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DAUG KAS PRAŠO PASIGAILĖTI I 
NUTEISTO LEITENANTO CALLEY
WASHINGTONAS. — Visoje Amerikoje kilo didelė reakcija 

dėl leitenanto Calley pasmerkimo kariniame teisme už žudynes 
Vietname, karo zonoje. Telegramos iš organizacijų ir pavienių 
asmenų eina į Pentagoną ir į Baltuosius Rūmus. Po peticijomis 
renkami parašai ragina prezidentą pasigailėti leitenanto ir dova
noti jam bausmę. Ypatingai veiklūs yra veteranų organizacijų 
skyriai. Alabamos ir Illinois legislatures gavo pasaūlymus iš savo 
narių daryti žygių, kad Calley bausmė būtų dovanota. Panaši] 
reakcija kilo ir Vietname esančių amerikiečių tarpe.

Vietname esą kareiviai sako, 
kad šito karo niekas nenorėjo, 
o po šio sprendimo kareiviai dar 
daugiau nenorės kariauti Viet
name. Kareiviai, nesakydami ko
respondentams savo pavardžių, 
kaltino Amerikos vyriausybę už 
šio karo pradėjimą, ji esanti kal
ta ir dėl įvairių karo aukų, o ne 
— leitenantas Calley, kuris bu
vo parinktas “atpirkimo ožiu”.

Savotiška reakcija kilo pačių 
vietnamiečių tarpe. Saigono 
spauda labai mažai rašė apie Ca
lley teismą, o vyriausybė nie
kada nepripažino, kad Mylai kai
me buvo kokios skerdynės. Da
bar opozicijos politikai kaltina 
prezidentą Thieu, kad jis ne 
tik leido amerikiečiams žudyti 
vietnamiečius, bet dar slėpė tuos 
faktus. Pati Amerika teisia da
lyvavusius skerdynėse, o Viet
namo vyriausybė slepia jas nuo 
savo žmonių, sako opozicijos 
žmonės.

Saigone viena stipri budistų 
organizacija, pasisakiusį-ne kar
tą prieš karą, rengiasi pati siųsti 
peticiją prezidentui Nixonui, pra
šydama dovanoti bausmę leite
nantui Calley.

Pats leitenantas savo žodyje 
jury komisijai, pasakė, kad jam 
daugiau rūpėjo jo vadovaujami 
kareiviai, negu priešo civiliai. 
Kariuomenėje jam niekas neaiš
kino apie priešo rasę, lytį ar 
amžių priešo bendras vardas bu
vęs komunizmas. Prieš jį lei
tenantas kovojęs, kaip jam bu
vo įsakyta. Jo kareivių gyvy
bės jam daugiau rūpėjusios už 
priešo gyvybes.

Karinio teismo sprendimas, kai 
tinantis leitenantą “karo nusi
kaltimais” iškėlė ir seną japonų 
generolo Tomyuki Yamashita 
bylą. Tas generolas vadovavo ja
ponų jėgoms Filipinuoese, kur 
japonų kareiviai nužudė daug ci
vilių. Už kareivių darbus po ka
ro buvo teisiamas pats genero
las. Teisme buvo įrodyta, kad 
pagal karo taisykles generolas 
buvęs atsakingas už kareivių el
gesį. Byla nuėjo iki Aužščiausio 
JAV Teismo. Jis irgi patvirti
no generolo atsakomybę. Tuo 
metu teisėjas Frank Murphy ne
sutiko su sprendimu ir pareiškė 
priešingą nuomonę, pridėdamas, 
kad šis sprendimas nulemia li
kimą ateities Amerikos kariuo
menės vadų ir prezidentu.

Anas sprendimas, kurį daug 
teisininkų tada laikė tik keršto 
japonams veiksmu, dabar ant
ru lazdos galu atsisuka į ameri
kiečius. Jei leitenantas Calley 
buvo kaltas, tai kalti buvo ir jo 
vadai. Komandos keliu einant, 
galima kaltinti generolą West- 
morelandą, jo štabo viršininkus 
ir patį prezidentą Johnsoną. Jei 
buvo pakartas japonų generolas 
Yamashita, nors teisme ir ne
buvo įrodyta, kad jis savo ranko 
mis būtų žudęs filipiniečius, tai 
kaltais laikytini ir Amerikos va
dai už savo kareivių elgesį Viet
name.

IŠ VISO PASAULIO

ŽENEVA. — Sovietų Sąjun
ga nusiginklavimo konferenci
joje staiga pakeitė nuomonę ir 
pasiūlė derėtis dėl bakteriologi
nių ginklų uždraudimo. Iki šiol 
ji tuos ginklus visada rišdavo 
ir su cheminiais ginklais, Įvai
riomis dujomis.

BUENOS AIRES. — Argenti- į 
nos nauja valdžia skelbia, kad ■ 
pernai metų infliacija Argenti
noje siekė 30%. Darbininkams 
žadama padidinti algas ir sustab
dyti kainų kilimą. Argentinie- 
čiai juokauja, kad Argentina nuo 
užsienio toli atsilikusi įvairių 
prekių gamyboje, tačiau prezi
dentų Argentina prigamina 
daugiau už kitas valstybes ir 
net prezidentus eksportuojanti, 
kaip Peroną, kuris gyvena Ispa
nijoje.

LONDONAS. — Britanijos f i litikos reikalus, bet kalbėjo ir apie valdžios uždavinius viduje. Tuo 
kos valstybės nutarė sumažin-, Brežnevas įsikišo Į vyriausybės ir į premjero^Kosygino, veiklos 
gyventojų^ mokesčius. Naujas, įo-itį.-^žsiėriib stebėtojams gavosi Įspūdis^ kau po šio ifengreso 
biudžetas žada grįžti prie asmens ] Brežnevas bus jau ne “kolektyvinio valdymo” kartų su Kosyginu 
iniciatyvos, naujos kūrybinės ir Podgornu narys, bet pilnateisis diktatorius, kaip buvo Stalinas

'BO
Oficiali soviety propagandos nuotrauka 

"pasirengusį garantuoti socialistinės statybos saugumą
dalint

BREŽNEVAS ŽADA PILIEČIAMS ROJŲ
Kinija apie revizionistus išsigimėlius

MASKVA. — Leonido Brežnevo, pirmojo sovietų komunistų 
partijos sekretoriaus kalba 24-tame partijos suvažiavime tęsėsi 
6 valandas. Buvo dvi pertraukos klausytojams atsigaivinti ir at
vėsinti įkaitusius nuo plojimų delnus. Kalba buvo transliuojama 
per Maskvos televiziją. Joje Brežnevas palietė rie tik užsienio po-

dvasios puoselėjimo.
BRIUSELIS. — Europos Rin

kos valstybės n utarė sumažin-

ar Chruščiovas.

Brežnevas nurodė, kad parti-
ti muitus prekėms iš atsilikusių jja *sakė jmonėms gaminti dau

giau prekių vartotojams, įsakė 
vyriausybei pakelti gyvenimo ly-

kraštų, tuo palengvinant tų ša
lių eksportą.

PNOMPENHAS. — Komu- • gj. Krautuvėse turi būti daugiau 
nistai Kambodžoje vėl perkirto1 
kelią Nr. 4, kurį pietų vietna- i 
miečiai buvo iš komunistų atė
mė sausio mėn.

WASHINGTONAS. — Kal
bama, kad John Mitchell, teisin
gumo departamento sekretorius, j ,1COIUC-
pasitrauks iš pareigų ir ims va- rjna gu leninizmu. Jie reikala- 
dovauti prezidento Nixono kam- vo, ka(j Maskva atsisakytų 20- 
panijai 1972 metų rinkimuose.

WASHINGTONAS.

pieno, sviesto, televizijos apa
ratų ir skalbimo mašinų, negu 
vartotojai uždirba pinigų.

Kalbėdamas apie Kiniją, Brež
nevas nurodė, kad Pekino vadai 
priėmė platformą, kuri neside-

Brežnevas nurodė, kad per

^me partijos kongrese užimtos 
— linijos. Kinų vadai pradėję vei- 

rikos diplomatai tariasi su Japo- prieš sovietų partiją, ta vei- 
nija, Australija ir Britanija dėl vja prfvedusi net prie ginkluotų 
komunistinės Kinijos priėmimo pasjenio incidentų.
į Jungtines Tautas.

MONTEREY. — Griežtas Ka-,
lifomijos teisėjas, kuris baus-' paskutinius 18 mėn. santykiai su 
davo piniginėmis baudomis į Kinįl'a ėmė ^erėti’ pasirašyta 
teismą atvykti pavėluojančius naujas prekybos sutartis, įvyko 
advokatus, kartą pats pavėlavo vyriausybės galvų susitikimas, 
ir tuoj nubaudė save 25 dol., ku-1Ta kryptimi Sovietų Sąjunga ei-

• j____  1 i • • i • • cuanLi -i 7 r*riuos ten pat sumokėjo teismo 
iždininkui.

Dideli plieno 
unijos reikalavimai

WASHINGTONAS. — Plie
no darbininkai baigė savo suva
žiavimą, kuriame dalyvavo 600 
unijos skyrių pirmininkų. Buvo 
svarstomi reikalavimai darbda
viams rugpjūčio mėnesio dery
bose dėl naujos trijų metų su
tarties.

Unijos prezidentas Abel pa
reiškė spaudai, kad jo vadovau
jama unijas reikalaus nemažiau 
kaip neseniai laimėtų metalo dė
žučių įmonių darbininkų sąly
gų. šie gavo 31.5% algos pakė
limus ir pragyvenimo kainų kei
timosi garantiją. Plieno darbi
ninkai atmeta prezidento Nixono 
rekomenduojamą 6% algų kėli
mo principą. Jų anksčiau laimė
tos algos infliacijos sąlygose ta
po bevertėmis.

Leitenantas William Calley, karinio 
teismo nuteistas už karo nusikaltimus 

P. Vietnamo,

sianti ir toliau, nors ji niekada 
neatsisakysianti gyvybinių inte
resų. Brežnevas pareiškė viltį, 
kad draugiški santykiai tarp Ki
nijos ir Sovietų Sąjungos bus at
statyti.

Praėjusią savaitę kinų spauda 
paskelbė naujus puolimus prieš 
Maskvą, kur “sovietų revizionis- 
tų išsigimėliai pavertė šalį į sau
jelės biurokratinių, monopolinių 
kapitalistų rojų ir pastatė dir
bančiai liaudžiai naujos rūšies 
kalėjimą, šiuo smurto aparatu 
pasinaudodami tie naujieji carai 
spaudžia plačiąsias mases namie 
ir išlaiko savo kolonialinį reži
mą užsienyje, bandydami dar 
daugiau šalių pajungti savo kon- 
trolėn”.

Visos Brežnevo viltys apie 
santykių su Kinija pagerėjimą 
gerokai nukenčia nuo šitokio Ki
nijos pareiškimo.

District of Columbia turės kongreso 
savo pirmą atstovą, baptistų kunigą 
Walter Fautroy. Jis turės visas kon
greso nario privilegijas, tik negalės 

balsuoti.

_VfllAUSIOS ŽINIOS
♦

4 Karinis teismas Fort Benn
ing paskelbė, kad leitenantas Cal
ley nubaudžiamas sunkiųjų dar
bų kalėjimu iki gyvos galvos ir 
išmetamas iš kariuomenės. Teis
mo jury komisija posėdžiavo dėl 
bausmės 6 vai. Calley galėjo gau
ti ir mirties bausmę.

Atstovų Rūmų demokratai 
priėmė rezoliuciją, reikalaujan
čią, kad Amerikos kariuomenė 
iš Vietnamo būtu visa išvežta 
iki 1973 m. sausio 3 d.

Los Angeles apylinkėse vėl 
įvyko žemės drebėjimas, pada
ręs nuostolių pastatams ir ke
liams. Richterio skalėje drebė
jimas užregistruotas 3.8 laips
nių stiprumo.

Keturi civilinės aviacijos 
lakūnai žuvo bandomajame skri
dime netoli Los Angeles.

Kubos spauda giriasi, kad 
59 amerikiečiai jaunuoliai atvy
ko į Kubą kovo 22 d. padėti “sta
tyti socializmo”, šią vasarą lau
kiama dar 300.

♦ Urugvajuje teroristai pa
grobė žinomą biznierių, preziden
to Areco draugą, Pereirą Rever- 
bel, telefono bendrovės direkto
rių.

Maskvoje sovietų milicinin 
kai prie JAV ambasados vėl pa
grobė vyresnio amžiaus žmogų, 
bandžiusį įeiti į ambasadą. Am
basados tarnautojai nežino to 
asmens pavardės.

V. Vokietija susitarė su so
vietais atidaryti komercinę oro 
liniją tarp Frankfurto ir Mas
kvos. »

SAIGONO “JUODOSIOS PANTEROS’ 
NUGABENTOS I PRIEŠO IJŽNUGAR 

V 4

SAIGONAS. — Amerikos 45 didieji helikopteriai nugai 
geriausio P. Vietnamo kariuomenės dalinio — Hac Bao — Juo< 
Panterų 300 vyrų į priešo užnugarį Laose, kur Vietnamu 
puolė svarbią Šiaurės Vietnamo kariuomenės bazę. Vietn 
prezidentas Thieu pareiškė, kad šis puolimas yra Laoso žygit 
sinys. Vieni daliniai pasitraukė, kiti užėmė jų vietą. Opera 
Laose tebevyksta, pare’škė Thieu. Stebėtojai galvoja, kad vie 
miečiai bando atitaisyti blogą Laoso ekspedicijos paliktą įsp

Komitetas priėmė
genocido sutartį

WASHINGTONAS. — Sena
to užsienio reikalų komitetas pa
tvirtino Jungtinių Tautų prieš 
22 metus priimtą susitarimą 
prieš genocidą. Amerika šios 
sutarties iki šiol nepriėmė ir ne
ratifikavo. Sutartis skelbia tarp
tautiniu nusikaltimu etninių gru
pių persekiojimą, žudymą dėl jų
etninių, rasinių ar religinių skir
tumų.

Jungtinės Tautos tą sutartį 
priėmė 1948 m. gruodžio 9 d. 
Prezidentas Trumanas sutartį 
pasiuntė į kongresą sekančiais 
metais, tačiau tuometinis sena
to užsienio reikalų komitetas at
sisakė ją svarstyti. Preziden - 
tas Nixonas pernai vėl sutartį 
nusiuntė į senatą ir, galimas 
daiktas, ji bus greitai priimta ir 
patvirtinta viso senato.

Lietuvos reikalai | 
Detroito spaudoje
DETROITAS. — Kovo 29 d.

Detroit News” įsidėjo savo vie
no redaktorių Henri E. Witten-
bergo pasikalbėjimą su Naujie- 

]nų bendradarbiu Šauliu šimo- 
pagarsėjęs savo he-, liūnu, praėjusioje kadencijoje

TEL AVIVAS. — Į Izraeli at
vyko iš Sovietų Sąjungos nauja 
žydų grupė, kurioje buvo Yisrael 
Rashal,. 23 metų sovietų kom 
pozitorius,
brajiška daina “Mėlyna ir bal
ta”. Daina apie Izraelio valsty
bines spalvas tapo populiari ne 
tik So v. Sąjungos žydų tarpe, 
bet ir Izraelyje.

Siūlo išgabenti 
Amerikos piliečius
NEW DELHI — Amerikos ge

neralinis konsulas Daccoje, Ryti
niame Pakistane rekomendavo 
Washingtonui išvežti iš Rytų 
Pakistano visus amerikiečių šei
mų narius: moteris ir vaikus, 
nes jie nėra saugūs Rytų Pa
kistane, kur vyksta kovos tarp 
kariuomenės ir nepriklausomy
bės siekiančių bengalų.

Amerikos vyriausybė turi gau
ti Pakistano valdžios leidimą at
siųsti lėktuvus. Pakistano val
džia skelbia, kad padėtis Rytų 
Pakistane yra normali ir užsie
niečiams joks pavojus negresia.

Iš Rytų Pakistano ateinančios 
žinios yra labai nevienodos. Vie
ni sako, kad kovos dar vyksta 
Chittagongo uoste, kuris esąs 
beveik sunaikintas Pakistano ar
tilerijos ir lėktuvų, kiti kalba 
apie normalų gyvenimą visoje 
provincijoje.

Pakistanas įteikė Indijai jau 
antrą protestą dėl Indijos sklei
džiamų klaidinančių žinių ir 
veiksmų, kurie esą kišimasis į 
Pakistano vidaus reikalus.

Pakistano televizijoje buvo 
parodytas kariuomenės vado Ry
tų Pakistane gen. Tikka Khano 
susitikimas su bengalų vadais, 
kurių jis prašęs daryti įtaką į 
gyventojus, kad jie grįžtų į dar
bą ir baigtų neramumus.

. buvusiu Detroito Lietuvių Or
ganizacijų Centro sekretoriumi. 
Prie straipsnio įdėta ir šimoliū- 
no fotografija.

šimoliūnas pareiškė laikraš
čio bendradarbiui, kad lietuviai 
yra nusivylę Amerikos neakty
vumu keliant Lietuvos pavergi
mo bylą. Jau ketveri metai pra
ėjo nuo senate priimtos rezo
liucijos, tačiau nei prezidentas 

' Johnsonas nei dabar — Nixonas 
■ nevykdo rezoliucijos pageidavi
mų. šiemet vėl 110 kongreso na
rių pasisakė už Lietuvos žmonių 
teises laisvai apsispręsti, tačiau 
prezidentas nesiima jokių veiks
mu.

Toliau pasikalbėjime sakoma, 
kad lietuviai imsis aktyvesnės 
politinės veiklos ateinančiuose 
1972 metų rinkimuose ir bandys 
paveikti Michigan© ir Amerikos 
politikus Lietuvos naudai, šimo
liūnas norodė, kad rusai Lietuvo
je vykdo kultūrinį genocidą ir 
paaiškino, kad lietuviai Ameri
koje siekia išlaikyti savo papro
čius ir kalbą.

TEL AVIVAS. Vyriausias Iz
raelio rabinas paskelbė laišką, 
kurį jis pasiuntė vyriausiam 
Sovietų Sąjungos rabinui Leib 
Levinui. I-aiške sovietų rabi
nas raginamas parodyti didesnę 
drąsą. Jei paprasti žydai nebi
jo valdžios, kodėl reikia taip bi
joti" Ekscelencijai, sakoma laiš
ke. Maskvos rabinas neseniai, su
kvietęs 60 visos sovietų imperi
jos rabinų, pasmerkė Izraelį ir 
gyrė sovietų valdžią. laiške Iz
raelio rabinas pataria Levinui 
stipriau paremti sovietų žydų pa
stangas išlikti žydais.

Prez. Thieu pareiškė spai 
kad žygis į Laosą buvo didž 
sias P. Vietnamo laimėj ii 
Puolimas sumažino komun 
karines siuntas į P. Vietn; 
ir neleido priešui pradėti i 
jos ofenzyvos P. Vietname 
Kambodijoje.

Kartu su šia žinia iš P. Y 
namo atėjo žinia apie komu 
tų didelį puolimą 25 mylit 
pietvakarius nuo Da Nango, 
komunistų kareiviai puolė ir 
ėmė Due Due miestelį. Du 
munistų batalionai įsibrovė 
Laoso į P. Vietnamą, ir sudej 
visą miestą. Apie 200 viei 
miečiu žuvo ar buvo sužeisti, 
jų 18 milicininkų žuvo, 36 
vo sužeisti.

Washingtone sen. Fulbri 
tas paskelbė, kad jo vadovai 
mas užsienio reikalų komite 
greit pradės apklausinėj ir 
tema: Kaip pabaigti Vietne 
karą? Numatoma į apklausin 
mus kviesti valdžios, kariuoi 
nės pareigūnus. Bus bande 
patirti, kaip pavyko iš tiesų L 
so žygis, kokie buvo jo užd; 
niai ir kokia dalis jų buvo 
siekta. Sen. Fulbrightas par 
kė, kad Laoso žygiui vykstant 
nenorėjęs trukdyti ir paken 
ekspedicijai, tačiau dabar, j 
pasibaigus, jis galįs pradėti e 
kinimą apie tą žygį.

Teks pataisyti 
mažąjį ‘Tinto”

DETROITAS. — Kaip jau i 
kar pranešta, Fordo automobl 
bendrovė atšaukė iš rinkos sa 
naujausią modelį “Pinto”, k 
riam buvo skirta konkuruoti 
užsienio bendrovių Ameriko 
pardavinėjamais mažaisiais a 
tomobiliais. Pastebėta, kad “Pi 
to” motoras startuojamas ka 
tais užsidega. Defektą pašalini 
automobiliai vėl bus pardavinėj 
mi. Iš 22,000 Pinto automol 
lių vartotojų rankose yra Am 
rikoje 160,000 ir Kanadoje S 
000. Kiti dar tebėra pas aut< 
mobilių pardavėjus. Pataisym; 
bus padaryti veltui.

Atšaukti iš rinkos automob 
liūs dėl įvairių pastebėtų tri 
kūmų nėra naujiena. Pernai Am 
rikoje buvo atšaukti 738,00 
automobilių ir sunkvežimii 
Įvairūs trūkumai privertė pei 
nai atšaukti iš rinkos ir 503,00 
užsienio automobilius, daugiav 
šia japonų gamybos. Detroit 
bendrovės nurodo, kad iman 
parduodamų automobilių ska; 
čius, užsienietiškų mašinų buv 
atšaukta 41%, o Amerikos ga 
mybos — tik 15%.

“Pinto” netobulumai rišanti 
su federaliniais saugumo ir šva 
rūmo nuostatais. Mašinos mc 
toras užsidega, o jau tokių at 
vejų buvo apie 100, todėl, kai 
reikalaujama išgarinti gazoli 
no garus ir tuo metu, kada au 
tomobilis stovi. Jį startuojan 
tos dujos užsidega ir motorą 
pradeda liepsnoti, labai išgąs 
dindamas jų savininkus.



A LFONSAS NAKAS

DETROITO LIETUVIU BENDRUOMENĖJE
Penkiasdešimt dvi minutės su Liūne Sutema

Tai buvo Lietuvių namuose 
1971-jų kovo 28. Klegančių pu
bliką sėstis pakvietė LB apylin
kės pirmininkas Arūnas Udrya, 
o apie poeziją aplamai ir apie 
Liūnę keletą minučių pakalbė
jo dr. Kęstutis Kebdys. Jis kine
sė, kodėl mums reikia poetų ir 
pats i klausimą atsakė. Poetų 
mums reikią todėl, kad jų ma
giško žodžio jėga prasiveržtų 
pro pilką kasdienybę, kad tą 
kasdienybę mums nuskaidrintų, 
Maždaug šitaip. O apie Liūnę 
Sutemą, kad ji yra išleidusi tris 
brandžias poezijos knygas, kad 
j lietuvių kalbą ji yra išvertus 
kai kurių svetimųjų poetų kū
rinius, kad ji yra Metmenų žur
nalo redakcinio kolektyvo narė, 
kad mums labai malonu ją De
troite matyti.

Liūne Sutema skaitė iš pirmo
jo savo eilėraščių rinkinio, “Te
būna tartum pasakoj”, jei ne
klystu, tik vieną ar du eilėraš
čius. Ilgiau pasiliko ties ant
ruoju rinkiniu, “Nebėra nieko 
svetimo”, perskaitydama kele
tą eilėraščių (Trys skelbimai, 
Leliojimai, Nebėra nieko sveti
mo, Dienoraštis. Paskutinis bu
vo ilgesnis kūrinys, kelių eilė
raščių ciklas. Iš jo perskaitė 
Vakar prasidėjo polaidis ir Kai 
saulė išduos).

Sekė eilėraščiai iš “Bevardės 
šalies”: Nieko neatiduosiu, Be
vardė šalis, Neišduodu, tiktai 
grąžinu. Beje, minėti pavadini
mai yra knygos skyriij pavadi
nimai. Iš tų skyrių ji pasirinko

vadinimais skaitytojo nebevar- 
ginsiu.

Iš anksčiau periodikoj skelb
tų buvo perskaitytas vėl didokas 
pluoštas: Angelo pasveikinimas, 
Pavasarį mano Šešėlis žydi, Pa
vasarį nerašau laiškų, Akmuo, 
Tikrovė. Pabaigai išgirdome il
gesnį, dar niekur neskelbtą, 
rinį Dvi dainelės.

Viešnia poetė skaitė taip, kaip 
niekas kitas skaityti negalėtų. 
Dvi knygas, iš kurių skaitė per 
dvidešimtį minučių, turėjau ant 
kelių ir daugelį posmų sekiau. 
Jai ne dingo ne tik nei vieno žo
džio galūnė, bet nedingo nė ski
riamieji ženklai (taškai, vienu 
brūkšniu išreikštos pauzos, 
dviem brūkšniais arba trim taš
kais pažymėti daugtaškiai, kab
leliai; šauktukas pas Liūnę ne
egzistuoja nė eilėrašty šauk, kur 
po kiekvieno žodžio “šauk” ji de
da tašką ir, tikrai, nė skaityda
ma nebando šaukti). Akių į pu
bliką ji beveik niekada nepake
lia. Ir niekada,, niekada nesišyp
so. Mane jos skaitymas veda į 
melancholiją. Manau, kad dau
guma tai išgyvena, nes, apsidai
ręs aplinkui, mačiau labai rim
tus, labai liūdnus veidus. Tris 
valandos ketvirčius skaičiusi la
bai panašiu tonu, Dvi daineles 
poetė perskaitė pagyvėjusiu bal
su ir daug garsiau. Puikus tai 
kūrinys, dainele Išėjo tėvelis į 
mišką ataustas, jei gerai supra
tau, vaizduojąs laisvės kovotojų 
tragediją.

LIONĖ SUTEMA

Kai ji po penkiasdešimt dvie- 
tik po porą eilėraščių. Jų pa-|jų minučių baigė, kai visiems

plojant Kęstutis Keblys išėjo jai 
padėkoti, jau bloknoto ir pieštu
ko rankose nebeturėjau. Jis, ro
dos, pasakė, kad Sutema mums 
davė daug šviesos, ar kažką pa
našaus, jos poetinį pseudonimą 
pastatydamas priešingybe jos 
šviesiai kūrybai.

Publikos buvo tik apie 40. Ma
čiau visokių socialinių ir pro
fesinių sluoksnių atstovus: ke
letą rašytojų, keletą žurnalistų, 
vieną universiteto profesorių, 
vieną medicinos ir pora chemi
jos daktarų, vieną režisierių, ke
letą aktorių, pora inžinierių, ei
lę organizacijų veikėjų, keturias 
mažametes mergytes, kurių tė
vai vienų namie negalėjo palik
ti. Bet nei vieno viduriniųjų 
mokyklų moksleivio (ateitinin
kai Warren priemiesty turėjo 
savo susirinkimą), nei vieno stu
dento (studentai Sterling Hights 
priemiesty turėjo savo susirin
kimą) . Publika, regis, poetės 
klausėsi labai atidžiai, nes jai 
baigus buvo smarkiai plojama.

Ateitininkų kiosko vedėjas 
buvo atsinešęs Liūnės Sutemos 
knygų. Publika nupirko “Be
vardės šalies” 10 egzempliorių 
(tiek teturėta) ir “Nebėra nie
ko svetimo” — 6. Sustoję į eilę 
visi gavo poetės autografus.

Nors visiems būtų mieliau, jei 
publikos būtų buvę bent dvigu
bai, bet LB vadovų surengtą su
sitikimą su Liūne Sutema lai
kau pavykusiu.

Pats laikas ruoštis 
i "La Traviata"

Prieš pora savaičių Lietuvių 
namuose ir Vlado Paužos Nerin
gos vitrinoje buvo iškabinti Či
kagos Lietuvių Operos skelbi
mai, byloja apie šiemetinį Giu
seppe Verdi operos “La Travia
ta” pastatymą. “La Traviata” 
buvo pasirinkta todėl, kad, tik 
su kelių mėnesių pavėlavimu, šį
met yra švenčiama 50-ties metų 
sukaktis nuo Lietuvos operos

įsteigimo. O Lietuvos opera 1920 
m. gruodžio 31 d. savo gyvavi
mą pradėjo kaip tik su “Travia
ta” ir paskui kiekvienų Naujųjų 
Metų išvakarėse šią operą pakar
todavo, iki okupantai gražią tra
diciją panaikino. Be to, Čika
gos Lietuvių Opera, švęsdama 
savo pirmąjį dešimtmetį, 1966 
metais irgi “Traviata” atžymė
jo. O šįmet ji švenčia 15-kos me
tų sukaktį. Tad nebereikia daug 
nė aiškinti, kodėl “Traviata” bu
vo nedvejojant pasirinkta.

Kaip ir prieš penkerius metus, 
solistų sąstatas yra labai stip
rus. Violettos Valery rolę dvie
juose spektakliuose atliks jau vi
siems gerai pažįstama žavioji 
Daiva Mongirdaitė, o viename 
spektaklyje Čikagoje anksčiau 
negirdėta bet gerai žinoma Ka
nadoje ir Austrijoje, Gina Čap- 
kauskienė. Flora Bervoix bus 
Nerija Linkevičiūtė, kurią De
troito lietuviai pažįsta ne tik iš 
Antro Kaimo spektaklių, bet ir 
iš jos individualių koncertų pas 
mus ir Dainavoje. Alfredo Ger- 
mont — irgi jau keliose mūsų 
operose lietuviškai dainavęs len
kas Stefan Vicik (vienintelis sve
timtautis.) . Giorgio Germont — 
Algirdas Brazis. Antraeilių so
listų tarpe girdėsime Čikagoje 
kelius talentus išvysčiusį mfr 
sų detroitietį Vytą Mareiukaitp 
Kaip ir prieš penkeris metus, 
kaip ir prieš dešimtį metų, Či
kagos Lietuvių Operos choras 
pasirodys kaip nepamainomas 
vienetas, kurio mums net ame
rikiečiai pavydi. Jį naujam pa
statymui ruošia chormeisteriai 
Alice Stephens ir Alfonsas Ge
čas. Baletinei grupei vadovau
ja choreografas Jaunutis iPuo 
dži finas. Dailininkas Jurgis 
Daugvila ir akompaniatorius 
Mindaugas Mačiulis. Nebereikia 
nė aiškinti, kad j visą šį lietuviš
ką sąstatą yra įjungtas didžiau
sias biudžeto ėdikas, be kurio, 
deja, apsieiti negalima, amerikie
čių simfoninis orkestras. “Tra
viatos” režisierius bei dirigen
tas ir šį kartą yra maestro Alek-

bene dešimties tamsių metų!).
Birželio 13-20 susirinks JAV 

ir Kanados Lietuvių Mulių są
jungos nariai savo kultūrinei sa
vaitei.

Birželio 19-27 palapinėse sto
vyklaus Detroito mažieji skau
tukai — paukštytės ir vilkiukai.

Birželio 20—liepos 4 — Vy
resniųjų moksleivių ateitininkų 
stovykla.

Liepos 18—rugpiūčio 1 — mo
kyklinio amžiaus mergyčių sto
vykla (vedama Putnamo Nekal
to prasidėjimo seselių).

Liepos 31 — Dainavos rėmėjų 
suvažiavimas.

Rugpiūčio 1 — Dainavos me
tinė šventė.

Rugpiūčio 1—8 — Ateitinin
kų sendraugių stovykla.

Rugpiūčio 8—15 — Lietuvių 
Fronto Bičiulių studijų savaitė.

Rugpiūčio 15—22 — LB va
dovaujama lituanistinių m-lų 
mokytojų studijų savaitė.

Rugpiūčio 22—29 — LB glo
bojami lituanistiniai kursai stu
dentams.

Tuo tarpu dar niekieno neuž
imta rugpiūčio 29—rugsėjo 4 
savaitė. Dėl stovyklos išsinuo- 
mavimo ir kitais su stovykla su
rištais klausimais, galima rašy
ti arba skambinti jos adminis
tratoriui Jonui Urbonui, 1418 W. 
Elmwood, Clawson, Mich. 48017, 
tel. (313) 585-1303.

Abitu rent y balius
Įvyksta Lietuvių namuose ba

landžio 17, šeštadienį, 7 vai. va
kare. Rengia, kaip visada, skau
tai. Tiek abiturientes-abituri- 
entus, tiek ir publiką, rengėjai 
prašo kuo greičiau užsiregistruo
ti ir užsisakyti stalus, skambi
nant tėvų komiteto pirm. Juozui 
Orentui, tel 274-3213.

Sekanti LŽS c. v-ba 
bus Čikagoje

Kovo 26. dienos LŽS centro val
dybos posėdyje galutinai paaiš
kėjo, jog naujoji LŽS centro val
dyba bus vėl išrinkta iš čikagiš-

kių, o Detroite liks tik kontro
lės komisija ir garbės teismas. 
Prieš pusantro mėnesio reikalą 
energingiau spustelėjus, Čikago
je reziduojančiai dabartinei LŽS * 
kontrolės komisijai parodžius 
daug geros valios ir supratimo, 
buvo surastas geras būrelis kan
didatų naujai valdybai rinkti. 
Rinkimai bus atlikti korespon- 
denciniu būdu, kaip ir prieš pus
ketvirtų metų. Kandidatų tu
rėsime bent trečdaliu daugiau, 
negu valdybos narių reikia, tad 
rinkimai nebus šiaudiniai, ar 
tik iš bėdos, o bus tikri, demo
kratiniai. Kandidatuoti yra su
tikę visi gerai žinomi Čikagos 
laikraštininkai. Visų kandida
tų pavardes nutarėme tik tada 
spaudoje paskelbti, kai iš visų 
jų gausime raštišką pasižadėji
mą būti renkamais. Tuomet pa-

akdbaime » rinkiminės komisi
jos narių pavardę®. Rinkiminė 
k-ja, kurią sudaro Detroito 
skyriaus nariai, darbą jau pra
deda šiomis dienomis.

KAINA $776.00
Hvytett* ii Bmteno: 

BIRŽELIO 3, LIBPOS 14, 
RUOPtOČIO 2A

Lietuvai* iioc srvpėa pr«i*i» 
f 11 di*W-

Dalyviu skaičius ribotas — 
NESYVELUOKITE

Dėl smulkesnių žinių ir regist
racijos kreipkitės i 

TRANS - ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE 
390 WEST BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
Telefonas; (417) 26*4764

Savininkė: Aldona Adomonienė

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį • Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir kb»usėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
ties šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvienų, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - Šerną gyvenimo bruožai Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 pst, 
kaina 2 dot

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

sadras Kučiūnas.

Pirmasis spektaklis — prem
jera įvyksta gegužės 1 d., 8 vai. 
vakare. Antrasis spektaklis — 
gegužės 2 d., 3 vai. po pietų.Ir 
trečiasis — gegužės 8 d., 8 vai. 
vakare. Visi trys toje pačioje 
vietoje — Marijos mokyklos au
ditorijoje, 67th ir So. California 
kampe, Lithuanian Plaza, Či
kagoj e. Bilietų kainos po 4, 5, 6, 
7 ir 8 dolerius, o premjerai vie
nu doleriu brangiau.

Detroitiečiai, kurie bilietus no
rite užsakyti ne per Čikagoje gy
venančius draugus, o betarpiai,

all the
money gone?

UP TO

PER ANNUM

PER ANNUMPER ANNUM

■

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 

ONE YEAR MATURITY

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

PER ANNUM

0 PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

SAFETY OF
YOUR SAYINGS

INSURER

—

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

Chicago Savings and Loan Assn.
JOHN PAKEL, Sr. Ch*irm*n of th* Board Mrt. PHIL PAKEL, Proiidont

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

paštu, prašomi rašyti sekančiu 
adresu; Mr. Pranas Naris, 6538 
So. Washtenaw Ave., Chicago, 
Illinois 60629. Prašomi laiške 
pažymėti, kiek bilietų ir kokios 
kainos nori. Kartu pasiųsti sau 
adresuotą voką su užklijuotu 
pašto ženklu ir čekį arba money 
order’į, išrašytą Lithuanian Ope
ra of Chicago vardu. Bilietai ne
delsiant bus persiųsti.

Kadangi laiko jau mažai beli
ko, tokių paraginimų daugiau 
neberašysiu. Patariu bilietus, 
ar per draugus čikagiškius, ar 
paštu, nebedelsiant užsisakyti, 
nes į tris spektaklius tesutelpa 
vos apie keturi tūkstančiai žmo
nių. Primenu, kad kas nori iš
girsti Giną čapkauskienę, turi 
ateiti į sekmadienio, gegužės 2 
dienos spektaklį.’

Dainava 19^1-įv vasarą
Jau kitur esu.-įrašęs, kas atei

nančią vasarą tikrai įvyks Dai
navos jaunimo stovykloje prie 
Manchester, Mich., miestuko. 
Pats laikas pasakyti ir Naujie
nų skaitytojams.

Nors Dainava, turint gerai ap
šildomus rūmus, dabar atidary
ta apvalius metus, bet detroitie
čiai į ją pradeda kas savaitgalį 
važinėti, kai sužaliuoja ir sužy
di gamta. Tik gegužės mėnesį 
pradės rinktis ir organizuoti vie
netai. šioje gegužėje, 14-16 die
nomis, bus Detroito studentų iš
vyka. Kokią jie programą nu
matę sužinosime iš j,ų pačių, 
nes mes jau turime keletą ir lie
tuviškai raštingų jų tarpe (po

It just goes.
You shake your head.
You see it sKp out of your hands' 

and you worry.
Instead of worrying, why nut do 

something about your money? Save 
some. Painlessly.

Join the-Payroll Savings Plan 
where you work.

Your money wilt add up faster than 
ever before, because now there’s a 
bonus interest rate on all U.S. Savi 
ings Bonds. Now E Bonds pay 
when held to maturity of 5 years, 10 . 
months (4% the first year). That ex- ■ 
tra payable as a bonus at ma* 
turity, applies to all Bonds issued

- since June 1, 1970...with a com
parable improvement for all oldet-.... 
Bonds.

Get a grip on your money the Pay. 
roll Savings way. It’s an easy way to 
see your money grow instead of go. '

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Ill. 60608
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NUOSTABIU DIENU IR ĮVYKIU PARAŠTĖJ |
arba didelio retumo nutikimai prie tolimo Paeiti ko

N uostabi diena
Nuostabi būna toji diena, ku

rią patiriu daug džiaugsmo ir 
linksmybės arba nelauktai su
sitinku su žmogum, nesitikėtu 
susitikti. Toks man buvo praė
jusia sekmadienis, 1971 metų 
kovo 21 diena: daug džiaugsmo 
ir linksmybės — iš vienos pusės, 
ir susitikau beveik nebesitikėtą 
susitikti žmogų — iš kitos pu
sės. Truputį kantrybės, gerbia
mieji skaitytojai, ir jūs patys 
galėsite spręsti, ar aš neprasilen
kiu su teisybe!

Tą dieną, t. y. ketvirtąjį ga
vėnios sekmadienį, kaip mūsų 
maldų knygose užrašyta, tuoj po 
parapijinių pamaldų vienoje pa
rapijinės mokyklos klasėje pra
sidėjo JAV LB Los Angeles mie
sto apylinkės visuotinis metinis 
susirinkimas, kurio su nekantru
mu laukė vietos visuomenė su 
savo ir kitų vadais, kankinama 
daugelio lemtingų klausimų, o 
ypač vieno — ar bus išrinkta 
bei sudaryta nauja LB apylin
kės valdyba? Tarp tos aibės 
klausimų, aišku, buvo ir tas, ku
riuo keliu suka Bendruomenė — 
ar yra sukama?

(Teisybė, vienas iškilus santa- 
monikiškis, Juozas Kojelis, jau š. 
m. vasario mėn. ketvirtos dienos 
“Drauge” (Nr. 29) rašė, kad 
Bendruomenė esanti gerame ke
lyje, bet daugis mano, kad nepa
mačius sunku patikėti).

Nepraėjus nė gerai valandai,
— po praeito susirinkimo proto
kolo skaitymo, po apylinkės val
dybos veiklos apžvalgos bei pasi
sakymų dėl tos veiklos, ir t. t.,
— tuoj paaiškėjo, kad losange- 
liškiai gali užtraukti — “Links
ma diena mums nušvito...”, dar 
net nesulaukus šv. Velykų ry
to..., nes naujai valdybai kandi-

datų atsirado visai pakankamai. 
Septyni kandidatai buvo pasta-1 
tyti “urmu”, iš kurių net šeši 
išrinkti naujon valdybom Reikia 
pažymėti, kad vieningasis sąra
šas parodė didelį polinkį į vie
tinės LB vadovybės atjaunėji-1 
mą (bene dviem dešimtmečiais, Į 
palyginus su pernai pavasario 
tarybiniais rinkimais), ir ši ap
linkybė, tur būt, nulėmė, kad iš 
senimo į valdybą pakliuvo tik 
LB Jaunimo ansamblio vadovė, 
visada jauna, visada sparti... Jį 
paties susirinkimo buvo pasta
tyta kandidate drauge su dviem 
kitais nesąrašiniais.

Kalbama, kad JAV LB VI-sios 
Tarybos II-ji sesija priėmusi pa
siūlymą Bendruomenei susijung
ti su Altą ir dėl to susijungi
mo pradėti pasitarimus, arba, 
kaip juokdariai sako, pradėti dai
ną be galo. Mūsų apylinkė, bet
gi centrui užbėgo už akių: ji nu
balsavo pasiųsti į vietos Altos 
skyrių savo atstovus, kaip ir 
anksčiau kada buvo siuntusi. 
Jeigu šiuo keliu pasuks ir gana 
veiklo bei įtakinga Santa Mo
nikos LB apylinkė, tai bus pa
daryta graži pradžia visokiems 
kai kieno išrandamiems bei su
daromiems tarp LB ir Altos ne
sklandumams pašalinti.

Šis mūsų apylinkės posūkis 
juo reikšmingesnis, kad šiame 
jos susirinkime paveikiai daly
vavo ir LB centro informacijų 
viršininkas Leonardas Valiukas 
bei stebėtoju — Santa Monikos 
LB apylinkės pirmininkas Balys 
Graužinis ir dar keli kiti įtakin
gi fronto bičiuliai bei bičiulės.

Vietos altininkai tuo Bendruo
menės posūkiu, atrodo, — bent 
sprendžiant iš savo paties nuo
taikų, — yra patenkinti, bet jie 
neturėtų pamiršti vienos arit
metinės “teisybės” — du plius

lizuoti Čikagos centro pridusin-. 
j tą laisvės kovos dvasią, šudra-■ 
matizuoti esminius laisvinimo 
kovos momentus ir sukurti pa-

Į stovią ir šiuo metu jau visų 
veiksnių pozityviai įvertintą ba-

I zę kovai už Lietuvos laisvę”.

“Gal tai įvyko todėl, kad, kaip 
! sakoma, dideli daiktai iš tolo 
geriau matyti. 1961 sausio 14 
popietę būrelis Los Angeles lie
tuvių kruopščiai ir sąžiningai 
bandė įvertinti Amerikos lietu- 

| vių įnašą į Lietuvos laisvinimo 
i kovą. Ir iŠ tolimos periferijos j 
l žiūrint, atrodė, kad Čikagos lie- 
Į tuvių politinio centro diriguo
jama laisvinimo kovos strategija > 
yra neišmąstyta, neplaninga, vi- 

; sai nekūrybinga ir grynai defen- 
I zyvinio charakterio...”

Taigi, jau dešimtmetis, kai 
losangeliškai “revitalizuoja” či-

I Dienos nuostabumą padidino kagos centro pridusintą laisvės 
1 ir netikėtas susitikimas, bene ir kovos dvasią... Ar tai jau nega- 
šio rašinio tikrasis akstinas. Tu- l*ma laikyti irgi rutina.
rėjau laimės po susirinkimo bū-' Bet geriausias rutinos pa vyž
ti užkalbintas retai čia lietuvis- dys buvo parodytas Drauge 
kuose susiėjimuose sutinkamo (1971.3.12, Nr. 60) paskelbto- 
asmens. Net kiek anksčiau mi- Ne žinutėje, kur kalbama apie 
nėtame LB Vakarų apygardos LFB L°s Angeles sambūrio au- 
suvažiavime, kur vyko likiminės kas Vasario 16 proga. Tas sam- : 
diskusijos Bendruomeninėmis te- Kūris ir toliau giriasi apie gau- 
momis, jo nemačiau. J. Klausei- s^as i° narių aukas Lietuvos lais- 
kis Naujienose (1971. 3. 4, Nr. vinimo reikalams, kad frontinin- i 
53) rašė, kad to asmens pasi- kai aukas rinkę “Lietuvių bend- 
gesta ir demonstracijų žygiuose, ruomenės sesijoje nustatyta

tvarka”. Beje aukų drūtgalis —
Tas asmuo — bene jau spė- 145 j0] — įek0 garsiajam RRK, 

s^e Leonardas Valiukas, 0; parafrazuojant viena poeto 
paveikus bendruomenininkas ir Antano Miškinio pasakymą, gra- 
RRK prezidentas. Kaip jis iria- j £uoiej Bendruomenei — tik 32 
ne užkalbino, ką kalbėjo, lyg ir 
pamiršau, nes dėl to susitikimo 
jaudinaus. Mat, visada gerbiu 
jį, ypač už jo veržlumą ir mokė
jimą spausti ir išspausti. Anais, 
jo politinio zenito metais —1967
— — kone veržte įsiveržiau į jo 
pagerbimą viename restorane, 
sukeldamas didelį čiaudulį kitų 
jo gerbėjų tarpe. O ta pagarba 
drebina mano širdį, tad nenuo
stabu, kad kai ką tokiu atveju 
pamirštu.

Užkalbinimo tikslas, atrodo, 
buvo jo domėjimasis, ar aš dar 
rašąs Naujienose? Pasisakiau, 
kad rašiau tik pernai ir kad ža
du ir dabar parašyti. “Ar ry
šium su šiuo susirinkimu?, — 
maždaug taip paklausė jis ma-) 
ne. Atsakymo tikro nespėjau j 
duoti, nes kažkas savo įsimaišy
mu mūsų kalbą nutraukė, ir mu
du išsiskyrėme, net nepasakę 
vienas antram — “Iki malonaus 
pasimatymo!”

O dabar apie tai, ką galvojau
Naujienoms parašyti

Tai nieko ypatingo naujo ir 
nieko negirdėto. Niekam ne pa
slaptis, kad Los Angeles mies
tas yra toji tvirtovė, iš kurios,
— jei jau ne Stalino vargonais, 
tai jau ilgavamzdėmis bertomis,
— apšaudoma Altą. Taip pat 
Los Angeles yra toji vieta, kur 
kai kas labiausiai sugeba pasi
girti dideliais politiniais laimė
jimais, laimėjimų planavimais ir 
aiškiaregyste. Anot jų, Altos 
veikla — rutina, o RRK (ir, tur 
būt, busimoji Bendruomenės po-1 
litinė veikla) — permaininga, iš
radinga, paveiki.

Juozas Kojelis 1965 m. Aiduo
se (Nr. 6) rašė:

“Keistu paradoksu tolimiau
sioje periferijoje naujai susirin
kusiai lietuvių kolonijai Los An
geles mieste buvo lemta revita-

4

Atsisveikinimas po Leonardo Valiuko pagerbimo^ 1967 
m. Michaelio restorane L. A. Iš kairės j dešinę: šio ra
šinio autorius Liudas Balvočius, RRK prezidentas Leo
nardas Valiukas. Stebi Antanas Skirtus, dabartinis 

ALTos L. A. skyriaus pirmininkas.
Foto Leono Kančausko

du yra keturi, o tuo tarpu Altos 
vietinio skyriaus valdyba renka
ma iš septynių narių.

Dovanokit — mažas nukrypi
mas nuo pagrindinės rašinio li
nijos! Savaitė atgal prieš apy
linkės susirinkimą (š. m. kovo 
13 d.) įvyko LB Vakarų apy
gardos suvažiavimas. Kai kas 
jo suvažiavimu nenorėjo laikyti, 
nes delegatai buvo tik vietiniai. 
Bet toks priekaištas lengvai at
metamas, nes tik, rodos, vienas 
suvažiavimo dalyvis teatėjo pės
čias. Bet ne čia pats drūtgalis. 
Naujoji apygardos valdyba bu
vo išrinkta ne frontinė, o ir dis
kusijose buvo ir tokių minčių, 
kaip kad, ar verta ir teisinga 
stengtis tiek apžioti, kiek nega
lima nukąsti. Tas suvažiavimas 
buvo nuosaikiųjų laimėjimas, bet 
tik vieneriems metams. Peržvel
gus apylinkės susirinkime iš
rinktųjų sekančiam suvažiavi
mui delegatų sąrašą, kito ko ne
galima laukti. Tačiau tai tolimos 
ateities dalykas, tad nėra ko jau
dintis.

SOLE AGENTS: GERMAN DISTILLERIES LTD. NEW YORK 10004/

Ein feiner alter Weinbrand, 
vorzueglich wenn man ihn 
pur geniesst, anregend als 
ASBACH MIT SODA Oder 
ASBACH “On the Rocks”

bart)
įM

der grosse Weinbrand 
aus Rūdesheim am Rhein

today's FUNNY

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU 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 orderį tokiu adresu:

i SAN
THE 
MIDI"

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608
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Thewx to 
Joe Solek 
DeLoM, Fla,

To.ky'. FUNNY vili $1.00 for 
rock original **fo!m/* mod. Sood gogo 
ro: Todafi FUNNY, 1200 West iKd 
St, Ocrefood, Oh.o 4411 J.

dol.
Ir pabaigai dar viena būdinga 

ištrauka iš RRK prezidento laiš
ko, kurį gerbiamas Leonardas 
parašė Dirvai 1964 m. (1964. 
5. 8, Nr. 54) ir kurį, atrodo, pa
miršo. Tame laiške, tarp kitų 
dalykų, štai kas buvo pasakyta:

“Jei administracija (demokra
tų — L. B.) būtų palanki visam 
reikalui, mūsų rezoliucijų iš vi
so nereiktų. Prezidentas be jo
kių rezoliucijų imtų ir iškeltų 
Pabaltijo kraštų bylą Jungtinė
se Tautose. Dabartinė adminis
tracija to nenori daryti, ir mes 
norime priversti ją per Kongresą 
tai atlikti”.

Tos “dabartinės” (demokra
tų) administracijos jau dveji 
metai nebėra. Tikrai dabartinės 
administracijos (respublikonų) 
prezidentu yra Richard Nixonas, 
geras. Leonardo Valiuko drau
gas. Betgi jis ima ir neiškelia 
Pabaltijo bylos Jungtinėse Tau-

1000 bilijonu voltų...
l’ž 25 mylių nuo Chicagos. 

prie Batavijos, yra statomas 
didžiausias pasaulyje atomų 
skaldytuvas, kurio pilnas pa
statymas kaštuos $250 milijo
nus.

Statybą planuojantieji moks 
liniukai optimistiškai praneša, 
kad jie numato iš tos sumos su
taupyti tarp $10 ir 20 milijonų, 
bet sutaupąs nori sunaudoti 
nuajiems įrengimams įsiūti, 
kurių pagalba atomų energija 
būtų galima išgauti dar 5 kar
tus didesnė negu originaliai 
numatyta, tai yra pastatyti to
kią mašiną, kuri vietoje 200 
BEV (bilijonų elektronų voltų) 
duotų 1000 bilijonų tokių voltų.

Atomų skaldytuvas yra 1.24 
mylių skersmens apskritas tu
nelis, kuriuo šviesos greičiu 
(po 186,(XX) mylias per sekun
dę) genami atomai atsimuša i 
kitus atomus ir susiskaldo į sa
vo pirmykštes dalelytes, tuo 
būdu išduodami daugiau ato
mo “paslapčių”.

Panašios atomų 
statomos ir kitur, 
prie Genevos, 
planuojama statyti nuo 300 iki 
600 BEV atomu skaldvtuva. G * G

TAIKUS ATSAKYMAS

— Kaip tamsta drįsti pirštis 
mano dukrai pirmiau su manim 
nepasikalbėjęs ?

— Aš nė kiek nenujaučiau, 
kad ir tamsta mane myli.

skaldyklos 
Pavyzdžiui, 

Šveicarijoje,

tose, o “garsioji” rezoliucija jau 
penkti metai ilsisi kažkurio stal
čiaus ramybėje.

Išvadas palieku pasidaryti pa
tiems Naujienų skaitytojams.

Liudas Balvočius

Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sąlyga sėkmingai teatro pradžiai. Jis 
iškelia mėgėjus j žvaigždes, išaugina 
abejingą publiką nuolatiniais mėgė
jais, kurie drauge su artistais pergy
vena scenos burtų žavesį. Artėjant 
teatro sezonui, jau dabar reikia pa
rinkti veikalus. Naujienose yra gali
ma gauti naujausius teatrui leidi
nius:

Antanas Rūkas, ’/EIKALAI SCENAI. 
Gražiai išleista, kietais drobės virše
liais, 180 psl. knyga. Joje du vaidini
mai — “Bubulis ir Dundulis”, 3 veiks
mų linksmas nutikimas, taip pat 
“Svajonių šalis”, 5 veiksmų vaidini
mas jaunimui ir suaugusiems Kaina 
4 dol. Puikus leidinys kiekvienam 
knygos mėgėjui.

Anatolijaus Kairio trys knygos:
VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyri

nė komedija, premijuota Čikagos Sce
nos Darbuotoju S-gos, kietais virše
liais. kaina 1.00 dol.

DIAGNOZĖ, 3 veiksmų komedija iš 
lietuviu gyvenimo Amerikoje. 150 
psl.. kaina 1.00 dol.

LAISVĖS MEDIS, 4 v. istorinė pje
sė. 120 psl., kaina 1.00 dol.

Tegul šie ir kiti scenos veikalai bū
na akstinu gyvuoti esančioms scenos 
mėgėjų grupėms ir impulsu naujiems 
ryžtams, kad lietuviškas žodis, pagar
biai ir didingai ištartas scenose, iš
liktų gyvas Lietuvos ainių kalboje ir 
širdyse.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED STREET,

CHICAGO, ILL. 60608

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už S5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrištą) už S2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago 8, UI.

f
Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusi. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, 

o kietuose viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

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.

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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n Chicago $20.00 per year, $11.00 per 
ox month $6.00 per 3 months. In 
Xher USA localities $18.00 per year, 
$10.00 per six months, $5.00 per 
three months; Canada $20.00 per year; 
other countries S21.00 per year.
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Dienraščio kainos:
hicagoje ir priemiesčiuose
metams —-_ $20.00
pusei metų _______ $11.00
trims mėnesiams --------- $6.00
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pusei metų $10.00

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 
9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL

“Politinio gyvenimo srityje tokie dėsningumai 
yra proletariato diktatūros, t. y., darbininkų klasės 
su marksistine — leninine partija priešakyje valsty
binio vadovavimo socializmo statybai, įvedimas vie
na ar kita forma; darbininkų klasės sąjungos su pa
grindinėmis valstietijos masėmis ir visais kitais dar
bo žmonių sluoksniais sudarymas,; išnaudotojiškų 
klasių ir visų žmogaus išnaudojimo rūšių panaikini
mas ir lygybės bei draugystės tarp tautų pasiekimas; 
socialistinės demokratijos tobulinimas, įtraukiant 
milijonines mases į ūkinės ir kultūrinės statybos val
dymą, į visus visuomeninius reikalus... (Tiesa, 1971 
m. kovo 26 d., 2psL).

Brežnevas ploja Brežnevui
Leonidas Brežnevas, Sovietų Sąjungos komunistų 

partijos pirmasis sekretorius, ištisas šešias valandas an
tradienį kalbėjo Maskvon suvažiavusiems komunistų 
partijos atstovams. Kalba buvo tokia ilga, salėje sė
dėjusieji komunistai buvo tiek išvarginti, kad teko kal
bą pertraukti, pakviesti suvažiavusius užkąsti ir tik ta
da toliau tęsti Išvargo, žinoma, ir pats Brežnevas. To
liau jis jau nepajėgė kalbėti Tiktai Chruščiovas galėjo 
ilgiau kalbėti, negu Brežnevas. Chruščiovas kalbėjo 7 
valandas su minutėmis, kai aiškino partijos nariams Sta
lino suruoštas partijos narių ir maršalų žudynes... Suva
žiavusieji labai atidžiai tada išklausė kiekvieną Chruščio
vo žodį. Šion konferencijon Chruščiovas visai neįleistas.

Brežnevas papasakojo kongresan suvežtiems komu
nistams, ką Sovietų Sąjunga ir komunistų partija yra pa
dariusi ir ką ji planuoja daryti. Ypatingas dėmesys buvo 
kreipiamas į ateinantį penkmečio planą. Suvažiavusiems 
labai patiko, kai Brežnevas palietė pačias pagrindines 
penkmečio plano gaires ir pradėjo aiškinti, kaip atrodys 
maisto krautuvių lentynos šiais metais ir kas jose bus su
krauta už penkerių metų. Jis apskaičiavo, kad krautuvė
se turės būti pilna pieno, kiaušinių, sviesto ir kitokio 
maisto. Krautuvės lūžte luš nuo maisto svorio. Bus pilna 
televizorių, radijo aparatų, drabužiams plauti mašinų, 
kuriomis yra užverstos laisvojo pasaulio krautuvės.

Brežnevas nurodė, kad komunistai šio tikslo pasieks, 
nes jie vadovaujasi Lenino parašytais principais, kurie 
yra pagrįsti “mokslišku dėsningumu”. Brežnevo kalbos 
teksto dar negavome, bet kelioms dienoms prieš jo kalbą 
patys pagrindiniai principai jau buvo atspausdinti rusiš
koje ir lietuviškoje “Pravdoje”. Jie šitaip skamba:

trims mėnesMms - $5.00
vienam mėnesiui —------------ $1.75

Kanadoje: 
metams ____________ _ $20.00
pusei metų ____ _______ - $11-00
vienam mėnesiui--------------$2.00

Užsieniuose:
metams_____________ — $21.00
pusei metų ----------------------. $11.00
vienam mėnesiui -------- ------ $250

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drove, 1739 So. Halsted St, Chicago 
UI 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

“Pirmyn” choro pasirody
mas Čikagos scenoje po tokios 
ilgos pertraukos sukėlė didelį 
visuomenės susidomėjimą ir 
abu “šikšnosparnio* spektak
liai buvo pilni žmonių. Čia vėl 
paaiškėjo Marijos A. Mokyklos 
salės trūkumai — maža auto
mobilių sustatymo vieta. Žmo
nės vėluojasi į šios salės rengi
nius, nes tenka važinėti apie 
visą Lithuanian Plazą, kol su
randi vietą. Pačios seselės ka- 
zimierietės savo rytiniams pa
sivaikščiojimams paliko išsti- 
sus kvartalus, o aikštę įrengė 
neproporcingą salės dydžiui.

Johannas Straussas, jaunes
nysis, paliko kelis šimtus gra
žiausių valsų ir jais paremtų 
operečių. Užtenka paminėti 

Vienintelė sritis, kurion komunistai įtraukė rusus ir 
komunistų pavergtų kraštų gyventojus, tai — į prievar
tos darbą To darbo vaisiais, žinoma, naudojasi vieni ko
munistai, bet ne darbo žmonės. Kai ištuštėjo rusų krau
tuvių lentynos Pirmojo Pasaulinio karo metu, tuščios jos 
iki šios dienos tebestovi Brežnevas ne pirmas komunistų 
partijos sekretorius, kuris prižadėjo prikrauti tas len
tynas duona, sviestu, sūriais ir mėsa. Apie pilnas maisto 
lentynas kalbėjo pats Stalinas, jas buvo prižadėjęs pri
pildyti Chruščiovas, bet nepajėgė to padalyti. Ne mėsą 
ir sviestą Rusijos gyventojai mušė, bet ginklus gamino 
Kinijai, Indonezijai ir Izraeliui Taip, Izraeliui, nes 
Naseriui nuvežti sovietų tankai egiptiečių buvo atiduoti 
izraelitams.

Visus visuomeninius reikalus tvarko komunistai vie
ni. Jie sudaro vyriausybę pačioje Rusijoje, jų parinkti 
žmonės valdo ir pavergtus kraštus. Jeigu neatsiranda 
kvislingų pavergtoje tautoje, tai pasiunčia rusą. Jie kal
ba apie “proletariato” diktatūrą apie “darbininkų kla
sės” vadovavimą valstybei, apie sąjungą su “valstijos 
masėmis”, bet visa tai yra tušti žodžiai. Ne proletariatas, 
ne darbininkai ir ne valstiečiai valdo Sovietų Sąjungą. Ją 
valdo nedidelė grupelė uzurpatorių, kurie kontroliuoja 
nepaprastai didelius valstybinius turtus ir įsivedė “ko
munizmą” patys sau ir savo šeimoms.

Jokiame kitame krašte valstybės pareigūnas, pasa
kęs kalbą parlamente ar partijos konferencijoje, pats sau 
neploja. Kalbėjusio mintims pritarusieji — ploja, nepri
tariantieji — švilpia. Jeigu kalba klausytojams patiko, 
tai plojimais ją pertraukia. Madą sau paploti įvedė, be
rods, Stalinas. Nei Leninas, nei Trockis, įvykdę pervers 
mą Rusijoje, niekad patys sau neplojo. Jiems plojo žiop
liai, susižavėjusieji jų pasakotais tuščiais pažadais. Sta
linas pirmas pradėjo sau ploti. Jis įtikino partijos vado
vybę, kad kalbėjo ne jis, bet “centro komitetas”, min
tys buvo ne jo, bet kompartijos centro komiteto. Vėliau, 
kai jis pradėjo vieną po kito tuos pačius centro komiteto 
narius šaudyti, tai aiškino, jog tai nėra'jo darbas, bet 
“partijos centro komiteto”. Centro komiteto narius šau
dė partijos gerovei.

Leonidas Brežnevas parinko partijos atstovus į ko
munistų partijos suvažiavimą, jis paruošė rezoliucijų 
tekstus, jis parinko naują partijos centro komitetą, to
dėl jis pats, baigęs 6 valandų kalbą sau ploja.

“Čigonų Baroną“, “Indigo” ir, 
žinoma, ne paskutinėje vieto
je lietuvių pastatytą “Die Fle- 
dermaus“, parašyta 1874 m. 
Gražios operetės melodijos nu
lėmė daugiausia ir pastatymo 
pasisekimą.

Sekmadienio spektaklis pra
sidėjo punktualiai su ilga, la
kia overtiūra. Spektaklio žvaigž 
de tenka laikyti Kristiną Mile- 
riutę, kurios laisva laikysena 
senoje, vaidybiniai sugebėji
mai ir pilnai apvaldytas balsas 
puikiai derinosi su gamtos do
vana — gražia išvaizda ir pui
kiai pritaikytais puošniais dra
bužiais. Gerai pasirodė ir 
Praurimė Ragienė Adelės vaid
menyje. Jos nedidelis balsas 
būtų dar geriau išryškėjęs, jei 

sulipdytas šiam pastatymui or
kestras nebūtų dažnai pabėgęs 
nuo dirigento ir nuolatiniu for- 
tisimu nebūtų konkuravęs su 
Algirdu Braziu, tarsi varžybo
se, kas geriau užblokuos kitus 
scenos dalyvius.

Nėra tokio lietuviškos scenos 
kritiko, kuris drįstų pasakyti 
blogą žodį apie mūsų Algirdą 
Brazį. Nedrįstu ir aš, todėl no 
riu tik pakartoti Čikagos kriti
ko Jacobson žodžius, parašy
tus po Čikagos Lietuvių Ope
ros “Fidelio”. Jis tada rašė, kad 
Brazis rodė savo susirūpinimą 
visu ansambliu ir išreiškė jį 
mosčiodamas atgal į dirigentą 
rankas, kas kenkė dramati
niam įspūdžiui. Solistas Brazis 
priminė Jacobsonui “madingą, 
bet išsiblaškiusį virėją, ban
danti atsiminti virimo recepto 
detales”. Reikia pripažinti, kad 
solistas ir sekmadienio “šikš
nosparnyje” neatsiminė “de
talių” ir aiškiai pasiremdavo 
kritiškose vietose garsiai “iš- 
stakatuojamais” “la, la, la” ar
ba “ta, ta, ta”. Veidmens žo
džių neišmokimas yra nepatei
sinamas ir labai garsiems artis
tams ir laikytinas publikos ir 
kitų ansamblio dalyvių neger
bimu.

P. Ragienė tiko savo vaidme
niui, komiškai opera ar opere
tei. Visa jos išvaizda, veido iš
raiška, galima sakyti, sukurta 
linksmoms rolėms, šelmiškoms 
situacijoms. Užtikrintai, kad 
ir su perdėtu rankų veiklumu, 
savo vaidmenį atliko simpatin
go balso dr. Falke — Albertas 
Snarskis. Žavingą, “truputį 
keistą jaunuoli”, rusų aristo
kratą vaidino Alvina Giedrai
tienė, parodžiusi ramų, kompe-

Aukščiau Amerikoje prie tabako gaminiu krautuvių daug kur stovėdavo indėno statula. Dabar 
toks indėnas yra retesnis svečias ir patraukia praeiviu dėmesį, kaip šioje nuotraukoje New Yor

ke, Penktoje Avenue.

tetingą subrendimą ir įsijauti
mą į vaidmenį.

Juozas Aleksiūnas nėra Ca
ruso ir jo vaidmeniui skirti žo
džiai “Esu solistas” bei kalbė
jimas apie Radameso partiją 
“Aidoje” skambėjo kažkaip 
ironiškai. Mažoje salėje, be 
orkestro ir be Brazio Aleksiū
nas skambėtų švelniai ir malo
niai. Didelėj scenoj jis prany
ko be ženklo.

Maloniai susirinkusius nu
teikė puikiai atliktas kalėjimo 
sargo (Edvardas Radvila) vaid 
muo. Jo sceninis patyrimas bu
vo dar gabiai paremtas režisie
riaus nurodymais ir rezultatas 
gavosi visai profesionališkas.

Visos kalbos apie “Pirmyn” 
choro atsinaujinimą yra teisin
gos. Choras turi sopranų ir al
tų, kurių pavydėti gali bet ku
ris Čikagos choras. Puikios iš
vaizdos, laisvai scenoje besi
jaučiančios jaunos choristės ir 
be grimuotojo Stanley Warza- 
los galėtų papuošti bet kurią 
sceną. Vyrų sudėtis ir amžiu
mi ir sugebėjimais daugiau pa
našesnė į kitų mūsų vidutinių.
chorų, pergyvenančių jaumi te
norų ir bosų stoką.

“šikšnosparnio” dekoraci
jos ir apšvietimas buvo pakan
kami. Mažesnių rolių savinin
kai atliko vaidmenis su įsijau
timu ir nuoširdžiai. Veikalą 
praturtino neilgas Violetos Ka
rosai tės ir Jaunučio /Puodžiūno 
baletas, tarp kitų dalykų paro
dęs, kad scenos grindys labai 
nešvarios.

Spektaklio širdis, žinoma, 
buvo pats dirigentas, chorve
dys, “Pirmyn” choro vetera
nas, šio pastatymo režisierius 
K. Steponavičius (Charles K.

Stephens). Jam pavyko nuo 
spalio mėnesio ne tik suorgani
zuoti žmones, bet pastatyti 
nelengvą muzikinį veikalą. 
Spektaklio pasisekimas rodo, 
kad tas “šikšnosparnis” nebus 
tik vienkartinis blykstelėjimas, 
bet kad šis bendras lietuvių kar 
tų “grinorių ir dypukų” ansam
blis dar ne kartą pasirodys Či
kagos scenoje. Nors sakoma, 
kad libreto vertimas darytas Jo
no švedo, pasitaikė lietuvių 
kalbos nesklandumų, gal dau
giau dėl veikėjų nutolimo nuo 
kalbos, negu dėl vertėjo kaltės. 
Pavyzdžiu galėtų būti ir vie
nos solistės reikalavimas būti 
“prie mandagumo”.

A. Pužauskas

PASLAUGA DAKTARUI
— Sunku pasakyti, kokia liga 

tamsta sergi Gali būtį kad čia 
kaltas alkoholis.

— Geraį daktare, aš ateisiu, 
kai tamsta būsi blaivus.

-SAVA ŽMONA

— Žinau, tu norėtum, kad aš 
būčiau kito vyro žmona.

— Ne, nes tokių priešų dar 
neturiu.

SKAITYK PATS IR PARAGINS
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

JUOZAS KARIBUTAS
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Nors tai buvo paprasta diena, bet parke 
skambėjo graži muzika. Senų žmonių pil
nas parkas. Estradoje didelis orkestras 
linksmino senatvės sulaukusius ir prisimi
nimais gyvenančius žmones.

šiaip taip pasiekiau Westminister Ab
bey. Tai labai įdomus pastatas. Netoli tų 
rūmų eina gatvė, kur yra daug didelių 
krautuvių. Anglai yra pagarsėję savo me
džiagomis kostiumams. Bet jei kas ban
dytų tose krautuvėse Įsigyti tokių medžia
gų, tai labai nusiviltų: jų pasirinkimas 
čia labai ribotas.

Dėl sušlubavusios sveikatos nebegalė
jau aplankyti teatrų bei susipažinti su 
įvairiomis Įžymybėmis, kurių Londone yra 
devynios galybės.

Apleidau Londoną su apgailestavimu ir 
pradėjau savo tolimesnę kelionę.

PAS SKANDINAVUS
Teko grįžti senuoju keliu Į Briuselį, kur 

nebuvo numatytas ilgesnis sustojimas. Apie 
antrą valandą po pietų laivas jau buvo pa
siruošęs plaukti per Lamnšą. Iš laivo aš 
mojau Anglijos krantams, gal paskutinį 
kartą sakydamas sudiev Didžiajai Britani
jai, kadaise galingai imperijai, kuri jau 
pusėtinai susitraukė ir išblėso.

Laive orkestras linksmina keleivius.

Nežinia iš kur tas orkestras atsirado — gal . 
keliauja kur gastroliuoti. Visų nuotaika 
šventiška, pakili. Stoviu ant denio ir ste
biu publiką. Ji labai marga. Viena Ispa- 
nijanijos solistė pasakoja savo nuotykius iš 
savo praeities. Gal tolimos praeities... 
Švedijos kino direktorius prisimena Holly
wood© “Oskarų” Įteikimo gražias ceremo
nijas, o prancūzų menininkas kreipia po
kalbį Į muziejus, Rembrandtą ir kitus dai
lininkus. Į tuos įdomius ir mažiau įdomius 
pašnekesius įtraukia ir mane. Kelionė pa
sidarė Įdomu Laikas nepaprastai greit bė
ga, patekus i tą margą kompaniją.

Kai laivas Įplaukė Į uostą, keleivių drau 
gystė ir pažintys baigėsi. Prasidėjo atsis- 
veikinimaas, linkėjimai laimingai tęsti to
limesnę kelionę.

Bekeliaujant teko girdėti Įvairiomis 
kalbomis kalbant Tačiau niekur neišgir
dau lietuviškai kalbant. Taip pat niekur 
nesutikau keliaujančio lietuvio. Nežinau, 
kuo tai aiškinti. Gal tuo, kad lietuviai yra 
sėslūs ir turizmu nėra tiek užsikrėtę, kaip 
kitos tautos, o ypatingai vokiečiai.

Traukinys kaip bematant pervažiavo 
Belgiją, prasuko pro Antverpeną ir prisi
artino prie Olandįjas sienos. Jokių muiti
nių, jokios kontrolės. Niekas nepatikrino 
nei pasų.

Pakelėse matėsi gražios lygumos ir dau
gybė baltuojančių beržų. Jei nematytum 
tų didelių asfaltinių kelių, tai manytume!, 
kad keliauji per Lietuvos laukus. Toks di

delis panašumas. Pasigendi tik lietuviškų 
sodybų ir gražių kryžių pakelėse.

Kai pasiekėme Amsterdamą, vidurnak
tis gaubė miestą. Su viešbučiu, kaip ir ki
tuose miestuose, buvo nemaža vargo. Ne
žiūrint tokio vėlaus laiko, restoranuose bu
vo pilna žmonių. Gatvėse matėsi nemaža 
girtų žmonių. Buvo daug triukšmo, žo
džiu, miestas buvo gerokai Įsilinksminęs.

Vėjas gaivinančiai dvelkė į veidą. Jau
čiau tą lengvą šiaurės klimato alsavimą, 
kuris glosto ir kartu džiaugiasi. Suradęs 
neužpildytą viešbuti apsinakvojau. Kai ry
to metą pabudau, jau miestas buvo atgijęs, 
žmonių pilnos gatvės, krautuvės atidary
tos. Išėjau ir aš pasidairyti. Labiausiai 
mano dėmesį atkreipė drabužių pigumas. 
Neblogą eilutę galima pirkti už dvidešimt 
dolerių. O jei mokėsi šešiasdešimt dolerių, 
tai bus tikrai liuksusinis kostiumas. Geri 
batai kainuoja penkis dolerius. O už de
šimt dolerių gali gauti išimtinai gerus ba
tus. Turistai tais “bargenais” naudojasi. 
Pripirkę visokių dalykų, siunčia paštu sa
viškiams. Pašte paprastai stovi eilė’žmo
nių su Įvairiais pirkiniais.

Mieste yra daug kanalų, kurie nepasi
žymi švarumu. Juose plaukioja visokios 
atmatos bei maisto liekanos. Nuo jų pusė
tinai dvokia. Miestas pasižymi ir tiltais, 
kurių priskaitoma net 300. Yra vienas di
delis parkas, kuriame naktimis nepataria
ma vaikščioti. Mat, ir ten jau priviso tokių 
gaivalų, kurie taikosi prie kišenių.

Niekur neteko matyti tokio nešvaraus 

pliažo, kaip Amsterdame. Pliažas labai di
delis ir sausakimšai prisigrūdęs žmonių. 
Labai daug atvykusių vokiečių praleisti sa
vaitgalį bei “apsipirkti”. Traukiniai į 
pliažą eina kas pusę valandos. Jie prisi
kimšę.

KELIONĖ Į STOCKHOLMĄ
Man rūpėjo kaip galima greičiau pasiek 

ti Švediją, tad Amsterdamą skubėjau ap
leisti. Juo labiau, kad čia turistui didelių 
atrakcijų ir nebuvo. Nutariau net Danijoje 
nesustoti, o tiesiog vykti i Stockholmą, nie 
kur kitur nesustojant. Tad įsėdau Į trauki
nį, kuriuo turėjau pasiekti Švedijos sosti
nę.

Keliautojų traukinyje nedaug, o mano 
užimtas kupė beveik tuščias. Važiuojame 
Į Bremeną. Kiek kartų jį teko lankyti , gy
venant D. P. stovyklose. Menu, kad jis 
bus žymiai pasikeitęs, nebepažįstamas.

Po kiek laiko i kupė įėjo pagyvenęs inteli
gentiškos išvaizdos vokietis. Lengvą buvo 
susipažinti, nes vokiečiai paprastai mėgsta 
užkalbinti nepažįstamus. Pasirodė, kad jis 
antrojo pasaulinio karo metu buvo fronte 
sužeistas ir buvo gydomas vienoje Vilniaus 
ligoninėje. Lietuvius jis gerai pažįstąs. Ka 
dangi pirmoji klasė buvo beveik tuščia, tai 
buvo labai patogu vesti pokalbį. Mano ben
drakeleivis pasakoja savo atsiminimus iš 
Leningrado fronto bei apie vėlesnius įvy
kius. Važiuojąs jis į Daniją atostogų, kur 
jo žmona jau visą savaitę atostogaujanti. 
Iš profesijos jis inžinierius. Pravažiuojant

pro miestus, jis pasakoja, kaip skaudžiai 
; per karą nukentėję ir kaip greit jie po karo 

atsistatė. Dabar Vokietija ekonomiškai 
esanti gerai susitvarkiusį jos valiuta yra 
viena patvariausių.

Buvo tikra staigmena matyti Hamburge 
daugiaaukščius pastatus. Juk, palyginti, 
dar nelabai seniai, kai gyvenau Fischbeke, 
Hamburgą mačiau sugriautą, griuvėsiuose 
skęstanti. Dabar visur milžiniški pastatai, 
fabrikai ir Įvairios Įstaigos.

Brėška rytas kai įvažiavome į Danijos 
teritoriją. Matėsi lygumos, plačios upės 
bei Įlankos. Kai privažiavome Puttgarde- 
ną, mano bendrakeleivis pareiškė, jog ne
trukus pasieksime kanalą, per kurį teksią 
laivu plaukti. Aš tuoj pasirūpinau laga
minais ir pradėjau ruoštis traukini apleisti.

“Nereikės traukinio apleisti”, pareiškė 
vokietis, ir tuoj paaiškino, kad traukinys 
užvažiuos ant laivo ir bus perkeltas Į kitą 
pusę. Ir iš tiesų taip buvo. Kai traukinys 
atsidūrė laive, tai keleiviai iš jo pasipylė, 
lyg skruzdės. Vieni keitė pinigus, kiti val
gė pusryčius, o dar kiti stengėsi apsirūpin
ti gėrimais ir cigaretėmis. Laivas virto tikru 
skruzdėlvnu.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOS48S 
IS GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofw© talef.: PRospect 8-3229 

Rend. tatafu WAIbrook 5-5076

LIETUVIAI ARGENTINOJE
(Oro paštą iš Buenos Aires)

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 
auo 7 iki 9 vai, vak. Treč. jg/taryto

Rex. taL 239-4683

DR. K. G. DALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5 6446 
Priima Ligonius pagal susitarimu 

Jei neatsiliepia, skambinti 3740012

folofu PRospoct 8-1717

DR. S. BIEZIS 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ražu 3241 WEST 66*h PLACE 
Phono: REpublic 7-7868

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71s* STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezick 388-2233
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vai, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Elvyra StalpiA&itė-Mhšūnieuė, 
gyvenanti Chicagoje, prašoma 
atsiliepti pas Pr. Ožinską, J. L. 
Suarez 5684 (Sue. 39), Buenos 
Aires, Argentina, kurs 1969 me
tais aplankė jos seserį Janiną 
Strižagaskienę, žaliūkių kaime, 
Lietuvoje.

Kudirka ir Basanavičius Ar
gentinoje. Daktaro Vinco Ku
dirkos vardo Susivienijimas Lie
tuvių Argentinoje ir daktaro Jo
no Basanavičiaus vardo Argen
tinos Lietuvių Centras yra stip
riausios ir nariais skaitlingiau
sios Argentinos lietuvių organi
zacijos. šioje padangėje jos įam
žino garbingus mūsų tautos pa
triarchų vardus. Jos apjungia 
šviesiausią mūsų visuomenę. 
Kartų kartomis puoselėjama pa
garba Aušros ir Varpo kūrėjam; 
gaivinami jų skelbti kilnūs ir 
demokratiški idealai.

Z/— -■ ■ ■

GRADINSKAS
Rez. GI 8-0873

DR. W. M. E1SIN - EISIMAS 
akusekma ik muitRŲ ui uos 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, AK a mm n ii Ml 3-UUU1.

VOKIŠKAS
AM-FM RADIJAS

TIK $45.00
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮI

■------------------------- ---------------------------------p

Dr. A JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3344 WEST 63 r d STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penktai nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
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. 71s* S*. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

_DR. LEONAS SEIBUTIS
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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

1 1 ‘ '' 
PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063 V—
r--- ■ - =S

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos is W0PA, 
1490 kiL A. AL 

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

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

CHICAGO. ILL. 60629

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8 • 1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiai 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po Pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8^195

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUV OS

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 j

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

p. Šileikis, o. p.*6^ ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Vj Aparatai - Protezai. Med. Ba>- 

dažai. Speciali pagalba kojoms 
' (Arch Supports) ir L L

VaL; g_ 4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

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 
wiM tell you now you can help.

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

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

skausmus ir nervų netvarką.

Write: The President's Committee 
on Mental Retardation, 
Washington, D.C. 20201.

tty---------------------------------------

•tata ------Th Cade

bemkite tuos biznierius, 
KURIE GARSINASI 
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Sovietų agentūra skelbia šią fotografiją, kuri rodanti Kuibyševo lėktuvų įmonę. Joje yra stato
mi didieji sovietų SST lėktuvai, Tu-l54. Tie ateities oro transporto milžinai galės skraidyti
dvigubu garso greičiu ir vežioti po 250 keleivių. Amerikos kongresas atsisakė duoti lėšų pana

šiam amerikiečių lėktuvui statyti.

Persitvarkė Argentinos vy
riausybė. Karinės Tarybos at
statytas Respublikos preziden
tas gen. Roberto Marcelo Le- 
vingston, 23, 3. 71 atsisveikino 
su buvusiais bendradarbiais ir 
spaudos atstovais.

Gen. Alejandro A. Lanusse 
pirmininkaujama “Junta” su ad
mirolu Pedro A. J. Gnavi ir brig, 
gen. Carlos A. Rey pakeitė tik 
vidaus ir darbo ministerius, ki
tus ministerius ir gubernatorius 
palikdami savo pareigose. Lab
daros nūn. paskirtas F. Manri
que.

Gen. Alejandro A. Lanusse 
pirmininkaujama “Junta” su ad
mirolu Pedro A. J. Gnavi ir 
brog. gen. Carlos A. Rey pakei
tė tik vidaus ir darbo ministe
rius, kitus ministerius ir gu
bernatorius palikdami savo pa
reigose. Labdaros min. paskir
tas F. Manrique.

Gen. Lanusse pareiškė, kad re
voliucijos tikslas — vesti šalį 
link demokratiškos santvarkos.

La Prensa susižavėjo Limbos 
laimėjimu. Didelę sporto sky
riaus puslapio dalį dienraštis La 
Prensa 19. 3. 71 pašventė Is
panų Sporto Klubo atstovo, mū
sų tautiečio Viktoro (Vytauto) 
Jono Limbos naujo laimėjimo ap
rašymui.

63 geriausi šalies dviratinin
kai Palermos stadione KDT ko
vojo už pirmenybes, kad dasi- 
muštų iki galutinų varžybų da
lyvauti kovoje už Buteras de 
.Uavetex taurę.

Limbą parodė smarkiausią šių 
metų bandymą. Apart jo, teisę 
dalyvauti paskutinėse lenktynė
se iškovojo ir jo konkurentai 
Flores, Gomez, Taddeo, Tartaro- 
ne ir Haedo.

Bronius Balčiūnas, 79 metų 
amžiaus, mirė Rawson ligoninė
je sausio 30, 1971 metų. Palai
dotas Flores kapinėse. Kaip ži
nome, jo žmona mirė 1965 me
tais. Dabar Argentinoje liko 
duktė Carmen Balčiūnaitė ir jau
nesnioji sesuo Valerija, Mon
treal mieste, Kanadoje.

Alidia Skadienė, daktaro Bro
niaus Skado žmona, skrisdama 
iš JAV į Braziliją 2.3. 71 mirė 
lėktuve. Jos kūnas buvo iškel
tas iš lėktuvo Peru sostinėje 
Limoj, išbalzamuotas ir herme
tiškame karste atsiųstas Brazili
jon, į Sao Paulo, kur iš uošvių 
namų palydėta amžinam poilsiui, 
dalyvaujant daugeliam lietuvių 
ir kitataučių.

suvaržyta, kad Roma nesuban 
krotuotų. Gaujos turi būti pri
verstos dirbti, o ne pasikliauti 
valdžios pašalpomis”... Rome 
nai ignoravo Cicero ir Roma 
žlugo.

DIDELĖ DOVANA

jimąi dėl atrastų nežmoniškų 
sQb’gų kai kuriuose Chicagos 
senelių slaugymo namuose. In- 
vestigacijoms vadovauja sena
torius Frank F. Moss (D., Utah) 
ir dalyvauja dar trys senato
riai Percy, Stevenson ir Vance 
Hartke,

Jonas Vinciūnas, gyvenąs 
7031 So. Maplewood Ave., Chi
cagoje, tarpininkaujant Lietu
vos Generaliniam Konsului P.
Daužvardžiui, užsakė Ency
clopedia Lithuanica Tarptau
tinių Santykių Bibliotekai (Lib
rary of International Rela
tions), 660 North Wabash 
Ave., Chicagoje.

Bibliotekos jdirektorė, p-lė 
Eloise ReQua, ; Enciklopediją
įvertina šitaip: J

“The Encyclopedia is prin
ted and valuable not only for 
information nol easily — if at 
all — available?’ elswhere, ... it 
will be one af bur outstanding 
holdings... ”

Šioje reikšmingoje bibliote
koje yra daug Vertingų knygų 
— dalį jų yra atsiuntus Lietu
vos Užsienio Rfflkahi Ministeri
ja. Į P. D.

I*——J---
Karvelių pašths geriausias

■ j,
Sovietų spauda rašo apie vie

ną karvelį, kuris iš Odesos per 
6000 mylių parskrido į Vladi
vostoką, kur buvo jo gimtasis 
lizdas.

Tokį eksperimentą padaręs 
vienas berniukas, kurs tą kar
velį iš Vladivostoko nusivežė į 
Odesą, ten jam. ant kojos už
dėjo žiedą .su įrašais ir paleido 
į laisvę. Maskvos universiteto 
ornitologijos profesorius neno
ri tikėti, kad karvelis pats sa
vo jėgomis būtų tokią distan
ciją perskridęs ir pataikęs Į 
Vladivostoką. Jo manymu kar 
velis sėdo į kurį iš Odesos į 
Vladivostoką plaukusį laivą ir 
tuo būdu sugrįžo namo. Profe
soriaus “teorija” daug sunkiau 
patikėtina negu tą, kad karve
lis pats parskrido.

Prasidės slaugymo 
namų investigacija

Šią savaitę penktadieni ir 
šeštadienį Chicagoje įvyks Se
nato subkomisijos apklausinč-

help your- < j 
HEART FUND” 
help your HEART

BUY U. S. SAVINGS BONDS

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GtLSS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834 l-------------- - _ y

GĖLININKAS 
(POTRAMENT AS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir įtaikai antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Pasiaiškinti pašauktųjų to
kių namų administratorių tar
pe yra rabinai Benjamin Co
hen, kurs yra Kenmore House, 
5517 N. Kenmore Ave., savi
ninkas , ir rabinas Hillel Yam 
pol, kurs yra M. N. H. A. (met 
ropolinės slaugymo namų są
jungos) egzekutyvis direkto
rius. Trečias iš paskutiniųjų 
pirmaeilių yra Daniel Slader, 
kurs yra tos sąjungos iždinin
kas ir Melbourne Nursing Cen
ter vedėjas. Jo centras kaip ir 
Kenmore namai buvo rasti la
biausiai apleisti.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Lietuviu Brighton Parko Mote
ry Klubo eilinis susirinkimas Įvyks 
ketvirtadienį balandžio 1 d. 8 vai. v. 
Talman salėje, 4500 So. Talman Avė. 
Bus pranešimas Bunco rengėjų , ir 
taipgi daugiau svarbių reikalų. Po 
susirinkimo bus vaišės.

Nutarimų rast

— Zarasiškiy klubo valdyba š. m. 
balandžio mėn. 4 d. 1 vai. p. p. Hol
lywood Inn svetainėje (Western ir 43 
gatvė), šaukia visuotini narių susirin
kimą. Bus paminėta 35 metų klubo 
gyvavimo sukaktis ir svarstomi kiti 
klubo reikalai. Prašome visus atsi
lankyti. Pageidautini svečiai ir no
rintieji Įstoti nariais.

Klubo valdyba

— Upytės Draugiško Klubo eilinis 
susirinkimas įvyks penktadieni, ba
landžio 2 d. 8 vai. vak. Talman salė
je, 4500 So. Talman Avė. Visi nariai 
ir narės ir norintieji prisirašyti, pra
šomi gausiai susirinkti, nes mėnesio 
bėgyje atsirado daug svarbių reikalų 
aptarti. Po susirinkimo pobūvis ir 
vaišės.

A. Katys, rast.

— SLA 134-tos Motery kuopos su
sirinkimas įvyks ketvirtadieni, ba
landžio 1 dieną 7:30 vai. vak. Holly
wood svetainėj, 2417 West 43rd St. 
Malonėkite atsilankyti.

— Susivienijimo Lietuviy Ameriko
je 6-tos Apskrities valdybos ir kuopų 
susirinkimas Įvyks sekmadieni, ba
landžio 4 d. Chicago Savings and 
Loan patalpose, 6245 So. Western 
Ave., 3 vai. popiet. Kviečiami būti
nai dalyvauti, nes yra svarbių reikalų 
aptarti. Taip pat bus ir valdybos rin
kimai. Kvieėia SLA 6-tos apskrities 
valdyba.

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

1410 So. 50th Ave., Gcero
Telef.: TOwnhaU 3-2108-S

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSTS AOTOMOBHIAMS PASTATYTI

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJDIO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D 
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
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTį

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Kaip subankrotavo 
Romos imperija

(Iš laiško). Kai kas yra pa
sakęs: Juo daugiau dalykai 
keičiasi, juo labiau jie lieka 
tokie pat

Šių dienų problemos visiškai 
ne naujos. Romos imperija 
prieš 2000 metų atsidūrė ban
kroto pavojuje, kai valdžia la
biau ir labiau susikoncentravo 
centre ir valdžios išlaidingu- 
nas didėjo.

Cicero tada kalbėjo prieš to
kias tendencijas, šis didysis 
Romos senatorius perspėjo: 
“Biudžetas turi būti subalan
suotas, iždas pripildytas, vie
šosios skolos sumažintos, val
dininkų arogancija turi būti 
sutramdyta ir kontroliuojama, 
kitoms šalims parama turi būti

Ptaty Amerikos automobiliu lenkty
nių žymus dalyvis Emerson Fittpaldi 
pasirengąs taukia lenktynių pradžios. 
Automobilistas primena astronautą, 

pasirengusį kelionei į mėnulį.

22 Metu Mirties Sukaktis

tA. i A.
FRANCES JONIKAS

Gyv. 7017 S. Artesian Ave.

Mirė 1949 metu balandžio 
mėn. 1 dieną, sulaukusi 52 metų - 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje.

. Palaidota Lietuvių Šv. Kazi-
' miero kapinėse.

Paliko nuliūdę: vyras Jonas, 2 
į sūnus Jurgis, duktė Albina Rus- * 

sell, jos vyras Raymond; duktė 
Stephanie Simonėlis, jos vyras | 

> Petras, 2 anūkai: Ronnie ir 
Jeanie; 3 anūkai: Phillip, Carol | 
ir Michael; 2 broliai: Petras 
Radvilas ir jo šeima, ir -Stepas f 
Radvilas ir daug kitų giminių, | 
draugų ir pažįstamų.

Mūsų brangiausiajai pagerbti 
buvo atlaikytos šv. Mišios Jėzu- 

; itų koplyčioje, balandžio 1 d. 
8:30 vai. ryto.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiau
sioji, niekuomet neužmiršime. 
Tu pas mus jau nebesugrįši, bet 
mes anksčiau ar vėliau pas Tave 
nueisime. Tebūnie Tau lengva 
ši žemelė.

Nuliūdę lieka:
Vyras, sūnui, dukterys, L broliai, anūkai ir let.

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Bl. 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: Y Ards 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COir.modore 4-2228
South Holland, Illinois
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75 METŲ GYVENIMO ISTORIJA išvyko j Philadelphiją pas gi-'Ralph Nader, kurs prieš kele- 
mines. 1917 m. gruodžio 12 d. tą metų pradėjo viešai kritikui*
savanoriu įstojo į kariuomenės 
aviacijos skyrių.

ti negeroves pramonėje, pre
kyboje ir gyvenamos aplinkos

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

Į 1918 m. pradžioje buvo pa
siųstas į Prancūziją. Pakeltas 
i seržantus, ėjo “timer and 
tappets“ inspektoriaus parei
gas prie Liberty lėktuvų moto
rų. Tose pareigose pasiliko iki
karo pabaigos.

Į Pasiliuosavęs iš kariuome
nės 1919 m. liepos 1 d., apsigy
veno Chicagoje ir pradėjo vers
lis kiaušinių, sviesto ir sūrių 
didmenine (urmine) prekyba. 
Turėjo tris sunkvežimius ir 15 
darbininkų. Ta prekyba jis 
vertėsi 22 metus.

Antram pasauliniam karui 
prasidėjus, prekyba maisto 
produktais buvo pusėtinai su

varžyta. Tad Kareiva savo biz- 
;nį pardavė ir nuėjo į Chrysler 
'bendrovę dirbti prie lėktuvų 
motorų. Karui pasibaigus ati
darė likerių ir tavernos biznį, 
kurį išlaikė 13 metų.

Jubiliatas 1927 m. lapkričio

srityse, ir Amerikos publika jo 
kritiką priėmė su tokiu prie
lankumu, kad šiandien Nade
rio, kaip publikos gynėjo, var
das yra patapys vienas iš popu
liariausių.

Naujausiai per visas JAV 
buvo apklaustos 1,620 šeimos. 
Atsakymų 53 nuošimčiai prieš 
9% buvo, kad “Naderio atakos 
prieš industriją duoda dau
giau naudos negu žalos“, bet 
daugelyje krašto vietų už Na
derio kampaniją pasisakė net 
64 ir 69 nuošimčiai, o prieš 
tik 4 ir 3 nuošimčiai.

“Niekuomet nebūtume turė
ję federalinio automobiliams 
saugumo potvarkių, jei ne Na
derio žygiai už automobilių sau
gumą” 59% pasakė prieš 5%.

SECRETARY

TYPIST

Salary open 

588-1993

DEPENDABLE WOMAN
— WANTED —

5 Day week, steady. Go. Two chil
dren, one school age. General hou

sework. Light cooking.
5000 North & 3400 West.

4780687
Must speak some English.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Perdevimul

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS1M0KEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

William J. Kareiva, gyvenąs 
1625 W. Marquette Rd., Chica
goje, jaunos išvaizdos suval
kietis ir stambus visuomenės 
veikėjas, kovo 19 dieną pami
nėjo 75 metų amžiaus garbin
gą sukaktį. Gimė jis Urbantų 
kaime, Kudirkos Naumiesčio 
parapijoje, šakių apskrityje. 
Į Ameriką atvyko 1906 m. ba
landžio 26 d. Sustojo pas gimi
nes Mahanov Citv, Pa. Tas 
anglių kasyklų miestas jam ne
patiko, tad po kurio laiko jis 
persikėlė gyventi i Philadel- 
phiją. Laiką jis neleido veltui:, 
tuoj ėmė mokytis amatų. Pa
bandęs vieną kitą amatą, jis 
pagaliau pasirinko skrybėlių 
išdirbystę. Pagarsėjusioje John 
B. Stetson skybėlių gamybos

firmoje jis per trejus metus stu 21 d. vedė Eleną Brazauskaitę 
dijavo skrybėlių gamybos ama susilaukė trijų šeimos narių, 
tą. Tiek laiko paprastai tęsda- būtent: William J. Jr., Donald 
vosi tas kursas. Tačiau išmok- *r Marilyn. Sūnus W illiam, bal 
tas amatas jam nebuvo prie šir Marmion militarinę akade- 
dies, tad vakarais jis pradėjo m*JU, lankė Illinois technolo- 
lankyti automobilių mechani- gijos institutą, o Donald (jis 
kų mokyklą. ) taip pat baigė akademiją) —

1912 m. Kareiva persikėlė į De Paul universitetą. Duktė 
Chicagą, kur pradėjo verstis Marilyn baigė Maria aukštesnę 
automobilių pirkimu, taisymu mokyklą ir lankė San Antonio 
ir jų pardavimu. Biznį atida- kolegiją. Abu sūnūs yra sukū
rė Town of Lake rajone. 1915 rę savo šeimas ir verčiasi pre- 
m. išvyko į Detroitą įsigyti kybą. Jie augina po sūnų ir 
daugiau žinių apie automobi- dukterį, kurie jau lanko mo
lius. Po metų laiko grįžo at- kyklas. Duktė Marilyn gyvena 
gal į Chicagą ir Elgin Motor su tėvais. 1916 metais ji buvo 
Car įmonėje pradėjo dirbti kai- paliesta polio (vaikų paraly- 
po inspektorius. Dirbo ten iki žiaus). Gydėsi Denver Colo. 
1917 metų. Numatydamas, kad Dabar yra tiek pasveikusi, kad 
bus pašauktas į kariuomenę, jau verčiasi sekretoriniu patar

Pigių butų kolonijas 
statyti ten, kur reikia

Joseph G. Bertrand, 39, ban
ko prezidentas ir kandidatas į 
Chicagos miesto iždininkus, 
savo pirmaje rinkiminės kam
panijos kalboje pareiškė, kad 
pigių butų namai turi būti sta
tomi ten, kur reikalingi, nors 
apylinkės būtų ir vienų juo
džių gyvenamos.’’ Bertrand 
stojosi mero Daley pusėje su
kritikuodamas federalinį teisė
ją Richardą Austiną už jo įsa
ką tokias kolonijas statyti bal
tųjų gyvenamose apylinkėse 3 
kart daugiau kaip juodųjų apy
linkėse. “Aš nematau jokios 
magijos tame jo 3 prieš 1 san
tykyje. įdomu, iš kur jis tokį 
santykį ištraukė”, pasakė Ber
trand. Jis yra prezidentas High 
land Community banko prie 79

EXPERIENCED 
BEAUTY OPERATORS 

WANTED

2411 So. MICHIGAN

Call 842-8978

FURNITUrFanD F?XTURES 
Rakandai Ir įrengimai

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

M)% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421
6200 So. WESTERN AVE.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

3 ROOM APARTMENT on 2nd floor. 
Tiled bath, newly decorated. $60. 

No pets. Tel. FR 6-6436.

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

FURNITURE CENTER, INC.
Marquette Pk.z 6211 So. Western, PR 8-5875

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

9 iki 6 vaL vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.
- ■ . •

*

navimu (Secretorial Service).
Chicagoje gyvena du brolio 

sūnūs, Jonas ir Antanas, o Lie 
tuvoje sesuo Magdalena Sta
naitienė. Brolis Antanas mirė 
prieš trejus metus. Jis gyveno 
Rio Hondo, Texas.

j Jubiliatas visą savo gyveni
mą pašventė visuomeniniam 
veikimui. Gvvendamas Phila- i
'delphijoje jis daug prisidėjo 
prie Lithuanian Musical Hall 
statymo. Atvykęs į Chicagą,

ii tuoj ir čia įsitraukė į darbą. 
Kartu su broliu Antanu parda
vė už $100.000 Lietuvos bonų. 
Buvo vienas iš sumanytojų skri 
dimo i Lietuvą (ėjo finansų ko
misijos pirmininko pareigas). 
Jau 32 metai kaip yra Lietuvių 
Prekvbos Rūmu narvs ir direk-* U w
torius. 1967 m. vadovavo 75 as 
menų ekskursijai į Expo (Mon 
trealį, Kanadą).

< ganizavimo Dariaus —
Posto 
namo 
buvo 
metus 
metus
gelį metų priklausė Vyčių Sen- 

r ior kuopai.
Dabar jubiliatas, kaip sako

ma, yra išėjęs į pensiją. -Kor.

kur pats 
suorganizuoti ir įsteig-

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME 
LOANS INSURED

INSURED
SAVINGS

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

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-8243

st. ir Ashland Ave 
padėjo 
ti.

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

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

Nuo susior- 
Girėno 

271 daug prisidėjo prie 
statybos. Vienus metus 
posto komandierium, 7 
finansų tvarkytoju ir 27 
direktorium. Per dau-

CTA
Chicago tranzito administra

cijos (CTA) policija pralenkė 
ir suėmė po iškelto traukinėlio 
linija prie 47 gatvės besislaps
tantį “pasižymėjusį CTA ra- 
pistą” Joseph Taylor, 19 metų 
amžiaus iš 807 W. 79th Street, 
kurį keturios f. išprievartautos 
moterys atpažino. Jis apkal
tintas keturiais moterį] CTA 
traukinėliuose Išprievartavi
mais, keturiais ginkluotais api 
plėšimais, dviem vagystėmis 
ir sumušimu ir t. t.

Taylor turėjo išsidirbęs savo 
“taktiką”: jis CTA traukinyje 
nutaikęs savo auką ją privers
davo drauge eiti į vagone esan
čią tuščią konduktoriaus kabi
ną, į kurią Įeiti buvo įsitaisęs 
specialų raktą.

“rapištas” pakliuvo

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESRPOSYLTORG)

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

įvairiu prekių paritinki mas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai.
— Moskovitch ir Zaporozhets, maistas, doleriniai CertifikataL

Vedėtas E. ŽUKAUSKAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

GEROS DOVANOS
šios knygos parduodamos dabar "NauilanoM'* »u 

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

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

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTORA — ŽIAURŪS ŽMONIS.
Kelionės po Europą įspūdžiai Vietoje $2.00 dabar
tik $1.50

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus žokt arba
monoy orderį

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

LEONAS REAL ESTATE
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

— Lietuvių Fondo Tarybos 
posėdis įvyks sekmadienį, ba
landžio 4 d., pirmą valandą 
fondo būstinėje, 2422 W. Mar
quette Rd., Chicagoje.

— Dvieju gydytojų drobėje 
paveikslais iliustruoti praneši
mai apie pagalbą alkoholi
kams, naujus širdžiai vaistus, 
sunkiausio — reumatinio art- 

Kibina ai- rito gydymą, prigimtų ir įgim- 
j gal už tą patį simbolį vieną do- tų odos dėmių — apgamų tvar

kymą, plaukų slinkimą — Al- 
vudo vakaronėj šį šeštadienį, 
balandžio 3 d., 6 vai. vak. Mar
quette Parko parapijos salė. 
Mok. Domės Petrutvtės žodis ir 
filmas apie (vaiko asmenybės 
ugdymą. Mok. Zuzanos Gird- 
vainytės ir Povilo Dirkio pra
nešimai, 
mų reikalai 
jau antrus jiems namus. Vai
kams ir suaugusiems filmai ir 
užkanda nuo 5 v. p. p. Visi lau 
kiami.

Nepaprastas Balandžio 
1-os pranešimas

šv. ,P. Marijos Gimimo Para- 
'pijos klebonas iš Archidiocezi- 
jos gavo raštą, kuriuo praneša
ma, kad pirktas už simbolinį 
vieną dolerį šv. Kazimiero 

į Liet. Kapines tuojau grąžina at-

lerį.

Kaip gyvuliai išsigydo?
Wayne State universiteto 

medicinos studentai vaikšto į 
zoologijos sodą (žvėryną) stu
dijuoti, kaip gyvuliai laikosi 
sveiki ir kaip gydosi apsirgę. 
Ypatingai bus tiriama žaizdų 
laižyino “terapija”...

Ralph Naderio ateitis
Chicagoje, o vėliau net Wa

shingtone vis labiau garsėja 
jaunas čikagiškis advokatas

lietuvių senelių na- 
Alvudas perka

— LB VLhirio Vakarų (Chi
cagos) apygardos valdybos po
sėdis sekmadienį Jaunimo Cen 
tre buvo sušauktas tik paskuti- 
niems reikalams švietimo vajui 
aptarti. Posėdyje dalyvavo: J.

Jasaitis (pirm.), J. Vaičiūnas 
(vicepirm.), M. Pėteraitienė, J. 
Bertašius, A. Būga, K. Radvi
la, K. Rožanskas ir Z. Žiups- 
nys.

— Švietimo vajaus reikalu, 
penktadienį, balandžio 2 dieną, 
Jaunimo centre LB Vidurio Va 
karų apygardos valdyba kvie
čia prijaučiančių ir norinčių 
vajui padėti pasitarimą. Bus 
galutinai sudarytas vajaus ko
mitetas. Komitetas norima su
daryti didelis. Iki šiolei komi- 
tetan sutiko Įeiti apie penkio
lika asmenų. Į pasitarimą Įėji
mas visiems laisvas.

— Rašyt. Birutė Pukelevięiū- 
tė skaitė savo kūrybą ir rodė 
filmą “Auksinė žąsis” Boches- 
terio, N. Y. apylinkės lietu
viams specialiai suruoštame 
lietuviškos filmos ir literatūros 
vakare. Programa buvo įdomi 
įvairaus amžiaus asmenims.

— Kostas Januška nuolatos 
padeda dirbti Amerikos Lietuvių 
Tarybos raštinėje. Baštinės 
darbas ir ten atsilankančių as
menų įvairiais reikalais’ skai
čius yra žymiai padidėjęs. Baš 
tinęs adresas yra 2606 W. 63rd 
St., Chicago, Bl. 60629.

— Rašyt. Karolės Pažėraitės 
naujas romanas iš lietuvių bui
ties “Anapilio Papėdėje” yra 
gaunamas Naujienose. Jis yra 
286 psl., kainuoja 5 dol.

— Lietuvos Dukterų D-jos 
Rockfordo skyrius balandžio 
18 d. Lietuvių klubo salėje ruo 
šia pobūvį . Poškaus kepykloje 
yra renkamos dovanos, kurios 
bus paskirstytos atsilankiu
siems i ši vietinės labdarybės 
parengimą.

— Mok. O. Razutienės pastan 
gomis ir vietos LB skyriaus bei 
Švietimo Tarybos parama Los 
Angeles, Calif, pradėjo veikti 
aukšt. lituanistikos mokyklos 
klasė. Joje mokosi 13 mokinių. 
Moko B. Brazdžionis, J. Koje
lis, U. Kubilius, I. Medžiukas, A. 
Rūta taip pat O. Razutienė.

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

NAMAI MIELAS TURTAS
MODERNUS ir patogus 6 metų mū

ras. 2 butai po 5 kamb. ir dar prie 
abiejų butu atskiri kambariai su vo
niom ir įėjimais. Šiltas beismantas, 
2 šildymai, naujam Marquette Parke. 
$45,000.

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.

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

GRAŽUS 2 BUTU mūras. 2 po 6. 
N^uias šildymas sazu. Air conditioned. 
Didelis lotas, mūro garažas. $31.500.

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

2 GERI MURINTAI NAMAI Brigh
ton Parke. Duoda virs $16.000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už S52,500.

PLATUS I/OTAS. 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:
Namų, automobi
liu. gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios i šs i mokė

jimo sąlygos.
J. BACEVIČIUS

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

* 1 ■" ....... *

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660 
----------------------------------------

2 PO 6 MŪRINIS, 2 atskiri karštu 
vandeniu šildymai gazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobiliu garažas. Mar- 
ąuette Parke. S32.000.

PUIKI 4 MIEGAMU. 2% vonios, 
1 metų mūrinė rezidencija. Išbaigtas 
rūsys, radiant šilima gazu. 2 blokai 
nūn HirVnrv lauku $49.500.

KAMBARIU 8 ir pfu mūras. Ra
diant šilima, aluminijaus langai. 2 
automobiliu garažas, geroje vietoje. 
Tik S24 200

8 BUTU 6 METU MŪRAS. Karšto 
vandens šilima gazu. aluminijaus lan
gai. automobiliams pastatyti vieta. į 
vakaru* nno Pulaski Ave." $115.000.

20 BUTU IR KRAUTUVU.. Degtų 
plvtu 20 metu mūras. Flexikor kon
strukcija. Paiamu virš S29,000 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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET

Tek REpublic 7-1941 
--------  --- _ j

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE. 

CHICAGO, ILL. 60609 
TEL: VI 7-3447

♦ Pianisto Manigirdo Mote- 
kaičio studijos mokinių koncer
tas įvyks š. m. balandžio 2 d., 
penktadienį, 7 vai. 30 min. vak. 
Jaunimo Centro didžiojoj salėj, 
5620 So. Claremont Ave-, Chi- 
cagoj. Programoje greta forte
pijono muzikos kūrinių bus 
vargonų muzikos ir solo dainų, 
kurias išpildys mokiniai, studi
juojantys lygiagreta abi šio mu
zikinio meno šakas. Visi ma
loniai kviečiami atsilankyti.

(Pr).

Fed^rallnių ir vafstifos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimai • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašu paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE

Simaitis realty 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

WHERE YOU BANK OR WORK

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

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

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso 
me. Nudažome namus H lauko ir at- 
iekame ‘'tuckpointing” darbus. Esama 

apdrausti, visas darbas garantuotas.
S k a m binkit 

LA 1-6047

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

BUYU.S. 
SAVINGS 
BONDS




