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RYTINIO PAKISTANO BENGALAI 
PRADĖJO PARTIZANINI KARĄ

KOMUNISTŲ VADAI Iš VISO PASAULIO
SUVAŽIAVO I KREMLIAUS KONGRESĄ

NEW DELHI. — Pakistano civilinis karas palietė ir jo kaimy
nus. Indijos vyriausybė susirinko nepaprasto posėdžio. Kalbėta 
apie pabėgėlių, kurių tūkstančiai ėmė bėgti į Indiją, problemą. 
Pranešimai iš Pakistano sako, kad kovose žuvo ir keli amerikiečiai, 
dirbę prie kanalų statybos darbų Rytiniame Pakistane. Jie žuvę 
nuo Pakistano lėktuvų bombų. Pakistano radijas bando sudaryti 
įspūdį, kad Rytiniame Pakistane ramu ir vyksta normalus gyve
nimas. Kiti šaltiniai skelbia apie kovas provincijoje, o sostinėje 
Dacoje esą ramu.

A.wami lygos radijas tvirtina, 
kad bengalai, paskelbę nepri
klausomybę, užėmė kariuomenės 
bazes Comila, Jessore ir Khulna 
vietovėse, išlaisvinimo armija 
žygiuojanti į Daccą.

Pakistano žinių agentūra sa
ko, kad sukilėlių radijas nevei
kia Rytiniame Pakistane, bet 
transliuoja įvairias melagingas 
žinias iš Indijos teritorijos, iš 
laivo, stovinčio Hooghly upėje, 
netoli Kalkutos. Pakistanas dėl 
to įteikė Indijai protestą, kurį 
Indija atmetė, kaip nepagrįstą.

Kitos žinios praneša apie pasy
vų bengalų pasipriešinimą Pa
kistano kariuomenei. Kareiviai 
negauna maisto, gyventojai 
sprogdina tiltus ir geležinkelius. 
Partizaninis karas Pakistano ka
riuomenei būtų Rytiniame Pakis
tane labai sunkus, čia mažai ge
rų kelių. Kai kurios provincijos 
net neturi žemėlapių. Gyvento
jai gyvena mažuose kaimeliuo
se ar vienkiemiuose. Vienintelis 
tinkamas ginklams ir amunici
jai atvežti uostas yra Chittagon- 
ga. Lėktuvais tiekimas irgi sun
kus. Pakistanas neturi gazoli
no atsargų, o skristi tektų 2,800 
mylių aplink Indiją, kuri nelei
džia Pakistano lėktuvams skristi 
per savo teritoriją .

Indijos šaltiniai nurodo, kad 
Pakistano centrinė valdžia ilgai 
skriaudė savo rytinę dalį ir jos 
gyventojus. Nors Rytinis Pa
kistanas turi 75 milijonus gy
ventojų, o vakarinis — 55 mil., 
Pakistano kariuomenė sudaryta 
iš 90% vakariečių. Kariuomenė 
gauna apie 60% viso biudžeto. 
Pramonė ir biznis sukoncentruo
tas vakaruose, net produktų kai
nos Čia pigesnės, gyventojų pa
jamos didesnės už rytų.

Dešimtį dienų užtrukusios de
rybos tarp prezidento Yahya 
Khan ir šeiko Rahmano, indų 
manymu, buvo tyčiomis vilkina
mos, kad prezidentas turėtų dau
giau laiko privežti daugiau ka
riuomenės į Rytinį Pakistaną.

IŠ VISO PASAULIO

Vis rašo apie 
dvasinį skurdumą
šalia kitų neigiamybių okup. 

Lietuvos spauda pastaruoju me
tu labiau susirūpinusi jaunimo 
laisvalaikiu. “Komj. Tiesoje” 
komjaunimo pareigūnas Žaliaus
kas nusiskundžia, kad Vilniuje 
gyvenąs jaunimas mažai domisi 
teatrais, kinais, spauda, knyga. 
Esą, 20 metų amžiaus jaunuo
lių tarpe dažnai gali išgirsti kal
bant: “išgėriau”, “neprisimenu, 
kaip grįžau į namus”. Kreipia 
dėmesį jaunimas, gausiai lankąs 
kavines ar gatvėse vaikštąs su 
tranzistoriniais radijo aparatais.

Keliamas klausimas: kodėl 
Vilniaus teatrų salės dažnai bū
na pustuštės, ypač operos ir ba
leto teatro? Pasirodo, kad ap
klausti nėjus 250 Vilniaus jau
nuolių, 85 net kelio nežino į ope
ros ir baleto teatrą... Dar paaiš
kėjo, kad jaunimas linkęs pa
žiūrėti detektyvinį filmą, paskai

MASKVA. — šiandien Sovietų Sąjungos komunistų partija 
pradeda savo 24-tąjį kongresą, į kurį jau prieš kelias dienas pra
dėjo rinktis komunistų vadai iš užsienio, išskyrus komunistinę 
Albaniją ir Kiniją, kuri atmetė Maskvos pakvietimą, š. Vietnamo 
delegacijai vadovauja pats Le Duan, pirmasis partijos sekretorius. 
Jis laikosi neutraliai ideologinėse kovose tarp Pekino ir Maskvos 
ir gauna paramą iš abiejų. Į kongresą atvyko ir Amerikos ko
munistų vadas Guss Hali. Iš kai kurių Afrikos valstybių atvyko 
nekomunistinių partijų vadai, šalia Čilės komunistų delegacijos, 
dalyvauja ir Čilės socialistai.

Tito nedalyvauja
CANANDAIGUA, N. Y. Už

sidegus viešbučiui, vienas vyras 
žuvo ir aštuoni vakar buvo din
gę, matyt, užgriauti keturių 
aukštų pastato griuvėsiuose.

SAIGONAS. — Vietkongo ka
reiviai puolė vietnamiečių kai
mą, 25 mylios į pietus nuo Da- 
nango. Jie užmušė 13 vietnamie
čių, sužeidė 21 ir sudegino 100 
namų. Artilerijos sviediniai pa
darė nuostoliu amerikiečiu aero
dromui Danage, kur buvo suža-i 
loti keli lėktuvai ir sužeisti 6 ka
reiviai.

ROMA. — Egipto užsienio rei 
kalų ministeris Riad lankėsi Ita-: ZT?
lijoje, kur susitiko ne tik su ita
lų vyriausybės nariai, bet pasi
matė ir su Italijoje viešinčiu Ju
goslavijos prezidentu Tito.

Piety Korėjoje pasibaigė parašiutininku manevrai. Iš Amerikos Fort Bragg į tuos manevrus bu
vo lėktuvais nugabenti 800 parašiutininkų, kurie nusileido parašiutais iš 14 transporto lėėktuvy.

Pietų Korėja 
rengiasi rinkimams

SEOULAS. — Pietų Korėjos 
politinės partijos pradėjo rinki-

'mų kampaniją, besirengdamos

kimams. Stipriausiu kandidatu 
laikomas dabartinis prezidentas 
Hee Park, kuris valdo P. Korė
ją jau 10 metų. Kad jis galė
tų trečią sykį kandidatuoti, teko 

NAGOYA. — Japonijoje pra-! pakeisti valstybės konstituciją, 
sidėjo pasaulinės stalo teniso Tą f aktą savo kalbose iškelia ki- 
pirmenybės, kuriose šį kartą po tų partijų atstovai. Net septy- 
6 metų pertraukos vėl dalyvau-jui asmenys nori tapti preziden- 
ja komunistinės Kinijos sporti-,tu.
ninkai, pasižymėję šiame spor
te. Iš viso dalyvauja 600 daly- jaj tvirtina, kad Korėjai reikia 
vių iš 52 valstybių.

MASKVA. — Kovo mėn. so
vietų įstaigos jau išleido virš 500 
žydų, šiais metais jau išvažia
vo 700, arba tik 300 mažiau, ne
gu per visus 1970 metus. Sovie
tų spauda neigia tuos skaičius, 
nes arabų vyriausybės spaudžia 
Kremlių žydų neišleisti į Izraelį, 
kur sovietų žydai tik sustipri
na Izraelio valstybę.

SANTIAGO. — Čilės prezi
dentas Allende pareiškė, kad jis 
neleis Čilėje statyti prieš JAV 
nukreiptų karinių bazių. Čilėje 
nebus jokių svetimų bazių ir so
vietų statyba Valparaiso uos
te esanti skirta žvejams ir jų 
šeimoms.

Dabartinio prezidento rėmė-

išlaikyti valstybės vairą tvirto
se, patyrusiose rankose. Svar
biausias prezidento oponentas 
aiškina rinkėjams, kad reikia 
naujų žmonių, naujų reformų ir 
naujos užsienio politikos. Naujo
sios demokratų partijos atsto
vas Dae Kim siekia artimesnių 
ryšių su komunistine Korėjos 
šiaure. Jis siūlo pašto ryšius, 
sportininkų pasikeitimą ir kores
pondentų Įsileidimą iš šiaurės 
Korėjos.

Pensininkai

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Maskvos kongrese

+ Apie 120 mylių nuo North 
Carolines krantų audroje suski
lo tanklaivis “Texaco Oklaho
ma”, apie 20 jūreivių dingo jū
roje, 11 buvo išgelbėti.

tyti knygą apie tris muškietinin
kus. Jaunimas, paklaustas, kaip 
jis vertina teatro pastatymą, 
trumpai atsako: patiko, nepati
ko... Tai, pasak laiško autoriaus, 
liudija apie jaunimo dvasinį bei 
mąstymo skurdumą.

Tačiau, kur glūdi to “dvasinio 
skurdo” šaknys, žinoma, nepa
sakoma. Tas jaunimas, su savo 
tranzistoriais, nenoru lankyti 
ypatingai veikalus su propagan
dos šūkiais, polinkiu skaityti va
kariečių knygas — atrodo, tuo 
būdu kelia maištą kaip tik prieš 
skurdžią, agitacijos persunktą 
aplinką. Tai kaip tik kelia neri
mą partijoje, nes ir “Komj. Tie
sa” pripažįsta, kad kultūros lo
biais nesinaudoja “nemaža jau
nimo dalis”. Dėl to jau numa
tyta visa eilė straipsniu ir laiš
kų. (E)

važiuoja į pietus
WASHINGTON AS. — Pasku

tinis JAV gyventojų surašymas 
parodė, kad seniesnieji Amerikos 
gyventojai traukia Į pietus. Per 
paskutinį dešimtmetį pietinėse 
valstijose pensininkų skaičius 
pakilo 32 nuošimčiais, daugiau 
kaip dvigubai už normalų tų val
stijų gyventojų augimą, kuris 
buvo 14%.

Floridoje pensininkų skaičius 
padidėjo 78% ir dabar ten gyve
na 986,000 pensininkų, sudary
dami 15% visos valstijos gyven
tojų, nors visoje Amerikoje pen
sininkų nuošimtis siekia 9.9%

Visoje Amerikoje yra 20 mi
lijonų gyventojų virš 65 metų 
amžiaus. Prieš 10 metų jų bu
vo 16.6 milijonai.

Kalifornijoje gyvenančių pen
sininkų skaičius padidėjo per 10 
metų 484,000-čiais, o Floridoje 
— 435,000-čiais.

JT taikos derybų tarpinin
kas dr. Jarring sugrįžta į Mask
vą, kur jis yra Švedijos amba
sadorius. Jis sako, kad Viduri
niųjų Rytų derybos pateko i ak- 
ligatvį.

* Paryžiuje prasidėjo Egip
to užsienio reikalu ministerio pa
sitarimai su Egipto ambasado
riais 21 šalyje. Egiptas siekia 
pradėti didelę propagandinę 
"kampaniją, kM pasaulis spaus
tų Izraelį pasitraukti iš užimtų 
žemių.

Hondūre prezidento rinki
muose daugumą balsų gavo val
dančios partijos kandidatas, ta
čiau skirtumas tarp jo balsų ir 
opozicijos yra toks nedidelis, kad 
rinkimų rezultatai nebus aiškūs, 
kol visi balsai bus suskaičiuoti.

♦ Kambodijoje vienas kariuo
menės pulkininkas teisme nu
teistas sušaudyti už vieno mies
to atidavimą komunistams.

+ Fordo automobilių bendrovė 
atšaukė visus savo naujo auto
mobilio “Pinto” modelius, ku
riuose pastebėti mechaniniai su
trikimai.

+ Vakarų Vokietijoje posė
džiauja 60 generolų. Jie svarsto, 
vadinamą, “kapitonų maištą”. 
Pasirodo, kad Vokietijos kariuo
menėje yra “moralės ir discipli
nos” krizė, kurią generolai ban
dys pašalinti.

VIENA.—šiandien prasidedan
čiame Sovietų Sąjungos komu
nistų partijos kongrese dalyvaus 
ir Jugoslavijos delegacija, tačiau, 
nors Brežnevas asmeniškai pra
šė, prezidentas Tito kongrese 
nedalyvaus. Charakteringa, kad 
pirmadienį, kongreso išvakarė
se, Tito aplankė Vatikane Popie
žių Paulių.

Sovietų vadams buvo labai 
svarbu, kad vienybės ir draugiš- 

i kūmo įrodymui būtų atvykęs 
j pats Tito, kuris yra ne tik Ju
goslavijos prezidentas, bet ir par

Karas P. Vietname
SAIGONAS. — Komunistų 

savižudžių grupės puolė ameri
kiečių bazę į pietus nuo Danan- 
go ir paremiami artilerijos, įsi
brovė į patį artilerijos bazės vi
durį, nušaudami 38 amerikiečius
ir sužeisdami 76. Tai sunkiausi tijos galva. Jugoslavai aiškiai 
amerikiečių karių nuostoliai, pa- ’ pabrėžė sovietams, kad ideolo^, 
tirti viename mūšyje per trejis, ginis-politinis abiejų šalių par- 
metus. Itijų bendradarbiavimas bus įma-

Komunistai paliko 12 užmuš- nomas tik tada, kada Maskva at- 
tų. Kiti tamsoje pasitraukė, per-j sisakys savo “Brežnevo doktri- 
sekiojami greit pakilusių heli- .................. . “
kopterių Ir artilerijos.

Jordane kareiviai 
atstatė tvarka i.

AMANAS. — Jordano sosti
nėje kariuomenė greit nuramino' 
demonstruojančius ir į policiją i 
šaudančius palestiniečius, žuvu
sių skaičius nebuvo didelis ir vy-' 
riausybė greit atstatė mieste 
tvarką. Palestiniečiai buvo išėję 
protestuoti prieš praėjussios sa
vaitės kovas Irbide, kur kariuo
menė nuramino partizanus.

Amane vis dar yra apie 2,000 
ginkluotų palestiniečių, kurie 
laiks nuo laiko pradeda šaudyti 
į kareivius. .
dar vyksta palestiniečių nera
mumai, tačiau karaliaus Hussei- 
no kariuomenė turi neabejotiną 
krašto kontrolę.

uoš”, kuri leidžia Kremliui kiš
tis į kitų partijii reikalus. Nuo 
Čekoslovakijos okupavimo ju
goslavų partija aiškiai atšalo nuo 
Maskvos, nors santykiai jau ir 
anksčiau nebuvo labai šilti. So
vietų partija smerkia jugoslavų 
reformas ir jų “revižionizmą”.

Popiežius Paulius sutiko pre- 
, zidentą Tito baltuose liturginiuo- 
, se drabužiuose. Oficialioje kal
boje jis pareiškė, kad katalikų 
bažnyčia nesikiša į valstybių rei
kalus ir tik siekia įstatymų lais- 

.vės veikti savo dvasinėje srity- 
' Į j e ir duoti savo patarnavimus as- 

i menims ir bendruomenėms. Po
piežius pagyrė Tito už jo veiklą 
taikos ir tarptautinio sugyveni
mo labui.

o praaeaa sauojai i po oficialių parei§kimų abu 
or ano šiaurėje | pQjj|jkaj Kalbėjo Popiežiaus dar

bo kambaryje, dalyvaujant tik 
vertėjams.

MUENCHENAS. — Bavarijoj 
tarnautojai galės patys pasirink
ti savo darbo valandas, bus rei
kalaujama tik, kad jie atidirb
tų 42 valandas per savaitę sau 
patogiausiu laiku.

Komunistų gaujos 
Italijos miestuose 
ROMA. — Italijos policija 

Genojoje išaiškino kairiųjų ko
munistų gaują, kuris turėjo ra
dijo siųstuvą, amunicijos ir 
sprogmenų. Gauja sprogdindavo 
įmones, užpuldinėdavo politinius 
priešus ir rengėsi revoliucijai. 
Milane irgi buvo išaiškinta pa
naši grupė, pasivadinusi Rau
donąja Brigada. Ji padarė ne
mažai nuostolių apylinkės įmo
nėms.

Net ir Italijos komunistų spau
da tas brigadas pasmerkė, ra
gindama komunistų partijos na
rius įkalbėti tuos jaunuolius, kad

< Tautinė Kinija nutraukė 
santykius su Kuwaitu, kuris pri
pažino komunistinę Kiniją.

Ceausesau neleis 
vokiečiams išvykti

jie stotų į komunistų partiją, o 
ne gaišintų laiką su pseudorevo- 
liucine veikla. Tokios grupes daž
nai patenka į fašistų rankas ir 
panaudojamos provokaciniais 
tikslais, sako komunistų laik
raštis “L’ Unitą”.

Admirolas Hyman Rickover, pagrin
dinis Amerikos povandeniniu laivy, 
varomų branduoline energija, kon
struktorius, apgailestavo kongreso nu« 
tarimą nutraukti lėsas SST lėktuvui. 
Jis nesuprantąs, kaip galima tvirtinti, 
kad du ar trys tokie lėktuvai, ku
riems kongresas atėmė lėias, gali ui- 
teriti orą ar turėti kitokių ekologinių 

pasekmių.

BUKAREŠTAS. — Lenkijos 
valdžiai susitarus su Bona ir pra 
dėjus išleisti vokiečių kilmės gy
ventojus važiuoti į Vokietiją, di
delis spaudimas atsirado ir Ru
munijos valdžiai, kad ji irgi iš
leistų savo vokiečius, kurių Ru
munijoje yra 380,000. Kilo vil
tis, kad Rumunija irgi išleis vo
kiečius vykti į tėvynę, kurią jų 
proseneliai paliko prieš daug 
šimtų metų.

Rumunijos prezidentas Ceau
sescu neseniai sukvietė Rumuni
jos vokiečių vadus ir jiems aiš
kiai pasakė, kad Rumunijai rei
kalingi visi jos piliečiai “socia
lizmo statybai”. Rumunija esan
ti kovos lauke ir kas iš to lauko 
pasitraukia, laikomas išdaviku.

Į kongresą neatvyko Kambo- 
dijos princo Sihanouko delegaci
ja, nes Maskva pripažino Sįha- 
nouką nuvertusį Kambodijos re
žimą.

Maskvos gatvės papuoštos rau
donomis vėliavomis, vadų por
tretais ir įvairiais šūkiais. Mas
kvos teatruose rodomi revoliu
cinių temų pastatymai ir filmai. 
Kioskuose pardavinėjami specia
lūs kongresui atžymėti leidiniai.

Cinikai šį kongresą vadina, ži
noma slaptai, Caro Leonido I-jo 
vainikavimu. Oficialus tonas 
prieš kongresą buvo visų sovie
tų laimėjimų pabrėžimas ir te
mos, kad “viskas tvarkoje” vys
tymas. Įvairiose respublikose 
pasakytos komunistų vadų kal
bos rodo, kad ne viskas Sovietų 
Sąjungoje yra ‘“tvarkoje”. Tie- 
-sa, ekonominis augimas pripa
žįstamas, derlius per paskuti
nius kelerius metus nuimtas ne
blogas, užsienio politikoje so
vietams pavyko įsibrauti į arabų 
šalis, atlikti nauji žygiai.plane- 
tų ir erdvės tirimuose. Sovietų 
ginklų pramonė dirba pilnu tem
pu ir vejasi Ameriką svarbių
jų strateginių ginklų srityje.

Iš kitos pusės, menininkų, ra
šytojų nerimavimas, tautiniai ju
dėjimai Ukrainoje, Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje, musulmonų 
tarpe ir sovietų žydų reikalavi
mai rodo imperijoje vykstantį 
rūgimą. Baltgudijos partijos va
das Maserovas partijos suvažia
vime skundėsi parazitiniu dar
bininkų gyvenimu, vogimu so
cialistinių turtų, girtuokliavimu, 
simuliavimu, darbo dienų pra
leidinėjimu ir augančia nusikal
timu statistika. Ir kiti komu
nistų vadai skundėsi panašiomis 
negerovėmis. Azerbeidžiane Al- 
yjevas nurodė, kad 25% darbo 
jėgos keičiasi kasmet, o daug 
darbininkų vis dažniau pralei
džia darbo dienas, o ir atėję į 
darbą, nieko nedirba.

Gyventojų masėms Sovietų Są
jungoje vis dar trūksta būti
niausių prekių, labai pamažu 
vyksta naujų butų statyba, o, 
svarbiausia, ekonominio gyveni
mo planuotojai aiškiai mato, kad 
vis daugiau atsiliekama nuo va
karų pramonės kraštų.

žinoma, komunistų kongrese 
dėl visų negerovių bus kaltinami 
ne Kremliaus vadai ir planuoto
jai. bet “užsienio agentai, impe
rialistai” ir panašūs “liaudies 
priešai”.

OS ANGELES. — Jury komi
sija Charles Mansono ir trijų 
merginų teisme pradėjo svars
tyti, kokią skirti bausmę. Kal
tinamieji buvo pripažinti kal
tais sausio 25 d.

Rumunija niekada nesiderėjusi 
su niekuo apie savo piliečių išlei
dimą ir nesą jokių susitarimų 
su Bona ir jų nebūsią ateityje.

Ceausescu pažadėjo savo vo
kiečiams daugiau radijo ir tele
vizijos programų vokiečių kalba,

pažadėjo daugiau knygų, laik
raščių ir kitų privilegijų. Rumu
nijoje be didelio skaičiaus vokie
čių gyvena apie milijonas veng
rų. Jei visi ne rumunai staiga 
išvažiuotų, šalis tikrai atsidurtų 
dideliuose sunkumuose.
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Frank Zogas. President

•Passbook Savings 
All accounts com 
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

Bonds.
Get a grip on your money the Pąy- 

trfll Savings way.lfs an easy way‘to 
see your money grow instead of go. ’

Jau dabar jausmais svei

JEIGU NEBŪTU SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IK NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo -Biržiškos “Senųjų Lietuviškų -Knygų Istorija” yra 
veidrodis, kuriame atsispindi, pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais Įrištos knygos kaina yra-tik $S.00<nunkat. $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo-adresu: 
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago -8, Illinois

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.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000

nizacijos (ją sudaro 64 tautų 
sveikatos reikalams atstovai) 
1949 metais priimtas sveiko žmo
gaus aptarimas (jo kūnu, protu 
r jausmais sveikumas) yra kiek
vienam jausmais bent pakanka
mai apsveikusiam, proto visai 
nepametusiam ir kūnu į niekus 
neišėjusiam (pvz., kraują dėl 
inkstų ligos neapnuodintą tu- 
rimčiam — galvoti-dar pajėgian
čiam) asmeniui priimtinas, šito 
aptarimo minėtos organizacijos 
atstovai nepakeitė iki šiandien. 
Todėl teisinga ir naudinga jo 
laikytis kiekvienam iš mūsų — 
nė vieno Naujienų skaitytojo 
neišskiriant, — o ne vien tik 
gydytojams, kaip tūlas galėtų 
manyti.

3. Nereikia naujų tiesų apie

rengimasis laimingai mirčiai ir 
po mirties gyvenimui vien prie 
kunigėlio —seselių būnant, kas
dien šv. Komuniją priimant, 
maldas kalbant, o nieko seneliam 
bei vargstančiam artimui gero 
nedarant. Be kunigų ir vienuo
lių yra dar ir daugiau žmonių, 
kuriems reikia skubios ir būti-

Kūno, prote ir jausmų darnos pagrindai 

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

______ JONAS ADOMAVIČIUS. AL D. ______

KAINA $776.00 
Išvyksta 15 "Bostono: 

BIRŽELIO 3, LIEPOS 14, 
RUGPIŪČIO 26.

Lietuvoje šios 'grupės praleis 
po 11 dienŲ.

Dalyvių skaičius ribotas — 
NESIVĖLUOKITE

Dėl smulkesnių žinių ir regist
racijos kreipkitės į 

TRANS - ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE 
390 WEST BROADWAY

SOUTH-BOSTON, MASS. 02127 
Telefonas: (617) 268-3764 

Savininkė: Aldona Adomonienė
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pasaulį, užima aukštas vietas, 
bet baigia sugadinti pasaulį. Jie 
užkuria karus, išžudo milijonus 
žmonių, sugriauna miestus, at
neša badą, marą ir visas kitas 
negeroves. Tą daro tie autorite
tai, pas kuriuos Tamsta, Dakta
re, rekomenduojate geravališku- 
mo pasimokyti. Per paskutinius 
du pasaulinius karus griuvo mo
kytų žmonių autoritetai, įskai
tant ir kunigus, nes jie buvo tie
sioginiai žmonių auklėtojai. Da
bar liko tik geravalis žmogus, ku
riuo dar galima pasitikėti. Iš 
šių žmonių Kristus sudarys Die
vo Karalystę ant žemės.

5. “Už tai nėra reikalo laukti 
Kristaus atėjimo — jis jau atė
jęs su kiekvienu žmogaus gimi
mu —-jame yra geravališkumo 
pagrindai Dievo (gamtos) mums 
duoti”.

Čia Tamsta, Daktare, pasisa- 
kėt.prieš šv. Raštą, kur pasakyta, 
kad visi Adomo ir Evos pali
kuonys yra uodėmingi — pa
veldėjo savo tėvų nuodėmę ir tu
ri mirti, tik Kristus paaukavęs 
savo gyvybę žmogui atgimti ir 
per Kristaus malonę amžinai gy
venti. Kristus dar nėra atėjęs, 
kaip Tamsta rašai, nes Rašte pa
sakyta, kad Kristaus atėjimą 
matys kiekviena akis.

6. “Taip pilnai sveikiems žmo
nėms vesti šių dienų mokslo 
šviesą, mes susilauksime žadėto
jo rojaus ant žemės. Mat, tik 
pilnai sveikas (kūnu, protu, o 
ypač jausmais subrendęs) ir šių 
dienų mokslo pasipuošęs asmuo 
yra žemės papuošalas — taikos 
ant žemės įgyvendintojas”.

Čia ir vėl Tamsta, Daktare, 
reiški viltį šių dienų mokslo 
šviesai, per kurią bus įgyvendin
ta ant žemės ramybė — Rojus. 
Ne, tas dalykas ne žmogaus ga
lioje., Dievas kartą pasakė “Aš 
sunaikinsiu tuos gudriuosius ir 
išmintinguosius”. O Kristus pa
sakė “Ačiū Tau, Tėve, kad ap
reiškei tai mažutėliams (bet ge
radariams)”. Per šešis tūkstan
čius metų Dievas išbandė šį pa
saulį ir nutarė savo karalystę 
padaryti danguje ir 144,000 
šventųjų paimtų nuo žemės, ku
rie karaliaus ant žemės. Sena
sis pasaulis su visais mokyto
jais ir kunigais bus pašalintas, 
ir bus pastatyta nauja Dievo 
valdžia, Kristui vadovaujant.

1. Dar Tamsta, Daktare, para
šei
ki ir šviesūs dvasiškiai ima rū
pintis numitologinti net tokią 
maldą kaip Tėve Mūsų: ugdyki
me savyje gėrį, paliovę prašyti 
(Dievo) Kristaus atėjimo”.

čia daktaro patarimas netikęs.

Ši fotografija, kurioje matoma naujo 
Australijos premjero William Mc 
Mahon žmona, atskleidė didesnę po
nios kūno dalį, negu paprastai įprasta 
panašiose nuotraukose. Ponia Sonia 
McMahon vėliau aiškinosi, kad jai 
išeinant su vyru iš parlamento, rūmu, 
staigus vėjo pūstelėjimas atidengė 

jos kojas.

nepadės tol, kol žmonės savais 
jausmais sužmoniškės. Nes ži
noti kas yra gera (skelbimas) 
ir pajėgti elgtis pagal gėrio tie
sas (jausmų subrendimas) yra 
du visai skirtingi dalykai, šian
dien ir gimnazistas žino, kad tik' 
geriems (jausmais sveikiems) 
laimingas < 
'užtikrintas.

tos atsakymą.
Tamsta parašei:

1. “Niekada niekam nėra bu
vę naudinga bet kokie ginčai 
dviejų jausmais nesubrendusių 
nuomonėmis mėginimas kitą pa
veikti”.

Tamsta esi gydytojas, ne 
koks šventasis, todėl gali klysti 
ir todėl gali būti kritikuojamas.

“Jausmais nesubrendusių” para
šymas yra užgauliojantis ir gy
dytojui netinka nepažįstamus 
žmones vadinti tokiais žodžiais.

2. Pasaulinės Sveikatos orga
nizacijos Šveicarijoje nutarimai 
gal labai naudingi gydytojams 
vadovauti, o gydytojai parodys 
praktikoje — gyvenime: tada 
mes eiliniai galėsime tą jų dar
bą vertinti.

3. “Nė angelo, juo labiau Kris
taus. nereikia, jog žinotum, kad 
tik geravaliams taika ant žemės 
užtikrinta — tą žino dabar kiek
vienas gimnazistas”.

Tikrai, kad šito daugelis neži
no. Kristus atėjo ant žemės 
paskelbti ramybę — Dievo Ka
ralystę ant žemės. Dabar skel
biama Kristaus Evangelija vi
same pasaulyje tam, kad žmo
nės gręžtųsi prie Dievo, nes jo 
teismo diena artėja.

4. “Toks (susirgęs) .peikia vi
sus mokytojus, kunigus, gydy
tojus už dabartinį pasaulio su
negalavimą. Tai vis jausmų — 
emocijų paįrimo pasekmės”.

žmonės sveiki ir ligoti peikia 
tą, kas yra peiktinas. Mūsų kraš
te vienas gydytojas darydamas 
ligoninėj operaciją užsiuvo vidu
riuose rankšluostį. Po savaitės 
tas ligonis mirė. Bendrai paė
mus, ne ligonys ir ne eiliniai 
žmonės, bet mokyti daktarai, ku- 
nikai, inžinieriai ir kiti valdo šį

smų sukeltus. Vieni daugiau 
mes esam, kiti mažiau tos nege
rovės paliesti— bet nė vienas 
nesam pilnai sveiki Todėl nelai
kykime save tokiais, kokie nesa
me — ir užsigauti nereikia. La
biausiai jausmais nestiprus esu 
aš — šio skyriaus paruošėjas, 
todėl visomis jėgomis stengiuosi 
ryt būti tvarkingesnių. Bet 
ir visų kitų — Tamstos neišski
riant, prašau panašiai stengtis. 
Nė vieno žmogaus šis skyrius as-- 
meniškai nėra ligoniu pavadinęs 
— negali jis diagnozės statyti1 
ligonio neištyręs, juo labiau vie
šai jos skelbti. Tik-čia yra skir
tingas paskiro skaitytojo reaga
vimas j bendrai pareikštas tie
sas. Bet tai jau skaitytojo daly
kas. Jis turi taip susitvarkyti, 
kad pajėgtų čia skelbiamas tie
sas priimti tokias, kaip jos per
duodamos. čia kalbame apie ra
šomų tiesų tikrumą# o ne apie, 
rašančiojo neklaidingumą. Du. 
jausmais nesubrendę niekada 
nesusitarė tol, kol savų jausmų 
nesužmogino. Bent vienas turi 
kertėti, jei neteisingai susitaria
ma. Dažniausiai kenčia abu. 
Duokim, tokias nesubrendusių- 
jų vedybas: jos tikrumoje yra 
skyrybos dar prieš susituokiant 
dviem jausmais pairusiems as
menims. O jei vieneas jų toks 
ligonis — tai antroji pusė ken
čia (taip būdavo dažnai Lietu
voje), arba skiriasi (taip yra čia 
Amerikoje). Jausmais subren
dimas yra kiekvienam privalo
mas dalykas, norint būt sveikam 
tiek beraščiui, tiek raštingam. 
Ir mokyčiausias 
sakykim, gali ir turi mokyti

girnas nuo mažens — dar nuo 
negimusios tokį darbą pradėjus. - 
Nelaimė, kad yra žmonių vien 
tik skelbiančių Evangeliją, ir vi
sai nesirūpinančių (nesuku-, 
riančių aplinkos pilnai sveiko 
žmogaus išaųginimui — tik to-, 
kie pajėgia Evangeliją įgyven
dinti savyje žmogaus (ir savo) 
jausmų sužmoginimu. Tokie tik 
gąsdina visus "Jo teismo -die
na”. Visai nebaisi ta diena yra 
pilnai sveikam — žmoniškai gy
venančiam asmeniui. Ne baime 
ateities reikia kiekvienam rū
pintis, bet kiekvienam privalu 
žmonišku asmeniu tapus fper 
jausmų susitvarkymą tinkamu 
auklėjimu) atsakančiai elgtis, 
čia paduodama religinės tiesos 
tik tiek, kiek jos rišasi su pilna 
žmogaus sveikata. Bergždžia 
būtų -kalba su religijos ■forma
listu čia į pokalbius leistis. Jam 
niekas nedraudžia religines for
mas gyvenime vykdyti, bet tai 
nebūtinai bus sveikas dalykas. , 
Sakysim, toks tūlų žmonių at- ’ 
srsakymas vaistų bei kraujo per- 
pihmo religiniais sumetimais. • 
Yra daugybė kitokių blogybių 
atliekamų labai religingų žmo- į 
tnų (be4 jausmais sumenkusių), 
sakysim, teks tūlos moteriškės

.Tikinti žmonės, sveiki ir ligoti 
Į turi viltį i Dievo malonę čr tas 
kartais jiems padeda. Atsitin
ka, kad sunkiai sergantis ligo- 
uis pagyja dė! ligonio tikėjime, 
nors jo gydytojas jau nebeturė
jo vilties pagydyti. Todėl dakta- 

į rui netinka užmušti žmoguje vfl- 
į tį (kad ir per spaudą), bet pa
likti žmones ramybėje garbinti 
jų Dievą.

8. Tamstų parašyta 
tik čia išreikšta tiesa yra tide 
tikinčiam, tiek ateistui (su są
lyga — jie turi būti pilnai svei
ki) priimtina savo gyvenime va- 
dovavimuisi. Ją šis skyrius skel
bia ir skelbs —- tik mes visi, gy
dytojų, psichologų, pedagogų ir 
šviesių dvasišku? talkinami, sten
kimės visapuriškai stiprėti pa
jėgumui ją priimti”.

Čia daktaro surašytos tiesos 
veda į ateizmą, įterpiant ir Die
vo vardą, kad neatrodytų taip 
žiauriai. Dabar žmonės pasis
kaito šv. Raštą ir supranta 
kur agentai veda, nežiūrint ko
kioje uniformoje jie būtų apsi
rengę.

Su pagarba, V. Markūnas, 47 
Louis St., Port Colborne, Ont., 
Canada.

DIDŽIAI GERBIAMAS V. 
MORKŪNAI, ačiū Tamstai už 
nuoširdų laišką — atsiliepimą. 
Tamstos pastangos įspėti Nau
jienų skaitytojus, kad ne visus 
šio skyriaus patarimus galima 
priimti irgi yra naudingas jiems. 
Tik čia nepamirškime tiesos, kad" 
ne tik rašantysis, bet ir skaitan
tysis turi pareigų. Užtai būti
nai reikia ne tik nurodyti kurie 
patarimai kenksmingi, bet ir dėl 
ko. Kitaip 
pa paprasta žmogaus apkalba. 
Purvu dar niekas kitam (o ir 
sau) veido nenuprausė. Visos 
astuonios Tamstos cituojamos 
šio skyriaus mintys pareikštos 
čia sausio 26 d. yra mediciniš
kai tikros, psichologiškai teisin
gos ir morališkai atsakančios. 
Tik jas reikia taip suprasti, kaip 
jos parašytos. Jei kam jos ne
buvo aiškios, atsiprašome --— pa
ryškinsime papunkčiui dabar.

1
1. Sveikatos reikaluose nau

dingiausia bus iri ums visiems va
dovautis šių dienų medicinos 
mokslu. Jis šiandien skelbia, 
kad sveikas yra tik tas asmuo, 
kuris yra trejopai darnus: kū
nu, protu ir jausmais (emocijo
mis). žmoniją labiausiai ka
muoja žmonių jausminis sumen
kimas (emocijomis nesubrendi
mas) . Net 80%. visų pas gydy-' 
toją dabar besilankančiųjų turi

some. Painlessly.
J-oin the Payroll Savings Plan 

where you work.
Your money will add up faster than 

ever before, because now there’s a 
bonus interest rate on ill US. Sav
ings Bonds. Now E Bonds pay % 
when hefflto maturity t>f5 years, 10 
months<(4'% the first year1). That ex- 
tra payable as a bonus ait ma
turity applies to all Bonds issued 
since June 1, 1970...with a com-

POEZIJOS PAVASARIAI
Amžina tautos dvasia,
Įsimink mūsų siekį — 
Vėl gyvenki mumyse, 
Giesmėje skambėki.

Vincas Jonikas
Poezija — Raip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažutį, 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 poeriįos leidinių:
1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psL Kaina SI.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

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

Kaina S1.00.
4. Kazys Bradų na s, SIDABRINĖS KAMANOS. Premijuotas poezijos rin

kinys, 95 psl. $2.00.
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psl. Kama $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 t>sL $2.00.
11. Alė Rūta - Nakaitė, BE TAVĘS. Poezija, 133 psl. $2.00.
12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie

3 išvietintas 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 Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. S1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDAKI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl $2,50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psl., 31:00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psL, $1.00.
20. Elena Tumienė, 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 ju apra

šymu ir gausybe dainų. -80 psl. $2.50.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psL $3.00.

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

NAUJIENOS, *

1739 So. Halsted SL, Chicago. 111. 60608
lIIIIIIIlH99DVlllKlK3g3C31RO>B12737M’

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

PHONE: 254-4470

tę) skelbti, bet būtina visas jau 
dabar žinomas tiesas įgyvendinti 
Nereikia antros iškabos prie ke
lio, kad negalima važiuoti per 
raudonas šviesas — reikia šofe
rio jausmais subrendimo (žino
ma ir proto bei kūno tvarkos: 
jis turi suprasti ir matyti žen
klus-), -kad pajėgtų kas visiems 
naudinga vykdyti. Visi žinome, 
kad nereikia vogti, o jausmais 
nesveiki net pareigūnai ~— tvar
kos dabotojai (protingi ir kū
nu sveiki) Chicagoje -dabar su
imti dalyvavę kriminalo sąmok
sle. -Jokie skelbimai, kad ir ge
riausių dalykų (Evangelijos) 
•niekam nepadėjo, nepadeda ar

kingojo beraščio. Todėl ne tik 
iš gydytojo laukti pavyzdžio rei
kia, bet ir kiekvienam pavyzdin
gai elgtis privalu. O taip elgtis 
pajėgiama tik tada, kai bent 
pakankamai jausmais susitvar
koma. Tas būtina kiekvienam, 
nuo A iki Z pasivadinusiam žmo>-' 
gui. Jausmų tvarkos niekada, 
niekam nėra perdaug — visą am
žių, šioje srityje turime nuolat 
sveikėti kiekvienas, aš ir kiek
vienas kitas, Tamstos neišski
riant.

wfe. tf Imt, wntai, or Jutwyett, 
Mphae tbata. Wtetr rwwfed, they can be 

enjtbed ft ywr b®L Ibx may be deferred 
gftta wrlmiyKflr And nlwwyi rewembet, 
"Boedf prtmd way to

taikus gyvenimas
_______Reikia tik nos pagalbos. -Bet jausmais ne- 

zietams jausmais subręsti, idant susitvarkęs žmogus mato gy- 
tai ką jie žino įgyvendinti pa-1 venimo prasmę tik savo kailio 
jėgtų. Čia jau žmogaus paren- j išnešime (taip kaip jis supran

ta) . Tikrumoje tad yra išplautų 
smegenų žmogaus elgesys: juk 
tik žmoniškas gyvenimas čia ant 
žemės užtikrina, jei norit, te
nykštį laimingą gyvenimą, čia 
Šv. Komunijos priėmimas yra 
tik tiek naudingas, kiek jis pa
skatina mus būt žmonėmis sa
vais darbais. Tats per save toks 
elgesys, kaip ir kiekvienas lūpų 
judinimas maldoje yra niekų dar
bas, jei jis manęs ir Tamstos ne
nuteikia į jausmais tvarkymą
si — ttuo pačiu į žmoniškesnį el
gesį. , (B. d.)

-į- '

Gerb. Dr. Adomavičiau, šių 
metų sausio mėn. 26 d. Naujie
nose Tamstų atsakyme į mano 
klausimą dėl linkėjimų blogava- 
liams, parašyta dar daugiau pa
tarimų pasigydyti visiems tiem, 
kurie -nesutinka su Tamstų pa
sisakymais Naujienose, šitame 
Tamstų atsakyme jau plačiau, 
paliesti tie, kurie imasi kąnors 
parašyti spaudoj pirma nepatik
rinę savo sveikatos pas gydyto
ją. Gydytojų autoritetą Tams
ta labai iškeli ir siūlai jų re
komendacijų laikytis bet kurį 
gyvenimo klausimą sprendžiant. 
Šį atsiliepimą aš parašiau ne 
tam, kad su Tamsta ginčytis, bet 
tam, kad įspėeiau Naujienų skai
tytojus, kad ne visus Tamstų 
patarimus spaudoje galima pri
imti. T

Tamsta, Daktare, savo atsa
kyme parašei tokius patarimus, 
kurie -kenksmingi žmonių gero
vei, o todėl aš ėmiausi dar kar-

i Į tB
’
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Mirusi klubo narė Agota Bal 
sienė pagerbta atsistojimu ir 
velionės artimiesiems pareikš
ta užuojauta. Tą dieną Į klubą 
Įstojo penki nauji nariai: Bro
nė ir Jonas Aluzai, Janina Ta- 
mulaitis, Josephine Mankus ir 
Matas Povilaitis. Praeito susi
rinkimo protokolą skaitė J. Va 
siukevičius. Priimtas be patai
sų. Valdybos pranešimą pada
rė pirm. A. Ramonis. painfor
muodamas, kad yra užsakyti

H

Pirm. A. Ramonis paprašė 
narius talkininkauti pavasari
niam piknikui. Nesunkiai bu
vo sudarytas talkininkų būrys, 
kurie pasižadėjo ne tik tai die
nai, bet ir rudeniniam pikni
kui atlikti reikalingus darbus.

Po susirinkimo vaišės pra
ėjo linksmoj nuotaikoj. A. D.

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

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Paveiksle matome Dr. 
rūmų pirmininku Carl

rašyti buvusius genocido Įvy
kius.

Visus aprašymus, liudijimus 
prašome siųsti adresu: 
Lithuanian 
29 W. 57th 
New York,

Institutas turi specialių an
ketų, kuriomis galima pasinau 
doti. (Elta)

Jonas Geležėlė (kooperatyvo 
vedėjas) — Algirdas Ulbinas.

; Lynas Puskepalis (literatū
ros mokytojas) — Alfonsas 
Stankevičius.

Petras Pipynė (atsargos pul
kininkas) — Antanas Elvikis.

Magdusė Pipynienė (Petro 
žmona) — Danutė Enskaitienė.

Agnė Skruzdelienė (kapito
no žmona) — Alina Žilvitienė.

Chicago Savings
_ md Loan Association

Šakių klubas
Kovo 14 d. Įvyko susirinki

mas Vengeliauskienės svetai
nėje. Dalyvavo apie 50 narių.

Susirinkimą pradėjęs klubo 
sekretorius J. Vasiukevičius, 
pakvietė buvusj klubo pirm. A. 
Didžbali supažindinti narius 
su naujos valdybos sąstatu ir 
pareigomis. A. Didžbalis pade 
kojo buv. Valdybai, parengimų 
komisijai, talkininkams bei

KVIETIMAS Į TALKĄ
Kaip jau buvo skelbta spau

doje, Lietuvos Tyrimo Institu
tas numato išleisti studiją apie 
Sovietų bei Nacių genocidą Lie 
tuvoje. Tam darbui reikia tu
rėti Įmanomai daugiau duome- 
ųn. Ypač trūksta gerai doku
mentuotos medžiagos apie So
vietų genocidą ‘J1944 — 1953 
metų laikotarpi tiek pačioje 
Lietuvoje, tiek Sibiro koncen
tracijos stovyklose.

Kad ir nedaug, bet yra atvy
kusių Į laisvąjį pasaulį tiek bu
vusių Sibire, tiek ir iš okupuo
tos Lietuvos žmonių.

Visi prašomi atsiųsti Lietu
vos Tyrimo Institutui žinių 
apie sovietų vykdytą genocidą 
(žmonių naikinimą) okupuo
toje Lietuvoje, Sibire ar kituo
se Rusijos vietose.

Prašome pateikti kankintų 
ar nužudytų asmenų: ą) var
dus bei pavardes, b) jei žino
ma, jų amžių, c) jei Įmanoma, 
ir jų profesiją, d) iš kur jie ki
lę, e) jįj kankinimo, ar nužu
dymo vietą bei datą. Būtų nau
dinga gauti ir nuotraukų. Jei 
kuriose nors vietose buvo Įvyk
dytos masinės žudynės, prašo
ma pateikti skaičius - 
moterų, vaikų.

Nenorintieji nurodyti, savo 
kaip liudininko, pavardės, pra 
šomi apie tai pažymėti. Tuo at 
veju bus panaudoti jų pateiktie
ji duomenys. Giminės, pas ku
riuos yra atvykusių buvusių 
tremtinių ar asmenų iš okup. 
Lietuvos, prašomi talkininkauti 
— tiems atvykusiem* padėti ap-

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ 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 

čekį ar Money orderi tokiu adresu:

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

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

Režisūriniai daug kur gerai 
sugalvota kaip kad pirmo veik 
smo posėdžio darymas prosce- 
niume suartinti publiką su ak
toriais, bet visa tai liko tuščios 
pastangos skandalingai blogo
je Kroatų salėje. Rengėjai turi 
pagerbti teatralus ir nekviesti 
jų vaidinti i garažus. Jei Sruo-

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

klubo nariams už glaudų ben
dradarbiavimą ir pristatė nau
ją Valdybą, pasiskirstė parei
gomis sekančiai: pirm. A. Ra
monis, vicepirm. A. Bendorai- 
tis, sekr. J. Vasiukevičius, fi
nansų sekr. J. Skania ir kasin. G, 
Ba radiepė. Parengimų komisi
ja: J. Staška, J. Skania ir St. 
Lukoševičius.

įtik nuo IX melų amžiaus, bet 
šiais lytinio laisvėjimo laikais 
mažytėliai taip lengvai nepa
piktinami.

šiame pastatyme jokio gaš
lumo ir pikantiškumo nebuvo, 
o buvo tik gimnazistiškas flir
tas kuris niekam nejuokingas 
ir lyg tai apsaugo aktorius nuo 
moraliniai netinkamų rolių.

Vis dėlto tenka pasveikinti 
režisierę Eleną Dauguviety tę- 

;Kudabienę, drįsusią statyti Do
bilėli PenkialapĮ ir duoti pra
džią lietuviškam teatrui suaug
ti. Aktoriams, nors ši syki ir 
neatlikusioms uždavinio, buvo 
duotas iššaukimas rimčiau pa
žvelgti i aktoriaus darbą. Beje, 
moterys buvo daug laisvesnės 
ir Įdomesnės savo rolėse negu 
vyrai. Aiškų talentą komedijai 
parodė Danutė Enskaitienė ir 
Marytė Kalvaitienė Magdusės 
Pipynienės ir Teklės Bracgu- 
iienės rolėse. Iš vyrų išsiskyrė 
Algirdas Ulbinas, sukūręs nors 
ir labai sušaržuotą, bet visvien 
gyvą kooperatyvo vedėją Joną 
Geležėlę Balys Juodelė vieto
mis turėjo gerų užmačių Mar
celino šeškaus rolei, o Alfon
sas Stanevičius, Hamiltono Au
kuro vienas pagrindinių akto
rių, šįkart neįdėjo širdies į Ly
no Puskepalio vaidmenį, nors 
šiaip buvo vientisas ir įtikinan-

šiais metais du piknikai ir vė
lai rudenį derliaus šventės va
karienė Marquette Hall salėje.. 
Pavasarinis piknikas numaty
tas gegužės 23 d. Bruzgulienės 
sode.

Revizijos Kom. aktą skaitė 
Pr. Sideravičius, priminė, kad 
viskas buvo padaryta gerai ir 
buv. kasin. A. Ramonienei iš
reiškė padėka už tvarkingą ka
sos knygos vedimą. 1970 m. 
apyskaita susirinkimo priimta 
vienbalsiai.

“DOBILĖLIS PENKIALAPIS
VAIDINTOJŲ SĄSTATAS

Balio Sruogos “Dobilėlis 
Penkialapis** 3-jų veiksmų ko
medija, režisuota Elenos Dau
guvietytės - Kudabienės ir su- 
' didinta Hamiltono Lietuvių 
Dramos Grupės Aukuras, sce
novaizdis dail. Algio Trumpic- 
ko, grimas ir perukai Stasio 
Ilgūno, pravedimas ir šviesos 
Henriko Švažo, rūbų projektas 
ir dalis paruošimų Danguolės 
Prunskytės - Aiderdice, admi
nistracija — Kazimieras Mik
šys, Julia Paškevičienė, Anta
nas Kaušpėdas, Antanas Min- 
gėla

Marcelinas šeškus (mokes
čių inspektorius) — Balys Juo
delė.

Krizius šnipščiūnas (agro
nomas) — Algirdas Enskaitis.

Antanas Šiaučiūnas (advo
katas)) — Edmundas Dervai-

gos ištvermė kur nors pasirodė 
šiame spektaklyje, tai tame jog 
aktoriai visdėlto sutiko vaidin
ti neįmanomose sąlygose.

Man regis, kad Hamiltono 
Aukuras gali daug padaryti iš 
Dobilėlio Penkialapio. Teturi 
išdrįsti ir panorėti tik patys 
aktoriai, nes duomenų turima.

Tuinpai šnektelėjau su reži
siere. Ji yra neišsenkamos ener 
gijos ir vaizduotės žmogus. Te
atro festivaliui rengia Jurgio 
Jankaus veikalo “Audronė” 
premjerą. O iJustino Marcin
kevičiaus pagarsėjusi vaidini
mą “Mindaugą*, apie kuri kal
ba Chicagos teatralai ir nori 
statyti, rugsėjo mėnesi stato 
angliškai Hamiltone su kana
diečiais aktoriais. Kas gali su 
ja lenktyniauti? Linkiu jai vi
sokeriopos sėkmės.

Saulius Šimoliūnas

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psL Kietais 
viršeliais $10.00, minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija.

Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kimų viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, bai> 
kai ir kt

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 60608.

Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas Dr. Kazys. Bobelis šių pasimatė su visa eile Įtakingų asmenų 
metų vasario 16 dienos proga buvo nuvykęs į Washingtoną, da- Kazį Bobelį, besikalbantį su atstovu 
lyvavo Lietuvos nepriklausomybės minėjimuose kongrese

| Rožė Kumpytė (turtinga pa
na) — Lina Verbickaitė.

Teklė Bracgulienė (karšta 
ikošė našlė) — Marytė Kalvai
tienė.

’ Alzbutė (Pipynių tarnaitė) 
— Anelė* Kaminskaitė.

Svečias “Gaidys” -— Auku- 
I rietis.

Svečiai — Onutė Elvikytė ir 
Adelė Lukošiūtė.

Pastatyta 1971 m. kovo mėn. 
21 d. 3 vai. p. p. Kroaty salėje, 
2520 Seminole Rd., Windsor, 
Ontario.

VAIDINIMAS
Žiūrint Balio Sruogos kome

diją Dobilėlį Penkialapį, para
šytą Stutthofo kacete ir išleistą 
1947 metais, pilnai atsiveria 
Balio Sruogos kaip žmogaus ir 
kūrėjo didybė. Kaceto grotes- 
koj Sruoga neleido sau nusi- 
žmoginti ir dargi parašė pran
cūziško farso žanre vieną iš 
geresnių lietuviškų komedijų 
apie moterų ir vyrų amžiną vai 
kymąsi. Žinoma, ši komedija 
nėra Balio Sruogos kūrybinė 
viršūnė, bet visvien yra puikus 
teatrinis tekstas.

Gi Hamiltono Aukuro pasta
tyme Dobilėlis Penkialapis at
skleidė visa tai, kas yra blo
ga su lietuvišku išeivijos teat
ru. žodžiu, kur Sruoga net

JOHN PAKEL, Sr. Chairman of tha Board Mrs. PHIL PAKEL, President

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

UNIVER

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY,

. . ....
% PER ANNUM

OF $5000 OR,MORE 
ON CERTIFICATES

2 YEAR MATURITY

%% PER ANNUM

ON CERTIFICATES
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

E PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

: J %% PER annum

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

jj % PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS
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Ar daug kas girdėjo, kiek olan
das Peter Styvesant 1626 me
tais sumokėjo indėnams už salą

Manhattan, ii kurios išsivystė 
olandų kolonija — New Amster
dam miestas, kurį anglai 1664

Rimti vyrai taip nedaro
Judraus Chicagos Balfo atstovo Valerijono Šimkaus 

vadovaujamų lasininkų (senos voldemarinės tautininkų 
atskalos) vadovybė padarė Bražinskams meškos patar- 
vimą, o lietuviams, švelniai tariant, gėdą. Jie parodė 
turkams ir kitiems, kad lietuviai ne tik nežino, kas prieš

šos titulas. Vėliau, kai jis karo vesti nemokėjusią seną 
turkų valdžią nuvertė ir įsteigė modernią respubliką, ta 
turkų parlamentas 1923 metais Kemal Pašą išrinko pre
zidentu ir jam davė Kemal Ataturko vardą.

1919 metų rudenį Turkija, kovojusi vokiečių pusėje, 
buvo sumušta, Egiptas, Dardanelai, Sirija ir net Smirna 
užimtos. Sena turkų valdžia buvo Stambule, o Kerną 
Paša pradėjo organizuoti naują partiją, kad turkai ga
lėtų pasipriešinti visiškai krašto okupacijai. Kemal Paša, 
matydamas, kad senoji valdžia nesugebės turkų apginti, 
ėmėsi naujų reformų Jam pritarė šviesesnius protus tu
rintieji turkai karininkai. Jis suorganizavo frontą prieš 
raudonąją armiją, kuri iš šiaurės buvo pradėjusi veržtis 
į Turkiją.

Nei Kemal Paša, nei Kemal Ataturkas niekad nebu
vo sovietinėje Rusijoje. Jis kovojo prieš rusus, jis vado
vavo dideliam fronto ruožui, kuris kalnuose pastojo ke
lią raudonajai armijai. Jeigu Kemal Paša būtų patekęs į 
komunistų rankas 1919 metais, tai komunistai tuojau 
būtų jį sušaudę.

Teisybė, kad 1919 m. spalio 16 dieną netoli Obelių

imigrantams iš Europos pra
dėjus masėmis plūsti, už $500,- 
000 išstatė 10 pastatų, įrengė 
prieplaukas ir 1897 metais čia 
pradėjo imigrantų perkošimo 
operacijas. Sekančią dieną visas 
įrengimas sudegė iki pamatų ir 
valdžiai truko dar 3 metai viską 
perstatyti iš naujo, įdedant dar 
$500,000.

Kaip iš 3 pasidarė 27 akrai
Tūkstančių tūkstančiams imi

grantų plūstant sala iš karto pa
sidarė per mažą New Yorko 
miestui sparčiai besistatant, at
sirado didelė daugybė balasto — 
žemės, akmenų ir kt. Valdžia 
leido visą statybos balastą lai
vais gabenti prie salos ir versti 
j seklaus vandens plotus aplin
kui. Taip buvo supiltos dvi pa
pildomos salos.

Imigrantų pradėjus plūsti de
šimtimis ir šimtais tūkstančių, 
valdžia pradėjo imigraciją re
guliuoti ir palaipsniui varžyti. 
Pirmiausiai buvo nebeleidžiami 
buvę kriminalistai, bausti kalė
jimu, silpnapročiai ir tokie, ku-

50 metų dėjosi gimtiniame jų krašte, bet.ir'neturi jokios |nusūeido vokiškas ]ėktuvas. Tiktai jis skrido ne iš Rusi-
nuovokos apie dabartinei Turkijos respublikai pagrindus 
padėjusius turkų vadus.

Vyriausioji lasininkų vadovybė, kaip skelbia Laisvo
ji Lietuva, praeitą savaitę pasiuntė turkų prezidentui to
kią telegramą:

“Please do not extradite father and son Bražins
kas to the .Soviets. On October 28, 1919, Lithuania 
helped Kemal - Pasha (Ataturk) escape to freedom. 
Please help freedom seeking Lithuanians now” (Lai
svoji Lietuva, 1971 m. kovo 17 d., 10 pls.)
Iš New Yorko ateinančios žinios sako, kad prieš sa

vaitę Romas Kezys, lietuviškos radijo valandėlės leidė
jas, parašė ilgą laišką turkų atstovybei prie Jungtinių 
Tautų ir pats asmeniškai tą laišką turkams įteikė. Jis, 
matyt, pasiremdamas šių metų vasario 18 dienos L. L. 
tilpusiu redaktoriaus straipsniu “Ataturkas ir Bražins
kai”, aiškino, kodėl turkai turėtų paleisti Bražinskus. 
Lietuviai 1919 metais padėję Kemal Ataturkui pabėgti iš 
Rusijos, todėl dabar turkai privalo padėti Bražinskams.

Šių metų kovo 26 d. Dirva pirmame puslapyje apra
šinėja, kaip latviai, pasigavę tą pačią žinią, savo laik
raštyje “Laiks” aiškina skaitytojams, kaip lietuviai iš
gelbėję “turką karininką Kemal Pacha, kuris 1923 me
tais buvo išrinktas Turkijos prezidentu ir buvo žinomas 
kaip Kemal Pacha Ataturk, moderniosios Turkijos stei
gėjas”. Draugas, pakartodamas iš Chicagos kilusią ir 
latvių paskelbtą žinią, dar pridėjo gudraus macherio 
“pafiksytą” fotografiją, kuri “įrodo”, kad Kemalis Paša 
tikrai 1919 metais buvo Lietuvoje ir kad lietuviai išgel
bėjo jį nuo bolševikų, todėl dabar turkai ir Bražinskus 
turėtų išgelbėti.

Prašymas turkams būtų labai gražus, jeigu argu
mentas būtų tikras. Bet reikalas įgauna visai kitokį at
spalvį, kai paaiškėja, kad pagrindinė prašymo premisa 
yra klaidinga. Turkų kariuomenės karys Mustafa Kemal 
buvo drąsus ir gabus. Senos turkų valdžios jis buvo pa
skirtas didelio fronto ruožo vadu ir jam duotas Kemal Pa-

jos į Vokietiją, kaip lasininkų vadovybės klaidintojas š. 
m. vas. 18 d. Laisvosios Lietuvos numeryje rašo, bet skri
do iŠ Vokietijos į sovietinę Rusiją. Tame lėktuve buvo ne 
Kemal Paša, bet didelis Kemal Pašos priešas Enver Paša, 
kelių savo bendradarbių lydimas. Enver Paša buvo senos 
turkų valdžios krašto apsaugos ministeris. Nemokėjęs 
duoti turkų kariuomenei reikalingos paramos ir nesuge
bėjęs apginti turkų teritorijų, Enver Paša iš Stambulo 
nuvyko į Berlyną, kaip ir kiti krašto gyventojais ne
pasitikėję valdovai ten vyko. Jis, matyt, tikėjosi para
mos iš karą pralaimėjusių vokiečių, bet jos negavo.

Enver Paša, negavęs reikalingos paramos iš vokiečių, 
nutarė vykti i Maskvą ir prašyti sovietų paramos kovai 
prieš naują turkų respubliką organizuojanti Kemal Pašą. 
Tokius žioplius politikus, kokiu buvo Enver Paša, komu
nistai mielu noru pas save priima. Bolševikus pažinoju
sieji Enver Pašos draugai patarė jam j komunistinę Rusi
ją nevažiuoti. Bolševikai yra toki žmones, kuriais pasiti
kėti negalima. Bet Enver Paša protingų patarėjų nepaklau 
sė. Su keliais ištikimaisiais jis išskrido j Maskvą. Ties 
Obeliais jis buvo priverstas nusileisti, bet buvo pervežtas 
į kitą vokišką lėktuvą ir nuvežtas j Maskvą. Vėliau komu
nistai Enver Pašą sušaudė, kaip jie, iščiulpę visas žinias ir 
patarnavimus, likviduoja kiekvieną bendradarbiautoją, 
kultūrinį ar ne tokį jau kultūringą.

Kuriais sumetimais L. L. redaktorius prie Enver Pa
šos kelionės prikergė nebūtą Kemal Pašos kelionę ir koks 
jam išrokavimas buvo klaidinti vyriausią Laso vadovybę 
— sunku pasakyti. Paprastai šios organizacijos nariai prie 
netikrų gyvenimo faktų jau yra pripratę, bet vyriausioji 
vadovybė, prieš siųsdama telegramą, turėjo faktus patik
rinti. Ką turkai pasakys apie lietuvius, susodinusius Ke
mal Ataturką į tą patį lėktuvą su Enver Paša, -kurį Kemal 
Paša išvijo iš Turkijos? Kas atsitiktų, jeigu turkai tele
gramos siuntėjų paklausytų? Kaip lietuviai 1919 m. nepa
dėjo Kernai Pašai, taip šiandien turkai galėtų nepadėti 
Bražinskams ? Laimė, kad Turkijos politikai protingesni 
už lietuviškuosius. Jie faktus patikrina.

metais iš olandų atėmė ir per
krikštijo į New Yorką. Stuyve- 
sant indėnams sumokėjo 24 do
lerius !

1630 metais kitas olandas 
mynheer (mister) Michauw 
Pauw iš indėnų pirko 3 akrų sa
lą. Kiek jis mokėjo — istorija 
tyli, bet spėjama, kad nedaugiau 
kaip už Manhattan salą.

Ta sala Amerikos istorijoje 
suvaidino labai didelį vaidmenį. 
Olandai salą praminė Austrių 
sala (Oyster Island) ir joje bu
vo įrengę žuvies valgių restora
ną, kur svečiai iš kontinento bu
vo vežiojami laiveliais. Britams 
salą iš olandų atėmus, New Yor
ko miestas joje įrengė limpamų, 
ligų stovyklą — izoliatorių.
'1809 metais salą įsigijo JAV 

valdžia ir ligi 1892 metų joje bu
vo ginklų arsenalas ir joje buvo 
įrengta imigrantams “perkošti” 
pereinamoji stovykla, kuri, lai
kui bėgant, migrantų minioms 
didėjant išsivystė į tokią vietą, 
per kurią 65 metų bėgyje per
ėjo 20 milijonų žmonių ieškan
čių laimės Naujajame Pasaulyje.

Nors sala, oficialiai paliko va
dinama jos pirkėjo pirklio S. 
Ellis vardu, bet populiariai ji pla
čiai pagarsėjo kaip Ašarų sala 
(Island of Tears). Tik 1954 me
tais Amerikai išleidus naujus 
imigracijos įstatymus, Ellis Is
land kaip visų imigrantų koštu
vas nebeteko reikšmės. Per tą 
laiką sala iš 3 akrų išaugo į 27.5 
akrus su ištisu miestu įstaigų, 
barakų ir kt. pastatų.

Britai salą naudojo kartuvėms—

Kad britai buvo žiaurūs ir tu
rėjo žiaurius įstatymus iš senų 
senovės, žino visos jų valdytos 
kolonijos ir jų pačių salos pilie
čiai. Amerikos kolonijoms pra
dėjus išgarsėti, daugelis britų 
karo ar prekybos laivyno, arba 
piratų laivų jūreivių pradėjo pa
bėgti į laisvę ir ieškotis laimės 
“laukiniuose Amerikos Vaka
ruose”. Britai, kurių Amerika 
buvo kolonija, tokius dezertyrus 
gaudydavo ir sukaustę grandinė
mis pakabindavo Washingtono 
turguje Manhattan saloje, o pa
skui jų lavonus nugabenę į El
is salą, tada dar Gibbet Island 
vadinamą, juos salos pakraščiais 
iškarstydavo, kad praplaukian
čių laivų jūreiviai galėtų maty
ti, kas mėginančių pabėgti lau
kia. ,

Vienas New Jersey farmeris 
Samuel Ellis ta sala 1788 metais 
pirko už 10,000 dolerių, ją pava
dino savo vardu, užkrečiamųjų 
igų ligoninę (pesthouse) per
dirbo į taverną ir salą išgarsino 
kaip tinkamą vietą* geriems lai
kams” ir piknikams. 1880 me
tais New Yorko miestas prieš 
Ellis salą užvedė bylą ir ją per
ėmė už nesumokėtus mokesčius 
ir už $10,000 perleido federali- 
nei valdžiai, kuri nuo 1890 metų se LSDP UD pradėjo veikti 1945

— Kovo 2 d. įvykusiame New 
Yorko Alto valdybos narių po
sėdyje nutarta iš gautų pajamų 
Lietuvos Nepriklausomybės ak
to paskelbimo minėjimo vasario 
14 d. metu, $1,500 skirti centrui 
ir sau kasoje pasilikti $1,300 ar 
kiek daugiau.

šis klausimas posėdžiaujančių 
tarpe sukėlė ginčą — ne kam 
skirti tas lėšas, bet kiek jų cen
trui pasiųsti. Buvo (pasiūlyta 
centrui duoti $1,000 ar 1,200. 
Abudu tuodu pasiūlymai nepra
ėjo. Mažas reikalas, o ginčams 
buvo praversta virš valandos.

Gegužės 12 d. nutarta sušauk
ti New Yorko Altą sudarančių 
sambūrių atstovų susirinkimą 
išklausyti pranešimą apie vietos 
Altos valdybos veiklą ir išrink
ti valdybą bei kontrolės komisi
ją

Susirinkimo vieta ir laikas bus 
paskelbta vėliau.

— Šiemet Amerikos Lietuvos 
socialdemokratų sąjungos Cen
tro Komiteto rinkimai įvyks ko
respondentiniu būdu. Korespon
dentiniu būdu ALSS Centro Ko
miteto rinkimai jau įvyks tre
čiu kartu.

— Turimomis žiniomis šių 
metų rugpjūčio 28-29 d. suva
žiuos Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos Užsienių delegatūros 
atstovai. Jie suskris iš JAV, V. 
Europos ir Kanados.

Lietuvos Socialdemokratų De
mokratų partijos Užsienių dele- 
gatūra įsteigti buvo nutarta jos 
centro Komiteto nutarimu 1944 
metais dar Lietuvoje. Užsieniuo-

rie gali patapti Amerikai naJ- 
ta. Specialiu aktų buvę uždraus
ta kinams imigruoti. Per I Pa
saulinį karą imigracija sumažė
jo iki minimumo; 1917 metais 
buvo išleisti pagriežtinti imigra
cijos įstatymai, o 1921 m. įves
tos kvotos, gi 1954 metais visos 
imigracijos įstaigos perkeltos į 
Manhattan ir Ellis salą, į kurią 
valdžia investavo 6 milijonus do
lerių, likosi nebereikalinga. 1962 
metais viena Manhattan firma 
planavo saloje statyti Frank 
Lloyd Wright “pavyzdingą mie
stą”, bet neištęsėjo.

Naujausiai indėnai pradėjo į 
Ellis Island reikšti pretenzijas 
ir jau organizavosi ją “okupuo
ti”, kaip kad jie padarė su Alca
traz sala prie San Francisco, bet 
valdžia pasidarė budresnė ir Pa
kraščių Sargyba, .patyrusi apie 
jų planuojamą “desantą”, su
skubo salą anksčiau “okupuoti”.

Prezidentas Johnsonas 1965 
m. gegužės mėnesio proklamaci
ja tą salą paskelbė Laisvės Sto- 
vylos nacionaliniu parku, bet ir 
iš to plano nieko neišėjo... jp

rie gali patapt

NEW YORKE
m. Jos žymieji įkūrėjai K. Bie
linis, St. Kairys ir V. Sirutavi- 
čius jau mirę, bet jų darbas tę
siamas toliau, ypač Į tą darbą 
įsijungus jaunesniems.

1967 m. rugsėjo 16-17 d. įvy
ko netoli New Yorko ketvirtoji 
iš eilės LSDP UD konferencija, 
kurios metu buvo priimtos nau
jai perredaguotos LSDP UD vei
klos gairės.

— New Yorkas garsėja mies
to savivaldybės šelpiamų skai
čiumi. Miesto lėšomis šelpiamų 
esama 1,400,000. Vadinasi, New 
Yorko gyventojų beveik aštun
toji dalis iš miesto iždo mintą. 
Ir tas šelpiamų skaičius tolydžio 
auga, šelpiamų vaikų per 10 
metų tris kartus padidėjo. Jų 
60% gimusieji ne šeimose.

Jau veik įprasta pas negrus ir 
portorikiečius, kad šeimoje ant
ram vaikui gimus, tėvas neva 
“išsiskiria” su žmona.

Mat, tada likusi motina su 
dviem vaikais negali eiti į darbą, 
nes nėra kam vaikus prižiūrėti. 
Tokioms motinoms New Yorko 
miesto vadovybė skiria pašalpas 
iki vaikai susilaukia 16 metų. 
Tokios motinos gauna ne tik sau, 
bet ir vaikams išlaikymą ir butą.

Jau vieša paslaptis, kad toje 
pašalpų srityje esama daug pik- 
tanaudoj ančių, kurie neturi jo
kios teisės gauti pašalpas, bet 
susiranda plyšių, pro kuriuos 
pralenda ir pašalpomis apsirūpi
na.

Kas mažiau uždirba 186 dol. 
per mėnesį, tokie gali gauti pa
pildomas maisto korteles. Ta 
proga taip pat piktam išnaudo- 

(Nukelta į 5 psl.)
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Ir štai dabar lankydamas jos autentiš
kus kambarius, matydamas jos baldus, 
liustras, gražius sienoje kabančius portre
tus, jie liudija, kad ji buvo gražuolė ir po
puliari, susimąstau. Gidas aiškina jos gy
venimo istoriją ir sūnaus tragišką mirti. 
Stebiu čia pat centre kabantį Marijos Anto- 
netos paveikslą, iš kur noriu susidaryti 
bent dalelę tos praeities vaizdo, pajusti 
ano laiko dvasinį pulsą bei grožį, suprasti, 
koks trumpas ir menkas žmogaus gyveni
mas. .. Niekados nebesugrąžinamas, ne
pakartojamas. Kilo įvairiausių minčių, iš 
kurių kaip galima greičiau norėjosi pabėg
ti ir vėl pasinerti muziejaus lankymo pasi
gėrėjime.

Einame į kitas sales, kurios pilnos me
no kūrinių. Viskas suskirstyta mažesniais 
bei didesniais kambariais, pavadinimais, 
bei amžiais. Vienas skyrius iš karo laikų, 
kitas istorinis pradedant 1235 ir baigiant 
19 šimtmečio pradžia. Aplankome ir žalią 
sutarčių pasirašymo stalą, veidrodžių salę. 
Pereiname ilgiausius rūmų koridorius bei 
sales, kurios išpuoštos ir nukabinėtos pa
sigėrėjimo ir nusistebėjimo vertais pa
veikslais. Praeities šimtmečiai byloja iš 
kiekvieno kampo., istorija kalba iš kiek
vieno paveikslo į turistą, prašydama su
stoti ir susimąstyti.

Perėjus sales ir trumpai peržvelgus di
delių menininkų kūrinius patenkame į 
parką. Parkas nuo rūmų į visas puses lei
džiasi žemyn. Plati, medžiais iš abiejų šo 
nu apsodinta alėja. Vandens baseinai ir 
gausybė gėlių klombose bei lysvėse. Nuo 
rūmų į siauras terasas su statulomis ir fon
tanais nusileidžia į Neptūno baseiną. To- Į 
liau oranžerėją veda į dirbtinį šveicarų 
ežerą. Parko alėjos ir vandens baseinai 
papuošti gausybe statulų. Parkas, matyti, 
prižiūrimas gerų daržininkų ir tvarkomas 
taip, kad kiekvienam vaikščioti ir stebėti 
aplinką labai malonu.

Kiek laikas leido, apžiūrėję Versalio 
įžymybes, grįžtame į Paryžių, kuriame 
tiek daug bitnikų kaip vasarą ūkininko 
gryčioje musių. Nuostabu, iš kur jų tiek 
priviso?

Vakare mano “gidas” pažadėjo vežti į 
Sorbonos universitetą ir parodyti kvartalą, 
kuriame beveik vieni bitnikai ir kitokie šių 
dienų tipai gyvena. Sako, tada ttu pama
tysi kiek hipių Paryžius turi.

Žinoma, jie nėra visi paryžiečiai, o su
važiavę iš visų Europos ir Amerikos kraš
tų. Tik nėra žinių, kaip jie čia gali rasti 
pragyvenimo šaltinį? Viskas labai brangu 
ir atrodo, kad ne jiems čia vieta išdykauti.

SORBONOS UNIVERSITETAS

Nuvykę į vadinamąjį Lotynų kvartalą, 
randame tikrai neįprastą vaizdą. Gatvės 
neplačios ir nevažiuojamos pilnos kudlių

ir jų pasekėjų. Restoranai, kavinės ir ki
tokios užeigų vietos prisikimšusios hipių. 
Visi gana drąsiai nusiteikę, ir triukšmauja. 
Daug policijos dėl netikėtumų. Moterų 
taip pat daug. Sėdi ant šaligatvių ar šiaip 
aikštėse, o gal daugiausia prie ten esamo 
paminklo. Vaizdas pasibaisėtinas.

Metu žvilgsnį į Sorbonos pasaulinio gar
so universitetą ir matau jį nepaprastai di
delį ir seną, kuris įkurtas bene 1253 m ir 
buvo skirtas neturtingiems teologijos stu
dentams. Vėliau jis pradėtas vadinti Sor
bonos vardu. Kai jame buvo įsteigti huma
nitarinių ir gamtos mokslų fakultetai Sor- 
bona pasidarė Paryžiaus universiteto būs
tine.

Stebėdamas galvojau, kad ne vienas 
lietuvis gilino čia mokslo žinias, gynė di
sertacijas ir parsino Lietuvos vardą. Iš jų 
vienas kitas Įsijungė į prancūzų gyvenimą 
ir dabar tebėra Paryžiuje arba jo apylin
kėse. Kiti įgytas mokslo žinias parnešė į 
Lietuvą. Niekur kitur nėra tiek dailės stu
dijų bei galerijų, kiek Paryžiuje. Dėl to 
Paryžius yra tapęs didžiausiu ir įtakingiau
siu meno centru.

Iš daugelio teatrų žymiausias yra Mol- 
liero Įkurtas ir valstybės išlaikomas Come- 
die Francaise, kuriame vaidinami tik kla
sikiniai veikalai. Iš viso Paryžiuje yra apie 
penkiasdešimt teatrų, šešiasdešimt muzie
jų ir valstybinė biblioteka, kuri laikoma 
vertingiausia Europoj. Paryžius yra moks
lo, meno ir kultūros židinys.

4 — NAUJIENOS, CHICAGO 3, ILL. — TUESDAY, MARCH 30

, BELGIJOS SOSTINĖ

Puikus liuksusinis tarptautinis trauki
nys neša per lygumas, gražius laukus ir 
beržynus, kur gandrai ilgakojai braido po 
balas, o prinokusius javus veža jau į kluo
nus. Pietūs prie ištiestų stalų, naujos pa
žintys ir pokalbiai trumpina kelionę. Bel
gai, sužinoję, kad važiuoju j jų sostinę 
Briuselį, labai jau giria savo kraštą ir mies 
tus. Klausau ir juokas ima. Galvoju, kad 
ir pelėdai savas vaikas labai gražus, žino
ma, taip ir turi būti.

Kai įvažiavome į Briuselio stotį, buvo 
jau po dešimtos vai. vakaro. Susipažinu
siam su kitais Europos didmiesčiais, Briu
selis atrodė gana kuklus.

Kadangi jau vėloka, tai nei nebandžiau 
niekur vykti, juo labiau, kad buvau išvar
gęs. Miesto ir jo įžymybių apžiūrėjimą ati
dėjau kitai dienai. Gana anksti pasigirdo 
gatvėje pusėtinas triukšmas, kuris prikė
lė mane. Prikėlė ir visus viešbučio gyven
tojus. Pasitaikė taip, kad prie viešbučio 
gatvė buvo remontuojama. Dėlei to ir bu
vo tas triukšmas.

Buvo šeštadienis. Išeinu į miestą pasi
dairyti. Miestas kaip miestas. Mažai tesis
kiria nuo kitų matytų miestų. Didžiausia 
gal atrakcija yra karališki rūmai ir šv. 
Gudulo bažnyčia, kurios statyba užtrukusi 
net 300 metų. Dėmesio verti milžiniško di
dumo teisingumo rūmai ir karališkas teat
ras, kuris labai panašus į baziliką.

Pagal savo planą Belgijoje buvau nu
matęs labai neilgai užtrukti, atseit su ja

, 1971

tik prabėgomis susipažinti. Neatrodė man, 
kad daug ką įdomaus galėsiu čia patirti. Iš 
trumpo sustojimo susidarė įspūdis, kad 
belgai neblogai gyvena, turistų atžvilgiu 
yra mandagūs ir draugiški.

MANE VILIOJO LONDONAS
Galima pamėginti ir čigonišką gyveni

mą, kurio būdinga savybė yra keliauti ir 
keliauti iš vienos vietos į kitą. O kai esi ap
sirūpinęs tokiu bilietu, kuris suteikia teisę 
pasivažinėti po Europą, tai ir ima pagunda 
kiek galima daugiau, vietų aplankyti. Ir tai 
labai įdomu: vis nauji žmonės, nauji mies
tai, nauji įspūdžiai. Keliaudamas trauki
niu vis matai naujus vaizdus. Užsimiršti, 
kasdieniniai rūpesčiai tavęs nebevargina.

Iš Briuselio traukiniu išvykau į Laman
šą. Pro langą stebėjau gražius belgų ūkius. 
Pievose matėsi nemaža juodmargių ir žal
margių karvių. Kur-ne-kur ganėsi arkliai 
kurių skaičius vis mažėja, nes juos pava
duoja mašinos. O kaip čia neseniai belgų 
arkliai buvo pagarsėję visame pasaulyje!

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite

Jos visad rašo
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šeštad. 10—2 vai.

Rez. Gi 8-0873

DR. W. M. EISIM - EISIMAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, sKamDinci ML 3-0001.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiy atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

““■■■V
PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

□esiai. Repetuoja choras ir so
listai. Čikagoje, Detroite (gal 
ir kitur?) sienos aplipi n tos 
plakatais. La Traviata! Lie
tuviška La Traviata, prancū
zišką “la” nusikirpusi, Travi
ata. Pirmą kartą po penkerių 
metų. Čikagos Lietuviu Ope
ros darbas. Maestro Aleksand
ro Kučiūno darbas. Chormeis
teriui Alice Stephens ir Alfonso 
Gečo darbas. Choreografo Jau 
nučio Puodžiūno, dailininko 
Jurgio Daugvilos, akomponia- 
toriaus Mindaugo Mačiulio hen 
dras darbas. Ir tuzino Čikagos 
bei importuotų solistų, ir šimto 
Čikagos geriausių choristų di
delių pastangų vaisius.

Enciklopedijos nuotraukoj 
Giuseppe Verdi. Barzdotas ir 
ilgaplaukis, tartum pereitam 
šimtmety nusistatęs prieš šian
dieninį mūsų establišmentą. 
La Traviata įsupta į vidurį jo 
biografijos, į vidurį kūrybinio 
kelio. Tuokart rašė, sakytų 
Ieva Simonaitytė, vieną tūks
tantį aštuonius šimtus ir pen
kiasdešimt keturius. Ak, buvo 
metais anksčiau, bet nušvilpė. 
Tik 1854-siais praėjo. Ir po to 
praėjo viso pasaulio visose ope 
rose tūkstančiais spektaklių. O 
kai mūsiškis Kaunas pamatė ir 
išgirdo 1920-jų paskutinę die
ną, tai, kaip sakiau, nukirpęs

čapkauskienė bus tik viename 
spektaklyje, gegužės 2 d.

Kaip Daiva Mongirdaitė atro
do, mums jau papasakojo pats 
Aleksandras Dūmas. Jis tik ne
žinojo, kad ta graži, kaip drezde- Į 
niškis porcelanas moteris dar tu-1 
ri ir gražų, gerai apvaldytą lyri-: 
nio koloratūrinio soprano balsą.1 
Kaip atrodo Gina čapkauskie-j 
nė, jau mums neseniai papasa 
kojo maestro Kuėiūnas, pats 
nuvažiavęs į Montrealį ne tik 
jos pamatyti, bet ir paklausyti 
jos balso, gauti jos žodį Viole
tos rolei.. Jis Giną vadina Jo
niškio lakštingala. Jis giria jos 
išvaizdą. Jam įspūdį padarė 
jos koloratūrinis, dar su keliais 
kitais atspalviais, sopranas.

Daugiau kaip šimto metų 
Traviata grįžta į Čikagos Lie
tuvių Operos sceną. Grįžta, kai 
švenčiame 50-ties metų sukaktį 
nuo Lietuvos Operos gimimo ir 
15-kos metų sukaktį nuo Čika
gos Lietuvių Operos pradžios. 
Grįžta jauna ir šviežia, su 
dviem puikiom . Violetom, su 
dviem lakštingalom. Niekaip! 
nesinori tikėti, kad Marijos 
mokykloje, kur nedaug dau
giau kaip tūkstantis vietų tesi- 
randa , tebūtų tiktai trys spek
takliai. Alfonsas Nakas

Šiandien pagerbiamas |

Dr. A. JEMK1NS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso "tel.: 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.

r/------------------------------------------------------

SOPHIE BARČUS
i RADIJO ŠEIMOS VALANDOS •

Visos programos is W0PA, 
1490 kiL A. AL

Lietuviu 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.

CHICAGO. ILL. 60629

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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, mes 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 T-aima 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

“la”, pavertė Traviatą mūsų 
tautine opera.

Dabar atsiverčiu Ernesto 
Newman’o “Stories af the great 
operas”. Kas gi ta Violetta? 
Čia leiskite išlupti vieną t ir 
kalbėti, kur tik galima, lietu
viškai. Taigi, kas ta Violeta? 
Ak, va, siūlo galas. Aleksan
dras Dumas jaunasis (jį turė
čiau vadinti Aleksandr Diuma, 
nesgi tai tas garsusis prancū
zas Alexandre Dumas, j r.) 1848 
parašė romaną La Dame aux 
Camėlias. Veikalas buvo apie 
kurtizanę, kuri daug ir didžiai 
mylėjo, kuri jauna mirė. Čia 
taip buvo pataikyta į prancū
zų skonį, jog sekančiais me
tais veikalas buvo perkurtas į 
sceninę dramą. Iš Paryžiaus 
teatro repertuaro ta drama cen 
zorių ir politikų buvo išimta 
pirmiau, negu suspėta ją su
vaidinti. Tuomet ji pateko į 
vodevilį ir tik 1852-jų pradžio
je galėjo grįžti į teatrą__

Dr. Jonas Valaitis

Šį vakarą, antradieni, kovo 30 
dieną 6 vaL vak. Pick-Congress 
viešbutyje įvykta The Immig
rants’ Service League dvyliktas 
metinis parengimas tikslu įteik-

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

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

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

uždaryta.
Rez, telu WA 5-3099

“NAUJIENAS” SKAITO VlSį 
SROVIŲ ŽMONES: DARBININ
KAI, BIZNIERIAU PROFESia 
NALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS” 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERINUSIUS 
RAŠTUS.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tek PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrai, trečiai 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

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

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

Every year we fail 
to educate thousand^ 
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 howyou can help.

rubflshed ata pubAc aanfot toCMp» 
•ration wtm The MwarttoM Card

A0MATNO.MR41-67
Q toluma x M Bnet)

NAUJIENAS

Jamaikoje teka srauni Rio Grande 
upė, kuria vietos ūkininkai, sukrovę 
ant piausty, gabendavo bananus į tur- 
gy. Dabar padidėjus turistę skaičiui, 
jameikiečiai už kelis dolerius pave
žiota upe ir turistus, kurie pamato 

gražiu apylinkės vaizdu.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE

(Atkelta iš 4 psl.) 
jama. Esama nemaža tokių, ku
rie gautas maistui korteles pa
naudoja degtinei ar narkotikams 
įsigyti.

Su visomis tomis socialinės glo
bos srityje blogybėmis miesto 
tvarkytojams sunku kovoti. Juo 
labiau, kad ir čia veikia politika. 
Kai miesto atsakingi pareigū
nai yra renkami balsavimo tvar
ka, tai jie nenori prarasti bal
suotojų ir į šalpos reikalą žiūri 
pro pirštus, o mokesčių mokė
tojų našta tolydžio auga, kartu 
ir miesto gyventojų dalis gero
kai demoralizuojasi.

Na, ši blogybė ne vien tik New
ti atsiekimų atžymėjiinus Achie Yorko miesto gyvenime yra įsi- 
vement Awards Už pažymėtinus galėjusi. Ji gal taip pat tarpsta

Bet kas gi ta Violeta? Tai pagerbti keturi asmenys:

laimėjimus industrijoje, civili- Chicagoje, Detroite, Los Ange- 
nėje veikloje, filantropijoje, les, Clevelande ir dar daug kur 
moksluose, mene, šeimose ir kitur.
profesijose. | — Jau trisdešimt metų kaip

Atžymėjimais (Awards) bus New Yorke gyvuoja -Lietuvos At-
i siminimų šeštadienio radijo va-

Damos su kamelijomis pagrin
dinė herojė Marguerite Gau
tier, kurios tikra pavardė bu
vo Alphonsine Plessis, bet ku
rią, norėdama priduoti dau
giau kilmingumo ir svorio, ji 
pati buvo pakeitusi į Marie Du
plessis. Dumas ją gerai paži
nojo ir veikalo pradžioje nu
pasakojo jos fizinę išvaizdą: ji 
esanti aukšta ir laiba, ružavai
balto veido; jos galva maža, 
jos akys pailgos, kaip japonės, 
bet gražios ir gyvos; jos lūpos 
raudonos, kaip vyšnios ir ji tu 
ri gražiausius pasauly dantu
kus; aplamai, ji yra panaši į 
drezdeniškį porcelaną... Tai 
šita dama su kamelijomis, ši
ta Dumas’o Marguerite Gautier, 
alias Alphonsine Plessis, alias 
Marie Duplessis, yra mūsų 
laukiamoji Violeta. Violeta? 
Taip, ta pati. Kai Verdi panūdo 
gražiąją kurtizanę, kuri daug 
mylėjo ir dvidešimt trijų metų 
mirė, įamžinti La Traviata 
operoje, tai, su savo libretistu 
Piave, Margueritę pavertė į Vio 
lėtą Valery, lygiai kaip jos 
mylimąjį Armand’ą Duval pa
vertė į Alfredą Germont, arba 
Varville’į į baroną Douphol.

Prieš penkerius metus turė
jome Čikagoje dvi Violetas. 
Viena jų buvo Daiva Mongir
daitė, o kita Lilija Šukytė. Ir 
dąbar, už dviejų mėnesiu, vėl 
turėsime dvi Violetas. Viena 
jų-vcUbus gerai pažįstama Dai- 
vp ^longirdaitė. o antroji, u— 
Gina čapkauskienė. Daiva Mon 
girdaitė dainuos premjeroje, 
gegužės 1 ir paskutiniame 
spektaklyje, gegužės 8. Gina

1) Dr. Jonas Valaitis, Lietuva; landėlė, prof. Jokūbo Stuko ve-
2) Dr. Massan Najafi, Iranas;
3) Dr. Ignace J. Gelb, Lenkija, 
ir 4) Dr. Fred F. Herzog, Aus
tralija.

Dr. Jonas Valaitis yra vyr. 
chirurgas patologas Lutheran 
General ligoninėje, Amerikos 
Lietuvių Tarybos vicepirminin
kas ir bendrai veiklus Amerikos 
lietuvių visuomeniniame gyve-

dama. Be žinių iš lietuvių gy
venimo per Lietuvos atsimini
mų radiją daromi įvairūs moks
linio turinio pranešimai, o taip 
pat dainuojama ir su muzika pa
sigarsinama.

Tai gražus lietuviško žodžio ir 
lietuvių kultūros židinys.

Linkime ilgai Lietuvos atsi
minimams gyvuoti. J. Alks.

nime.
Imigrantų Tarybos Lyga buvo 

Chicagoje įsteigta garsios socia
linės veikėjos ir imigrantų glo
bėjos Jane Addams 1908 metais 
ir jos įsteigtoji Lyga per savo 
62 metus gyvavimo yra vienaip 
ar kitaip pagelbėjusi daugiau 
kaip pusei milijono ateivių.

Svarbu 13 apylinkes 
gyventojams

šį trečiadienį, kovo 31 dieną 
7:00 vai. vakare, 2548 West 
69 Street “Gintaro” svetainės 
salėje, šaukiamas Marquette 
Parko 13-tos apylinkės labai 
svarbus susirinkimas. Bus pra
nešimai gyvybiniais Marquette 
Parko apylinkę liečiančiais 
klausimais. Susirinkime būti
nai turime visi dalyvauti. Kal
bės tuo reikalu įtakingi atstovai. 
Taip pat padarys pranešimą bu
vęs 13-tos apylinkės kandidatas 
į seniūno postą Juozas Bacevi
čius ir kiti.

PT^ĖšIiašKI MOKESČIAI

WASHINGTONAS. — šiais 
metais jums reikės dirbti 2 va
landas ir 37 minutes iš 8 darbo 
dienos valandų mokesčiams su

HEART FUNDIC 
help your HEART

irislp
Our Ecrxiomy

ScXOQm

BL'Y u, l savings bonds

..—... — ......

i C IT 9 A IT S K TI a j UUZinVOiię
I BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

GfiLtS VISOMS PBOGOMS 
2443 WEST 63rd STREET

( Telefonai: PR 84)833 ir PR 8-03341

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTA5)
5525 So. Harlem Ava. — 586-1221

P E T K V
TĖVAS IR SONUS

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

1410 So. 50th Ave, Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-2

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMU ISTA1UA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS - GERALDAS F. DA1M1D 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTj 

★ 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

mokėti. Tai apskaičiavusi pra
neša viena privati organizacija, 
Tex Foundation, Ine.

Praktiškai tat reiškia, kad jei 
uždirbate $10,000 metuose, iš j ū- 
sų $40 dienos uždarf)io išskaitys 
$■13.05. ši suma sudaro didžiau
sią poziciją tarp įvairių pragyve-

I nimo išlaidų. Kitos skirstosi 
šiaip: $5.30 maistui ir rūkalams, 
$5.15 butui, $3.15 transportaci- 
jai, $2. 10 apdarui, $1.90 medi
cinos reikalams, $1.60 pramo
goms ir $7.80 visiems kitiems 
dalykams. Visa tai skaitant iš 
$40 dienos uždarbio.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Lietuviu Filatelistų Draugi jos 
"Lietuva" narių susirinkimas įvyks š. 
m. kovo mėn. 30 d. 7:30 vai. vak. 
Jaunimo Centre. Kviečiami nariai 
ir svečiai gausiai dalyvauti. Nariai 

I susirinkime galės atsiimti kovo - ba
landžio mėn. biuletenį Nr. 2.

— Žara s i iki y klubo valdyba š. m. 
balandžio mėn. 4 d. 1 vai. p. p. Hol
lywood Inn svetainėje (Western ir 43 
gatvė), šaukia visuotinį narių susirin- 

Jkimą. Bus paminėta 35 metų klubo 
į gyvavimo sukaktis ir svarstomi kiti 
klubo reikalai. Prašome visus atsi
lankyti, Pageidautini svečiai ir no
rintieji įstoti nariais.

Klubo valdyba

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, HL 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)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET ’ Phone: YArds 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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Londone įvyko "gražiausios futbolo rungtynės", davusios šalpos organizacijoms gražiu pajamų. 
Šiose rungtynėse futbolą spardė dvi motery komandos, sudarytos iš gražiy modeliu. Viena ko

manda buvo sudaryta iš blondiniy, kita iš brunečiy.. Blondinės laimėjo rezultatu 3—1.

I
HELP WANT1O — MALE 

Darbininkų Reikia

H ■

Amerika sensta
Praeitą savaitgalį paskelbtas 

1970 metų gyventojų cepzas ro
do, kad Jungtinėse Valstybėse 
šiuo metu seno amžiaus žmo
nių yra 3.4 milijonais daugiau 
negu jų buvo prieš 10 metų. 
Cenzo biuro pranešimu. Jung
tinėse Amerikos Valstybėse da
bar yra 20 milijonų arba 9.9 
nuošimčiai virš 65 metų am
žiaus žmonių; 1960 metais buvo 
16-6 milijonai.

Daugiausiai seno amžiaus 
žmonių yra Floridoje, būtent 
985,690 arba 14.5 nuošimčių 
visų gyventojų. Po Floridos se
ka Iowa ir Nebraska su 12.4 
nuošimčiais, Arkansas su 12.3 
nuošimčiais, South Dakota — 
12.1 ir Missouri — 12 nuošimčių.

Pikta žmona - širdies smūgis
širdies specialistas dr. Frank 

G. Nalan išsireiškė, kad piktos, 
nuolat erzinančios žmonos gali 
privesti savo vyrą prie širdies 
smūgio. Daugiau vyru ištinka

’ ■ W
"1'- 1

1

Apie laimėjimų jis; Amerika kasmet išleidžianti
pranešimą iš

snsi-

Call: Frank Zapolls

GA 4-8654

Tel.: 471-0321

f

/

A. & L. INSURANCE & REALTY

WHERE YOU BANK OR WORK

HOME INSURANCE

State Farnr fire^nd CasoaltrXompariy

Ilgą laiką negalėjęs pajų 
jam net sunku buvę sė- 
Greitu laiku vyks į ligo- 
gali tekti operuotis. Nuo

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

esą, 
šal-

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tek REpublic 7-1941

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

i

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei- 

katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

jimo sąlygos.
J. BACEVIČIUS

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

J

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

Ml

INSURED
SAVINGS

t t

HOME
LOANS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

Sumažino traukinius
Nuo gegužės 1 dienos žymiai 

sumažinamas tolimųjų linijų

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

Yra vieta automobiliams pasistatyti.
TKHHansias pa gi rinkimas .anglišku medžiagų rūbams, šilko, nylono, 
moteriškų kostiumų, nertinių, lietpalčių ir Įvairiausių kitų prekių 
už gerą kainą, nes siuntinių Įstaiga ir krautuvė priklauso tiems pa

tiems savininkams. Atdara ir sekmadieniais.

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

INSURED

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 NOR 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP 
(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 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

GEROS DOVANOS
Slot knygot parduodamos dabar "Naujianosa" tu 

didaltmla 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. Gussan — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar
tik _________________________________________$1.50
Galima taip pat užsiukytl paštu, ataluntui žak| arba 

money orderį.
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Amerikos Lietuvių Klubas, Beverly Shores, Indiana įteikė Encyclopedia 
Lltuanica I tomą Valparaiso Universitetui. Iž kairės į daliny: Ceri Sacht- 
leben, Universiteto knygyno viršininkas, klubo narys Stasys Rudys, univer
siteto studentė Aušra Mildažytė ir jos tėvas Jonas Mildažis, buvęs klubo 

pirmininkas.

širdies smūgis dėl Įtampos iriteismo sprendimu, galės vi- 
rūpesčių. Daugiau vyrų negu siems metams netekti leidimo 
moterų miršta nuo arterijų su- vairuoti automobili, 
kalkėjimo.

Gydytojas mano, kad ne vi
sos žmonos būna Įtampos kalti 
ninkės, bet jis tiki, kad Įtam
pa šeimoje ir tarnyboje yra pa
vojingiausias dalykas sveika
tai. Jeigu pikta \žmona puola 
savo vyrą, anksčiau ar vėliau 
gali ištikti širdies smūgis. Gy
dytojas Nolan žinąs daug biz
nio pareigūnų, kurie kenčia 
nuo širdies ligų. “Ką mes žino
me apie jų šeimos gyvenimą?” 
— klausia jis.

Rūpesčiai ir pyktis ne tik 
“nervus gadina”, bet kenkia 
širdžiai. M. Š.

Atsargiai Indianoje
Indianos seimas praeitą ko

vo 2 d. priėmė Įstatymą, kurs 
Įpareigoja automobilistus, po
licijos Įtartus vairuojant išgė
rus, pasiduoti ištyrimui. Atsi
sakęs pasiduoti vairuotojas, 

iš Chicagos važiuoja j 
kopas ir vasarvietes, 
na su tuo Įstatymu 
lenkti.

Daugelis
Indianos

Patarti
ncprasi-

Senberniu būti sveika
Sioux indėnų tautos vadas 

vardu “Bėgantis Vanduo”, sū
nus (garsaus vado “Sėdinčio 
Buliaus”, šiomis dienomis at
šventė III metų savo amžiaus 
sukaktuves. Spaudos reporte
riams jis pasisakė tokio gra
žaus amžiaus sulaukęs, kadan
gi nė sykio nebuvęs vedęs. “Tu
rėjau draugę’’, pagaliau prisi
pažino “Bėgantis Vanduo”, bet 
tatai buvo prieš 80 metų...”

Sweepstake)

Kocis išlošė $480,000
Albert Kocis, 52, gyvenantis 

Gillespie, III., laimėjo airių lo
terijoje (Irish 
$480,000.
gavo telefonu
Dublino, Airijoje. Kociai turi 
3 sūnus ir 2 dukras nuo 8 iki 22 
metų amžiaus. Pats tėvas Ko
cis dirba Shell Oil kompanijo
je, jo žmona yra mokytoja. 
Pirmiausia šeima žada daryti 
ekskursiją Į Havajus. Kokios 
Kocis tautybės, nepranešta.

Negrų kandidatas 
į prezidentus

- Negrų kunigas Jesse Jackson, 
šalpos Įstaigos Operation Bread 
basket direktorius, pasiėmė il
gas atostogas, iki pat 1972 me
tų rinkimų. Per tą laiką jis steig 
siąs Amerikoje trečią partiją, 
kuri galėtų išstatyti negrų kan
didatą Į JAV prezidentus. Pus
ketvirtos valandos trukusiame 
pasikalbėjime kun. Jesse Jack- 
son pasisakė turis jau ir kan
didatą Į prezidentus, būtent 
negrą kongresmaną demokra
tą John Conyers iš Michigano, 
kurs esąs “gražios išvaizdos, 
žmonių mėgstamas ir gabus 
politikierius tik negras”, pa
sakė kun. Jackson.

traukinių skaičius. Iš Chica
go* vietoje 88 traukinių per pa
rą beišeis 32 traukiniai.

t'u gal naują sistemą iš Chi
cagos traukiniai važinės se
kančiomis kryptimis: į Seat
tle, Wash., 1 traukinys per die
ną; i St Louis 2 traukiniai per 
dieną; į Detroitą — 2 trauki
niai; į New Orleaną — 1; į 
Houston, Texas — 1; į Miami, 
Fla. —1; į San Francisęo — 
Oakland — 1 ir į New Korką — 
f;; Iš 3,300 keleivinių vagonų 
bebus naudojama 1,500.

Lieka kaip biiyo nepakeisti 
šie tolimųjų linijų traukiniai: 
Broadway Lhnited į New Yor- 
ką; Santa Fe Super Chief į Los 
Angeles; Texas Chief į Hous
ton, Texas; Penn Central į In- 
dianopolį ir Illinois Central į 
New Orleans.

Išplėšė .
Daley vasarnami

Michigan^ valst policija ban
do išaiškinti, kas buvo pavogta 
iš Chicagos mero Daley vasar
namio, esančio Grand Beach, 
Mich., kurio kambariai rasti 
sujaukti ir iškrėsti, bet pasigen
dama lik vieno rekorderio. Po
licija mano, kad vagys tik pini
gų ieškojo. Daley tą vasarna
mį su 7 akrais žemės pirko 
1964 metais, sumokėdamas 
$10,000.

Daley prieš karą
/

Kalbėdamas 1,200 biznie
riams Sherman House meras 
Daley pageidavo baigti karą, ra
sizmą ir skurdą. Jis pasakė: 
“Mes turime atstatyti mūsų 
miestus. Reikia baigti Vietna
mo karą — visus karus, baigti 
žmonių žudymus ir destruk
ciją”.

po $80 bilijonų gynybai, ir tatai 
esąs krašto resursų eikvojimas, 
turtų švaistymas ir pirmoji in
fliacijos priežastis. Be to 
reikia visiškai pertvarkyti 
pos sistemą — welfare.

Bilijonai šalpai
Ne vien Illiriojaus gubernato

rius turi bėdų. New Yorko ir 
Kalifornijos gubernatoriai — 
vienas liberalas, kitas konserva
torius — Nelson Rockefeller ir 
Ronald Reagan pradėjo ieškoti 
priemonių, kaip sumažinti į bi
lijonus iškilusias šalpos (wel
fare) išlaidas.

Kai Rockefelleris 1959 metais 
perėmė gubernatoriaus įstaigą, 
jis rado 518.637 šelpiamuosius, 
išlaikomus valstijos lėšomis; 
per 12 metų šelpiamųjų skaičiai 
išaugo iki 1.519,412, ir praei
tais metais šalpai išleista $3.27 
bilijonai. Per. vienus metus 
šalpai išlaidos padaugėjo $347.8 
milijonais.

Kalifornijos šelpiamųjų skai
čius nepaskelbtas, bet jiems iš
laikyti išlaidos 1970 metais sie
kusios $3 bilijonus.

Apiplėšė taverną
Praeitą savaitgalį anksti rytą 

du banditai Įėjo į Cozzie Cor
ner, prie 2119 So. Halsted St. 
Vienas turėjo šautuvą, kitas re
volverį. Tavernoje buvo du bar-

KENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 3 KAMB. BUTAS 
su baldais beismante prie 71-mos ir 

Sacramento pavieniam asmeniui. 
Tel. HE 4-7784.

tenderiai ir keturi svečiai.. Ban
ditai iš gatvės pasišaukė dar du 
savo sėbrus, visus suvarė j išei
namąją ir pasiėmė safe deposit 
dėžutę su $15,000 pasišalino.

Pinigai tavernoje buvę laiko
mi čekiams iškeisti.

Juoda akis policijai
Joliet priemiesčio Crest Hill 

policijos nuovados viršininkas 
ir 4 policininkai suimti po to, 
kai buvo įtarti ir padarius kra
tas ją namuose rasta iš krautu
vių daug prisivogtų dalykų. 
Ypatingai daug kriminalinės po
licijos valdininkai pas juos rado 
televizijos, radio ir kit. apara
tų, lempų ir įvairių baldų dau
gelio dešimtų tūkstančių ^dole
rių vertės. Paaiškėjo, kad ta 
uniformuota penkiukė savo “pa
šaliniu amatu” vertėsi nuo 1970 
metų rugpiūčio mėnesio ...

TRUMPAI

— Dail. Dalios Ramanaus- 
kaitės, Ivorytown, Conn., dar
bų paroda vyksta Allen Stone 
galerijoje, 48 E. 86th St., New 
Yorke. Ji studijavo meną Sou
thern Conn, universitete. Gi
musi Kaune 1936 m., Ameri
kon atvyko 1949 m. Jos realis
tinius kūrinius yra nupirkę 
meno muziejai ir galerijos. Pa
roda uždaroma balandžio 15 d.

Marija Rudienė kalbės 
Bražinskų padėti Turki- 
Chicagos lietuvių moteni

apie 
j°je
klubo susirinkime, kims įvyks 
balandžio 4 d., 3 vai. popiet. 
Jaunimo centre. Susirinkiman 
kviečiami visi svečiais.

— Domas Velička, Pedago
ginio Lituanistikos Instituto di
rektorius, suorganizavęs šią la 
hai reikalingą ir reikšmingą 
mokslo įstaigą, gabių lektorių 
padedamas plečia jo veiklą ne 
tik kas metais išleidžiamu bū
riu naujų mokytojų, bet ir pa
rūpina naujas priemones. Pas
taruoju metu institutas išleido 
V. Liulevičiaus studiją apie 
Lietuvių tautos valstybinio gy
venimo pradžią.

— A. Čepulis, gyv. 3548 S. 
Emerald Ave., (LA 3 - 1387) 
praneša, kad galima atnaujin
ti visas vokiečių Koelne atmes
tas bylas dėl nedarbingumo na 
cių vesto karo metu. (Pr.)

— Kun. Prel. V. Mincevičiaus 
— Italijos Liet. B-nės pirm., 
Elta — press redaktoriaus svei
kata, gautomis iš Romos žinio
mis, gerėja. Rugsėjo mėn. pe
reitų metų jis, Bardi mieste 
bekeldamas sunkią valizą, pa
slydo ir smarkiai užsigavo nu
garkaulį, atsitrenkdamas į gre
timą automašiną. Nespėjęs 
pasveikti lapkr. . mėn. vėl be
keldamas sunkų svori, gavo 
muskulų trūki ir skaudžiai su
simušė nugarkaulį toje pat vie 
toje, 
dėti, 
dėti.
ninę, 
gauto stipraus bronchito, laike 
koplyčios (Vatikane) šventi
nimų paruošimo, pagijo; jam 
teko vienam visą tą rūpestį ir 
darbą ryšium su tos koplyčios 
paruošimu atlikti. A. A. kun. 
M. Krupavičiui, su kuriuo nuo 
širdžiai santvkiavo ir bendra
darbiavo, jis paruošė puikų 
nekrologą, kuris Elta - Press 
biuletenyje XII. 1970 Nr. 12 už
ima 12 puslapių.

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

train. Musi pass polygraph test.
COSMOPOLITAN LINEN & 

TOWELS CO.
5758 So. HALSTED STREET

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKĖJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

K. E R 1 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

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

Susitarimui 254-7450

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Federaliniy Ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE 

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

NAMAI MIELAS TURTAS
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 
musų. $19,500.

DIDELĖ, liuksus rezidencija. 6 
kambariai naujam Marquette Parke. 
Karpetai, 1% vonios, naujas garažas. 
$31,200.

GRAŽUS 2 BUTU mūras. 2 po 6. 
Naujas šildvmas eazu, 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 S16.000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52.500.

PLATUS ĮJOTAS, Marquette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina 
tarsim.

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

2 PO 6 MŪRINIS, 2 atskiri karštu 
vandeniu šildymai gazu. 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 Hic^nrv gnifn lauku. $49.500.

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

8 BUTU 6 METU MŪRAS. Karšto 
vandens šilima gazu. aluminijaus lan
gai. automobiliams pastatyti vieta, j 
vakarus nuo Pulaski Ave. $115.000.

20 BUTU IR KRAUTUVE.. Degtu 
plytų 20 metu mūras. Flexikor kon
strukcija. Paiamu virš $29,000 me
tams. Tik $l$5.000.

4 BUTU MŪRAS. Nauja šilima ga
zu 2 automobiliu mūro garažas. La
bai švari nuosavybė. $44.500.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

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

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

apdrausti, visas darbas garantuotas.
Skambinkit 

LA 1-6047
Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

BUY U.S. 
SAVINGS 
BONDS




