Bartulienė, Praunmė 
Ragienė, Albertas Snarskis, 
Juozas Aleksiūnas, Alvina 
Giedraitienė, Juozas Laurušonis, 
Ričardas Sabonis, Eleanora 
Zapolienė ir Edvardas Radvilas. 
Baletą šoka Violeta Karosaitė 
ir Jaunutis Puodžiūnas.
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CHICAGOS LIETUVI V CHORAS “PIRMYN” STATO JOHANN STRAUSS‘0 OPERETĘ

Šį šeštadienį, kovo mėn. 27 d.

Pavyzdingi trečios ir ketvirtos kartos lietuviai
Jau visa eilė naujųjų lietuvių į KX<7‘ 

ateivių vaikų, kurie nelanko Ii- į gĮ t '■ 
tuanistinių mokyklų ir su tėvais < jk 
namuose kalba tik angliškai, sun
kiai “beįkerta” lietuviškai. Dėl 
to su pagarba reikia sveikinti 
tuos net trečios-ketvirtos kartos

*
EKSKURSIJOS

KAINA 8776.00 
Išvyksta iš Bostono: 

BIRŽELIO 3, LIEPOS 14, 
RUGPJŪČIO 26. 

Lietuvoje šios grupės praleis 
po 11 dienu.

Dalyviu skaičius ribotas — 
NĖSrVELUOKITE 

Dėl smulkesnių žinių ir regist
racijos kreipkitės i 

TRANS - ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE 
390 WEST BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
Telefonas: (617) 263-8764 

Savininkė: Aldona Adomonienė

Sol. ELEONORA ZAPOLIENĖ

senųjų ateivių vaikus, kurie 
tik dar gerai kalba lietuviškai, 
bet ir pluša plačiuose lietuviš
kojo kultūrinio gyvenimo baruo
se.

• IF

• IF

• IF

you would like to have the .companionship of another* person 
in your home.

you would like to share your home with someone who needs a 
home and a friend.

you need to supplement your income.
We may have an answer for you. Our hospital Foster Home Care 

staff will continue to work with you and the patient, after discharge. 
• IF you would like to open your home to a patient from Oak Forest

Hospital Foster Home Care program, please call:
928-4200 (Chicago line) 

687-7200 (Suburban line) 
Ext. 246 or 247

CRANE SAVINGS and Loan Association

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

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

on 
investment 

account

J mokama vieny
— metu certifi-

4 estams. Mažiau
sia $5,000 
ar daugiau

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.

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

Prašome aplankyti naują musu namą.

IlSOtH

STANDARD
NSVREO

“DIE FLEDERMAUS”
— 8:00 vai. vak.; sekmadienį, kovo mėn. 28 dieną — 3:00 vak p. p 
Maria High School Auditorijoje

ir prie kasos:
šeštadienį nuo 7 vai. vak.
sekmadienį nuo 2 vaL p* p.

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, flfinois 60632 • 847-1140 

ASSETS OVER $149,500,000. RESERVES OVER $13,500,000.
OFFICE HOURS:
\tonday&Thursday, 9 a.m. to 8 p.m. • Tuesday & Friday,9 a.m. to 4 pjn.
Saturdav, 9 a m. to 12 Noon • Wede^dr no business transacted.

Prie šių pagarbos nusipelniu
siųjų priklauso Eleonora ir Pra
nas Zapoliai. Juodu ne tik pa
tys yra įsijungę į lietuviškosios 
kultūros veiklos ratą, bet jau 
spėjo įtraukti ir savuosius vai
kus — ketvirtosios kartos lietu
viukus.

Eleonoros Mellas - Zapolienės 
tėvai yra gimę Amerikoje. Jos 
senelė, dar jaunutė atvykusi iš 
Lietuvos, savo atmintyje atsi
nešė gausų iš mamos išmoktų 
lietuviškų dainų kraitį. Tuo krai
čiu — lietuvių liaudies dainomis 
ji dalinosi ne tik su savo vai
kais, bet ir su vaikaičiais. Jau
nutė Eleonora, iš senelės prisi
klausiusi senųjų lietuviškų dai
nų, jas pamėgo ir pati pradėjo 
jas dainuoti.

Dvylikos metų būdama, ji pra
dėjo pianinu skambinimo studi
jas Čikagos konservatorijoje, 
kurios truko penkerius metus.

Turėdama gerą balso medžia
gą ir didelį norą dainuoti, sulau
kusi aštuoniolikos metų, Eleo
nora įstojo į muz. Alice Ste
phens muzikos ir dainavimo stu
diją. Šioms studijoms tęsti ga
vo dvejų metų stipendiją. Tuo 
pat metu ji lygiagrečiai dainavo 
šios muzikos vadovaujamame 
mergaičių ansamblyje, protar
piais gaudama atlikti ir solo par
tijas. Su šiuo ansambliu Eleo
nora yra aplankiusi visas dides- 
niąsias JAV ir Kanados lietuvių 
kolonijas.

Lietuviškos dainos meilė tuo 
pačių metu ją atvedė į “Pirmyn” 
chorą, kurio statytose eperetė- 
se ji gavo atlikti kai kuriuos 
vaidmenis.
^Nors melų skyrusi pi

aninu skambinimo studijoms, bet 
labiau josios širdį pririšo dai
na. Pati dainos grožį pamėgusi, 
rūpinasi, kad ir jaunoji karta šį 
didelį lietuvių tautos turtą Įpras
tų branginti.; šia mintimi gy
vendama, Eleonora Zapolienė jau 
devynerius metus Marquette 
Parko Fieldhouse moko 3-4 kar
tos aukštesniųjų mokyklų am
žiaus lietuviukus lietuviškų dai
nų.

Besišnekant su šia nuoširdžia 
lietuviškos dainos puoselėtoja pa
aiškėjo, kad, be minėtų asmenų, 
josios lietuvybę padėjo sustip
rinti ir dabartinio gen. konsulo 
Dr. P. Daužvardžio sūnūs, su 
kuriais ji lankė lietuviškus pa
rengimus. — Į lietuviškų tauti
nių šokių meną ją ir jos vyrą 
Praną Zapolį įtraukė Vytautas 
Belajus.

Kaip Eleonora jaunajai kartai 
perteikia lietuviškąją dainą, taip 
Pranas Zapolis — lietuvių tauti
nius šokius, mokydamas to me
no jaunuosius vyčius ir su jais 
gražiai pasirodydamas svetim
taučiams. — Be to, Pranas Za
polis jau devyneri metai kai mo
ko gražiųjų lietuviškų kalėdinių 
papuošalų — šiaudinukų — or
namentikos darbelių, ši jo pra
dėtoji Įgyvendinti idėja jau yra 
paplitusi Amerikos, lietuvių vi
suomenėje. . v.

Abu Zapolių vaikai — sūnus 
Robertas ir dukra Karolina — 
eina tėvų pramintu lietuviško
sios kultūros tęstinumo keliu.

Be kitų lietuviškųjų darbų, 
švelnaus būdo treciosios kartos 
Amerikos lietuvaitė Eleonora Za
polienė šiuo metu yra įsijungusi 
į atgaivintąjį “Pirmyn” chorą 
ir kovo 17-28 dienomis statomo
je “Šikšnosparnio” operetėje at
liks Adelės sesers Olgos vaidme
nį.

Kad daugiau tokių Zapolių bū
tų — lietuvybė čia nežūtų.

Ig, Serapinas

CICERO
Ruošiasi Velykoms

Kieno labui ta “reforma”?
Dabartinis Cook apskrities 

tarybos pirmininkas George 
kad Illinojaus 

seimui (generalinei asamblė
jai) greitu laiku bus įteiktas 
įstatymo pasiūlymas pakeisti 
nuosavybės mokesčių (proper
ty tax) mokėjimų sistemų taip, 
kad tie mokesčiai vietoje du
kart per metus būtų mokami 
šešis kartus per metus, tai yra 
kas du mėnesiai. Toks suma
nymas buvęs įteiktas jau 1969 
metais, bet neturėjęs pasiseki
mo. Dabar Dunne tikįs, kad 
jo sumanymą parems abidvi 
partijos.

Senąja tvarka nuosavybės mo
kesčiai buvo surenkami gegu
žės 1 d., o balansas rugsėjo 1 
d., bet per daugelį metų tos 
datos neprisilaikyta. Šiemet 
laukiama net trijų mėnesių su
vėlavimų.

Krautuvės perpildytos prekė-; Dunne pranešė, 
mis. Visur žiba-gražu. Mano 
patyrimu, nėra, jokio reikalo va
žinėtis toli ir ieškoti reikalingų 
dalykų kitur, kuomet visa tai 
galima geriausiai rasti vietoje, 
tuomi sutaupysite laiką ir pini
gus. Mūsų biznieriai yra dos
nūs saviems reikalams, o šven
čių proga jų firmų vardai ir pa
vadinimai mirgėte mirga mūsų 
laikraščiuose. Tad, mieli mano 
senieji pažįstami, laikykimės se
nojo priežodžio — savas pas sa
vą!

Ponia Ambrozienė pasitraukė 
iš biznio — šio mėnesio 15 dieną 
jos maisto krautuvę perėmė Ka
zys ir Liudas Griauzdės, 1439 
So. 49th Avė. Ta vieta nuo se
novės laikų žinoma, ją laiko lie
tuviai ir čia randamas platus 
pasirinkimas visokiausių lietu
viškų maisto produktų. Čia vi
suomet randami ir mūsų lietuviš
ki laikraščiai.

Remkite savąją spaudą. Lie
tuviški dienraščiai ir laikraščiai 
gaunami minėtoj Gruzdės krau
tuvėj, 1439 So. 49th Avė.; Va
siliausko maisto krautuvėj 1335 
So. 49th Avė.; 1447- So. 50th 
Avė. ir St. Karečko vaistinėje,

i 5000 W. 16th Street.
Matote, savo lietuviškos spau

dos platus pasirinkimas. Paš
tas dažnai neatneša arba labai 
suvėlina, o krautuvėse visuomet 
rasite tik imkite ir skaitykite, ir 
būkite sveiki, o tikrai sulauksi
me linksmų’Velykų ir /malonaus 
pavasario, kuomet močiutė sau
lutė visus atgaivins.'

K. P. Deveikis

— Kaip puiku su Jumis susi
pažinti. Aš esu jo motina!

Yra ir pačių jauniausiųjų, pa
vadintas Mažųjų skyrius, uži
mąs tris puslapius, kuriame 
trumpučiais rašinėliais reiškiasi 
Irena Adamonytė, Asta Kličiutė, 
Ina Lukoševičiutė, Regina Ver- 
bylaitė, Kristina Niedvaraitė, 
■Romas Staškevičius, Juozas Jo
nelis, Kristina Kličiutė ir Tere
sėlė Keršytė. jp

SKAITYK PATS IR PARAGINGKITUS SKAITYTI

Atsiųsta paminėti
Montrealio jauniausias atžalynas

LIEPSNA Nr* 3. Montrealio 
lituanistinės mokyklos mokinių 
žurnalėlis,. Su apianka 18 psl. 
Datuotas 1971 metų Vasario 16 
diena. Redaguoja Rasa Lukoše
vičiutė —! redaktorė; Gintaras 
Nagys — padėjėjas ir dvi juokų 
redaktorės! Vida Burbaitė ir 
Dana Styraitė. Iliustracijų pie
šėjas Rimas Ališauskas. Gana 
platus sporto skyrius, redaguo
jamas Alberto Skučo ir Rimo 
Ališausko. Dvi administratorės: 
Rūta Rudinskaitė ir Rūta Po- 
causkaitė.

Turinyje: Redaktorės žodis ir 
10 rašinėlių, kurių autoriai yra: 
Regina Kudzmaitė, Andrius La
pinas, Rūta Rudinskaitė, Rimas 
Piečaitis, Vida Kudzmaitė, Gin
taras Brikis, Kristina Tanner, 
Dalia Lukauskaitė, Julytė Ada
monytė, Rasa s| Lukoševičiutė 
(Vaičiulaičio ‘Mūsų mažosios 
sesers” recenzija).

Visas penketukas reiškiasi po
ezijoje ir visos penkios mergai
tės. Užtat bent šeši rašo iš spor
to srities ir visi šeši — vyrai.

Būsimosios poetės — Vida 
•Morkūnaitė, Livija Stankevičiū
tė, Loreta Povilaitytė, Rūta Stan 
kevičiutė ir Vilija Povilaitytė. 
Sportininkai: Gediminas Mu
rauskas, Andrius Tanner, Linas 
Pečaitis, Linas Staškevičius, Vy
tautas Ladyga ir Alfredas Pali- 
šaitis. Beje, J iokų puslapį ant
rašte “šypsokis” prirašiusi vie
na Regina Kudzmaitė. Kad au
torės “juokų gyslelės” turima, 
rodo kad ir šiokia iš dešimties 
šypsenų:

— Labas, ar galėčiau pasima
tyti su šios įstaigos vedėju?

— Gaila, jis yra labai užimtas, 
nieko nepriiminėja... Nebent Jūs 
esate giminės?

— žinoma, aš esu jo sesuo!

atlošiamomis sėdynėmis ir vi
somis padangomis parduodami 
po $11,250 iki $17,000. Daugu
mas tų autobusų jau važiavę 
iki pusantro milijono mylių ir 
daugiau...

Greyhound turi 5,000 autobu 
sų, kurie šiuo metu kasdien 
su važinė j a po pusantro milijo
no mylių.

Greyhound korporacija pa
skelbė savo padėvėtų autobusų 
išpardavimą. Siūloma pirkti 
įmokant 25 nuošimčius, o 1L 
kusią sumą išmokant dalimis 
per 36 mėnesius. Autobusai 
1954, ’55, ’57, ’58 ir 60 metų mo
deliai, daugelis “Scenocruise- 
riai” po pusantro aukšto, su 
patogumais, oro reguliavimu,! pirkite ja v taupymo bonus

Nuo
[ 1914 metų

Midland Savings aptar 
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū- 

| sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą, 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Į Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000

Frank Zogas. President

CZ /o
Passbook Savings 

L All accounts com* 
pounded daily — 

paid quarterly

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 50532

PHONE: 254-4470

'o
2 Years Savings 

Certificate 
(Minimum $5.000)

BACEVIČIAUS PADĖKA

UP TO

NSURED

Chicago Savings and Loan Assn.
JOHN PAKEL, Sr. Chairman of tho Board. . Mr*. PHIL PAKEL, ProtlJonf

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. JL, Toes. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8. Sat. 9 to 12:30

TINI SAT1NGS \'tf>

Nuoširdžiai dėkoju nenuilstamam 
savo štabui, lietuviškam jaunimui, bal
suotojams ir visiems prisidėjusiems 
rinkiminėj kompanijoj, renkant mane 
miesto tarybos 13-tojo waxdo atstovo 
pareigoms.

8£t Pripažįstu, kad .buvo parodyta 
šilta patriotinė parama.

Bendras darbas ir patirtis mus 
sujungė. Tatai padrąsins ateity ir ki
tus ryžtis dar didesniems užsimoji
mams ir laimėjimams.

Mūsų vienybė suteiks politinį svorį Marquette Parko kolonijai ir 
šio krašto lietuviams. r; JUOZAS BACEVIČIUS

Chicago Savings
ind Loin AtioelatiH SAFITY OP

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

£ % PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

j %% PER annum
ON CERTIFICATES 

OF $1000
ONE YEAR MATURITY

■ •

5 ^4% PER ANNUM J /4% PER ANNUM Jj % PER ANNUM

ON CERTIFICATES ON 90 DAY NOTICE ON ALL PASSBOOK
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY
Passbook Accounts 

$108.00 MINIMUM
ACCOUNTS

2 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, n.i___ SATURDAY, MARCH 27, 1971



KAS TAS “PRAGARO VYRESNYSIS’?
Kai kartę, perskaitęs knygą, 

antrą kartą imi, stabtelėdamas 
prie atskirų epizodų ar detalių, 
ženklas — knyga yra gera. Gal 
teisingiau — knyga yra nauja, 
šviežia, kitokia savo tematika, 
charakteriais, epocha ir, aišku, 
intriga. Tokia knyga yra Vy
tauto Volerto “Pragaro Vyres
nysis“, 1971 m. laimėjusi Drau
go literatūros premiją.

Vaizduojamasis laikotarpis — 
dabartinė Lietuva, Veiksmas 
vyksta daugiausia ok. Lietuvos 
kolūkyje. Truputėlis • ir miesto 
gyvenimo.

Vaizduojamieji asmenys dau
giausia kolūkiečiai, tarp kurių 
pasislėpęs svetima pavarde gy
vena ir kolūkyje dirba kunigo 
pareigų neinąs, bet kunigystės 
nemetęs kun. Kazys Miliūnas, 
dabar Jonas Rukšys. Kodėl jis 
neina kunigo pareigų? Atsako 
jis pats: ...Bijojau dvasiškiją su
teršti. Kartais pasigeriu... Da
bar reikia krištolinių žmonių. 
Kunigai turi būti šventi”.

Kodėl tapo alkoholiku: “Kai 
užgriuvo audros, reikėjo guostis. 
Visiems reikėjo. Pusė litro, pu
sė litro. Visur, visada. Ieškojai 
siuvėjo, kuro, duonos — pusė 
litro. Ir leidimai, ir pažymėji
mai, ir draugystė ir pagalba — 
pusė litro. Kitiems nepakenkė, 
bet j j papiovė, suvystė. Alkoho
likas. O tada visa kita, šiais 
laikais, kai kunigą net dulkė 
suteršia“. (32 psl.).

Ir štai tas Jonas Rukšys, ty
lus, mažakalbis, doras, anot se
no komunisto Baleikos, gyvena

ir dirba kolūkyje jau 4 metai. 
Negeria. Atėjo nežinia iš kur, 
įsiprašė kad ir be dokumentų. 
Priėmė, nes kolūkiui darbininkų 
reikėjo. Niekur nelindo, kant
riai dirbo visokiausius ūkio dar
bus, nieko nereikalavo, gyveno 
aplūžusioj trobelėj, todėl buvo 
visų gerbiamas.

Bet štai kartą kolūkio pirmi
ninkas paskiria Rukšį dailėty
rininkui Meilui padėti rinkti kry
žių ir koplytėlių ornamentus. 
Argi neisi ? Argi išsiduosi ? Taip 
jis padeda Meilui nuimti nuo baž
nytinių Žaliauskų kryžiaus įvai
riausius papuošalus. Tuo Ruk
šys užsitraukia senosios žaliaus- 
kienės nemalonę. “Kirmičiau, se- 
natvėn žengi, bet gėdos nė per 
plauką! Kryžių plėšys... Užkliū
va, kai prie kelio stovi? Anas 
dar beveik piemuo, gyvenimo ne
supranta, naujovių sugadintas, 
bet tu? (126 psl.).

Antrą nemalonę — ir pagrin
dinę — Rukšys užsitraukia iš Ža- 
liauskienės, kai į jo varganą tro
belę atbėgusi kolūkio pirmininko 
suvedžiota mergina Baleikaitė 
pagimdo negyvą kūdiki. Ruk- 
šio pakviesta “bobutė” Žaliaus- 
kienė mano, kad kūdikis Rukšio. 
Šis gi nenori išduoti kolūkio pir
mininko Sartušio, taigi, lieka 
kaltininkas, nors žaliauskienė, 
Rukšio prigrasinta, tyli.

Kolūkin atvažiuoja iš mies
to darbo prievolės atlikti grupe
lė žmonių. Kartu su jais atva
žiuoja bulvių kasti, teisingiau, 
ieškodama progos už melą atsi
prašyti Rukšio jaunystės meilė

Stasė Dimšaitė. Mirtinai suva
žinėta bulviakasės mašinos Sta
sė, atnešta j kontorą, šaukiasi 
kunigo. Rukšys, ilgai svyravęs, 
ir net nežinodamas, kad mirš
tančioji yra Stasė, staiga pro 
žmones įsiveržia į kontorą ir pra
deda prie mirštančios kalbėti lo
tyniškas maldas. Žaliauskienei 
pasirodė, kad jis tyčiojas iš ku
nigo ir maldų. “Negirdėjote? 
Blevyzgojo, kunigą pamėgdžio
damas, nežinote, kas jame sle
piasi — Pragaro Vyresnysis”.

Rukšys, parbėgęs namo, pasi
griebia pinigų ir išbėga į au
tobuso stotelę. Tikintis skaity
tojas gal viliasi, kad jis dabar 
vyks į neseniai suimtojo senuko 
kunigo Morkūno vietą. Juk jis 
nebuvo metęs kunigystės, slap
ta skaitė brevijorių. Taigi, iš 
Rukšio vėl pasidarys Miliūnas, 
herojus. Bet “sena liga buvo 
visiškai apėmusi, o pinigų voke 
užteks”...

Gi iš . psichiatrinės ligoninės 
pabėgęs pamišėlis Baleika pa
dega Rukšio trobelę, kurioje už
snūdęs, belaukdamas Rukšio, su
dega slaptosios policijos tarnau
tojas.

Toks turinys.
Pagrindinis šio kitokio roma

no bruožas yra atskleidimas 
dvasios žmonių, išgyvenusių 
okupacijoj 25 metus. Kolūkyje 
jie dirba, ginčijasi. Atsargiai, 
nepasakydami ko nereikia. Dau
guma tiki, slapta švenčia kūčias, 
per kolūkines šventes linksmi
nasi, geria, o nuėję bažnyčion 
sustingsta. “Žmonės akmenimis 
virtę”.

Šios knygos veikėjų negalima

DĖMESIO!

29200 DE QUINDRE
yt Block North of 12 Mile Road 

WARREN, MICH. 48092
751-6760 — 751-6761

praneša visiems klijentams, kad atsirado naujas skyrius.
Didelis asortimentas aukštos kokybės medžiagų ir kitokių 

prekių neaukštomis kainomis.
Skyrius bus atidarytas kasdien, Įskaitant šeštadieni, nuo 

9:30 vai. ryto iki 9 vai. Vakaro ir sekmadieniais nuo 12 vai. 
dienos iki 5 vai. vakaro. < ...v.

DĖMESIO!
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

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

trafaretiškai skirstyti i teigia- 
' Imus ir neigiamus. Tokių nėra. 

Visi jie tik žmonės — su dory
bėm ir ydom. Tačiau juos galė
tume mėginti skirstyti tipais:' 
senoji gvardija, naujieji kadrai j 
ir prisitaikėliai.

Iš senosios gvardijos ryškiau
sias senis Baleika. Komunistas 
iš jaunystės, menkos išvaizdos, 
be išsilavinimo. Įtikėjęs kiekvie-' 
nu partijos žodžiu. Ramiai se
niau įskundinėjęs žmones, pri
sidėjęs prie trėmimų į Sibirą.

Tai daręs įsakymu neklystan
čios partijos, kuri duoda moks
lą, ir tiki, kad duos ir lygybę. 
Nors ir aklai tiki partijos ne
klaidingumu, arba kad viskas pa
sitaisys ir bus gerai, bet maty
damas nuolat kaitaliojamus ne
realius planus, visvien, kad ir 
pro buką protelį švysteli lyg ir 
abejonė, lyg ir kritika. “Blogiau
sia su visasąjunginiais reika
lais. Jei atėjo iš Maskvos, ty
lėk, grieždamas dantimis, ir ne
ieškok proto”. (69 psl.).

Baleika nevertinamas dabar 
dėl savo bukaprotiškumo. Nors 
priklauso kolūkio partijos ko
mitetui, bet iš brigadierių išlė
kęs. Šitą nevertinimą senas ko
munistas Baleika labai sunkiai 
išgyvena, net iki pamišimo.

Senosios gvardijos komunis
tai, stribų kapitonai, jei bent šio
kį tokį išsilavinimą turėjo, sėdi 
speckomisijose Vilniuje ir pri
iminėja atsiųstus planus.

Naujųjų kadrų atstovai, pa
ruošti 25 m. okupaciniame gy
venime, gyvena pažiūra “Kas 
dalyvaus tuščioje loterijoje? 
Suprantant materiją, joks žmo
gus prieš save neis“. Jie nori gy
venti, moskvičiais važinėti, mo
ka kombinuoti, bet jei ant spran
do kuris nelipa, leidžia gyven
ti ir tam. Pokario metais buvę 
paaugliai, atsimena visas bai
senybes ir senosios gvardijos 
žiaurumais biaurisi, nors galvo
ja, kad komunistinė sistema vis
vien yra gera. Mokančių liežu
vį už dantį] laikyti tarpe drįsta 
net šitaip kalbėti: “Tas padri- 
bėlis senis mūsų apylinkėje bu
vo stribų operatyvas. Su ka
pitono antpečiais vaikščiojo, 
žmona rusė, iš Kaukazo parvež
ta. Tų laikų čekįstė. Mus, kom
jaunuolius, ji naktimis varydavo 
vagonų saugoti, o jis miškus šu
kavo. Pirmam sutiktam iš auto
mato trenkdavo galvom. Dabar 
speckomisijoje... Vilniuje susi
gūžę, butus kilimais išsiklojo, 
tarnaites pasisamdė. Rupūžė 
šaudė, jei tik kas paniurgzdavo, 
kad nėra ko valgyti... O valgio 
nebuvo!... Be komunizmo pasau
lio nesutvarkysi, bet ar šitaip 
reikėjo tvarkyti?” (63 psl.).

Sunkiausiai išgyveno pokario 
baisumą ir dvasinį lūžį pokario 
gyvas išlikęs nekomunistinis 
jaunimas. Dabar, po 25 m., jie 
jau pakeliui į senatvę. Prisitai
kė, nes gyventi norėjo. Jaunys
tėje buvę idealistai, tikintys, pa
triotai. Ieškojo pagalbos visur, 
ir Dieve. Bet Jis tylėjo. Ar ne 
tragiškiausias yra Stasės Dim- 
šaitės sielvarto skundas: “Kiek
vienas tikėjom, meldėmės, kė
lėm dangun rankas ir akis, o kas 
iš ten atėjo?... Ar buvom blogi, 
kad pasigailėjimo — nė kruope
lės ? ...Kiek žuvo žmonių ?... Miš
kuose, urvuose. Paskui sušalu
sius prie kooperatyvo sienos tris 
dienas... Kaip galvijus kokius... 
Kur buvo tavo Dievas, ką Jis 
darė? Ir šventieji, kur jie bu
vo? šventas tas, šventas anas, 
vis turtingas, vis iš didelės tau
tos, vis arti Romos buvęs... Kaip 
su tais prie kooperatyvo sie
nos?... Tokia didelė nelaimė. 
Viskas užgožta, viskas sumaišy
ta... Visur tik svetimi.

...Pavyzdžiu šioje santvarkoje 
užaugusiems. Iš mažens taip 
auklėti. Lengva jiems. O man 
reikėjo lūžti su skausmu”. (49- 
50 psl.).

Tai tos pačios Stasės, didelio 
miesto batų krautuvės vedėjos 
sielvartas, kuri sužeista bulvia
kasės mašinos, mirdama šaukė
si kunigo.

“Pragaro Vyresnysis” yra psi
chologinis romanas, atskleidžiąs 
sulaužytų ir dvilypį gyvenimą

(Nukelta į 3 p«L)

EDWARD SRICHARD J

DALEY DS EK
CHICAGOS MĖRU 13-TO WARDO ALDERMANU
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GENERAL ASSEMBLY
STATE OF ILLINOIS

BRANGUS LIETUVI,
Man didelė garbė Jus atstovauti Illinois 

valstijos legislatūroje ir būti Jūsų senatorium. 
Man rūpi Jūsų reikalai. Kiekvienu atveju 
stengsiuos Jūsų nuosavybes apsaugoti. Man 
rūpi Jūsų apylinkė, nes aš pats nuo pat jau 
nystės esu šios apylinkės gyventojas.

Dėl to aš dabar noriu Jums rekomenduoti 
kandidatūrą savo nuoširdaus draugo Eduardo 
Fuseko, kuris yra demokratas kaip ir aš. Jis 
nori būti išrinktas 13-tojo wardo aldermanu. 
Aš seniai pažįstu E. Fuseką ir žinau, kad jis 
irgi nuoširdžiai trokšta apsaugoti 13-tojo 
wardo apylinkę.

Eduardas Fusek, Demokratų kandidatas į 
13-tojo wardo aldermanus, yra pasisakęs, kad 
jis pilnai remia mero Richardo J. Daley kan
didatūrą į miesto vadovybę. Meras Daley yra 
pasiryžęs sulaikyti teisėjo Austin planą sta
lai mažų kainų rezidencijas po visą Čikagą.

Todėl, brangus prieteliau, balsuok už de
mokratą Eduardą Fuseką, kad 13-tas wardas 
turėtų ateinančiuose rinkimuose, balandžio 6

ginti visus Jūsų reikalus. Aš būsiu dėkingas 
Jums už tą malonę. Linkiu Jums viso gero.

Senatorius FRANK D. SAVICKAS 
(D - 27)

WK
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Kas lieka po ieškojimų?
Okupantas ištisus 25 metus ieško žmonių Lietuvoje, 

bet tinkamų surasti negali. Sniečkus prisileidžia įvairiau
sių tipų į kompartiją, o vėliau juos sijoja ir skirsto. Va- 
zalinskas visame krašte ieško nekombinuojančių kolcho- 
zininkų, bet ir jam nesiseka. Jis nesupranta, kad negali
ma iš ūkininko atimti žemę, o vėliau laukti, kad jis sve
timą žemę noriai dirbtų; negalima vienais metais į Rusi
ją išvežti visą derlių, o vėliau tikėtis, kad lietuviai ir to
liau sėtų rugius ir pupas rusams.

Daug sunkesnis reikalas su poetais. Komunistai pro
pagandistai poetais garsino Liudą Girą ir Antaną Venc
lovą. Propagandistai atliko savo pareigą, bet Venclovos 
poetu nepadarė. Kaip jie neįtikino lietuvių, kad Aleksan
dras Guzevičius yra rašytojas, taip jie neįtikino skaity
ki mokančių, kad Venclova būtų poetas. Kad kraštas ir 
mokyklinis jaunimas gautų kiek poezijos, tai komunistai 
buvo priversti išleisti kun. Maironio “Pavasario balsus”. 
Galima įsivaizduoti, kiek Sniečkus turėjo rusams aiš
kintis, kodėl lietuviai komunistai buvo priversti leisti ku
nigo poeziją.

Bet tuo reikalas nepasibaigė. Komunistai paruošė 
planą poetams ruošti, auklėti, indoktrinuoti. Iš visos 
Lietuvos parinko apie 60 gabesnių jaunų vyrų ir mote
rų, ir ištisus trejus metus geriausi specialistai kalė jiems 
į galvą, koks “tarybinis” poetas turi būti. Rusai sutrau
kė pačias geriausias jėgas gabesniųjų auklėjimui. Jiems 
prižadėjo didžiausias privilegijas, kad tiktai jie suprastų 
partijos ideologiją, partijos liniją ir visus kairius ir de- 
šinius nukrypimus. Ypatingas dėmesys buvo kreipiamas 
į “materialistinę dialektiką” ir leninistinę jos interpreta
ciją. Ilgus metus Stalinas aiškino, kaip Leninas įvairius 
filosofinius klausimus interpretavo. Galutiną leninisti- 
nės interpretacijos žodį šiandien taria Brežnevas. Kurį 
laiką prie šio klausimo dar buvo prileidžiamas Kosygi
nas ir Podgomas, bet dabar liko vienas Brežnevas.

Viktorija Daujotytė, jau grynai komunistinio auklė
jimo padaras, paskutiniame “Literatūros ir meno” nu
meryje, išėjusiame šių metų kovo 20 dieną, pasakoja, 
kad Vilniuje yra apie 20 komunistinės darybos poetų, o 
visame krašte yra dar apie 40. Tiems jaunuoliams suda
rytos visos sąlygos rašyti, studijuoti ir teisingu keliu 
riedėti. Partijos parinkti kandidatai į poetus pleškina, 
kad gražu žiūrėti. Daujotytė pasakoja, kad jau ruošia 
mos jaunų poetų'knygos. Knygas turi parašę keli vyrai ir

MYLĖKIME, PONIA, ČIKAGOS OPERA |plrmas ’ra pasigTji-aus mas ponios talentais, nes ji ne
Gerbiamoji Elzbieta Karde- tuvos Valstybinės Operos Auk- tiktai garsi dainininkė, užsi- 

lienė iš Kanados parašė Nau- sinio Jubiliejaus šventę čika-1 tarnavusi Lietuvos Operos so- 
jienose savo įspūdžius apie Lie goję, kur jai teko dalyvauti, listė, bet ir labai gabi kores-

Ipondentė, verta priimti į žur-
~ . . "   ” ' ‘ ——«• Inalistų sąjungą. Toks įspūdis

moterys, o veik visi žurnaluose ir laikraščiuose jau yra susidarė, per ilgesnį laiką 
spausdinę, paskirus eilėraščius. Komunistą partijos va- skaitant ponios Kardelienės ra- 
dovybė įdėjo didelius pinigus į atrinktųjų auklėjimą, ^n’us spaudoje.
bet ji nežino, ką tie poetai uždainuos. Ji P^ritikuoja ope-

“Literatūra ir menas” spausdina kelių jaunų poetų rių minėjimo nesklandumų, 
eilėraščius, paimtus iš spaudai ruošiamų knygų, bet pabara kunigėlį, sakiusį pa- 
Daujotytė abejoja, ar tie jaunieji poetai jau surado tas mokslą, tačiau didžiausią dalį 
aukso gyslas, kurios maitins rytdienos poeziją, čia pat lsavo “asmeninių disonansų”, 
ji tvirtina, kad “kas atrodo, ne visada būna tikra”. Mums ka,pJ.1 paU sako’ T1“™ čika- 
atrodo, kad su komunistinių poetų gamyba pasikartos dama^iu^minėhTnn P'k' 
ta pati istorija, kun jvyko su lietuviškais karpiais. Kny- kad <je jr parodoje akcentavo 
gos bus išleistos, kaip buvo pastatyti vandens baseinai čikagiškius “mėgėjus” ir spau- 
karpiams, bet komunistinės poezijos jose nebus, kaip do j e surišo Valstybinės operos 
tuose baseinuose neatsirado karpių. Nežinome, kas tose sukaktį su dabartine čikagiškę 
poezijos knygose bus, bet iš paskelbtų pavyzdinių eilėraš- ?perf įr ne^ §abuia tikėtis, kad 
čių galime drąsiai sakyti, kad ilgų indoktrinavimų ir įvai- ^“su^as sukakties leidinys 
riaušių ieškojimų labai mažai kas liks. Čia pacituosime jie vėl ^siterps”‘ su savo nuo- 
kelis pavyzdžius: 1 traukomis.

Energinga Paulina Žemgulytė, išklausiusi visą “is- Bardama dėl (os akagiškės 
torijos” ir “filosofijos” kursą, rašo: operos minėjimo rengėjus, po-
“Po pilku dangumi, po pilkais akmenim mano protėvių “13 Kardellene visai su pagrm-

Į miršta Tremties Opera, susior- 
Juk iš jūsų lėtų dienų tas noias paklusti, ta nuojauta Įganizavusi tuoj po karo Vokie- 

lemtis. I tijoje, Detmolde.
O, kokie gilūs mano pilkieji tylos ežerai!” ” Dėl tų keIių priekaištų pra_

Alfonsas Bukontas nesileidžia į tylos gilumas, kaip r^!au ba,so- Ne todėl, kad no- 
Žemgulytė. Jis sukaupia reikalingos kiekvienam dide-Ke^“u.,?rie £erkiam°s solistes 

liam poetui drąsos ir taria du reiksmmgus žodžius. Štai|punos moters padėtį, bet to
jo aštuoneilis. |dėl, kad gerbiu ir vertinu Či-

“Yra Saulė. Yra žemė. Yra gyvenimas. Yra mirtis. 
Užuot kalbėjęs apie kriaušę, kuri noksta. Pagirdyk gas, kurias autorė savo repor

taže, gal, nevisai teisingai nu
švietė. Ji sako: “Bepig čika- 

Nusibodo ne tik Bukontui klausytis apie “artėjantį” Į ^skei operai kamuoti lo metų, 
komunizmą — nokstančią kriaušę, nenori nuoga bėgioti ^si^gi^ja ^n^cena' 
ir apie tą pačią kriaušę sapnuoti Ona Baliukonytė. Ji tai ją’ fasuoja, net VLJaku- 

raso: bėnas ją pagiria, spauda viską
pateisina ir giria ir t. t.”

Solistė turėtų žinoti, kad 
daugelio Operų Amerikoje ir 
kitur likimas panašus. Jos gau 
na aukas ir jomis remia savo 

Kad labai beprotiškai skaudėtų, kad žinotum, kaip kiti veiklą. Net ir garsiausios Ame- 
gyvena.* rikos Operos be mecenatų ner- 

Bėga nuogas gatvėmis per lietų, ir sapnuoja pažadėtą išsiverčia. Aukų prašinėjimas 
” ir rinkimas kaip tik ir apsun

kina tokių operų veiklą. Ga- 
Protingiausias ir daugiausia apsiskaitęs Jonas Striel- lėčiau sakyti, bepig buvo jums 

kūnas dar drąsesnis. Jis rašo:

“Tik vienas driskius nuo šiukšlyno 
Pakėlęs galvą įžūliai 
Sušunka: — Kraują, o ne vyną 
Geri tu!... A
Baidosi arkliai.

Po arklio kojom klykia vaikas, 
Bet lekia gatvėm karieta. 
Ir karūna tvirčiausiai laikos. 
Tiktai... valstybė netvirta”.

Jeigu jauni lietuviai poetai yra pranašai, tai dide- 
lian nusiminiman pulti nevertėtų. Iš komunistinio indok- 
trinavimo tikrai mažai kas telieka.

“Ne eilėraščiai — akmenys, žodžių nuolaužos. 
Ant laužo, ant laužo mūsų vaikai užmigo”.

Eilėrašti ši drąsi poetė baigia šitokiu posmu:

> už ano valstybinio teatro 
’Marijošių. Neatlaidus ir Kučiū
nas. Tai kodėl autorė mano, 
kad dabartiniams solistams 
yra lengviau. Gal todėl, kad 
čia repetuojama vakarais, pa
rėjus iš sunkių darbų, palikus 
vaikus, daržus, meškerioji
mus ir sienų dažymus. Reikia 
atsiminti, kad Čikagos operos 
nariams niekas algų už daina
vimą nemoka. Jas reikia užsi
dirbti kitomis priemonėmis, 
ne dainavimu.

Jei autorė labai liūdnai ap
rašė sunkumus Kaune, kur rei 
kėdavę apsiverkti, tai Detmol- 
do Tremties opera jau buvusi 
tikra kančia ir grynas pasiau
kojimas. Kiek čia tekę prisi
kankinti, šaltą žiemą sunkve
žimiu važinėti, kentėti badą 
ir skurdą, o vis tik profesiona
lai. .. dainavo. Man irgi yra 
tekę būti Detmolde. Žmonės 
gyveno gražiuose buteliuose, 
gerai pavalgydavo ir pabalia- 
vodavo. Detmolde kitų lietu
vių ir nepriimdavo, tik spor
tininkus, dainininkus, tauti
nių šokių šokėjus. Svajojau ir 
aš patekti į Detmoldą, į patį 
centrą, bet nepriėmė, nes tada 
nors ir šokau ir krepšinį lošiau 
ir dainavau, neturėjau tinka
mų pažinčių ir... du vaikus. 
Atsiprašė tuometinis 
viršininkas priimąs 
zentantus.

Nukrypęs į šoną, 
pridėti, kad Detmolde daini
ninkai turėjo visas dienas re
peticijoms, maistu ir butu rū
pintis nereikėjo, Unra net su
sisiekimo priemones duodavo, 
taigi, kur čia tas skurdas ir ba 
das? Dainuok ir norėk...

Ponios Kardelienės iškeltas 
reikalas apie “anuos profesio
nalus” ir “šitus mėgėjus” yra 
platesnis negu vien opera ir jos 
minėjimai. Panašiai būtų gali
ma kalbėti apie kitas mūsų 
meno ir kultūros sritis. Ar 
šiandieniniai žurnalistai jau 
laikytini tokiais, jeigu jie Lie
tuvoje nieko nerašė, jei jie ne
priklausomoje spaudoje nesi- 
reiškė, sąjungoje nebuvo? Ga
lima klausti, ar dabartiniai 
šauliai turi tokią teisę tuo gar
bingu vardu didžiuotis, jei se
niau jie tokiais nebuvo? Ar 
dailininkai, nebaigę Lietuvoje 
studij,ų jau nelaikytini daili
ninkais?

Tai vis painūs, keblūs klau
simai, į kuriuos atsakymų ir 
neieškokime. Sustokime prie 
Čikagos Lietuvių Operos, šie 
žmonės niekada ir neneigė, kad 
jie mėgėjai. Įtariu net, kad jie 
tuo titulu didžiuojasi. Šiame 
vienete juk yra dainavę ir pro
fesionalų kategorijos atstovai: 
Kalvaitytė, Raltrušaitis, kuriuos 

Marijošius nėra mažiau atlai-'ir mano oponentė sumini, ra

šydama apie Valstybinės Ope
ros narius. Ar tas jų dainavi
mas nepriduoda ir čikagiškei 
operai šiokio tokio profesiona- 
liŠkumo? Juk V. M ari j ošins ar 
A. Kučiūnas irgi profesionalai, 
o jie abu diriguoja Čikagos 
Operai. Pagaliau tokie: A. 
Brazis ar buvusi Violeta “Tra
viatoje” šukytė, ar jie nelai
kytini profesionalais, neblo- 
gesniais už Tremties operos 
Detmolde. Tai kas, kad jie 
Kaune nedainavo, o tik New 
Yorko Metropolitan. Prie jų 
galima paminėti Vokietaitį, iš 
dainavimo gyvenantį.

Nenorėčiau per giliai sustoti 
prie Čikagos Lietuvių Operos 
lygio, tačiau verta paminėti, 
kad stilingus rūbus opera gau
na iš 
tenka, 
tiems 
nuoja
liniukai, kaip B. Jameikienė. 
Orkestro Kauno opera irgi ne
turėjo geresnio, kaip Čikagos.

mieli da- 
kad ir 

biudžetų, 
dailinin- 
jauni ta-

“Lyric” Čikagoje, 
kaip “Gražinoje”, 
siūtis, drabužius 

mūsų profesionalai

Jei 
pa- 

pla- 
dai-

stovyklos 
tik repre-

galiu tik

dainuoti Valstybinėje Operoje, 
kur garantuotas čekis laukė iš 
valstvbės iždo kas mėnesi. Kur 
lėšomis netekdavo rūpintis...

Visai nelogiškai skamba ir 
autorės skundas apie sunku
mus Valstybiniame teatre; 
“Kiek daug, kaip sunkiai rei
kėjo repetuoti, mokytis, kad 
įtiktum dirigentui. Reikėjo iš
lieti daug ašarų ir prisikankin
ti. .. ” Bet juk ir čikagiečiams 
solistams tenka išmokti savo 
partijas. Net ir ponios Karde
lienės paminėtas dirigentas V.

I Tedo vanoja man jo 
lyviai. Dekoracijas, 
suvaržyti nedidelių 
kuria mūsų tremties 
kai, žymūs vardai, 
lentai.

Šiuos dalykus iškeldamas, 
jokiu būdu nenoriu žeminti ar 
menkinti mūsų Valstybinės 
Operos Kaune, tačiau nereikė
tų, mano nuomone, visai at
skirti tų dviejų lietuviškų ope
rų Kaune ir tremtyje. Lietuva 
šiandien juk turi savo operą. 
Jos vadovai mūsų buvusius 
Valstybinės Operos narius ig
noravo savo minėjimus 50 me
tų proga ruošdami. Tas igno
ravimas, mūsų solistų, diri
gentų neminėjimas, lyg jų ne
būtų ir buvę, visiškai primena 
ir ponios Kardelienės užsimoji 
mą ignoruoti ir neminėti čika 
gos Lietuvių Operos, lyg jos 
irgi nebūtų. Man atrodo, kad 
Operos Auksinio jubiliejaus 
minėjimo rengėjai labai gra
žiai padarė, įjungdami į savo 
planus ir čikagiškę operą, kaip 
vargstantį, daug dirbantį, gal 
daug prastesnį anų gražių die
nų ir didelių laimėjimų tęsinį, 
lyg anos operos kamieno ža
lią šakelę, kurios ir tremties 
sniegai nenugali. Ar p. Karde
lienė norėtų laikyti Kauno ope
ros tęsiniu dabartini Vilniaus 
operos teatrą? Šitokį sprendi
mą priėmę operai, galėtume 
uždaryti, sakykime, Žurnalis
tų Sąjungą, nes Lietuvoje jie 
tokią turi. Uždarykime ir kitas 
organizacijas, nes joms pana
šios veikia Lietuvoje. Bet, esu 
tikras, p. Kardelienė tokio 
sprendimo nesiūlo.

Charakteringas sakinys po
nios Kardelienės įspūdžiuose,

(Nukelta į 5 psl.)
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Po keturių valandų laukimo važiuoja
me į Liurdą, apie kurį jau nuo senai esu 
tiek daug girdėjęs. Žinojau, kad Liurdas 
yra netoli Ispanijos pasienio, Prancūzijo
je, Pirinėjų kalnų papėdėje. Skaičiau, kad 
1858 m. vasario mėn. 11 d. vienos neturtin
gos šeimos dukrelei — Bernardetai pasiro
dė šv Mergelė Marija, kad menamai pakar 
lotinai apsireiškusi prašė atgailos ir maldų. 
Taip pat, kad antrojo regėjimo metu išsi
veržęs šaltinis. Daug ką buvau girdėjęs, 
bet rūpėjo asmeniškai tą vietą pamatyti ir 
ją pažinti iš arčiau. Hollywoode susuktas 
Liurdo istorijos filmas nedaug tegali padė
ti susidaryti pilnesnį vaizdą.

Kada pasiekiau jaukų Liurdo provinci
jos miestelį buvo jau ketvirta valanda po 
pietų. Buvo visur pilna žmonių.

Susiradęs viešbutį, apsiprausęs ir nusi
valęs kelionės dulkes, išvykau į Grotą. 
Einu iš viešbučio nuo geležinkelio stoties į 
pakalnę ir stebiu miestelį, kuris, atrodo, 
gyvena tik iš atsilankiusių turistų. Tos 
mažos krautuvėlės užverstos visokiu menk 
niekių ir prie jų religinių suvenyrų, čia 
visur kalba angliškai. Gatvelė siaura, už
griozdinta visokiais stalais, suolais ir kėdė
mis taip, kad vos praeiti galima.

Centrinė gatvelė įveda Į šventąją Liur
do vietą. Vos tik pasiekus įėjimo vartus,

tave pagauna savotiška nuotaika, čia jau 
girdisi maldos per įvestus mikrofonus. Kai 
artėji prie gilumos, kur stovi Marijos sto- 
vyla, sudėta gausybė gėlių. Aplinkui sto- 
vylą klūpo maldininkų būrys.

Kiek paėjęs toliau, jau laiptais pasikeli 
į bažnyčią, kurią 1864 m. pastatė Marijos 
pasirodymo vietoje. Virš Masabielle iškilo 
gotinio stiliaus bažnyčia, pašvęsta 1876 m., 
o žemiau jos yra Rožinio bažnyčia. Iki šiol 
Liurdą aplankė daug milijonų žmonių. 
Vieni jį lanko smalsumo vedini, kiti ieš
kodami pagalbos — stebuklingo pasveiki
mo.

Pirmas pasveikimas, pavartojus Liur
do šaltinio vandenį, įvykęs 1858 m. Tai 
buvęs neregio pasveikimas. Iki dabar to
kių stebuklingų pasveikinimų esą užrekor- 
duota keli tūkstančiai. Pasveikimai įvyks
ta arba bevartojant šaltinio vandenį, arba 
besimeldžiant apsireiškimų vietoje, arba 
procesijų metu laiminant švenčiausiuoju. 
Tie staigūs pasveikimai esą patvirtinti 
nuolatinio gydytojų biuro, čia kartoju tik 
tai, kas skelbiama, nes Liurdo — ir iš vi
so bet kokie stebuklai — tebėra kontraver- 
sinis dalykas.

Štai stovi eilės žmonių. Eilės vjrų ir ei
lės moterų. Sveiki ir ligoniai kartu. Ligo
nius maudo iš šaltinio prileisto vandens 
voniose. Be paliovos yra laikomos mišios. 
Ligoninis vietos rezervuotos. Vaizdas jau
dinantis: vienų ligonių veidai iškraipyti, 
kitų rankos para Iižnotos. Visi jie su dide
liu pasitikėjimu ir viltimi laukia stebuklo...

Prie Mergelės Marijos statulos Grotoje 
prikabinėta daugybė lazdų, kriukių, pri
mėtyta padėkos laiškų. Prikabinta bran
gių “širdžių” bei kitokių padėką reiškian
čių ženklų, kuriuos pastatyti nebėra nė 
vietos. Tad sargas lankytojams pataria 
mesti jas į vežimėlį, kuris čia pat stovi.

Vakarais procesijos vyksta tikrai ne
paprastai. Jaudinančiai veikia turistų 
tūkstantinės minios išsirikiavusios eilė
mis su fakelais rankose, giedant giesmes 
Marijos garbei ir žygiuojant per visą aikštę 
ratu.

Vakarais kalbamas rožančius, ir kiek
vieną dali kalba vis kito krašto kunigas. 
Labai įdomu, kai girdi rožančių kalbant 
itališkai, ispaniškai, vokiškai, švediškai 
ir kitomis kalbomis, čia pat atėjo mintis — 
kažin ar kada nors ir kas nors yra kalbėjęs 
šitoje vietoje bent dalį rožančiaus lietuviš
kai? Juk mes sakome, kad Lietuva yra 
Marijos žemė? Visi kalbėjusieji rožančių 
kunigai turėjo dideles ekskursijas maldi.- 
ninkų. (

Kaip ten bebūtų, ta vieta sujaudina 
kiekvieną. Tokia pakili maldos nuotaika, 
toks maldininkų nuoširdus pasiaukojimas, 
kad nenoromis daugiau ar mažiau tikintį 
paveikia ir sujaudina. Tada tik pradedi 
suprasti, koks esi laimingas, kad nėši tar
pe anų. kurie atvežti ratukuose sėdi ir 
laukia stebuklo — pasveikimo.

ŠV. BERNADETOS NAMELYJE
Eilės žmonių nori pamatyti, kaip gyve

no šv. Bernadeta, kuriai Marija apsireiš

kė. Namelis, kuriame jos gyventa, yra ne
toli upelio, vos tik išėjus iš aikštės. Iš lau
ko pusės namelis atrodo daugiau negu 
kukli bakūžė. Jame niekas dabar negyve
na ir niekas jo neremontuoja. Norima jį 
išlaikyti tokiu, koks jis buvo anais laikais.

Ateina ir mano eilė. Žengiu per slenks
tį į vidų. Laipteliai mediniai girgžda. Du
rys ir koridorius iš netašytų rąstų. Klem
kos arba durų rankenos medinės. Viduje 
būtiniausi gyvenimui rakandai. Medinis 
paprastas stalas, suolai, lova, kurioje ji 
ilsėdavosi. Kitame kampe tėvų lova. In
dai, kuriuose ji gamindavosi valgį, suka
binti ant sienos. Visi virimo bei kepimo 
indai surūdiję, prasti ir labai primityvūs. 
Grindys molinės, duobėtos. Nuotrauką 
Bernadetos, kai ji buvo dar vaikas, vėliau 
vienuolyne su kitomis vienuolėmis bei tė 
vų sukabintos atskirai ant sienų netoli me
dinių lovų. Kambarėlis toks mažas, kad 
vos gali tilpti keletas žmonių.

Po praleidimo vienos dienos Liurde nu
vykau į stotį. Turistų pilna. Kadangi sa
vaitgalis baigėsi, tai daugelis grįžo prie 
savo tiesioginių pareigų. Jie susėda į trau
kinį ir užgieda Avė Marija. Turistai su ta 
giesme palieka Liurdą. Ir tai visokiausio
mis kalbomis. Teko sutikti lenkų ekskur
siją. Susidomėjau, ar tie lenkai yra imi
grantai ar iš Lenkijos. Užkalbinau vieną 
kunigą. Pasakė, kad jie čia iš Lenkijos at
vyko. Stebėjausi, kad juos išleidžia. Taip 
pat ir iš Jugoslavijos bei Rumunijos buvo 
nemažos grupės.
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Traukinys pilnas. Su giesmėmis atsis
veikina su Liurdu. Mūsų kupė sėdi vienas 
nebylys ir gestų pagalba kalbasi su draugu, 
kuris jį buvo atvežęs. Klausiu ką jis jam 
sako. Jis sako, kad Liurde pajutęs nepap
rastai didelį tikėjimo sutvirtėjimą ir su
pratęs, kad jo gyvenimas nesąs betikslis.

Nebylys atrodė kiek pavargęs, bet gana 
inteligentiškos išvaizdos. Jo veidas rodė 
kažkokį didelį džiaugsmą ir pasitenkinimą.

Visą naktį pramiegojęs, pabudau tik 
Orleans pasiekus. Rytas gražus, saulėtas. 
Stotis didelė ir judri. Vadinasi nebetoli ir 
šlovingasis Paryžius, apie kuri tiek daug 
buvau girdėjęs. Juk tai pasaulinio garso 
miestas, naujų madų ir įvairių mandrybių - 
centras.

Pravažiuojamos lygumos ir derlingi 
laukai pilni gražių bręstančių javų. Sėdžiu 
ir monotoniškos ratų melodijos besiklau
sydamas galvoju kad ir Paryžius turi liki
mo atblokštų lietuvių. Istorijos posūkių bias 
komi, kaip rudens lapai pabiro į visus pa
saulio kraštus. Vieni iš jų Įsikūrė gana ge
rai, kiti kukliau, bet visi tvarkingumu ir 
darbštumu įrodė, kad yra sūnūs ir dukros 
tautos, kuri myli darbą ir moka gyventi.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
“NAUJIENAS”
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63 rd STREET 
Ofiso tolofu PRospoct 8-3229 

Rezid. toief.: WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai ryto. 

auo 7 iki 9 vai, vak. Tree, uždaryta.

Rez. toL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Talof.: PRospoct 8-1717

DR. S. BIEZ1S 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadipnipig 
Treėiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

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

Fa
ORTHOPEDASPROTSZISTAS

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

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

Telef.: PRospect 6-5084

Irt

R. MINER, Naprapath
3150 S. Hslsted St., Chicago, III. 60608 
Antr., ketv. ir šeštad. Tel 842-1606 
7101 W. Hartford, Bridgeview, 111. 
Pirm., tree, ir penkt. TeL 425-3050 

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

skausmus ir nervų netvarką.

Pedagoginio Lituanistikos Instituto mecenatų pobūvis (1971» IL 28), kuriame buvo parodyta, 
kokios mokomosios priemonės, kieno pinigais jos įgytos ir kaip jos jplanuotos į mokomąjį dar
bą. Kalba Juozas Vasiukevičius, Institutui paskyręs 500 dol. Jo pinigais įgytas garso stiprin
tuvas, kuris vartojamas ne tik pamokose, bet ir pertrauką metu koridorinėje skaitykloje, kur 

transliuojamos lietuviškos dainos. Jos girdimos visuose Jaunimo Centro koridoriuose.

help your*
HEART FUNoV 
help your HEART

gėlininkas 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vai nikei anttak 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1221

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Of isas: H Em lock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5. tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas.

DR. EDMUnD E. C1ARA
27U9 W. 5 ist STREET

Tel.: GR 6-2400
Vai pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
1—4, 7—9. antrad., penkt. 10—4. ir 

šeštad. 10—2 vai.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. E1S1N - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

AM-FM RADIJAS
TIK $45.00

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

......................

MOVING 
Apdraustas perkrausimai 

iš įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tolu F Rentier 6-1882

TĖVAS IR -SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

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

dieni nuo 9 iki 12 vai. 
Trečiadieniais uždaryta._

DR. FRANK PIECK AS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

SOPHIE BARCUSi
' RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,
1490 kil. A. M.

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. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629
k . ... . ~i—

18-mečiai balsuotojai
Ulinoj aus senato respubliko

nai sutrukdė skubotą, biliaus ra
tifikavimą, kuriuo aŠtuoniolik- 
mečiams būtų leista balsuoti vi
suose rinkimuose. Biliaus pa
siūlymas persiųstas j senato 
vykdomąjį komitetų tolimes
nėms studijoms.

Kongreso pernai priimtu kon
stitucijos papildymu teisė bal
suoti nuo 18 metų amžiaus vi
suose rinkimuose įsigalios tik ta
da, kai iš visų 50 valstijų 38 vals
tijos tą bilių ratifikuos. Ulino- 
jaus demokratai norėjo būti pir
mieji kad galėtų suspėti iki 1972 
metų pirminių rinkimų.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

Jau 11 slaugymo namy 
patraukiama į teismą
Chicagos meras Daley prane

šė, kad dar daugiau senelių slau
gymo namų bus traukiama į 
teismą, kaltinant sveikatos ko
do pažeidimais. Jau 11 tokių na
mų perduota teismui. Meras pa
sakė, kad miestas rekrutuos ir 
apmokys iš senesnio amžiaus pi
liečių parinktus patrulius, ku
rie Sveikatos departamento ži
nioje inspektuos slaugymo na
mus ir kitokias globos instituci
jas.

Ateinančių dviejų metų bėgy
je būsią pastatyta 1,500 gyvena
mų vienetų seno amžiaus žmo
nėms, o dešimties metų plane nu
matyta vyresnio amžiaus pilie
čiams pastatyti 15,000 apart- 
mentų. šiuo metu 200 centrų 
seniesniems piliečiams mieste 
jau egzistuoją, o iki kitų metų 
tas skaičius būsiąs padvigubin
tas.

Prieš blogus slaugymo namus 
iškeltas bylas svarstys magis
tratas Samuel Shamberg iki ba
landžio 15 d. Teismas vyks Civic 
Center teismo kameroje. ,

"Didžiojo brolio akis" 
kontroliuos elevatorius
Chicagos butų administracija 

(CHA) už $183,602 sumą už
sakė vienai firmai įrengti mies
to vakarinėje dalyje esančių 
apartmentinių dangoraižių ele
vatoriuose televizijos “akis”, kad 
juose gyvenantieji piliečiai savo 
butuose galėtų matyti, kas de
dasi elevatoriuose. Kadangi to
kiuose apartmentiniuose dango
raižiuose, ypač koridoriuose ir 
elevatoriuose, įvyksta daug už
puolimų ir apiplėšimų, manoma, 
kad tokio įrengimo pagalba gy
ventojai patys galės savo saugu
mą kontroliuoti

Tuo tarpu pirmieji televizijos 
įrengimai įvedami trijuose 16- 
aukščiuose namuose prie Roose
velt Road ir Blue Island Ave.

Vitaminas C ir slogos
Chicagos miesto sveikatos ko- 

misionierius Dr. Murray Brown 
perspėja prieš nepaprastai pa
didėjusią propagandą vartoti di
deles C vitamino dozes nuo slo
gų (šalčio) . Nustatyta, kad tas 
dideles dozes vartoję tiek pat 
lengvai slogomis apsikrečia kaip 
ir nevarto  j anti e ji.'

Asmenys, kurie kasdieninia
me maiste gauna ganėtiną C vi
taminų kiekį (normaliai 75 mgr.) 
nėra reikalingi padidintų dozių.

Dr. Brown nurodo vitaminų 
C turtingus šiuos maisto pro
duktus: broccoli, pimentos, bru- 
ssel sprouts, sėtinių (ropių) ža
liavos, žalieji pipirai, kaliflorai, 
kopūstai, špinatai asparagai ir 
pomidorai. Taip pat vitaminų C 
apsčiai esą žemuogėse, kantalo- 
puose, papajose ir visuose citri
niniuose vaisiuose.

MYLĖKITE, PONU, 
ČIKAGOS OPERA

(Atkelta iš 4 psl.)

mano manymu, buvo tas: “La 
bai įdomu buvo matyti šokant 
mūsų teatro ilgamečio admi
nistratoriaus dukterį ir anūkę”. 
Labai nuoširdžiai ir aš siūlv- 
čiau panašų dėmesį parodyti 
Čikagos Lietuvių Operai. Juk 
ii- ten šoka, dainuoja ir veikia 
mūsų vaikai, greit dainuos mū 
sų anūkai. Nebarkime jų, bet 
prašykime, kad tik ilgiau jie 
dainuotų. Priimkime juos ir 
jų darbus su atlaidžia šypsena, 
su nuolaidumu, nes ir jų klai
dos yra paveldėtos iš mūsų. 
Leiskime jiems jaustis dalimi 
mūsų brangios Valstybinės 
Operos Kaune ir Vilniuje. Ne- 
numuškime jiems ūpo ir iki 
šiol turėto veržlumo ir darbin
gumo. A. Pužauskas

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
TOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Lietuviu Žagariečiy Klubo na
rių susirinkimas įvyks sekmadienį, 
kovo 28 dieną 1 vai. popiet, Holly
wood salėje, 2417 W. 43rd St. Visi 
nariai ir narės malonėkite dalyvauti. 
Taip pat nepamirškite Užsimokėti 
klubo nario mokesčio.

Joe Keturakis, rast.

—■ Lietuvių Brighton Parko Moterų 
Klubas rengia šaunų Bunco ir kortų 
pobūvi sekmadienį, kovo 28 dieną 
Hollywood Inn svetainei 2417 West 
43rd St. Pradžia 2 vai. popiet. Bus 
skanių užkandžių, gėrimų ir daug 
gražių dovanų visiems. Kviečia ko
misija ir valdyba.

SKAITYK "NAUJIENAS” - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

— Lietuviu Filatelistų Draugijos 
"Lietuva'' narių susirinkimas įvyks š. 
m. kovo mėn. 30 d. 7:3G vai. vak. 
Jaunimo Centre. Kviečiami nariai 
ir svečiai gausiai dalyvauti. Nariai 
susirinkime galės atsiimti kovo - ba
landžio mėn. biuletenį Nr. 2.

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehill 6-234M I

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel.: Y Arda 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą._________

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

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

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

CHICAGO, ILL TEL VI 7-932?

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

Susitarimui 254-7450

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050Priima ligonais pagal susitarimą. Dėl 

valandos skAmbinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

Lietuviai taipgi pe^ca r 
ir props nĖno tirtai per

NAUJIENAS

PLEASE 
BE 

CAREFUL!
Only you 

can prevent 
forest fires!

KAS TAS
“PRAGARO 
VYRESNYSIS”?

(Atkelta iš 3-čio psl.) 
gyvenančių mūsų tautiečių dva
sią ok. Lietuvoje. Net ir tie, 
naujųjų kadrų atstovai nešio
jasi savyje nerimą ir ieškojimą. 
Ir komjaunuolė savo tėvui, se
nam komunistui, sako, kad “tru
putis laisvės nepakenktų”.

Net mokytoja Aldona, skai
tanti antireligines paskaitas, ima 
abejoti. “Tikėjimo šaknys yra 
gilesnės už pasakas apie vel
nius. Ateizmas iki dabar tų šak
nų tinkamai neatkasa”. (220 
psl.).

“Pragaro Vyresnysis” buvo 
verta literatūrinės premijos kny
ga, ko nebūtų galima pasakyti 
apie vieną antrą seniau premi
juotą Draugo knygą, ši išsiski
ria temos, epochos ir siužeto pa
rinkimu, charakteriais ir saki
nio sklandumu. Vienas antras 
kalbinis netikslumas užklius tik 
kalbinių plonybių ieškotojams.

“Dar” skaitantiems tautie
čiams bus nauja atgaiva, o į 
mūsų literatūrą bus atėjusi re
tesnė knyga.

Stasė Petersonienė

JUOZUI GAŠKAI
mirus, 

ALEKSANDRUI GAŠKAI
su šeima

reiškia gilią užuojautą
. f

Ona Barauskienė

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS PIENĄ 
IR NAKTJ 

★ 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

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

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

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
) (LACKAWICZ)

2421 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Ards 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COirmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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Karininko Juozapavičiaus šaulių kuopos surengtas Vlado Pūtvio minėjimas 
Šv. Jurgio parapijos salėje, Cleveland©. Minėjimo garbės prezidiumas — 
jš dešinės kuopos pirm. dr. Kazys Pautienis, Antanas Laurynaitis, Algirdas 
Budreckas, Š. S. garb, narys Vladas Išganaitis, Stasė Cecevičienė ir Aldo

na Laurynaitienė.
V. Bacevičiaus nuotrauka

HELP WANTED — MALI 
Darbininkų Reikia

MISCELLANEOUS 
(vairūs Dalykai

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

REIKALINGAS
NAMŲ PRIEŽIŪRAI 

PAGELBINLNKAS
ITas gražus butų kompleksas yra šiau- 
\ rėš vakarų priemiestyje. Galima

gauti butą šioje darbovietėje.
Rašykite: 

ED ELSON ORGANIZATION 
Box 8751 

127 No DEARBORN 
CHICAGO, ILL 60602

ROUTE SALESMEN 
j Good salary. Hospitalization insurance 
įfor the entire family. Pension plan 
and other fringe benefits. Will 

train. Must pass polygraph test. 
COSMOPOLITAN LINEN & 

TOWELS CO.
5758 So. HALSTED STREET

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

CARPENTER 
NEEDS WORK:

• Room additions
• Porclies ■— Stairs
• Kitchens
• Rec. rooms, etc.

No job to small. Free estimates. 
Southside.

20 years experience.
Call PAT 737-6701 or

JACK 124-4951

TAISAU ELEKTRĄ
NAMO VIDUJE,

Pataisau vandentiekį, grindis, duris, 
langus ir dažau namus iš lauko ir 

viduje.
3933 So. CAMPBELL, 

telefonuoti visą laiką FR 6-6639 
arba po 4 vai. vakaro FR 6-1257.

GENERAL BRICK WORK 
Custom fireplaces, room addi
tions, commercial & residential, 

Glass block windows. 
All repair work. 

456-2840

REMODELING SPECIALIST

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žarna — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: J

Integracija užmiesčiuose
Straipsnyje “Juodųjų skai

čius didėja; Bendras nuošim
tis lieka žemas”, Ch. Tribune 
rašo apie rasių santyki Chica- 
gos vakarinėse priemiesčių ir 
užmiesčiu dalvse, kur dar 1960 
metais apartmento nuoma bu
vo tarp *420 ir $125 mėnesiui, 
O dabar vra nuo $160 iki $175. 
: Negrų skaičiai per 1960 — 
1970 metus vakarinėse srityse 
per tų laikų padidėję 62 nuo-

■ - --------- ------------ 1

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

MARQUETTE MATTRESS CO.
Įvairių rūšių ir dydžių matrosai. Ži
nomų firmų daugiau negaminamų 
raštų. Maišyti vienetai — su 50% 
nuolaida. Dviaukštės ir sudedamos 
lovos, miegamų komplektai, vežimė
liai. Aukšta kokybė už labai žemą

3150 West 63rd Street, Chicago 
Phone 434-5815

šimčiais, tačiau procentiniai 
vakarų priemiesčiai tebepasi- 
lieką b^lti, kadangi nors neg
rų padaugėję 48,000 tūkstan
čiais ir bendrai jų yra 126,000, 
bet baltųjų padaugėję 875,000.

Pavieniais priemisčiais skai
čiuojant, Maywood 1960 me
tais 5,229 negrai gyventojai su
darė apie 19 nuošimčių to kai
mo gyventojų. Po 10 metų 
Maywoode baltųjų sumažėjo 
4,953, gi yuodųjų padaugėjo 
7,187, tai yra 10 nuošimčių 
daugiau.

Melrose Parke negrų skai
čius iš 57 padaugėjo iki 149, tai 
yra per 10 metų padaugėjimas 
bus 161 nuošimčių, nors visa
me šiame kaime negrų nuo
šimtis lieka mažiau vieno.

La Grange negrų iš 1,087 
1960 metais sumažėjo iki 424 
1970 metais.

Kituose prie - ir užmiesčiuo
se k. a. Wheaton, Addison, 
Bensenville, Downers Grove, 

I Glen. Ellyn, Hinsdale, North-

WANTED
MATURE RELIABLE WOMEN 

Who enjoys children as housekeeper 
for professional North suburban fa
mily. Live-in. Light housekeeping. 
Some English necessary. Recent ref

erences, required.
945-8458 after 6 P. M. and weekends.

SWITCHBOARD - TYPIST
Plug board one position PBX. Full 
time. Salary commensurate with ab

ility. Company benefits. 
Near Loop. 

Mr. LANE
TA 9-0610

HOUSEKEEPER NEEDED
2 or 3 days per week, or full 
time with room and board.

Near West suburb.

Call 354-1405 evenings.

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponįl

FURNITURE CENTER, INC.
Marquette Pk., 621J So. Western, PR 8-587o j

Vedėjas J. LIEPONIS
pirTpadipniak ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 

9 iki 6 vaL vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME 
LOANS

INSURED
SAVINGS

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

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

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

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

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tol. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St, Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

Įvairiu prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai.
— Moskovitch ir Zaporozheta, maistas, doleriniai Certifikatal.

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas. 

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

...  —»
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GEROS DOVANOS
iioe knygot parduodamot debar "Naujlenoce** w 

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

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik_________ $3.00
Minkštais viršeliais tik_____ _____ ___________ —. $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONtS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar
tik ___ ___________________________________ $1-W
Galima taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus žaki arba

money orderi. __

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

L—„ . a 1 ■ - ............. 1 Illi m

Call for free est. on all your 
remodeling or repairs.

“WALT”
448-2118

GOFF CONSTRUCTION CO.

Complete Remodeling Service for 
South Side & South Suburbs.

• Porches • Room- Additions
• Kitchen • Wall Paneling
• Bath • Siding • Maintenance.

Phone 798-7980 --

TILING WORK
[Ceramic Ule, bathroom, kitchen 

floor tiles. Also remodeling
work.

For free estimate call BILL : 
631-3663

HENRICH PAINTING, 
DECORATING 

WALL WASHING 
Interior — Exterior work. 

Call anytime. Work guaranteed. 
477-1882

HANDYMAN
Specializing in Carpentry, Plum

bing, Floor tile. Reasonable 
rates. Expert workmanship.

468-1012

SCOTTIE & SONS 
Wall - to wall carpeting cleaned 

in your home. 
Free estimates. 
Thrifty prices. 

343-9030

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, DL Virginia 7-7747

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS. — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

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

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

BARGEXAS UZ $22.900 NAMAI MIELAS TURTAS

lake, St. Charles, Western 
Springs ir West Chicago bal
tųjų prieauglis pastebimai di
delis, o juodųjų tik po keletą 
ar keliolika.

Auroroj juodųjų gj’ventojų 
priaugo 118 nuošimčių, May- 
woode 145 nuoš. ir Elgine 67 
nuošimčiais.

— Stasei Ulevičienei, Vene- 
cuelos Lietuvių Draugijos pir
mininko ir kitų organizacijų 
veikėjo Kazio Ulevičiaus žmo
nai, kovo 25 d. buvo padaryta 
sudėtinga nugaros operacija. 
Operavo tų ligų specialistas Dr. 
James Armstrong. Ligonė guli j 
West Suburban ligoninėje, 518 
N. Austin RIvd., tek: 383-6200. 
Lankyti galima nuo 11 vai. ry
to iki 9 vai. vakaro.

GENERAL CARPENTRY 
& PLUMBING. REPAIRS 

OF ALL TYPES 
Prompt service, reasonable 

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

WOODCRAFT SHOP
Carpentry-Cabinet Work-Repairs 

General Contracting 
All Kinds Repair Work.

Between Davis and Church.
1613 MAPLE AVE.

TeL UN 4-6462

N0RW00D CONSTRUCTION 
Special prices on dormers 
and additions, aluminum 

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

FRANK HUDSON

REMODELING 
Kitchens, baths, rec. rooms. 

Also floor & wall tiling. 
Free Estimates, guaranteed 

workmanship. 
Call 788-7191

REAL ESTATE OUT OF TOWN 
Nuosavybes kitur

PARDUOSIU TRIS BUTUS su bal
dais vienoje iš geriausių vietų Union 
Pier — Lakeside, Mich, apylinkėje. 
Arti ežeras. Platus sklypas. Geras 
vieškelis. Tie idealūs vasariniai bu
tai yra labai gerame stovyje. Bus 
parduodama pirmajam tinkamam pir
kėjui už žemą $16,000 kainą, įmokant 

tik 20%.
Skambinkite FRANK BARD, 

atstovaujančiam Nadja Ritter RE., 
area 1-616 — 469-3366 

arba rašykite:___

“My 34th year in Union Pier”.

— Illinois universiteto Urba- 
noje studentai — Aldona Ra
dzevičius, Linda Jankauskis, 
Jolanta Raslavičius, Koste Pa- 
tepūnas, James Lukas ir Juo
zas Žakas, gyv. Chicagos piet
vakarių apylinkėse, už gerą 
mokymąsi yra Įrašyti Į univer
siteto Dekano garbės studentų, Box 67. UNION PIER MICH. 49129. 
sąrašus. ' - "

— Frank Betkis yra atžymė
tas už sąžiningą ir pastovią 
tarnybą Illinois Bell telefono 
bendrovėje. Jis dirba tarnybos 
mašinų paskirstytoju.

— Muz. Kazys Steponavičius 
režisuoja ir diriguoja Chicagos 
lietuvhj chorui “Pirmyn” J. 
Strausso operetės “šikšnospar
nis” pastatymuose, kurie Įvyks 
šiandien 8 vai. vak. ir rytoj, sek 
madieni, 3 vai. popiet Marijos 
aukšt. mokykloje. Pastatyme 
dalyvauja žymūs solistai ir bu
vę bei nauji šio choro dalyviai, 
po ilgesnės pertraukos vėl su
ėję i gražų vienetą. Kaip se
niau, taip ir dabar jų dainos 
veda i nepriklausomą Lietuvą.

— Sgt. Teodoras V. Žudyk 
yra pirmininkas Amerikos lie
tuvių policijos tarnautojų drau 
gijos. Draugija ruošia metinį 
banketą balandžio 17 d., 7:30 
v. v. Kard. Mundelein salėje. 
Programai pakviesta Frank 
Zapolio vadovaujama tautinių 
šokių grupė.

— Pat C. Petkuvienė, Oak 
Forest, Ilk, įeina i rengimo ko
mitetą atžymėti St. Rita aukšt. 
mokyklos kapelos 50 m. sukak
tį Martinique restorane, balan
džio 2 d. Mokykloje mokosi 
daug lietuvių studentų.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

SHOE REPAIR &
LIVING QUARTERS 

room apt. in rear, good business.
Oak Park.

A Bargain at $2,000.
Call 383-2982.

252 CHICAGO AVENUE
OAK PARK

PARDUODAMA TAVERNA su 3 bu
tais mūriniame name ir sklypu prie 
jo geroje Gage Parko apylinkėje. 

Tel: GR 6-9683.

______ M
RENTING IN GENERAL

N u o m o s___________

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS su ats
kiru įėjimu. Pageidaujamas pensi

ninkas. Tel. 476-7745.

IŠNUOMOJAMAS MIEGAMAS KAM- 
| BARYS su virtuvės, naudojimu ir ki
tais patogumais vieno asmens bute. 
Marquette Parke, dirbančiam, pensi
ninkui ar moteriai Tel. WA 5-6742

CICEROJE — priešais šv. Antano baž
nyčią išnuomojamas buvusio lietuvio 

gydytojo ofisas. 4938 W. 15 St 
Tel. 863-1636.

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

TVERAS — JEWELRY,
2646 W. 69 Street.

Kaip geram pirkėjui dera,
Jisai eina tik paa Tverą.

(Sk).

ROOF REPAIR
ALL TYPES

CALL

TONY’S PAINTING 
& DECORATING 

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

Call 935-4392

PANELING • PLASTERING
CARPENTRY • PAINTING

& DECORATING
Fast reasonable, dependable work.
Industrial, Residential, Commercial.

FOR FREE ESTIMATE

324-0592

C. “EDDIE” JOHNSON

for all your carpentry needs ' 
& work.

484-1738

A-l CARPENTER — 
SPECIALIST

All types of remodeling 
Low prices. Free estimates.

677-1343 after 6 P. M.

QUALITY 
REMODELING 

BY EXCELLENT 
CRAFTSMAN

477-1361

tiling, ceilings, floors, walls. 
Guaranteed workmanship.

For free estimate call
779-3731 or 837-8008

GUY’S PLASTERING
SERVICE

Guaranteed lowest in price 
& best in quality.

424-9650

HOME IMPROVEMENT

No Job too Small

386-5489 —
Ask for BOB

DECORATING BY 
GOLD STARR 

EXPERT INTERIOR 
& EXTERIOR. 

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

463-6645

COMPLETE PLASTERING 
SERVICE

Ceilings, rooms, arches & 
patching.

WILLIAM McDONNELL 
383-1041

"NAUJIENOS" KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Neįtikėtina, bet tikrai patrauklus ir 
puošnus 5% kambariu mūras, beveik 
naujas. 3 dvigubo dydžio miegamieji, 
jauki kabinetų virtuvė, pilnas rūsys, 
2 mašinų garažas. Nepamačius sunku 
įsivaizduoti visus pagerinimus, kurie 
padaro namą pasakišku ir visa tai už 
stebuklingai žemą kainą su labai ma
žu įmokė jimu. Paskubėkit! Skam

binkit stebukladariui.
Skambink MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.

254-8500

CICERO — tik blokas nuo 22-ros gat
vės. 2 butų po 6 kamb. mūras su alu- 
minijaus langais, mūro garažu, gazo 

šilima, arti visko.
SVOBODA, 2134 So. 61st Ct.. Cicero 
BI 2-2162. Jei neatsako — LA 1-7038

ATDARAS APŽIŪRU TIMU1 SEKMA
DIENĮ 1—4 vai., 6922 So. Camobell 
Ave. 1% aukšto mūras. 6 ir 4 kam

barių butai. PR 8-2236.

HICKORY HILLS
Gražus ir tik 7 metų. 6% kambariu 
namas. Jūsų svaiojama svajonė. Visi 
kambariai yra didesni kaip norma
laus, nes taip norėjo savininkas pagal 
jo specifikacijas. 3 dvigubo dydžio 
miegami, formalus valgomasis, graži 
dainetė, pristatvtas garažas. Visas na
mas turi oro vėsinimo sistemą. Tau
pykite savo pinigus. Pirkite ta bar- 
geną labai geroje apvlinkėie. Skam

binkite stebukladariui. 
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei- 

I katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

Įimo sąlygos.
Tb A C B V I e 1 U S 

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233' 
........................................

APDRAUDŲ

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapoils 
3208% W. 95th St. 

GA 4-8654

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

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

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

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

GRAŽUS 2 BUTU mūras. 2 no 6. 
Naujas šildvmas ?azu. Air conditioned. 
Didelis lotas, mūro garažas. $31,500.

LENGVU $ 14.000 pajamų iš apar
ta mentinio mūro, kuris ir 15 metu ne
turi. Pastatytas turtingam rajone. 
Kaina greitam pirkėjui $77.000.

2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh
ton Parke. Duoda virš $16,000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52.500.

PLATUS LOTAS, Marauette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina 
tarsim.

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

.--—‘"C--------------"--------------—
2 PO -B^ MŪRINIS, 2 atskiri karštu 

vandeniu šildymai gazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobilių garažas. Mar
quette Parke. ^2.000.

PUIKI 4 MIEGAMU. 2% vonios, 
1 metų mūrinė rezidencija. Išbaigtas 
rūsys, radiant šilima gazu, 2 blokai 
nūn Hickorv goKn lauku. $49 500.

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

8 BUTU 6 METU MŪRAS. Karšto 
vandens šilima gazu. aluminijaus lan
gai. automobiliams pastatyti vieta. į 
vakarus nuo Pulaski Ave. $115 000.

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

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

susi-

INfVRAI Tel.: 471-0321
State Farm Fire, and Casualty Company

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms. '

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Tek REpublic 7-1941

Federaliniy ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas

Nekilnojamo turto pirkimas - 
pardavimas

Parašų paliudijimas 
NOTARY PUBLIC 

Draudimo Informacijos 
INSURANCE 

SIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

A. A L. INSURANCE A REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

BY OWNER. 3 bedroom brick bun
galow near 62nd & Artesian. Wall to 
wall cameting, hot water eas heat. 

$20,900. Phone 436-1283.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO, ILL. 60609
TEL: VI 7-3447

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, rinas ir note- 
kamuosiąs 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, kreipkitės bet kada

SKAITYK •NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS




