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PO LKP SUVAŽIAVIMO VILNIUJE
(su 1966 m. suvaž. palyginus)

Kom. partijos Lietuvoje paskutinysis suvažiavimas, penkio
liktas iš eilės, buvo sukviestas prieš lygiai penkerius metus, 1966 
metais kovo 3-5 d. Kai kurie statistiniai duomenys, dabar įvykusį 
suvažiavimą palyginus su 1966 metais buvusiu, įgalina padaryti 
kai kurių išvadų, pvz. rusiškojo elemento augimo, ir kt. atžvil
giais. šių metų duomenys paskelbti suvažiavimo mandatų komi
sijos pirmininko P. Griškevičiaus pranešime (“Tiesa”, kovo 6 d.). 
1966 m. duomenys paskelbti V. Vaitiekūno studijoje “A Survey 
of developments in captive Lithuania” (New York, 1970 m.).
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1966 m. suvažiavimo metu 
LKP narių (ir kandidatų) skai
čius siekė 93,967, tuo tarpu šių 
metų kovo mėn. pradžioje — 
122,469. Tuo būdu, per penke
rius metus narių (ir kandidatų) 
skaičius padidėjo 28,502 asmenų 
mis.

1966 m. buvo “išrinkta” 789 
delegatai su sprendžiamojo bal
so teise ir 90 su patariamojo 
teise, iš viso — 879. Suvažiavi
me anuomet dalyvavo 865 dele
gatai. Tuo tarpu šių metų su
važiavime, bendram partijos na
rių skaičiui pakilus, delegatų bu
vo mažiau — 748 su sprendžia
mojo balso teisė ir 47 su pataria
mojo balso teise, iš viso 795 de
legatai. Iš tikrųjų dalyvavo — 
779. Tai įvyko dėl pakeistos de
legatų “rinkimo” sistemos —| 
šiais metais buvo “renkama” po 
vieną delegatą su sprendžiamojo 
balso teise ir po vieną su pata
riamojo balso teise nuo 160 na
riu ar kandidatu skaičiaus.

Kaip 1966 metais, taip ir šiais 
metais daugiau 40 proc. delega
tu sudarė komunistų organiza
cijos didžiuosiuose Lietuvos mie
stuose — Vilniuj, Kaune ir Klai
pėdoj. 1966 m. jų bendras skai
čius siekė 356 (197 iš Vilniaus, 
97 iš Kauno ir 62 iš Klaipėdos), 
gi šiais metais — 309 (167, 86 
ir 56, pgl. atskirus miestus).

Tautybės atžvilgiu 1966 ir 
1971 metų suvažiavimuose vaiz
das buvo toks: 1966 m. lietuvių 
delegatų buvo 621, šiais metais 
— 581 (40 asmenų mažiau), 
rusų 1966 m. suvažiavime buvo 
211, gi šiais metais — 130. Ta
čiau 1966 m. rusai su kitų tau
tybių delegatais (ukrainiečiais, 
gudais, lenkais, žydais), suda
rė 258 delegatus, šiais metais ru
sų su kitais skaičius siekė 214. 
Rusų ir kitų delegatų skaičius 
aiškiai didelis ir ypač palyginus 
su viso krašto gyventojų skai
čiumi (lietuvių — apie 80 proc., 
rusų ir kitų — apie 20 proc.).

Moterų delegačių 1966 m. bu
vo 210, šiais metais — 219.

Pagal užsiėmimą, 1966 m. že
mės ūkio sektorių suvažiavime 
atstovavo 203 delegatai — taigi, 
apie 23 proc. visų delegatų, šiais 
metais — jų buvo mažiau — 134 
(iš jų vos 80 eilinių kolchozinin- 
kų). Dar labiau stebina mažas 
darbininkų skaičius “darbininkų 
ir valstiečių” partijoje, šiais 
metais delegatais buvo vos 159 
darbininkai.

Jau skelbta, kad KP XVI su
važiavimas šiais metais į nau
jąjį LKP Centro Komitetą iš
rinko 145 narius. 1966 m. buvo 
“išrinktų” 131 narys ir jų tarpe 
buvo 35 rusai arba 26.7 proc. 
visų narių, šiais metais rusų ir 
kitų (gudų, lenkų) skaičius bu
vo didesnis kaip 1966 m. 26.9 
proc. Rusai su kitais pateko ir 
į CK kandidatus ir į LKP revi
zijos komisiją.

šiais metais, palyginus su 1966 
m., kiek kitoks kovo 5 d. “išrink
tas” CK biuras su pirmuoju ir 
kitais sekretoriais. Antanas 
Sniečkus savo tarnyboje išsilai-
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Į NAUJAME TURKŲ KABINETE DAUG 
| VAKARAMS PALANKIŲ MINISTERIU

I ANKARA. — Naujasis Turkijos premjeras Nihat Erim su- 
darė naują vyriausybę, kurioje vicepremjero pareigas eis Sadi 
Kocas, buvęs kariuomenės pulkininkas ir Respublikos Liaudies 

'V partijos narys, kaip ir premjeras Erimas. Ta partija yra Turkijos 
jMĮį socialdemokratai. Kocas yra žinomas savo gerais ryšiais su ka- 
||||: riuomenės vadais. Naujame kabinete yra 23 ministerial iš jų 

t»k 9 yra politinių partijų veikėjai, o kiti — atskirų sričių spe- 
cialistai. Stebėtojų manymu, vyriausybė yra stipri ir kompe- 

| tetinga. Kariuomenė, duodama ultimatumą buvusiai vyriausybei, 
|||| ir reikalavo stiprios, virš politinių rietenų iškilusios vyriausybės.

Šį

Laoso operacijos metu Khe Sanho aerodromas buvo vienas judriausiu visame pasaulyje. Iš čia pakildavo mūšio 
helikopteriai ir didieji transporto lėktuvai, kaip paveiksle matomas.

iš viso PASAULIO TŪKSTANČIAI ŽUVUSIŲ PAKISTANE

kė, CK pirmojo sekretoriaus pa
reigas pradėjęs eiti nuo 1936 m. 
Antruoju sekretorium, pagal tra“ 
diciją ir... nustatytą tvarką, pa
prastai būna rusas, taigi, 1966 
metais juo buvo išrinktas B. Po
povas, šiais metais — V. Chara- 
zovas. Kiti trys sekretoriai — 
1966 m. A. Barkauskas — kul
tūros reikalams, J. Maniušis — 
pramonei ir R. B. Songaila — 
žemės ūkio reikalams, šiais me
tais liko A. Barkauskas ir R.
B. Songaila, vietoje Maniušio, j SAIGONAS. — P. Vietname 
pateko A. Ferensas. (Jis sekre- stiprinamos kariuomenės jėgos 
torium buvo išrinktas 1967 m.). 
CK biuro nariais 1966 m. išrink
ti šie: A. Barauskas, A. Barkaus
kas, A. česnavičius, J. Maniu
šis, J. Paleckis, B. Popovas, A. 
Sniečkus, R. B. Songaila ir M. 
Šumauskas. 1966 m. kandidatais 
pakliuvo keturi: P. Dobrovols
kis, P. Griškevičius, K. Kairys 
ir K. Mackevičius. Dar 1967 me-'dJ komunistų "artilerija, 
tais visai iškrito J. Paleckis, be 
jo, ir B. Popovas, A. česnavi
čius ir į biurą pateko 1966 m., 
buvę trys kandidatai. Tuo bū
du,- šiais metais CK- biuro na
riais išrinkti šie vienuolika: A. 1 
Barauskas, A. Barkauskas, V. 
Charazovas, A. Ferensas, P. Griš
kevičius, K. Kairys, K. Mackevi
čius, J. Maniušis, A. Sniečkus, 
R. B. Songaila, M. šumauskas. 
šiais metais kandidatais pakliu
vo du: V. Astrauskas ir V. Mor
kūnas.

prie demilitarizuotos zonos, nes 
pastebėta, kad ten komunistai 
sutraukė naujus dalinius ir pa
statė naujus artilerijos pabūk
lus ir priešlėktuvines raketas. 
Khe Sanho bazėje jau sprogdi
nami kareivių bunkeriai ir pa
kilimo takai. Greit ta bazė bus 
apleista, nes ją kasdien apšau-

MASKVA. — Iš 40 sovietų 
piliečių, kurie parašė peticiją vy
riausiam prokurorui Rudenkai-

i Piktai pasitiko 
sovietų ambasadą 
Ryšium su Sovietų Sąjungos 

ambasados atidarymu Caracas 
mieste, Venecueloje, visoje Ve 
necuelos spaudoje š. m. kovo 
mėn. 12 d. įdėtas CIPDEM (Tarp

NEW DELHI. — Pakistanas įvedė labai griežtą cenzūra ir ' tautinio komiteto ginti demokra- 
ištrėmė 25 užsienio korespondentus, tačiau nežiūrint to, iš Ry- tijai) pareiškimas. Kai kurie 
tinio Pakistano ateina žinios apie ten vykstančias kruvinas kovas (laikraščiai, kaip “El Universal” 
tarp Pakistano kariuomenės ir Rytinio Pakistano gyventojų, jo : paskelbė, per visą puslapį, iliu- 
milicijos ir šaĮulių organizacijos, vadinamos “East Pakistan Rif- j stracijas apie rusų “žygius” Ce
les”. Pakistan^ prezidentas paskelbė bengalų vadą, šeiką Rahma- koslovakijoje ar Kuboje. Ke
ną krašto išdaviku ir įsakė jį areštuoti. Buvo paskelbta, kad šei- liuose straipsniuose pasisakoma 
kas yra suimtas, tačiau vėliau jo balsas buvo girdimas per slaptus' prieš sovietų diplomatus paskelb- 
radijo siųstuvus, šeikas ragina savo pasekėjus kovoti prieš ka
riuomenę ir -siekti Rytinio Pakistano nepriklausomybės.

Kiti pranešimai, kurių neįma
noma patikrinei, kalba apie Pa
kistano karinio gubernatoriaus 
Rytuose gen. Tikka Khano žu
vimą. Indijos spauda skelbia, 
kad jau apie jlO.000 pakistanie-X JLCLU«3JL<*111 jJivAUlvL UI XWUUViLAtU, Jfr - r

’,25 buvo nubausti nedidelėmis! žuvo civrfeiame kare. Ben- 
’ l bausmėmis” dienų kalė ji- galai,'ginkluos*•ietimis ir durk-

mo, o du, poetas Yuri Titov ir 
jo žmona buvo uždaryti Kaščen- 
ko bepročhi ligoninėje, Maskvo
je.

AMMANAS. — Jordano ka
riuomenė atstatė tvarką. Irbi- 
do mieste, kur penktadieni vyko 
kovos su ginkluotais palestinie
čiais. Kovose 8 žuvo ir 14 bu
vo sužeisti.

SAIGON AS. — šimtai ame
rikiečių lėktuvų bombarduoja

Kiek pasikeitė CK skyrių ve
dėjai — šiais metais ir vėl jų 
tarpe du rusai, tik skirtingose 
pareigose. Dabar išrinkti: or-jHo Chi Mingo kelius Laose, kur 
ganizacinio — partinio skyriaus pastebėtas didesnis sunkveži- 
vedėju — V. Astrauskas (1966 mių judėjimas. P. Vietnamo 
m. — P. Griškevičius), propa- Į valdžia skelbia, kad per savo žy- 
gandos ir agitacijos sk. — P. Mi- j gį Laose vietnamiečiai sunaiki- 
šutis (buvo ir 1966 m.), mokslo nę 176,246 tonas amunicijos, 120 
ir mokymo įstaigų sk. — A. Rim- Į sovietų gamybos tankų, 1.3 įni
kus, kultūros sk. — S. J. Šim- lijonus litrų gazolino, apie 7,000 
kus (1966 m. švietimo sk. vedė- jardų naftos produktų vamzdžių 
ju buvo L. šepetys), pramonės ir daug kitos karinės medžiagos, 
ir transporto sk. — L černiko- . DETROITAS. — Iš Lenkijos 
vas (1966 m. — tik pramonės ( šokėjų grupės Mazowsze Ame- 
sk. — S. Jasiūnas), statybos ir rikoje pabėgo jaunas smuikinin- 
miestų ūkio sk. — F. Jekateri-(kas Ryszard Gabryel. Jam pa- 
niČevas (tas pats ir 1966 m.),Įbėgti padėjo Amerikoje, Detroi- 
lengvosios ir maisto pramonės te esą jo giminaičiai. Buvo kar- 
sk. — J. Ramanauskas (1966 m. tą bandyta pabėgti Detroite, ta- 
— L. Paškevičius), žemės ūkio čiau nepavyko ir jo giminės spe-

Bernatavičius cialiai važiavo į New Yorką, kur 
nuvyko ta grupė. Iš viešbučio 
Gabryel taip išskubėjo, kad pa
liko visus daiktus ir vertingą sa
vo smuiką.

SAN FRANCISCO. — žmog
žudys, pasivadinęs “Zodiac” var
du, vėl pranešė policijai, kad jis 
nužudęs vieną merginą jau 12- 
tą ir smulkiai nurodė, kur gali
ma rasti jos kūną.

skyriaus — J.
(1966 m. — V. Kolesnikovas), 
prekybos ir buitinio aptarnavi
mo sk. — J. PaŠkevičienė (1966 
m. — A. Raudonis), administra
cinių organų sk. — A. česnavi- 
čius (buvo A. Kairelis), bendro
jo sk. vedėju šiais metais išrink
tas A. Letulis ir reikalų valdy
toju — B. Aliukonis.

Dar patvirtinti ir LKP CK 
spaudos organų redaktoriai. Iš 
1966 m. suvažiavime patvirtin
tų teliko du: J. Karosas (Vals
tiečių Laikraščio redaktorius) ir 
L. Romanowicz (Czerwony Sztan 
dar red.). Vietoje 1966 m. pa
tvirtintojo G. Zimano, dabar 
‘Tiesos” redaktorium (iš tik
rųjų, nuo 1970 . lapkričio mėn.) 
patvirtintas JAV kelerius metus 
gyvenęs A. Laurinčiukas, G. Zi
manas nukeltas į “Komunisto” 
žurnalo redaktorius, o “Soviets-

kaja Litva” redaktorium, vie
toje V. Meščeriakovo, dabar pa
tvirtintas V. Jemeljanovas.

žvelgiant į partijos sekretorių 
ir biuro, taigi, pačios partinės, 
“valdžios” sudėtį, neabejotina, 
kad Charazovo, Sniečkaus “pa
vaduotojo”, vaidmuo partijos 
CK-te, su kitais rusais turės di
desnės įtakos Sniečkui bei ki
tiems lietuviams, partijos mohi
kanams. (E)

lais, puola gerai ginkluotus ka
riuomenės dalinius, kurie panau
doja prieš civilius tankus ir kul
kosvaidžius. Vien tik prie Dac- 
cos radijo stoties žuvusių buvę 
apie 2,000. Kai kur buvę panau
doti ir ^Pakistano karo lėktuvai.

Pakistano radijas skelbia, kad 
kariuomenė turi kontrolę svar
besniuose Rytų Pakistano mies
tuose, nors Awami Lygos atsi
šaukimai per slaptus radijo siųs
tuvus toliau šaukia bengalus į 
kovą ir skelbia Rytinio Pakista
no nepriklausomybę.

šeikas Rahmanas po nepri
klausomybės atgavimo iš britų 
prieš 24 metus, net devynerius 
metus išbuvo kalėjimuose už sa
vo reikalavimus centro valdžiai. 
Jis vienoje radijo transliacijo
je kreipėsi į Pakistano kariuo 
menę, ragindamas kareivius pa
dėti ginklus ir važiuoti iš Rytų 
Pakistano namo. Kareiviams pa
žadėta jų neliesti, jei jie neko
vos prieš bengalus.

Rytų Pakistane gyvena 70 mi
lijonų, o Vakarų Pakistane 50 
mil. žmonių. Neabejojama, kad 
Rytinis Pakistanas išsilaikytų 
tapęs nepriklausoma valstybe, 
tačiau tuo atveju jis turėtų 
glaustis arčiau prie Indijos. Ir 
dabar tūkstančiai civilių, perse
kiojamų kariuomenės perbėgo į 
Indiją. Kada imperija buvo britų 
padalinta, Pakistano ir Indijos 
sienos buvo nustatytos pagal 
religinius gyventojų skirtumus. 
Dabar, ypač Indijos valdomose 
bengalų srityse religijos svar
ba sumažėjo. Indijos bengalai 
yra valdomi marksistų, turinčių 
tą pačią kalbą, papročius ir tra
dicijas kaip ir Rytinio Pakista
no bengalai.

LONDONAS. — Britų darbi
ninkų streikas Britanijos Fordo 
įmonėse tęsiasi jau 54 dienos. 
Amerikos ir kitų valstybių au
tomobilių darbo unijos remia 
streikuojančius britus lėšomis.

tas ilgas sąrašas kraštų, kuriuo
se sovietų diplomatai buvę su
sekti, ėję šnipų pareigas ar bu
vę ištremti. Laikraščiai įdėjo 
antraštes rusų kalba, kuriose pa
žymėta: “Sovietai, Venecuela 
biaurisi jumis, pasisako prieš 
jūsų vyriausybę”. Kita antraš-

PARYžIUS. — Vakarų Vokie-' tė, Caracas mieste byloja: “Jūs 
tijos centrinis bankas nupirko iš , visi tarnaujate GB ir kuris jū- 
Amerikos 500 milijonų dolerių su yra svarbiausias agentas?” ' 
vertės aukso, nes Vokietiia bu-! (E)

V. Vokietija turi 
dolerių perteklių

vertės aukso, nes Vokietija bu-[ 
vo sutraukusi didelį perteklių' 
Amerikos dolerių ir dalį jų no
rėjo paversti auksu, šis žygis 
laikomas vokiečių susirūpinimo 
ženklu, mažu nepasitikėjimu do
lerio verte.

Vakarų Vokietija šiuo metu 
turi didžiausius pasaulyje už
sienio valiutos rezervus, virš 16 
bilijonų dolerių. Teoretiškai vi
sos užsienio valstybės gali savo 
turimus dolerius iškeisti į Ame
rikos auksą, tačiau jei visos vie
nu kartu tai padarytų, Ameri-' 
ko j e nebeliktų aukso atsargų,1 
nes užsieniuose esančios dolerių 
atsargos jau yra dvigubai dides
nės už Amerikos aukso kiekį, ku
ris esąs vertas apie 11 bilijonų 
dol. Tokiu atveju įvyktų vaka
rų pasaulio monetarinė krizė, ku
rios vengia visos pramonės vals-1 
tybės.

JAKARTA. — Taupumo su
metimais Kuba nutarė uždaryti 
savo ambasadą Indonezijoje.

JAV Jungtinio kariuomenės stabo vir
šininkas admirolas Thomas Moorer 
gina invaziją Laose ir tvirtina, kad ji 
apsimokėjo, nes prieiui buvo padary
ta dideliu nuostoliu ir buvo sutrukdy
tas jo tiekimas pietuose esančioms 

jėgoms.

Okupuotos Lietuvos
jaunimo rūpesčiai
Paauglių auklėjimo, jų elgesio 

' klausimai vis tebekvaršina ne tik 
Vilniaus, kitų miestų spaudos, 
bet ir mokyklų, teisingumo įs
taigų galva. Kaip tuos paaug
lius apsaugoti nuo nusikaltimų, 
vakarietiškos muzikos bei kitų 
pomėgių, kaip juos sudominti 
kultūros apraiškomis, svarbiau
sia. kaip juos paversti gerais ko
munistais? Tai klausimai, ku
riuos, iš dalies, svarstė Vilniu
je, vasario mėn. vidury susirin
kę jaunimo, prokuratūros (drau
gė Krestinina...), valdžios, ir kt. 

j atstovai. “Komjaunimo Tiesa” 
iškėlė kai kurias būdingesnes to 
pasitarimo mintis.

Vienas įdomesnių reiškinių: 
1970 metais Lietuvos paaugliai 
sudarė 51 procentą darbininkų 
klasės papildymo. Tik kas ket
virtas buvo įsigijęs specialybę, 
o pagrindinė masė atėjo tiesiai 
iš mokyklos suolo. Antra, 362 
proc. paauglių nusikaltimų pa
daro tie, kurie dirba...

Keli žodžiai apie jaunimą ir 
meną: Vilniaus operos-baleto te
atre ar filharmonijoje tematy
ti mergaitės, merginos, vedusių
jų poros. Berniukai tuo metu 
— gatvėje... dar kažkur. Apie 
ką kalbama komjaunimo susi
rinkimuose? Apie nario mokes
čio mokėjimą, gamybos nesklan
dumus ir pan. Apie gamtą, gro
žį, romantika, meną — labai re
tai. ‘ (E)

Vyriausybėje iš konservaty
vios Teisingumo partijos, kuriai 
priklauso ir pašalintas premje
ras Demirel, yra penki nariai. 
Parlamente ta partija turi 244 
vietas iš 450. Premjero partija 
su 141 vieta parlamente, vyriau
sybėje turi tris ministerijas, o 
centro Tautinio Pasitikėjimo 
partija su 14 parlamento vietų, 
vyriausybėje turi vieną minis
ter}. Visos tos partijos sutiko 
dalyvauti vyriausybėje tik ieš
kodamos išeities iš susidariusios 
krizės. Partijos nesiimančios at
sakomybės už vyriausybės dar
bus.

Be minėtų politikų kabinete 
yra grupė specialistų. Ekonomi
nio Planavimo ministeriu tapo 
Karaosmanoglu, baigęs Harvar
do universitetą finansininkas, 
dirbęs prie Pasaulinio Banko 
New Yorke. Pramonės minis
teriu tapo Cilingiroglu, {buvęs 
turkų žibalo bendrovės direkto
rius? žemės ūkio ministeriu bus 
irgi Amerikoje mokslus baigęs 
Akta ne. Premjeras paskyrė i 
kabinetą ir pirmą Turkijos isto
rijoje moterį, Sveikatos ir So
cialinio Draudimo ministerę Tur- 
kan Akyol, Ankaros medicinos 
fakulteto profesorę.

Nauju užsienio reikalų minis
teriu paskirtas Osman Olcey, 
buvęs Nato valstybių sekreto
riaus padėjėjas, žinomas savo 
provakarietiškom pažiūrom.

Nauja vyriausybė turės gauti 
parlamento pritarimą teks žiū
rėti, kad kariuomenės vadai jos 
darbu nenusiviltų, jai teks įsi
gyti spaudos, darbo unijų ir ki- 
tų svarbių organizacijų pritari
mą. Vyriausybės darbas bus ne
lengvas.

WASHINGTONAS. — Sen. 
Fulbrightas kritikavo Izraelio 
užsienio reikalų minister}, ku
ris susikvietęs 40 JAV senatorių, 
bandė juos įtaigoti, kad jie rem
tų Izraelio užsienio politiką.

Kirviu kapojo 
vertingas knygas
Lietuvoje tebeveikia vos du 

senųjų knygų knygynai — anti
kvariatai — po vieną Vilniuje ir 
Kaune. Nors vilniškis įsteigtas 
1945 metais, tačiau lituanisti
kos skyrius jame veikia vos 10 
metu. Kauno antikvariatas — 
labai ankštas, su maža šviesos ir 
tik pastaruoju metu numatyta 
jį praplėsti. Juo labiau, kai jau 
gaunami užsakymai iš užsienio 
knygynų.

“Lit. ir Meno” savaitraštis 8 
nr. skatina antikvariatus steig
ti Klaipėdoje ir kituose miestuo
se. Esą, žmonės nevertina senų 
knygų, nežino jų kainų ir pan. 
Kaune buvęs atsitikimas: vienų 
namų katilinėje senos knygos 
buvo deginamos, gi senyva mote
riškė kirviu kapojo seną, vertin
gą knygą. Ji griebėsi kirvio, 
nes knygos suplėšyti neįstengė, 
o į katilą ji netilpo...

Nusiskundžiama: labai trūks
ta senos knygos aistruolių, su
manių, sąžiningų, mokančių daug 
kalbų. (E)



$25, Antanas Smatavičius $25,

Where has

iTOOO

1739 So. Halsted Street Chicago, IB. 60608

reikalams ?
Į šiuos anketose iškeltus ir ki

tus JAV LB įstatus liečiančius 
klausimus įstatų komisiją kvie-r 
čia pasisakyti visus lietuvius. 
Laiškus rašyti įstatų komisijos 
pirmininkui adresu: dr. Kęstutis 
Keblys, 16349 Addison, South

field, ĄĮįchigaų 48075- Tąįpgi

tątų keitimo projektą vasaros 
metų suąauks viąų sųinteresuo-. 
tųjų pąsitąrimą, įcur gyvu ąo? 
džiu būtų diskutuojami aukš
čiau minėti klausimai.

Paruoštas preliminarinis įs
tatų keitimo projektas bus iš
siuntinėtas visiems JAV LB Ta
rybos nariams ir apygardų bei 
apylinkių pirmininkams, kad jie 
turėtų pakankamai laiko patys 
arba drauge su savo valdybomis 
jį išstudijuoti ir raštu pareikš
ti savo nuomones.

Po to įstatų keitimo komisija, 
turėdama visų nuomones, pa
ruoš galutinį įstatų keitimo pro
jektą ir patieks jį Tarybos su
važiavimui tvirtinti. Tokiu bū
du visi Tarybos nariai bus gerai 
susipažinę su įstatų keitimo pro
jektu, pareiškę raštu savo nuo
mones ir neturės gaišti bran
gaus suvažiavimo laiko diskusi
joms ir įstatų patvirtinimui.

JAV LB Vl-sips Tarybos įsta
tų komisija? Kęstutis Keblys, 
Algis Rugienius, Nijolė šlapely- 
tė, Povilas žumbakis, Vytautas 
Butkus.

SKAITYK ’MVJWAS* - 
JOS teikia qe.ęįav§ia§, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

NAUJIENOS, CHICAGO t, H.I------MONDAY, MARCH 29, 1971

SKAITYK PATS IR PAJRAGING 
KITUS SKAITYTI

- NAUJIENAS

RAINA
Išvyksta iš Bostęno: 

U1RŽEUO 3, LLEPO§ 14, 
RUGPIŪČIO 26.

Lietuvoje šios grupės praleis 
po 11 dienų.

Dalyviu skaičius ribotas — 
NESIVĖLUOKITE

Dėl smulkesnių žinių ir regist- 
ratuos kreipkitės'į 

TRANS-ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE 
390 WEST BROADWAY

SOUTH RQSTQN, MASS. 02127 
Telefonai (617) 268-8764

Savininkė: Aldoną Adomonįenė

Kiti aukojo po mažiau.
. Aukų iš vįso surinkta 1,126.64. 
Aukos pasiųstos A. L, Tarybos 
Centrui.

Širdingas ačiū aukoto j mus ir 
darbuotojams.

Ęockfordo Ą. L. Tarybą

allthe 
money gone?

It just goes.
You shake your head.
You see it slip out of your hands, 

and you worry.
Instead of worrying, why not do 

something about your money? -Save 
some. Painlessly.

Join the Payroll Savings Plan 
where you work.

ever before, because now there’s ą 
Eonus interest rate on all LIS. Sav
ings Bonds. Now E Bonds pay 
when held to maturity of 5 years, 10 
months (4% the first year). That exT 
tra %%> payable as a bonus ąt mą- 
tnrity, applies to all Botįds issued 
siųęe Jųąę 1, 1970... with i wqi- 
para,He improvement for all oįdęr 
Bonds.

(jet a grip on your mpney the Pay
roll Savings way. It’s an easy wąy to 
see youp moqey grow instead of go.

ROCKFORD. ILL
Aukotojų sąrašas

Vasario 16-tos minėjimas, ku
ris įvyko vasario 21 d., buvo ne
paprastai sėkmingo* Gal vie» 
nas pačių sėkmingiausių, kokis 
kada nors Rackforde buvo. Past 
žymėjo jis tiek publikos gausu
mu, tiek surinktomis aukomis. 
Štai aukotojų sąrašas:

Kazys Pravilionią $200, Rock- 
fordo Lietuvių Klubas “Perkū
nas” $100, Rockfordp Lietuvių 
Klubas $75, A. L. B-nė Rock-

ms.
Po $5 aukojo: J. Bacevičius, 

A. Bartuševičienė, Bubelienė, L. 
Čepulis, S, M. Čepuliai, B. Dauk- 
šis, A. Domeika, K. Jameikienė, 
E. Kapačinskienė, O. K. Kinkai, 
y. K. Labunskai, J. G. Palioniai, 
K. N. Mockai, V. K. Rymai, M. 
Ruzienė, V. S, Salučkai, J. Aer-. 
nąs, J. A. Skąržinskai, J. UTins-

IKIlIKKIIIIIIIIKIIIIIIIIiaillIlIIIIIKKII
POEZIJOS PAVASARIAI

Amžina tautas dvasia, 
Laimink mūsų sieki — 
Vėl gyvenki mumyse, 
Giesmėje skambėki.

Vincas Jonikas
kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia

ja apylinkės lietuvius vietos ame-, 
rikieeių visuomenėje? Ar apy
linkės valdybos organizuoja ir 
rūpinasi Lietuvos laisvinimo ir 
lietuviškų reikalų propagavimą 
amerikiečių visuomenėje? Ar 
reikalingos seniūnijos?

8. JAV LB atstovavimo bū
das PLB Seime.

9. Solidarumo įnašo dydis ir jo 
paskirstymas.

10. Ką galvojate apie bendro 
fondo įsteigimą (kartų su Al-

Baliui ir Onai Mulioliams, 
veikliems Chocagos lietuviams, 
šios jų gražios šeimyninio gyve 
nimo sukakties proga linkėti
na dar ilgus metus gera širdimi 
ir dosnia ranka remti lietuviš
kojo gyvenimo apraiškas ir pa
silikti aktyviais lietuviškosios 
veiklos dalyviais.

Jie nuėjo gražų bendros lai
mės ir džiaugsmo gyvenimo 
kelią, palikdami gražių ir kil
niu darbų. Tokia pat laimė 
juos telydi ir į auksinę šeimy
ninio gyvenimo sukakti.

ši graži šeimos šventė baigta 
sukaktuvininko Balio Muliolio 
nuoširdžiu, šiltu padėkos žo
džiu.

A. Rudis ir kiti. Lietuvių Operos 
vardu raštu sveikiųo Vytautas 
Badžius, kuris, tarp kitko, ra
šo: “Keturiasdešimties metų 
Jūsų bendras gyvenimas yra 
nusagstytas gražiais deiman
tais mūsų tautinio lietuviškojo 
gyvenimo baruose. Jūs nieka
da neatsisakėte padėti savo 
vargstančiam broliui, Jūs vi
sada rėmėte Lietuvos laisvės 
darbus ir savo aukomis padė
jote mūsų tautinės gyvybės iš
laikyme, Jūs ir kultūrinėje sri-i 
tj’je esate atidavę didelę duok
lę. .. Juk Jūs esate vieni iš ne- 

kurie nuo pat prą- 
Lietuvių 
Jums už

Šv. Kryžiaus lietuvių parapijos bažnyčioje, Chicagoje, kovo 13 d. kun. A. Stasys teikia palaiminime Onai ir Baliui 
Mulioliams, švenčiantiems savo 40 metų vedybinio gyvenimo sukaktį. Iš kairės į dešinę stovi: pabrolis — sūnus 

Aloyzas, sukaktuvininkai Balys ir Ona Mulioliai ir pamergė Rusteikienė.
. P. Malėtos nuotrauką

yersle gana gerai sekasi.
Gj’yendąmi Amerikoje ir su

prasdami lietuvybės svarbą, 
sayo dosnią ranka yra parėmę 
Balfą, lituanistines mokyklas, 
Pnnąkn gimnąziją, o Lietuvių 
Operai išlaikyti kasmet skiria 
stambesnę sumą ir tai nuo pat 
įsikūrimo.

Mulioliams prie širdies ir 
lietuviškųjų organizacijų veik
la.. Todėl juos nariais matome 
Joniškiečių klube, Žagariečių 
klube, Amer. Liet Piliečių Pa
šalpos klube, Brighton Parko 
Moterų klube, Susivien. Liet. 
Amerikoje 134 kuopoje. Pri
klauso Jūros šauliii kuopai, 
Medž. — Meškeriotojų draugi
jai, Ukmergės Klubui, Vy
čiams, Lietuvos Dukterų Drau 
gijai, Bu v. Liet. Polic. sąjun
gai “Krivūlė” ir Dzūkų Draugi

daugelio, 
džios teberemiąte 
Operos darbus. Ačiū 
tai, taurieji mecenatai

Prie visos eilės gražiųjų lin
kėjimų savuosius jungė du jų 
sūnūs: Aloyzas ir Vitas, reikš
dami tėveliams dėkingumą ir 
linkėdami ilgiausių metų; su
kaktuvininkės sesuo Rusteikie
nė, giminaitis Vyt. Volertas, 
JAV LB Centro Valdybos pir
mininkas ir “Draugo” dviejų 
romanų laureatas; Jonas De- 
raitis — banko prezidentas iš 
Clevelando, Edis Saukevičius 
iš Detroito ir kiti. Svečių tarpe 
matome Petrą Vaiginį iš Det
roito, sukaktuvininko brolio 
sūnų Antaną Muliolį iš Kana
dos ir kitus.

Lietuvių Operos vardu dova
ną ,— gražų albumą su Įrašu 
“O sakmbink per amžius vai

kams Lietuvos” — įteikė Sofija 
Džiugienė, kaip padėką už 
Lietuvių Operos rėmimą nuo 
pat jos įsikūrimo. Pobūvio 
metu sukaktuvininkai links
mąją dalį pradėjo sukaktuvi
niu valsu į kuri jungėsi svečiai. 
Balio Pakšto orkestrui grojant 
ilgokai linksmintasi ir sukak
tuvininkams linkėta gražios 
gyvenimo ateities.

Ta proga Balys ir Ona Mu
lioliai giminaičių ir bičiulii) 
buvo apdovanoti dovanomis ir 
gyvų gėlių puokštėmis.

Balys Muliolis kilęs iš Alytaus 
apskr. Seirijų vaisė. Paseirei- 
kos kaimo. Neprikl. Lietuvoje 
ilgus metus praleido dirbda
mas Lietuvos policijos tarny
boje, eidamas Įvairias atsakin
gas pareigas.

Amerikoje savo darbu ir su
gebėjimu taip pat gražiai įsi
kūrė, šiuo. mėtų, tebeturi prieš 
17 metų įsigytą užeigą Brigh
ton Parke. • ~

Jis ir jo žmona savo maloniu 
būdų sugeba išlaikyti-.^plačią

JAV LB šeštoji Taryba suda
rė įstatų komisija, kurios už
davinys yra paruošti įstatų kei
timo projektą. Gerą projektą 
paruošti nėra įmanoma pačia
me Tarybos suvažiavime, kadan
gi nei laikas, nei sąlygos to ne
leidžia ten padaryti.

Kad Įstatų paruošimo darbe 
galėtų dalyvauti galimai dides
nis JAV Lietuvių Bendruome
ne besidominčiųjų skaičius, tei
singiau visi šiame krašte gyve
ną lietuviai, įstatų komisija su
tarė savo darbą pradėti atsi- 
klausimu svarbiaisiais įstatų rei
kalais.

Tuo tikslu paskutiniame šeš
tosios Tarybos suvažiavime vi
siems JAV LB Tarybos nariams, 
Centro Valdybos nariams ir apy
gardų pirmininkaris buvo išda
lintos anketos, o šiomis dienomis 
panašios anketos yrą išsiuntinė
jamos visoms JAV LB apylin
kėms. >

Anketose; pragma visų pasi
sakyti šiais pagrindiniais klau
simais:

1. Kas sudaro ^AV Lietuvių 
Bendruomenę? i

2. Ar norime palikti dabarti
nę struktūrą, ar j jį pakeisti, įve 
dant JAV LB šerną, į kurį be 
tiesiogiai rinktų Tarybos narių 
įeitų JAV LB Gentro Valdybos 
nariai, visi apygardų ir apylin
kių pirmininkai, Visi JAV esan
čių lietuvių centrinių organiza
cijų pirmininkai,^ lietuviai vys
kupai bei vienuolynų viršinin-W-' 
kai ir pn. ? .

3. Kuriam laikui renkama 
JAV LB Tarybai Kada ji savo, 
kadenciją pradeda ir baigia? 
Koks Tarybos napų skaičius ir 
kaip jis nustatomas? Kas suda
ro Tarybą? (Ar tšk rinktieji na
riai?). Tarybos rinkimų būdas 
ir rinkimų taisyklės? Tarybos 
vidinė struktūra ir darbo taisyk
lės. Ar Taryba 'gali pareikšti 
nepasitikėjimą Ceptro Valdybai 
ir Garbės Teismui ir kokia bal
sų dauguma?

4. Kuriam laikui renkama Cen
tro Valdyba? Kada jį savo ka
denciją pradeda ir baigia?

5. Kokia apygardų užduotis? 
Kas dalyvauja apygardų suva
žiavimuose? Ar iš viso reikalin
gos apygardos?

6. Ar apylinkės struktūra pa
silieka kaip dabar, ąr ją reikia 
pakeisti, įvedant apylinkės ta
rybas, į kurias Įeitų visi apylin
kių valdybų nariai, toje vietoje 
gyveną JAV LĘ Tarybos nariai, 
lietuviškų parapijų klebonai, lie 
tuviškų mokyklų vedėjai, tauti
nių šokių grupių, chorų, vaidin
tojų ratelių ir sporto klubų va
dovai, jaunimo organizacijų va
dovai (skautų, ateitininkų ir 
pn.) ir visi vietos organizacijų 
pirmininkai?

7. Apylinkės valdybos kaden
cija ir metimo susirinkimo da
ta? Kas turi rinkimuose balsa
vimo teisę? Apylinkės valdybos 
dydis ir sudėtis. Apylinkės su
sirinkimo teisėtumo klausimas. 
Ar apylinkėse valdyba atstovau-

ŠEIMYNINIO GYVENIMO
Šių metų kovo mėn. 13 die

ni Balys ir Ona Mulioliai gra
žiai ir iškilmingai paminėjo 
savo keturiasdešimt metų ve
dybinio gyveninio sukaktį-

Tą dįeną šv. Kryžiaus lietu
vių parapijos bažnyčioje Įvyko 
sukaktuvininkų palaiminimo 
iškilmės, šv. Mišias atnašavo 
ir palaiminimą suteikė kun. A. 
Stasys, ta proga sukaktuvi
ninkus iuiošir<ižiai šiltu žodžiu 
pasveikindamas ir prisiiumda- 
i iįii» jų gyveuįiųo kelią bei ge-. 
rus dąrbus.

Panjaldų metu giedojo Lie
tuvių Operos vyrų choro na
riai ir solistė Prudencija Bię- 
kienė.

Vakare Į Balio Pakšto sve
tainę susirinko apie 250 Balio ir 
Onos Muliolių artimųjų gimi
naičių, Lietuvių Operos, įvai
rių organizacijų atstovų bei 
daug prietelių pagerbti sukak
tuvininkus.

Vaišės pradėtos kun. dr. F. 
Gurecko malda. Puotai vado
vavo Vacys Petrauskas, Į po
kalbius Įpindamas šaunaus hu 
inoro ir taikliomis frazėmis vis 
stabtelėdamas ties sukaktuvi
ninkų ryškesniais gyvenimo 
bruožais. Visus nuotaikingai 
nuteikė Vacio Petrausko “Di
puko padėkos” žodis.

Šios gražios sukakties proga 
sukaktuvininkus raštu pasvei
kino general, kons. dr. P. Dauž 
vardis, Leonardas šimutis, inž.

Si .a — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dąu 
giau kaip SEPTYNIUS. MHJJOMJS dolerjų savo apdraus
tiems 'nariams.' '

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraūda ir ligoįe pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVLB- 
NT.TTMĄS nęį^ko pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

si.A — jau turi daugiau, kaip, tris su puse milHonp.dolerių kapitalą, 
tad j<T apdraūda tikra ir saugi. * Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti .įvairių klasių^ reikalingiausias apdraudas nuo .$100.00 
iki $10,000.00.. •

SLA — jaunimui cįuoda gerą Taupomąją Apdraudę - Endowment In
surance, kad jaunuolis j?autų pinigus aukštojo mokslo studi 
joms ir gyvenimo pradžiai. . -

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigia TERM apdraudę, 
už $1,000.00 apdraudos tik S3.C0 mokesčio metams.

S.LA — AKCIDENTALĖ APDRAŪDA naudinga* visokio amžiaus, asme 
niihs, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus. .

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau naaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus

Gausit spausdintas Informacijas, jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
3.07 WEST 30 STREET, NEW YORK. N, Y. 10001

Poezija
lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psl. $2.00.
3. Bernardas Brazdžionis, DIDŽIOJI KRYŽKELĖ. Eilėraščiai. 112 psl. 

Kaina $1.00.
4. Kazys Bradūnas, SIDABRINĖS KAMANOS. Premijuotas poezijos 

kinys, 95 psl. $2.00.
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 

psl. Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI > LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psL $2.00.
9. Pranas Kozulis, DULKĖS EŽERE. Eiles, 62 psl. $0,75.

10. Pranas Naujokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika, 64 psL $2.00.
11. Alė Rūta -"Nakaitė, BE TAVĘS. Poezija, 133 psl. $2.00.
12. Hadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pąsakojimai apie

3 išretintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.
13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
14. Balys Rųkša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psln $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psL $2.50.
17. Petras Sagatės, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00.
19. Eugenijus Gruc^dis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumiene, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

55 psl. $1.00.
23. Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS. Su trumpu jų apra

šymu ir gausybe dainų. 80 psl. $2.50.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija.. 11? psL $3.00.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, praSome atsilankyti į Naujienų 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted Su Chicago. III. 60608
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Tokiu pavadinimu kun. M. Va
ladka iš Scranton, Pa., parašė ir 
išleido 409 psl. knygą. Daug rū
pestingo darbo įdėta. Gausu lie
tuvių visuomeninės minties rai
dos istorijai parinkta medžia
gos. Knygos autorius pats pasi
sako, kad tai daugelio metų dar
bas. Ir autorius ilgai svyravo 
ar leistina tokia knyga? Galop 
apsisprendė ją spausdinti. O ją 
parašė vedamas minties, kad 
“galima prileisti, jog šios knygos 
kai kurios vietos paragins skai
tytoją kitomis akimis pažvelgti 
į tautinio gyvenimo reiškinius”.

Ir autorius nelaukia, kad su 
jo toje knygoje išdėstytomis 
mintimis visi sutiks. Bet kaip, 
anot autoriaus: “Vis tik neabe
jotina, jog kiekvienas nuošir
dus skaitytojas priims ir supras 
čia išdėstytas mintis tokia pat 
atvira širdimi, kaip jos čia buvo 
parašytos”.

Ir tikrai, tos knygos autorius 
atvira širdimi išdėstė savo min
tis. Jau vien dėl to jo nuošir
daus atvirumo toji knyga skai
tytina. Ją perskaičius gerokai 
pagalvotina toji mįslė, kurią 
kaip autorius sako... “lietuvių 
tauta turės išspręsti savo toli
mesniu likimu besirūpindama”. 
O toji mįslė tai klerikalizmo dva
sios tolydus įsigalėjimas lietu
vių tautoje. Autorius yra šali
ninkas laisvo lietuvio, nepriklau
somo nuo bet kurių internacio
nalų, kad ir bažnytinių. Ir tą 
savo įžangos žodį autorius bai
gia: “Kovoje už laisvą lietuvį ši 
knyga tegu bus tik pradžia ir 
tam tikra kibirkštis, kuri priva
lo įžiebti visuotiną, visus lietu
vius apimantį pasiryžimą, su
prasti savo būklę, kritiškai įver
tinti mūsų tautinio gyvenimo ne
geroves ir laisvai, nepriklauso

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

mai nuo bet kurtų svetimų lie
tuvio širdžiai dogmų, kovoje už 
savo būvį daryti sprendimus”.

Toliau seka skyrius, skirtas 
Jonui Šliūpui, viso 54 puslapiai. 
Užvardinta Jono Šliūpo gadynė. 
Būtų tikslesnis ir tikrovei arti
mesnis to skyrio pavadini
mas — J. Šliūpas tautos atgiji
mo metais, nes Jonas Šliūpas tos 
gadynės nebuvo kūrėjas, o tik 
veikė greta kitų Lietuvai atbun- 
dant. Neabejotina, Jono Šliūpo 
veikla tarp Amerikos lietuvių bu
vo žymiai našesnė, svaresnė ne
gu pačioje Lietuvoj. Dalinai tei
singai Jonas šliupas pavadintas 
išeivių mokytoju, bet jų vadu 
jis netapo, o liko tik audros 
paukščiu. Tame skyrelyje daug 
žinių surinkta apie J. Šliūpą ir 
kaip kas naujo pasakyta.

Autorius savo knygoje sumi
nėjo ir kolchozus. Sakytum, to
je knygoje atpasakoti kaip Lie
tuvoje tvarkomi kolchozai ne 
vieta. Bet kun. M. Valadka, nu
švietęs kolchozų ir kolchozininkų 
padėtį, sugretina ją su R. kata
likų parapijų santvarka. Ir gau
siais pavyzdžiais, dokumentuo
ta medžiaga kolchozų santvar
ką sulygina su parapijų tokia 
pat santvarka. Kaip kolchozinin- 
kai yra bebalsiai, neturi teisių 
kištis į kolchozo vidaus gyveni
mą, tokiais esą ir parapijų na
riai. Ir jų parapijos turtas, kaip 
ir kolchozų, nepriklauso jiems, 
nors už jų sudėtus pinigus tas 
turtas įsigyjamas, čia prisime
nama Chicagos lietuvių šv. Kazi
miero kapinių likimas. Ir pa
stebi : “Šv. Kazimiero kapinių 
reikalas prilygsta toms kovoms, 
kurios praeityje vyko daugelyje 
lietuvių kolonijų dėl bažnytinių 
turtų nuosavybės”. Ir dar auto-

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.

Amerikos Lietuvi ų Tarybos pirmininkas Dr. Kazys Bobelis šiv mėty vasario 16 dienos minėjimy proga 
buvo nuvažiavęs į Washington^ ir matėsi su visa eile kongreso atstovy ir vyriausybės pareigūnei. Pa
veiksle matome Dr. Bobelį, besikalbantį su kongreso atstovu Daniel Flood, atstovy rūmuose pasakiu

siu turiningą kalbą ap e rūsy pavergtą Lietuvą.

rius pastebi: “Pagalvokit, baž
nyčios, klebonijos, vienuolynai, 
mokyklos ir kitokį pastatai, juk 
sudaro daugelio milijonų vertus 
turtus. Lietuviai viską atliko, bet 
jie čia neturi jokio balso, jie lie
ka beteisiai. Jie priversti klau
syti įsakymų ir tenkintis varg
šo kolchozininko baudžiaviška 
būkle” (Psl. 133).

Pasaulio Lietuvių Žinyne ap
skaičiuota, kad 1953 m. 59 vien 
lietuvių parapijų turtas buvo 
vertas $13,448,600.

Ir tai galvoje turėdamas, au
torius psl. 157 klausia: “M. K. 
Čiurlionis Jūros sonatoje vaiz
duoja milžinišką užlūžtančią 
bangą, po kuria matosi maži lai
veliai. Vienas iš tų laivelių yra 
Lietuva, ant kurios jau tryška 
ledinis vanduo. Ar tasai laive-

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

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai
Apdrausti iki $20,000.

lis išlaikys?”
Psl. 188 sk. Lietuvos vyskupų 

direktyvos, autorius sumini 1952 
m. iš tų direktyvų štai ką: “Lie
tuvos katalikai sieks, kad Lie
tuvoje būtu leidžiama tik moks
linis katalikų tikėjimo tiesų ir 
doros dėsnių vertinimas, kad 
tikėjimą ir dorą liečia klausimai, 
nebūtų viešų diskusijų spaudoje, 
susirinkimuose ir parlamente ob
jektu”.

Čia prisimintina, kad Lietuvos 
St. Seime ir kituose seimuose bū
ta visokeriopų ginčų, o taip pat 
spaudoje. St. Seimo priimta Lie
tuvos konstitucija buvo demo
kratijos pradais pagrįsta, nors 
bažnyčia nebuvo atskirta nuo 
valstybės reikalų.

Taigi direktyvos direktyvomis 
pasilieka, o gyvenimas ėjo ir ei
na savo keliu. Be to, ir anais 
metais Lietuvoje veikė laisva
manių judėjimas. Paskutiniais 
Lietuvos nepriklausomybės ne

itais veikė apie 120 to sąjūdžio 
sąjungos įkyrių ir būta tų sky
rių atstovų suvažiavimu. Tai 
buvo ir tada Lietuvoje kas ko
vojo už laisvą lietuvį.

Autorius kritiškai atsiilepia 
apie istorikus ir filosofus Z. 
Ivinskį, J. Jakštą, Gravrogką, J. 
Girnių, Maceiną ir kitus.

Jis čia primena dr. J. Girniaus 
teigimą būk marksizmas siekia 
visiško religijos sunaikinimo. 
Čia kun. M. Valadka pastebi:

“Taip, marksizmo ideologijo
je ir praktikoje antireliginis pra
das pastebimas. Bet jis reiškia
si kai kuriuose kraštuose, bet 
toli gražu ne visuotinai. Tai pri
klauso nuo paties krašto, kur 
marksizmo ideologija politinėje 
plotmėje daro įtakos, kultūrinio 
lygio ir nuo ten tarpstančių tra
dicijų. Girnius ir čia apsimeta 
nieko neišmanančiu” pilypu iš 
kanapių”. Tegalima patikėti, 
kad Girnius netyrinėtų šiandie- 

j nežinotų kas dedasi garbingose 
Europos valstybėse. Juk jam 
pačiam jokia naujiena, kad Skan 

Į dinavijos valstybėse jau ilgus de 
šimtmečius politiniame gyveni
me vadovaujačiose pozicijose

Į yra marksistai socialdemokra- 
į tai”.

Visų čia neatpasakosi toje 
knygoje kun. M. Valadkos išbar
stytų įdomių minčių ir jo savo
tiškų susisielojimų dėl lietuvių 
tautoje įsigalėjusio ir tebeįsiga- 
linčio klerikalizmo. Autorius 
vienodomis akimis žiūri į visą 
katalikų politinį judėjimą ir ne
pastebi skirtumų. O štai su at
siradimu Lietuvoje krikščionių 
demokratų junginio, klerikaliz
mo sąjūdis gerokai palūžo. Tar
pe vienų ir kitų politikuojančių 
katalikų tas skirtumas pastebi
mas ir tarp užsienyje gyvenan
čių lietuvių katalikų. Jis labai 
išryškėjo St. Seimo 1920 m. bir
želio 23 d. posėdyje. Naujai su
darytos vyriausybės pirminin
kui K. Griniui perskaičius dekla
raciją, ta proga pasisakė visos 
St. Seimo frakcijos. LSDP var
du kalbėjo St. Kairys. Jis griež
tai pasisakė prieš klerikalus. 
Krikščionys demokratai pasiju
to įžeisti ir sukėlė triukšmą, rei
kalaudami St. Kairio kalbą nu
traukti. Bet į tai buvo ramiai 
atsiliepta, kad St. Kairys kal- 
bėja apie klerikalus, bet ne apie 
krikščionis demokratus, ir St. 
Kairiui buvo leista toliau kalbė
ti — krikščionys demokratai nu
rimo. Taigi ir St. Seime jau bu
vo pastebėtas tas esamas lūžis 
tarp katalikų politinio sąjūdžio.

Skyrelyje Lietuviškojo gyve
nimo kasdienybės (p. 294) auto
rius sumini mūsų bendrinius są
jūdžius ir čia autorius įžiūri, 
kad juose klerikalizmo įtaka įsi
galėjusi. Bet juk tie visi sąjū
džiai yra sudaryti koalicijos pa
grindais vienam didžiajam ir pa
grindiniam tikslui — atstatyti 
Lietuvos valstybinį gyvenimą 

?

į demokratiniais pagrindais. Yra 
j visų bendras reikalas ir kultu- 
Į ringą tauta turi to siekti bend
romis pajėgomis, o jau valsty
biniame gyvenime savaime aiš
ku prasidės tarp politinių gru- 
oių varžytinės. Jos būtinos ir 
įvairiais požiūriais visokeriopai 
krašto pažangai naudingos.

Autorius būkštauja dėl Vati
kano poEtikos. Kas gali įvykti, 
jei Vatikanas susitars su Krem
liaus varovais? Tada kokioje 
padėtyje atsidurs R. Katalikų 
bažnyčia Lietuvoje? Ji turi būti 
Vatikanui klusni. Klausimas vie
toje. o kaip jis praktiškai bus 
rišamas, tai patirsime ateityje...

Štai ku. M. Valadkos tos kny
gos paskutinieji žodžiai:

“Štai kodėl tie patriotai lie
tuviai, kurie giliai nuoširdžiai 
dirba savo tėvynei, privalo jaus
ti didelę atsakomybę dėl mūsų 
šalies išlaisvinimo darbo. Tie 
sluoksniai, kurie yra priversti 
klausytis ir pasiduoti svetimai - 
įtakai, tarnauti ne savo tautai, 
bet internacionaliniams Romos 
reikalams, gali sulaukti laikų, 
kada jiems bus pasakyta “veto”, 
štai kodėl jie tautiniame darbe 
geriausiu atveju gali būti tik 
kaip sako V. Kudirka, talkinin
kais. laikino pobūdžio bendra
keleiviais vargingoje kovoje dėl 
Lietuvos ateities”.

Reikia tikėti savo tauta, kad 
lemtingoje valandoje, kaip pra
eityje, ji suras išeitį.

Visos idėjos yra geros iki Į 
jas nepradedama aklai įtikėti. 
Bet reikia išmokti pakantos, , 
priprasti gerbti ir tuos, kurie ki
taip tiki, — gerbti taip, kaip 
gerbi savus įsitikinimus, ir vi
sada ir visur reikia ginti žodžio 
spaudos laisvę.

Kun. M. Valadkos knygoje Už 
Laisvą Lietuvį daug pasakyta to, 
kas kitų nedasakyta arba pa
miršta. ;

Tos knygos didysis trūku
mas, tai nebuvimas jos turinio 
bei vardyno. J. Vlks.

UNIVERSAL so®

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl, daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

čeki ar Money orderi tokiu adresu:
NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

FINE CHINA
TO SAVERS

HIGHEST INTEREST PAID ON SAVINGS

PER ANNUM 
ON PASSBOOK SAVINGS

INTEREST PAID QUARTERLY

Duodame dovinę 4 gabalę stalo indę komplektą, 
International Silver Co. gamybos, atidariusiam 
naują $100.00 taupymo sąskaitą arba tokią sumą 
įnešusiam į pas mus esamą taupymo sąskaitą. Po to, 
su kiekvienu $25.00 ar didesniu indėliu Jus galėsite 
nusipirkti tokį pat 4 pabalę komplektą tik už $2.95 
— mažą krautuvię kainos dalį. Turime ir daugiau 
komplekto priėdę už nedidelį kainą. Tie puikūs 
indai yra tikras bet kurio stalo papuošalas ir 
prideda malonumo kiekvienam valgiui. Mes 
kviečiamo Jus pasinaudoti šiuo pasiūlymu ir dar 
Šiandien atsiimti dovanas.

Tik vienas komplektas veltui duodamas sąskaitai 
šios programos metu.

l/NJON FEDERAL SAVINGS
3430 S. HALSTED ST. • CHICAGO 60608 • PHONE 523-2800
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Didelės padėkos verti Chi- 
cagoje M. ir A. Rudžiai suorga* 
nizavę ir savo privačiais darbo 
ir finansiniais ištekliais išlaikę 
radijo forumą. Jame kas šeš
tadienį girdime įvairiais aktu
aliais mūsų lietuviškojo gyve
nimo klausimais gyvą žodį, 
kuris yra tariamas jų pačių, 
ar tam reikalui jų pakviestų iš
kilesnių mūsų visuomenės as
menų, bei įtakingesnių svetini 
taučių. Bet pasinaudojant to 
paties forumo programoj girdė
tais žodžiais reikia pasakyti, 
kad labai gaila, kai ten pa
kviesti asmenys kuriuo nors 
klausimu 
programos 
suomenę,
kam nors “neįgnybę”.

Taip, pvz., š. m. sausio 2-rą 
d. forumo programa Rudžių 
buvo paskirta Liet. Operos įkū
rimo 50 m. sukakčiai paminėti, 
ir jos nueito kelio apžvalgai.

painformuoti tos 
besiklausančią vi- 

kartais neišvengia

čikagiečiams reikia rimtai pagalvoti
Chicagos lietuviams šią savaitę reikia rimtai pagal

voti, už ką atiduoti savo balsą antradienio, bal. 6 d., mero 
rinkimų metu. Yra du kandidatai.: demokratų partijos 
kandidatas Richard J. Daley, dabartinis Chicagos meras, 
ir Ricard E. Friedman, respublikonų partijos kandidatas.

Amerika yra didžiųjų laisvių kraštas, o Chicaga yra 
didžiijjų laisvių miestas. Amerikoje kiekvienas pilietis tu
ri teisę atiduoti savo balsą už tą kandidatą, kuris jam at
rodo tinkamiausias ir geriausias. Kiekvienas balsuotojas 
čia turi progos susipažinti su pačiu kandidatu, patirti jo 
veiklos programą ir pasirinkti tokį, kuris jam atrodo pats 
geriausias. Diktatūriniuose kraštuose tokio pasirinkimo 
nėra. Ten taip pat skelbiami rinkimai, bet tų “rinkimų” 
metu balsuotojas nieko pasirinkti negali “Proletariato 
diktatūros” valdomuose kraštuose yra tiktai vienas sąra
šas ir “renkamoms” pareigoms yra tiktai vienas kandi
datas, kurį parenka valdanti komunistų partija. Tai tik 
pasityčiojimas iš rinkimų.

Lietuviai, dešimtmečius nešę įvairias priespaudas, 
yra linkę prie demokratų. Senos Amerikos ir Chicagos 
lietuvių kolonijos balsuodavo už demokratus, bet naujai 
atvažiavusių lietuvių tarpe atsiranda ir respublikonų par
tijos šalininkų. Respublikonų lietuvių tarpe žymiai ma
žiau, bet ir jie laisvai veikia, organizuojasi ir stengiasi 
mažinti esamas kasdieninio gyvenimo negeroves.

Amerikoje rinkimai yra laisvi, niekas negali balsuo
tojo priversti vienaip ar kitaip balsuoti. Jis balsuoja lais
vai, pasirenka tokį kandidatą, koks jam labiausiai patin
ka. Rinkiminė jo teisė yra garantuota ir apsaugota. Nie
kas negali žmogaus bausti už vienokio ar kitokio kandi
dato pasirinkimą. Dažniausiai demokratai balsuoja už 
demokratų kandidatus, respublikonai už respublikonų 
kandidatus, o jokiai politinei partijai nepriklausantieji pa
sirenka tokius, kurie jiems atrodo geriausi.

Jeigu viskas būtų vystęsi normaliai, tai ir balandžio 
dienos rinkimai būtų praėję pagal seną įprotį, bet šie rin

kimai šiek tiek skiriasi iš kitų. Kiekvienam apdairesniam 
miesto gyventojui aišku, kad artėjančius mero rinkimus 
laimės dabartinis Chicagos meras Richard J. Daley. Res
publikonai būtų galėję surinkti didoką balsų skaičių, jeigu 
jie būtų parinkę tinkamesnį kandidatą mero pareigoms. 
Respublikonų tarpe yra patyrusių visuomenės veikėjų, 
gerų ir teisingų administratorių, labai gerų kalbėtojų, bet protekciją lietuviškų apylinkių apsaugai.

Visų ten kalbėjusių žodžiuose 
buvo galima justi sugrįžimą į 
buvusius laikus ne tik žodžiais, 
bet visu savim. Suprantama, 
kad nei visus 50 metų laikotar
py operoj dirbusius žmones, 
nei jų atliktus darbus pilnai 
apžvelgti nebuvo galima. Tai 
buvo lyg ir trumpas atsidūsėji
mas.

Tarp kitų kalbėjusių, buv. 
Liet. Operos sol. S. Adomaitie
nė, nors ir ribotu laiku suge
bėjo sklandžiai ir gražia kalba 
-praskristi 50 metų Liet. Operos 
gyvavimo kelią. Ir viskas bū
tų gražiai pasibaigę, jei būtų 
išvengta kai kurių apgailestau
jamų priekaištų Chicagos Lie
tuvių Operai.

Adomaitienė primindama, 
jog dėl žinomų priežasčių šia
me krašte atsirado didelis bū
rys su žiniom ir patyrimu Liet 
Operos menininkų, pareiškė 
priekaištingą apgailestavimą,

kažkodėl Chicagos mero pareigoms jie parinko patyrimo 
neturintį ir mažai žinomą biznierių Friedmaną

Respublikonų" partijos kandidatui Chicagoje nėra jo
kios vilties laimėti, nes patys respublikonai savo partijos 
kandidato neremia. Stambesnieji respublikonai biznieriai 
remia demokratų kandidatą Richard J. Daley, o respubli
konų kontroliuojama didžioji spauda taip pat pasisakė už 
merą Daley. Jeigu Friedmanas būtų sugebėjęs pravesti 
gyvą rinkiminę kampaniją, jeigu jis iš anksto būtų paruo
šęs visiems suprantamą ir gyventojų daugumai priimtiną 
veiklos programą, tai jis dar būtų galėjęs surinkti dau
giau balsų, bet jis to nepajėgė padalyti. Pasivaikščiojimai 
keliais Western gatvės blokais ir pirmos dziudo pamokos 
neįtikino didmiesčio gyventojų, kad jis sugebėtų tas gat
ves padaryti saugesnėmis.

Didelė ’Chicagos miesto respublikonų dalis balsuos už 
demokratą Daley. Respublikonai lietuviai taip pat bal
suos už demokratą Daley. Jie ir toliau pasiliks respubli
konais, bet jie nepatenkinti partijos parinktu kandidatu 
didmiesčio pareigoms. Koks išskaičiavimas lietuviams 
balsuoti už kandidatą, kuris pralaimės? Lietuvių tarpe 
yra keli žmonės, kurie Friedmaną buvo net pasikvietę į 
parapijos svetainę, bet kokia nauda atiduoti balsą bepras
miškai?

Kad lietuviai yra nepatenkinti kai kuriais Chicagos 
miesto administracijos dalykais, kad didmiestyje nėra rei
kalingo saugumo, kad -lietuvių apgyventose apylinkėse at
siranda ramybės ir tvarkos ardytojų, tai lietuviai jau ne 
vieną kartą pareiškė. Niekam ne paslaptis, kad lietuviai 
prisidėjo ir prie kun. F. Lawlor išrinkimo. Bet ar tas iš
rinkimas padės? Ar kun. Lawlor, būdamas mažumoj pa
jėgs pravesti bent vieną patvarkymą miesto taryboj? Iš 
viso, ką jis gali padaryti? Jis gali gražiai pakalbėti, bet 
kai reikia imtis konkrečių žingsnių, tai jau kitas reikalas. 
Prieš rinkimus jis ne vieną kartą gyrėsi apie Ashland gat
vės sieną, o rinkimams praėjus, jis pats tą sieną “pra
laužė”. JJF-

Lietuviams reikia rimtai pagalvoti, kad ateinančių 
mero rinkimų metu nepadarytų klaidos ir nepasiliktų su 
pralaimėtojais. Tada bus dar sunkiau gauti reikalingą

kad Chicagos L-vių Opera jų’ 
nepajungė į savo tarpą, — ne-Į 
pasinaudojo tais žinias ir pa
tyrimą turinčiais žmonėmis. I 
Tegu būna man atleista, jei aš 
klaidingai supratau tą priekaiš 
tą, suprasdamas jį kaip kalti
nimą Chicagos L-vių Operos 

i už ignoravimą čia 
atsiradusių Lietuvos Operos
kolektyvui

menininkų.
Chicągos

gimstant o kai kurį laiką ir jos 
kūdikystės dienose, man to ko
lektyvo tarpe teko būti, tai dalis 
to kaltinimo tenka ir man. Ir 
tas kaltinimas įlindo kaip paši
nas ne tik man, Jbct ir visam, su 
tokia meile ir pasišventimu 
dirbančiam, Chicagos Lietu
vių Operos kolektyvui pačion 
širdin. Niekam iki šiol tos 
skaudžios skriaudos minėtam 
kolektyvui neatitaisius, mėgin 
siu aš tą “pašiną” iškrapštyti, 
bei faktais ir pavardėmis įro
dyti, kiek Adomaitienė teisi.

Pirmiausia norėčiau mielą j 
jaunų dienų kolegę Adomai
tienę paklausti, kodėl taip ži- sias repeticijas, bet staiga ap- 
niomis ir patyrimu ginkluoti sigalvojo nedainuoti ir iš Chi- 
Lietuvos Operos menininkai 
eilę metų sėdėjo rankas sudėję 
ir nė piršto nepajudindami 
laukė, kad čia kas nors pana
šaus atsirastų į tai, ką padarė 
Chicagos idealistai — mėgėjai, 
operos mylėtojai, neturėdami 
nė žinių, nė patyrymo? Negi 
tie, tam tikra prasme, bemoks 
liai operos mylėtojai turėjo nu 
rodyti, ką turi daryti profesio
nalai menininkai? Bet geriau 
tegu kalba faktai, kurie pasa
kys, ar buvo vengta pasinau
doti profesionalais, Lietuvos 
Operos menininkais, štai jų visa 
eilė, kurie Chicagos Lietuvių 
Operon kviečiami atsisakė, 
kurie savo žiniomis pasidalino 
— savo duoklę atidavė, ir ku
rie dar ir šiandien tebepadeda 
jai išsilaikyti.

1. Dar Chicagos Lietuvių 
Operos kūdikystės dienose laiš 
ku kreipiausi į Ip. Nauragį pa
dainuoti Operose “Rigoletto’’ 
ar “Faust”. Deja, Nauragis 
atsisakė, tiesa, dėl gana rim
tų priežasčių. Jo atsisakymo 
laiškus tebeturiu.

2. Chicagoj tada ir dabar te 
begyvenąs A. Sprindys, mano 
asmeniškai kviečiamas, atsisa
kė taip pat.

3. Pati Chicagos Lietuvių 
Operai priekaištautoja S. Ado
maitienė kviečiama dainuoti 
operoje “Faust” sutiko, ir jos 
pavardei jau esant pastatymo 
programoj Įrašytai, staiga 
dainuoti atsisakė. Tai sudarė 
operos vadovybei tam tikrų ne 
patogumų ir papildomų rūpes
čių.

4. St. Liepa iš Bostono jau 
buvo atvažiavęs į paskutinią-

Lietuvių Operai

Indijos kaime yra įvairiu prietaru. Po kaimus vaikščioja specialus 
muzikantas, kuris savo bambukine arfa "išbaido" vabzdžius kenkė
jus. Jei kartu su jo muzika dar šoka jaunos mergaitės, tai indai, 

tiki, vabzdžiu tais metais tikrai nebus.

Įima nepaminėti čia A. Kučiū- 
no, kuris su vienų metų per
trauka tebevadovauja kaip di
rigentas Chicagos Lietuvių Ope
rai nuo pat pirmojo pastatymo.

Tad, turint galvoj Chicagos 
Lietuvių Operos amžių, atliktų 
darbų apimtį ir visas kitas čia 
neįmanomas išvardinti aplinky
bes, kyla klausimas, kokiais 
dar stebuklingom žiniom ir pa
tyrimu apdovanotais asmeni
mis buvo galima-Chicagos Lie
tuvių Operai pasinaudoti, kad 
apsivainikuotų triuškinančiais 
laimėjimais, ar bent priekaištų 
išvengtų? Pagaliau, tarpe tų su 
žiniom ir patyrimu buvo viso
kių. Dalis iš jų, tiesa, turėjo 
žinių ir patyrimo, tik ne visi 
turėjo noro, o kai kurie jau ir 
sveikatos neturėjo. Kiti, kad ir 
turėjo žinių bei sveikatos ištek
lių, bet patyrimą turėjo mažes
nį, negu eilę metų tebedainuo- 
ją Chicagos Lietuvių Operoj.

Jei dar prisiminsime ir tai,

cagos dingo. Pagal susitarimą 
turėjo dainuoti operoje “Paja
cai“.

5. Chicagos Lietuvių Operos 
pastatymuose dainavo buv. Lie 
tuvos Operos sol. J. Augaitytė, 
A. Kalvaitytė, J. Krištolaitytė ir 
S. Valiukienė.

6. Operų pastatymam baleto 
šokėjus suorganizuodavo ir 
juos paruošdavo Liet. Valst. 
Operos baleto artistas S. Vel- 
basis.

7. Iz. Motekaitienė, St. Sant
varas ir A. Kutkus darė operom 
vertimus. O lietuviškoji opera 
“Dana” (ji buvo Chicagoje pa
statyta) su St. Santvaro libretu 
ir J. Gaidelio muzika taip pat 
sukurta žmonių su žiniom, ir 
patyrimu.

8. Nors ir trumpai, bet nuo
širdžiai su šiuo kolektuvu dir
bo taip pat Vilniaus Operos di- 

Irigentas, kompoz. J. Kačinskas. 
Man asmeniškai jį Bostone vė- kad Chicagiškės operos dėka čia 
liau aplankius, jis labai šiltais ‘ išaugo eilė naujų dainininkų, 
žodžiais prisiminė Chicagos Lie- kurie gal ir ne visi būtų turėję 
tuvių Operos kolektyvą, pa- laimės su čia atliktais vaidme- 
reikšdamas, kad tai stebinančio nimis išplaukti į svetimą sceną, 
pasiryžimo ir ištvermės sambū-................... ‘
ris, su kuriuo jam, esą, buvę 
malonu dirbti.

9. Pastatymų režisieriniame 
darbe nepaprastai daug širdies, 
o ypač kantrybės įdėjo (dirbu
siųjų eile) Kaz. Oželis, B. Pūke- 
levičiūtė ir P. Maželis.

10. Manau, kad negreitai pa
miršim čia praeitais metais ope
ros “La Forza del Des tino” pa
ruošimui vadovavusį ir jai di
rigavusį iškiliausią Lietuvos 
Operos dirigentą Vyt. Marijo- 
šių.

Gi visam tam, kas aukščiau 
pasakyta, padedant tašką, nega-

tai susijaudinę turėsime prisipa
žinti, kad šis idealistų kolekty
vas tikrai nėra užsitarnavęs jam 
padarytų priekaištų. Priešin
gai. Jam priklauso mūsų visų,. 
— net “žinių ir patyrimo” tu
rinčių — didelė padėka ir pa
galba, bei parama, nes tas ko
lektyvas parodė ir teberodo, ką 
gali padaryti tikroji meilė.

Sukaktuvinis 50 Metų Lietu
vos Valstybinės Operos jubilie
jus buvo ir praėjo. O asme
niškumais atplūšojęs priekaiš
tingas “pašinas” taip ir paliko 
širdy užlūžęs.

Vladas Baltrušaitis

JUOZAS KARIBUTAS
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Trumpėja valandos ir čia pat jau Pary
žius. Sujuda visi keleiviai kelti ir judinti 
savo čemodanus.

Stotis didelė ir pripildyta keleivių. Iš 
kur jų tiek daug? Iš viso atrodo, kad per 
tiršjai apgyventa Europa. O gal tik sezono 
metu jų tiek daug važiuoja ir vis ten, kur 
ir aš važiuoju. Juokas iš tokio galvojimo 
ima ir prisimenu vieną ruselį, kuris New 
Yorke man sakė, kad mašinų Amerikoje 
nėra tiek daug, bet tik propagandos sume
timais visos suvažiuoja į New Yorką tada, 
kai rusų paroda vyksta, arba koks nors su
važiavimas.

Paryžiuje gauti viešbutį tikrai nėra 
lengva. Brangu, bet ir tų brangiųjų nėra. 
Pagaliau Medalainėje susirandu gūžtą, ku
rioje išbuvau penkias dienas.

Pasižvalgęs po centrinę Paryžiaus dalį 
kiek nusivyliau.

Paryžių įsivaizdavau visai kitokį, negu 
iš liesų yra. Vaizdavosi jis man labai ele
gantišku, labai puošniu miestu. Bet, beje, 
pirmi įspūdžiai sugriovė vaizdą. Dažnai 
taip atsitinka, kad tenka nusivilti tikrove. 
Iš kitos pusės, pirmieji įspūdžiai gali būti 
klaidingi. Todėl ir aš nutariau nedaryti 
galutinio sprendimo, pasikliaudamas vien 
tik pirmaisiais įspūdžiais.

Antrą dieną po atvykimo aš nutariau.

kiek buvo įmanoma, arčiau susipažinti su 
miestu. Nepasakysiu, kad miesto išplana-

Dėl oro nepalankaus oro nedaug žmonių 
tesusirinko. Iš pirmo žvilgsnio bokštas at-

vimas mane būtų sužavėjęs. Nelabai tepa
tiko ir pati tvarka. Bet kas mane labiau
siai nustebino — tai nepaprastai aukštos 
maisto kainos. Tiesiog sunku suprasti, 
kaip darbininkai, kurių uždarbiai nėra jau 
taip dideli, gali pragyventi.

Neturėdamas iš anksto nustatyto plano, 
taip sakant, laisvai klaidžiojau po miestą, 
visiškai netikėtai priėjau Operos rūmus. Iš 
lauko atrodė labai gražūs: juos puošė pa
garsėjusių kompozitorių statulos. Gaila, 
kad į vidų negalėjau įeiti, nes rūmai buvo 
uždarvti.

Kaip ir kituose pietiniuose kraštuose, 
taip ir Paryžiuje prie šaligatvių pristatyta 
stalų ir kėdžių, kad praeiviai galėtų ten 
atsisėsti ir užkandžiauti. Turiu pasakyti, 
kad tai labai gadino vaizdą. Be to nelabai 
ir higieniška, nes ne tik daug dulkių, bet 
ir musių spiečiai.

Jei į Eifelio bokštą nesikelsi, tai nema
tysi Paryžiaus. Taip juokauja paryžiečiai. 
Ir neveltui. Jei kas Paryžių aplanko, bet 
aplenkia Eifelio bokštą, tas iš tiesų daug 
nustoja ir išsiveža nepilną vaizdą apie 
miestą.

Pasitaikė šaltoka ir vėjuota diena, kai 
nuvykau prie Eifelio bokšto. Vykau tram
vajum, kuris nuveža, į parką ir sustoja 
prie pat bokšto. Parkas tvarkingai prižiū
rimas. Fontanai, suolai publikai susėsti. 
Kitoje bokšto pusėje nedidelis prūdas, ku
rio paviršiuje matosi daug vandens lelijų.

ro įspūdingai. Prie bokšto jau stovėjo ne
didelė eilė žmonių, norinčių įsikelti į 
bokštą.

Suėjome į keltuvą, kuris ėmė judėti. Pa
siekęs, taip sakant, pirmąją stotį, keltu
vas sustojo. Išėjome pasidairyti. Čia yra 
restoranas ir suvenyrų krautuvės. Visur 
geležimis aptverta, kad koks durnelis ne
bandytų be keltuvo nusileisti, atseit, nu
šokti žemyn.

Kiekviename aukšte leidžiama iš kel
tuvo išeiti ir stebėti Paryžių iš aukštumos.. 
Kai įsikėlėme į paskutinį aukštą, tai čia 
galėjome ilgiau pasilikti ir žiūrėti į Pary
žių bei jo aplinką. Miestas atrodo lyg koks 
žaliuojantis sodas, kuriame suokia lakš
tingalos bei čiulba visokie kiti margaplunk 
sniai paukščiai. Gaila, kad pasitaikė itin 
šaltas oras, tad ilgai pasilikti tame aukšte 
buvo neįmanoma. 0 iš Eifelio bokšto Pa
ryžiaus panorama tikrai žavėtina.

Labai graži ir įspūdinga Notre Daine 
katedra. Tiek daug apie ją buvau girdėjęs 
bei skaitęs aprašymų apie ją. Bet mane ir 
čia lydėjo nesėkmė: katedros vidus buvo 
remontuojamas, visokiais žėgliais apstaty
tas. Ne visur tada buvo galima vaikščioti.

Iš kitų Paryžiaus įžymybių gal pirmau
ja Luvro muziejus, kur yra sukrauta neį
kainuojamų meno vertybių. Jis gausiai 
yra turistų lankomas. Jį supa puikus par
kas su aikštėmis. Buvę Prancūzijos kara
lių rūmai, dabar paversti muziejum, yra

vienas įžymiausių architektūros paminklų. 
Muziejaus vertybių branduolį sudaro bu
vusių karalių turtai. Rinkiniai buvo papil
dyti iš bažnyčių atimtomis brangenybėmis 
ir Napoleono iš užgrobtų kraštų pagrobtais 
meno turtais. Muziejus turi keletą skyrių 
ir yra iš pačių žymiausių pasaulyje

VERSALIS
Iš Paryžiaus mažas traukinėlis eina į 

Versalį kas valandą. Kelionė neilga, vos 
keturiasdešimt minučių trunka. Tai pa
garsėjusi vietovė, kuri yra suvaidinusi is
torijoje labai svarbų vaidmenį. Juk ten ne 
kartą buvo susirinkę įvairių kraštų diplo
matai bei sprendė vienos ar kitos valstybės 
likimą, šiame šimtmetyje Versalis gal la
biausiai pagarsėjo po pirmojo pasaulinio 
karo. Ten juk buvo pasirašyta vadinamo
ji Versalio sutartis, kuri pakeitė Europos 
žemėlapį ir kuri gal daug prisidėjo prie 
Hitlerio ir nacių įsigalėjimo Vokietijoje.

Važiuodamas į Versalį, susipažinau su 
vienu studentu iš Ispanijos. Patyriau, kad 
jis studijuoja Paryžiuje, Sorbonos univer
sitete. Kadangi studijuojąs meną, tai ir 
lankąs įvairius muziejus, senas bažnyčias 
bei katedras. Sužinojęs, kad lankiausi Is
panijoje ir kad į Versalį pirmą kartą va
žiuoju, jis tuoj pasisiūlė būti mano vadu, 
žinoma, aš mielu noru tą pasiūlymą pri
ėmiau.

Kai išlipome iš traukinėlio, studentas 
pasiūlė pirmiausia aplankyti netoli esančią 
bažnyčią, kurioje esą daug senų meno kū

rinių. Bažnyčia esanti tūkstantmetinė, o 
joje išsaugoti meno kūriniai esą dar se 
nesni.

Kai nuvykome į tą bažnyčią, aš įsitiki
nau, kad mano vadas yra gerai susipaži
nęs su meno kūriniais. Įsitikinau taip pat, 
kad bažnyčia yra labai sena. Apžiūrėjome 
meno turtus. Aš bandžiau užsirašvti vado 
aiškinimus (jie buvo labai įdomūs), bet tie 
užrašai pasimetė. Labiausiai man gaila to 
paslaugaus studento adreso, kuris pražu
vo kartu su užrašais.

Palikę gražiąją bažnytėlę, pasukome į 
pačią Versalio širdį, karalių rūmus, kur 
buvo pasirašyta garsioji Versalio sutartis, 
menamai užtikrinanti žmonijai taiką.

Priešais rūmus akmenimis grįstas dide
lis kiemas. Į pačius rūmus įleidžiama per 
dešinę pusę ir išeinama per kairę. Susimo
kėjęs už bilietą, patenki į garsiuosius rū
mus, kur meno galerijos ir vertybes labai 
sunkiai aprašomos, ir dar sunkiau nebu
vusiam įsivaizduoti.

Atsimenu, kaip Kaune valstybės teatre 
vaidinant Binkio “Atžalyną” į klausimą, 
ką jūs čia kalbėjote, aktorė (Lietuvaitytė) 
savo vaikišku balseliu atsakydavo: “Apie 
Mariją Antonetę”

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį 
“NAUJIENAS”
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M. ANNA BALIONAS I 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

MM W. 63rd STREET 
teltfu P Respect 8-3229 

Rwid. telefu WAlbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai ryte I 

juo 7 iki 9 vai, yąj^ Treč. uždaryta.

Rez. teL 239-4683

DR. K. G, BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tai. LU 5 61116 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAM>ROTęZISTAS

Aparatai - Protezai, Mad. Bap- 
1 dalai Speciali kojom*

(Arch Supports) jjtį
VaL: 9- 4 ir B- 8. Šeštadieniais B—LI 
2850 West 63rd St* Chicago, ILL 60629

Telef.: PRospect 6-5084

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

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

skausmus ir nervų netvarką.

telef.: P Ros poet 8-1717

DR. S. B1EZIS 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rex.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpublic 7-7868

AM-FM RADIJAS
TIK $45.00

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtai. 1—7 y?t, 
antrai., penktadienį nuo 1—5, treč, 

ir šeštai, tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas.

DR. EDmUnD E. C1ARA 
Z/uy W. Oi st STREET 

TeL: GR 6-2400
vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
1—4, (—9, antrai., penkt. 10—4, ir 

šeštai. 10—2 vai.

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

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tolu FRontier 6-1882

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIM - EISIMAS 
AKUStKIJA IR MOTERŲ LIOOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, sKamomii ML 3-0U01,

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA .
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

help yourl
HEART FUNoV 
help your HEAR^

BUY U. S. SAVINGS BONDS

STASYS ŠURKUS

PENSININKAMS PAPIGINTŲ BUTUKŲ
KOLONIJA STATOMA SAN JOSE, CAL

GU2AUSKV
BIVIRLY HILLS GĖLINYCIA

GtLtS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63H STREET 

Julufonai: PR 84833 Ir PR 84S34
■ T—------ .........................

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

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 vaL 
Treč. ir šeštad. uždaryta.

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

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

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta._

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

_DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

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

Vai3ndns: 2—8 vaL vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tek WA 54099_______

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 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

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

' ”11 
SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

I Visos programos iš WOPA, 
| 1490 kiL A. M.
I Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma

dienio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto. — šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

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

CHICAGO. ILL. 60629

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

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

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

WALTER RASK -'RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

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

ŽINIAS IR GERIAUSIUS 
RAŠTUS.

Every year we fail ' 
to educate thousands 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

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

Lietuvai taipgi peną » P“n® 
ir progai avino tildai per

NAUJIENAS

Write: Th* Praiidant't Conuritte* 
on Montel Roterdotion.
Woshington,O.CXQD1. Į

Item*--------------------------------------------------I
I*****-- -—;—r.------- :—:----- ? I

Otr----------------------- -----------------

Mitu-___  —ZbCKi . -

RuMlhod M • pubic wrvlcn In coo. 
oration wMb no Mterttoteg Count*
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SAN JOSE, Kalifornija. — 
Kokia tai bendrovė pasiryžo pa
statyti San Jose mažų pajamų ir 
virš 62 metų amžiaus asmenims 
(pensininkams) gyventi butų 
koloniją. Numatyta: 60 butelių 
su virtuve tame pat kambary 
(studio), 108 butai su 1 mie
gamuoju ir 42 — su 2 miega
maisiais.

Oficialioji (b-vės, vadinama 
rinkos) nuoma yra tokia: už stu
dio— 118 dol., su 1 miegamuoju 
— 145 dol. ir dviejų mieg. — 
168 dol. Jei kas nori nuomoti ir 
mokėti b-vės kainomis, tai ne
be varžoma nei turto nei paja
mų atžvilgiais, o vien tik am
žius — ne mažiau 62 metų. 
Nuomų minimumas: 35.40 dol. 
už kambarį su virtuvėle jame, 
43.50 dol. už butą su 1 miega
muoju ir 50.40 dol. už butą su 
dviem miegamaisiais, tačiau, no
rintieji pasinaudoti nuomos su
mažinimu (minimumu) negali 
turėti daugiau kaip 5,000 dol. 
sumai turto ir metinių pajamų 
ne daugiau kaip 3,750 dol. vie-, 
nam asmeniui, dviem — 4,250 
dol. ir t. t.

Nuomų sumažinimas nelygus, 
priklauso nuo pajamų. Pav.: prie 
160 dol. pensijos ir 5,000 dol. 
banke tektų mokėti už “studio” 
butelį 47 dol., o už butą su at
skiru miegamuoju — 58 dol., o 
likusius iki “oficialiosios” tai 
b-vei primokėtų valdžia (iš su
renkamų taksų).

Nuomų dydis (pagal pajamas) 
atrodo neblogai, tik kad toji ko
lonija kuriama miesto pakrašty, 
netoli kalnų atšlaičių, už 4 (Z? my
lių nuo centro, toli nuo maisto 
produktų didžiųjų krautuvių, 
pašto, vaistinių ir kt. reikalingų 
prekybos įmonių. Be to, iki au
tobuso 2 blokai žvyruotu šali
gatviu. Asfaltuota gatve ne
įmanoma eiti, nes perdidelis tuo 
keliu auto judėjimas).

Apsilankęs vietoje pastebė
jau : a) studio kambarys didelis 
su virtuve kampe — šone, su 
spintelėmis virš viryklos ir šal
dytuvo ir prie įėjimo į vonią, pa
talpa talpi, tačiau pats pastatė
lis vieno aukšto, barakiškos sta
tybos (be lubų), durys ir langai 
į šiaurę. Langas didžiulis, nuo 
pat grindų, tad prie jo nedrąsu 
būtų stalą pasistatyti, kad ba
tu neišdaužus stiklo, b) su at
skiru miegamuoju parodomasis 
butas antrame aukšte atrodė la
bai puikus, frontinis didelis, 
šviesūs langai į vakarus. Norint 
vienam asmeniui “singeliui” gau
ti butelį su atskiru miegamuo
ju reikia pristatyti gydytojo pa
žymėjimą.

Kolonijos pastatai vieno ar 
dviejų aukštų. Abejuose aplan
kytuose buteliuose naujoviškos 
vonios išvien su aukštomis ema
liuotomis plokš temis per visą 
vonios ilgį, kad sienos nenutaš
kytų. Virimui plytą ir šaldytu
vą duoda bendrovė, o kitais bal
dais apsirūpina nuomininkai.

Vieno kambario butelį (su

virtuve kampe) arčiau miesto 
centro galima gauti už 75-90 
dol., o ten nori 118 dol. Mano 
supratimu, nuoma peraukšta.

Kolonijoje galėtų apsigyven
ti asmenys turį automobilius, nes 
kitaip būtų sunku maistu apsi
rūpinti.

San Jose busais beveik viso
mis kryptimis “galo” pasiekti 
galima už 25 et., o į pensininkų 
koloniją nuvažiuoti reikia dar 
nikelį pridėti.

Tenka apgailestauti, kad pen
sininkams gyventi kolonija sta
toma ne valdžios1 lėšomis, nes 
tuo atveju galėtų nors dalinai pa
veikti į nuomas, o be to, atpul- 
tų tarpininkai, kurie tai daro pel
no tikslu, net sukeliant ir taip 
jau gana aukštas buto nuomas.

Pasidžiaugiau, kad ir Los An
geles lietuviai sumanė pasista
tyti pensininkams gyventi na
mus. Bet vėl, tuose pačiuose na
muose numatyta’(iš “Drauge” 
tilpusios žinutės) “poilsio salė, 
koplyčia, masažinis baseinukas, 
sauna kambarys (lietuviškai pir
tis) “... Pensininkams lietuviams 
namus planuojanti statyti Lie
tuvių Statybos b-vė. “Rūta”, 
bendradarbiaudama kartu su pa
rapija, arti Los Angeles Šv. Ka
zimiero bažnyčios.

Jau nekalbant apie iškaštin- 
gas koplyčios įrengimo išlaidas, 
mano supratimu kažkaip nesi
derina koplyčią ir pirtį turėti po 
vienu stogu.

Gal pakaktų vieno didesnio 
kambario — salės seneliams su
sirinkti pasišnekėti, pažaisti 
bingo, kortomis, šachmatais ar 
šaškėmis, o reikalui esant toji

pati patalpa gal galėtų būt pa
naudota ir koplyčiai.

Turint galvoje galimą Kalifor
nijoje žemės sudrėbė j imą, mano 
nuomone, sauną tiktų pastatyti 
kiemo kampe, kaip visai atskirą 
pastatėlį ar šalia skalbyklos.

Mano, kaip pensininko, su 5 
metų “stažu” supratimu, pensi
ninkams namus reikėtų statyti 
galimai arčiau didelės maisto 
krautuvės, kur paprastai žemes
nės kainos, kad lengviau būtų 
galima atsinešti ar ratukuose 
atsivežti ir tuo pačiu kuklų pen
sininko biudžetą subalansuoti.

Galop, ne man spręsti. Lieka 
tik palinkėti Los Angeles lietu
viams sutarimo, nutarimo ir ge
riausios sėkmės sumanymui 
įvykdyti.

Kalinių pavardės
Italijoje, Romoje veikianti Į 

FERT spaudos agentūra panau
dojo Elta-Press informacijas 
apie lietuvius Potanos stovyklo
je. Agentūra paskelbė šias lie
tuvių — kalinių pavardes: Ba 
lio Gajausko, Petro Paltaroko, 
Algio Petruševičiaus, Prano Skei 
verio ir Paugaičio. 1969 m. gruo
džio 18 d. stovyklos Potmoje pa
statė nr. 17 pasikorė Juozas Lan
kauskas, iškalėjęs 19 metų. Jis 
tuo metu buvo 56 m. amžiaus. 
Pranešta ir apie kito lietuvio, 
gimusio 1902 m., Jono Stankevi
čiaus, mirtį. Elta iš kitų, italų 
bei britų šaltinių, jau buvo pa
skelbusi žinią apie Potmoje pa
sikorusį lietuvį, tik anksčiau ne
buvo žinoma jo pavardė. (E)

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

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

Trijų Metų Mirties Sukaktis

VINCENTA PETRUŠONIS 
Gimusi Vasiliauskaitė

Gyveno 902 West 38th PI., buv. savininkė tavernos

Mirė 1968 m. kovo mėn. 30 dieną, sulaukusi 76 metų amžiaus. 
Gimusi Lietuvoje, Raseinių aps., Viduklės parapijoje.

Amerikoje išgyveno 55 metus.

Paliko nuliūdę: sesuo Helen 
su vyru Louis Prancik, sesers 
vaikai — Edward su žmona 
Sandy, Raymond su žmona 
Gerry, Louis su žmona Joane 
Prancikai ir kiti giminės, drau
gai bei pažįstami.

Priklausė Dariaus ir Girėno 
postui 271.

Antradieni, kovo mėn. 30 
dieną 7:30 vai. ryto, Sv. Andrie
jaus parapijos bažnyčioje. 7000 
So. Washtenaw Ave., už velio
nės sielą bus laikomos gedulin
gos pamaldos.

Visi a. a. Vincentos Petrušo- 
nis giminės, draugai ir pažįsta

mi nuoširdžiai kviečiami dalyvauti mišiose, už velionę pasimelsti ir 
gražiai ją prisiminti

Nuliūdę lieka:
Sesuo ir kiti giminės su šeimomis.

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

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.: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

H^memeemai

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

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. HALTED STREET Phone: YArds 7-1911

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

Dalis Pedagoginio Lituanistikos Instituto korid;rinės skaityklos, kuri veikia kas šeštadienį per
traukų metu. Skaitykla prieš pamokas sumontuojama, po pamokų ji vėl išgriaunama. Taip 
tenka daryti todėl, kad Jaunimo Centre tokiai skaityklai tuo tarpu trūksta atskiro kambario. 
Tikimasi, jog netolimoj ateity, praplotus Jaunino Centro rūmus, tas nelengvas skaityklos tvar

kymo darbas palengvės.

ieško Juslyno, Jono sūnaus Tu-į ~ ' -------- fJ j HELP WANTED — MALE
Dorfcininkv Reikia

Ipolitas Vailionis ieško Balio I
Vailionio; ROUTE SALESMEN

C. 1KA ynrl ..ifvlė - VmtilUnA 90odsalary- Hospitalization insurance Stase .xorkanyte Xosilienė for entire famįly Pension plan
ieško Agotos, Marytės, Juozo ir and other fringe benefits. Will 

train. Must pass polygraph test.
COSMOPOLITAN LINEN & 

TOWELS CO.
5758 So. HALSTED STREET

Antano Valaičių (Valaitienės) 
ir Marcelės, Juozo ir Pijaus 
Baltrušaičių (Baltrušaitienės);

Romuta Teresa, Juozo duktė, 
Rainienė ieško Elenos Gudaity
tės - Jasaitienės;

Uršulė, Mykolo duktė, Juršė- 
naitė - Arakelienė ieško Niko
demo Juršėno.

Ką nors žinantieji prašomi 
pranešti aukščiau pateiktu ad
resu arba telefonu.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

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. Į

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ J

PETRAS KAZAN AUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, lit Virginia 7-7747

20 metų sovietuose
Buvusio politruko atsiminimai

Belgrade paskelbta, kad bus 
išleisti bu v. Kominterno jugos
lavų sekcijos bendradarbio Kar
lo Stainerio atsiminimai.

Karlo Stainer buvo Kominter
no spaudos sekcijos direktorius. 
Stalino siautimo 1936 metais so-

la-Jauna aktorė Leigh Taylor-Young 
bai pamėgo žiedą nosyie. Jai teko 
tokį žiedą nešioti viename filme, ta
čiau ir vėliau ji nutarė su juo nesi

skirti.

vietų slaptajai policijai apskun
dus prieš jj buvo užvestas tardy
mas ir jis buvo areštuotas. Il
gesnį laiką pasėdėjus kalėjime 
jam iškeltas kaltinimas, kad jis 
bendradarbiavęs su vokiečių Ges
tapo ir dalyvavęs suokalbyje nu
žudyti tuometini Leningrado 
kompartijos vadą S. M. Kirovą. 
Staineris tų kaltinimų išsigynė, 
tačiau vistiek turėjo pragyven
ti 20 metų sovietų kalėjimuose 
ir kacetuose.

Paleistas 1956 metais Staine
ris pradėjo rašyti savo memu
arus, pavadintus “Mano 7,000 
dienų”. Jis grąžęs i Jugoslaviją 
darbuojasi kaip laikraštininkas.

šio buvusio politruko atsimi
nimai (dabar jam 60 metai) ati
dengia sovietinio “teisingumo” 
ir nežmoniškumo vaizdus. So
vietinis teismas tik 20 minučių 
pasitaręs jį nusmerkė 10 metų 
katorgos. Autorius demaskuoja 
jį Įskundusj agentą. Jis buvęs 
garsus Andrejus Vyšinskis!

Su Staineriu drauge nuteista 
visa grupė “baltųjų”, kuriems 
kaltinimai ir ilgiems metams 
teismo sprendimai buvo iš anks
to paruošti ir Į puslapius berei
kėjo Įrašyti nuteisiamųjų pa
vardes.

Sovietiniuose kalėjimuose 
Staineris susitiko su visokiausių 
profesijų žmonėmis, kurių dau-

gumas buvo buvę aktyvūs, ko
munistai, raudonosios armijos 
karininkai, policijos valdininkai 
ir mokslininkai. Ypatingai žiau
rus režimas taikomas politiniam 
kaliniam, neišskiriant nė pačių 
rusu. V

RAUDONAS JUOKAS
Svajonė

žiemos vakaras. Maskvos 
miesčio dačoje prie kamino 
di pats ir pati Chruščiovai. Jis 
skaito laikraštį. Ji susimąsčiusi 
žiūri į kamine degančią ugnį. Po 
ilgesnės tylos ji prabyla:

— Nikita, ar žinai, kas yra 
Osvaldas ?

— Žinau.
— Tu žinai, kad jis nušovė 

Kennedį ?
— Žinau.
— O ar žinai, kad prieš tai jis 

pusantrų metų buvo pas mus, 
Sovietų Sąjungoje?

— Žinoma, žinau. Tai kas?
— Tai jis galėjo ir tave nu

šauti...
— Kas tau atėjo Į galvą? Ži

noma, galėjo, bet nenušovė.
Po ilgo tylėjimo:
— Nikita, ar tu nenianai, kad 

jei Osvaldas būtų tave nušovęs, 
tai Onasis būtų mane vedęs?...

UŽ- 
sė-

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS

INSURED
SAVINGS

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

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

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

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS
'___ ____ __

Lietuviai ieško lietuvių
Amerikos Raudonasis Kry

žius prašo paskelbti žemiau de
damą sąrašą ieškančių ir paieš
komu asmenų lietuviu. Kas 
apie paieškomuosius asmenis 
ką nors žino, yra prašomas pra
nešti Amerikos Raudonojo Kry
žiaus paieškojimų departamen
tui (Foreign Inquiry Service 
Department of the American 
Red Cross) adresu: 43 East 
Ohio Street, Chicago, Ill. 60611, 
arba telefonu 467-5800, Exten
sion 307:

Marija Balčiūnienė ieško Ade
lės Minciuškaitės - Anger;

Vincas Butkauskas ieško Ka
zio Butkausko;

Marytė Kaskauskienė ieško 
Kazimieros Lajauskytės Galijo
tas;

Emilija, Jono duktė, Tutaitė

Teisė save apginti 
ir užpultą gelbėti

Sen. Bobert Mitchler (R., Os
wego) įteikė lllinojaus legisla- 
tūrai bilių, kuriuo būtų apsau
gotas nuo teisminio .persekioji
mo žmogus už tai, kad gynė sa
ve, savo šeimą, savo turtą nuo 
užpuolimo arba gelbėjo bėdoje 
esantį kitą žmogų.

Tą bilių pasiūlyti paskatinęs 
sekantis atsitikimas; Iowa valst. 
aukščiausias teismas pripažino 
kaltu vieną farmerį, kurs savo 
namuose buvo įtaisęs šautuvą 
taip, kad vagiui norint Įsilaužti 
tas šautuvas išsišautų. Taip ir 
atsitiko. Bandęs Įsilaužti vagis 
buvo sunkiai sužeistas, ir fer
meris paskui turėjo parduoti 
savo farmą, kad galėtų išmo
kėti teismo priteistus $30,000 
kompensacijos už vagies sužei
dimą.

Illinojui pasiūlytas bilius nu
mato, kad asmuo “negali būti 
legaliai nuskriaudžiamas už tai, 
kad jis bet kokiomis reikalin
gomis priemonėmis gynė save, 
savo šeimą arba jo nuosavybę 
ir asmeninį turtą arba gelbėjo 

{kitą asmenį, buvusį betarpiška
me pavojuje arba esantį užpuo
limo, ginkluoto apiplėšimo, įsi
laužimo, išprievartavimo ar bet 
kokio kitokio pikto kriminalo 
auka”.

Negana to, bilius numato to
kiam asmeniui valdišką atlygi
nimą išlaidų,'susietų su teismo 
bylomis, sugaištu laiku ir kito
kiais apsigynimo bylos reika
lais.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

SHOE REPAIR &
LIVING QUARTERS

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

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

252 CHICAGO AVENUE 
OAK PARK

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS. Tei
rautis 6319 So. Talman Avenue 

Tel. RE 7-7166.

žinti. Taip pat kviečia visus 
bendruomenės veikėjus Įstatų 
klausimais pasisakyti spaudoj 
arba rašyti komisijai. Įstatų 
komisijos adresas: 
16349 Addison, 
Mich. 48075.

K. Keblys, 
Southfield,

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

GEROS DOVANOS 
iiot knygos parduodamos dabar *Nau|lanota* su 

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

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik $3.00
Minkštais viršeliais tik$2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŽTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONtS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 
tik$1.50

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus Čeki arba 
money orderį.

NAUJIENOS, -iJ—
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL. 
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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

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 7-9327

NAMAI MIELAS TURTAS

— LB Įstatu Komisija išsiun
tinėjo visoms . apylinkių valdy
boms anketas LB įstatų klausi
mais. Komisija šiuo metu ren
ka davinius naujam LB Įstatų 
projektui, kuris bus pateiktas 
Tarybos svarstymui sekančioj 
sesijoj. Anketas įstatų reikalu 
yra gavę ir visi LB Tarybos na
riai. Iki šiol iš jų gauta 22 at
sakymai. Įstatų, projektą reda
guojant, komisijai bus labai 
svarbu žinoti apylinkių nuomo
nes pagrindiniais JAV LB sant
varkos klausimais. Todėl ko
misija visas apylinkių valdybas 
prašo anketas kuo greičiau grą-

Henriko Tornošausko pa
rašytai knygai “Lietuviškasis 
Pamarys” yra renkami prenu
meratoriai. Joje yra Įdomių 
istorinių, etnografinių ir lietu
vių buities aprašymų. Skaito
ma . lengvai, kaip romanas. 
Norintieji ją užsisakyti, pra
šomi skambinti Kristinai Aus
tin Naujienų tel. 421 - 6100 ar
ba rašyti Naujienoms, 1739 So. 
Halsted St, Chicago, Ill. 60608.

— Social Security Adminis
tracija praneša, kad pensinin
kai gaus čekius su 10% pakėli
mu tik birželio pradžioje. Kiek 
vėliau bus išsiųsti čekiai api- 
mą pakėlimo sumą už sausio 
— balandžio mėnesius. Įstai
gos vedėjas Robert M. Bali sa
ko, kad darant čekių pataisas 
dabar, labai suvėluotų čekių 
išsiuntimas. Amerikoje yra 
apie 26 milijonai pensininkų.

— Adeline C. Ambrose su
ruošė Įdomių suvenyrų ir isto
rinių dokumentų parodą, pa
vadintą “Spirit of America”. 
Joje pavaizduojama Amerikos 
irezidentų. gyvenimas fotogra- 
‘ijomis, laiškais, retenybėmis. 
Yra ir lietuvių tautodailės sky
rius. Paroda atidaryta Rosarv 
kolegijos bibliotekoje. 3-me 
aukšte, 7900 W. Division St, 
U ver Forest, Ill. ir veiks iki 
jalandžio 6 d.

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 4-1050

MODERNUS ir patogus 6 metu 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. 
Kamerai, 1% vonios, naujas garažas. 
$31.200.

GRAŽUS 2 BUTU mūras. 2 no 6. 
Nantas šildvmas ozu. Air conditioned. 
Didelis lotas, mūro garažas. $31,500.

LENGVU $ 14.000 pajamų iš aoar- 
tamentinio mūro, kuris ir 15 metu ne
turi. Pastatytas fnrtinom 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 — susi
tarsim.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
^Tamik automobi- 

x lių, gyvybės, svei
katos ir biznio.

v J issimokė-
jimo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolls 
320816 W. 95th St.

GA 4-8654 (MSVRANE^

State Farm Fire and Casualty Company

2 PO 6 MŪRINIS, 2 atskiri karštu 
vandeniu šildymai eazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobiliu garažas. Mar
quette Parke. .*32.000.

PUIKI 4 MIEGAMU. 2% vonios, 
1 metu mūrinė rezidencija. Išbaigtas 
rūsys, radiant šilima gazu. 2 blokai 
nuo Hickn-rv lauku. $49.500.

5% KAMBARIU 8 motu 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 
vakarui nuo Pulaski Ave. 3115 000.

20 BUTU IR KRAUTUVĖ.. Degtu 
plytų 20 metu mūras. Flexikor kon
strukcija. Paiamu virs $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

Tel.: 471-0321

M
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Čikagos dailininkas Don Wheeler padarė ponios Nixonienes portre- 
tą Ii makarony. Pilnam portretui jis sunaudojo įvairiu mekerony 

devynis svarus.

— Laima Mickutė, Illinois 
State universiteto Bloomingto
ne studentė, yra Įrašyta Į uni
versiteto Dekano garbės stu
dentų sąrašą.

— Sgt. Cliff S tan ulus, Onar 
ga, Ilk, Karo mokyklos kade
tas, už gerą mokymąsi, elgesį 
ir drausmę yra gavęs tradici
nius Guardian akselbantus. 
Jis mėgsta poeziją ir rašo eilė
raščius. Už poemą apie kariuo 
menės gyvenimą jis laimėjo 
premiją. Motina Geraldina gy
vena Gage Parko apylinkėje.

— Vytauto Didžiojo šaulių 
kuopa buvo susirinkusi posė
džio. Posėdy be organizacinių 
reikalų buvo nutarta paremti: 
Jaunimo Centro statybą — $50. 
00; šaulių S-gos Centro Valdy
bai išlaidoms ruošiant kultū
ros savaitę — $50.00; Savano
riui - Kūrėjui Konst Petraus
kui $25.00, kad įrėminti žu
vusių karių — Juozapavičiaus, 
Lukšio ir Eimučio paveikslus, 
kurie bus patalpinti Balzeko 
lietuvių Kultūros muziejuje; 
Lietuvių šv. Kazimiero Kapi
nių Pasauliečių Teisėms Apsau 
goti organizacijai — $25.00; S. 
Jarcus ir Margučio radijo va- 
andoms po $15.00.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms, 

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Tek REpublIe 7-1941

Ferforaliniy Ir valstijos paĮamy 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas

Parašy paliudijimas

Draudimo informacijos 
INSURANCE

Simaitis realty 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatai! senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, šakningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

A. ABALL ROOFING
Įkurta prieš 50 metų

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

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

apdrausti, visas darbas garantuotas.
Skambinkit

LA 1-6047
Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

BUY U.S. 
SAVINGS 
BONDS

WHERE YOU BANK OR WORK




