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Pakistanas kaltina

Britanijos

a duosianti pagrin- 
•a tas pats organi- 
lemokratų konven- 
jaleistas už 25,000

WASHINGTONAS.
rikoje lankosi Lenkijos mokslo 
ir technologijos komiteto pirmi
ninkas Jan Kaczmarek.

LONDONAS
katalikų vyskupas išventino du 
vedusius, šeimas turinčius, vy
rus pirmais diakonais, kurie ga
lės atlikti daug kunigo pareigu.

vadinami trečios 
piuteriai, pradėti 
m. Sovietai tokius 
ims gaminti tik

Kanalo atidarymas Egiptui 
būtų psichologinis laimėjimas, 
šimtai tūkstančių karo pabėgė
lių galėtų sugrįžti į savo buvu- 

Egiptas gautų vėl 
— apie 250 rail. 
Laikinai tą su-'

Arbatovo straipsnis teisina ir 
pagrindžia Maskvos norą ne tik 
sugyventi su Amerika, bet san
tykius dar gerinti. Nors impe
rialistai. paprastai nesikeičia, 
sako Arbatovas, vis vien, netin
ka atmesti susitarimo galimy
bės vien dėl to, kad šalis yra 
imperialistinė.

Kapitonas Eugene Kotouc buvo teis
mo {{teisintas. Jis buvo kaltinamas 
nuplovus piritu Viet Con^o teroristui. 
Kapitonas aiškinosi netyčia taip pa-

KARACHI. — Pakistanas ap
kaltino Indijos kariuomenę, ku
ri balandžio 29 d. iššovusi į Ry
tų Pakistano teritoriją 100 ar-. 
tilerijos sviedinių. Beveik kas
dien Pakistanas kaltina Indiją, 
o ši ginasi, kaltindama pakista
niečius sienos peržengimus ar 
šaudymais. I

Pakistano notoje sakoma, kad 
vyriausybė elgiasi labai nuosai- j 
kiai ir parodo didelę kantrybę, Į 
tikėdamasi, kad Indijos provo-; 
kacijos pasibaigs.

Washingtono demonstracijų
Jaunas turkas su- didėlę--dalį dalyvių sudarė jau 

veteranai”, kaip minė-'

NEW YORKAS. — Brookly- 
no kolegijoje įvyko muštynės 
tarp negrų studentų ir žydų.

Debesuota, vėsu.
Saulė teka 5:41, leidžiasi 7:53

HONG KONGAS. — Komunistinės Kinijos laikraštis ir Pe
kino radijas apkaltino Amerikos vyriausybę kišimusi į kinų rei
kalus ir priešiškumu Kinijos liaudžiai. Priežastis — Formozos sala, 
kurią Amerikos vyriausybė norinti atskirti nuo Kinijos ir palai
kyti supuvusį Chiang Kai Sheko režimą. Laikraštis sako, kad 
“Amerikos liaudis” visada buvusi draugiška Kinijai, tačiau vy
riausybė vis kišanti koją Kinijos interesams. Pasaulyje yra tik 
viena Kinija ir Taiwanas (Formoza) yra nepaneigiama tos Ki
nijos šventos teritorijos dalis, sako Pekino radijas.

kietijos, Olandijos ir Šveicari
jos valiutą.

SACRAMENTO. — Kalifor
nijos gubernatorius Reaganas 
pripažino, kad jis už praėju
sius metus neturėjo mokėti pa
jamų mokesčių, nes jam nepa
sisekė keli biznio sumanymai. 
Demokratai kaltina gubernato
rių, kad jis gyventojams kelia 
mokesčius, o pats jų nemoka. 
-- BURSA 
sidegino protestuodamas prieš patyrę 
vyriausybės uždėta karo stovį, tas Davis, šalia jų buvo pirmą 
Prieš padegdamas savo drabu- kartą demonstruojančių, įvairių 
žius, 27 metų turkas atidavė pa
garbą Ataturko paminklui.
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KAIRAS. — Valstybės sekretorius Rogers baigė savo vi
zitą Egipte ir atvyko į Izraelį. Tai svarbiausia jo kelionės dalis. 
Sprendžiamas Suezo kanalo atidarymo klausimas. Egiptas siūlo 
kanalą atidaryti, jei izraelitais pasitrauks nuo jo krantų. Izraelis 
sutinka pasitraukti, tačiau reikalauja stiprių garantijų, kad 
Ekipto karinės jėgos nepersikels į rytinį kanalo krantą. Sekre
torius Rogers bando šį klausimą išspręsti. Dar kartą pasaulio 
dėmesio centre yra Suezc kanalas.

o Sov. Sąjungoje apie 5,500. Be 
to, Amerikoje jau gaminami, 

kartos kom- 
statyti 1904 
kompiuterius 
ateinančiame

Greitas -policijos darbas, ma
siniai suėmimai ir kariuomenės 
panaudojamas saugoti tiltus iš
ardė triukšmadarių planus. Kaip 
paprastai, įvairūs komunistinės 
veiklos rėmėjai dabar ieško le
galių priekabių, kaltindami po
liciją, kad ji suėmė daug nekal
tų žmonių ir žiauriai elgėsi su 
protesto dalyviais. Daugiausia 
skundžiasi. Atstovi] Rūmų narė 
iš New Yorko Bella Abzug ir Ma
ryland© atstovas Parren Mit
chell.

Nebegalėdami sustabdyti Wa
shingtono judėjimo, protesto va
dai griebėsi kitos taktikos ir 
ėmė šaukti per mikrofonus: “Vi
sas pasaulis stebi!” Washingto
no policijos viršininkas Jerry 
Vernon Wilson trumpai pareiš
kė: “Tegul stebi”. Jis pats il
gas valandas praleido miesto 
gatvėse, vadovaudamas suė
mimams ir trukdytojų išvaiky
mui. Wilson yra buvęs kariškis, 
nuo 14 metų tarnavęs jūrų lai
vyne, vėliau įstojęs į marinus, 
kur buvo policijoje. Būdamas 
21 metų jis įstojo į Washingto
no policiją ir 1969 metais tapo 
jos viršininku. Jam dabar yra 
43 metai. Policijos veikla šiose 
riaušėse buvo tokia greita ir 
veiksminga, kad labai mažai te
buvo sužeistų ir nuosavybėms 
nedaug nuostolių. Galimas daik
tas, kad Amerikos radikalų va
dai kitas demonstracijas ruoš 
jau ne Washingtone, bet kituo
se miestuose, kur policija ne
bus tokia energinga.

VIENA. — Austrijos kardi
nolas Koenig, sugrįžęs iš Len
kijos buvo nepalankiai sutiktas 
dešiniųjų austrų organizacijų, 
kurios kaltina kardinolą, kad 
jis “lenkams pardavė” buvusias 
vokiečių žemes. Kardinolas Len
kijoje viešai pareiškė, kad len
kai Įsigijo teisę į vakarines že
mes, jas atstatydami iš karo 
griuvėsių.

Susirinkę prie kardinolo Koe
nig namų demonstracijos daly
viai šaukė: “Koenig, raudona 
papistų kiaulė!” ir nešiojo pla
katą : “Tautinė Resistencija 
prieš Koenigą ir Brandtą”.

visą Afriką. Sovietų laivai ne
gali taip dažnai lankytis ir In
dijos'vandenyne, kada kanalas 
uždarytas. '

Kanalo uždarymas daugiau
sia pakenkė Vakarų Europai, 
kuri turi daugiau mokėti už ąra- 
bų žibalą. Buvo pradėti statyti 
milžiniški tanklaiviai, kurįę;;vęs' 
ža naftą, aplink Afriką, atveži
mo išlaidos padidėjo, arčiąu’.eeą 
žibalo kraštai, kaip Libija, Al- 
žiras, pakėlė savo naftos kainas.

Jei kanalas ir būtų greit ati
darytas, jo ekonominė reikšmė 
būtų sumažėjusi. Statomos vis 
didesnių vamzdžių linijos^ ku
rios iki šio dešimtmečio galo 
persiųs Į Viduržemio jūros uos
tus apie 500 milijonų tonų naf
tos, kada 1966 metais vamzdžiais 
būdavo pristatoma tik 168 mil. 
tonų. Vamzdžiais atsiųstas žiba
las pasiekia Vakarų Europą 23 
dienom greičiau, negu laivais 
vežamas aplink Afriką arba 16 
dienų greičiau, negu vežamas 
per Suezo kanalą.

Kambodijos asamblėja pa
tvirtino naują vyriausybę suda
rytą iš gan jaunų specialistų, 
ne politikų.

+ Plieno bendrovė U. S. Steel 
padidino kainas kai kuriems sa
vo gaminiams 6"%.

Sovietų Literatumaja ga- 
zieta apkaltino Amerikos amba
sados kultūros reikalų patarėja 
McKinney Russel organizuojant 
šnipų tinklą iš sovietų piliečių. ki< sovietų-planavimo komiteto

♦ Škotijos dviejuose mies- vicepirmininkas, pareiškė, jog 
tuose Glasgove ir Dundee savi- užsieniuose perdedamas sovietų 
valdybių rinkimuose laimėjo atsilikimas nuo vakarų kompiu- 
darbo partijos atstovai, gavę 26 terių srityje. Jis tačiau pripaži- 
naujas vietas. j no, kad vakarų šalyse pažanga

Italijos laikraštis “II Tem-: kompiuterių gamyboje yra di- 
po” paskelbė, kad Popiežius Pau- desnė ir žadėjo tą plyšį tarp 
liūs rugpjūčio mėn. važiuos į vakarų ir sovietų sumažinti per 
Lenkiją ir aplankys nacių mir- ateinančius penkeris metus, 
ties stovkla Auschwitze.

Pasirodžius pirmiems santy
kių pagerėjimo ženklams, jau 
keli Amerikos senatoriai ėmė 
teirautis vizų į komunistinę Ki
niją. Sakoma, kad. prezidentas 
norįs pasiųsti įKiniją sen. Mans-- 
fieldą ir sen. Hugh Scott. Mano- 
ma, kad kinų-amerikiečių dip- 
tematiniai pasikalbėjimai vėl 
bus atnaujinti, tačiau jau ne 
Varšuvoje, kur jie vykdavo pra
eityje, bet Kanadoje, kur pradė
jo veikti Kinijos atstovybė.

Formozos salos klausimas dar 
tuo įdomus, kad ir Tautinė Ki
nija, valdanti tą salą nuo 1945 
metų, nenori sutikti su dviejų 
Kini jų sprendimu. Prieš komu
nistinė Chiang Kai Sheko vy
riausybė atstovaujanti visai Ki
nijai ir esanti legali vyriausybė. 
Tai wane ar Formozoje gyvena 
tik apie du milijonai kinų. Kiti 
gyventojai, apie 12 milijonų, yra 
seni Kinijos emigrantai, įsikūrę 
Taiwane prieš 1894 metus, ka
da salą užkariavo japonai, iš- 
valdę ją iki H-jo Pasaulinio ka
ro pabaigos. Taivaniečiai neno
ri nei komunistinės Kinijos val
džios, nenori nei Chaing Kai She
ko. Jie tačiau sutiktų būti Jung
tinėse. Tautose, kaip atskira, ne
priklausoma valstybė.

SAN FRANCISCO. — Pa
krančių Sargyba ir muitinės 
tarnautojai sulaikė 10 mylių nuo 
kranto jachtą, kurioje rasta pen
kios tonos marijuanos. Tai di
džiausias lig šiol muitininkų gro
bis. Marijuana buvo atgabenta 
iš Meksikos. Suimti aštuoni as
menys.

PARYŽIUS. — Šveicarijos ir 
Prancūzijos bankai sustojo im
ti dolerius, kuriuos spekuliantai 

prastumti dviejų Kinijų sąmoks-1 sjfilė bankams, pirkdami V. Vo
lą arba vieno Taiwano ir vienos' 
Kinijos sąvoką. Kol Amerika 
rems Tautinę Kiniją, nebus ga
lima pagerinti santykių su Ame
rikos liaudimi.

Sukilėliai neboja 
Ceylono amnestijos
COLOMBO. — Ceylono val

džia skelbia, kad sukilėliai, ku
rie dar nepasidavė vyriausybei, 
padidino savo veiklą pačiame 
pietiniame Ceylono salos gale, 
Galle miesto apylinkėse. Daug 
sukilėlių išsislapstė netoli to 
miesto esančiose džiunglėse, ku
rios apima 24,000 akrų žemės.

Kariuomenei sunku vesti par
tizaninį karą prieš sukilėlius, 
nes niekas nežino, kas jie yra. 
Kareiviam įsakyta pradėti veik
smus tik užpultiems.

.Italijos unijos 
spaudžia valdžia 

ROMA. — Italijoje atsirado 
nauja, stipri politinė jėga — 
darbininkų unijos. Trys unijų 
federacijos: katalikų, socialistų 
ir komunistų paskutiniu metu 
vis dažniau veikia sutartinai ir 
vieningai. Tas vieningumas at
sirado per praėjusius dvejus 
metus.

Vyriausybės koalicija suda
ryta iš katalikų ir socialistų gru
pių. Darbininkų bendravimas 

su komunistų partija sudaro 
spaudimą ir politinėms grupėms 
ieškoti bendro kelio su komu
nistais.

Trys darbininkų federacijos 
pradėjo pasitarimus su atskiro
mis partijomis dėl vyriausybės 
planų statyti daugiau butų, re
formuoti pajamų mokesčius ir 
pagerinti transported ją.

sius namus, 
kanalo pajamų 
dol. per metus, 
mą Egiptas gauna iŠ Saudi Ara
bijos ir Kuwaito. Tektų nema
žai pinigų investuoti į kanalo iš
valymą, pagilinimą.

Izraeliui kanalo atidarymas 
nieko neduotų. Jis turi pastatęs 
žibalo vamzdžių liniją, kuri iš 
Elatho uosto, pietiniame Izrae
lio gale, pompuoja naftą į šiau
rinį Askelono uostą. Kanalo 
atidarymas tik stabilizuotų pa
dėtį ir atstumtų pavojų, kad vėl 
prasidės karo veiksmai.

Amerikai uždarytas kanalas 
reiškia, kad sovietų laivai, ga
beną į šiaurės Vietnamą gink
lus, turį ilgiau sugaišti ir tbuž-

universitetų studentų, hipių, bu 
vusių Vietname kareivių, aukš 

Švedijo- ' tesniųjų mokyklų mokinių, ii 
je iš 508 amerikiečių dezertyrų įvairių narkotikų 
jau 122 buvo švedų teismų nu
teisti už įvairius nusikaltimus. 
Du teisiami Norvegijoje, ketu
rių dar ieško policija ir penkiem 
ruošiamos bylos.

HALIFAXAS. — Vietinis fut
bolo klubas turi tiek mažai rė
mėjų, kad rungtynėse per gar
siakalbius klubo vadovai groja 
plojimus ir padrąsinančius rė
mėjų šauksmus, kai futbolinin
kams būtų smagiau lošti.

Is Vietnamo grįžta“ 
kariuomenės šunys
WASHINGTONAS. — JAV 

karo aviacija pradėjo namo ga
benti savo Vietname turimus- 
vilkinius šunis. Antradienį Lack
land aviacijos bazėje, Texas, nu
sileido lėktuvas su 50 vilkinių, 
German Shepherds, šunų ir 14 
Labradoro veislės šunų. Jie 
Vietname saugojo bazes, ieš
kojo komunistę slėptuvių ir at
liko kitus darbus.

Karo aviacija turėjo Vietna
me 1,400 šunų, dabar mažėja 
jų panaudojimo galimybės. Šu
nys bus per’reniruojami kitiems 
uždaviniams. Amerikos muiti
nės įstaiga Lackland bazėje pa
ruošia šunis ieškoti marijuanos 
ir kitu narkotiku.

Sovietai atsilikę 
kompiuterių srity

MASKVA. — Michail Rakovs-

Amerikoje yra tūkstančiai namu ant ratu, tačiau ši stovykla yra Prancūzijoje, kur suvažiavo apie 
300 amerikiečiu su kilnojamais namais — fraileriais. Amerikiečiai praleis Europoje 6 mėnesius, 

žada aplankyti it kai kurias komunistines šalis.

Nežiūrint Amerikos vyriau
sybės švelnių pareiškimų Kini
jos atžvilgiu ir neseniai buvu
sios amerikiečių sportininkų ke
lionės į Kiniją, visiems aišku, 
kad Formozos klausimas suda
rys santykių pagerinimui neper- 
žengimą kliūtį. Komunistinė Ki
nija nesutinka su “dviejų Kini
jų formule”. Įeidama į Jungti
nes Tautas, Kinija reikalaus, 
kad būtų išmesta Tautinė Ki
nija.

Kinijos radijas skundžiasi, 
kad Nixono vyriausybė bando

Honeckeris pasakė 
piktą kalbą

BERLYNAS. Rytų Vokie
tijoje buvo patvirtintas naujas 
pirmasis partijos sekretorius 
Honeckeris. Savo pirmoje kal
boje jis pasirodė dar kietesnis 
už buvusį Ulbrichtą. Jis gyrė 
Maskvą, kaip “mūsų epochos 
tarptautinės revoliucijos cent
rą.” Honeckeris puolė Vakarų 
Vokietiją, kurios agresyvus, im
perialistinis charakteris nepasi
keitęs, puolė komunistinę Kini
ją už nusistatymą prieš Krem
lių, puolė Ameriką ir Izraelį už 
“agresiją”.

Sovietų komunistų vadas 
Brežnevas šiltai pasveikino nau
ją vokiečių komunistų vadą, ku
ris daug prisidėjęs stiprinant 
broliškus ryšius tarp Maskvos 
ir Rytų Berlyno. Brežnevas pa
gyrė ir pasitraukusį Ulbrichtą.

Walteris Ulbrichtas buvo iš
rinktas partijos garbės pirmi
ninku.

Siūlo gerinti 
santykius su JAV
MASKVA. — ‘Travda” pa

skelbė straipsnį Georgi Arba
tovo, Amerikos reikalų instituto 
direktoriaus ir komunistų parti
jos centro komiteto nario-kan- 
didato, kuris aiškina, jog Sov. 
Sąjungai ir Amerikai galima 
taikiai sugyventi. Amerika ieš
kanti išeities iš daugybės savo 
vidaus ir užsienio politikos pro
blemų ir gali tame kelyje pada
ryti “realistinių krypties pakei
timų” savo sovietinėje politiko-

PuM 
So. H&lsted Sticct, Chicago, 

HAymarket 1-6100

Nepaslaptis, kad Sov. Sąjun-
Kanadoje, Quebeko provin- ga kompiuterių srityje yra at- 

cijoje St. Jean Vienney vietovė- silikusi ne tik nuo Amerikos, 
je Įsmuko žemė ir atsirado 20 bet ir nuo Vakarų Vokietijos, 
pėdų platumo ir 200 pėdų ilgu- Britanijos ir Japonijos. Ameri- 
mo praraja, žemė įsmuko kar-Įkoje yra 65,000 kompiuterių, 
tu su 35 namais, keli automo
biliai ir autobusas paskendo at* 
siradusioje skylėje, žuvo 20 as
menų, dar 20 dingo dumblų pa
dengtoje duobėje. Gelbėjimo 
darbai tęsiami.

♦ Austin mieste, Texas, jau penkmetyj 
šeštas jaunas vyras nugriuvo 
ar nušoko nuo universiteto bib
liotekos bokšto ir užsimušę. Tas 
bokštas pagarsėjo 1966 metais, 
kai nuo jo stogo Charles Whit
man nušovė 14 asmenų.

PROTESTO VADOVAI PRIPAŽĮSTA 
WASHINGTONO POLICIJA

WASHINGTONAS. — “Maytribe” rer 
ingtone nebeteko inercijos po to, kad Washfogtono gerai orga
nizuota policija suėmė apie 10,000 jaunuolių per dvi dienas. Pats 
demonstracijų rengėjas Rennie Davis pripažino, kad “sustabdyti 
vyriausybės” nepavyko, tačiau ši demonstraci 
dus būsimų protestų organizavimui. Davis y 
zatorius, kuris 1968 metais bandė išardyti. 
ciją Čikagoje. Jis buvo suimtas, tačiau jau 
dol. užstatą.

MUENCHENAS. — Rudolfo 
Hesso advokatas parašė prezi
dentui Nixonui laišką, prašyda
mas paleist: Hessą iš kalėjimo, 
kuriame jis sėdi jau 30 metų. 
Hessas yra vienintelis Berlyno 
Spandau kalėjimo kalinys. Jam 
jau 77 metai.

Rudolf Hess vienu metu buvo 
nacių fuehrerio Hitlerio pava
duotojas. Jis 1941'm. nusileido 
Škotijoje ir buvo suimtas, nors 
jis tvirtino atskridęs į Britaniją 
derėtis dėl taikos. Karui pasi
baigus, jis buvo nuteistas už ka
ro nusikaltimus kalėti iki gy
vos galvos. Prieš Hesso palei
dimą griežtai nusistatę sovietai, 
kurie kartu su prancūzais, bri
tais ir amerikiečiais valdo Span
dau kalėjimą.

VARŠUVA. — Austrijos ka
talikų kardinolas Franz Koenig 
lankėsi Lenkijoje visą savaitę. 
Jis aplankė ir buvusias vokiečių 
žemes, kurioms Vatikanas dar 
nėra paskyręs lenkų vyskupų.
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Visi nariai privalo atsinešti knygutes
pasirašęs A. Inu

gyvenantis Roselande,
Indiana Avenue,

Illinois 60628, šaukiu

As, žemiau 
rutdiias, 
10>30 South

rastą Susivienijimo Lietu- 
merikoje 63-čios kuopos 
susirinkim u Pasitaręs 

bendradarbiais ir

Violeta mirė
Per visas klimato 2 

kar pasiekiau Čikagą, 
sas

I. mano
žinoma!

iau?

zmon
Kitaip,tegyvuoja Violeta!

va-1dešimties operų Detroite ir, 
čia, bet j u tarpe “Traviatos“
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Statybos darbininkams ant plieno rąstu mažai būna vietos dirbti. Jie turi sunkę ir pavojinga,
tačiau gerai apmokamą darbą. Darbininkai turi būti ir šiokie tokie akrobatai.

W» -•• **Jk>operų 
bet jų tarpe

nebuvo. Laukiau uždangos at
skleidimo ir nebe kartą gir
dėto Daivos Valery, 
šau Violetos Mongirdaitės 
ir vėl nepataikiau!) balso. Kaip 
ji, Daiva Mungirdaitė, daina
vo, ir kaip dainavo Stefan Vį- 
cik. Algirdas Brazis, Nerija

ti- 
skaitytojui ir man paša-

buzonas
Per vi- 

mėnesiu vėluojančio pava
sario velpiavas šįvakar grįžau. 
Sėdu 
gražių įspūdžių.

os ISM

Da 
nenorių.

ii one-

Labai norėjau išgirsti Ginųl0^0, 
r--. 
Į Nurimę, 
Iru dar ilgus metu

i iguma
lėtanorime,_ ■ Aš jaučiu, kad prigyvenau tokį H j amžių, kuriame darau smulkias 

j klaidas, f
ino
aš užsimirštu smulkmenas, jei
gu jų laiku ir tiksliai neužra
šau.

Didysis mano gyveni- 
kelias man yra aiškus, bet

prie mašinėlės pilnas
Noriu, kad

NorėjauČapkauskieuę.
bent pamatyti. Klausinėjau, 
ji premjeroje yra.
nepasakė, 
sužinojau,
visi bilietai išpirkti ir 
dar daug norinčių.

Algirdą Pužauską 
damas šaukiu:
sos

Jų| 
ar 

bet niekas
nebe karią 

atsipra- 
(ai, AlfonsasIČikagą palikdamas 

jog jos spektakliuimano įspūdžiai skaitytoją pa-

A. Laurutanas

siektų dar prieš Traviatos 
trečiąjį spektakli.

Vakar, reiškia 1971 metų 
gegužės pirmąją, buvau lietu- 

Giuseppe Verdi

dar Suvaržys nuogybes
Springfieldo

laiku ir
Kad klaidų nedaryčiau, 

tai nutariau šaukti šį kuopos 
susirinkimą ir perduoti visą kuo
pos vadovybę jaunesniems žmo
nėms. Aš pasiliksiu kuopos na
rys, bet noriu, kad kuopos ad
ministracijai reikalingą darbą 
perimtų kiti.

š ir prašau visus SLA

reiškia 1971

esama
seimelio 
tatym;

• draus įvažiuojamuose 
piruose rodyti 
I ** N ** !*'l * I 

Lietuvių Operų. Mylėkite, koi 
dar turite. Jos, gyvos, lietuviš
kos, penkiolika metų, man
ding, yra dar svarbesni, negu 

operų šimtmečiai.
Suskurdo mūsų 
pop menus, 
valkatų riaušes 
Maža

tas svarstysperrėk-j 
vi

Linkevičiūtė — netrukus, 
kiu,viškoj 

Traviata”
“La ■mylėkite, 

poios ir visi įionai Čikagos 1 i: S 

filmus.operos premjeroje, kys prof. Vladas Jukubėnas.
Nors Gegužės Pirmoji Čikagos
lietuviuose buvo labai dauge-

Maria High
kelios vietos

VH 
i na 
l artimiausiais 
'keliais kuopos nariais, nutariau 
imtis tokio žingsnio, nes manau, į 
jog lai bus geriausia šios orga-J 
uizacijos kuopai ir man pačiam, i

Ilgus metus auginau šeimą iri 
dirbau visuomeninį lietuvišką 
darbą. Priklausiau kelioms lie
tuviškoms organizacijoms ir 
dalyvavau kultūrinėje ir politi
nėje lietuvių veikloje. Bet dau
giausia širdies ir darbo esu įdė
jęs į Susivienijimą Lietuvių 
Amerikoje. Žmona, duktė ir 
sūnus buvo mažoji mano šeima, 
o didysis SLA buvo mano didžio
ji lietuviškoji šeima. Šioje or
ganizacijoje buvo daromi di- 
diausi lietuviški darbai, į ją bu
vo dedamos visos lietuvių vil
tys. Receptų lietuviškam dar
bui ir kiti mokėjo išrašyti, bet 
vaistus pagamindavo ir įteikda
vo tiktai Susivienijimas Lietu
vių Amerikoje. Jis visus pri
ėmė, kiekvienam davė prieg
lobstį, kiekvieną globojo ir kiek-

i

organizacijoms

Todėl a 
kiios kuopos narius šių. me- 
’ gegužės 20 dieną, 6 valandą

riopai švenčiama, 
auditorijoje tik 
teliko tuščios.

Plojimu palydėtas,

Vėliausia oficiali Čiurlionio ansamblio nuotrauka. Pirmoje eilėje, vidury, I kulskienė, kanklininkių vadovė. Čiurlionio koncertas Detroite įvyksta kit<
rr.aestro Alfonsas Mikulskis, o pirmoje eilėje trečia iš kairės —• Ona Mi-| sekmadienį, gegužės 16 d.

ALFONSAS NAKAS

DETROITO LIETUVIU BENDRUOMENĖJE
Kad į Čiurlionio koncertą viety pritruktu . . .

? Napaprastai įdomus buvo dr. 
Gedimino Baluko pasikalbėji
mas su Vladu Ramojum balan
džio 17 Draugo antrojoj daly. 
Didelis, gausiai iliustruotas 
straipsnis buvo skirtas Ketvir
tajai Dainų šventei ryškinti, bet 
labiausiai ten buvo išryškintas
Čiurlionio ansamblis. Tenebū

na ši pastaba priimta kaip prie
kaištas. Anaiptol. Dainų šven
tei ruošiantis galima ir reikia 
kalbėti su visokiais muzikais, 
su visokių chorų atstovais, su 
visais šventės rengėjais. Mane 
kaip tik labai sužavėjo busi
mosios Dainų šventės vyriau
sio rengėjo tokie šilti ir gausūs 
žodžiai (o žodžiams paremti ir 
pridėtos kelios įdomios nuotrau
kos) tam ansambliui, kuriame 
jam pačiam teko dainuoti,~xku- 
riame.ne tik prasmingai buvo 
pralėktas jaunystės metų lais
valaikis, bet ir surasta laimė 
visam gyvenimui. Tokių laimin
gų ex-čiurlioniečių yra likę Lie
tuvoje, jų yra JAV, Kanados ir 
Australijos didmiesčiuose. Apie 
priklausymą Čiurlionio ansam
bliui, apie ten praleistus mėne
sius ir metus, kiekvienas iš jų 
kalba panašiai, kaip dr. G. Ba
tukas.

Nežinau, kaip ten išėjo, kad 
Ketvirtoje Dainų šventėje Čiur
lionio ansamblis nedalyvaus, 
kad jo gastrolės į Pietų Ameri
ką kaip tik su minima švente su
tampa. Čikagoje liepos 4-tą čiur- 
lioniečių labai pasigesime. Bet 
būtų kur kas blogiau, jei am- ; 
basadoriauti išvažiuojančio an
samblio šią vasarą — dainų va
sarą — visiškai nebegirdėtume. 
Detrcitiež’ai esame laiminges
ni už daugelį kitų: prieš iške- lietus iš anksto įsigyti ar užsu

kdamas, Čiurlionio ansamb- kus į Neringą, ar susitikus bet
ils. labai gražiai mūsų šaulių kurį šaulį-šaulę.

gausiai
O 
a

paprašytas, sutiko čia duoti at
sisveikinimo koncertą.

Koncertas įvyksta kitą sek
madienį, gegužės 16 dieną, 
vai. po pietų, Crestwood High
School auditorijoje. Auditori
jos tikslus adresas yra 1501 N. 
Beech Daly Road, Dearborn 
Hts (netoli Ford Rd. sankry
žos; šioje salėje įvyko “Piršly
bos šapnagiuose”). Programą 
išpildys pamainomis moterų, vy
rų ir mišrus chorai, palydimi 
kanklių bei pučiamųjų instru
mentų (lumzdelių, Sekminių ra
gelių, skudučių, trimitų) muzi
kos. Kaip visada, su ansambliu 
dalyvaus ir keli solistai.

Alfonsas ir Ona Mikulskiai 
yra Čiurlionio ansamblio vado
vai nuo jo įsisteigimo Vilniuje 
t940 metų pradžioje iki šiandien. 
Jie ansambliui vadovaus ir ge
gužės 16-sios koncerte: Alfon
sas Mikulskis diriguos, gi Onos 
Mikulskienės rankose bus kank
lininkių būrelis.

“Tepritrūksta Crestwood au
ditorijoje vietų!” — šaukia kon
certo rengėjų paruoštas skelbi
mas. Tikrai, tepritrūksta ten 
vietų sėdimų, nors jų yra virš 
tūkstanties. Teateina ten mūsų 
draugai amerikiečiai, įstaigų ir 
įmonių bendradarbiai, kaimy
nai. Bilietų kainos nuo dviejų 
iki penkių dolerių, tad nepersun- 
kios visokiai kišenei. Iš tūks
tančių savo dainų skrynelės me
lodijų, Alfonsas Mikulskis čia 
yra ištraukęs pačias geriausias, 
reprezentacines, Pietų Amerikai 
skirtas.

Nors iki koncerto laiko maža 
beliko, bet ir dabar patariu bi-

1

S. ir L. Matveky sukaktis
Balandžio 24 jų namuose bu

vo didelis balius. Panašių ba
lių daugelį teko išgyventi, bet 
spaudoje neaprašinėjau. šį kar
tą teatleidžia man mano gerie
ji draugai ir kaimynai, kad apie 
juos keletą žodelių viešai pasa
kysiu, nes ne eilinė čia buvo pro
ga puotauti, o sidabrinė. Trum
pai ir aiškiai: Stasė ir Leonas 
Matvekai šventė dvidešimt pen- 
kerių metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį.

Puotai beprasidedant, Česlovas 
Anužis kvietė keletą sveikinto
jų. Kalbėjo Domininkas Leng
vinas (kunigas, iš Windsoro), 
Julius Pakalka (visuomeninin
kas, iš Čikagos), Petras Mar- 
kuškis (Leono jaunų dienų drau
gas, iš Toronto), Jonas Ratni- 
kas (vietinis, draugas nuo jau
nystės iki dabar). Jie vieni rim
tai, kiti linksmai prisiminė su
kaktuvininkų praeitį ir linkė
jo laimingos ateities. Ko kiti kal
bėtojai nepasakė, tai pridėjo 
pats programos tvarkytojas Č. 
Anužis. Sužinojome, jog Stasė 
Šiurkutė ir Leonas Matvekas su
sipažino Muenchene, 
vinėse, D. P. stovykloje. Jų su
tuoktuvės įvyko 1946 metų ba
landžio 15 dieną. Po trejų metų 
su didžiąja D. P. banga pasiekė 
Ameriką ir Detroitą. Eilę metų 
užtruko kol Leonas tapo Fordo 
automobilių projektuotoju, kol 
buvo įsigyti ir įsirengti gražūs, 
patogūs namai, kol į pasaulį bu
vo pakviesti Ritutė, Rimukas ir 
Almutė. Vaikai auklėjami lie
tuviškai ir skautiškai. Nuosa
vam namuke ant ratų kasmet 
daug keliaujama. Veikiama Dai
navos jaunimo stovykloje, skau
tų tėvų komitete, Dariaus-Girė
no klube. Visas kalbas užbaigė 
pats Leonas, pradžioje kai ką 
paryškindamas, pataisydamas, 
kur kalbėtojai pamiršo arba su
klydo, paskui dėkodamas. Kaip 
ir visada tokiomis progomis, bu-
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PrHaikomoio meno atstovė Antanina Jonynienė su kūriniais, kurie patys už save kalba. Balandžio 17—
25 dienomis Detroito Lietuviu namuose surengtoje parodoje jos mozaikos turėjo didelį pasisekimą.

Nuotrauka Kazio Sragausko

:rr,.

supratimu, 
Violetai

vo giedama “Ilgiausių metų”, 
įteikiamos dovanos, keliami tos
tai, kol visa paskendo linksmam 
klegesy, dainoj,, muzikoj ir šo
kyje.

Atėję sukaktuvininkus pagerb
ti, ne vienas didžiuojasi pažin
ties su jais senumu, čia ir aš 
turiu kuo pasigiiti. Kad ir 
trumpa, kad ir miglota mano pa
žintis su Leonu siekia 1940-jų 
metų vasarą švobiškyje, {prie 
Joniškėlio. Vos iš pusbernio tuo
met buvau išaugęs, o Leonas 
dar jaunesnis. Jis ten iš Pa-

Kad

nevėžio kartą ar daugiau bu
vo atvažiavęs savo vyresnio bro
lio, mano labai artimo draugo, 
aplankyti. Paskui, gal po septy- 
nerių ar aštuonerių metų, susi
radau jį Muehcheno SS karei
vinėse, savo draugo, jo brolio 
pėdsakų beieškodamas. Čia su
sipažinau ir jo jauną, gražią.

rieną lietuvišku keliu vedė. Ne
vienas mūsų brolis ir sesuo nu-
klydo nelietuviškais keliais, tuo 
tarpu SLA visuomet buvo lietu
viškas. Jis rūpinosi lietuviais ir 
visuomet ėjo 
bais.

Kiek metų esu įdėjęs Į SLA — 
šiandien man tiksliai jau būti] 
sunku pasakyti. Šios organiza
cijos narys jau esu bent kokią 
50 metų, o įvairioms valdyboms 
tikrai priklausau kokią 40 me
tų. Ne tiktai visus savo šeimos 
narius prirašiau prie SLA, bet

lietuviškais ke-

U. IX J vz ■ juuuąj e e # #

šviesiaplaukę žmtną Staselę. Dar Įr. daugelį hitų lietuvių. Įtrau-
A Iri 1 I ■>» 4- w *» -w -v w I « J —

po poros metų visi suvažiavome 
į Ameriką ir į Detroitą, Nors 
vieni ir kiti kertine namus, bet 
vis iki šiol likome kaimynystė
je. Daug vardadienių, gimta
dienių, vedybinių sukakčių, 
krikštynų ir namų šildymų kar
tu esame atšventę ir visų atmi
nimų nė į devynias jaučio odas 
nesurašysi.

Sidabrinė sukaktis! Virtinė 
alyvom prikvipusių pavasarių 
nuėję pavėjui. Virtinė vasarų 
gražiuose ir gražiausiuose šiau
rės Amerikos kampeliuose be- 
atsekamos tik iš fotografijų. 

Daug pilkų šiokiadienių, su vi
sais šeimos rūpesčiais, su visuo
menine veikla, su geromis ir blo
gomis naujienomis. Iš mūsų am
žininkų būrio jie]— pirmieji, 
nes keleriais metais pasiskubino

Dabar, viena pora po 

kaktį švęsti. Nekinori tikėti,

kiau į lietuvišką ir tautinį kelią. 
Buvau kuopos atstovas į apskri- 
čius, dalyvavau konferencijose, 
buvau kuopos pirmininkas, se~

s 
ąkaru, atvykti į šį nepaprastą 
uopos susirinkimą, kuris įvyks 
'isų šventų parapijos salėje, 

kur mes visą laiką susirinkda- 
Susirinkimą šaukiame 

kretorius, iždininkas ir dar kito-!6 vai. vakaro, kad galėtume su- 
PaskutiniuĮ eiti ir patikrinti įmokėjimus.

Prašau kiekvieną narį atsi
nešti savo nario knygutę, kad 
galėtume nustatyti, kas pas ma
ne tiksliai užrašyta ir ko aš ga
lėjau ir neužrašyti, ar netiksliai 

Aš noriu sutvarkyti 
visus kuopos reikalus, kad šių 
metų birželio 11 dieną būčiau 
laisvas ir tiksliai su visais atsi
skaitęs. Taip bus geriau Susi- 

Taip bus geriau ir

kias pareigas ėjau, 
dešimtmečiu, o gal ir ilgiau bu
vau kuopos finansų sekretorius. 
Kol jėgų būdavo, tai ir į namus 
nueidavau, o dabar vaikščioti 
jau nebegaliu. Kas į namus 
duokles atneša, tai priimu, už
rašau ir išsiunčiu į centrą.

Aš norėčiau ir toliau tvarkyti 
šios kuopos reikalus, bet mane 
pradėjo slėgti 83 metų našta. 
Pradžioje maniau, kad metams 
galima nepasiduoti. Man atro
dė, kad susens ta tiktai tie, ku
rie ištįžta ir labai lengvai senat
vei pasiduoda. Iki 80 metų lai
kiausi, nepasidaviau ir nenorė
jau senti. Bet mane jau slegia 
80 ir dar trys metai, šių metų 
birželio 11 dieną jau pradėsiu 
84-tus. Jaučiu, kad mano rau
menys jau nebe tie. Kojos skau
da, rankos kartais
akys jau ne tokios šviesios, ko
kios anksčiau buvo. Bet svar
biausia, kad mano atmintis pa
sidarė labai lėta. Svarbesnius 
dalykus dar prisimenu,
smulkmenos išblėsta. Savo vai
kams aš vis pasakojau, kad gy
venime yra svarbiau smulkme
nos, negu didieji dalykai. Di
džiuosiuose darbuose sunku su
klysti, bet smulkmenose labai 
dažnai galima padaryti klaidų.

atgrumba,

bet

vome.

užrašyti.

vienijimui, 
man.

Kuopos nariams atvykimas į 
šį susirinkimą yra būtinas. Pri
silaikydami senos SLA tradici
jos, kiekvienas SLA narys ga
lėtų atsivesti ir kitą lietuvį, tin
kantį broliškai mūsų organiza
cijai. Kiekvienas turi žinoti, 
kad SLA, be prižadėtos pašal
pos ir apdraudos, dar duoda 
progos dirbti ir lietuviams nau
dingą darbą. Mes remiame jau
nuolius, kurie nori gilinti lietu
vių kalbos jžinias, padedame 
sunkion ekonominėn būklėn pa
tekusiems mūsų tautiečiams ir 
remiame Lietuvos laisvės reika
lais besirūpinančią Amerikos 
Lietuvių Tarybą.

Tikiuosi su visais SLA 63-čios
gft-kumpos nariais pasimatyti 55

gūžio 20 d. susirinkime.
A. Laurutanas \\
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Not everyone buys
Bonds for retirement
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DRAUGAS IR BIČIULIS

vesti.
kitos, visi pradėsime sidabro su-

koncertas
Nutarta

Ibkt stock m America. 
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Met vest sto effect*
Smrings Boadt wv pay 5% §

WOC hdd to matiri ty of 5 years, 1
W toowds the fest year^ there- 
^torSJ0%teM<WTty). |

įMemtflhe Aattoakes Bcods t grese g 
WF to aw fer the extn dongs that 1 
Mbs Mag t Mt We wore An. Botts, 1 

rttyeri, a place at the hke or § 
at the too—f—, TWngi yoc can enjoy i 
vhie yorte Mil feeHng yoeag.

Tx eta get your savings plan started 
byjotoaug the Payroll Savings Plan where 

’you wcric or the Bcud-a-Moath Plan 
where you bank.

Stare wring sere. Beads »e fee nore 
Shag trlriwg.

toks trumpas, tokjs trumpas.
Tarp vasaros

bobų, arba, amerikietiškai šne
kant, indėnų vasara. Stasei ir 
Leonui linkiu, kad ta gražioji 
indėnų vasara jiens būtų labai 
ilga, saulėta, šilta

komiteto posėdį
įvyko balandžio 25 Lietuvių 

namuose. Iš apyskaitos paaiš
kėjo, jog Birbynės 
davė 200 dol. pelno.
šimtinę skirti Ęfrbynės įrašy
mui į Kanados LF, o kita šim
tinė buvo išdalinta laikraščiams 
ir radijo valandėlėms. Rugpiū- 
ėio 8 yra numatomas LF narių 
išvažiavimas. Kalbėta apie li
tuanistinių studijų galimybes 
viename iš Detroito universite
tų. Vietoj mirusio k-to vice- 
pirm. dr. Prano Padalio, greitai 
k-tas bus papildytas bent ketu
riais nariais. Sekantis k-to po
sėdis bus Dainavoje birželio 20, 
apie pirmą valandą.

maestro 
Aleksandras Kučiūnas pakėlė 
rankas ir dar vėsioje salėje ra
dosi tylu kaip kape. Jau uver
tiūrą grojant mane apėmė 
džiaugsmingas nerimas. Po 

spek
taklio toje pačioje salėje pra
ėjo penkeri metai. Per tą lai
ką girdėjau — mačiau

mane 
nerimas.

paskutinio “Traviatos”

Mano primityviu 
pirmame veiksme ir 
ir Alfredui dar kažko trūko. 
Man atrodė, jog prieš penke
rius metus šita pora tuo pačiu 

daug laiminges-
Bet prašau neimti to 
o palaukti, ką muzi

kos kritikas pasakys.
, jiems daug 
Geriau ir ge- 

veiksmu.

metu buvo 
nė? 
rimtai,

Vėliau,
mano supratimu, 
geriau sekėsi. < 

su kiekvienu
Kai Violeta po paskutinės ari
jos tiksliai ir dramatiškai kri- 

netoliito ant Alfredo rankų, kai tas

?v-- -■ 
riau

ATEINA BIRŽELIS...
Seniau mus žudė kulkomis, dabar 

— daina. Prel. J. Kučingis

Yra ne tas pat, ar lenkti galvas tremtiniams, mirusiems kankinių 
mirtimi Sibiro taigose ir kovoje už laisvę, ar bailiai linkčioti budeliams 
ir paklusti jų agentų agentams bei agitpropo talkininkams, apeinan
tiems konfirmacijos priesaikas ir duotus pažadus. Minint baisiojo 
birželio trėmimus ir protestuojant prieš Sovietų vykdomą genocidą,

mirtimi Sibiro taigose ir kovoje už laisvę, ar bailiai linkčioti budeliams 
ir paklusti jų agentų agentams bei agitpropo talkininkams, apeinan
tiems konfirmacijos priesaikas ir duotus pažadus. Minint baisiojo

kviečiame palaikyti prieškomunistinę spaudą ir pirkti leidinius, ob-
jektyviai rašančius apie komunizmą, o ne jo propagandą:

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULĮ.Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULĮ. Atsiminimai ir 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose.
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psl.

Vytautas Volertas, PRAGARO VYRESNYSIS. Premijuotas roma-
nas, 273 psl., kaina 5 dol. Jame aprašoma kaip bolševikai valdo ir 
vargina žmones pavergtoje Lietuvoje.

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 408 psl., kaina 5 dol. Ap- 
1 
rių elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rokienė, GRJŽIMAS J LAISVĘ. 
] ‘ 
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausioms garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psL, kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

Juozas Napačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4,00.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pat 
išversta Į anglų kalbą.

K. Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SOVIETŲ SĄJUN
GA. Si knyga idomi tiek vos paskaitančiam, tiek intelektualui. 309 psl., 
$1.00...

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU J VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49
7 . ■ Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū

rinį gyvenimą. ..............................
Komunizmas yra žiaurus. ' .

kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS. 
52 psl., $1,00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 Sc. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60603 
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant

vargina žmones pavergtoje Lietuvoje.

rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na- <<

Sibiro tremtinės atsi- 
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu- X

rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psL, kietais viršeliais, kai-

psi., $1,00.
Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo-

čeki ar piniginę perlaidą.

Chicago Savings
and Loan Anociatioa
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6%
OF $5000 OR MORE 

ON CERTIFICATES
2 YEAR MATURITY

PER ANNUM

/4 % PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE

6 MONTH MATURITY

/4% PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

puikiai dainavo

lupomis įsisiurbė į mirštančio
sios kaklą, tai ponia, F. eilėje, 
nosinaite šluostėsi ašarą ir man 
pačiam gomury kamuolys al- 

• sirado.
Manding,

Algirdas Brazis (Giorgio Ger- 
mont)
(Flora Bervoix). Girdėjau, 
per antrą pertrauką, kaip ves- 
biulyje rūkančios ponios Al
girdą Brazi gyrė. Mačiau, kaip 
tėvo ariją dainuoti užbaigus, 
tiesiog impulso pagautas, 
ploti Algirdas Pužauskas.

Labai išmoningai aprengtas, 
choras ir dainavo ir vaidino. 
Jautei, kad čia tikrai devynio
likto šimtmečio paryžiečių mi 
nia. Ir tai ne bet kokių, o lais
vų, turtingų aristokratų, 
gali patikėti, 
parko lietuviškos visuomenės 
atstovai. Kad tai padorios mo 
tinos, kurios savo vaikus lei
džia i lituanistines mokyklas 
o ne kokios garbės ir smagu
mų ištroškusios pliuškės. Ir 
kad čia vyrai, kurie ne iš ver
gi! ir kortų uždirba pragyveni
mą savo šeimoms, o kala do
leri sunkiu darbu Įstaigose ir 
Įmonėse; vyrai, kurie suspėja 
demonstruoti už Simo Kudir
kos laisvę, kovpja-už lietuviš
kas šv. Kazimiero kapines ir 
dar randa laiko ano šimtmečio 
Paryžiaus lėbūnų rolėms. Po
ra pastabėlių. Pirmame veiks 

kai scenos priekyje Al
fredo su Violeta dainuodami 
sprendžia savo meilės proble
mas, didumai choristų iš salės 
pasitraukus, kelios poros dar 
jos gilumoje šoka. Jie šoka 
kažką panašaus Į tango, kai 
simfoninis groja aiškų valsą 
Maža vietos, tenai, pagal sie- 

keturioms ar penkioms

ir Nerija Linkevičiūtė 
Bervoix).

ėmė

me,

ną,

UP TO 
\$20,000.

CO*’

^4% PER ANNUM

ON CERTIFICATES
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

5^
ON ALL PASSBOOK

ACCOUNTS

PER ANNUM

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

Chicago Savings and Loan Assn
JOHN PANEL, Sr. Chilrnwn of tho Board Mrs. PHIL PANEL, President

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to B P, SL. Tues. 9 to 4, Thurs. 4 Fri, 9 to S. Sat, 9 to 12:30
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žinau,poroms, žinau, bet visgi rei
kėjo kaip nors su valsu iš sce
nos išnykti.
atminti,

jau 
langas,

kai džiova
Kur jos

kai ji

gyvenimas Į 
į sekso filmus,' į 

“dėl taikos”, 
klasikinio

džiaugsmo. Jeigu mūsų lietu
viškose operose ir yra . mėgė
jiškumo, tai lygiai yra čia ir 
talento, ir noro, pastangų tą 
talentą atskleisti. Žinau, kad

✓
visai tai aristo-

Vėl, nebegaliu 
trečiam ar ketvirta

me veiksme, 
kratijai nuo scenos nusiimant,
gal norėdami pasiskubinti, 
pora vyrų savo damas ima už 
parankės, vienas net per lie
menį ranką deda. Visose ope
rose ir visuose filmuose, kur 
anie laikai Vaizduojami,
matydavau tik moteris vyrams 
į parankę kinlbant, o ne at- 

Tąi žinoma smulk-

ją jau prišildė.

vis

Į ponių minkus 
pavydėjau joms.

veiksmo pert-
Pasiust galė-

Žiūrėjau

saulės prisireikė, 
nepagydoma? 

kur jos saulė, 
buvo sveika ir stipri?

Ak, ta Marijos salė! Kur gi 
jos oro vėsinimo sistema? Ne
paisant labai aukštų lubų, tūks 
tautinė minia per pusvalandį 

Po valandos
prakaitavome. Lyg tyčia, tarp 
antro ir trečio 
raukos nebuvo, 
jai tokiam karštyje.

ant pečių ir 
Jei užsidė- 

čiau minką, gal tas drėgnas 
karštis neprasiveržtų?

“Ar nesigriaudi 
vęs?”, klausia dr. 
Kriau^eliūnas išeinant.

atsakau. Ir

——I

>mi ir iš toliau. Se- 
kad 

vaikai gali 
nuogybes,

kino ekranas esąs 5<) pėdų pla
tumo ir jokie medžiai 
mai jo neuždengia nuo praei
viu akiu. * V

ar na-

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI

MN A U J 1 E N O S E”
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Kas tik turi gerą skoni,
Viską perka pas Lieoonį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CEHTtR, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.
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iu: klausia

vadovus,

jiems ploja Įkai-
«

at-

Fonk Zogas, President

tik dvi pa
sakyki-

Kas
jog tai Market- Violeta Karo-

Jauiutis Puodžiūnas

prie jo ketvirtame 
violetiniais ir kito-

nenusivyliau... ” 
bičiulių M. ir J. .G.

au
dė t-

MIDLAND 
SWINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

PHONE; 254-4470

Keturiolikto laikų, 
šiai);

trys žali dekoratyviniai 
di-

atvažia-
Leonas 

^ži-

A

-.y ■ SHUS / ■ ,:\.

SOiSiMS ■■■

Tai ne ūmi ir ne barzda, o tik vėjo 
ištaršyta šukuosena ant britv prin

cesės Anne vaido.

noma, kad ne”, 
giriame abu Čikagos Lietuvių 
Operą, visus jos muzikinius bei 
technikinius vadovus, visus 
solistus ir eilinius choro daly
vius.

Kiek kartu mačiau ‘Travi
atą’, tai nė suskaityti nebega
lėčiau. Tikrai jau šimtais, šim
tais. .. ”, kalba prie durų, 
tomobilio belaukdamas, 
roitietis prelatas L. G. Išskai
čiuoja jis kelis Europos miestus, 
kur jo “Traviata” matyta—gir- 
_________ —s*«. ir žino
te ką? Nenusivyliau. Visiškai 

Sėdame į 
mašiną. 

Taip, jiems abiems labai pa
tiko. Geriau, sako, negu prieš] 
penkerius metus. Geriau pati

virkščiai, 
menps.

Patiko mari visos čigonės ir 
matadorai. Ži iriu į programą 
ir tikėti meno
vardės nelieti viškos. 
te man! Jos galėtų ir Grandi
nėlėje šokti.. 
saite ir 
— abu pilni temperamento,
pilni ugnies. Jiems ploja pub
lika scenoje, 
tusi publika saulėje.

DekoracijosJi kurias Jurgio 
Daugvilos padėjėjai kalė de
šimtimis tūkstįančių vinių, 
rodo tokios taprastos, labai 
taupios ir kar|u labai įdomios. 
Visą pagrindą pene sudaro as
tuonios kolonos. KiekvienameJVZ .
veiksme jos kitaip perstato- dėta ir užbaigia: “ 
mos ir, žiū, gauname kitus 
rūmus, kitus kambarius. Į akis 

’ j sce- 
keletas kėdžių 4.

krinta dar keletas laiptų 
nos dešinėje,
ir viena sofa (kėdės ir sofa aiš
kiai antikinės, gal Liudviko 

ar pana- 
vienas .kitas staliukas; 

pagal reikalą žirondelis palu
bėj, arba trišakė ar daugiaša
kė žvakidė su degančiom žva
kėm;
medžiai antram {veiksme;
delis langas ir labai keistos for 
mos lova 
veiksme;
kių spalvų vualiais palubės 
banguoja, paslaptingom švie
som ten bežaidžiant Langas, 
kokio ano šimtmečio Paryžiu
je jokiu būdu neįsivaizduoju, 

nesvietiškai didelis ir 
ypatingai

nes jis,
viską dominuojąs, 
daug minčių sukelia. Kas, kad 
jis toks didelis? Kas, kad sau
lė veržiasi pro plačiai praskleis
tą balta užuolaidą? Violetai

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

WtlWD

°//o
Passbook Savings 

All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

O,

2 Years Savings

Raginkite savo apylink 
augti - taupykite!
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Svečias matematikas Statule- 
vičius turėjęs progos pakalbėti ir 
apie reikalą lietuviams į komu
nistų partiją įstoti. Kaip minė
ta, jis pats į komjaunuolius įs
tojo gimnazistu būdamas. Dabar

partijos ir mokslo darbuose taip 
iškilęs, jog gaunąs 800 rublių 
algos, turįs tarnaitę “nianką” ir 
valdžios algą, apie 160 rublių, 
gaunantį šoferį.

Į partiją esą būtina stoti —

Paštas nepajėgia susitvarkyti
Ne vien laikraščių leidėjai, bet ir Chicagos gyven

tojai nepatenkinti pašto teikiamais patarnavimais. Laik
raščius laiškanešiai turėtų išnešioti kaip pirmos klasės 
siuntinius, bet labai dažnai dienraščiai išnešiojami vė
liau, nors Į centrinį paštą laikraščių administracijos laik
raščius pristato laiku, o dažnai net anksčiau, negu paš
to vadovybė nurodo. Blogiausia, kad siunčiami laikraš
čiai dažnai pakeliui dingsta. Pirmadienio dienraštis ne
pasirodo ne tik pirmadienį, bet jis nenunešamas antra
dienį arba net trečiadienį.

Pašte esančios netvarkos reikalu buvo rašomi skun- 
dai, aiškinama žodžiu ir telefonų, bet tai mažai ką tepa- 
gelbėjo. Ne vienas dienraščio prenumeratorius taip pat 
telefonąvo pašto vadovybei, bet ir tas mažai tepagelbėjo. 
Kantrybės netekę pensionieriai dienraštį iš vakaro krau
tuvėje nusiperka, o yra ir tokių, kurie tvarkingai nega
vę laikraščio, net nutraukia prenumeratą. Pašto ne
tvarka kenkia bizniui, nenaudinga ji ir garsintojams. 
Bet labiausiai ta netvarka skriaudžia gausius skaityto
jus. Dėl pašte esančios netvarkos žmonės laiku negauna 
jiems svarbių informacijų.

Kanadiečiai net šaipydavosi iš Amerikos pašto. Ka
nados pašto tarnautojai pasakodavo, kad amerikiečiai 
paštą pirma pasiunčia į Mėnulį, o vėliau iš ten paleidžia 
Į įvairias Kanados vietoves. Jeigu iš Mėnulio krintantis 
maišas ^pataiko į tinkamą miestelį, tai pusė bėdos, bet 
jeigu jis nepataiko, tai kanadiečiai taip pat laiku negau
davo Amerikos laiškų ir laikraščių. Kanadiečiai šaipėsi 
iš JAV esančios netvarkos, bet paskutiniu metu ir pa
čioje Kanadoje pašto patarnavimai žymiai pablogėjo. 
Jau keli Kanados laiškų išnešiotojai neranda savame na
me gyvenančio dienraščio skaitytojo. Ištisą dešimtmetį 
Kanados lietuvis prenumeruoja dienraštį, o čia naujai 
atsiradęs laiškanešys laikraščio administracijai praneša, 
kad tokio adreso toje gatvėje nėra. Prenumeratorius 
negauna dienraščio, o administracija turi paštui mokėti 
už sugrąžintą dienraščio egzempliorių. Panašiai adreso 
neranda ir kai kurie Chicagos laiškanešiai. Naujienų 
adresas nepasikeitė per paskutinius 55 metus, bet atsi
randa ir tokių laiškanešių, kurie Naujienoms siųstą laiš 
ką grąžina siuntėjui, pažymėdami, kad tokio adreso 
Chicagoje visai nėra.

Turime vilties, kad nuo liepos 1 dienos reikalai tu
rės pasitaisyti. Aukštoji pašto vadovybė ir Chicagos 
pašto viršininkas prižadėjo įvesti kelias pakaitas ir duo
ti geresnius patarnavimus. Pašte bus daugiau atsako- 
mingesnių tarnautojų, kurie bandys grąžinti paštui tą

gerą vardą, kokį Amerikos paštas anksčiau turėjo, bet 
paskutiniais trim metais prarado.

Chicagos pašto vadovybei jau nusibodo naujieniečių 
skundai, bet dar labiau tie skundai įgriso dienraščio lai
ku negaunantiems skaitytojams. Kad piktumas nebūtų 
toks aštrus, norime priminti kelis epizodus ir apie kituo
se kraštuose teikiamus pašto patarnavimus. Aiškus daik
tas, kad lietuviams pirmon eilėn rūpi patirti, koki pašto 
patarnavimai yra teikiami “tarybinėje” Lietuvoje. Ten, 
kaip žinome, prieš 30 metų jau įvestas “socializmas”, 
o kai kuriose srityse jau padėti pagrindai ir “komunis
tinei” santvarkai. Ten paskutiniais metais labai pakilu 
si “kultūra”, “švietimas” ir gyventojų susipratimas. 
Ten nėra mokyklas mažai belankiusių ir atsakomingu- 
mo jausmo neturinčių juodukų, štai kaip pašto reikalus 
aprašo “arybinės” Lietuvos leidžiama ir pačių komu
nistų kontroliuojama “Tiesa”:

“Ypač daug negerovių, pristatant eilinę kores
pondenciją. Iš Kauno į Vilnių pėsčiomis žmogus ne
sunkiai gali nukeliauti per porą dienų. O štai vilnie
tis Jonas Šakalys atsiuntė redakcijai tris vokus, ant 
kurių Vilniaus ir Kauno miestų ryšininkų antspau
dai rodo, kad šie laiškai iš Kauno į Vilnių keliavo... 
devynias dienas. Neretai pasitaiko, kad, pavyzdžiui, 
vilniečiams vilniečių laiškai keliauja. .. septynias 
dienas. Kartais pasitaiko, kad kai kurie pašto dar
buotojai iškrečia tiesiog juokingą pokštą. A. Mekys 
rašo, kad iš Vilniaus pasiuntė laišką į Jonavą, ta
čiau jis grįžo su užrašu: “Nurodykhe gatvę”, kai 
gatvė ant voko buvo užrašyta labai aiškiai”. (Tiesa, 
1971 m. vas. 1 d., 4 psl.). J
“Tarybinėje” Lietuvoje paštininkus vadina “ryšinin

kais”. Jie, matote, palaiko ryšius vienų žmonių su kitais, 
nuneša jiems laiškus. Lietuvoje paštas tvirko ir telegra
mų reikalus, kuris taip pat palaiko ryšius. Kad iš Vil
niaus į Kauną eina 9 dienas, tai dar pusė ledos. Suvėluo
tai, bet “ryšys” vis dėlto yra. Bet Lietuvoje yra patarna
vimas, kuris vadinasi registruotas laiškas. Agota Barta- 
šiūnaitė toje pačioje Tiesoje skundžiasi, kad ji registruo
tą laišką pasiuntė į Rokiškį, kuriame buvo įdėjusi pašto 
ženklų už 3 rublius ir 20 kapeikų. Negavusi atsakymo, ji 
pasiuntė registruotą laišką Rokiškio ryšių viršininkui, ta
čiau abu registruoti laiškai dingo. Ji pasiskundė. Buvo 
pravestas tyrinėjimas, kuris nustatė, kad Pajūralio ry
šių skyrius registruotą laišką priėmė, let Rokiškio rajo
no Juodkrantėje tokio laiško negavo ir kaltininko nenu
statė, “nes registruoti laiškai visuose praėjimo etapuose, 
nuo priėmimo ryšių įmonės iki įteikimo Įmonės dokumen
tais neapiforminami”, kaip rašo ta pati ‘Tiesa”.

Amerikoje mums kartais dienraštis arba laiškas 
dingsta, bet “tarybinėje” Lietuvoje registruoti laiškai 
dingsta. Tai išgalvojo ne Naujienos, bet skelbia komu
nistų Tiesa. Mes turime vilties priversti Amerikos paštą 
teikti geresnius patarnavimus, bet ar “tarybinėje” Lie
tuvoje gyvenantieji žmonės turi kokių vilčių sulaukti bet 
kokių pagerinimų?

jei nebus lietuvių partiečių, tad 
atsakingas vietas užims iš ki
tur atvežti. Be to, gyventi rei
kia... Lietuviai esą lėti — nesi
skubiną partijon, nors dabar ir 
partija esanti šykštoka”, ne
daug naujų narių teįsileidžianti, 
daroma didelė atranka.

Kas kita latviai. Tie labai verž
lūs ir jų daug daugiau įstojusių 
į Latvijos komunistų partija, ne
gu lietuvių Lietuvos komparti
jom Latviai taip sparčiai kom- 
partijon stoję, tikėdamiesi tuo 
daugiau patarnauti savo žmo
nėms, savo tautai. Tačiau lat
viai buvę perdaug nacionalisti
niai nusiteikę ir “didysis brolis” 
atkreipęs į tai dėmesį. Nemažai 
latvių iš svarbiųjų postų nuša
linti, o į jų vietas atvežti latviai 
iš Sibiro, kurie ten nuo seniau 
gyvenę ir jiems latvių tautiniai 
reikalai mažiau berūpi.

Sutinkant su matematiko Sta
tute vičiaus aiškinimais, jog lie
tuviai partijos nariai gali dau
giau savo tautai patarnauti, ne
gu iš kitur svetimi atvežti par
tiečiai; sutinkant ir su tuo, jog 
“gyventi reikia” — vis dėlto 
kyla klausimas, ar į šią šalį at
vykusiam partiečiui derėtų taip 
varyti tokią kvailą komunistinę 
agitaciją, kaip kad matematikas 
StatUlevičius kad darė?

Kokia prasmė taip naiviai įro
dinėti, kad nepriklausomos Lie
tuvos nebuvę, kad Vengrijoje 
revoliucijos nebuvę ir kitus ži
nomus faktus neigti? Kokia 
prasmė taip niekinti amerikie
čius, aiškinant, jog Vakarų Vo
kietijoje žmonės su amerikie
čiais turistais nenori nė kalbėti ? 
Juk čia pat buvę asmens, kurie 
daug laiko V. Vokietijoje vie
šėdami praleido, atkirtę mate
matikui, jog taip nėra. Yra V. 
Vokietijoje kai kur ant tvorų 
užrašų prieš amerikiečius išpec- 
kotų, bet viešbučiuose, valgyklo
se, krautuvėse ir įvairių pramo
gų vietose vokiečiai labai mie
lai su amerikiečiais kalbasi, la
bai svetingai patarnauja, pata
rimais padeda.

Vergiškas paklusnumas
Morrie Ryskind, žymus ko- 

lumnistas, rašydamas apie 24-tą 
Sovietų S-gos komunistų parti
jos kongresą, pastebėjo, jog Če
koslovakijos kompartijos dele
gacija formaliai padėkojo, kad 
Sovietų S-ga įvedė savo armi
jas į Čekoslovakiją. Kolumnis- 
tas prideda, jei būtų iškviestos 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
kompartijų delegacijos, be abe
jo, ir tos būtų dar kartą pareiš- 
kusios dėkingumą...

Vergiško paklusnumo pagau
tas ir matematikas Statulevičius 
čia laisvame krašte neatsipei
kėjo ir su pagarba “didžiojo 
brolio” garbei stengėsi kur tik 
proga pakalbėti. Yra juk žmo
gui su žmogum susitikus įvai
rių įvairiausių temų, nebūtina 
vien tik raudonąjį rojų garbin
ti, bet partietis taip jau kūnan

; ir kraujin |siauginęs reikalą 
kompartijos ir rusų darbus šlo
vinti, kad kitokios kalbos ne
randa.

Pažymėtinas irtas faktas, kad 
Statulevičius ir panašūs komu
nistiniai svečiai stengiasi susi
tikti su jaunesnio amžiaus žmo
nėmis, mokslus išeivijoje baigu
siai, kaip jie save vadina — aka
demikais. Atrodo, kad tokių su
sitikimų nauda raudonuosius pa
skatina ir toliau su agitacijomis 
čia lankytis, jaunuosius savo pu
sėn traukti, nes nebevienas “aka
demikas” jau Lietuvos nepri
klausomybės idėją nori nušluo
ti, užmiršti.

Ne kuo kitu, kaip senomis ko
munistinėmis idėjomis atsiduo
da ir Artūro Hermanno straip
snis, spausdintas “Akiračiuose”. 
Matematikas Statulevičius dės
to, jog nepriklausomos Lietu
vos nebuvę, bet “Akiračių” auto
rius dar tiek atgal nepažengęs, 
buvusios nepriklausomybės ne
neigia, bet pasijuokia, kam dar 
Vasario 16 minima. Jaunimui 
tai neįdomu... Ne tik praeitame 
komunistų partijos kongrese iš
kilo tautų sulydinimo politika. 
Rusai komunistai jau nuo seniai 
tai vykdo. • A. Hermannas, pasi
klausęs ar pasiskaitęs tokios 
propagandos, išspausdino “Aki
račiuose” straipsnį (tartum sa
vas mintis, tartum savo filosofi
ją) apie lietuvių tautos laisvės 
troškimą, kurį jis iliuzija vadi
na. Tai atgarsis komunistinės 
propagandos, jog tautos turi 
jungtis į vieną sąjungą, kurioje 
ne tautų suvereninės valstybės, 
bet žmogaus asmeninė laisvė bus 
pirmoje vietoje.

Ir Čikagos skautai akademi
kai Kaziuko mugėje pasirūpino 
pardavinėti okup. Lietuvoje iš
leistas knygas, gal visai pamir
šę pas vietinius leidėjus pasi
teirauti, kiek jų sandėliuose yra 
neparduotų knygų, gal reikia 
talkos,

Komunistinė propaganda dir
ba. Nepaiso tokie matematikai, 
kad jie ir be apskaičiavimo agi
tuoja, melą skleidžia, nes jie jau 
turi pavyzdžių, kad nevienas lie
tuvis jau ant tos propagandos 
meškerės pasikabino. Rep-ris

Dviratis laimėjo
Čikagoje buvo surengtos 

lenktynės tarp keturių miesto 
centre dirbančių. Vienas jų iš 
miesto centro i Lincoln ir Wel
lington gatvės sankryžą važia 
vo dviračiu, kita moteris au
tomobiliu. Trečias važiavo iš
keltu traukinėliu ir ketvirta 
moteris CTA autobusu.

Lenktynes, kurios prasidė
jo nuo State ir Madison kam
po, laimėjo dviratininkas pa
daręs penkias su puse mylias 
per 24 minutes. Traukinėliu 
važiavęs atvyko antras per 27 
min. Automobiliu važiavusi 
mergina atvyko trečia per 32

min. Ji teisinosi, kad prieš jo* 
mašiną važiavo kurį laiką po-| 
Iki jos automobilis ir ji bijoju-| 
si jį pralenkti. Paskutinė at-| 
vvko CTA keleivė, •r

Apdės mokesčiais 
kilnojamus namus

Springfieldo senato lėšų ko-Į 
mi tetas vienbalsiai priėmėt 
įstatymo projektą, kuris už-| 
dėtų nekilnojamo turto mokes-; 
čius kilnojamiems , ant ratui 
namams, kurių Illinois valstij 
joje yra dešimtys tūkstančų. | 
Senatoriai, rėmę šį projektą, | 
tvirtino , kad tie “mobile ho-l 
mes” dažniausiai niekur ne-į 
juda, o stovi pastatyti vienoje| 
vietoje, kur juose gyvenantie- į 
ji žmonės dirba.

Įstatymas apdės mokesčiais | 
tokius kilnojamus namus, ku-1 
riuose žmonės vienoje vietoje! 
išgyvena nemažiau trijų mė-| 
nėšių.

Pabėgo iš laivo Į
Šių metų vasario mėn. sovie

tų prekiniam laivui “Novos-1 
kovsk” atplaukus į Australijos 
Sydney uostą, du rusai pareigū
nai iš laivo pasišalino ir papra
šė politinio prieglobsčio. Vienas 
iš pabėgėlių, Nazid Solivjev vė
liau pakeitė nuomonę ir š. m. Į 
balandžio 16 d. grįžo į Sovietų 
Sąjungą, kur jis buvo palikęs 
žmoną su vaikais ir motiną.

(E) '

TAISOME KLAIDAS
1- ji atkarpa, 2-a skiltis, I-ji eilutė iš 

apačios atspausdinta: negalima, turi 
būti: negali.

2 sk. 8 eil. iš ap. atsp.: Prof. B. 
Annovič, turi būti: Prof. V. B. Anto- 
novič.

5 sk. 14 eil. iš ap. atsp.: Kušner 
(Kyšev) — turi būti: Kušner (Kny- 
šev).

2- ji atkarpa. 3 sk. 15 eil. iš ap. atsp.: 
Radvila (1613) turi būti: Radvila Naš
laitėlis (1613).

3- ji atkarpa. 3 sk. 13 eil. iš viršaus 
atsp.: liteni, turi būti; likteni.

4- ji atkarpa, sk. 3 eil. iš virš, atsp.: 
Lietuvos valstybių politinė siena, turi 
būti: Lietuvos ir Lenkijos politinė 
siena.

3 sk. 16 eil. iš ap. atsp.: Vilkija,
turi būti: Vilkauja. x

4 skl 2 eil. iš ap. atsp.: šių kryžiuo
čiai, turi būti: šių sienų kryžiuočiai.

5- ji atkarpa. 5 sk, 9 eik iš virš, atsp.: 
imtas, turi būti: išimtas.

6- ji atkarpa. 2 sk. 7 eil. iš virš, atsp.: 
0 II amžiuje, turi būti: 0 2-am am
žiuje.

8 atkarpa. 2 sk. 14 eil. iš ap.: Ka
raliaučius įkurtas iki 1254. turi būti: 
Koenigsberg (Karaliaučius) Įkurtas 
tik 1254 m.

2 sk. 10 eil. iš virš, atsp.: Vilksla, 
turi būti: Viksla.

3 sk. 13 eil. iš ap. atsp.: nėra buv., 
turi būti: nėra buvę.

3 sk. 11 eil. iš virš, atsp.: kaip ly- 
viai, turi būti: kaip lybiai.

3 sk. 14 eil. iš ap. atsp.: (Henr. Liv- 
Lotti, Lethigalli, rusas - Nestoras - 
Letigola), būti būti: (Henr. Liv.-Letti, 
Lethi, Lethigalli, rusas kron. Nesto- 
ras-Letigola).

3 sk., 6 eil. iš ap. atsp.: Nalšionys 
Tikroji Lietuva, turi būti: Nalšionys, 
Tikroji Lietuva.

5 sk. 17 eiL iš ap. atsp.: Dėl to glau
stai santūrus, turi būti: Dėl to būsiu 
glaustai santūrus.

5 sk 7 eik iš ap. atsp.: contre la 
T.ithnania, turi būti: contre la Litini
ame.

VINCAS ŽEMAITIS

VEIDU Į VAKARUS -
Į BALTIJOS JŪRĄ

(Etnografinių sienų klausimais)
17

Čia lietuvių - krivičų sienos lini
ja lygiuoja miestą Minską. Rusaki vietovė 
į vakarus nuo Rubeževičių (Rubiezewicze) 
parodo, kad rusai kolonizavo apylinkę 
Derewny ir Kamienia Į pietus nuo Wohna 
daug vėliau, sulaikyti Nemuno Beržūnės 
(Berezyny) upyno balų. Lanku į rytus 
pro Litva — Rusaki siena suka Į vakarus 
tiesiai į Nemuną. Į Naugarduko žemę kri- 
vičiai bus atėję iš rytų nuo Minsko pusės, 
bet Nemuno krante , žymiai Į pietus nuo 
Vija (Iwie). Rusų metraštis rašo, kad 
Mindaugo sūnus Vosilkus (Wojsielk) “pa
sistatė sau vienuolyną ant Nemuno upės.”, 
tarp Naugarduko ir Lietuvos (Ipatievska- 
ja lietopis, 859 p.). Vienuolynas tas vė
liau buvo Laurišave (Lawryszewie). 
Svarbi palikusi žinia, kad tarp Naugardu
ko ir Lietuvos XIII šimtm. viduryje siena 
ėjo Nemunu. Tik vienoje vietoje krivičiai 
buvo perėję mažam plote Nemuną ties 
Bielica, kur yra Kryviče vietovė Po to lie
tuvių — krivičų siena perėjus į Nemuno 
kairiąją pusę atsirėmė į Molčadės (Mol- 

czadz) upelį, suko lanku Zietelos (Zdzię- 
ciol) valsčių, kur lietuviškai kalbama iki 
šių dienų (kalb. A. Vidugiris. Zietelos tar
mė). Apgyveno krivičai Slonimo sritį pa
gal liniją Wysock - Derewna - Stenini ir 
tarp upių ščaros (Skaros) ir Želvos pasie
kė Nemuną. Ant upės želvos — į vakarus 
nuo Dereczyna, yra Kryvicze vietovė. Vol- 
kovisko (Vilkaviškio) žemė, sprendžiant 
iš lietuviškų vietovių vardų tais laikais ir 
vėliau buvo gyvenama lietuvių, ypatingai 
Į šiaurę nuo linijos: Dzirgeliai (Dziergele) 
— Rupeikiai (Rupejki) — Vilkaviškis 
(Wolkowysk), ir toliau Ašmenėlė (Osz- 
miance). Kitos Vilkaviškio apylinkėje lie
tuviškos gyvenvietės: Wejszycie (Vėžy
čiai), Reksty (Rakštys), Žadejki (Žadei
kiai), Lebiedzie (Lebedžiai), Skuraty 
(Skuraičiai), Wolpa (Alpiai), Niemejki 
(Nemeikiai), Zelwiany (žeivėnai), Zel- 
wa (Želva), Domieniszki (Damieniškė), 
Pacewicze (Pacevičiai). Jotvos (Jatwiez) 
kaimai į vakarus nuo Volkovisko (Vilka
viškio) parodo taip pat, kad tai lietuviška 
žemė. Jei tai būtų buvusi jotvingių žemė, 
tai padermės vardas Jotva (Jacwiez) ne
galėjęs čia būti.

Toliau dr. J. Ochmanski rašo: “Ustale- 
nie granicy etnieznej litewsko — krywic- 
kiej ne przesądza jeszcze wcale, czy poza 
wytyczoną przez osady Krywicze linią nie 
pozostaty wyspy litewszczyzny. Jedne z 

nichbyli Dokszyce”. |(Nustatytoji lietuvių 
— krivičų etninė siena dar neišsprendžia 
visai iš anksto, kad už pažymėtos Krywy- 
cze vardu gyvenviečių linijos nebūtų pali
kę lietuviškų salų. Vieiia tokių buvo Dauk- 
šytė). Tyrimai vietovių pavadinimų Gudi
joj, nurodo į ryškią! lietuvišką sritį tarp 
Kosowo ir Rožany (Kasuvos ir Rožėnų). 
Yra ten visa eilė lietuviškų vietovių pava
dinimų, kurių sieną nusako kaimai: Jun- 
dzilowicze (JundzilaiJ Mizgiry (Mizgiriai), 
Bolty (Baltai), Dargure (Dargužiai), Buč
ki (Bučkiai), Towcwily (Tautvilai), Kule- 
sze (Kulešiai), Milejki (Mileikai), žmoj- 
dziaki (Žemaitėliai), -Juraszki (Juraškai), 
Skuraty (Skuraičiai) i ir Jacwiez (Jotva). 
J. Ochmanski nuomone ši lietuviškoji sala 
galėjo atsirasti viduramžy. Bet galima 
prileisti, kad tai yra seni autochtonai gy
ventojai, nes poliešukai juos vadina “Lit- 
winy”.

Daug mažiau abejonių kelia kita lie
tuviškoji sala Rytų Gudijoj: Obolce (Obe
lytės) valsčius ir bendrai plati Oršos apy
linkė. Visai gali būti, kad tai yra likučiai 
senųjų lietuvių (baltų) gyventojų. Pats 
Oršos miesto ir upės vardas turi lietuvišką 
etimologiją. Į pietus nuo Oršos yra Szawle 
(Šiauliai), Į žiemius Boltuny (Baltūnai), 
Į rytus Parejka (Parijo), prie pat Oršos — 
Antovile (Antaviliai). Taip pat išlikusi 
liet sala apie Lepelį (Lepia). Rusų ar

cheologas L. W. Aleksiev tvirtina, kad pie
tinė dalis Polocko — Vitebsko žemių buvo 
apgyventa lietuviškų giminių (Voprosy 
etniezieskoj istorii narodov Pribaltiki po 
dannym archeologii, etnografii i antropo- 
logii, Moskva 1959.).

šie topomanijos duomenys pagrinde 
sutinka su archeologiniais tyrinėjimais, ku
rie leidžia nustatyti buvimą slavišk gai
valo pradžioje antrojo tūkstantimečio prie 
Svyriaus ir Losko.

Išvada: Taigi kaip kurių mūsų mini
malistų itaigojimai, kad pagal 1920 m. lie
pos 12 d. sutarty su Rusija nubrėžtas poli
tines sienas, Lietuvai yra priskirta nelie
tuviškų žemių, neturi mažiausio pagrin
do. Lietuvių — gudų (krivičų) etninė sie
na eina daug toliau Į rytus už šios 1920 m. 
politinės sienos, tik pietuose prie Nemuno 
nors ir neištisai , bet vietomis jos supuola. 
Čia pateikti gerb. dr. J. Ochmanskio ir dr. 
H. Lowmianskio tyrimų duomenys visa tai 
vaizdžiai ir dokumentuotai patvirtina.

Pridėtam žemėlapy nubrėžtos keturios 
sienų linijos: 1) archeologinė IX — XI 
šimtm. pagal Holubovičių, 2) istorinė XIII 
— XIV šimtm. pagal H. Lowmianski, (3) 
kalbinė apie 1870 m. pagal J. Karlovičių. 
4. Lietuvių — krivičų siena padermių epo
choje VII — VIII šimtm. Stokuoja sienos 
linijos pagal lietuvių priimtą katalikų ti

kėjimą (Jogailos — Vytauto laikais) ir 
Tikrosios Lietuvos sienos iš 1566m.

P. S. Dėl savo dydžio šio žemėlapio 
kopija bus įdėta ruošiamoje atspausdinti 
ir išteisti šios studijos atspaude.

(Pabaiga)

Jau pasirodė knygę rinkoje 
naujausioji Dan Kuraičio knyga

MAGIŠKUOJU KUJMU 
Į VILNIŲ

336 puslapiai. — Kaina $3.00
Geriausioji dovana yra pati naujausioji, 

grabai išleista, lengvai parašyta knyga apie 
Lietuvą. Knygą galima gauti užėjus į “Nau
jienas” arba užsisakius pastų. Knygų platin
tojai gauna nuolaidą.

čekius arba Money orderius reikia siųsti 
tokiu adresu:
NAUJIENOS, 1739 So. HALSTED STREET, 

CHICAGO 8, ILLINOIS

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“NAUJIENAS”

Jos visad rašo
TEISYBĘ
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DR. ANNA BALIONAS
■ AKIU 4 US u, NOSIKS 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 W 63rd STREET
Ofi*« telef.: PRospect 8-322$ 

R«ud. ♦•tofu WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai ryte 

,tn 1 'ki 9 vai vak. Treč. uždaryta

t»L 2394683

U«. K. G. 8ALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

ginekologinė chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tol. LU 5-6446 
Priima Ligonius pagal susitarimą 

jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

PRospoct 8-1717

0R. S. BIE2IS
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
Vai.: kas dieną po pietų 1-3: vak 7-8 
-iktai antradieniais ir penktadieniais 
Crečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas 

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

OR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rexid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS: 

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

DETROIT, MIGI.

Trumpos žinios
— L. B. Lituanistinė ir “Auš

ros” mokyklos stenantį sekma- 
denį, gegužės mėn. 9 d. 12 vai., 
L. namuose kartu ruošia Moti
nos dienos minėjimą su progra
ma. Detroito visuomenė malo
niai kviečiama atsilankyti.

— Muziko Stasio šližio Jau
nimo choro pavasarinis dainų, 
vakaras gegužės 1 d. praėjo su 
dideliu pasisekimu. Programa 
buvo įdomi, publikos prisirinko 
pilna salė. Publika jaunuosius 
choristus priėmė šiltai >jr su 
gausiais plojimais kvietė pakar
toti. Programoje atlikta: Tė
vynė Lietuva — muziko A. Bra
žinsko; Nemuno mergelė — 
harm. St. šližio ir daugelis kitų 
dainų, kurias sunku būtų čia 
visas suminėti. Viso net ketu
riolika dainų. Solo partiją at
liko Irena Vizgirdaitė. Instru
mentalistai: buvo A. Petraus
kaitė, S. Deltovaitė, J. Delto- 
vaitė, R. šližytė, A. Cerskus ir 
R. Kasputis.

Choras susideda iš 69 narių, 
daugumoje mergaičių. Dirigavo

Michigano lietuviu menininkę, mėgę j y ir pritaikomojo meno parodą Detroito Lietuvi y namuose atida
rant kalba LŠST pirm. Vincas Tamošiūnas, šalia stovi Jonas Šarka ir Kazimieras Gricius. Paroda 
žio 17—25 dienomis. įvyko 1971 m. baland

Nuotrauka Kazio Sragausko

< help your-
HEART FUND’’ 
help your HEART

BUY U. 1. SAVINGS BONDS

GU 2 A USK
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

G£L£S VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET

J*l*fo.Mi: PR 84)833 lr PR 84)834

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoj* 
gražiausios gėlės ir vainikai amka 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS* 
5525 So. Harlem Ave. - 586-12M

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Rex. GI 84)873

DR. W. M. EIS1N - EIS1NA5
MK.U8bK.i4A iR mUIERŲ Ligos 

GlNcKOLOGINE CHIRURGIJA
6132 So. Kedzie Ave., WA '5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. sKamoimi ML 3-0001.

GRADINSKAS
Dr. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 WEST 63rd STREET 

OFISO VALANDOS:
Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai 

Tree, ir šeštad. uždaryta.
Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telef.: GArden 3-7278

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

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

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
_____Trečiadieniais uždaryta._____

DR FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

GARANTUOTAS
AM RADIJAS

TIK 8.50
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVjl

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: F Rentier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

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

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

CHICAGO, ILL. 60629

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

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

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

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tek PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 
________pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

Jeigu šiais 1971 metais rengiatės 
važiuoti i 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 ekskursiįas. 
Pirmosios dvi jau pilnos, bet liepos 6, 
19, 26 ir rugpiūčio 9 d. ekskursijose 
dar yra kelios laisvos vietos, bet joms 
reikia skubiai registruotis. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

muzikas Stasys Sližys. Prane
šėja — Karolė Veselkaitė. Pa
dėkas žodį tarė ir dovanėlę įtei
kė muzikui St. šližiui jaunimo 
choro tėvų komiteto pirm. Vik
toras Veselka. Po meninės pro
gramos sekė vaišės ir šokiai, 
grojant A. čerskaus orkestrui.

Jaunimo choras yra užsiregis
travęs ir dalyvaus dainų šven
tėje Chicagoje.

— Kaip detroitiečiams yra ži
noma, kad Bražinskų byla Tur
kijoje dar nepasibaigė. Privalo
me dar mes jiems padėti. Mi
nimam reikale daug lėmė laiškų 
rašymas ir telegramos.

Detroito lietuvių Organizaci
jų Centro Valdyba organizuoja 
laiškų rašymą — gegužės mėn. 
9 d. prie visų trijų parapijų 
bažnyčių. Talkininkauja stu- 
studentų skyrius, vadovaujamas 
R. Selenio. D. L. O. C. valdyba 
prašo visus deroitiečius pasira
šyti ant paruoštų laiškų ir ap
mokėti oru paštu 25 centų žen
klą.

Gegužės mėn. 2 d. Dainavoje 
įvyko medelių sodinimo šventė 
su talka. Kas metai pasodina
ma po 500 ir daugiau medelių.

— L. Fondo komiteto pirm. 
V. Kutkus pranešė, kad Detroi
te įstojo Į fondą nariais jau 207 
asmenys.

— Pereitą šeštadienį, balan
džio 24 d. visuomenininkai Leo
nas ir Stasė Matvekai savo drau
gų tarpe atšventė 25 m. vedy
binę sukaktį. Leonas ir Stasė 
Matvekai augina gražų prieaug
lį: Almą Mariją, Ritą Loretą 
ir Leoną Rimą. Linkime jiems 
sulaukti ir auksinio jubiliejaus.

— SLA 200 kuopos surinki
mas įvyks gegužės 23 dieną 11:30 
vai. L-iet. Namuose. Bus pri
imami narių mokesčiai ir apta
riami su kuopa susiję redka»- 
lai. A. Miežis

Ezoterinė draugija
•Kaip nugalėti ligas, 
negalavimus ir mirtįI

Prie Applegate, 300 gyvento
jų miestelio Kalifornijoje gyve
na du broliai William Correco 
89 metų ir jo brolis Steves 91 
metų amžiaui. Tai yra visa, kas
beliko iš plačiai garsėjusio reli
ginio kulto, ; rti šimtą metų iš
tverusios Ezoterinės Brolijos 
(Esoteric Friternity) Ameriko
je.

Ta brolija (kuriai priklausė 
ir moterys) >uvo pasišovusi su
kurti šioje žemėje “Dievo kara
lystę”, įgyvendindama Evange
lijose (Šv. .ono Apreiškime)
pranašaujama Melkizedeko Or
diną. Viena; tos brolijos pa
grindinis reikalavimas buvo ab
soliutus susįaikymas nuo “ly
tinės veiklosf, tai yra visiškas
celibatas.

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

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

p. Šileikis, o. p
6^ orthopedas-protezistas 

Aparatai - Protezai. Med. Bap- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 

' (Arch Supports) ir t. t
Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

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

And we’re supposed to 
be so smart
Do something. A free booklet 
will teD you how you can help.
-----------------------------------------------------------1
Writfl: Th« PrfltidflM’s Coflwrittx 
on Marital Retardation.
Washington, D. G 20201.

PuMtMaaflpubflCMHrteelftceae- 
•rfltion with Th* AMrtiflint CflunoM

AD MAT NO. MR41-67
O MJumn X 88 Bnm)

SKAITYK PATS IR PARAGING
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

FLORIDA
Turistai ir karvės 

didžiausi aplinkos teršikai
St. Francisco Times perspė

ja, kad švarioji, gražioji Flori
da sparčiai seka paskui industri
nių sričių, ir aplinkos tarša da
rosi rimta problema.

Floridos stambiausia industri
ja, po turizmo, yra agrikultūra, 
gi taršos kiekiais Amerikos ran- 
čeriai (stambieji ūkiai) ir far- 
meriai esą prpažinti blogiausiais 
teršikais visame krašte; jie (trą
šos chemikalais ir gyvulių mėš
lu) užteršia vandenį daugiau ne
gu industrija ir miestai kartu 
paėmus.

“Vidutinė karvė ar bulius pa
daro išmatų 16.4 kartų daugiau 
kaip žmogus”, rašo laikraštis. 
Ankštuose aptvaruose 90 nuo
šimčių raguočių šlapumo amoni- 
jos nuteka į arčiausiai esantį 
vandenį, kurs patekęs į geriamo
jo vandens tiekimo sistemas pa- 
didinn nitratais apsinuodijimo 
pavojus.

Gyvulių mėšlas susikaupia 
kol užeina lietus ir tuomet su 
vandeniu yra nunešamas į ar
timiausius upelius ir eėerus. To
se srutose yra hormonų, vad. 
DĖS, duodamų gyvuliams su

William Correro yra tos bro
lijos ketvirtasis iš eilės prezi
dentas, jo brolis vienintelis li
kęs narys. Ęraeitą mėnesį jie
du palaidojo paskutinę narę mo
terį Luvenia Šųblette, 83 metų 
amžiaus.

'• * ei 1
“Įstoti į broliją reikia ne tik 

gyventi celibate.visą amžių, bet 
taip pat visus savo pinigus ir 
pasaulines gėrybes atiduoti bro
lijai. Mano brolis ir aš esame 
baisiai nusivylę,) kad nebėra dau
giau narių”, skundžiasi prezi
dentas, jau 70 i metų esąs ezo- 
teras, “nors niekuomet brolija 
ir neturėjo narių daugiau kaip 
pora tuzinų”-. Per mažai yra 
norinčių pasiaukoti”...

Kaip tokie kultai prasideda
“Biblija sako, kad kuomet 

144,000 asmenų įsteigs Melki
zedeko Ordiną, Dievo Karalys
tė bus įsteigta žemėje”, aiškino 
Los Angeles Times korespon
dentui šio ordino viršininkas 
Correro. “Ta buvo mūsų vil
tis”.-

Ezoterinės brolijos steigėjas 
ir pirmasis -prezidentas buvo 
Hiram Erastus Butler, parašęs 
keletą knygų, kuriose aiškina
ma tos keistos sektos “filosofi
ja”. Hiram Butler, miręs 1916 
metais, buvo “paprastas, per sa
ve apsišvietęs žmogus, dirbęs 
darbininku :entpiūvėje”, aiškino 
Correro. Lentpjūvėje jam nu
pjovė kelis rankos pirštus ir jis 
metęs darbą pasišalino iš žmo
nių bendruomenės ir gyveno per 
14 metų visišku hermitu (atsi
skyrėliu), per tą laiką nekalbė
jęs nė vieno žodžio. “Tai tuo 
gyvenimo laiku jis gavo iŠ Dievo

keletą apreiškimų”, tvirtino Cor
rero.

Butleris, jau apžėlęs misti
kas, grįžęs į žmones Bostone per 
keletą prakalbų išdėstė savo gau
tus “apreiškimus” ir surinkęs 
tuziną pavienių vyrų ir moterų 
pasekėjų 1889 metais — susi
krovę savo nuosavybes — iške
liavo į Vakarų pakraštį, kur 
arti dabartinio Applegate prie 
Amerikos upės įsigijo 360 akrų 
kalvą, pasistatė iš savo žemėje 
susikirstų rąstų 18 kambarių 
būstinę su gyvenamomis patal
pomis, įsigijo kiek gyvulių ir 
pradėjo verstis žemės ūkiu. Kul
to steigėjas rašė knygas ir pam
fletus, kurie buvo spausdinami 
jų įsisteigtoje spaustuvėje. Per 
savo 82 metus gyvavimo jie iš
leido 19 knygų ir pamletų. “Egzo
teriniai leidiniai yra pardavinė
jami knygų krautuvėse visose 
JAV-bėse, Anglijoje, Prancūzi
joje, Italijoje ir Vokietijoje. Yra 
vertimų ir į vokiečių bei italų 
kalbas” pasakoja prezidentas. 
Visuose 19 leidiniuose yra vie
na pagrindinė tema, būtent, kad 
tikėti ir priimti Dievą reikia gy
venti celibato gyvenimą”...

Nesirado celibato norinčių
“Kai žmogus atsižadės sekso 

aktų, Dievo karalystė bus Įs
teigta žemėje. Kai tatai įvyks, 
mes visi būsime Dievo sūnu
mis”, kalbėjo paskutinis ezote- 
ras. “Tai kaip tik buvo, ko mū
sų grupė bandė pasiekti. Mes 
tikėjome, kad esame tie išrink
tieji ir kad Melkizedeko Ordi
nas bus atsiektas... kad mes, 
tikrieji, paveldėsime ir valdy
sime žemę per amžių amžius”...

Correro tikrino, jog tatai ne
reiškia, kad žemėje nebebūtų li
kę žmonių, “žinoma, vaikų ne
bebūtų”, kalbėjo jis. “Bet ne
bebūtų nei ligų. Nei negalavimų. 
Nei mirties, jei žmogus išsiža
dėtų lytinės veiklos”...

“NAUJIENAS” SKAITO VISA 
SROVIŲ ŽMONĖS: DARBININ 
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO 
NALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS’ 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERIAUSIUS 
RAŠTUS.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— SLA 134-tos Moterą Kuopos su
sirinkimas įvyks ketvirtadienį, gegu
žės 6 dieną, 7:30 vai. vak., Hollywood 
salėje, 2417 W. 43rd St. Visos narės 
kviečiamos atsilankyti.

C. Austin, fin. rast.

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOJ
AIKSTfi AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

- DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

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

GEORGE F. RUDJILNAS
3319 So. LITUANTCA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

maistu, kad greičiau didėtų svo
ris. Tas DĖS hormonas suke
liąs vėžį gyvuliuose, taigi įtaria
ma kad gali sukelti ar sukelia 
ir žmonėse. Hormonas DĖS 
Prancūzijoje, Šveicarijoje ir 
Olandijoje jau uždraustas gy
vuliams duoti. j.

Floridoje v£nduo chemikalais 
užteršiamas ne vien per gyvu
lių ūkį, bet ir pomidorų, cukri
nių nendrių ir apelsinų planta
cijų trąšomis.

— Chicagos Lietuvių Brighton Par
ko Moterų Klubo narių susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, gegužio 6 dieną 
Talman salėje, 4500 So. Talman Avė. 
8 vai. vak. Nares prašome atsilan
kyti, nes yra svarbių reikalų aptarti. 
Po susirinkimo bus vaišes.

Nut. rašt

-- Upytes Draugiško Klubo eilinis 
narių susirinkimas ivyks penktadienį 
gegužio 7 dieną Talman salėje, 4500 
So. Talman Avė. 8 vai. vak. Visus na
rius kviečiame atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti ir prane
šimui išklausyti.. Po susirinkimo bus 
vaišės.

Antoinette Kalys, rast.

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
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 COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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PULKININKAS FABIJONAS GEDIMINAS DAUŽVARDIS

I Illinois valstijoje teisingumo 
• vis vien Bestirusius. Miestas 
atsisakė prieš jį kelti bylų, la

kčiau valstijos prokurorai to- 
! liau kunigą kaltino dėl piketa- 
' vinto mokyklos kieme, kur 
'buvo statomos laikinos klases 
i negrų vaikams.

Neturi leidimo 
bet gerai važiuojaI

Du policininkai pastebėjo 
Į vieną automobilistą perva- 
'žiuojant raudoną šviesą ir pi a 
įdėjo jį vytis. Vairuotojas pra- 
I dėjo bėgti ir pirmadienio nak 
I ii kelias valandas lakstė po vi
są Čikagą, daugiausia pieti
nėje pusėje, Įlėkdamas i greit
kelius ir važinėdamas po “jie- 
ias” ir vienos krypties gatves.

Pagaliau jo vairuojamas au 
tomobilis atsimušė i stovinčią 
mašiną 5526 So. Albany gatvė
je. Tuo melu vairuotoją vai
kėsi jau apie 12 policijos ma
šinų. Paklaustas, ko jis taip 
smarkiai bėgo, siekdamas nei 
iki 100 mylių per valandą grei 
ti, Wendell Purliam atsakė bė 
gęs todėL kad neturi vairuo
tojo leidimo.

[kos skleidėjai, ivedus ši istatv 
mų, bus baudžiami leidimo 
atėmimu ir 1,000 <loi. bauda.

I TRUMPAI |

*
— Batuno y-t(isis metinis] 

suvažiavimas — - konferencija j 
Įvyks šeštadienį, gegužės 8 
New Yorker Hotel Washington 

I Room salėje, 31th Street (prie 
|8th Avenue), New Yorko mies
te. Viešas posėdis, kuriame 
bus paminėta Batuno penke- 
rių metų sukaktis ir kuriame 
dalyvaus ir svečiai iš Jungti
nių Tautų, bus 1:33 vai. po
piet.

— VarpininkiĮ Filisterių I)-\ 
\ja gegužės 23 dieną 12 vai. 
“Menės” salėje, 2515 W. 69th! 
Street rengia savo nariams ir. 

Į ‘Varpo” žurnalo bendradar
biams, rėmėjams bei skaityto
jams pobūvį. Pobūvio metu 

'bus nagrinėjama tautinio vi
suomeninio pobūdžio tema.

— Mokytoja Elvyra Naruiit- 
nė, švietimo Tarybos pagei-

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

Opening for Spanish & English 
speaking man. Age open. Lite 
typing; figure aptitude. Tele

phone & sales. Will train.
NUGENTS - AMERICAN

1156 W. 51st STREET
268-6051

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

WE NEED YOU!!
LIVE IN 

COMPANIONS 
HOUSEKEEPERS - 

MAIDS 
(Domestics)

FULL OR PART TIME 
CALL — 332-6707 

UPJOHN - HOMEMAKERS 
22 W. MONROE ST.

WOMAN
Ip'or general housework and cooking. 
Stay or go. Must.be experienced and 
lave excellent references. Lake 

[Shore Drive apartment. Two adults.
6 days.

Must speak some English.
645-0960.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

Fabijonas Gediminas Daužvardis gimė Nutley, N. J. 1931 m. sausio 3 d. 
Mokyklas lankė: pradinę, aukštesniąją ir Kolegiją Chicagoje, inžinerijos 
kursą išėjo betarnaudamas JAV aviacijoje.

I aviacijos tarnybą Įstojo (laisvu noru) 1951 m. gegužės 10 d. Dalyva
vo Korėjos ir Vietnamo karuose. Pakeltas į Lt. Pulkininką prieš keletą 
mėnesiy. Turi daug dekoraciją. Žuvo 1971 m. balandžio 25 d. lėktuvo 
avarijoje netoli savo ūkio ir namu. .Palaidotas su iškilmingomis religinė
mis ir militarinėmis apeigomis Lakeview kapinėse Cheyenne, Wyoming, 
beveik greta Fort Warren, kurio vardo bazėje jis tarnavo apie 6 metus. 
Paliko našlė, trys vaikai, tėvai ir brolis Petras su šeima.

Prieš įstojimą kariškon tarnybon, velionis buvo nariu Ateities Šokė
ju, Lietuvos Vyčiy Choro, Lietuviu Universiteto Klubo, ir Amerikos skautu 
lietuviu trupės, kurią buvo suorganizavęs ir vadovavo p. Daužvardienės 
brolis Algirdas, Chicagos Meno instituto studentas.

Šv. Mišios už velionies vėlę bus ateinantį šeštadienį, gegužės 8 d., 9 va
landą ryto, šv. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Lithuanian Plaza.

Ratas užmušė
Ligoninėje mirė 78 m. mote 

ris, kurią “suvažinėjo” sunk 
vežimio ratas. Jai belaukiant 
autobuso prie 7022 N. Wes
tern, pro ršalį važiavo sunkve
žimis. Staiga vienas jo ratas 
atitrūko ir sutrenkė stovinčią 
moteriškę, kuri po kelių die
nų ligoninėje mirė.

davimu, vėl paruošė lietuvių 
kalbos pratimus 3-jam sky
riui. Pratimai bus atspausdin
ti ateinantiems mokslo me
tams. ,

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARLATAS — 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

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

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

flŠ CHICAGOS I rJ 
APYLINKIŲ

o
Nubaudė aldermaną

Kunigas Francis Lawlor bu
vo teismo nubaustas 90 dol. pa 
baudą už pernai metų demon
stracijas ir pikietavimą prie 
vienos mokyklos statybos. 
Kartu su juo nubausti dar 6

asmenys. Pernai spalio mėn. 
kunigas Lawlor vadovavo Piet 
vakarių blokij klubui, kurio 
nariai bandė sustabdyti negrų 
slinkimą i vakarus, Į baltųjų 
rajonus. Kun. Lawlor veikla 
tame klube surado jam daug 
rėmėjų, su kurių parama jis 
laimėjo 15- to wardo alderma- 
no vietą.

Kun. Lawlor pareiškė neape 
liuosiąs teismo sprendimo, nes

SODYBŲ PIEVELĖS
Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie

velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. Šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

SODYBŲ PIEVELĖS
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę Įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

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

Nori suvaržyti 
panikos skleidėjus

Illinois legislators svarsto 
Įstatymą, kuris uždraustų bal 
savimo keliu kuriame miesto 
rajone namų pardavinėtojams 
lankytis pas savininkus ir juos 
kalbinti parduoti nuosavybes, 
ši praktika ypač gyvai reiškia 
si rajonuose, kur netoli apsi
gyvena negrai. Namų, parda
vėjai baugina gyventojus ir 
siūlo jiems mažas kainas, po 
kiek laiko parduodami tuos 
pačius namus negrams, ar 
kartais kitiems baltiesiems už 
didesnę sumą. Tokie pani-

— Dr. G. Petersonas, Detroit 
Mich., atvyksta šį šeštadienį Į 
Chicagą kartu sii ponia ir duk
terim Loreta, kuri šoka I. Go- 
bienės vadovaujamoje tauti- 
niii šokių grupije “šilainė”. 
Jie apsistos pasĮR. ir S. Peter
sonus tel. VI 7 41693. Minima 
tautinių šokių i grupė atliks 
dali programos Lietuvių TV 
sukaktuviniame koncerte — 
bankete, gegužis 8 d., Jauni

mo Centre. Ii
— Klemas Jirgelys, Hamil

ton, Ont., atvyki kartu su Pet
in Rainiu Į Chicagą išgirsti ir 
pamatyti Traviaos operą. Ap 
sistojo pas Antaną ir Bronę 
Banionius nuolk aplankyda
mas savo buvusius kaimynus 
Vytautą ir Sofiją Ripskius taip 
pat Kazimierą v Vladą Skrip- 
kų bei kitus gerus bičiulius. Tra 
viatos operą jis buvo matęs 
Kaune prieš 38 metus, nuvy
kęs jon iš tolimo Skaisgirio 
apylinkės, šiaurės Lietuvoje,

GENERAL OFFICE
Pleasant surroundings, interesting 
work in Hotel managers office. Able 
to meet public. Some shorthand 

necessary. Light dictation.
Phone YA 7-5580

Ext. 283, for interview.

TYPIST —
GENERAL OFFICE

Some secretarial. , 
Modern Broadvdew office.

Call 343-7840
MR. GALLAGHER

2nd MAID WITH RECENT 
ALSO EXPERIENCED COOK

References for adult couple.
Live - in.

CE 4-1024

TYPIST
Be a specialist. No experience neces
sary. 35 hour work week. Paid va
cation. Free group insurance. Excel
lent working conditions. Near Loop 

location. Good transnortation.
Phone Miss BLUE at 

6664)788

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkiy

REIKALINGAS vyresnio amžiaus žmo
gus dirbti saliūne. Dalinės ar pilnos 
valandos. Kreiotis tarp 11 ir 1 p. p.. 
2453 W. 71st ST. — “BUDWEISER”

MARQUETTE PARKE savininkas par
duoda 7 kambarių mūrinį namą su 

2 masinu garažu.
Tel. 778-5719.

CICERO — Parkholme parduodamas 
3 butų mūrinis namas. 2 po 6 su 3 
miegamais ir vienas 4 kamb. su 2 mie
gamais. Gazo šilima. Moderniškiausi 
visi namo Įrengimai, naujas 2 maši

nų garažas.
Dėl smulkesniu detaliu skambinti 

tel. 652-4343.

A. T V E R A $ 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

TeL: REpublic 7-1941 
*___________________________ ___

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi- 
Hų. gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsimokė- I 

limo sąlygos.
J. BACEVIČIUS 

6455 So. Kedzie Avė. P R 8-2233 ?

Į PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

^2047 W, 67th PL WAIbrook 5-8063

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 LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.V i _ ----

SIUNTINIAI I 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. Hoisted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

It E. ŽUKAUSKAS J
MILTON J. HAYES

skaitys paskaitą apie infliaciją, dolerį ir auksą Lietuviu Prekybos Rūmu 
susirinkime Dariaus ir Girėno svetainėje, trečiadienį, gegužės 12 dieną 
8 vai. vakare.

Mr. Hayes yra American National Bank and Trust Co. of Chicago 
vyresnysis viceprezidentas. Jis 35 metus dirba pinigu investacijos srityje 
ir yra laikomas tos srities žinovas. Mr. Hayes yra gimęs Chicagoje. Jis 
yra baigęs University of Chicago ir mokslo laipsnį įsigijęs Northwestern 
Universitete. Jis yra dažnas lektorius ir daugelio straipsniy autorius, 
šiuo metu jis yra Independent Bankers Association of American Govern
ment Fiscal Pocily Committee pirmininkas ir kas mėnesi ra*° "The In
dependent Banker" žurnalo kolumnoje investiciją klausimais. Be dau
gelio kity veiklos sričiy Mr. Hayes yra The Bond Club of Chicago narys, 
University of Wisconsin Graduate School of Banking lektorius University 
Club of Chicago ir Attic Club narys. A. B.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
įvairūs Pardavimai

VIEŠAS IŠPARDAVIMAS 
(TOP RUMMAGE SALE) 

Vykdomas B. G. R. R. Cancer draugi
jos Penktadieni, gegužės 7 d. 10 vai. 
ryto iki 10 vai. vak. ir nuo gegužės 

8 d. iki 14 d. 10 vai. ryto iki 5:30 
vai. vak.

BARGAINS GALORE 
3005 W. LAWRENCE AVE.

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus.
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

t  .l _ '.m i ii .i.. . i ■ .

I MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgų metų patyrimas.
I AL NAUJOKAITIS

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

i — NAUJIENOS, CHICAGO », ILL. — THURSDAY, MAY 6, 1071

PAVASARIO PLANAS
GRAŽUS LOTAS Marquette Parke.
STILINGA muro rezidencija, 10 

kambarių pajamom ar sau gyventi. 
Mūro garažas. Arti Marquette Parko 
ir Kedzie. $24,500.

KAIP SALDAINIS gražus, šviesus 
apartamentinis mūras ir mūro gara
žas. 2 blokai nuo Marquette Parko. 
Virš $7.000 pajamų. Jei suspėsite — 
tik $47,700.

AR 14,000 DOL. PAJAMŲ kasmet 
nėra turtas iš apynaujo apartamenti- 
nio mūro geroj vietoj su lengva pas
kola? Kaina 76,900.

9 KAMBARIŲ pajamų mūras, nau
jai sutvarkytas. Gražus, ramioj gat 
vėi. Kaina $19.000

GRAŽI 15 METU REZIDENCIJA. 
6 kambariu mū^as. 2 vonios, naujas 
garažas, nrieš žalieji Marouette Parka.

2 BUTU tvarkingas mūras, 2 auto 
garažas. $29.500.

TVTR.TT 2 MŪRAI Brighton Parke 
V’rs $16.000 naiamų metams. Su nuo- 
'aida už $51.000.

4 BUTU MŪRAS, nauias gazu šildy
mas, gera vieta. Rimtam pirkėjui, 
vertas S44.000.

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

1% AUKŠTO 12 metu mūrinis, ši
lima gazu. centrinis vėsinimas, gražiai 
irengtas rūsvs. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklvnas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. $37 500. ' -

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ^a- 
zu,. aluminiiaus langai, 2 automobilių 
garažas. Marquette Parke. Tik 
$28.900.

3 MIEGAMU apvnaujis mūras, ši
lima gaz’T. aluminiiaus langai, centri
ne vps’rrrnas. 2 antnmnhiliu garais, 
71-rnnc iv Trnv pnyliriVpie. $2^000.

4 MIEGAMŲJŲ mūrinis. Karšto 
vandens šilima gazu 2 auto garažas, 
Mamnofta Parke. $23 500.

12 BUTU 4 metu, mūras. Radiant 
šilima ^zu. alnminijau* langai. 12 
anfomobilm uastatvti vieta. Platus 
sklypas. Virš $24.000 najamu me- 

Pietvakariu priemiestyje. — 
$175.000.

NERIS REAL ESTATE

kur turėjo ūki. Jo nuomone 
čikagiškės operos spektaklis 
yra aukšto meninio lygio, kaip 
ir Kaune. Paskutinis tos operos 
spektaklis Įvyksta gegužės 8 d.

— Feliksas Mackevičius, Hot 
Springs, Ark., žinomas Brigh
ton kepyklos Įsteigėjas, at
vyksta Chicagon dalyvauti 
Walter Domkaus vestuvėse.

—Mok. Stefanija Kaulėnienė 
Įsijungė Į Švietimo Tarybos lė
šų telkimą švietimo reikalams. 
Vajų vykdo LB Vid. Vakarų 
apygardos valdyba.

“Lietuviai Televizijoje” pen- 
kerių metų veiklai atžymėti, ge
gužės 8 d. 7 vai. vak. ruošia 
BANKETĄ - KONCERTĄ Jau
nimo centre. Programą atliks 
taut, šokių grupė “šilainė” iš 
Detroito, sol. J. Vaškevičius, 
baletą šoks C. Tranauskaitė ir 
kt. Įėjimo auka 10 dol. LTV 
valdyba kviečia visus dalyvauti 
ir paremti Lietuvių televizijos 
programą. (Pr).

Call: Frank Zspolls 
3208Vi W. 95th St.

GA 4-8654

State fongffrff

A. & L. INSURANCE & REALTY'

A. LAURAITIS
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775

(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs automobilię draudimai.

3009 WEST 63rd STREET
TeL: 471-0321

PALIKIMAS. Gražus šviesių plytų 7 
kambarių mūrinis. Nauja karšto van
dens gazu šilima, gera potvynio kon
trolė. 2 mašinų mūro garažas. Mar

quette Parke. Tik $22,500.
Tel. 471-0321.

OKLAWN BY OWNER
Lawly 5 room house with 2 bedrooms. 
105x175’ lot. garage and garden tool 
shade. Beautifull maple and apie 
tree & shruberv. New fireproof sid

ing. Shopping center close by. 
$18.500.

423-6542 or 448-7712.

*--------------------------------------- y
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 

Chicago, 111. 60632. Tol. YA 7-5980

SAVININKAS PARDUODA 6 kam
barių mūrini namą su 1% vonios. 
2 mašinų garažu Marquette Parko 
apvlinkėie. Skambinti dienos metu 

922-6684 arba vakarais 233-4345.

----------x

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms, 
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660 
k-------------------------------------- _z

BUTŲ NUOMAVIMAS 
SAVININKAMS NEMOKAMAI 
Namų pardavimas, pirkimas.

Įvairūs draudimai.

BUD’S REAL ESTATE 
BALYS BUDRAITIS 

4307 So. Kedzie, Chicago
TEL. — 254-5S51

1339 State St., Lemont, III.
TEL. — 257-5S42

Federalinly ir valstijos pajamy 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas - 
pardavimas

REAL ESTATE 
Parašy paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANC E

SIMAITIS REALTY
2737 W. 43rd STREET

CL 4-2390 J

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontai

HEATING CONTRACTOR 
irengiu naujus ir perstatau senus Ti
ni rūsiu namo apšildymo pečius ir 
iir-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
■'togų 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

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

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

CHICAGO, ILL. TEL VI 7-9327

Must.be



