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ANO KONFLIKTAS
MASKVA DAR SPARČIAU RENGIASI

SURUSINTI UŽGROBTAS TAUTAS
MASKVA. — Neseniai pasibaigusiame 24-tame sovietų ko

munistų partijos kongrese nemažą vietą partijos vadų kalbose 
Užėmė respublikų nacionalizmo klausimas. Jo partijos kongresas 
nenagrinėjo, nebuvo jokių pastabų apie sovietų žydų nerimavi
mą ar Krymo totorių pastangas sugrįžti į savo tėvynę, tačiau 
visa eilė respublikų partijų vadų,kalbėjo apie tautybių sujungi
mą į vieną “sovietinę kultūrą”. Pirmas apie tą sujungimą pra
bilo Latvijos August Voss, pabrėdamas, kad atskiroms tautybėms 
reikia bendradarbiauti ne tik ekonominiuose klausimuose, bet 
reikia keistis kadrais ir daugiau rūpintis ne atskirų respublikų 
gerbūvių, bet visos “socialistinės tėvynės” reikalais.

Didžiausias rusų pataikūnas 
buvo Uzbekistano partijos va
das, sveikinęs rusų tautą, kaip
“vyresnį brolį”, “tikrą visų tau
tybių draugą”. Jo tauta am
žiams esanti susirišusi šventais 
ryšiais su rusi) liaudimi. Rusų 
kalba esanti visų tautų susipra
timo ryšys.

Uzbekui pritarė Turkmėnijos 
vadas, siūlydamas sumaišyti vi
sas Sovietų Sąjungos tautybes 
Į vieną “sovietų kultūros bend
ruomenę”.

Pats Brežnevas davė toną ši
tokiems pasiūlymams, trumpai 
paminėdamas Įvairių tautų “laip
snišką suartėjimą”.

Lietuvos kvislingas Antanas 
Sniečkus puolė savo kalboje kon
grese “šovinizmo ir nacionaliz
mo apraiškas”. Jis irgi gyrė Tu
sų liaudies kultūrą ir siūlė di
dinti “kultūrinių vertybių pa
sikeitimą”, nes atskirų tautų 
kultūros galinčios žydėti tik vie
nos kitas “praturtindamos ir su
jungdamos”.

Azerbaidžiano komunistų va
das Alijevas kritikavo knygas 
ir kitus leidinius apie atskirų 
tautų kultūras. Jis ragino šį 
“vienašališką” reiškinį pašalin
ti ir daugiau leisti knygų apie 
tautų bendruomenę ir kultūrų 
sujungimą į vieną “sovietinę 
liaudį”.

Kirkizų vadas piktai panei
gė Kinijos skleidžiamus gandus, 
kad jo respublikos žmonės yra 
rusinami. Tai esąs šmeižtas Di
džiojo Chano nacionalistų, ku
rie prievarta nutautina savo ma
žas tautybes.

Visos šios kalbos ir pareiški
mai apie “didžiąją rusų liaudį” 
rodo, kad komunistų partija 
žengs dar sparčiau visų savo im
perijos tautybių suvirškinimo, 
nutautinimo keliu.

Riaušės Los Angeles 
jaunimo koncerte 
LOS ANGELES. — Jaunimo 

muzikos koncertas, prasidėjęs 
praėjusios savaitės penktadienį 
sudarė Los Angeles policijai di
delių sunkumų. Jau pačią pir
mąją dieną policija suėmė 111 
jaunų muzikos mylėtojų, šeš
tadienį suimta 90, o sekmadienį 
129. Policija sužeidė du asme
nis, tačiau narkotikų paveikta 
minia sužeidė keturis policinin
kus ir sužalojo 5 policijos au
tomobilius.

NEW YORKAS. — Buvęs kon 
greso narys, baptistų parapijos 
klebonas Harleme Adam Clay- 

* ton Powell paskelbė sekmadienį, 
kad jis pasitrauks iš kunigo pa
reigų ir apsigyvens pastoviai 
Bahamos saloje Bimini.

S. MORITZ. — Šveicarijoje 
mirė žinomas Vokietijos auto
mobilių gamintojas, gabus inži- 

ų nierius, lėktuvų konstruktorius 
Fritz von Opel, 71 metų.

IŠ VISO PASAULIO

DETROIT’AS. — General Mo
tors prašo visus “Vega” auto
mobilių savininkus atvežti tuos 
modelius pas pardavėjus, nes 
reikia pataisyti kai kuriuos me- 
'chaninius trūkumus.

SAIGON AS. — P. Vietname 
amerikiečių kareivių skaičius 
prieš pat Velykas sumažėjo 5,400 
ir dabar Vietname yra 296,500 kiekvieną proga susitarti su Egiptu. Jis nieko neturįs prieš 
amerikiečių kareivių. t Izraelio karinių jėgų atitraukimą nuo Suezo kanalo, su sąlyga,

r kad Egipto kareiviai ar sovietų karinis personalas Egipte neper-
LONDONDERRY. - siauri- žengs įana]0 jr neužims dabartinių Izraelio pozicijų. Dayanas 

nėj Airijoj Velykų dieną įvyko p^jg^ė prieš Izraelio sugrįžimą į senas sienas, buvusias prieš 
susikirtimų tarp kariuomenės ir ?%7 metų karą. Jis priminė ir neseniai įvykusi Izraelio darbo 
katalikų jaunimo. Devyni britų partį jos suvažiavima, kuris pasisakė už nemažus sienų pakeitimus, 
kareiviai buvo sužeisti.

ORPINGTON. __ Anglijoje Generolas Dayanas pareiškė
prasidėjo pasaulio čigonų šuva-‘savo susirūpinimą naujais gin-
žiavimas, kuriame dalyvauja či
gonai iš 15 valstybių. Kalbė
tojai nusiskundė čigonų skai

čiaus .mažėjimu. Hitlerio val
džia' išžudė "apie pusę” milijono 
čigonų, o dabar čigonai patys 
išnyksta, susimaišydami su ki
tomis tautomis.

PEKINAS. — Kinijoje viešin
čius stalo- teisininkus kinai ma
loniai priėmė. Pekino gatvė
se minios žmonių sekioja ilga
plaukius amerikiečius.

TOKIJO. — Tokijo guberna
toriaus rinkimus laimėjo ligšio
linis meras Minobe, socialistas ir 
premjero Šato vyriausybės kri
tikas.

T AN CANH. — Vietnamiečiai 
vis dar ginasi apsuptoje artile
rijos bazėje nr. 6, astuonios my
lios nuo Laoso sienos. Bazę puo
la keturi šiaurės Vietnamo pul
kai, apie 6,000 vyrų.

PHNOM PENSAS. — Kam
bodžos premjeras Lon Nol po 
dviejų mėnesių gydymo Hava
juose vėl sugrįžo į Kambodiją. 
Jis buvo suparaližuotas ir dar 
dabar negali be pagalbos vaikš
čioti.

DETROITAS___ Vienas per-
greit važiavęs automobilistas su
kėlęs ant 94 kelio prie Detroi
to visą seriją katastrofų, ku
riose žuvo 7 ir buvo sužeisti 26 
asmenys.

San Francisco miesto meras Joseph 
Alioto patrauktas į teismą už pinigi

nes suktybes.

Du Amerikos politikai, kuriems greičiausiai teks varžytis dėl prezi
dento vietos 1972 metę rinkimuose. Kairėje — prezidentas Nixonas, 

dešinėje sen. Edmund Muskie.

IZRAELIS PASITRAUKTU NUO SUEZO.
JEI EGIPTAS NEPERKEPTU KAREIVIU

TEL AVIVAS. — Izraelio gynybos ministeris Moshe Dayan 
televizijos spaudos konferencijoje pareiškė, jog reikia išnaudoti

klais, kuriuos Egiptas gauna iš 
sovietų. Sekmadienį “New York 
Times” pranešė, kad sovietai at
siuntė į Egiptą nemažą skaičių, 
pūčių naujausių savo lėktuvų 
— Mig-23. Tie lėktuvai ir kiek 
senesni Mig-21 modeliai, Da- 
yano žodžiais, padrąsina Egip
tą kalbėti apie naujus karo veiks
mus. Dayanas pabrėžė tačiau, 
kad Izraelis vis vien yra ge
riau ginkluotas už Egiptą.

Suezo kanalas sudaro Izrae
liui puikią gynybos liniją, ta
čiau jei būtų pratęstos karo pa
liaubos ir prasidėtų derybos dėl 
sienų, Izraelis pasitrauktų nuo 
kanalo, jei jis būtų prižiūrimas 
ir jei egiptiečiai pažadėtų neper- 
kelti per kanalą karinių jėgų.

Kaire vėl įvyko arabų valsty
bių diplomatų pasitarimas, svar
stąs Jordano reikalus ir palesti
niečių skundą prieš karalių Hu- 
sseiną, kuris norįs sunaikinti 
palestiniečių partizanų organi
zacijas. Jordanas buvo kviestas 
Į šį pasitarimą, tačiau nutarė 
atstovo nesiųsti. Arabai nuta
rė išaiškinti, kas sulaužė pernai 
rugsėjo mėnesį pasirašytą su
sitarimą, užbaigiantį Jordano ci
vilinį karą.

Jordane partizanai pažadėjo 
išeiti iš sostinės Ammano ir per
sikelti į Jordano upės slėni, ta
čiau šiauriniame Jordane parti
zanai keliose vietose puolė ka
riuomenės stovyklas ir policijos 
įstaigas. Partizanai susprogdi
no ir Ghor irigacijos kanalą. 
Praėjusį savaitgalį Jordane lan
kėsi Sirijos kariuomenės virši
ninkas ir tarėsi su karaliumi 
Husseinu it premjeru Wasfi ai 
Tell.

NEW ARKAS. — Vienas New 
Ybrko gyventojas atvežė prie 
mokesčių inspektoriaus įstaigos 
ir paliko savo sunkvežimį, vertą 
5,500 dol. Inspektorius atrado, 
kad tas Vyras skolingas mokes
čių įstaigai 1,200 dol. už nesu
mokėtus mokesčius 1969 m. Pi
lietis paliko inspektoriui laišką, 
sakydamas, kad įstaiga gali pa
siimti jo sunkvežimį, nes pinigų 
jis neturįs-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦

♦ Čikagoje mirė vienas iš 
trijų jaunuolio kurie Ąrlingto- 
no mokykloje sausio 20 d., lau
žė duris, o išlaužė sieną ir lu
bas, kurios juos sunkiai sužeidė. 
Miręs jaunuolis buvo suparali- 
žuotas, jam buvo rengiamasi 
daryti operaciją.

Valstybės departamentas 
didina spaudinį. Izraeliui. De
partamento pareigūnas pareiš
kė, kad Izraelio užsispyrimas 
privedė prie naujų sovietų gin
klų siuntimo Egiptui.

Į
0 Čikagoje policija suėmė du 

vyrus, kurie kaltinami ruošę 
atentatą prieš merą Daley ir pla
navę nužudyti! negrą kunigą 
Jesse Jackson.

Egiptas reikalauja Izraelio 
pasitraukti nuo Suezo kanalo be 
jokių sąlygų.

♦ Greit Amerikoje 6% pa
brangs lėktuvų bilietai.

♦ New Yorke bomba sužalojo 
Pietų Afrikos gen. konsulato pa
statą.

♦ Pakistanas paskelbė, kad 
Kinijos vyriausybė, pažadėjusi 
Pakistanui pagalbą, jei Indija 
pradėtų karo veiksmus.

Du Vidurinięję Vakarę rašytojai gavo Amerikos Raiytoję Draugę 
premijas už savo knygas. Kairėje Edward Robb Ellis ii Kewanee, 

Illinois. Dėžinėje Don Oakley ii Aurora, Ohio.

Čilės darbininkai 
nenori dirbti

SANTIAGO. — Socialistinė 
Čilės vyriausybė turi rimtą pro
blemą ir nežino, kaip ją paša
linti. Darbininkai, jausdami, 
kad valdžia yra “jų”, pradėjo 
laužyti darbo discipliną. Per 
paskutinius kelis mėnesius pra
monės darbininkų “susirgimas” 
pasiekė 25%, o pirmadieniais ne
atėjimas į darbą siekia 40%. 
Darbininkai, jei iš viso pasiro
do darbe, vėluojasi ir įmonėse 
mažai tedirba.

Čilės darbo ministeris, komu
nistas Jose Oyarce-Jara nutarė 
su unijų centro pareigūnais 
steigti visose įmonėse darbinin
kų tarybas, kurios pačios pri
žiūrėtų darbininkų elgesį. Pre
zidento Allendes vyriausybė pa
kėlė darbininkų atlyginimus 
35% ir įvedė kainų kontrolę. 
Darbininkai jaučiasi patenkinti. 
Darbdaviai bijo atleisti iš dar
bo nepaklusnius ar tinginius 
darbininkus, todėl gamyba nu
krito. Prieš prezidento rinki
mus rugsėjo mėnesį gamyba Či
lėje buvo pakilusi 4.6%, tačiau 
išrinkus Allende, gamyba suma
žėjo apie 9%.

Padėtis Ceylone
COLOMBO. — Ceylono vy

riausybė kai kuriose provinci
jose ir miestuose, kur dar te- 
besiaučia .kairieji sukilėliai,.įve
dė draudžiama laika ištisas 24 
vai. ir Įsakė kareiviams šaudy
ti kiekvieną, kuris pasirodys 
gatvėse. Pačioje Ceylono sos
tinėje gatvėse draudžiama vaikš
čioti nuo 4 vai. po pietų iki 6 
vai. ryto.

Sukilimas vyriausybei negre
sia, tačiau jis smarkiai pakenkė 
normaliam Ceylono gyvenimui. 
Krautuvėse trūksta prekių, gy
ventojai stovi ilgose eilėse prie 
maisto krautuvių. Susisiekimas 
sutrikęs. Kariuomenės patru
liai ir barikados tikrina pra
eivius, stabdo automobilius ir 
juos krečia.

Sukilėliai Įsibrovė Į kariuo
menės armijos štabą 18 mylių 
nuo Colombo miesto ir nušovė 
tris karininkus. Vyriausybė ėmė 
pardavinėti maistą pati, norė
dama užkirsti kelią prasidėju
siai spekuliacijai. Visi juodo
sios rinkos pirkliai bus šaudomi 
pagal valdžios dekretą.

FORT WORTH. — Texas teis
me du vyrai buvo apkaltinti, ban
dę Į pašto siuntinį įdėti dvi nuo
dingas gyvates ir pasiųsti jas 
savo priešui. Jiems gresia ka
lėjimo bausmė iki 1 metų.

PAKISTANAS SKELBIA SUNAIKINĘS 
DVI INDIJOS KARIUOMENĖS KUOPAS

KARACHI. — Pakistano vyriausybė paskelbė, kad Rytų 
Pakistane kariuomenė sunaikino iš Indijos įžengusias dvi kuo
pas Indijos pasienio sargybos vyrų.. Indijos vyriausybė paneigė 
žinią, kad jos daliniai veikę Rytų Pakistane, tačiau pranešė, kad 
kariuomenė buvo pasiųsta į R. Pakistano pasienį, kur pakistanie
čiai valo sukilėlių valdomus pasienio miestus. Kinijos spauda kar
toja Pakistano skelbiamas žinias apie Indijos kišimąsi į Pakis
tano reikalus. Kinija duosianti Pakistanui visą reikalingą paramą. 
Kinija kartu pasmerkė Ameriką ir Sovietų Sąjungą už notas Pa
kistano vyriausybei.

Š. Vietnamo rinkimai
HONG KONGAS. — šiaurės 

Vietname įvyko komunistinio 
stiliaus rinkimai i Tautinę 
Asamblėją. Demokratiniam pro
cesui Hanojaus valdžia tik tiek 
leidžia pasireikšti, kad į 420 
asamblėjos vietų leidžiama pa
rinkti atstovus iš 529 kandida
tų. Iš jų tik 7 pavadinti nepar
tiniais kandidatais, kiti visi iš 
komunistų Įsteigto, vadinamo 
Tėvynės Fronto.

Manoma, kad šių rinkimų pro
ga bus pakeista ir vyriausybės 
sudėtis. Asamblėja turės išrink
ti naują prezidentą, kuris parei
gas perėmė mirus 1969 metais 
Ho Chi Minhui.

Pirmi šiaurės Vietnamo asam
blėjos rinkimai buvo 1956 me
tais. Gyventojai tada išrinko į 
asamblėją ir 70 nepartinių at
stovų, nepriklausančių komu
nistų partijai. Jie visi greitai 
dingo nežinia kur. Asamblėjo
je iki pernai metų dalyvavo ir 
Pietų Vietnamo 89 “atstovai”. 
Tik Įsteigus laikiną revoliuci
nę Viet Congo vyriausybę, tie 
pietiniai atstovai buvo panai
kinti.

Vasario 16 minėjimai 
Argentinoje

Elta yra gavusi Argentinos 
spaudos iškarpas, kuriose atžy
mėtas Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo paskelbimo sukak
ties minėjimas Buenos Aires 
mieste. Du Buenos Aires dien
raščiai, “La Nacion” ir “La 
Prensa” apie Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo sukak
tį rašė keliais atvejais ir žinias 
dėjo pirmuose puslapiuose. Abu 
dienraščiai Įdėjo nuotraukas, ku
riose pavaizduoti Argentinos lie
tuviai, vasario 16-sios proga 
(merginos su tautiniai rūbais) 
padėję vainiką ties San Martin, 
Argentinos išlaisvintojo pamin
klu, Buenos Aires mieste. Laik
raščiai plačiai citavo Argenti
nos lietuvių veikėjų kalbas.

Argentinos lietuviai, jų or
ganizacijų Taryba 1971 m. va
sario mėn. priėmė rezoliuciją 
53-jų nepriklausomybės atsta
tymo metinių proga. Rezoliuci
joje buvo pagerbta atmintis lie
tuvių, žuvusių dėl laisvės 1812, 
1831, 1863, 1905, 1941 ir par
tizanų kovų, 1944—1952 m. lai
kotarpyje, metu, pasmerkti So
vietų Sąjungos nusikaltimai ir 
reikalauta, kad Sovietų Sąjun
ga atitrauktų savo dalinius, val
džios aparatą bei komunistų 
“kolonas” iŠ Lietuvos. Argen
tinos tauta ir vyriausybė pra
šomi iškelti Lietuvos laisvės 
klausimą J. Tautose ir įvairio
se tarptautinėse konferencijose. 
Ta proga vėl iškeltas klausimas: 
Argentina turėtų leisti krašte 
veikti Laisvosios Lietuvos di
plomatiniams atstovams. Tie

Pakistane smerkiamas Sovie
tų Sąjungos prezidento Podgor- 
no laiškas vyriausybei, raginan
tis nutraukti Rytų Pakistano 
gyventojų žudymą. Pakistano 
musulmonų lygos pirmininkas 
Gayumm Khan kritikavo sovie
tų notą, nurodydamas, kad so
vietai siuntė tankus net į sveti
mas valstybes: Vengriją, Len
kiją ir Čekoslovakiją, kada jose 
Įvyko sukilimai.

Pakistano pranešimas apie 
dviejų Indijos kuopų sunaikini
mą vėl padidino užsienio stebė
tojų baimę, kad gali įvykti Pa- 
kistano-Indijos susikirtimas. Ne
abejojama, kad Indija visais bū
dais remia Rytų Pakistano ben
galus, nors viešai ir neprisipa
žįsta tą daranti. Indija pareiš
kė Pakistanui protestą už tri
jų pasienio policininkų pagro
bimą. Pakistanas kaltina In? 
diją, kad ji siunčia bengalų su
kilėliams ginklų. Pakistanas 
labai išpučia Indijos pagalbą, 
siekdamas sustiprinti krašte 
vieningumo dvasią ir suversda
mas visą kaltę dėl bengalų su
kilimo Indijai.

Svarbiausias klausimas/ ką 
darys komunistinė Kinija, jei 
Rytų Pakistane sukilimą nepa
vyktų numalšinti. Kinija remia 
Pakistaną, ir duoda jam ginklų. 
Kinijos santykiai su Indija yra 
šaltoki. Jei paaiškės, kad Indi
ja tikrai kišasi ir remia R. Pa
kistano sukilimą, Kinija gali 
ateiti Pakistanui į pagalbą. Tuo 
atveju iš civilinio Pakistano ka
ro galėtų išsivystyti pavojingas 
Azijos milžinų karas.

Stambus veikalas
šių metų pradžioje Švedijo

je išleistas stambus baltistikos 
veikalas (590 psi.), “Donum 
Balticum”, skirtas pagerbti nor
vegų kalbininkui Christian S. 
Stang‘ui, nusipelniusiam baltis
tikos ir slavistikos srityje. Rin
kinį išleido švedų leidykla “Alm- 
qvist-Wiksell”, Stockholme.

Pažymėtina, kad veikale ra
šo kalbininkai, gyveną abiejo
se geležinės uždangos pusės: Lie
tuvos, Lenkijos, Sovietų Sąjun
gos, JAV, Australijos, Vokieti
jos ir kt.

Iš okup. Lietuvos mokslininkų 
įdėti straipsniai: praėj. metais 
paslaptingai dingusio prof. J. 
Kazlausko, V. Ambrazo, S. Ka
raliūno, V. Mažiulio, K. Morkū
no, A. Sabaliausko, V. Urbučio, 
A. Valeckienės, Z. Zinkevičiaus, 
iš gyvenančių Vakarų pasauly: 
L. Jurgutytės - Baldauf, P. Jo
niko, A. Klimo ir J. Lingio. Vei
kalas laikomas vienu stambiau
sių lyginamosios baltistikos lei
dinių, išleistų Vakaruose. (E)

ryšiai buvo nutraukti 1945 me
tais. Argentinos lietuvių re
zoliucija rado plataus atgarsio 
Buenos Aires ir kitų miestų 
spaudoje. (E)



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ 
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

KELKIMĖS ŽMONIŠKAM GYVENIMUI

Gamtos dėsniams turime paklusti, jei norime gyvais 
dar puskapį metų išlinktū

Norėdami žmonėmis išlikti ant 
šios žemės dar puskapį metų, 
kiekvienas turime būtinai keltis 
iš nežmoniškumų. Taip šiomis 
dienomis mokslininkų suvažia
vime tvirtino šio krašto moksli
ninkas prof. Van Rensselear 
Potter, vienas iš direktorių Re
search Laboratorijos Wisconsin 
universitete. Jis teigė, kad no
rėdami ilgėliau žmoniškai gy
venti, turime sutvarkyti šio pa
saulio netvarką. Etiškai—žmo
niškai, pagal jį reikia tvarkyt
kaimus, miestus, miškus, tarp
tautinius santykius, senelių rei
kalus ir gėrybių sunaudojimą.
Griebkimės už žmoniškos veiklos

Žmogus šią žemę visokerio
pai suteršė — tik žmogus ir ga
li ir turi visokiausius teršalus 
iš savęs ir aplinkos prašalinti. 
O kad pajėgtume savyje ir ap
linkoje netvarką mažinti, turi
me paklusti gamtos, jei norit, 
Dievo, nustatytai žmogaus gy
venimo bei jo elgesio tvarkai.

Minėtas mokslininkas šio kraš
to mokslininkų suvažiavime tvir
tino, kad šiandieninis žmogaus 
elgesys yra be plano, be pasi
ruošimo, nekontroliuojamas ir 
nepatikimas. Už tai žmogus su
kūrė pasaulyje netvarką. Visi su
laukėm netvarkingos žmonijos 
laikų. Už tai reikia kiekvienam 
iš mūsų liautis vien dejavus, o

Prof. Van Rensselear Potter 

imti pradėti elgtis pagal gam
tos mums nustatytus dėsnius.

Atsisakykime netikusios 
elgsenos

Minėtas Wisconsin universite-' 
to profesorius tvirtina, kad vi
sų tautų išlikimas priklauso nuo 
Amerikos išsilaikymo. Nelaimė, 
kad ir šiam kraštui jau gresia 
trejopa blogybė. 1) Čia neišpa-( 
sakytas prisiveisimas netvar-1 
kingų asmenų. 2) Grobuoniškas 
— kompulsyvus gėrybių naudo-*
jimas. 3) Įvairiopi teršalai. Už 
tai, gelbėdami save, turime pa
dėti gelbėtis šiam kraštui. Rei
kia visiems atgimti priėmimui 
trijų išlikimui būtinų gyveni-
miškos dorovės — etikos dės- 
nių. . j

1. Reikia bažnyčiai liautis 
trukdžius žmonių prieauglio 
kontroliavimą susilaikant nuo 
pastojimo, žmonių prieauglis 
turi būti atsakantis aplinkos 
galimybėms. Negerai, kad se
niau žmonės nesitvarkė su gim
dymais. Tada dažnai moteris po 
keliolika vaikų gymdydavo, bet 
tik kelis užaugindavo, nes įvairio 
pu ligų giltinės tvarkė žmonių 
prieauglį. Marai, raupai, šilti
nės, difteritas, sifilis šienaute 
šienavo jaunus ir mažus. Da
bartinei medicinai daugelį ligų 
nugalėjus, tuo pačiu gausumu 
gimdant, gavosi žmonių pertek-1

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽE
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės 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 kiekvieną, 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 - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., 
kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE
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Susivienijimo Lietuviu Amerikoje Pildomosios Tarybos suvažiavimo kovo 26—28 d. d. pertraukos metu. Iš 
dešinės į kairę — Eufrozina Mikužiūtė, iždininkė; Povilas Dargi s, prezidentas; Algirdas Budreckis, sekret.

lius. Susikimšę žmonės auga ne
žmoniškais. Juk jau šiandien 
nei policija, nei kalėjimai nesu
tvarko palaidų žmonių gaujų. 
Langai mokyklų daužomi, gat
vėse žmonės piaustomi, negimu
sieji net pusės metų amžiaus už 
šešis šimtus žaliukų naikinami 
— ir taip ir dar kitaip dedasi 
šio krašto ligoninėse.

2. Atkalbėti reikia žmones 
nuo perdidelio liuksuso, pvz., 
nuo negaminimo pietų namuose, 
ir nuo teršimo savos aplinkos 
įvairiausiais būdais. Reikia ap
saugoti žmogų, žemę, vandenį 
ir orą nuo įvairiopų pakenkimų. 
Kiekvienas žmogus turi teisę 
kvėpuoti grynu oru, gerti šva
rų vandenį, gyventi nesuterš
toj — natūralioj, ramioj gam
toj.

3. Amerikiečiams reikia su- 
žmoniškėti — už tai auklėkimės
patys ir auklėkime vaikus svei
kam gyvenimui. Jei norime 
žmonėmis išlikti ir normaliai sa
vo gyvenimo dienas praleisti, 
visi turime imtis atsakomybės 
už savęs ir aplinkumos pageri
nimą. . ., , ......
Tvarkykimės nuo šių Velykų

Turime su Kristumi Velykose 
keltis iš visų savų menkiekių. 
Pradėkime visi trejopai tvarky
tis. 1. Gerinkime — puoškime 
savo aplinką. 2. žmoniškėkime 
savais elgesiais patys. 3. Auklė
kime tikrais žmonėmis savo vai
kus savu pavyzdžiu, o ne liežu
viu. šitaip trejopais elgdamie
si, mes pajėgsime laimingesnio 
gyvenimo susilaukti. Atminki
me — kelkimės pirmiausia visi 
gydytojai tikrai žmoniškam el
gesiui: pradėkime kiekvieną pa
cientą individualiai gydyti. Vi
si lietuviai gydytojai atlikime

■ mums didžios garbės teikiantį 
!darbą.

Su Velykomis turi keltis, nuo 
daktarų neatsilikdami, ir mūsiš- 

; kiai kunigai. Negalima jiems 
toliau abejotina veikla užsiimti,

POEZIJOS PAVASARIAI
Amžina tautos dvasia, 
Laimink mūsų sieki — 
Vėl gyvenki mumyse, 
Giesmėje skambėki.

Vincas Jonikas
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia . , . ... , , 

lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas P'^-> įsakinėti, Kad uz gerą vei- 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste- klą dangus, o už blogą — pek

la mums gatava, šiandieninis 
žmogus senai tokių gąsdinimų

buklus. Drama tiška! besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

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

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

Kišeninio formato, 157 psL S2.00.
3. Bernardas Brazdžionis, DIDŽIOJI KRYŽKELĖ. Eilėraščiai. 112 psl. 

Kaina S1.00.
4. Kazys Bradūnas, 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 Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psL $2.00.
9. Pranas K ozu lis, DULKĖS EŽERE. Eiles, 62 psl. $0,75.

10. Pranas Naujokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika, 64 psl. $2.00.
11. Alė Rūta - Nekeitė, 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 Rukia, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI 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, $1.00.
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 jų apra

šymu ir gausybe dainų. 80 psl. $2.50.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poeziją 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. Ralsted St.. Chicago, ni. 60608

nebijo — ir savo keliu žygiuo
ja, jei jis nebuvo tinkamai — 
suaugusiųjų pavyzdžiu išauklė
tas. Bažnyčių išlaikymas lie

tuviams labai daug kaštuoja. 
Todėl jos turi pradėti gyveni
mo dėsniais pagrįstą veiklą. Ne
gali ir toliau bažnyčia likti tik 
pinigų susirinkimo vieta.* Negali 
toliau dievobaimingos moterė
lės nedievobaimingai elgtis: jos 
negali toliau savą netvarką pa
rapijoje užmesti nekaltiems as
menims, kad paskui nesiorien- 
tuoją klebonai kaltintų nekal
tus asmenis.
Turi ir jaunimas keltis iš blogio

šiandien nėra vietinio blogio: 
jis plečiasi į tarptautinį. Turi 
keltis iš blogio ir jaunimas. Vi
si mūsiškiai, visi Šio krašto ir 
kitų šalių jauni žmonės turi 
jungtis veiklai prieš visokeriopą 
blogį. Vien amerikiečių atėmi
mas iš karo lauko nepanaikins 
karų, jei kitas kraštas to neda
rys. Reikia, kad visi kraštai 
tvarkytųsi, kad visų šalių jau

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBOS 
ĮGALIOTINIŲ DIREKTORIŲ POSĖDŽIO

Koyo 26 dieną įvjfco Chica- 
gos Lietuvių Tarybos įgalioti
nių — direktorių susirinkimas 
naujose ALT ;■ patalpose, 2606 
W. 63rd St. .Gaila, iš 28 įgalio
tinių atsilankė,- berods, tik 16, 
nors oras buvo gana prielan
kus >— tai apsileidimas.

nantis aukų sukėlimu, spaudos 
informavimu, radijo praneši
mais, bei telegramų siunti
niais. Turėta nemažai nesklan 
durnų. Tiek supuolančių dar
bų per taip trumpą laiką dar 
nėra turėta, ypač kad tuo pat
laiku reikėjo rūpintis ir Va-

Pirm. kun. A. Stašys pateikė sario 16 minėjimu. Šiemet 
gana ilgą ir Jšsainų raportą iš ypatingai buvo nelengva prob- 
Tarybos darbiu Pradedant ge-‘lema gauti tinkamus prdgra- 
nocido paroda, tutėta Town mos dalyvius. Susirašinėjimai, 
of Lake parapijos svetainėje, telefonai, maldavimai, pasiža-
Kudirkos, Bražinskų ir Simo- dėjimai, vėl atsisakymai...
kaičių nuotykiais. Tiems rei-
kalams prisiėjo padėti daug 
rūpesčių, darbo, posėdžiavi
mų ir bendradarbiavimo su ki 
tomis organizacijomis rūpi

Vasario 16 minėjimas, įvykęs 
vasario 14 d. Marijos Aukštes
niosios Mokyklos auditorijoje, 
visgi davė pasitenkinimą ir 
džiaugsmą. Publikos atsilan
kė ir buvo net perpildyta salė.

■ bai ir komisijoms po daug nuo 
vargio ir padėtų pastangų pa
reiga buvo atlikta.

Susirinkimas nutarė surink
tas aukas sumoje $9,000.00 per 

I duoti Amerikos Lietuvių Ta
rybai.
DRAUGIJŲ KONFERENCIJA

Nors per eilę metų Chicagos 
ir apylinkės organizacijų — 
draugijų bei klubų konferen- 
cijo būdavo šaukiama spalio 
bei lapkričio mėnesiais, kad 
galėtų išrinkti įgaliotinius į 
Chicagos Lietuvių Tarybą, bet 
susidurdavome su nusiskundi
mais, kad belieka per mažai 
laiko naujai valdybai pasi
ruošti Vasario 16 minėjimui. 
Rodosi, jau treti metai kaip 
metinė konferencija tapo per
kelta po Vasario 16 minėjimo. 
Šiemet turėta sunkumų susi
rasti tinkamą patalpą konfe
rencijai. Pagaliau gauta labai 
jauki ir patogi vieta, tai Chi
cagos Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovės patalpose, 6245 S. 
Western Ave., kur bus leista 
pasinaudoti ir automobilių pa
sistatymo kiemu. Konferenci
ja įvyks balandžio 18 dieną 2 
valandą po pietų.

Tad organizacijos, draugijos 
bei klubai yra prašomi pasiųs
ti delegatus, nariai dalyvauti, 
taip pat jau ir pavieniai svečiai, 
atvykti ir aukas paskirti. Čia 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
centro valdyba pateiks rapor
tą iš praeitų metų, kaip ji su-

’ vartojo muomenės pudėlaą 
aukas. Taipjau Chicagos Lietu
vių Tarvbos valdyba išduos 
metinį raportą iš savo darbuo
tės. Susirinkusieji turės progą 
pareikšti savo nuomonę bei 
pageidavimus ką Taryba tū
rėtų veikti įr kaip. Svarbiau
sia, konferencija turės išrink
ti sekantiems metams naujus 
atstovus — direktorius. Pagei
daujama, kad apsiimantieji bū
ti Tarybos įgaliotiniais jaustų 
pareigą būti aktyviais nariais 
ir būtų pasiryžę įeiti valdybon 
arba į reikalingas komisijas, 
ypatingai, kad lankytųsi Tary
bos šaukiamuose susirinkimuo 
se V. Mankus

nimas vienytųsi gėrio įgyvendi
nimui savyje ir senime.

Pirmiausia blogis turi būti 
pažabotas; pro., tokie Madison 
gatvės pavargėliai turi būti pa
talpinti ūkyjež,žmoniškai aprū
pinti ir jiems- atsakantys dar
bai paskirti. Jaunimas neturi 
būti laikomas be darbo. Ir ki
toks negerumas: žudikai, pade
gėjai, maišto kėlėjai bei patvir- 
kėliai turi būti sutvarkyti, juos 
laikinai — kd jie susitvarkys, 
išskiriant iš visuomenės, ir į 
naudingus darbus paskiriami. 
Tik taip ar panašiai blogį izo
liavus, bus gaįma pradėti iš pa
grindų žmogų tvarkyti — auk
lėti. Neišjun^us blogio iš mū
sų aplinkos, negalėsim iš vai
kų susilaukti naudingų asme
nų. Blogi dra igai beveik visada 
nuves šunkeliais geriausius jau
nuolius. Už tai taip dirbkime, 
kad blogi pavyzdžiai nepajėgtų 
žaloti mūsų vaikų. Pirmiausia 
tėvai — ir visi vyresnieji kelki
mės naujam gyvenimui iš rū
kalų, svaigalų, apkalbų ir kito
kio nežmoniškumo. Mokytojai 
stenkitės sudominti vaikus, kad 
jie pamiltų mokslą, lietuvišką 
ir kitokią kultūrą. Tada nerei
kės juos prievarta vežti lietu- 
viškon mokyklon.

Išvada. Pilnutinė žmogaus 
sveikata šalia kūno ir proto svei
katos apima dar ir jausmų 
tvarką — žmogaus žmogumi ta
pimą. Nelaimė, kad dar dauge
lis mūsiškių savo sveikatos tvar
kymui laiko. Tai tik dalis, ir 
labai maža, mūsų sveikatos 
tvarkymo dalis. Naudinga kiek
vienam sveikai maitintis, svei
ku oru kvėpuoti, netriūksme gy
venti — tai vis kūno reikalų bo- 
jimas. Reikia skaidrinti protas 
vis kuo nors naudingu užsii
mant. vis daugiau naujų žinių 
įsigijau t, — tai proto lavinimas. 
Tad visi — tikintieji ir ateistai 
— nuo šių pavasario švenčių 
ryžkimės keltis per tinkamus 
darbus iš dvasinio netvarkin
gumo — pavydo artimui kenki
mo, visą kas savą niekinimo. 
Jei bent per milimetrą paženg
sime priekin neveltui būsime šių 
Velykų sulaukę ir jas praleidę.

Pasiskaityti. Carl R. Rogers: 
On Becoming A Person, Hough
ton Mifflin Co.

Programa, atrodo, atsilankiu
sių buvo priimta teigiamai,
nors ir buvo šiek tiek nesklan
durnų. Aukų sudėta daugiau 
negu kitais metais.

Pirmininkas pasidžiaugė, 
kad visgi jam pačiam, valdy-

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 Lietuviu Istori
jos Draugija.

Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių 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, ban 
kai ir kt .

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
, vardu ir pasiųsti:

17» So. HALSTE0 ST^ CHICAGO, ILL 60608.
■■“’1 (IL, *

Good intentions never saved a penny.

It takes a commitment to save money. To 
yoar family, to the future. And maybe to 
your country. Good intentions just aren’t 
enough.

That’s why the Payroll Savings Plan 
-vorks so wdL It’s a vay of saying *T’m 
committed.”

And it’s almost effortless. All you do is 
sign up once, where you work. Then the 
amount you specify is automatically set 
aside from your check each, payday and 
put into U.S. Savings Bonds. You have 
automatic saving power.

After all, it’s hard to spend money you 
don’t touch.

Oh, you’ll touch it someday. For that 
house, or dream vacation, or for your 
kids’ college education.

And now there’s a bonus interest 
rate on all U. S. Savings Bonds—for E 
Bonds, 554% when held to maturity of 
5 years 10 months (4% the first year). 
That extra 54%, payable as a bonus at 
maturity, applies to all Bonds issued 
since June 1, 1970 . . . with a compa
rable improvement for all older Bonds.

So think it over. The Payroll Savings 
Plan. It’s a small effort, Lut it’s a big 
commitment. For-you and your country.

NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street Chicago, lit 60608
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SUSIRINKIMAS MENO KLAUSIMAIS
šj penktadienį, balandžio 16 

d. 7:30 vai. vakaro Fieldo mu
ziejuje šaukiamas susirinki
mas, kuriame bus sprendžia
mos susidariusios įtampos pro
blemos tarp muziejų ir meni
ninkų bei publikos. New Art 
grupė susidariusi iš muziejų 

direktorių, meno kritikų, me
no istorikų, menininkų ir me
no mokytojų, šaukia susirinki
mą. Diskusijų tema: “Chicagos 
menas: muziejai ir meno kri
tikai”.

Šį susirinkimą paskatino 
šaukti 73-ji Chicagos. ir apylin
kių dailininkų darbų vykstanti 
paroda Chicagos Meno institu
te, kuri pasibaigs balandžio 18 
d. Dėl šios parodos organizato
rių vienšališkumo ir paties di
rektoriaus kieto nusistatymo 
prieš reprezentacinį meną, 
griežtai pasipriešino meninin
kai ir nepatenkinta publika. 
Daugiau kaip tūkstantį meno 
darbų, kurie buvo prisiųsti, ju
ry komisija atmetė, o avangar
do bosui p. Spyer pasiduodami 
atrinko didžiumą “keistų” da
lykų, kurie neturi estetinės rei
kšmės.

Chicago Sunday Tribune per 
tris sekmadienines laidas ėjo 
ginčai dėl šios parodos meni
nės vertybės. Henry7 Jacobson 
meno kritiką Daniel"Wells, ku-

ris išgyrė parodą, išvadino di-
rcktoriaus “batlaižiu”.

Jau seniai kalbama, kad Chi
cago! reikalingas trečias mu
ziejus, kur būtų galima rengti 
reprezentacines (realistinio) 
meno parodas ir visus paten
kinti. Chicagos Meno institutas 
ir The Museum of Contempo
rary Art yra avangardo kont
roliuojami muziejai, kurie spe
cializuojasi naujais eksperi
mentais, kur dažnai meno es
tetika nieko bendro neturi su 
rodomais eksponatais.

Tačiau reikia rnanvti, kad ir 
šį susirinkimą šaukia avangar
do šalininkai. Nieko gero iš to 
nebus. Pasiginčys, pasibars ir 
viskas tuo pasibaigs.

“Chicaga — jos 
praeitis ir ateitis”

Ketvirtadienį, balandžio 22 
d. 8:00 vai. vakaro Balzeko 
Liet, kultūros muziejaus patal
pose kalbės Patrick L. O’Mal
ley, Chicago Convention and 
Tourism Bureau pirmininkas. 
Jo kalbos tema bus: “Chicaga 
— jos praeitis ir ateitis”. Įėji
mas nemokamas. Paskaitą ren
gia The League of Arts and 
Letters of the Balzekas Muse
um of Lithuanian Culture.

Patrick L. O’Malley yra dau
gelio biznio organizacijų pir-

Iš kairės į dešinę stovi: Gene Deives, Balzeko muzie aus valdybos narys, Patrick L. O'Malley, kuris skai
tys paskaitą, Stanley Balzekas, J r., B. muziejaus preiidentas ■ ir Al Madsen, prezidentas League of Arts 
and Letters prie Balzeko muziejaus. Nuotr. Jurgio Kasakaiėio

inininkas ir korporacijų dirck-Į — Chicagos Meno institute 
torius , gerai susipažinęs su j (Morton Wing) galerijoje ši 
Chicagos ekonominiu ir politi-!šeštadienį atidaroma Paul Ce- 
niu gyvenimu. Rengėjai kviečia zanne tapybos ir piešinių paro- 
visus atsilankyti. da, kuri tęsis iki gegužės 16 d.

l išlikęs visiškai sveikas nepa- 
Į tiestas ir vaisių pilnas. Nema
čius negalima net patikėti, ko
kius “stebuklus” šaltis fckirido- 
je padarė.

Mūsų sodelis išliko mažai te- 
nukentėjęs, tik trys medžiai nu
šalo — du grapefrutai ir vienas 
apelsinų; kiti visi sveiki ir vai
siai išliko nenubirę, tikimės kad 
galėsim laikui atėjus patys nu
skinti.

Turistų sezonas pas mus jau 
baigėsi. Laug svečių turėjom 
iš šiaurės. Daug svečių ir Lie
tuvių kaimelį aplankė.

Tampos Lietuvių Klubas ren
giasi Mot:nų gerbimo dieną, ku
ri bus gegužės pirmą dieną. 
Prieš pietus atlaikys regularų 
mėnesinį posėdį, po to bus pie
tūs. Nugirdau, kad bus ir pol
kučių, kas norės — galės kojas

paminklinti. Viskas įvyks Tam
pos klubo salėje. Publika kvie
čiama. Onutė

FORESTS CAN’T
FIGHT FIRES

SKAITYK PATS IR PARAGING
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

Nuo

Frank Zogas, President

Passbook Savings 
All accounts com* 
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
_Certificate 
(Minimum $5.000)

4840 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 50632 

PHONE: 254-4470

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

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

INSURED

"Trijų parodos" atidaryme. Kairėj Mikas Šileikis, dešinėj Vladas Vaitekūnas
Nuotrauka Jurgio Kasakaičio

Šileikio, Cooper, Fabion 
paroda pratęsta

Viršminėtų trijų dailininkų 
paroda, kuri nuo kovo 7 d. te
bevyksta Balzeko Lietuviu kul
tūros muziejuje (4012 Archer 
Avė.), pratęsiama .iki gegužės 
1 d. Per mėnesį laiko parodą 
gausiai lankė daugumoje ne 
lietuviai. Svečių knygoje, ( ži
noma, ne visi pasirašė), yra 
apie tūkstantis parašų. Dauge
lis parodos lankytojų buvo iš 
kitu miestu.* c-

Pasirodo, kad Balzeko mu
ziejus plačiai išsigarsinęs ir pa
sidarė populiarus, tik patalpos 
perankštos. Statybai prie esa
mo muziejaus sparno telkia
mos aukos: 1 plyta — §10.00, 
kuri bus su aukotojo vardu

įmūryta sienoje. Ten pat yra 
“Skarbo skrynia”, kurion ge
ros valios žmogus gali įmesti 
savo auką.

Girdėti nuomonių iš lanky
tojų, jog patenkinti muziejų 
aplankę. Net lenkai, kurių ne
mažai atsilankė, gal būt, norė
dami pamatyti savo tautiečio 
John Fabion kūrinius, pareiškė 
pasigėrėjimą lietuvių kultūri
niais laimėjimais. Kai kurie 
lenkai sakėsi buvę atsilankę ir 
Čiurlionio galerijoje ir ten 
jiems patikę.

Gegužės mėnesį, kai
baigs “Trijų paroia”, bus Ma
ria aukštesn. mokyklos studen
tų dailės darbų paroda Balze
ko muziejuje.

TAMPA. FIA.
Penkios žiemos, penki pavasariai

Pas mus centrinėje Floridoje 
šiais metais su keliomis pertrau
komis buvo parėjęs pavasaris ir 
vėl grįžusi žiema, pavasaris — 
žiema, ir taip kartojosi bent 
penkis kartus

Floridoje išgyvenome jau 18 
metų, bet tokios keistos žiemos, 
kai ši, dar nebuvo buvę. Užeina 
vakarinis vėjas, daužosi su to
kiu smulkiu lietum, tęsiasi iki 
poros savaičių, ir vėl saulutė kai
tina, vėl gražu šilta, tikras pa
vasaris nors ir žiemos mėnuo. 
Po keleto savaičių ir vėl žiema: 
šiaurės vėjas, šalnos, ir taip kar
tojosi po penkis kartus.

Vieną dieną ateina pavasaris 
— greit sužaliuoja medžiai, su
žydi gėlės, o sekančią naktį šal
na viską nusineša: nei žiedų, 
nei lapų, o kurie buvo spėję už
augti ir baigę nokti vaisiai, tuos 
sugadina. Florida visiškai pa
sikeitė kaip buvusi prieš 18 me
tu.

Šią žiemą tikrą tragediją šal
tis sulošė: gražūs jauni medeliai 
pilni nokti baigiančių apelsinų, 
grapefrutų ir visokių kitokių 
šiltų kraštų vaisių — sušaldyti. 
Skaudu ir graudu buvo matyti, 
kaip aplinkui medelius geltonuo
ja šalčio nukandžioti ir ant že
mės nubirę vaisiai, o patys mede
liai, apnuoginti be lapų, tik sau
si stagarai likę. Keisti vaizdai: 
aukštumose žaliuoja visi sodai, o 
žemumose nušaldyti ir taip pa- 
siriktinai; gretimai vienas me
delis visiškai sušaldytas, o kitas

pasi-

/. 1,1 *
Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

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

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

site Čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago. Illinois 60608

► - - --------- - ------- , <
«'■■■■■■ ii ——■—————r i ■ III— ■■■■

ASTUONIOS UŽ AŠTUONIS
Naujienos yra išleidusios arba laiko savo knygyne brošiūras ir 

knygas Įvairiais klausimais, reikalais ar naudingam pasiskaitymui. Čia 
yra išvardinti leidiniai, kainuoją po 1 doleri:

Čikagietė, ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ.
Knyga yra ypatingai naudinga tiems, kurie baigia pamiršti komunis
tines klastas ir melus. 95 psl.

L. Dambriūnas, LIETUVIŠKAS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. Būtina 
kiekvienai jaunai šeimai, neatskiriama kraičio dalis jaunavedžiams. 
Tik 35 psl., bet juose daug pasakyta.

Dr. A. J. Gussen, ATOSTOGOS VAKARINĖSE VALSTIJOSE. Įdo
mūs turisto aprašymai su iliustracijomis, 76 psL

Edmundas Jasiūnas, CIVILINĖ AVIACIJA JAV. Naudingos ir įdo
mios žinios apie tą šių dienų būtinybę. 32 psl.

Ksaveras Kaunas, ELEGIŠKI STEPONO KOLUPAILOS NIEKIN
TOJAI. Polemika, 52 psl.

Dr. agr. A. šeštokas, SODŲ PIEVELĖS. Pritaikyta miestų gyven
tojams. 40 psL

J. Vaičiūnienė, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MOKYTOJO DAR
BO APLINKYBĖS. Naudingi pasiskaitymai visiems. 69 psl.

Vincas Žemaitis, SŪDUVOS PRAEITIS. Trumpa archeologinė ir 
politiniai istorinė Suvalkijos apybraiža. 140 psl.

šios knygos yra gera šeimos knygynėlio' pradžia Jas ir kitus lei
dinius galima gauti Naujienose, atsilankius asmeniškai arba prisiim
tus piniginį orderį. ,

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

—iM.__———————

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

UP TO

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

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

Chicago Savings
and Loan Associatloa

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

J j4% PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

% PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

£ % PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 

ACCOUNTS

Balandžio mėnJ 17 — 25 d.
d. McCormick Place vyks foto 
nuotraukų paroda, vadinama 
“Photo Expo ’71.” Didelės ap
imties parodoje dalyvauja fo
tografų grupės, organizacijos 
ir kai kurie meno nuotraukų 
kolekcionieriai.

— Chicago Historical Socie
ty Muziejuje. Clark ir North 
Ave., vyksta “Bishop Hill, Swe
dish Prairie Utopia” Olafo 
Krans tapybos paroda.

— Balandžio 27 d. Chicagos 
Meno institute atidaroma 31 
metinė Society of Contempora
ry Art paroda. Išstatoma tapy
ba, skulptūra, etc.

— Iki balandžio 25 d. Meno 
institute vyksta Larry Stark 
vieškelių nuotraukų paroda.

Patikslinimas
Bal. 10 d. Naujienų Velyki

nės laidos antroje dalyje “Me
no žinių” skyrelyje str. Ben
venuto Cellini, išspausdinta: 
“Dantė skelbė herezijas prieš 
Romą”. Turėjo būti: Savona
rola (1452—1498). Dantė čia 
niekuo dėtas. Atsiprašome.

SKAITYK "NAUJIENAS• - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

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.

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

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai
Apdrausti iki $20,000. 

. I

UNIVERSAL
_____ __________ - ----- ~----- --------------——------- ----- ------------ _ --- _ ... — _______ ....... ____ * -.... ..........

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

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Chicagoje ir priemiesčiuose
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VLADAS BALTRUŠAITIS pybės ieškančiam duos gali
mybės, jei jau ir ne visai tikrą 
tiesą pamatyti, ,tai bent prie 
jos priartėti. Gaila, kad kar
tais tai atsitinka tam tikrą 

pasakyčiau, . šeimoj, 
ar keli

DAR APIE LIETUVOS VALSTYBĖS
. OPEROS’AUKSINĮ JUBILIEJŲ

Tylėjimas tyloj normaliai būtinai reikia taip, kad tyliu-lpra!>nie, 
triukšmo nesukelia. Reikia, tieji su tavo nuomone niekaip štai vienas.

kad

■Tremties opera, tuoj po karo 
sunkiausiose sąlygose susior- 

Iganizavųsi Vokietijoj”.
I Ir čia ji išskaičiuoja, 
mes tada kentėm “badą, šaltį,
didžiausią skurdą, atviruose 

šeimos sunkvežimiuose važinėjom” ir 
I kad kas nors pirmas prabiltų, negalėtų sutikti. Tada bus iš-|nariai, vietoj to, kad esamus t. t. Tuometiniam “profesiona- 

‘ — tylą suardytų. Ir prabilti! pro vokuotas ginčas, kuris tei- ar tariamus nesklandumus sa- lų vargui” paliudyti esu nuro- 
|vo pastogėje spręsti, išėję gat-ldomas ir aš. Tik man labai 
Ivėn praeinantiems pradeda gaila, kad Į mane, kaip liūdi- 

Kazakevičius nekalba apie Morkų, kaip apie “komunis-| skųstis ir kitus savo šeimos ninką, sudėtų vilčių aš nega- 
Atro- liu pateisinti. Jeigu bent vie- 

ieško-lna iš tų Kardelienės išskai-
tin|” arba net “socialistini” rašytoją, nes Morkui komu-|aariu^ ijainai kaltinti, 
nizmas ar socializmas niekad nerūpėję, bet jis vis dėlto 
turėjęs skrupulų ir apsisprendimas buvęs sunkus. Jis

trims mėnesiams
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams ______
pusei metų___
vienam mėnesiui

Užsieniuose;
metams ______
pusei metų___
vienam mėnesiui

Naujienos eina kasdien, riant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St,' Chicago, 
UI 60608. TeleL HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

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

Šnipelį kelia į rašytojus
Savo laiku čekistas Aleksandras Guzevičius naudojo 

sovietų policijos viršininko galią, kad primestų lietu
viams kreivą vaizdą apie save. Guzevičius ėjo čekos ge
nerolo pareigas, iš rusų ėmė didelę algą už lietuvių areš
tus ir išvežimus, o lietuvius jis bandė įtikinti, kad jis yra 
tiktai “rašytojas”. Valdžia turėjo išleisti stambias su
mas jo “kūrybai” spausdinti, o krašto gyventojams Gu- 
zevičiaus knygas teko veltui dalinti, kad tiktai skaitytų. 
Vėžiui baigus^ Guzevičių ėsti, jis buvo palaidotas kaip 
“rašytojas”, o ne kaip vyriausias čekistas okupuotoje 
Lietuvoje.

Panašioje padėtyje yra ir policininkas Alfonsas Bie
liauskas. Karo metais jis baigė dvi sovietų policijos mo
kyklas, o kai buvo atgabentas į išlaisvintą Lietuvą, tai 
jam buvo pavestos eiti policininko ir korespondento pa
reigos. Šioje srityje Bieliauskas pasižymėjo ir gavo ra
šytojo vardą. Dabar jis yra rašytojų draugijos pirminin
kas, ruošia instrukcijas kitiems rašytojams, ką ir kaip 
jie privalo rašyti. Bieliausko romano “Rožės žydi raudo
nai” taip pat išvarytas didelis tiražas, bet ir veltui dali
namo lietuviai nenori jo imti.

Dabar trečią šnipelį okupantas bando “iškelti” į ra
šytojus. Vytautas Kazakevičius, didelę galią turįs komu
nistas, paskutiniame “Literatūros ir Meno” numeryje pa
rašė ilgoką straipsnį apie Albiną Morkų, kurį bando “iš
kelti” į rašytojus. Arčiau Markų pažinojusieji Amerikos 
lietuviai žino, kad jis rašytojum būti labai norėjo, bet* 
tam reikalui neturėjo reikalingų gabumų. Laikraščiai 
atmušdavo vieną kitą jo straipsnelį, bet toli gražu ne vi
sus. Labai dažnai jo rašinius atmesdavo. Morkus.buvo' 
pasišokęs ir knygą išleisti, bet jam nesisekė. ' Parašęs 
knygą, jis ją perrašinėjo ir perrašinėjo. Nuneš, būdavo, 
vienam leidėjui, tas palaiko kelias savaites ir grąžina. 
Grąžindamas, dar pakritikuoja. Tada Morkus ir vėl tai
sydavo ir perrašinėdavo. Ir nešdavo kitur, prašydamas, 
kad išleistų jo paruoštą knygą. Bet Amerikoje niekas jo 
knygos nenorėjo leisti, nes buvo tikras, kad ji tiktai nuos
tolius neš. Galų gale Morkus pasiryžo pats knygą išleisti, 
bet ir šio projekto iki galo nepajėgė pravesti. Jokios kny
gos Amerikoje jis neišleido. Dabar Kazakevičius rengiasi 
jo knygas leisti Vilniuje, pavergtų Lietuvos gyventojų 
sąskaitom

Kazakevičius bando sudaryti įspūdį, kad Albinui 
Morkui, Antrojo Pasaulinio Karo tremtiniui, buvę 
labai sunku apsispręsti ir tapti “tarybiniu” rašytoju.

do, kad praeiviuose 
ma bendraminčių didesniam I čiuotų blogybių būtų mus tik- 
savųjų pasmerkimui. Vien Irai palietus, būtume nedaina- 
jau toks talkininkų ieškojimas vę. Tai aišku. Tų vargų išskai- 

" “šiandien, norint geriau pažinti Amerikos lie-1kelia itarim> kad .kaltintojų čiavime yra dalis teisybės, bet 
tuvių reikalus, verta dažniau sugrįžti prie A. Mor- teisybe labai netvlrta- 
kaus beletristikos ir publicistikos knygų. Laiko per- Tokie tai apdūmojimai ma- 

.yspektyvoje naudinga dar kai ką iš jo palikimo prisi- ny^e kl,° Pakaičius š. m. ko-
minti, kai ką palyginti. O tiems, kurie rašo išeivi- ’n"22?tr“s f" Nauiiep°^c 
jai, yra ir ko pasimokyti. _ Kartais mes, galvodami sinio jubjliejaas aprašymą.

,. r ; savomis sąvokomis, užmirštame, kad Amerikos lie-Kardelienė suardė tylą, ir jei 
tuvių, jų tarpe ir pažangiečių, mentalitetas skiriasi | jos tikslas buvo tuo priversti 
nuo mūsiškio, 
(Literatūra ir menas, 1971 m. kovo 27 d., 11 psL) 
Amerikos lietuvių, įskaitant ir vadinamus

gieČius”, mentalitetas labai skiriasi nuo Lietuvą paver
gusių komunistų mentaliteto. Amerikos lietuviai negali 
suprasti, kokiais sumetimais Lietuvos valdovai nenori J ki,Į v®iks”^’ 
parodyti amerikiečiams tos padarytos pažangos, apie 
kurią jie taip smarkiai giriasi. Ne vienas Amerikos “pa
žangietis”, pabuvęs Lietuvoje kelias dienas ir išsikalbėjęs 
su savo broliais ar brolio vaikais, jau nebenori ir klausyti [ 
apie komunistus arba jų giriamą komunistinę santvarką. 
Jis nebenori “pažangiečiams” aukų nešti, kaip jis nešė 
iki kelionės į Lietuvą.

Mes taip pat nemanome, kad Albinui Morkui taip 
jau sunku buvo padaryti sprendimą ir “persilaužimą” 
iš paprasto “žurnalisto” į “tarybinius.žurnalistus”. Ka
zakevičius gali ir nežinoti, bet yra pagrindo manyti, kad 
Albinas Morkus “persilaužė” Žymiai anksčiau, negu jis juk ne tik nebūtų buvęs nusi-ltada, kai perkėlė mus iš prie 
pasiekė Ameriką. Teisybė, kad Albinas Morkus buvo kaltimas jubiliejaus proga iš Detmoldo esančio Hidessen’o

arčiau pažiūrėti į tą jau nuno- vadinamųjų “menininkų vilų.” 
L-vos Operos į AugustdorFo (jei teisingai

kaip skiriasi ir mūsų gyvenimas”, plačiau ir daugiau apie tai pa
kalbėti, tai ji padarė gerai. 
Juk nė prieš jubiliejų., nė po jo 

pazan- spaudoj be rengėjų pastangų 
beveik nepasirodė jokio pasi
sakymo. Jubiliejus praėjo jo- 

", nė organizacijų
I nepastebėtas. Nė gyvu žodžiu, 
nė raštu neatžymėtas, — ne- 

I pasveikintas. Tai dar kartą 
akivaizdžiai parodo, kad ar
tistai ir visi kiti scenos meni-| 
ninkai reikalingi tik tada, kai 
reikia programos kokiam nors 
parengimui. Čia tau bus pri
minta ir patriotizmas, ir parė
mimas lietuviško reikalo, ir 
daug dar kitų dalykų, jei mė
ginsi nuo kvietimo dėl kokių 
nors priežasčių atsisakyti. O

[nebuvo jau taip tragiškai blo
gai. Aš asmeniškai, tiesa, sa
vo artimųjų ir draugų tarpe esu 
žinomas kaip mėgėjas 
gyti”, tad Vokietijoj 
nesijaučiau labai sotus, 
su tokiais palinkimais 
nas badu nemirė, šalčio taip 
pat nekentėjom. Jei stovykloj 
duodamo kuro neužtekdavo, 

' I tai kirstadom su pasigardžiavi
mu aplinkui esanti vokiečių 
mišką ir kūrendavom. Tokiais 
kuru apsirūpinimo draugais 
nekartą esame buvę su pačiu, 
amžino jam atilsio Jonu Kar
deliu.

Atviruose 
nevažinėjom. 
vo apšildomi. 
Dainininkas, 
sunkvežimy pavažinėjęs, 
nuoti negalėtų. Tad mūsų są
lygos nebuvo “sunkiausios”, 
bet tokios pat, kaip ir visų ki

ltų mūsų tautiečių, o kai ku
riais atžvilgiais ir geresnės.

Pagaliau, ir visa tai buvo tik

“užval- 
niekad
Bet ir 

nė vie-

sunkvežimiuose 
Tiesa, jie nebu- 
bet buvo dengti, 
žiemą atvirame 

dai-

minkime Kauną. Kipras Pety 
rauskas ir Aleksandras Kat
kus, ne visas abu, bet pasis
kirstę, ar paskirstyti, dainavo! 
“Aidą”, “Otelio”, “Tosca”, 
“Samson ir Dalila”, “Pajacai”,| 
“Cavaleria Rusticana” ir eilę! 
kitų dramatinių partijų, būdas 
mi lyriniai tenorai. Marijonai 
Rakauskaitė, dainavusi sopra-f 
no partijas, dainavo, pvz. “Car-| 
men”. Buvo ir daugiau nukry-| 
pimų. Kardelienės Chicagosj 
operai taikomu matu ftiatuo-j 
jant, to neturėjo būti ir Kau
ne,
vien tik ausimis, bet ir

RAŠO A. P.

OLDENBURGAS
7

Dar kartą “Vaidilos” choras pasirodė 
tų pačių metų rugsėjo 8-tą, Tautos šventės 
proga suruoštame koncerte Grūner Hof 
salėje. Koncerte dalyvavo ir Wiesbadeno 
ansamblis su solistais iš Detmoldo.

Po to choras mažai besirodydavo, bet 
gyvas išsilaikė iki pat emigracijos, 1949 
metais per Velykas jis dar dainavo Grūner 
Hof salėje. Kartu su “Vaidilos” choru see 
noje tuokart pasirodė keli mūsų operos so
listai ir balerina Nauragienė.

Tautinių šokių grupę stovykloje suor
ganizavo ir jai vadovavo Domą Kaunaitė. 
Per kiekvieną minėjimą, kiekviena proga 
buvo jie šokami. Dažnai tik iš tautinių 
šokių visa programa ir besusidėdavo. 
Žmonėms buvo jau nusibodęs nuolatinis 
to palies dalyko kartojimasis.

Charakteringas stovyklinio gyvenimo 
bruožas buvo tas, kad pačioje pradžioje su 
didele energija ir užsidegimu mestasi bu
vo Į vienokią ar kitokią veiklą, bet greitai 
tas entuziazmas dingo, kasdienybės ir rū
pesčių dėl duonos kąsnio nustelbtas. Juk 
panašiai buvo ir su “Vaidilos” choru. Ir 
gimnazija tuojau susiorganizavo, vos į 
stovyklą susirinkus. Negana to, jau 28-tą 
spalio tą palj rudenį gimnazija pasirodė 
su savo viešu vakaru Grūner Hof salėje. 
Labai graži programa buvo. Bet tas vaka
ras buvo pirmas ir paskutinis. Gimnazija

nors operą klausant nei 
“aki-1 

mis”, tokio, pvz. Otelio, kaip? 
mūsų Kipras Petrauskas, aš nė| 
Lyric, nė Metropolitan operose g 
nemačiau. Tarp kita ko, apie? 
save gerą nuomonę turinčių! 
autoritetų yra tvirtinama, kadi 
vaidybinis elementas operoj | 
esąs nesvarbu. Tai turint gal-! 
voj, lengva suprasti, kodėl i 
dabar vis dažniau ir dažniau, 
viename ir tame pačiame as
menyje “sutelpa” kompozito-; 
rius, dirigentas, 
baletmeisteris, ir 
kiek dar talentų. Kai tokie da 
lykai vyksta, tai lyrinių parti 
jų sumaišymas su dramatinė
mis nėra jau toks didelis nusi
kaltimas. Pagaliau, ir pati 
Kardelienė neabejotinas pre
tenzijas Vokietijoj buvo pareis 
kusi dainuoti “Fauste’e” Mar
garitą. O Ponią Kardelienę vi
si pažįstame kaip koloratūrą. 
Bet, atrodo, kas galima mum, 
negalima jum.

Jubiliejinėj parodoj buvusi 
teatro istorinė medžiaga taip 
pat ne vien tik Žilevičiaus mu- 
zik. archyvo turtas. Daug bu
vo tam reikalui atsiųsta, ar čia 
gyvenančių teatralų sunešta 
asmeninių archyvinių doku
mentų. Tai sakydamas netu
riu tikslo nuvertinti Žilevičiaus 
suorganizuoto, su dideliu rū
pesčiu ir meile tvarkomo ar- 

Priešingai. Buvusioj 
parodoj teko pamatyti, kiek Į. 
daug brangios archyvinės me
džiagos dar yra privačiose ran 
koše. Siūlyčiau nedelsiant ati
duoti visa ką turime vertinges
nio Žilevičiaus globojamam 
muzikologijos archyvui, kol 
dar patys tai galime padaryti. 
Mūsų vaikai, eilę metų rinktą 
mum brangią teatro archyvinę 
medžiagą gal tik daneš iki 
sąšlavų statinės.

(B. d.)

režisierius.
kas žino.

Vakarų Vokietijos prancūzų zonoje, bet taip pat teisybė, . 
kad iš Vilniaus jis neišbėgo kartu su lietuvių tremtinių ^wsiu 
. • -ir i i •• •• i -r-r., . artistų atskalą, bet ir toki ju- parašiau) barakvną. Atsime-
dauguma. Albiną Morkų raudonoji armija rado Vilnių- Kujej^ surengti būtų buvę vi- nant to meto sąlygas, Hides- 
je. Jis mokėsi ir visai nesirengė bėgti. Praėjus kuriam saj prie veido, sakysim, L-vių sens’e gyvenome gerai. Di- 
laikui, iŠ Vilniaus Morkus išvažiavo į Lenkiją. Sakė, kad Bendruomenei ar kitai didės- džiausiąs rūpestis buvo, kad 
jis buvo gimęs Punske ir turėjęs teisę repatrijuoti. IŠLen- nės apimties bendrinei organi- nuo gulėjimo šonai neprakiur-Įchyvo. 
kijos jis kažkokiu stebuklingu būdu pateko į Čekoslova- zaciiai- buv0 norima tų. O su “daug išlietų ašarų 
kija, 0 iš ten jau atsidūrė prancūzų zonoje. “Nepažįsta- P.aminėti ne teatre dirbusių ar- dar Lietuvoj išmoktas partijas 
mas amerikiete jam padare reikalingus liudijimus, su L * etų įkūrimo ir gyvavimo toli, ar bendron repeticijon 
kuriais JIS pateko į Ameriką. ■- sukaktuves. Juk .Valst.. Operos einant (Įsivaizduokite!) .kai

Amerikoje Morkus kelis amatus bandė, bet duonos teatras buvo ne artistų, bet mū kam reikėjo iš antro aukšto 
užsidirbti nepajėgė. Šimtai tremtinių pradėjo paprastais sų visų .nuosavybė. Deja. Tą nulipti i pirmą. Na, ar tai ne 
darbininkais, bet laikui bėgant įsitaisė, gavo geresnius|visQ turėjo padaryti patys bu- baisus vargas?! Ir taip skai- 
darbus ir geresni atlyginimą. Morkui nevyko automobi- viisieji teatro menininkai, sle- pydamas Kardelienės jubilie- 
liūs pardavinėti, jis nepajėgė rusų kalbos dėstyti. Jam »ant nfja“k'ai . (jubiliew įff. aprašymų matai kaip 
pagaliau nepavyko, kursą įsklausius, egzaminų išlaikyti. 1
Jis vaikščiojo po lietuviškas įstaigas ir prašinėjo bet ko
kio darbo, o vėliau pasigailėjusius geraširdžius lietuvius 
jis apšmeižė. Vilniun 1963 m. grįžęs jis, pataikaudamas 
okupantams, prirašė įvairiausių melų ir šmeižtų prieš 
Amerikos lietuvius. Duoną jis užsidirbinėjo Amerikos 
Lietuvių Taryboje, o slaptai rašinėjo Vilnyje. Yra pa
grindo manyti, kad tuojau po karo rusai jį pasiuntė į v/ x ‘■•jau, gnn umu O1<J į jl a a. v a a l<x v

vakarus šnipinėti, o dabar tą šnipelį Kazakevičius nori jų Operą čia akcentuoti, tai ko |lyrinis balsas, 
iškelti į rašytojus.

ir jam praėjus. Bet viso to se sąlygose profesionalai”, ir 
Kardelienė taip ir nepastebėjo, kaip mecenatų per 15-ka metų 
Užtat ji pastebėjo daug kitų aukoj amoni šimtinėm apnio- 
negerų dalykų. Pati didžiau- keti “skęsta mėgėjai” Chica- 
sia jai šmėkla, — tai Chicagos goję.
Lietuvių Opera, kurią.ji net Teisingas ir rimtas, nors čia, 
keletą kartų mini su aiškiai ne Amerikoj, ir neefektingas 
slepiama neapykanta. Jeigu Į priekaištas, kad “Gražiną’’ ir 
jau, girdi.

dėlgi nebuvo

prireikė šią mėgė-Į “Traviatą” dainuoja tas pats 
Bet smerkdami 

užakcentuota už tai chicagiškę operą, prisi-

BUY U.S.
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gyvavo visą stovyklinio gyvenimo laiką, 
bet panašaus vakaro ji niekuomet nebesu- 
ruošė.

Tik viena septintoji klasė, auklėtojo 
Aleksandro Pakalniškio vadovaujama, 
paruošė ir stovyklos visuomenei suvaidino 
dvi vienaveiksmes komedijas. Patys mo
kiniai išsivertė jas iš vokiečių kalbos ir 
patys vaidino. Klasėje buvo dvylika moki
nių, ir visi turėjo po rolę, o vienas net dvi. 
Vaidinimas Įvyko 1946 m. gegužės mėn. 12 
dieną Grūner Hof salėje. Sekančią dieną 
stovyklos laikraštėlyje pasirodė Įvertini
mas. Buvę “šis tas iš viešųjų namų”, buvę 
“parnografijos ir seksualinio iškrypimo 
iki begėdiškumo”. Toks buvo užmokestis 
jaunuoliams už jų vargą.

1946 m. kovo 3-čią, sekmadienį prieš 
Užgavėnes, Wehnen stovykla pastatė Kru- 
mino “Pabaigtuves”. Gražūs pastatymas 
buvo. 1947 metų birželio 21-22 dienomis 
Oldenburge gastroliavo “Čiurlionio” an
samblis. Grūner Hof salėje latviai pastatė 
operą “Madame Butterfly”.

Mieste buvo vokiečių teatras ir pora 
kinų. Teatras duodavo dramų ir operečių, 
kaip “Mano sesuo ir. aš”, “Vengriškos ves
tuvės”, “Linksmoji našlė” ir kt.

Dažnai būdavo šokiai Grūner Hof salė
je, o dar dažniau pačioje stovykloje.

Šiaip vakarais stovykloje žmonės kor
tuodavo. Buvo susidariusios grupės nuo
latinių proferanso lošėjų. Kortuodavo, ple
pėdavo ar nuobodžiaudavo. Stovyklos ko
mitetas ragino neleisti laiką veltui, ragino

mokytis, ruoštis gyvenimui svetimuose 
kraštuose, bet tie raginimai mažai atgar
sio terado. Anglų kalbai buvo nusamdytas 
mokytojas vokietis, bet, deja, jos moky
tis tesiryžo tik penki žmonės iš visos dide
lės stovyklos.

Kortavimas vakarais turėdavo būti per
trauktas, kai taupumo sumetimais kokiai 
valandai išjungdavo visoje stovykloje 
elektra.

XIL
Nors dauguma stovyklos gyventojų be 

darbo gyveno, sekmadieniai vistiek skir
davosi nuo kitų savaitės dienų.

Jau ankstyvą rylą pradėdavo bruzdėti 
skautai, gimnazijos mokytojo Bagdono 
vadovaujami. Gyventojus prižadindavo 
švilpuko garsas, komandos šauksmai. Ri- 
kiuodavosi jie stovyklos aikštėje priešais 
administracijos baraką ir iškilmingai pa
keldavo vėliavą. Visi būdavo uniformuo
ti, neišskiriant nė paties jų vado Bagdono.

Paskui apie dešimtą valandą, būdavo 
pamaldos. Iškilmingesnėmis progomis per 
mišias užgiedodavo Vaznelis. Jaunas jis 
tebebuvo, ir solistu tada jo dar nevadino. 
Mišias laikydavo ir pamokslą sakydavo 
beveik visuomet stovyklos klebonas Bace
vičius.

Po pietų būdavo futbolo rungtynės čia 
pat esančioje sporto aiikštčje. Rungtynės 
vykdavo tarp stiprių vokiečių komandų, 
tad būdavo ko pažiūrėti. Mokėti už tai ne
reikėdavo, nes matyti viską buvo galima 
stovyklos pakraštyje atsistojus.

Unterm Berg stovykla turėjo du gerus 
’ sportininkus: Linevičių (kartu ir muzi

kas) ir Tubj. Prie jųdviejų glaudėsi kiti 
sporto mėgėjai, ir taip susidarė futbolo 
komanda. Kartais būdavo rungtynės tarp 
lietuvių ir vokiečių. Tuokart tai jau eida
vo žiūrėti visa stovykla, ir jaudindavosi, 
ir šaukdavo. Deja, vieną kartą perdaug 
Įsijaudino ir po pralaimėtų rungtynių lie
tuviai ten pat sporto aikštėje apmušė rung 
tynių teisėją vokietį.

Gamtos mėgėjams buvo apie Oldenbur 
gą gražių apylinkių pasivaikščioti. Vaka
re vaikščiodavo žmonės kanalo pylimu, 
meškeriodavo. Buvo gyvatvore apsodin
tas takas į Kafee Haus. Pro šalį ėjo trauki
nys. Už jo buvo pievos, laukai, laukų ke
liukai. Ir ūkininkų trobos buvo, su dide
liais grioviais prie kelio, su vartais į sody
bą, su milžiniškais medžiais. Galėjai iš
eiti į laukus, į pievas, ir gulėti kur paru
gėje.

XIII.
1945 m. rugsėjo 27-tą Unterni Berg sto

vykloje lankėsi generolas Plechavičius. Jis 
tada dar tvirtino, kad greitai grįšime į Lie 
tuvą. Žadėjo duoti savo barzdą nupešti, 
jeigu Kalėdų nešvęsime Lietuvoje.

1947 m. birželio 23-čią Unterm Berg 
stovyklą aplankė vyskupas Brizgys. Buvo 
sutiktas su vyskupui priderančiomis iškil
mėmis. Sekančią dieną stovyklos vaikams 
teikė sutvirtinimo sakramentą.

Su paskaitomis į Oldenburgą buvo at

važiavę Mykolas Biržiška ir Vladas Stanka.
Būdavo svečių ir iš Amerikos. 1946 m. 

vasario 17-tą atvyko kunigas Končius. Sa
kėsi esąs Lietuvių Šelpimo Fondo Ameri
koje pirmininku ir važinėjąs po Europą 
tirdamas lietuvių pabėgėlių būklę. Vėliau, 
kai jau emigracija pajudėjo, buvo atvy
kęs, taip pat iš Amerikos, N. C. W. C. at
stovas Baltramonaitis. Kitą kartą buvo at- ■; 
vykusi jauna lietuvė moteris, šitokie sve
čiai iš užjūrio keldavo stovyklos gyventojų 
nuotaiką ir gaivindavo beblėstančias vil
tis, kad kas nors jais rūpinasi ir sudarys 
pagaliau sąlygas ištrūkti iš stovyklinio ka- i 
Įėjimo.

X!V. |

Dar 1946-tais metais buvo įsteigtas Ol
denburge Baltų Akademinis Klubas. Pa
gal Įstatus, jo nariais galėjo būti aukštąjį 
mokslą baigę lietuviai, latviai ir estai. Pri 
sirašė narių daug, bet daugiau negu pusė 
jų nebuvo universiteto nė matę. Išeito 
mokslo niekas netikrino, o ir nebūtų buvę 
galima patikrinti. Vienas kitam buvo ne
pažįstami, o mokslo dokumentai buvo 
“pamesti” karo metu. Juk ne vienas buvęs 
puskarininkis tada karininku buvo pasi
daręs.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį 
“NAUJIENAS”
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DR. ANNA BAUtJNAS
AKIŲ. AUSŲ, HOSlES 

IR GERKLĖS U GOS 
PRITAJKO AKINIUS

2854 W. 63rd STREET
Of>*« »•!•>.: Pko»p«ci B-3229

Rezid. telefu WAlbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

juo 7 iki 9 vai, vak. Treč. uždaryta.

Rez. toL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Madical Building). Tai LU 5 6446 
Priima hgnmup pagal susitarimą 

jei neaismepia, saambmti 374-8012

oiafu PRospoct 8-1717

DR. S. BIEZ1S
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
u k LR i antraciiftnLaifi jj; ppnfr|RrtipniRis 
ireciad. ir sekmad, ofisas uždarytas, 

fcaz.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpublie 7-7868

Kovo 28 dieną Jaunimo Cen 
tre V. D. šaulių kuopa mums 
parodė dar vieną vaidinimą. 
Ir kaip reikia iš šaulių laukti, 
patriotišką.

Jeigu prisimintume jų staty
tus Čiurlionienės “Aušros Sū
nus”, kur veiksmas vyksta ca- 
ristinės Lietuvos okupacijos 
metu, pagalvotume, kad šis 
pastatymas būtų lyg ir tąsa, 
nes sukasi apie kovą šių laikų 
bolševikų pavergtoje Lietuvo-

sinimą: ji ateina ir atneša lie
tuvišką Vytį. Algis pareiškia, 
kad ir vėliavą susiuvo ir pa
ruošė Audronė.

Beržinis bijo dėl sūnaus. “Ne 
jūs, bet aš tą vėliavą iškelsiu”.

Antras veiksmas parodo su
sirūpinusį Algį, nes neranda 
vėliavos. Gal motina kur nu
kišo, klausia? Jau vienuolik
ta valanda. Tėvas 
sovehozą.

Įeina Piotrovas, 
viršininko padėjėjas,
cininku. Pradeda tardyti Al
gį. Išdavimas. Žino, kad ža
dama vėliava iškelti Gedimino 
kalne. Algis suimamas, tačiau 
vėliava nerandama. Įeina Au- 

milicijos viršininko

išvykęs į

milicijos 
su mili-

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5849 

Rezidu 388-2233
OFISO VALANDOS: 

rirmadieniais ir Ketvirtao. 1—7 vaL, 
antrad., peuKtadieni nuo 1—5. treč. 

ir sesuo. maai susitarus.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. E1S1N - ESINAS 
aausckiwa 1K muiERv LivOS 
uiNcKuuMftfc CtliKURGUA 

6142 do. Keazie Ave., WA 5-2670
Vai and Q5 pa&al susitarimą Jei neat- 

suiepia, ssamoinu Ml 3-uuul.

Neturtingo kolchozininko 
trobelė. Šeimos tėvas Beržinis 
skaičiuoja savo atidirbtas kol
choze dienas. Aiškėja iš pokal 
bio su žmona, kad visa šeima 
priklauso lietuviškam pogrin
džiui. Žmona dar daro prie
kaištą: kodėl nepasitraukėm 
į Vakarus, o dabar turime gy
venti vergijoje. Beržinis atsa
ko drūtai: čia aš mirsiu, kad 
ir svetimiesiems vergaudamas. 
Čia mano žemė, ir iš jos lais
va valia nepasitrauksiu.

Susikuria intryga. Sūnus 
Algis įsimylėjęs milicijos vir
šininko dukterį Volgą, nors ji 
pati save vadina Audrone. 
Jos toks tikras vardas, nors 
rusė motina ją Volga vadina. 
Vyksta konfliktas. Sūnus Al
gis deda galvą už Audronę 
(Volgą)
komunistų partijai. Ar ji tik
rai bus lietuvaitė, ar bus išda
vikė?. ..

Tėvai Audronės ištikimumu 
abejoja. Algis atsineša lietu
višką trispalvę, pasiruošęs ją 
su draugais iškelti Gedimino 
pilyje, penkiasdešimties metų 
nuo Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo progą. 1968 me
tų Vasario 16 išvakarės paro
do dar ir kitą Audronės patei-

nors ji ir priklauso
Dr. A. JENKINS

GYVY TOJ AS IR CHIRURGAS 
3*44 WfcST 63rd STREET

OFISO VALANDOS:

Tree, ir šeštad. uždaryta.
Ofiso telu Portsmouth 7-6000 
Rezid. telefu GArden 3-7278

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71$t STREET 

VALANDOS: Pirmai 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 GRADINSKAS

dronė, 
duktė. Ji prašo Piotrovą pa
leisti suimtąjį, nes vėliavos 
nerasta. Piotrovas, atsižvelg
damas, kad Audronės tėvas jo 
viršininkas, paleidžia;

Piotrovas su milicininku iš
eina, grasindamas Algiui, kad 
vis tiek jį pagaus. Algis įtaria 
Audronę, kad ji bus išdavus. 
Audronė išsigina. Jos įrodinė
jimai įtikina Algį, kad išdavi
mas turėjo būti kur kitur, čia 
motina prisipažįsta išsiplepė
jus savo gerai draugei.

Audronė praneša, kad jos 
tėvas, milicijos viršininkas, 
tyčia susirgęs, kad nereikėtų 
išdavinėti savo brolių. Mat, 
jis lietuvis, susipratęs per 
Audronę.

Trečias veiksmas milicijos 
naktis, 

Audronė

labai aukėua jie ne
reiškia jokių pretenzijų į ypa
tingą meną. Jie patys puikiai 
supranta, ką jie gali, ko ne. 
Jų tikslas — gaivinti lietuviš
kos kovos dvasią. Iš esmės, 
vertinant spektaklį iš mėgėjiš
kos pusės, jis pavykęs. Jeigu 
būtų vaidinę profesionalai, be 
abejonės, įspūdis būtų buvęs 
tikresnis.

Šnekant apie patį veikalą, 
tenka pripažinti, kad jis para
šytas gerai, neskaitant poros 
nevisai įtikinamų scenų. Jis 
vertas parodyti platesnei vi
suomenei, ypač, jeigu auto
rius dar kai kurias scenas per
žiūrėtų.

Po spektaklio žiūrovai buvo 
pakviesti vakarienės. Buvo 
pagerbtas meno vadovas Juo
zas Petrauskas, jau 15 metų 
vežąs sunkią naštą, čia paaiš
kėjo, kad Petrauskas yra ir 
veikalo autorius.

Buvo apie dešimt sveikinto
jų, daugiausia iš pačių šaulių 
vadovaujamų asmenų tarpo. 
Ta proga buvo paminėti ir kiti 
šauliai Juozai, jų vardo die
nos proga. Jiems įteiktos do
vanėlės.

Ne be reikalo, tikrai ne, 
Petrauskui sukeltos ovacijos. 
Jo darbštumas ir pasišventi
mas gali būti daug kam švie
siu pavyzdžiu.

O režisorius Alfas Brinką, o 
aktoriai? Jie visi dirba ben
drai lietuvybės minčiai kelti. 
Tikrai, vertėtų juos Įvertinti 
daugiau, negu iki šiolei verti
nome. • J. Vaičiūnas

xtfauius TaMtrai muzikos kūri
nių Baltaragio Malūnui, Milžino

tuviškų liaudies instrumentų ir 
suorganizavo lietuvių liaudįes 
...... - eiitų orkestrą..

' aras’’ čia numiną pro
gramą vykdys Bostono Lietuvių 
Piliečių klubo salėje, So. Boston, 
368 W. Broadway, — 1971 me-

EktoUno ir apylinkių lie
tuvių bendruomenė nuoširdžiai 
kviečia visus atsilankyti.

ROCKFORD. HX
Mirė Antanas Biaškis

išeiti.
Piotrovas

& K iAV>« BONDC

DR. FRANK PUCKAS 
OPTOMETRISTA5 

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

Piotro vui
Natašai, 
grasinti Audronei, 
kad po dviejų die-

AM-FM RADIJAS
TTK $45.00

2512 W. 47 ST. — FR 6*1998 
LIETUVI, EIK PAS LlETUVjl

mė- 
bet

• v- 
virsi

Įgužausku'
BĖVKR.L.Y HILLS GBLiNYČiA

GELIS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

T»iWon«l; Mt B-0433 Ir PR B-OCMV - -...... -7

GĖLININKAS
(PUTRAMENTAS)

Uuaesic valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antk>- 

papu-ušlILiLl LT 
kapam* gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMEHTA5)
5525 Sc. Harlem Ave. — 566-1221

PETKUS

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

Apdraustas perkraustymas 
ii jvairiv atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6*1882

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

Ofisas 2750 West 71st St.
Tel.: 9254296

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

uždaryta.
Rez. tel- WA 54099

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
2047 W. 67th PL WAlbrook 5-8063

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeU PR 8 • 1223
OFISO VAL.: pirm.. antra<L. trečiad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.* HEmiock 4-2123 
Rezid. telev,. Glbson 8-6195

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

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.: HEmiock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629

_ f, ŠILEIKIS, 0. P.
ORTMOPEDAS-PROTEZISTAS

VI Aparatai - Protezai. Med. Bae- 
dažaL Speciali pagalba kojoms 

* (Arch Supports) ir L L
VaL: 9__4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L
2850 West 63rd St, Chicago, IIL 60629 

Talef.: PRospect 6-5084

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

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

skausmus ir nervų netvarką.

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR I§ LIETUVOS

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

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

WALTER RASK • RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

viršininko bute. Jau 
antra valanda ryto, 
rašo dienoraštį. Įeina Piotro
vas. Jis įsimylėjęs Audronę, 
nori ją vesti. Audronė prašo jį 
išeiti, nes laikas vizitui netin
kamas. Piotrovas priekaištau
ja Audronei kontrrevoliucio
nierių Algį. Išeina iš miega
mojo motina, rusė Nataša. Ji 
irgi siūlo

Išėjus 
pradeda 
Pareiškia,
nų jis tapsiąs jos tėvo viršinin
ku, apylinkės politiniu komi
saru. Audronė prisibijo, 
gina Piotrovą sulaikyti, 
šis išeina.

Įeina tėvas, milicijos
ninkas. Audronė siūlosi auko
tis ir už Piotrovo tekėti, ta
čiau tėvas nesutinka.. Vėl įė
jusi motina praneša, norinti 
dukterį išvežti Į Rusiją.

Išėjus Natašai, jau švintant, 
įeina Algis. Jis nori pasitei
rauti dėl tėvo, nes jis dar nėra 
grįžęs. Ateina jau atsikėlusi 
motina ir tėvas. Tuo tarpu 
Piotrovas įvaro sudaužvta Ber
žini. Jis norėjęs kelti vėliavą 
bokšte. Viršininkui paklausus 
kodėl ne Į Įstaigą, pareiškė, 
kad nenorįs Įvelti jo dukters 
vardo. Vyksta pokalbis. Vir
šininkas pareiškia Piotrovą 
areštuojąs, bet Piotrovas iš
sitraukia pistoletą ir lygia da
lia areštuoja milicijos vadą. 
Nejučiomis iš šono priėjęs Al
gis išmuša pistoletą iš Piotro
vo rankos. Jį pagriebia Berži
nis.

Piotrovas uždaromas, o vir
šininkas liepia su jo raštu vi
siems vykti pas Telšių milici
jos vadą. Visi išvyksta. Vadas 
neturi kitos išeities, žino, kad 
bus suimtas, paleidžia kulką 
sau į kaktą.

Veikalas, kaip matome, per
sunktas kovos idėja. Vaidin
tojai mėgėjai. Beržinio rolę at
liko Pranas Tamkus, Beržinie- 
nės — Antanina Markuzienė, 
sūnaus Algio — Klemensas 
Juškevičius, Piotrovo — Juo
zas Petrauskas, milicijos vir
šininko — Madas 
jo žmonos Natašos 
mėja Petrauskienė, 
— Nijolė Viščiūtė ir

BOSTON, MASS.
Montrealio jaunimo ansamblis 

“Gintaras”
Montrealio jaunimo ansamb

lis “Gintaras” susideda iš 50 
jaunuolių. Jie meniškai atlieka 
lietuvių liaudies muzikos, dainų, 
šokio ir žodžio pynę iš per 20 da
lykų, kurie yra sulieti Į vieną 
ištisinę programos eigą ir at
liekami be pranešėjo tarpinin
kavimo. ši grupė darniai atlie
ka savo meninę, programą, pa
lydima vienintelio Amerikos že
myne egzistuojančio lietuvių 
liaudies instrumentų orkestro iš 
tokių retai čia girdimų instru
mentų, kaip kadjberžiniai trimi
tai, rageliai, birbynės, skudu
čiai, vamzdeliai ir Įvairių rūšių 
kanklės, šitos muzikos skliau
tuose nuskambi mūsų senos 
liaudies dainos, ragelių raliavi
mai ir jau išeivijDje sukurti vei
kalai, o linksmi ir sklandus šo
kiai pakelia visų;nuotaiką: mes 
visi, nors trumpam laikui, min
timis grįžtame Į savo tėvų že
mę Lietuvą.

Montrealio jaunimo ansamb
lio kūrėjas ir dabartinis jo va
dovas Zigmas Lapinas, gimęs 
1925 metais, dar būdamas gim
nazijos 8-oje klasėje, jau vedė 
Kauno VHI-osios gimnazijos 
chorą, studijavo Kauno konser
vatorijoje, Kanadoje baigė uni
versitetą : sukūrė Montrealio

Tai senas Rockfordo Lietu
vių gyventojas, trumpai sirgęs 
švedų ligoninėje mirė sulaukęs 
75 metų. Gimė ir augo Lietu
voje. Atvyko į šią laisvės šalį 
trumpam laikui, apsistojo Rock- 
forde — jaunas, augolotas, tie
sus, tvirtas Lietuvos sūnus, bu
vo sumanus, išmoko visokių 
darbų, vedė pirmą žmoną Ella 
Lingis iš La Salle, IH. Gražiai 
gyveno, įsigijo savo namus, 
grįžti Į Lietuvą nebegalėjo.

Gyvenimas bėgo greitai. Trum
pas laikotarpis liko nežinioje. 
Pagalios vedė našlę čirvinskie- 
nę su mažais vaikais, geras bu
vo jiems tėvas ir namų galva. 
Prisirašė prie SLA 77 kuopos, 
lankydavo kuopos parengimus, 
prisidėdavo prie visų lietuvių su
manymų. Metiniame susirinki
me užsimokėjo SLA duokles už 
visus metus. Nors jau reikėjo 
išeiti į pensiją, bet baldų išdir- 
bystės Co. jo nepaleido; paim
davo iš namų ir parveždavo va
kare Į namus, kas liudija, kad 
buvo naudingas mechanikas. 
Bet mirtis viską sustabdė.

Nuvykau į laidotuvių koplytė
lę atsisveikinti su mieltu 77 kp. 
nariu, nulenkti galvą jo garbė. 
Lietuvių mažai dalyvavo, didžiu, 
ma svetimtaučiai jo kaimynai, 
daugybė gyvų gėlių puošė jo 
karstą. Apgailėtina, kad 77 kp. 
pirmininkas nepasirodė, nors, 
rodosi, dalyvavo kiti 77 kp. val
dybos nariai. Buvo palaidotas 
“Wilwood .Park” kapinėse.

Reiškiu gilią užuojautą liku
siai jo žmonai Ellen, broliui Juo
zui, jo šeimai ir giminėms.

žvalgas

NAUJIENAS■ ■ e toto aro- —

NAUMNAS
Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMAI

— Lithuanian Democratic Club su
sirinkimas įvyks trečiadienį, balan
džio 14 diena Hollywood Inn svetai
nėje, 2417 W. 43rd St 8:00 vai. vat 
Nariai atsilikę su mokesčiais, prašo
mi užsimokėti šiame susirinkime. Po 
susirinkimo bus vaišės.

B* Žemgalis, f in. rašt

."UTE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Dlinois 60643

TeL 238-9787-8

TĖVAS IR SŪNUS
STTE FUNERAL HOxME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublie 7-8600 REpublie 7-8601

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE 
PATARNAVL 
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, IIL Phone: OLympic 2-1003

Navickas, 
— Salio- 
Audronės 
milicinin

ko — Albertas Kvečas. Reži
savo ilgametis šaulių teatro 
režisorius, tikrai profesiona
las — Alfas Brinką. Meno va
dovas J. Petrauskas, grimas 
Karsako, apšvietimas V. Žygo, 
dekoracijos irgi Petrausko. .

Vaidintojai ir pats režisorius1

A.

ANTANAS MACKEVIČIUS
Krautuvės savininkas

Gyv. 4061 So. Campbell Ave.
Mirė 1971 m. balandžio 10 dieną, 8:15 vaL vakare, sulaukęs 57 

metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Kauno apskr^ Pažaislio kaime.
Amerikoje išgyveno 21 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Elfurzina Padrezaitė. sūnus Algirdas Zig- 

montas, raarti Christiana, 3 dukterys — Audronė Schultz, vyras Ri
chard, Milita ir Jūratė, 4 anūkai, 2 seserys, — Anastazia Stankus ir 
Jadvyga Skvarčienė ir ju vaikau

Lietuvoje liko 4 seserys. 2 brolienės, švogerka Vanda Jakubaus
kienė, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Eudeildo koplyčioje, 4330 So. California Ave.
Trečiadienį, balandžio 14 dieną 8:45 vaL ryto bus lydimas iš ko

plyčios Į Nekalto Prasidėjimo Panelės Sv. parapijos bažnyčią, o po 
gedulingų pamaldų bus laidojamas Lietuvių sv. Kazimiero kapinėse.

VLsi a. a. Antano Mackevičiaus giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą. ' 1 * * ' " ' ' • r.

Nuliūdę lieka:
Žmona, tunus, marti, dukteryi, žentas, anūkai, 

seserys, broliai ir giminės.

Laidotuvių Direktoriai D. Gaidas ir G. Daimid. Tel. LA 3-0440.

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

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

STEP. C. LACK IE SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublie 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 COrrmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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Autorius Algis Rukšėnas kalbasi New Bedforde su Robert Brieze. Brieze buvo ant Vigilant laivo lap-* 
kricio 23-cią dieną atstovaudamas New Bedford© žvejybos interesus. Jis yra pabėgęs iš Latvijos 

1944 metais, pasistatęs maža laivelį ir perplaukęs per Atlantą su 25-iais kitais žmonėmis.

kams iš musų lietuviškų kapi
nių išmesti.

Išganaiėių šeima, netekusi 
mylimos motinėlės, turėjo 
tikrai liūdnas Velykas. Nuošir 

■'*' di užuojauta šeimai, o velio
nei —' i Isolds'ramybėje.

K. P. D.

Mirė primušta moteris

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

SMALL LOOP OFFICE 
CONGENIAL ENVIRONMENT. 

35 HOURS. 
Interesting diversified duties. 

Typing required. 
Insurance experience preferred. 

Call 922-0911 REAL ESTATE FOR SALE Į REAL ESTATE FOR SALE
Namai, žemė — Pardavimui j Namai, Žemė -— Pardavimui

Vigilant incidento veikalas
Simo Kudirkos tragedijos 

poveikyje Bostone kilo mintis, 
kad reikia paruošti nuodugnų 
veikalą amerikiečių visuome
nei apie tų Įvyki.

Tam reikalui iš CIevelando 
buvo pakviestas ir Į Bostonų 
persikėlė Algis Rukšėnas, tuo 
metu dirbęs United Press In
ternational žinių agentūroje 
Jo straipsniai yra tilpę New 
York Times bei kituose Ameri
kos laikraščiuose.

Ruošiamo Vigilant inciden
to veikalas yra plačios apim
ties. Autoriui padeda grupė tal
kininkų, kurie renka Įvairius iki 
šiol dar nežinomus duomenis 
apie Įvyki ir sąlygas, kurios jį 
iššaukė. Yra užmegsti kontak
tai ir su incidento veikėjais. 
“Kalbant su kai kuriais jų, 
randu Įdomią ir dažnai keistų 
galvoseną”, sako, p. Rukšė
nas.

“Yra dar ir nežinomų duo
menų apie Kudirkos likimų”, 
sako A. Rukšėnas.

Veikalas vaizduos ne tik lap 
kričio 23-čios dienos tragediją, 
bet analizuos ir politines sąly
gas, kurios ji lėmė, ir New 
Bedford’o žvejybos sunkumus. 
Tos gi problemos tą nelaimin
gų įvykį ir iššaukė.

Knygos rašymą remia Citi
zens Concerned for Simas gru
pė, kuri daug prisidėjo inci
dento žiniai paskleisti pasaulio 
visuomenei.

laipsnių buvo 1930 metais, bet 
tuo metu nebuvo Velykos.

Prieš 6 metus šitokią dienų 
buvo rekordinė tornadų diena: 
1965 metais 37 tornadai siautė 
jo Illinojuj. Iowa, Wisconsine, 
Michigane, Indianoj ir Ohio, 
užmušdami 271 žmones ir dau 
giau kaip 3,000 žmonių sužeis- 
dami.

ŠILTOS VELYKOS
šiluma šį pavasarį sumušė 

dar vieną rekardų. Velykos 
balandžio 11 d. su 83 laipsniais 
aukščiau nulio, buvo rekordi
nės; tik. 1941 ir 1946 metais per 
Velykas temperatūra siekė po 
82 laipsnius. Tačiau šilčiausio 
ji balandžio 11 diena su 90

SIUNTINIAI ! LIETUVĄ
ZEL-LER’S PARCELS EXPRESS AND TEXTILE CO.

1721-23 W. Chicago Ave., Chicago, Hl. • TeL MO 6-3985 
Yra vieta automobiliams pasistatyti.

Didžiausias pasirinkimas anglišku medžiagų rūbams, šilko, nylono, 
moteriškų kostiumų, nertinių, lietpalčių ir Įvairiausių kitų prekių 
už gerą kaina, nes siuntinių Įstaiga ir krautuvė priklauso tiems pa

tiems savininkams. Atdara ir sekmadieniais.
■> - ■ f

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME 
LOANS

INSURED
SAVINGS

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

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
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

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

Vedėtas E. ŽUKAUSKAS

CICERO
Amzinastin iškeliavo 

Uršulė Išganaitis
Po ilgos ir sunkios ligos, šio 

balandžio 4 dieną užgeso am
žinai cicerietė, lietuvė Uršulė 
Išganaitienė. Buvo pašarvota 
Petkų koplyčioje, 1410 S. 50th 
Avė. Atsisveikinti atsilankė 
gausiai budėtojų ne vien iš 
vietinių, bet ir iš toliau. Lai
dotuvės įvyko balandžio 7 die
ną, 9 vai. ryto. Moterų grupė 
su Sopulingos Dievo Motinos 
draugijos ženklais ir kiti ilga 
procesija nulydėjo velionės 
kūnų į šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kur trys kunigai lai
kė gedulingas pamaldas ir po 
to ilga eilė ąųtomobilhi paly
dėjo į šv. Kazimiero lietuvių 
kapines palaidoti nuosavame 
sklype, čia pamaldas atlaikė 
kun. Juška ir karstas buvo nu
leistas Į duobę šalia jos myli
mo gyvenimą draugo.

Laido tuviij tvarkytojas L. 
Gasiūnas, sūnų ir mačios var
du, padėkojo visiems už viską 
ir paprašė pietų Į šarkos res
toraną. V

Garbė sūnums, ypač Fran
kui ir jo žmonai Annai; jie 
parodė savo motinėlei tikrą ar
timo meilę, nes laidotuves su 
tvarkė, kad buvo apsieita be 
tų pasibaisėtini] kablių, kranų 
ir trokų, kuriais buvo skau
džiai išniekinta mirusiųjų lie
tuvių šventos ramybės vieta. 
Visų linkėjimas ir reikalavi
mas, kad tie krikščioniškas 
laidotuves išniekinantieji pa
būklai būtų greit ir visiems lai

Velykų dieną mirė Miss 
Ruth Christmas, 44, gyvenusn 
1309 West Pulaski rd., kurių 
du policininkai praeitų penkta 
dienį išgelbėjo iš valkatų ran
kų. Vieną piktadarį policinin
kams pavykti sugauti, antra
sis su pasigrobtu Miss Christ
mas rankinuku pabėgo ir yra 
ieškomas. _ r—

Pravažiuodami pro CTA trau 
kinelio stotį 2013 S. Pulaski 
rd. policininkai pamatė du 
16 metų amžiaus paauglius be
mušant moterį ir ją už plaukų 
iš stoties lauk betempiant. Nu
kentėjusioji . nugabenta Į St. 
Anthony ligoninę, kur aptvars- 
čius sužeidimus ji buvo paleis
ta namo, bet už poros dienų 
namie mirė. -

Neturėjo testamento, 
prarado visas santaupas 
Chicago Tribune pardavinė

tojas Max Irminger, 71 metų, 
mirė palikdamas apie $50,000 
savo amžiaus sutaupų, bet ne
palikdamas jokio testamento 
ir neturėdamas giminių,. Kaip 
Tribune praneša, jei per tam 
tikrą laikų nesuras ir neatsiras 
pretendentų į palikimą, tuo
met iš palikimo atskaičius 
apie $4,500- administracijos iš
laidų, visa likusi suma atiteks 
Cook apskrities iždui.

• TYPIST - CLERK

With aptitude for figure work and 
some statistical typing. Small plea
sant office. Benefits.

927-5580, Ext. 233

, ė, RECEPTIONIST
r. Must he attractive.

Excellent working conditions 
and income.

Call MR. BRILL
238-7040

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininky ir Darbininkiy

MEN & WOMEN PART TIME 
If you are presently employed, have 
a car and willing to work 10—12 
spare hours a w'eek, you can earn 50 

to 55 Doi. per week.
Call RE 1-4444

9 A. M. to 12 P. M. and from
5 P. M. to 6:30 P. M.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

VYRESNIO AMŽIAUS MOTERIS no
ri išsinuomoti mažą butą. Nuoma ne

daugiau $60 i mėnesi 
Tel. 537-8698.

Institutas dėkingai praneša, 
kad tos lėšos, kurių šiemet gau 
ta virš $//,000 daugiau kaip 
pernai, Įgalins imtis platesnio 
masto žygių kovai su piktligė- 
mis.

J!-*~~‘
I trumpai

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIM0KEJIMA1S

DĖL VISU INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

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

LEONAS REAL ESTATE
2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

DAŽAU ^AMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus.
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

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

Susitarimui 254-7450

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IB MINTYS
II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina 55.00.

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galinu 
nusipirkti “Naujienose” už $5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrištą) už $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago 8, DI.
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Pavasario “ženklai”
Velykų dieną Linkolno par

ke buvo be leidimo susirinkę 
daugiau kaip 3,000 “radikalų”, 
kurie skelbėsi celebruoją pa
vasario grįžimą. Policija po 
dviejų šiame^ parke riaušių — 
1968 metaisjper Demokratų 
konvenciją ir ;1969 m. “Tūž
masties” dienomis, lankėsi 
visiškai nuošaliai. Celebran
tams kalbas sakė Juodųjų pan
terų vadas Illinojuj Bob Rush 
ir Jenifer Dohrn, policijos ke
linti metai ieškomosios riauši- 
ninkės Dohrn sesuo. Kalbėto
ja pasakojo, kad “revoliucijų” 
reikia toliau tęsti partizaniniu 
būdu. Tarp medžių buvo iška
bintas plakatas su didele vėlia
va, skelbiant draugystę su 
šiaurės Vietnamu.

žmonės ginasi nuo 
aplinkos (užteršimo 
kalėdiniais ženklais

Chicagos Tuberkuliozės In
stitutas praneša, kad čikagie- 
čiai šiemet nepaprastu dosnu
mu parėmė šios institucijos 
kovą prieš aplinkos teršimą ir 
to teršimo sukeliamas širdies, 
plaučių, vėžio ir Et ligas.

Kalėdų ženkleliais iš Chica
gos srities gyventoji] šiemet su 
rinkta $1,177,791.70. ;

— Lietuvos genocido paroda 
prašo talkos. Paroda bus iš
statyta nuo balandžio 14 d. iki 
20 d. Ford City. Lietuviai ir 
lietuvės kviečiami talkon pa
rodos budėtojais, kurie reika
lingi nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. 
vakaro. Prašome skambinti Į 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
raštinę 778 - 6900.

—Vaiva Vėbraitė, New Ha
ven, Conn., vietinės aukšt. 
mokyklos mokinė laimėjo 
Nacionalinės anglų kalbos mo
kytojų tarybos metinę premi
jų už konkursini rašinį. Jos.ra
šinio tema buvo apie rašytojų 
ir poetų Mykolaiti - Putiną bei 
jo kūrybą

—Rytų sporto apygados žie
mos žaidynės Įvyks balandžio 
17 d. Franklin K. Lane aukšt. 
mokykloje, New Yorke. Daly
vaus 32 grupės bei komandos. 
8 vai. vakare Maspeth lietuvių 
parapijos salėje bus šokiai ir 
vaišės.

— Pianistės Aldonos Kepa- 
laitės koncertas įvyks gegužės 
1 d., 5:30 vai. Town Hall audi
torijoje, New Yorke.

— Judy Bardis ir Roanne 
Yocius laimėjo pirmą ir antrą 
vietą apylinkės jaunuolių see-' 
nos meno ir talentų varžybose, 
kurias suruošė Archer Kivanis 
klubas.

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

tune-ups Ir K h
4824 So. CALIFORNIA AVE, 

CHICAGO, ILL, TEL. VI 7-9327

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

, katos ir biznio.
/ Patogios išsimokė- 

jimo sąlygos.
J.B A C E V I č I U S __ 

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus

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

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolls
3208% W. 95th St. &

G A 4-8654 iN»v*A«ti

SjBte ftsHt.ūigšmLtenaKt ’-Cbftpaoy

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660
<— /

U.S. Postage

8 IR 11 CENTŲ PAŠTO ŽENKLAI
JAV-bię general. palty viršininkas Winton M. 
Blount paskelbė du naujyjy pašto ženkleliu 
modalius, tai vietoj ligšioliniy 6 centų ženklų 
išleidžiamo 8 centų ženklo ir vietoje 10 centų 
(oro paštui) 11 centy ženklo. Tie ženklai pradėt 

galioti nuo gegužės 6 dienos.

♦ Dėmesio Pittsburgo miesto 
lietuviai. Pranešam jums, kad 
April - balandžio 25 dieną, 1971 
metais, 2-rą valandą popiet 
įvyks svarbi paskaita iš švento 
Rasto, Lithuanian Citizens Hall 
— Lietuvių Piliečių salėje, ant
rame aukšte, 1721 Jane Street, 
Pittsburgh, Pa. Paskaitą lai
kys gerai susipažinęs su Biblijos 
mokslu. Įžanga nemokama, jo
kių rinkliavų nebus. Salės du
rys bus atdaros nuo antros vai. 
popiet. Nuoširdžiai kviečia vi-Į 
sus atsilankyti į šią paskaitą.

Lietuviai Biblijos Studentai 
(Pr)

♦ Tauragės Klubas kviečia 
visus atsilankyti balandžio 17 
dieną 7:30 vai. vak. Į rengiamą 
šokių vakarą Marquette salėje, 
6908 So. Western Avė. šokiams 
gros geras Walter Barry orkest
ras. Įžanga — auka 1.50 dol.

(Pr).

A. T V E R A $
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tek: REpubllc 7-1941
v— ........ . , ■

............ ■ "
Fecteraliniy ir valstijos pajamų 

mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REALESTATE 
Paraiy paliudijimas 

NOTARY PUBLIC
Draudimo Informacijos 
INSURANCE

Simaitis realty
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390
-

— ■" '
A. & L. INSURANCE & REALTY

A. LAURAITIS
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775

(Currency Exchange ištaigoj)
PigOs automobilių draudimai.

NAMAI MIELAS TURTAS
MODERNUS ir patogus 6 metų mū

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

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

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

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

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

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

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

PLATUS IOTAS, Marauette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina — susi
tarsim.

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200 4 - . -

2 PCU5 MŪRINIS. Nauja šilima ^a- 
zu, aluminiiaus langai, 2 automobilių 
garažas, Marquette Parke. Tik 
$28,900.

3 MIEGAMU apvnaujis mūras, ši
lima gazu. aluminijaus langai, centri
nį vėsinimas. 2 automobilių garažas, 
71-mos ir Troy apylinkėje. $29,000.

ATTKŠTO apynauiis mūras. 
Radiant šilima gazu, aluminijaus lan
dai. 2 automobilių garažas, nptoli 
Marauette Parka bažnvčios. $33.000.

4 MIEGAMŲJŲ mūrinis. Karšto 
vandens šilima gazu. 2 auto garažas, 
Marauette Parke. $23.500.

12 BUTU 4 metu, mūras. Radiant 
šilima gazu. aluminijaus langai. 12 
automobiliu nastatvfi vieta. Platus 
sklypas. Virs $24,000 pajamų me- 
tamq Pietvakariu priemiestyje. — 
$175,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

EAGLE’S LAKE, WISCONSIN

80 mylių nuo Chicagos 
parsiduoda 8 kambarių namas 

su 3 lotais.

Chicagos tel. 927-3328

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
(rengiu 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 įdedame.

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

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS




