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Saturno V raketa laukia pasirengusi išnešti Apollo 16 erdvėlaivi j tolimas erdves.

WASHINGTONAS. — Sovietų Sąjungos delegacija, vadovau
jama Vladimiro Alchimovo, užsienio prekybos viceministerio, at
vyko į Washingtoną tęsti derybų dėl senų “lend-lease” skolų. Ame
rikos delegacijai vadovaus ekonominių reikalų pasekretorius' vals
tybės departamente Willis Armstrong. Amerikos “lend-lease” 
susitarimas su Maskva padarytas 1942 metų birželio 11 d. Su
tartį pasirašė tuometinis sovietų ambasadorius Maxim Litvinov 
ir valstybės sekretorius Cordell Hull. Amerika tais norėjo su
stiprinti sovietus, kai jie galėtų geriau kovoti prieš nacių Vo
kietiją.

Per frejis metus Amerika nu
siuntė Sovietų Sąjungai 10.8 mi
lijonų dolerių vertės ginklų, ma
šinų ir įvairių reikmenų karo 
reikalams ir civilių aprūpinimui. 
Pasibaigus karui, Amerika nu
rašė visų ginklų kainą ir parei
kalavo sugrąžinti tik 2.6 bil. dol. 
už civilinius reikmenis, kurie bu
vo naudojami ir taikos metu. So
vietai, kaip bolševikams įpras
ta, pamiršo apie sutartį ir po il
gų derybų sutiko sumokėti tik 
222.5 milijonus dolerių ir tai tik 
per 22 metus. Nuo to laiko so
vietų valdžia Amerikai sugrą
žino tik 198.8 milijonus dol., nes 
skolą pradėjo mokėti tik 1954 
metais. Lėktuvai, laivai, loko
motyvai, traktoriai ir įvairios 
pramonės mašinos sovietų buvo 
gautos pusvelčiui.

Dabar Sovietų Sąjunga siekia 
pagyvinti prekybą su Amerika. 
Jai rūpi gauti Amerikos biznio 
mašinų, automobilių gamybos 
staklių, kompiuterių ir elektro
ninių įrengimu. Amerika tačiau

BAGDADAS.—Libija atšaukė 
savo ambasadorių iš Irako, ne
patenkinta, kad Irakas pasirašė 
sutartį su sovietais. Libija ne
kritikuoja Egipto už panašią su
tartį, nes Egiptas yra Sovietų 
Sąjungai giliai įsiskolinęs, ta
čiau Irakas gauna už savo ži
balą 700 milijonų dol. per me
tus. Libija sako, kad Irakui ne
buvę reikalo pataikauti sovie
tams. Ir pats Egiptas nieko ne
skelbia apie Irako sutartį.
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CAPE KENNEDY. Ryt, sekmadienį turi prasidėti Apollo 
16 kelionė į mėnulį su trim astronautais; kapitonu John Young, 
laivyno leitenantu komanderiu Thomas Mattingly ir aviacijos 
pulkininku leitenantu Charles Duke Jr. Du astronautai Young ir 
Duke turi nusileisti ant mėnulio — jau devintas ir dešimtas ame- 

, rikietis, mėnulyje paliekąs savo pėdas. Trečiasis astronautas 
i Mattingly liks skrieti mėnulio orbitoje, kol kiti du atliks savo 
uždavinius. Mėnulyje astronautai išbus 73 valandas ir padarys 
tris ekskursijas, po septynias valandas kiekviena.

į Ameriką didelius muitus. So
vietų parduodami deimantai 
Amerikoje būtų 15% brangesni 
už deimantus iš Pietų Afrikos 
respublikos. Sovietų ikrai, ka- 
viaras yra 30% brangesni už Ira
no kaviarą. Tarifus pakeisti ga
li tik kongresas, tačiau žinoda
mas, kad sovietai nėra atsilygi
nę už paskolas karo metu ir nė
ra užmokėję už Amerikos pre
kes, kongresas nenori keisti 
muitų, kol skolų klausimas ne
bus išspręstas.

Galimas daiktas, kad ameri
kiečiai vėl nusileis rusams ir 
duos Įvairių lengvatų. Paskuti
nėse derybose Amerika reikala
vo tik 800 milijonų, o sovietai 
siūlė 300 milijonų. Manoma, kad 
Washingtonas gali sutikti pa
imti dalį skolos rubliais ir nerei
kalauti kietos valiutos. Rubliai 
Amerikai būtų naudingi delega
cijų, parodų išlaidoms Sovietų 
Sąjungoje padengti ir naujos 
JAV ambasados Maskvoje staty
bai vykdyti.

Maskvoje, kaip jau pranešta, 
vyksta derybos dėl JAV žemės 
ūkio produktų pardavimo sovie
tams. Ateinančią savaitę Mas
kvon važiuoja valstybės depar
tamento ekonominių reikalų pa- 
sekretorius Nathaniel Samuels. 
Jo delegacija derėsis su rusais 
dėl abięjų šalių prekybos lai
vyno panaudojimo ateities pre
kybos reikalams.

žemės drebėjimai palietė Iraną, 
kur šią savaitę žuvo virš 4,000 
žmonių. Drebėjimas naujų nuo
stolių nepadarė, nes kai kuriuo
se kaimuose jau nebėra nesu
griautų namų.

TOKIJO---- Japonija paskelbė
duodanti Tailandijai 208 milijo
nu doL paskola. ■ • -

TEL AVIVAS. — Izraelio ka
rinė vadovybė davė leidimą mo
terims Izraelio kariuomenėj pa
čioms pirkti, kokius nori, apati
nius rūbus. Izraelyje visos 18 
metų merginos yra šaukiamos į 
kariuomenę. Tarp moterų buvo 
nepasitentkinimas dėl neskonin
gų, šiurkščių apatinių drabu
žių.

BONA. — Vokietis jūreivis 
Uwe Arp papasakojo “Bild am 
Sonntag” laikraščiui apie savo 
pergyvenimus Potmos darbo sto
vykloje, kur jis sovietų buvo iš
laikytas 18 mėnesių už tai, kad 
Archangelsko uoste jis ir keli 
kiti vokiečiai mėtė kiaušinius Į 
rusų sargybinius. Jo sutikti sto
vykloje žmonės, ypač žydai, bu
vę nepanašūs į žmones. Sąlygos 
stovykloje buvusios “žmogžudiš
kos”.

Allende kaltina

S ■ KANADOJE
OTTAWA. — Prezidentas Nixonas baigia' šeštadienį savo 

vizitą Kanadoje, kur jis pasirašė susitarimą bendromis Amerikos 
ir Kanados jėgomis kontroliuoti Didžiųjų Ežerų teršimą. Savo 
kalbose prezidentas Nixonas pabrėžė Kanados nepriklausomumą, 
individualumą. Tokio kaimyno Amerika ir pageidaujanti. Pasi
kalbėjimuose su premjeru Trudeau buvo bandyta išspręsti nema
lonius ekonominių santykių klausimus, kurie Kanadoje sukelia 
nuotaikas prieš Ameriką. Vizito metu įvyko kelios “yankee go- 
liome” demonstracijos.

Kanados vyriausybei kelia rū
pestį Amerikos reikalavimai,

’kad'butų peržiūrėti prekybos

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Vengrų studentai 
demonstravo

BUDAPEŠTAS. — Vengrijos 
valdžios sluoksniai patvirtino 
žinią, kad kovo 15 d. Budapešte 
įvyko jaunimo demonstracijos. 
Švenčiant 124 metų sukaktį nuo 
vengrų sukilimo prieš Habsbur- 
gų valdžią nemaža grupė jaunuo
lių pasitraukė iš komjaunimo 
organizuoto mitingo ir nužygia
vo tais keliais, kuriais žygiavo 
1848 metų sukilėliai.

SANTIAGO. — Čilės preziden
tas Allende, atidarydamas Jung
tinių Tautų prekybos ir išvysty
mo konferenciją, pasiskundė su
važiavusiems dalyviams, kad 
Amerika ITT korporacija bandė 
jo neprileisti prie valdžios. Jis 
kaltino ir kitas tarptautines biz
nio bendroves, kurios kišančios 
Čilei koją tarptautiniuose ban
kuose ir Čilė negalinti gauti nau
jų paskolų.

Kaip žinoma, Allendes vyriau
sybė nacionalizavo vario ben
droves be jokių kompensacijų, 
geriau sakant, jas konfiskavo. 
Bankai todėl nenori duoti Čilei 
lengvatų ir rizikuoti savo pini
gais.

santykiai. Nuo 1965 metų Ka
nadoje gaminti automobiliai per
vežami ' į Ameriką be jokių pa
sienio muitų. Amerikos ekono
mistai įrodinėja, kad šitokia 
padėtis kenkia Amerikos auto
mobilių pramonei ir bizniui: Ka
nados prekyboje su Amerika pa
staroji turi deficitą. Nuo 1969 
metų Kanada daugiau parduoda 
Amerikai, negu pati perka. Į 
Amerikos ■ priekaištus kanadie
čiai atsako, kad iki 1969 metų 
padėtis buvo kitokia, per 75 me
tus Kanada daugiau pirkdavo, 
negu eksportuodavo į Ameriką. 
Be to, Kanados eksportai nešą 
pelną patiems amerikiečiams, ku
rių akcijos valdo daugelį Kana
dos įmonių.

Kanadoje didėja tautinės-na- 
cionalistinės aistros. Vis dažniau 
politikai kalba apie reikalą su
varžyti užsienio korporacijas, 
kurios valdo Kanados pramonę. 
Tas “užsienis”, žinoma yra — 
Amerika. Kalbos apie “užsie
nio” įtaką Kanados gyvenime 
ypač padažnėja ekonominių kri
zių, nedarbo, infliacijos laikotar
piais. “Ekonominė Amerikos 
invazija” sukelia kritiką pačiai 
Amerikai ir jos politikai, šiais 
metais Kanadoje laukiama par
lamento rinkimų. Opozicijos par
tijos savo kampanijoje labai pa
brėžia Amerikos dominavimą 
Kanadoje.

♦ Pietų Vietnamo parašiuti
ninkai išvijo komunistus iš An 
Lok miesto dalies. To miesto 
gynybai pradėjo vadovauti ame
rikietis generolas James Hol
lingsworth, buvęs trečios kari
nės apygardos P. Vietname ka
riniu patarėju, šiauriniame fron 
te apsuptos trys vietnamiečių 
bazės jau pradeda pritrūkti van
dens.- ' s-?*--,-*.

Ši Apollo serijos kelionė tu
rėtų būti priešpaskutinė. Jei ne
bus pakeisti planai, paskutinė 
įvyks gruodžio 8 d. Pirmą kar
tą astronautai nusileis į kalnuo
tą mėnulio -apylinkę, nepertoli 
nuo Descartes kraterio, kuris 
yra apie 7,400 pėdų aukštesnėje 
vietoje, negu vieta Ramybės jū
roje, kur buvo nusileidę pirmie
ji amerikiečiai su Apollo 11. šios 
mėnulio aukštumos intriguoja 
mokslininkus, nes įtariama, kad 
krateriai šiose aukštumose yra 
seniai užgęsę ugniakalniai, kurių 
mėtomi iš vidaus akmenys yra 
padarę mėnuliui taip charakte
ringas apskritas duobes.

Jei iš parvežtų 200 svarų ak
menų ir žemių mokslininkai nu
statytų, kad tai tikrai vulkaninio 
tipo akmenys, būtų aišku, kad 
mėnulis, panašiai kaip žemė, pra
eityje buvo karštas ir tik vėliau 
atšalo ir sustingo į savo dabar
tinę formą. Fotografijos, da
rytos tose mėnulio aukštumose, 
kur astronautai nusileis, rodo 
da didelius įdubimus ir lyguma 

giau sunkiųjų “ ginklu. Cayley plains. Spė-

Vietnamo komunistai 
turtingai ginkluoti 
Vokiečių dpa praneša iš Sai

gono : “Jie mus smarkiai ap
žarstė granatomis. Mūsų laivai 
tik iš medžio. Tad aš nuspren- 

. džiau, kad mes iš čia pasitrauk
tume”, tais žodžiais paaiškino 
Lam, Pietų Vietnamo šiaurinės 
karo apygardos komandierius, 
pasitraukęs iš laivyno atspa
ros punkto Ben Hai upės žioty
se. Vietkongo kariai ir šiau
rės vietnamiečiai seniai jau ne
bėra tik partizanų būriai su pa
sigrobtais ginklais. Jie yra la
bai gerai ginkluoti, medžiagiš
kai dažnai geriau aprūpinti ir 
moka kaip geriau ir tiksliau sa
vo potencialą panaudoti.

Net JAV karininkai dažnai 
pripažįsta, kad pietiniai vietna
miečiai kautynėms tinkamų da
linių skaičiumi yra savo priešo 
aiškiai viršijami, šiaurės viet- 
namieciai ir vietkongai turi dau-

Apie šią demonstraciją paskel
bė Austrijos ir Italijos laikraš
čiai. Nemažai studentų buvo 
milicijos suimti, kiti nukentėjo 
nuo milicininkų lazdų.

MANILA. — Filipinų senato 
komisija paskelbė, kad Filipinai 
gavo iš Amerikos virš 22 mil. 
dol. už kariuomenės dalinius, 
kuriuos Filipinai buvo nusiuntę 
i Pietų Vietnamą padėti gintis 
nuo komunistų. Ta 4,500 vyrų 
kariuomenė turėjo pademons
truoti solidarumą kovoje prieš 
komunizmą. Filipinai karei
vius išsivežė 1969 m. pabaigoje.

♦ New Yorke keli negrai per
šovė, sunkiai sužeisdami, du po
licininku*.

BONA. — Vakarų Vokietijos 
parlamento žemųjų rūmų teisių 
komitetas patvirtino vyriausy
bės pasirašytą su sovietais ir su 
Lenkija draugiškumo sutarti, 
kuri pripažįsta dabartinės Vo
kietijos rytines sienas, šis komi
tetas svarstė tik legalius tos su
tarties aspektus ir tai balsavi
mas buvo tik 13 balsų prieš 12 
už sutarties patvirtinimą.

Dabar ši sutartis eina Į parla
mento — bundestago — užsie
nio reikalų komitetą. Vyriausy
bė tikisi, kad sutarti bus galima 
ratifikuoti parlamente gegužės 
mėnesi. Kanclerio Brandto koa
licija parlamente turi 250 na
rių, o opozicija — 246. Sutarčiai 
ratifikuoti reikia mažiausiai 249 
balsų. Kelių vyriausybės rėmė
jų staigus susirgimas ar nelaimė 
gali sutrukdyti' sutarties rati
fikavimą.

♦ Brazilijoje džiunglėse din
go karinis lėktuvas, kuriuo skri
do vienas generolas ir 10 kitų 
kariu.

♦ Himalajų kalnuose žuvo 15 
alpinistų, vienas jų japonas fo
tografas ir keturi pietų korėjie
čiai. Juos visus palaidojo nuo 
kalnų nuslinkęs sniegas.

Baltieji Rūmai paskelbė, 
kad generolas Alexander Haig, 
dr. Kissingerio pavaduotojas, iš
skrido Į P. Vietnamą pats susi
pažinti su padėtimi.

“Michigan Catholic” balan
džio 12 d. paskelbė žinią, kad 
Amerikos vyskupų Emigracijos 
ir Pabėgėlių komitetas pasiun
tė telegramą Jungtinių Tautų 
sekretoriui Waldheimui, ragin
damas ištirti religini persekioji
mą Lietuvoje. Telegramoje nu
rodoma, kad žmogaus Teisių de
klaracija pripažįsta religinę lais
vę.

vietnamiečiai priešingai _  žy
giuose vartoja lengvus ginklus 
ir pasikliauna aviacija. Be abe
jo, jie yra judresni, bet neretai 
padaro tokias beviltiškas lenk
tynes kaip kiškiai su ežiais; nes 
kai Pietų vietnamiečiai frontui 
sustiprinti atsiunčia kariuome- 
menės, priešas jau pradeda puo
limą šimto kilometrų fronte to
liau. Aviacija Saigono vyriausy
bės kariuomenei vis tebepasilie- 
ka netikras, faktorius. Indokini- 
jos klimato sąlygos jokiu būdu 
negarantuoja, kad kiekvieną ka
ro dieną bus geras oras.

John Young, rimtai nusitaikęs astronautas, laukia kalionas Į mėnuli 
pradžios. Jis vadovaus nusileidimo ant mėnulio laivui.

Kinijo meškėnai
PEKINAS. — Vakar iš Kini

jos sostinės zoologijos sodo 
Amerikos kariniu lėktuvu į Wa- 
shingtoną išskrido pora pandų, 
kurias Kinija padovanojo prezi
dentui Nixonui ir Amerikos 
“liaudžiai”. Du Amerikos pa
dovanoti Kinijai mušk jaučiai 
jau apsigyveno Pekino zoologi
jos sode. Kinai bando ištarti tų 
jaučių vardus “Milton ir Ma
tilda”. Kaip pavadintos pandos, 
spauda neskelbia.

Kinijos komunistų dienraštis 
Jenmin Jih Pao netikėtai pats 
paskelbė apie pandų išvykimą 
ir Amerikos dovanos — jaučių 
atvykimą. Daug kinų traukia į 
zoologijos sodą pamatyti naujų 
gyventojų. Mokyklos iš viso 
miesto, organizuoja ekskursijas.

Kinų stalo tenisistai Detroite 
aplankė automobilių unijos pir
mininką Leonard Woodcock, ku
ris pareiškė norą apsilankyti Ki
nijoje. Kinai negalėjo atsiste
bėti, Chryslerio fabrike maty
dami, kaip kas minutę nuo lini
jos nueina vis naujas automo
bilis.

liojama, kad ta lyguma yra su
stingusios lavos laukas.

Astronautai vežasi su savim 
nedideli, baterijoms varomą, au
tomobiliuką, kuriuo jie gan toli 
nuvažiuos nuo nusileidusios erd
vėlaivio dalies. Paskutinę dieną 
astronautai bandys prieš kalną 
privažiuoti prie 3,000 pėdų pla
tumo kraterio krašto. Iš to pa
kraščio bus paimta akmenų. Jie 
gali būti iš pačios kraterio gilu
mos, gal, 500 pėdų nuo mėnulio 
paviršiaus. Astronautai planuo
ja pastatyti mėnulyje atomine 
energija varomą stotį įvairiems 
aparatams varyti. Apollo 16 ke- 

| lionė užtruks 12 dienų ir ba
landžio 28 d. astronautai laukia
mi žemėje, kur jie nusileis Ra
miajame vandenyne, netoli Ka
lėdų salos. Kelionė prasideda ry
toj, 11:54 vai. ryto, Čikagos lai
ku.

4} šiaurinėj Airijoj bombų 
sprogimai tęsiasi po 24 sprogi
mus kasdien.

Belgradas atsisako 
ruošti rungtynes

AMSTERDAMAS. — Pasauli
nė šachmatų federacija paskel
bė, kad Fischerio-Spasskio susi
tikimas dėl pasaulio čempiono ti
tulo Belgrade neįvyks. .Jugosla
vijos rengėjų komisija atsisakė 
varžybas ruošti, nes Amerikos 
šachmatų federacija neuždėjo 
35,000 dol. užstato, kurio ju
goslavai reikalavo, kaip garanti
jos, kad Fischeris varžybose da
lyvaus.

šių varžybų organizavimas 
buvo lydymas įvairiausių gin
čų ir nesusipratimų. Pirmiau
siai buvo sunku susitarti dėl 
miesto. Vėliau Fischeris parei
kalavo daugiau pinigų. Dabar 
atsisakė rengėjai. Pasaulinės 
šachmatų federacijos pirminin
kas dr. Euwe važinėja Austra
lijoje, atšaukimas padarytas be 
jo žinios, todėl amerikiečiai dar 
tikisi, kad rungtynes pavyks 
kaip nors išgelbėti.



A. VTL AINIS ŠIDLAUSKAS

Margučio 40-ties metų sukaktį minint
(Tęsiuys)

Po poros metų jis išvyko jau 
vargoninkauti į mažą, bet gra
žų bažnytkaimį — Paežerėlius, 
esančius Nemuno pakrantėje.

veriu metų, Petro Janulaičio 
pagundytas 1913 metais , apie 
Kalėdas, kėlėsi i Vabalninką, 
bet pakeliui Kaune sustojo pa
matyti buvusį vargonininkų 
kursuose dėstytoją prof. Nau- 
jalĮ. Tas jį perkalbėjo važiuo-

gavęs gerą rekomendaciją, iš
vyko i Laižuvą. Laižuvos kle
bonas kun. Vaižgantas Tumas 
jį sutiko šiltai, draugiškai, iš 
karto ir nuteikdamas, jog jam 
teks pasidarbuoti ir lietuviš
koje veikloje. Kartą, kai pas 
\ aižgantą Tumą svečiavosi 
kun. Vladas Mironas, Valki
ninkų klebonas, jis susidomė
jo Antanu Vanagaičiu, kaip 
geru vargonininku, gebančiu 
ir chorą vesti, o iš kitų paty
ręs, kad gerai lošia proferan
są, ką ir jis pats mėgo, pri
kalbėjo ji persikelti į Valki
ninkus. A. Vanagaitis tai pa
gundai pasidavė ir persikėlė į 
Valkininkus. Karo metu 1915 
ar 1916 metais, kuomet kun. 
VI. Mironas kėlėsi Į Daugus, 
ten persikraustė ir jo vargoni
ninkas A. Vanagaitis. Kun. 
Mironas ir kiti, pažinojusieji 

-A. Vanagaitį, vertindami jo pa 
muziko- 

paskatino ji siekti gilesnio 
srityje.

dėka Sofija Smetonienė jam 
išrūpino “Motinėlės” stipen
diją, kad jis galėtų stoti į Drez 
deno muzikos konservatoriją. 
Dar karui tebesitęsiant, 1918 
metais jis išvyko studijuoti 
muzikos Į. Drezdeną. Atsisvei
kindamas su savo geru draugu 
Olšausku, jis aiškino, jog, 
keliantis Lietuvai laisvam gy
venimui, reikia daugiau pasi
ruošti, kad galėtų būti naudin-? 
gesnis savajam kraštui. Drez
dene A. Vanagaitis godžiai sė
mėsi muzikos meno lobius, 
pasisavino apstokai ir Vaka
rietiškos kultūros. Bet jis, pa
buvęs virš dviejų metų, mo
kyklos nebaigęs grįžo Į Lietu
vą, 1921 metais pritapo prie 
besuk tirt ančios Lietuvos ope- 

..iros, gaudamas ten suflerio vie 
tą. Teatro artistu, galima sa
kyti, tapo atsitiktinai. Dra- 

kolektyvui statant, be- 
pristigo

sireiškusius gabumus 
j e, 
išsimokslinimo <toje
Tur būt, to paties kun. Mirono

mos 
rods Annino Kęstuti, 
vaidintojo, ir buvo spragai už
kišti pasikviestas A. Vanagai
tis. Toje trečiaeilėje ar antra
eilėje rolėje jis pasirodė taip 
gabiai, jog dramos teatras po 
to sudarė sutarti, ir A. Vana
gaitis tuo būdu pasidarė pro
fesionalas Lietuvos teatro ar
tistas. Atlikdavo savo roles 
gerai, žiūrovų buvo mėgiamas, 
kilo karjeroj gaudamas vai
dinti neretu atveju ir veik pir
maeilius vaidmenis. Sukurda
vo neblogus charakterius dra
mose, bet geriausiai jam se
kėsi komedijoje, nes humorui 
turėjo talentą, jau pasireišku-

ANTANAS VANAGAITIS

I trupės dalyviais Amerikos lie
tuvių sukurtame nūdienos gy- 
j veninio dvare.

Tai buvo išmintingai išspręs
ta problema, kaip surasti ke- 

. lią Į Amerikos lietuvių širdis. 
Šiame dideliame, gerai orga- 

inizuotame lietuviškame dvare 
tikrai trūko išmintingo juok
dario. A. Vanagaitis pasijuto lyg 
paties likimo tam parinktas 

'žmogus. Jis Iš prigimimo buvo 
į linkęs Į visokias išdaigas. Tam 
i turėjo ir humoristinio talento, 
ir komedijose vaidindamas 
sukurdavo pasigėrėtinus vaid
menis.

Rudenį Dzimdzi Drimdzi pir 
miausia su savo pragrama Jo
valu, Prakalba ir Laisva Lietu
va pasirodė Bostone. Pasise
kimas buvo nepaprastas. Pub
lika, rodos, alpdavo iš džiaugs 
mo ir juoko. Trypė, šaukė, plo
jo, negalėjo nė nusėdėti vieto
je. Tas jų humoristinis Jova
las, Prakalba pasirodė toks ar-

joms pasirinko Čikagą. Tai 
akivaizdžiai patvirtino jo suti
kimas vadovauti Birutės cho
rui ir kitos Įvairaus pobūdžio 
apsiimtos pareigos.

Vėliau Dzimdzi drimdzi iš
vykos — gastrolės jau buvo 
vykdomos iš Čikagos Į kitas 
lietuvių kolonijas. Po gastro
lių jie vėl grįždavo į svetingą
ją Čikagą. Taip tęsėsi iki 1926 
metų, kada pakriko pirmasis 
trupės sąstatas, ir netaip jau 
greit buvo sulipdytas kitas jo 
pakaitalas. Bet ir tuo laiku 
Antano Vanagoičio veikla ne- 
siaurėjo, o plėtėsi.

Rasdavo būdų pasireikšti to 
kiu pat judriu misininkų lie
tuvių tarpe. Pažino daugiau ir 
pačią Ameriką, ypač po savo 
kelionių su L. Pakštu, kai ją 
perskrodė nuo vieno vandeny 
no iki kito.

Tų visų darbų grandyje gi
mė su Bačiūno talka 1928 me-1

tais, balandžio 1 dieną žurna
las Margutis, šis žurnalas at
rodė tikras Dzimdzi drimdzi 
kūdikis. Prisitaikė savo lygiu 
ir skoniu plačiajai Amerikos 
lietuvių masei. Ir čia juokai, 
dainos, visokios išdaigos, anek
dotai, margumynai, vaidini
mėliai, monologai, net su sap 
nologijos skyriumi. Bet šalia 
jų buvo ir rimtų straipsnelių, 
pabirų, iškeliančių lietuvybės 
ir Lietuvos reikalus skatinan
čių prie kultūrinės veikios.

TĖVAS IR SŪNUS
— Jonuk, tau jau 5 metai, to

dėl as pasakysiu, kad jokio Ka
lėdų Senelio nėra. Tai aš juo 
buvau.

— Tai ir gandras, kuris mane 
atnešė, irgi tu buvai?
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sĮ iš pat jo vaikystės. Ateities 
perspektyvos jam rodės geros 
Lietuvoje. Jis reiškėsi ir kito
se kultūros srityse. /Vedė’ Šau
lių sąjungos chorą, sukompa- 
navo keletai dainelių muziką, 
dalyvavo literatūros vakaruo
se, deklamuodamas eiles, o 
taip pat ir muzikos koncertuo
se.

Kaip ir daugelis meninin
kų, Antanas Vanagaitis buvo 
neramios sielos žmogus. Jis 
nesitenkino, ką yra atsiekęs ir 
ko galėtų tikėtis artimoje atei
tyje esamose sąlygose. Jo no
rai, man atrodo, buvo neri
boti ir polėkiai gana platūs. 
Taip jam vieną dieną dingte
lėjo mintis nusidaužti už Atlan 
to pas Amerikos lietuvius. 
Kviesdamas kartu vykti savo 
jaunų dienų draugą, Vilkola
kio teatro artistą, J. Olšauską, 
tą sumanymą grindė kilniu 
tikslu. Esą Amerikos lietuviai 
daug padėjo Lietuvai laisvei 
atgauti, j 
■kuo atsilyginti. O kuo mes 
-daugiau galime pradžiuginti jų 
širdis, jei ne meno dovanomis. 
Žinoma, galėjo prie tos kelio
nės i užjūrius paskatos irgi pri
sidėti asmeniniai apskaičiavi
mai. Pasitaikydavo jam trin
ties momentų su teatro admi
nistracija. Galėjo būti noras 
plačiau pasauli pamatyti, dau
giau pagarsėti, bet ir tai ne
aptemdo paties tikslo.

Olšauskas tam gundymui 
noriai pasidavė. Pradėjo ruoš 
ti net programas toms gastro
lėms. Kiek vėliau prie tos dve
jukės prisijungė ir V. Dineika.

Buvo numatytas ir laikas išvy
kimui 1924 metų ruduo. Bet tą 
kelionę teko pradėti porą ar 
trejetą mėnesių anksčiau. Ap
silankius Amerikos konsulate 
ten buvo patarta vykti anks
čiau. Esą nuo liepos 1 dienos 
Įsigalės naujai priimtas emi
gracijos Įstatymas, kuris savo 
kvotomis ir kitais reikalavi
mais suvaržys Įvažiavimą iki 
minimumo.

and Loan

1

Pinigai Įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį.
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d. 

Prašome aplankyti naują mūšy namą.

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:J0 vak.; 
Antrad ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:ou ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta
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timas to meto lietuvių širdžiai 
po darbo, prakaito, nuovar
gio, kaip atgaiva ir po ūkanų 
saulėtas pragiedrėjimas. Ta
da ir rinitas programos gaba
las Laisva Lietuva nebuvo sun
ku suprasti, išgyventi ir Įver
tinti. Spauda šiltai įvertino, 
išgyrė, kad,* rodos,, geresnių 
vaidintojų, geresnės progra
mos ir visame pasaulyje neat- 
rastum. Taip Vanagaičio vai
dintojų trupei atsivėrė ne tik 
lietuvių širdys, bet nešykščiai, 
nesiaurai prasivėrė ir kišenės, 
kad jie galėtų egzistuoti ir 
linksminti Amerikos lietuvius. 
Ne kitaip nusidavė ir kitose lie
tuvių kolonijose. Visur tas 
pats džiaugsmas, pilnos sa
lės ir išvykstant pageidavimai, 
kad greit ir vėl jie pasirodytų 
su savo taip įdomiais vaidini
mais jų padangėje.

Dzimdzi drimdzi gruodžio 
mėnesyje atsitrenkė į lietuvių 
išeivijos sostinę — Čikagą. Ir 
čia buvo toks pat triumfališ- 
kas pasisekimas. Net spauda 
rašė, tikino iš kairės ir deši
nės, jog programa linksma, ža
vėtina ir patriotiška. Artistai 
tokie geri, kokių dar nebuvo 
mačiusios jų akys. Iki širdies 
gelmių buvo susižavėję ir biz
nieriai, apčiuopiamai parody
dami, kad jiems ne tik jų šir
dis, atvira, bet ir kišenė. Jie nu 
samdė erdvų ilgesniam laikui 
butą ir apstatė prabangiais bal 
dais. Atiduodami raktus užtik 
rino, kad jie čia gali jaustis 
kaip namuose, gyventi, kiek 
tik nori, įtik turi savo vaidini- ■ 
mais guosti ir linksminti lietu
vių širdis.

Dabar jau ir Vanagaitis pil
nai patikėjo savo misijos pa
sisekimu. Čikagoje jis pasiju- ■ 
to, kaip apaštalas Petras Romo 
je. Pilnai patikėjo ir tai atlie- 
tuvinimo iliuzijai, tai įrašyda
mas net ir į savo dienoraštį. 
Pasirodė ir ženklų, jog jis pa
stoviai rengiasi įsikurti, kaip 
išmintingasis juokdarys Ame
rikos lietuvių didžiajame dva
re, ir išeities tašku savo misi-

COSMOS PARCELS EXPRESS

ir

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai 

tiksliai aptarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant
DOVANAS - SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, 

UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS

PRISTATYMAS.
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukš- 

kokybės prekių prieinamomis kainomis.Teko ruoštis paskubomis. 
Buvo daug reikalų pasiruoši
mui. Reikėjo gauti atleidimus 
iš teatro vadovybių, sezonui ne 
pasibaigus. Sutvarkyti doku
mentus, o kam dar trūko pini
gų, reikėjo ir juos susirasti. 
Bet, berods, birželio 14 dieną 
ši trejukė paliko Kauną ir ang
lų linijos laivu “Majestie” jie 
jau birželio 24 dieną pasiekė 
Newjorko uostą. Tai, berods, 
ir buvo paskutinieji tada kelei
viai, atvykę be suvaržymų. 

Mūšų pa^ei‘ga*ir*jiem^adanSi ,ie nebuvo oficialiai 
(kviesti, tai ir uoste jų nesutiko 
joks priėmimo komitetas, ži
noma, ' atsirado pavienių jiems 
pagelbėjusių asmenų New- 
jorke susitvarkyti, o patarėjų 

!būta net per daug. Bet deja, 
nieko džiuginančio jiems ne
žadėjo. Priešingai, pranašavo 
nesėkmę. Tai, be abejo, buvo 
kartūs tulžies lašai, ypač, kad 
jie kaip kokie misijonieriai 
skelbėsi atlietuvinsią nutautę,- 
jusius lietuvius...

Teko. žinoma, susimąstyti. 
Anksčiau buvę gastrolieriai 
menininkai neturėjo sėkmės 
Amerikos lietuvių masėse. Ne
sėkmingai vargo ir Vaičkaus 
skrajojantis teatras. Jų trupė
je dirbęs artistas Dikinis, nie
ko nelaukdamas, perbėgo prie 
Vanagaičio trupės, pasivadi
nusios “Dzimdzi drimdzi”. 
Toks pasivadinimas buvo pa
imtas iš vienos dzūkų dainos. 
Vistiek jie tų buvusių nesėk
mių nebuvo apglušinti, palauž
ti ir vilties dvi savo misijos 
svarbumo nepametė. Tik su
prato, jog tokia programa, 
kokią jie atsivežė, nepatiks lie
tuviams. Reikėjo ruošti naują. 
Laiko tam buvo. Gastroles 
pradėti tebuvo galima tik ru
deni.

Rodos, tų būsimų gastrolių 
perspektyvos akivaizdoje An- 

I tanas Vanagaitis tarsi prisimi 
nė tas pasakas apie išmintin
gus karalių ir didikų dvarų 
juokdarius. Senais laikais bu
vo paprotys karalių, didikų 
dvaruose laikyti jo ir dvariš
kių bei svečių palinksminimui 
klouniskai pasireiškiančius 
juokdarius. Tų juokdarių tar
pe būdavę ir tokių išmintingų, 
kad jie galėdavę išspręsti pa
čias svarbiausias valstybės, 
dvaro problemas, įir tų pata
rimų dėka viskas išeidavę ge- 
rojon pusėn. Atsitikdavę net, 
jog tie juokdariai išgelbėdavę 
ir pati karalių nuo pražūties. 
Tokiu juokdariu panoro būti 
ir Antanas Vanagaitis su savo

ON ALL PASSBOOK
ACCOUNTS

CHICAGOS TAUPYMO JR SKOLINIMO BENDROVĖ dėl bet kokių jūsų namo pa
gerinimu duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. 0 gal Jums 
yra reikalingi pinigai dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nu
sibodo mokėti aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus.

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY
BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į:

Cbica
Philomena D. Pakel, President

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

tos

i Cosmos Parcels Express Corporation
| Affiliated with PODAROGIFTS, INC.
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 Priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS — automo

biliams, šaldytuvams, televizijų aparatams, radijo transis- 
toriams, magnetofonams (tape recorders) ir daug kitiems 
dalykams, taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams, 
gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

488 Madison Avenue, Eloor 21st. ,
NEW YORK, N. Y. 10022. — TEL.: (212) 758-1150/1

• NEW YORK, N. Y. 10003
• NEW YORK, N. Y. 10011
• BOSTON, Mass. 02118,
• BOSTON, Mass. 02127,
• BUFFALO, N. Y. 14206,
• CHICAGO, Illinois 60622,
• CHICAGO, Illinois 60608,
• CLEVELAND, Ohio 44134,
• IRVINGTON, N. J. 07111, 762 Springfield Avenue
• IRVINGTON, N. J. 07111, 1082 Springrield Ave. TeL: 374-6446
• GRAND RAPIDS Mich. 49504, 63648 Bridge St. N. W. GL 84256
• HAMTRAMCK, Mkh. 48212, 11333 Jos. Campau Avenue 365-5255
• HARTFORD, Conn. 06114, 200 Franklin Avenue
• LAKEWOOD, N. J. 08701, 241 Fourth St. •
• LOS ANGELES, Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd.
• NEW HAVEN, Conn. 06511, 1329 Boulevard
• NEWARK, N. J. 07106, 698 Sanford'Ave.
• PASSAIC, N. J. 176 Market Street
• PATERSON 1, N. J., F 99 Main Street
• PHILADELPHIA, Pa. 19122, 1214 N. 5th Street
• PITTSBURGH, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street
• SAN FRANCISCO, Calif. 94115, 2076 Sutter Street
• WATERBURY, Conn., 905 Bank Street ; - ■ ' f

I • WARREN, Mich. 48092, 29200 De Quindre % Block 
I North cf 12 Mile Road TeL: 751-6760/1I • WOODHAVEN, N. Y. 11421, 9448 Jamaica Ave. Tel.: 4414712 
f • WORCESTER, Mass. 01610, 169 Millbury Street SW 8-2868
| • YOUNGSTOWN, Ohio 44503, 309 W. Federal Street Rl 3-0440
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2222 West Chicago Ave. 

3333 S. Halsted Street
5879 State Road

Tel.: AL 4-5456 
CH 3-2583 
LI 2-1767 

268-0C68

B R 8-6966
WA 5-2737 

884-1738 
ĘS 24685

246-9274 
FO 3-8569 
AN 1-2994 
LO 2-1446 

Tel.: 373-8783 
GR 2-6387 

274-6400 
PO 34818 
HU 1-2750 
FI 6-1571 
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ASSETS OVER $160,000,000
RESERVES $14,500,000 *

Receive an interest check 
everv month on 
certificate accounts.

INTEREST COMPOUNDED DAILY. 
PAID MONTHLY

We pay highest rates permitted by law

SAVINGS and IOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
4192 ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO • CHICAGO. ILLINOIS 60632 • 647-1140 

OFFICE HOURS • Monday, Tuesday, Thursday & Friday, 9 ajn. to 8 p.m. 
Saturday, 9 a.m. to 12 Noon • Wednesday, no basinets transacted.
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Spalvingasis Colorado (11)

COLORADO KATALIKAI
P. STRAVINSKAS

Įvadinė pastaba
šis straipsnis turėjo būti paskelb

tas katalikų dienraštyje Drauge, ma
no ten pradėtoje ir įpusėtoje spaus
dinti straipsnių serijoje apie Colo
rado, pavadintoje "Ten, kur auga ko
lų mbinos". To laikraščio redaktoriui 
jo ten nepaskelbus, jis, tinkamai su
trumpintas, skelbiamas dabar Nau
jienose, kurias irgi skaito daugelis 
mūsų katalikų.

Naujienos, kaip man kada yra ra
šęs jas redagavęs Dr. P. Grigaitis, no
ri parodyti kuopilnesnį žmonių gy
venimą, neišskiriant nei katalikų. To
dėl manau, kad joms tiks ir šis ma
no rašinys apie Colorado katalikus, 
kuriame bus ir mano pasikalbėjimas 
su Denverio RK rektorium, žymiu 
Colorado kataliku veikėju prel. James 
W. Rasby.

Prieš 114 metų ir šiandien
1858 m. pradžioje, taigi prieš 

114 metų Colorado krašte katali
kų, galima sakyti, visai nebuvo. 
O dabar tame krašte katalikų 
gyvena jau daugiau nei 390,000. 
Katalikai ten turi: dvi diecezijas 
(Denverio archidieceziją ir Pu
eblo dieceziją), 175 parapijas, 
129 misijas, 522 kunigus, 50 
vienuolių (vyrų) ir 1282 vienuo
les, 86 parapijines mokyklas su 
25,544 mokiniais, 20 “High 
Schools” su 6,335 mokiniais, 2 
augštąsias mokyklas su daugiau 
nei 2,300 studentų (čių), vieną 
kunigų seminariją, 5 medicinos 
seserų mokyklas, 13 ligoninių, 
3 našlaičių namus, 3 senelių

prieglaudas ir dar kelias pana
šias socialinės pagalbos ar glo
bos įstaigas. Be to, Denveryje 
yra du dideli, gražūs gyv. namai, 
kur pigiomis kainomis išnuomo
jami mažas pajamas turintiems 
žmonėms (pensininkams ir ki
tiems) butai ■— tai archidiecezi- 
jos namai su 116 butų ir St. 
Francis vienuolių laikomi namai 
su 400 butų. Irgi yra labai daug 
katalikiškų organizacijų, tiek re
liginių, tiek ir kitų (kaip socia
linės pagalbos, jaunuomenės do
rinimo ir panašių ( tikslų. Ši sta
tistika komentarų nereikalinga. 
Ji kalba pati už save.

Denverio katalikai

kurių
apie 
apie

gyvenimas

Denveris šiuo metu turi 
560,000 gyventojų, 
27% yra katalikų.

Kat. privatinis
(net ir nekatalikų nuomone) išsi
skiria iš kitų, šeimose gražesnis 
sugyvenimas. Mažiau vad. di- 
vorsų, kuriuos Colorado įstaty
mai labai laisvai leidžia. Geres
nis vaikų auklėjimas, nes vaikus 
auklėti padeda ir Bažnyčia, su
siklojusios gražios ikrikščioniš- 
kosios-dvasinės tradicijos.

Kat. bažnyčios, kurių Denve
ryje ir j c priemiesčiuose yra 
net 57, yra ne tik maldos na-

1972 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
Walter Rask - Rasčiauskas, pirmas pradėjęs vežti žmones i Lietu

vą, tą darbą jau sėkmingai tęsia 11 metų. Jo tvarkingai suorganizuo
tos ekskursijos vyksta sklandžiai, šią vasarą jo vadovaujamas Ameri
can Travel Service Bureau nuveš į Lietuvą 9 ekskursantų grupes.

Visos ankstyvesnės ekskursijos jau pilnos. Jei kas dar šį metą 
norėtų važiuoti, tai gali pasinaudoti šiom ekskursijom:

Rugsėjo 11-tą, 20 dienų, iš Chicagos — $960.00 + taksai, iš New 
Yorko — $860.00 + taksai.

Spalio 2-rą, 15 dienų, iš Chicagos — $710.00 + taksai, iš New 
Yorko — 610.00 + taksai.

Gruodžio 21-mą, 14 dienų, iš Chicagos — $710.00 + taksai, iš New 
Yorko $610.00 H- taksai.

Kas nori Žiemos šventes praleisti Lietuvoje su giminėmis, turi 
registruotis į gruodžio mėn. ekskursiją. Bendroji kelionės kaina pri
klausys nuo valdžios patvirtintos oro linijų sutarties.

Rašykite, užvažiuokite arba informacijų kreipkitės tokiu adresu:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU*
9727 So. WESTERN AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS 60643

Tel: (312) 238-9787
Ruošiame kvietimus giminėms atvykti į Ameriką. Teikiame in

formacijas kelionių reikalais į viso pasaulio kraštus. Parūpiname bi- ( 
lietus ir reikalingas vizas.
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Jau senokai draugaujanti porelė: dainininkė Diahaan Carroll ir bri
tu televizijos žvaigždė David Frost. - Paklausti, ar jie žada susituokti, 

abudu atsako esą ir taip be salo laimingi.

mai, bet ir valstybės žmonių 
auklėjimo vietos. Kaikurios jų 
yra labai gražios, laikomos me
no paminklais. Tokia yra, pvz., 
gotinio stiliaus Denverio kated
ra, kuri valstybinių ir kitų tu
rimo propagandos įstaigų yra 
įtraukta i įdomybių saraša ir re
komenduojama visiems turis

tams susipažinti.
Labai graži, jauki yra irgi 

miesto centre esanti barokinio 
stiliaus šventosios Dvasios baž
nyčia, kur sekmadieniais suma 
laikoma dar sena tvarka, tradi
cine lotynų kalba. Bažnyčia tu
ri labai gerą chorą, vadovauja
mą vieno muziko — vargoninin
ko, baigusio New Yorko konser
vatoriją. Choras per sumą įspū
dingai išpildo žymiųjų kompo
zitorių bažnytinės muzikos kū
rinius, dažniausia Schuberto ar
ba Mozarto Mišias; jų pasiklau
syti ateina į bažnyčią ir dauge
lis nekatalikų ar šiaip laisvų pa- 

j žiūrų žmonių, netgi visai be rėš 
ligi jos.

Išvykdamas iš Denverio, vie
nas Šv. Mišias su Schuberto Mi
šių išpildymu aš dargi ir įsire^ 
kordavau, Įsirašiau į savo mag
netofono juostelę. Padėkojęs var
gonininkui už leidimą jo choro 
giedojimą įsirekorduoti, prašiau 
jį atminčiai pasakyti pora žodžių 
į mano magnetofono mikrofoną. 
Jis pasakė:

“Dėkui už įrekordavimą. Ma
nau, Jūs tuo pasigėrėsite. Aš 
suprantu Jūsų krašto sunkumus. 
Kai Jūsų kraštas vėl bus laisvas, 
tikiu, šis įrekordavimas duos 
kam nors įkvėpimo. Ačiū”.

žodis trumpas, paprastas, bet 
daug ką pasakantis: amerikonas, 
toli gyvenąs nuo mūsų tėvynės, 
jos savo gyvenime, tikriausia, 
nei nematęs, supranta jos dabar
tinius sunkumus, tuo tarpu kai 
mūsuose yra žmonių, kurie to 
nemato ar nenori matyti. Liūdna.

Norėdamas dar daugiau pa
žinti Denverio katalikų gyveni
mą parapijose ir už jų ribų, nu
tariau padaryti pasikalbėjimą su 
Denverio katedros rektorium 
prel. James W. Rasby, žymiu Co
lorado katalikų veikėju, didžiau
sios Colorado katalikų draugi
jos — tai Katalikų Moterų Drau
gijos moderatorium, dideliu tole- 
rantu, todėl visų, net ir netikin
čiųjų labai gerbiama asmenybe.
Pasikalbėjimas su prel. James 
W. Rasby, Denverio katedros 

rektorium

. ge, ar reikalingas pagelbėti.
Katalikų sugyvenimas su ki

tais krikščionimis yra geriau
sias, koks tik gali būti. Visi 
krikščionys turi kasmet bendras 
pamaldas, kur meldžiamasi, kad 
kuogreičiau įvyktų pilnutinė 
krikščionių vienybė. Irgi kasmet 
krikščioniškų bendruomenių va
dovai susirenka Kapitelyje ir 
svarsto krikščionišku bažnyčių 
suartėjimo klausimų.

Paklausus prelatą, ar pilnuti- 
į nė krikščionių vienybė išvis įma
noma, į tai jis atsakė, kad nese
nai Denveryje viešėjęs ir turėjęs 
pasikalbėjimą su katedros ku
nigais krikščionių Vienybės Se
kretorius kardinolas Hildebrant; 
paklaustas, kada galinti įvykti 
pilnutinė krikščionių vienybė, 
jis pareiškęs, kad tai nelengvas 
tiksliai atsakyti klausimas, nes 
čia susiduria labai daug ir la
bai skirtirfgų idėjų; per 10 me
tų pasiekta daug, padaryta di
delė pažanga, bet kada krikščio
nių vienybės idėja pilnai realizuo- 
sis, tą žinanti tiktai šventoji 
Dvasia...

Gavęs šias informacines ži
nias, prelatui pateikiau dar kelis 
kitus platesnės apimties klausi
mus, pvz., dėl Amerikos jaunuo
menės dorinio nuosmukio, dėl 
būdų ir priemonių plačiu mastu 
skleisti krikščioniškąją mintį 
kaip tą daro protestantų Am
bassador College Pasadena mies
te, Californijoje, prie Los An
geles, bet tie klausimai jau išei
na iš šio rašinio ribų, todėl čia 
ir

c.avn kančioje žmonės kr tau
tos dažnai net sustiprėja savo 
dvasia, atsinaujina tikėjime j 
Dievą; krikščionys savo kančio
je geriau supranta ir Kristų, 
kentėjusį ant kryžiaus.

Lietuvių tauta, kalbėjo toliau 
prelatas, jau ir anksčiau yra ken
tusi nuo prispaudėjų, ir ji savo 
dvasia nepalūžusi; savo kančio
je jŲ išlikusi doriškai sveika, net 
sustiprėjusi; tokia ji prisikėlu
si laisvam, nepriklausomam gy
venimui po I-jo Pas. Karo. To
kia ji išliksianti ir dabartinėse 
jos kančiose. Tokia jį vėl prisi
kelsianti savo laisvam, nepri
klausomam valstybiniam gyve-

nimui, i.Asivadovii'i i* prispaudė
jo.

Mums gi visiems, laisvėje gy
venantiems lietuviams, prelatas 
patarė ir linkėjo būti augštos 
moralės, išsaugoti savo tautos 
dorinės vertybes. ,savo tikėji
mą ir nenutrūkti ryšių su sava 
tauta. Jis ragino mus Lietuvoje 
kenčiantiems visaip padėti ir 
stiprinti jų išsilaisvinimo viltis.

MOKINIŲ POKALBIS
— Kada jūsų mokytojas bū

na pikčiausias?
Kai atnešame rašto dar- 

' bus.

Kas tik turi gera skoni,

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

PIRKĖJAMS

neliesiu.
Prel. James W. Rasby 

žodis lietuviams

to

savo giminėms Lietuvoje ir U.S.S.R.
NAUJAS IR POPULIARUS MODėLIS

ZHIGULI - VAZ 2101 Kaina $3214.00
Mes irgi pasiūlome tučtuojau pardavimui ribotą 

skaičių sekančių:

HIGH RATES
PAID QUARTERLY AT

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES

4071 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, HLINOIS 60632

TEL.: LA 3-8248
(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

PER ANNUM

$5000 or more 
certificates

2 year min.

PER ANNUM

Investment 
Bonus 

certificates

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina S2.00.

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

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

Čekį ar Money orderį tokiu adresu:
NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

Taupydamas laikraščio skil
tis, pasikalbėjimą čia atpasako
siu savais žodžiais, jį kiek su
trumpinęs, paduodamas tik bū-, 
dingesnes žinias apie Denverio 
katalikus ir jų gyvenimą centri
nėje Denverio parapijoje, štai 
tos žinios:

Denverio katedroje šv. Mišias 
kas sekmadienis išklauso apie 
4,000 žmonių. Jų tarpe yra kiek 
ir Denverio svečių, turistų.

Prelato rūpinamoji parapija 
susideda, daugiausia, iš senų 
žmonių (pensininkų ir kitų), taip 
pat iš jaunųjų, dar nesusituo
kusiųjų, kurie miesto centre tu
ri darbus ir pan. Apie 77% pa
rapijiečių išklauso sekmadieniais 
ir kitais šventadieniais Šv. Mi
šias. Tai paalyginti augštas pa
rapijiečių religingumas.

Parapijoje veikia eilė kat. or
ganizacijų. Jas visas prelatas 
man išvardijo, supažindino ma
ne su jų tikslais, uždaviniais ir 
nuveiktais darbais. Įspūdis ge
ras. Ypač pasigėrėtinai reiškia
si sodalietžs ir kitos kat. mote
rų organizacijos, kurios stengia
si prikelti doriškai kritusias mer
gaites. Gražiai veikia ir šv. Vin
cento bei kitos org-jos, teikda
mos neturtingiesiems pagalbą. 
Puikiai susiorganizavę ir skau
tai.

Parapijoje būna apsčiai ir kon
vertitų — apie 40-50 kasmet. Į 
katalikų tikėjimą pereina ir žy
dų, kasmet!

Miesto centre yra visokių 
žmonių: labai religingų, konser
vatyvių ir labai liberalių, net ir 
visai be religijos. Yra ir kovo
jančių su religija su tikinčiai
siais, su kunigais, su Bažnyčia, 
bet šių tėra tiktai labai maža 
dalis. Denverio liberalai, neti
kintieji, bendra taisykle, yra la- 1 
bai kultūringi, taktiški, nieko 
neįžeidžią ir labai mandagūs. Jie 
ateina ir į katedrą, kurią jie ap
žiūrinėja su pagarba, o kaiku- 
rie lyg ir nustebę... Jie niekuo
met nekelia jokių ginčų ir neįžei- 
dinėja tikinčiųjų jausmų.

Denverio katalikų sugyveni- < 
venimas su kitomis religinėmis 
bendruomenėmis labai geras. Vi
sos relig. bendruomenės dirba « 
bendrai socialinėje srityje, ma- 
žindamos žmonių vargą. Tei
kiant neturtingajam pagalbą, * 
neklausiama, kokio jis tikėji
mo, kokios pasaulėžvalgos, o žiū
rima tik to, ar jis tikrai yra var- 1

Baigus pasikalbėjimą, prašiau 
prelatą tarti i mano magneto
foną porą žodžių lietuviams, pa
žadėdamas jam jo mintis per
duoti lietuvių spaudai. Jis tą 
žodį ir tarė. Čia yra jo pagrin
dinės mintys:

Prelatas Įvertino mūsų tau
tos dabartines kančias religinės 
filosofijos šviesoje.

Jis aiškino, kad, Visagalio Die
vo valia, kartais paskiri žmo
nės, atskiros šeimos ar net ir 
ištisos tautos turi kęsti. dideles 
kančias. Tokias kančias ken-, 
čia dabar ir lietuvių tauta dėl 
prispaudėjo nehumaniškumo, ku
ri jis parodo, naudodamas visas 
prievartos priemones, kokias jis 
tik turi savo rankose.

Visagalio Dievo leistoji kan
čia — tai žmogaus, šeimos ar 
net ir tautos išmėginimas, kurį 
reikia kenčiantiesiems pakelti.

MOSKVICH 412 IZH
MOSKVICH 408 IE
ZAPOROZHETS -ZAZ 968

KAINA
KAINA
KAINA

$3155.00
$3033.00
$2026.00

KAS PIRMAS ATEINA — BUS PIRMAS PATARNAUJAMAS

Skubėkite su savo užsakymais į vienintelį įgaliotą 
VNESHPOSYLTORGO atstovą Amerikoje

PODAROGIFTS, Ine
240 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y. 10001 

TEL.: (212) 685-4537

arba į bet kurią prie mūsų prisijungusių firmų: 
GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
723 Walnut St., Philadelphia, PA 19106

PACKAGE EXPRESS AND TRAVEL AGENCY, INC.
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
488 Madison Ave., New York, N. Y. 10022
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Raginkite savo apylinkę 
augti • taupykite!

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES
OF 55,000, OR MORE, 
2 YEAR MATURITY.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

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

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

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

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Subscription Rates:
tn Chicago $22.00 per year, $12,00 perl 
six months. $7.00 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months; Canada $22.00 per year; 
other countries $23.00 per year.

trims mėnesiams _________  $6.0u
vienam mėnesiui __________ $2.00

Kanadoje:
metams _____  $22.00
pusei metų______________ $12.00
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Oficialus vardas komiteto su 
stipriausiais skyriais Long Is
lande, ir New Jersey, ir Rhode 
Islande yra “Amerikiečiai už 
Simą (Americans for Simas)”.

Tačiau mažajai, gražiajai, švie- 
siaodei, blondinei Mrs. Daivai 
Kezys, 32, gyv. 62-15 69th Place, 
Midle Village, penkių vaikų nuo 
4 iki 9 metų, motinai, tai yra 
“Kudirkos ulceris ar, mažu ma
žiausiai, mes taip vadiname”, 
sako ji.

“Mes esame Amerikos lietu

viai, Long Islande, daugiausiai 
susikoncentravę Woodhavene ir 
arčiau yra apie 10,000; kiti 5,000 
yra Brooklyne; daug tūkstančių 
yra Chicagoje, šeimos išsklaidy
tos po Nassau ir Suffolk, grupės 
Rytuose ir Vid. vakaruose”.

Aktyvistai jų tarpe, kaip Mrs. 
Kezys, dega pasiryžimu, kad lie
tuvio jūrininko Simo Kudirkos, 
jo žmonos ir dviejų mažų vaikų 
gyvenimas nebūti] sutraiškytas 
po rusiškojo komunizmo batu.

Jie tiki, kad dar prieš Prezi-

deniui Nixonui išvykstant į Mas
kvą gegužės 22 d. jie galės jam 
įteikti 250,000 parašų po peti
cija, prašant jį užsistoti prieš 
sovietus už Simą Kudirką ir jo 
šeimą.

Dauge’is užmiršo, bet Ame-

Vėliausiai su kitos kaimynės 
, pagalba Mrs. Kezys surinkusios 
8,000 parašų ir nuvežusios į Wa
shington, kur pardavusios kaž
kuriam Baltųjų Rūmų pareigū
nui, tikėdamos, kad šį kartą jų 
peticijos bus tiesiai perduotos 
Prezidentui.

rikos lietuviai tebeatmena kaip.(-

“Amerikiečiai už Simą” nesi
riboja vien tik peticijomis ir pa
rašų rinkimu. Jie veikia per 
valstybių legislatures, siekdami 
gauti rezoliucijas skatinant Kon
gresą, kad prašytų Prezidentą 
Kudirkos reikalą iškelti Mask
voje.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, asskyrus sekmadienius, nuo 
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai.

Dar reikalingi tūkstančiai parašų
Amerikos Lietuvių Taryba praeitais metais nutarė 

paruošti peticiją JAV prezidentui Richard M. Niksonui 
Tai buvo padaryta. Peticijoje reiškiamas protestas prieš 
Lietuvos nepriklausomybės panaikinimą ir prievartini 
Lietuvos respublikos įjungimą į Sovietų Sąjungą. Sovie
tų Sąjunga buvo pasižadėjusi pasitraukti iš visų karo 
metu užimtų teritorijų, bet savo pažado ji nesilaiko. Oku
pacijos metu jis prievarta prisijungė Lietuvą ir nori, kad 
lietuviai visą laiką vergautų komunistams.■

Peticijoje taip pat protestuojama prieš pagrindinių 
žmogaus teisių laužymą, prieš sąžinės, žodžio ir spaudos 
laisvės panaikinimą, prieš tikėjimo ir kelionių laisvės 
varžymą. Pavyzdžiu paimtas jūrininkas Simas Kudirka, 
sėkmingai pabėgęs iš sovietų laivo, bet vėliau suimtas ir 
grąžintas sovietų policijai. Visos valstybės savo pilie
čiams leidžia išvažiuoti į užsienius ir grįžti, tuo tarpu 

’Sovietų Sąjunga Simą Kudirką nubaudė dėl to, kad jis 
drįso nušokti nuo sovietų laivo. Tiktai komunistų valdo
muose kraštuose veikia tokie žiaurūs įstatymai, skirian- 

-‘tieji 10 metų kalėjimo už norą pamatyti kitus kraštus.
Amerikos Lietuvių Taryba išsiuntinėjo savo sky

riams ir su Altu bendradarbiaujančioms organizacijoms 
i specialiai atspausdintus lakštus ir prašė organizacijų 
"atstovus parinkti parašų. Altas norėjo surinkti bent 100, 
“000 parašų. Tai, rodos, neturėtų būti toks sunkus daly
kas. Pasirašyti gali kiekvienas lietuvis, lietuvių kilmės 
■amerikietis arba Lietuvos laisvei pritariantis kitatautis. 
' Reikia tiktai daboti, kad tas pats asmuo nepasirašytų 
: dviejuose arba net keliuose lapuose. Alto peticiją tas 
Apats asmuo gali pasirašyti tiktai vieną kartą. Bet ją gą- 
Ti pasirašyti ir nelietuviai. Svarbu, kad amerikiečiai su- 
iprastų, ko lietuviai šia peticija nori pasiekti. Altas nori 
-priminti JAV prezidentui ir Valstybės Departamento 
Aukštiems pareigūnams bei kongreso vadams, kad Lie
tuvos prijungimas yra nelegalus ir kad rusai turi atšauk 
ti savo (karo jėgas bei policiją iš Lietuvos. Amerikiečiai 
savo karo jėgas atšaukė iš karo metu užimtų kraštų, 
panašiai turėtų pasielgti ir rusai.

Ši peticija įgyja dar didesnės svarbos dabar, kai jau 
aiškiai žinoma, kad prezidentas Niksonas gegužio 21 die
ną rengiasi vykti į Maskvą ir tartis įvairiais taikos ir 
prekybos reikalais. Maskvoje prezidentas rengiasi pasi
rašyti susitarimą, siaurinantį atominių ginklų vartoji
mą, tartis Europos, Artimųjų Rytų ir Pietų Azijos tai-

kos reikalais. Besikalbant apie Europos taiką, teks kal
bėti ir apie Lietwos bei kitų Baltijos valstybių likimą. 
Rusai nenorės Lietuvos reikalo kelti, bet atsakomingi 
pareigūnai tvirtino, kad prezidentas Niksonas Maskvos 
pasitarimų metu primins rusams, kad jie turi atšaukti 
savo karo jėgas iš Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių.

Peticija darosi svarbesnė, bet praeitą savaitę Alto 
vadovybės sušauktoje konferencijoje paaiškėjo, kad dar 
trūksta kelių tūkstančių parašų. Alto pirmininkas no
rėtu surinkti 100,000, bet iki šio meto tesurinkta tiktai 
70,000 parašų. Galima būtų surinkti ir daugiau parašų, 
bet būtinai reikia dar surinkti 30,000, kad būtų bent šim
tas tūkstančių. Tai neturėtų būti toks sunkus ■ dalykas, 
tiktai reikia į šį darbą įsitraukti. Parašus galima rinkti 
darbovietėse, įstaigose, konferencijose ir pobūviuose. 
Yra žmonių, kurie labai lengvai surinko po kelis šimtus 
parašų, bet buvo ir tokių, kurie grąžino lapus tiktai su 
vienu ar dviem parašais.

Atrodo, kad rusų okupuotoje Lietuvoje parašų rin
kimas sklandžiau eina, negu laisvoje Amerikoje. Vien 
tiktai Prienų ir Alytaus apskrityse lietuviai surinko 17,000 
parašų. Jie protestavo prieš žmogaus teisių mindžioji
mą, neleidimą lietuviams kunigams vaikų mokyti. Mi
nėtose apskrityse pasirašė kiekvienas lietuvis, turėjo jis 
vaikų ar neturėjo. Kiekvienas pasirašantis žinojo, kad 
už pasirašymą jis gali sunkiai nukentėti. Iš Lietuvos 
ateinančios žinios sako, kad Maskva jau yra pasiuntusi 
į Alytų ir Prienus specialius tardytojus, kurie klausinėja 
pasirašiusius. Rusams pirmon eilėn rūpi patirti, kas 
vaikščiojo iš namų į namus ir kas sumanė paruošti skun
dą Jungtinėms Tautoms. Tuo tarpu Amerikoje kiekvie
nas gali pasirašyti be jokios baimės. Čia peticijas gali
ma pasirašinėti, įstatymai apsaugoja pasirašiusiojo 
teises.

Kiekvienas, kuris savo apylinkėje, savo-- įstaigoje ar 
darbovietėje dar galėtų parinkti parašų, turėtų kreiptis 
į Altą ir paprašyti pasiųsti specialiai parašams rinkti 
paruoštus lakštus. Galima parašyti tokiu adresu: Lithu
anian American Council, Inc., 2606 West 63rd St., Chica- 
co, Ill. 60629, arba telefonuoti tokiu telefonu: 778-6901. 
Alto tarnautojai tuojau paims adresą ir pasiųs reikalin
gus lakštus.

PETRONĖLĖ ORINTAJTĖ

Valstietis nuo Vabalninko
Petronėlė Orintaitė, LIEPALOTŲ 
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2 dol. arba 0‘6 sv. Kietais viršeliais 
kainos 0,50 dol. arba 0,15 sv. daugiau. 
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Turinys: Vakaras Metropoly; 
Kalnų gatvėje; Kapas dirvoje; O. Gott 
sei dank! Valstietis nuo Vabalninko; 
Vieškeliu; Ilgatrobė; Tarpušventis; Lie
palotų medynuose.

1.
Tai 1925-ji, jau laiko ir erdvės toliuose 

nugęstantieji metai. Mes su lietuviškais 
brandos atestatais iš skurdokų, dar caro 
slogučio ir Didžiojo Karo nuoskaudom 
žaizdotų Lietuvos pakraščių atbildėjome Į į 
Kauna, ta laikinos sostinės vainikėliu ne
tikėtai apgerbtą miestą. įsisėdusi dailiau
siame mūsų didu pi ų santakos skreite.

Tuomet visa čia — saulėtekio spalvo
mis žėrėjo, vilties žvaigždėmis mirgėjo at
gyjančių tautos pavasariu svaigo. Atsivėrė 
mums Kaunas, kaip vos tik pro ledą pra- 
siskleidžiąs, vos gajumo kvapu išsipildęs 
legendinio paparčio pumpuras. Ir nuvergė 
jaunas širdis neatknojamai toji staigia 
drąsa puikybėn iškylanti sostinė, dėl pa
vogto Vilniaus sielvartu ir ryžtimi dvigu
bas ir trigubas jėgas telkianti, himno įža
du šaukianti: už laisvę, už saviškiu gentį, 
už žmogišką didybę, už gyvenimo aušrą, 
už dvasios siekimų neribotą skrydį!

Nevienalytis, sparčiu kunkulu užviręs

1970 m. lapkr. 23 d. jis nušoko 
nuo sovietų laivo ant US Pa
krančių Sargybos laivo netoli 
Martha Vineyard ir prašė poli
tinės prieglaudos.

Pakrančių sargybiniai leido 
rusams nusitempti besiprieši
nantį, rėkiantį jūrininką atgal 
į savo laivą. Praeitą gegužės 
mėnesį Kudirka buvo teisiamas 
už išdavystę, nuteistas ir pa
smerktas 10 metų sunkiųjų dar
bų.

Nenusilenkdamas, S. Kudirka 
teisme padarė pausmingą atsi
šaukimą dėl Lietuvos laisvės, ir 
Raudonoji mašina smogė atgal. 
Slaptoji policija iškratė 50 jo 
draugų namus. Jo žmona nete
ko darbo. Su vaikais ji buvo iš
varyta iš buto.

Pogrindžio spaudos praneši
mais, Kudirka atsisakė lankyti 
politines klases savo kalėjimo 
lageryje, už bausmę jam buvo 
atimta teisė pirkti lagerio kan- 
tinoje tabako ir papildomo mais
to.

Mrs. Kezys prisimena, kaip 
mažai tebuvo apie tą incidentą 
paminėta 1970 m. lapkr. 25 d. 
ir lietuviai laisvės aktyvistai ry
žosi daryti, kad publika būtų pil
nai informuota. Kezių telefonas
pradėjo skambėti. Žodis paplito 
ir beveik per naktį įsisteigė Lie
tuvių Akcijos Komitetas su ma
žute Mrs. Kezys pačiame vidu
ryje.

Straipsnyje toliau plačiai ap
rašoma, kaip buvo suorganizuo
tas didelis mitingas Times 
ęuare, kaip prasidėjo žygiai pa
rašams rinkti, kaip p. Daivai Ke- 
zienei pradėjo padėti ne tik pa
tys lietuviai, bet ir latviai bei 
estai ir ukrainiečiai ir Batunas 
(Baltic Appeal to the United Na
tions) ---- estų, latvių ir lietu
vių kilmės jaunuomenė.

Daivos vyrą Romą Keži jau 
^pasiekusi juoda, šalta geležinė 
Maskvos ranka. Jis tarnavęs 
vienoje Brooklyno kelionių agen
tūroje, per kurią nemažai siunti
nių siunčiama į Lietuvą. Po Ti
mes Square demonstracijos siun
tiniai buvę grąžinti ir agentūrai 
pasakyta, kad vizos nebebus duo
damos kol Kezys nebus pašalin
tas. Kezys buvęs atleistas. Jis

Reikia turėti galvoje, kad šie lakštai turi būti grą
žinti prieš balandžio pabaigą. Pirmomis gegužio dieno-; 
mis peticijos su parašais turės būti išvežtos į' Washing- 
toną. Kiekvieno lietuvio pareiga padėti Amerikos Lietu
vių Tarybai rinkti parašus po peticija. Būkime parei-i 
gingi 1

ir beregint kas dieną, kas valandą savo 
veidą keičiąs, keistų kraštutinumų kupinas 
ir linksma gyvybe tviskantis buvo šis mies
tas, kurį kadaise, prieš pusę tūkstančio su 
viršum metų, taip narsiai gynė nuo teuto
nų Vaidotas, kunigaikščio Kęstučio karžy
gys sūnus.

Ilgai svetimųjų slogintas, karų ugnies 
ir patrankų perkūnijų draskytas, o dabar j 
staigiai atgavęs tikro šeimininko teisę. I 
Kaunas sugebėjo skaudulių žaizdas gydyti, 
veidą apsiprausti, šiukšles apsišluoti, kad 
akių nebadytų svetimi pelai ir akuotai, 
gruobstuolių vergikų nešvariai įtupėti.

Pašaliais, pakiemiais dar šen ten tebc- 
tvieskė maskolių tvirtovės niūrumo tvai
kas. Apibrizgusių pastogių nevėdintuose 
buduaruose, kandžių suėsto pliušo krės
luose. liūdnai karšo žilos generolienės bei 
nugeltusių mezginių likučiais apsikarsčiu
sios žandarų dainos. Ties Soboro auksi
niais altoriais šmėkšojo atavistinės. ligi j 
kelių nutysusios šventikų barzdos, o už- Į 
galvių lūšnose išdidžiai dykaduoniavo 
jadvyginės našlės bei senmergės, širdis 
Varšuvai už nieką pardavusios.

Senamiesčio suodžių ir purvo aukštu
me. žuvų turgavietėje — tebešvagždėjo iš
sigimusios ponijos “cinibruvkos’’ žargonas, 
o Laisvės Alėjoje Abraomo ainiai atkak- Į 
liai tebegerbė Romanovų, nors galutinai 1 
iš sosto išvirtusių, žlugusios imperijos kai- ! 
bą, kuri mūsų žmogui tebedvokė burlio- ; 
kų arkliavagių ir Kruglodurovų žandarų ; 
keiksmais, o ir atlikę Nikalojaus rubliai į 
nešė tik ašarų pelną. Bet neįtikėtina spar- i

TRUMPAS ŽVILGSNIS J SENUOSIUS IR 
DAZARTINIUS TIKYBINIUS PAPROČIUS
Senaisiais laikais, dar Kris

tui negimus, įvairiose pasaulio 
vietose buvo daugiau visokių ti-- 
kybų, negu dabar. Ir tarp įvai
rių žmonių grupių, kuriose bu
vo įsigalėjusios skirtingos tiky
bos, dažnai kildavo visokių ne
susipratimų, pasireiškiančių -vi
sokiomis muštynėmis arba vi
sokiais karais. Mat, vieni žmo-e 
nės norėjo, kad ir visi kiti pri
siimtų tokią pat tikybą, kokią 
jie patys turi.

Tais senaisiais laikais buvo 
įsigalėjęs tikėjimas antgamti
nėmis būtybėmis; taigi kai ku
rių žmonių buvo garbinama dau
gelis dievų. Kai kuriose pasau
lio vietose žmonės tikėjo į ma
žesnį skaičių dievų, ir labiau su- 
kultūrėję žmonės turėjo, taip sa
kant, vieną vyriausią dievą. Jei 
imtume kalbėti apie lietuvius, 
tad ir jie dar prieš Kristaus gi
nimą turėjo keletą dievų, bet 
vis dėlto jųjų buvo vienas, taip 
sakant, vyriausias dievas Per
kūnas, kitų vadinamas Perkū
nas dievaitis.

Mūsų krkščionybės laikais 
kai kuriose Lietuvos vietose bu
vo išlikę senoviniai Perkūno die
vaičio garbinimo papročiai, ypač 
tokiais momentais, kada lyjant 
buvo girdimi vadinamieji dan
gaus griausmai, kada kartas 
nuo karto trenkdavo perkūnas. 
Aš dar prisimenu iš savo jau
nystės laikų, maždaug prieš 75 
metus, tokius nuotykius; būtent: 
kai užeidavo griausmas ir im
davo perkūnas trankytis, tad ma
no tėviškės gryčioje tuojau su
klaupdavo ant grindų moterys, 
iškeldamos savo tankas, ir kai- 
kurios jų pasakydavo: “Mūsų 
dievulis jau barasi,- tad turime 

;jau pąsimeisti, s. kad suteiktų 
mums visiems ramybę”. Tokiais 
atvejais dar galima'būvo-išgiršti. 
tų moterų tokį pasakymą: “Per
kūnas dievaitis savo žaibais kar
tais nutrenkia vieną kitą-pašė
lusį velnią”.

Kai -po--Kristaus gimimo įsi
galėjo vadinamoji krikščionių 
tikyba, tad po kurio laiko ir pa

iki neseniai buvęs Vliko narys, 
dabar esąs lietuvių parapijinės“ 
mokyklos mokytojas ir abudu su 
žmona sekmadieniais rš ryto 
per WHBI FM radijo stotį duo
da po valandą lietuviškos progra
mos.

tys krikščionys, taip sakant, su- ■ 
siskaldė, nes susidarė kitokiais 
pavadinimais krikščioniškos ti
kybos katalikų,- liuteronų, pro
testantų ir t; t. Daugumas Lie
tuvos gyventojų buvo katalikai. 
Rusijos imperijoj caro laikais

ta Kaunas valėsi svetimais viesulais pri
pūstų šiukšlių ir sąšlavų — šveitėsi, bliz
giuos!, gražinosi.

Jaunutis, vos iš padaigų išbręstanlis 
universitetas ūmu šuoliu siūbtelėja lietu
viškais protais tarpti, mūsų žemės sėkla 
žmonijos išmintį turtinti, šviesos derliu
mi Nemuno sodvbas laiminti. Iš Bvtu ir 
Vakarų susibėgo, sulėkė įvairiausia gal
vočių profesorių plejada ir — geros valios 
bei didžios meilės pastangomis ryžosi Įžieb
ti naują mokslo aukurą tautos gerovei bei 
džiaugsmui. Ir taip šoko rinktis čia jauni
mas -- erdviausių svajonių sklidinomis 
galvomis, žinių godumu alsuoją, vaizduo
te liep>:.oją. kalnus nuversti užsimoję...

Mūsų Alma Mater, vos iš naujagimio 
lukšto išsinėrusi, buvo gaji ir veržli, pa- , 
daigų sparneliais vis platyn kerėjanti ir 
aukštyn auganti. Greta daugelio didžių 
trūkumų, betgi džiaugėsi išskirtinu laimi
kiu: čia dar nebuvo tradicinių šablonų 
nuobodulio, nei Įsisenėjusios tvarkos api- 
nasrio. nei sunkios praeities neperžengia- į 
mų nuodėmių, o visa gyva ir nauja; erdvu 
ir laku, skaisčiai kūrvbiška. Todėl moks
linių nuotaikų ir proto skrydžių laisvė su- > 
klestėjo ryškiais ruožais, savitumo daigai į 
stiebėsi drąsiais ūgiais. Tai buvo pelnas. ' 
kuris išpirko su kaupu ir proletarinį nau- ; 
jnkūriškumą, ir pirmų trobesių ankštą 
skurdumą ir laboratorijų bei bibliotekų 
nepriteklius.

O studijozai, mirgėdami raibaspalviais

talentais, bendru atgijusios tautos ūpu pa
kurstyti, laisvės arų sparnus Įgavę, spar
čiai šuoliavo per kliūtis. Ir niekis, • kad jie 
čia nerado jokių sausai pramindžiotų ru
tinos lieptelių nei išmėgintų, silpnuoliams 
taip patogių, atramos turėklų, kaip pap
rastai būna žilo amžiaus mokslo židiniuose.

Kaip mišraus, įvairiavercio - kalibro 
buvo mūsų profesoriai, iš visų keturių pu
sių talkon susiplakę, taip ir mes, studen
tai, Donelhičio gatvės mūrų koridoriuose 
kirbėjome lyg šimtarusis vabzdžių kibždy
nas — skirtingi išore, kilme, papročiais; 
o ypač vidaus nuotaikomis.

Kietuose auditorijų suoluose oriai pe
čiais spraudėsi pažilę “jaunuoliai”, sykiu 
su atgimstančia Lietuva užsidegę antra 
jaunyste mokslo žiedais pasipuošti, caro 
kumščio sutrukdytą dvasios veržlumą įkū
nyti. atgavimo džiaugsmą proto pažanga 
apvainikuoti.

Gretomis alkūnes trynė šiurkščiu namų 
milu pašiūres kaimo laukų jaunuolis, dar 
nė stangrių šerių miestiškiau neapsikir- 
pęs, nė panagių nuo dirvos purvo kaip rei
kiant neišsikrapštęs. O šalia jo grakščiai 
atsilošęs sėdėjo ir buvęs dvarponis, per 
kartų kartas baltom rankom didžiavęsis 
dar ir dabar antakius grafiškai sutraukęs, 
kam jo bajoriška garbė išspirta iš slenks
čio. Taip pat rimtai, smakrą saujon parė
męs. mokslu kaktą ringuodamas, paskai
tos žodžius gaudė juodaplaukis semito sū
nus. mūsiškę šnekią sunkokai gromuluo- 
jąs.
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pirmenybę tūrėjo vadinamoji 
pravoslavų (stačiatikių) tikyba; 
kitos tikybos, kaip katalikų, liu
teronų, nebuvo taip smaugiamos, 
kaip kad dabar Sovietų imperi
joj. Caro laikais pravoslavų ti
kybos kunigai naudojosi visokio
mis suteiktomis lengvatomis, to
dėl daugumas tų kunigų buvo 
pamilę visą caro va’džią. Visi 
caro artimieji giminančiai buvo 
laikomi šventaisiais žmonėmis, 
kurių gimimo ar mirimo datos 
buvo laikomos tam tikrais šven
tadieniais, ir tokiomis dienomis 
buvo laikomos tam tikros pa
maldos kataliku ir kitu krikš
čionių bažnyčiose.

Pasibaigus rusų caro viešpa
tavimo ėrai ir įsigalėjus Sovie
tų imperijoj vadinamųjų ateis
tų erai susidarė visai kitokia ti
kyba, kitaip sakant tikyba į be
dievybę, dar kitaip pavadinus — 
ateistinė tikyba. Vadinamieji 
Kremliaus didžiūnai yra sudarę 
iš Markso ir Lenino raštų tain 
tikras dogmas, kitaip sakant — 
teiginius, kuriuos niekas netu-
ri teisės viešai paneigti, visi pri
valo tomis tikybinėmis dogmo
mis vadovautis. Maskvoj, Rau
donojoje Aikštėje, išbalzamuo
tas Lenino kūnas diena ir nakti 
saugojamas ranudonarmiečių, ir 
tą vietą dažnai aplanko kaipo 
šventąjį kapą didelis skaičius pi
ligrimų, panašiai kaip krikščio
nių šventąsias vietas kitose lais
vose Europos valstybėse.

Jei mesime trumpą žvilgsnį į 
Lietuvą, tad tuojau pastebėsi
me, kad tenai įvairiose mokyklo
se yra išmestas katalikų tiky
bos pamokos, o jų vietoj yra 
įvestos ateistinės tikybos pamo
kos; ‘O pačios katalikų bažnyčios 
yra'patekusios į Sunkią padėtį; 
kai kurios, jau yra visai sunai
kintos. Pačių kunigų skaičius 
yra labai sumažėjęs.

- Dabar iškyla dar kitas klausi
mas, būtent: kas atsitiktų, jei 
Sovietų komunistinė valdžia pa
keistų savo nuožiūrą į visokias 
tikybas tąja prasme, kad viso-
kių tikybų žmonės būtų laisvi 
išpažinti savo tikybas, galėtų 
laisvai išlaikyti savo bažnyčias. 
Labai galimas daiktas, kad to
kiu atveju atsirastų žmonių, ku
rie nekaltintų rusų komunistinę 
santvarką. A. Kelmutis

Seimo lygybės demokratija atvėrė du
ris ir dailiajai lyčiai, tad tose pačiose kė
dėse užrašų pieštukai šnarėjo ir kaštonka- 
sės, gelsvagarbanės merginos, labai lieme
ningos ir skaisčiaskruostės studentės luo
mo puikybe apsigėrusios. čia dailiom api- 
rankėm žvilgėdama dairėsi Šalies prezi
dento duktė, čia kukliai tūnojo suadyta 
alkūne į stalo brianą atšliejusi, našlės sar
gienės mergaitė iš Žaliakalnio.

šalia kovingo narsumo romantikų ar 
Arerterio dūsautojų, gudriai sukosi čia ir 
slidūs oportunistai bei kietasprandžiai 
karjeros kalviai; šalia Daukanto ar'Pieta
rio pėdsakų patriotų, atkakliai pirmyn 
brovėsi ir “pasaulio lygintojai” ’Socialis
tai bei internacionalai; šalia kūno mėsi- 
nėjimo medikų, čia skaičių ir linijų for
mulėm mito negyvų daiktų architektai, re
tortų chemikai ir Faradėjaus fizikai, o fi
losofų plinkančios galvos finte tino urmu 
kemšama išmintimi, nuo Platono ar Aris
totelio laikų knygose užraugta: apie pa
saulio platybę ir prasmę, apie žmogaus 
beribį paikumą ir menkystę...

l-l tie

^kAitykite ir platinkite
Dienrašti
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Tautu nerimas v
Sovietų imperijoj

Copley Press koncerno tarp
tautinių reikalų specialistas Di- 
mitru Danielopol naujausiai at
kreipė dėmesį i didėjantį nacio
nalizmą Sovietijoje ir dažnėjan
čius apsireiškimus reikalaujant 
žmoniško gyvenimo teisių toje 
šalyj e.Persekiojimai ir areštai 
ypač plačiu mastu vykdomi Uk
rainoje ir Pabaltijyje. «

Kiek anksčiau britų ‘"The Gu
ardian” paskelbė iš Maskvos 
sluoksnių gautą pranešimą, kad

“Sovietinė saugumo policija 
suėmė sociologijos dėstytoją ir 
ištardė apie šimtą kitų Lietuvos 
sostinėje Vilniuje, matyt, vyk
dydama viso krašto mastu gau
dymą įtariamųjų

“Vadav Sevruk, mokytojas, 
suimtas sausio 14 d., bet žinia 
tik dabar pasiekė Maskvą. Rei
kalas esąs susijęs su antisovie- 
tine agitacija — nusižengimas, 
kuris gali būti baudžiamas sep- 
tyneriais metais kalėjimo”.

Londono “Times” tuo pačiu 
reikalu pranešė, kad Vaclav Sev
ruk, lenkiškai-lietuviškos kilmės 
sociologijos ir filosofijos spe- 
liacistas, areštuotas sovietų sau
gumo policijos Lietuvoje.

“Jo areštas — vienas pasku
tiniųjų įvykių stengiantis už
kirsti kelią sovietinių politinių 
nukrypėlių veiklai, ir tai vyksta 
jau kelias pastarąsias savaites. 
Kiti areštai ir kratos buvo pra
vesta Ukrainoje ir Maskvoje”.

Kaip “The Economist spren

wdhw

džia, Brežnevas turįs baimės, 
kad tautiniai pasireiškimai tuo
se kraštuose nepaskatintų visuo
tino sąjūdžio reikalauti žmo
gaus teisių visoje sovietų impe
rijoje.

Sovietų kompartijos centro ko
mitetas jau praeitų metų gale 
(gruodžio 30 d. posėdyje) svars
tęs šį klausimą ir išleidęs in
strukciją pravesti plačias kratas, 
areštus ir tyrimus. Ypač ukrai
niečiai ir baltai esą numatyti tų 
represijų aukomis. Pogrindžio 
leidžiamo laikraštėlio “Bėgamų
jų įvykių kronika” pranešimais, 
sąjūdis ir kova dėl žmogaus ir 
piliečio teisių Sovietijos viduje 
“kasdien darosi ryškesnė”. Kas 
ypatingai kelią Kremliaus neri
mą, pasak autorių Danielopolį, 
tai galimybės Sovietų imperijos 
opozicinėms jėgoms susijungti 
su įvairių etninių (tautinių) gru
pių sąjūdžiais.

tėms Ilgiausių metų. Pirm. 
Nellie Skinulis turėjo gražų 
tortą su degančiomis žvakė
mis.

Sekantis Klubo susirinkimas 
įvyks gegužės 4 d.

E. M. McNamee

IŠ KANADOS
Vinco Krėvės literatūrinės 

premijos jury komisija
Lietuvių Akademinio Sambū

rio Montrealyje, kas antri me
tai skiriamos Vinco Krėvės Ii-, 
teratūrinės premijos, jury ko
misija jau sudaryta. Jos sąsta- 

; tas: V. Piečaitis, Liet. Akad. 
1 samb. pirm.; dr. I. Gražytė, V.
A. Jonynas (abu Liet. Akad. 
samb. kviesti atstovai); D. Ker- 
belytė, KLB Montrealio apylin
kės atstovė ir dr. H. Nagys, Lie-, 
tuvių Rašytojų d-jos atstovas.

i Premija (500 dolerių) bus 
įteikta, už 1970-71 metais iš
leistą ir dar nepremijuotą gro-

VETERINARIJOS 
GYDYTOJAMS IŠLEIDŽIAMOS 

KNYGOS REIKALU

Baigiama ruošti spaudai stu
dija apie veterinarinę mediciną 
nepriklausomoj Lietuvoj, kurią 
išleis Lietuvių Veterinarijos Gy
dytojų Draugija tremtyje. Tarp 
kitko joje numatoma patiekti 
visų lietuvių vet. gydytojų įsi
kūrimo išeivijoje apžvalga, kaip 
įnašas lietuvių išeivijos istori
jai. Prašoma visų kolegų, kurie 
dar neatsiliepė į autoriaus krei
pimąsi arba jo negavo, praneš
ti jam apie save bent šias ži
nias: kur ir kuomet studijavo 
ir baigė veterinarinę mediciną, 
kur ir kokį darbą savo specialy
bėje po to dirbo ir kaip sekėsi 
įsikurti išeivijoje.

Autoriaus adresas: Dr. Stasys 
Jankauskas, 2335 Robinwood 
Ave., Toledo, Ohio 43620.

Martin Luther King Plaza
Pačiame (Chicagos mieste, 

juodžių gyvenamuose ’ kvarta
luose, statomos dvi nebran
gios nuomos gyvenami] butų 
pastatai. Viena pavadinta Mar
tin Luthei' King Jr. Plaza, sta
toma Madison Street ir Kedzie 
Avenue sankryžoje, kuri buvo 
išplėšta ir sudeginta riaušių

žinės lietuvių literatūros kūri
nį išeivijoje, šių metų rudenį 
Montrealyje.

DR. NINA KRAUCEL- 
KR1AUČELIŪNA1TE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-980]

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Priteik o s kinius ir 

“contact lenses’’
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

PATI NAUJOJI ! 
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI i 
j NUSTATOMA | 

2512 W. 47 $1. _ fr 6-1991 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮ!

fe - ------- ------- J

" ■■ ■' 11 ' ■" \
i PERKRAUSTYMaI
į MOVING

Leidimai — Pilna apdraudė
į ŽEMA KAINA
L--- R. ŠERĖNAS ■
i 2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

—Ml ■ II

i MOVING «
Apdraustas pedereustymas i 

iš jv«irip atstumu.
’ ANTANAS VILIMAS ■

823 West 34 Place ;
Tek: FRontier 6-1882 2

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

DR. LEONAS SEiBUTiS 
INKSTU, 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 
Niujas rez. telef.: 448-5545

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

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Tel.; HEmlock 4-2413
7’.-9 So. MAPLFWOOO AVE.

CHICAGO. ILL. «0ti29

Šimtametis lietuvis
Long Island Press praeito ko

vo 29 d. numeryje Įdėtas lietu
vio Juozo Dailydės atvaizdas su 
antrašte “100-metis gavo naują, 
šlaunies sanari”. > v

Atvaizde Juozas Dailydė ligo
ninės koridoriuje vežioja į va
žiuojamąją kėdę Įsodinęs gražią 
slaugę (nursę). Po atvaizdu toks 
paaiškinimas: ■■■<■■■ ■ ■

“Vežiodamas gražią slaugę 
Madeline Matteo Caledonian li
goninėje Brooklyne, Joseph Dai- 
lida švenčia savo 100-jį gimta
dienį, parodydamas, kaip gerai 
jis jau gali vaikščioti. Greta jo 
eina slaugė Irma Taitt. D-ras 
Raymond Kaplow prieš tris sa
vaites jam i peri ūžusią šlaunį 
Įdėjo vitallium metalo kamuolinį 
junginį. Ligoninėje praeitą sek
madienį egzekutyvu valgoma
jame kambaryje suruošė jam 
gimtadienio šventę. Slaugės tu
ri Dailydę perspėti, kad perdaug 
nevaikščiotų”.

Gaila, foto nuotrauka laik
raštyje tokia neaiški, kad nebu
vo galima perspausdinti.

metu 1968 m. čia bus visa ko
lonija gyvenamų neaukštų na
mų su plačiomis, medžiais ap 
sodintomis gatvėmis ir kaštuos 
§3.1 milijonų.

Antroji vieta bus prie 7300 
S. Dobson Ave. Kaštuos §1.6 
mil. Abu projektai statomi 
pelno nesiekiančių korporaci
jų.

King Palza būsianti baigta 
ateinančiais metais, o antroji 
pavadinta Leigh — Johnson 
Court, bus baigta šios vasaros 
pabaigoje.

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

Ofise* 2750 West 71 st St. 
TeL: 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

Moterų Klubo veikla
CL

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

bendre praktika, spec. MOTERŲ iigo* 
GfiMs: 2652 WEST 59th STREET 

Tek: PR 8 -1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.
FOREST FIRES HURT 

QUR FOREST FRIENDS

las laiškas iš Šv. 
sėlių, prašantis 

ivauti jų seime, 
’savo pasiųsti 25

Holly- 
pranešė, kad 

planingai eina. Bus 
gėrimų ir 

visiems.
V. Tumcisoms, M. D., S. C. 

CHIRURGAS 
2454 WEST 7Ūt STREET 

Ofise telef.- HEmlock 4-2123 
Rezld. teles*.. Glbson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Vp Aparatai • Protezai. Med. Ban 
dažai. Speciali pagalba koĮom 

B (Arch Support*) ir t» t

VaL: 9—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: P Respect 6-5084

Our wildlife has no defense 
against the careless use of fire.

So please foDov Smokey's ABCs: 
i Always bold matches till cokL 
j Be sure to drown all campfires, 

stir the ashes, and dro-va 
them again. Crush all 

smokes dead out.

Please! Only t-ou can 
present forest fires

Brighton Parko Lietuvių Mo
terų Klubo susirinkimas ivv- 
ko balandžio 6 d. Nors oras 
buvo ir blogas, bet gražus bū
rys narių atsilankė. Buvo gau 

Kazimiero se
ki ubą daly- 
Narės nubai
do!. auką jų

'gerų darbų paramai. Komisi- 
ija, kuri rengia klubo žaidimų 
(pobūvį balandžio 30 d.
! wood salėje, 
į viskas
iskanių užkandžių, 
daug gražių dovanų 
šio gražaus parengimo komisi 
joje yra Ann Klimas, Jennie 
Chinston ir Sophie Vanko.

Pirm. Nellie Skinulis prane
šė, kad yra paimti du pikni
ko sodai — birželio 11 d. ir lie
pos 23 d.

Narė Mary Urbclis dar sun
kiai serga. Ji gydosi savo na
muose. Baigiant susirinkimą 
buvo pranešta, kad šį mėnesį 
yra Bernice žemgulis, Magda
lenos Grisus ir Estelle McNa
mee gimtadieniai. Po susirin
kimo narės sudainavo celebran

Dėl polięininkv teisių
JAV kongresmanąs, per 23 

metus buvęs policininkas ir 
apdovanotas Garbės medaliu 
ir 27 kitokiomis dekoracijo
mis kap. Mario Biaggi parei
kalavo, kad policininkams bū 
tų suteiktos tos pačios konstitu 
cinės teisės, kokiomis naudo
jasi kriminalistai ir nuteistieji 
nusikaltėliai.

Dabar praktikuojama teis
mų santvarka teisėjas pirmiau
siai turi specifikuoti, kad kal
tinamasis bešališko tribunolo, 
kur jis gali šaukti savo liudi
ninkus, daryti kryžminius ap
klausinėjimus ir būti atstovau
jamas savo legalaus gynėjo. 
Tačiau atvejų atvejais polici
ninkams tokių teisių neduoda
ma.

Policininkų teisės esančios 
pamintos ir trypiamos, pareiš
kė kongresmanas Biaggi, ka
dangi juos atakuoja, purvina ir 
šmeižia viena visuomenės da
lis. Jis ruošiąs Kongresui bi- 
lių, pavadintą “Įstatymų prie
žiūros valdininkų teisių bilius.”

"NAUJIENOJ KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS iR BiCfvbIS

Susirinkamų ū p; engimų

PRANEŠIMAI

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

G U Ž A U S K Ų ' 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČ1A 
2443 WEST 63rd STREET

T.l.fonai: PR 4JJ633 Ir PR 8-0434 I 
V—. nu „n.,

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI "NAUJIENAS"

— Upytės Draugiško Klubo links
mas parengimas ir šokių vakaras 
Įvyks šeštadieni, balandžio 15 d. Hol-
lywood salėje, 2417 W. 43rd St. Pra
džia 7:30 vai. vak. šokiams gros ge
ras George Joniko orkestras. Taipgi 
bus skanių valgių, gėrimų ir daug do
vanų. Valdyba ir komisija nuošir
džiai visus kviečia gausiai atsilan
kyti ir linksmai vakarą praleisti su 
upytiečiais. A. Kalys

— Šakiy klubo susirinkimas Įvyks 
balandžio 16 d. 3 vai. p. p. p. Valenti
nų salėje, 4500 So. Talman Avė. Pra
šome visus narius ir norinčius būti 
klubo nariais, gausiai dalyvauti. Po 
susirinkimo kavutė. Valdyba

— -Amerikos Lietuvių Piliečių Pa
šalpos klubo mėnesinis narių susirin
kimas Įvyks sekmadienį, balandžio 
16 d. 1:00 vai. popiet Hollywood sve
tainėje, 2417 W. 43rd St. Nariai ma
lonėkite atsilankyti aptarti klubo rei
kalus. Rožė Didžgalvienė, rast.

JULIJAI AUGUSTIENEI

mirus,

Jos vyrui Kostui Augustui nuoširdžią užuo
jautą reiškia

Alfonsas Vambutas

• 5 XT it *

JULIJAI AUGUSTIENEI 

mirus,

Jos vyrui Kostui Augustui ir seserims reiš

kiu gilią užuojautą.

Euphrosine Mikužis

Mirties Metinės
1971 m. balandžio mėn. 15 dieną Concord ligonių slaugymo na

muose mirė mano mylima žmona

ONA URBANAVIČIŪTĖ -

TALALIENE
Palaidota 1971 m. balandžio mėn. 19 dieną iš Panelės Gimimo 

parapijos bažnyčios su bažnytinėmis apeigomis Lietuvių Tautinėse 
kapinėse, Kudirkos kalnely 31 sklype 24-tame bloke.

Mirties metinių proga prašau prisiminti velionę, priklausiusią 
daugeliui lietuvių organizacijų.

Ta pačia proga, negalėdamas asmeniškai visiems padėkoti, nuo
širdžiai dėkoju visiems lankiusiems velionę koplyčioje ir dalyvavu
siems laidotuvėse.

Dėkoju dvasiškiams, palydėjusiems i amžino poilsio vietą, grab- 
nešiams, asmenims pasakiusiems atsisveikinimo kalbas koplyčioje ir 
kapinėse, pareiškusiems man užuojautą spaudoje, visiems, visiems 
atidavusiems jai paskutinę pagarbą ir Laidotuvių Direktoriui J. 
Evans už pavyzdingą laidotuvių apeigų tvarkymą. •

Giliai nuliūdęs
Vyras Jonas Talalas.

< ■ ii1 »rr .v.a_ raat »

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA ‘
i«y!i»v\i.TT,mitiunm!H»nii!Htini>H:utuiH»n>niii>iTtuutu.~>un:uuuin:^nxHiJ ;munn»nniniiEr

I
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: į

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDĄS F. OAIMiD |

- 1605-07 So. HERMITAGE AVENJTE !
Tel.: Y.Vd» 7-1741 -1742 <į[

mo-34 So. CALIFORNIA AVENUE i

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR CONDITIONED Kori.YCIO>

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
laidotu viu

. • X. ■- - / -

Direktorių
Asociacijos

TURIME 
KOPLYC^S

VISOSE MIESTC
DALYSE

AMjJŲLĄNtją, 
PATARNAV'
MA? DlENfj

IR NAKTĮ

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. L1TUAN1CA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS t YASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, (IL Phone: OLynipic 2-1003

PETILVS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA. AVĘ. Phone: LAfayetle 3-3572

GEORGE F.’ RUDMINAS
3319 <o. LITUANICA AVE. Tel.: YAros 7-1 139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
ęLĄCKAVVICZ)

\V{ES1 6‘Uh STREET REpubiic 7-1213
2311 \V1^T 23^ VLĄCE Virginia 7-6671
11,028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 111. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3334 Sn. HALSTED STREET Phone; Y Ards 7-19L1 Į

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2ž2f» :
64? EAST 162nd, ST. Rhone COmmodpre 4-2228 |
<onth Holland. Illinoii |

......        _lirTn~>r_ -irirj|- rw MOMwiii ~
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Katyno kankinu; 
minėjimas

Chicagos lenkai praeitą sek
madienį Šv. Trejybės bažny
čioje turėjo gedulingas pamal
das už tūkstančius bolševiku 
nužudytų lenkų karininkų Ka
tyno miške netoli Smolesnsko 
1910 metais.

m-i. kur parodoma Katyno žu- 
dynė. Iš filmo pajamų lenkai 
žada pastatyti paminklų Ka- 
tvne nužudvtiems.

/

Naciams užpuolus Lenkiją 
sovietai okupavę rytines Len
kijos dalis, nuginklavo ir už
darė Starobieisko, Kozelsk o ir 
Ostaškovo lageriuose 11,500 
lenkų karininkų, kuriuos neil 
gai trukus 1940 metais išvežė 
l>e žinios. Tik 1942 metais iš 
tų išvežtųjų 4,500 karininkų 
buvo rasti šūviais į pakaušius 
nužudyti ir pakasti masinėse 
duobėse. Kitų- likimas iki šiai 
dienai tebėra nežinomas, bet 
niekam nebėra abejonėj kad 

nužudyti kituo- 
Sovietų Rusijos

buvo panašiai 
se miškuose 
pusėje.

Chicagoje
truoja specialiai atgabentą fii-

lenkai deinons-

I

J AV vyskupai svarsto 
moterų 
Atlanta 

tančioje 
j vyskupą 
kfiau kaip 230 vyskupu praeitą . p .. * i e i / zįstaini

Pietinės Afrikos Unijos val-ltrečiadieni svarstė moterų lei-j 
džia pasisakė sutinkanti leistiĮsių klausimą, kuri prašė aptarę 
auginti šunis mėsai ir kailiams h astuonios Amerikos moterų 
bei odai. Dėl to kilęs šuny my-j 
klojų riksmai net (Lhicagojej 
atsiliepė. j

Šunienos sumanytojai ci n is-• 
kai aiškina, esą kodėl ponios 
negali dėvėti šuns odos kaili
nius ii* restoranai patiekti 
skaniu “pudlo-burgerių. . . J 
šunų draugų protestus valdžia 
nusiplovė rankas, esą nėra 
įstatvmo, kuriuo būtų galima 
šunų savininkui uždrausti juos 
skersti.

Riksmas dėl šunienos

kunigų reikalų
Ga., mieste vyks-

Amerikos katalikų 
konferencijoje dau-

cionalinė Pasauliečių asocia
cija. Vienas svarstomų klau- 

įš-jsimų buvo moterų ordinavi- 
inas kunigais.

Vyskupų konferencijos pir
mininkas St. Paul arkivysku
pas Leo C. Byrne pareiškė, kad 
moterų kunigais Įšventinimo 
klausimo sprendimo negreit 
bus galima tikėtis. Vyskupų 
konferencija baigiasi ši savait-

Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitokį blankai.

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai 84,00, minkšti — 83.00.

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

site čeki arba Monev Orderi tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St., Chicago, DI. 60629. • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

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, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiat Ilgu metų patyrimas.

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

— Balandžio 10 d. Jaunimo 
Centre jaunųjų žurnalistų kur
suose įvyko antra paskaita, ku
rią skaitė Naujienų redaktorius 
A. Pužauskas. Paskaita buvo 
įdomi — “Kas yra žinia”. Po 
paskaitos jaunieji kiaušy tojai 
gyvai dalyvavo diskusijose ir 
kėlė įdomius klausinius. •

— Lietuvių Teisininkų Dr-jos 
Chicagos skyrius sekmadieni, 
balandžio 23 d., 3 vai. p. p. Jau
nimo Centre rengia viešą pas
kaitą. Prof. G. Galva kalbės 
apie Amerikos ir Rusijos poli
tines varžybas. Teisininkai ir 
lietuviu visuomenė vra maloniai V
kviečiama dalyvauti. Įėjimas 
laisvas.

Kiela 
lietu- 
Savo

iš žymesnių
Amerikoje.
rengėsi skridimui

Dariaus ir Girėno

— čikagietis Antanas 
buvo vienas 
viu lakūnu 
laiku jis net 
per Atlantą,
testamento įvykdymui. Čikago
je net dviem atvejais jis buvo 
įsteigęs lietuvių aviacinius klu
bus. Brooklyne įsisteigus 
riaus - Girėno vardo aero
bui, ten buvo skraidymo in-

klu-

i Federa’inių Ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas / 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS 

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 St. (prie Sacramento) 

Tel. 436-7878

154 pusi, knyga. Kaina 81-50

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Paulina St.

Pirm, ir

Lietuviu spaustuvė
COMMUNITY INSTANT PRINTERS

Greitai, gražiai ir pigiai spausdina 
viską. Skambinkite ir sužinokite mūsų 
prieinamas kainas tel. (312) 778-1970 
2951 W. 63 St. — Chicago, III. 60629.

KRUMPLIS ir STULPINAS

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA

Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpį pažįstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orderį,' pridedant 20 c. persiuntimui paštui tokiu adresu:

LIETUVIO
BATŲ TAISYMO

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.

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

PHONE: 254-4470

4612 So.
(Town of Lake)

Dirba 6 dienas savaitėje.
ketvirt. nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Ki
tas dienas nuo 9 ryto iki 6 vai. vak.

Atvežus iš toliau, gaus nuolaidą. 
Darbas garantuotas.

STASYS ŠAKINIS

TEL.: YArds 7-9107

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tai.: REpubiic 7-1941
Frank Zogas, President

A. & L. INSURANCE & REALTY

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

IWS9IF0

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

*.A 3-1775
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobiliu draudimai.
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strul.torium. Prieš 20 metų, po 
didelės autlros, jis buvo rastas 
prie savo tiailerio nebegyvas. 
Mirties priežastis neišaiškinta, 
Palaidotas Lietuvių Tautinėse 
kapinėse. Buvę Ant. Kielos pa

ar giminės, maloniai 
Įprašomi susisiekti su E. Jašiūnų, 
<3701 W. 70th Pl., Chicago, Ill. 
60(529. Jis renka medžiagą Ii 
tuvių aviacinės veiklos išeiviji 
je istorijai.

Al. Valatkaitis po širdi< 
smūgio ir Em. Genciuvienė f 
operacijos sveiksta Šv. Kryžiai 
ligoninėje. Jie abu yra veikli 
šauliai ir priklauso Vytauto D 
džiojo šaulių kuopai. Juos 1 
goninėje aplankė k. pirm. V. I 
gailaitis ir A. Budreckas.

Vacys Bagdonas mirė p 
sunkios ligos ir bus laidojama 
šeštadieni, balandžio 15 d. Pe 
liko žmona Halina ir dukra s 
šeima. /

Gage Parko apylinkėje gj 
vena nemaža lietuvių ir jo 
veikla yra renkšminga visa 
Lietuvių Bendruomenei. Todė 
labai svarbu, kad ateinantį sek 
madie.nį, balandžio 16 dien 
11:45 vai. Jaunimo centre įvyks 
tas susirinkimas būtų gausu 
dalyvių skaičiumi. Visi Gag 
Parke gyvenantieji lietuvis 
kviečiajni susirinkime dalyvau 
ti. Savo laiku Gage Parko apy 
liuke buvo ketvirtoji Chicago 
apygardoje, ją reikia vėl į tą pa 
dėtį atstatyti. Savo dalyvavi 
m u prašomi visi prisidėti pri< 
apylinkės sustiprinimo.

— 17 ta Al eksandri  ūn aite 
Milwaukee, Wis., išrinkta at 
stove i Jaunimo Kongresą. J 
yra baigusi medicinos techno 
logiją Wisconsin universitete 
priklauso Korp! Neo-Lithua 
nia, LTS. LB apylinkei ir da
lyvauja tų organizacijų tai[ 
pat bendruose darbuose. Jau
nimo Melų darbuose jai padedi 
Lilija Bulkaitytė

— Frances Mituza, Hartford 
Conn., ilgametė Naujienų ska: 
tytoja. kartu su prenumera: 
tos mokesčiu ir gerais linkėji
mais visiems bendradarbiams 
prisiuntė savo eiliuotus pasi
sakymus apie šių laikų madas, 
barzdočius ir išdykėles.

— Aleksas Vaičkus ir John 
Vegas, šv. Kryžiaus parap. 
mokyklos 7 ir 8 skyriaus mo
kiniai laimėjo pirmąsias pre
mijas už rašinėlius apie van
dalizmą. Konkursą suruošė 
Back of the Yards organizaci
jos Jaunimo Komitetas.

— Judi/ E. Shimkus, West
chester, Ill., Imm. Heart of 
Mary aukšt. mokyklos senjore 
gavo National Merit stipendi
ją. Stipendijų varžybose šie
met dalyvavo apie 657,000 kan
didatų. 14,000 paskirta stipedi 
jos. Jie gauna pasiūlymus stu
dijuoti geriausiuose universi
tetuose.

— Šiandien, balandžio 14 d. 
yra žemės diena. Ji yra skirta 
kalboms ir akcijai prieš aplin
kos, vandenų ir oro teršima. C. 4.

— Ponas Herman B. Levias, 
žydų tautybės lietuvis, kilęs iš 
Palangos, lankėsi Lietuvos 
Generaliniame Konsulate, 
rėdamas gauti literatūros apie 
Lietuvą, ypatingai apie savo 
gimtinę. Jis yra rangovas, gy
venąs šiaurinėje miesto daly
je, dažnai atvykstąs Į Palan
gos restoraną pavalgyti, nes 
lai primena jo numylėtą Pa
langą. Ilgokame pasikalbėji
me su Lietuvos Generaline Kon 
šule J. Daužvardiene, patirta, 
kad jo tėvai ir brolis turėję 
gintaro fabriką Palangoje, Vy
tauto gatvėje. Naciai sušaudė 
du jo brolius, gi motiną nužu
dė koncentracijos stovykloje. 
Vieno brolio trijų mėnesių am 
žiaus kūdikį išsaugojo lietu
vių šeima — jį slėpė ir užaugi
no. Tas kūdikis dabar pasitu
rinčiai gyvena Izraelyje, labai 
norėtų susisiekti su ta šeima, 
kuri išgelbėjo jo gyvastį. Iš
reikšdamas gilią nostalgiją ir 
lietuviams dėkingumą, p. Le- 
vias įteikė L. G. Konsulei 820

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

RELIABLE WOMAN WANTED
3 days a week. Permanent. General 
housework for two adults. Referen
ces required. Good salary for right 

person. Excellent transportation.
North side.

Call mornings or weekends 
Tel. 478-3852

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

IŠNUOMOJAMA gerą bizni daranti 
“ taverna. Dėl sąlygų darbo metu 
►o kreiptis i savininką telefonu 778-9244 
Įs arba i namus 925-5972.

*S 2109 So. HALSTED STREET
i- savininkas dėl ligos skubiai ir nebran- 
į_ giai parduoda geras pajamas nešantį 
v namą su saliųnu ir 5 kambariais apa- 
S- čioj ir 10 įrengtų kambarių viršuje.

Kreiptis pas savininka tokiu telefonu: 
733-6863

O _______ _______ _______________
is WANTED TO RENT
1- Ieško butų
U

MOTERIS IEŠKO 2 KAMBARIŲ buto 
Marquette Parke.

Tel. 434-1585.K ”
>s . . ;------------------ ----- -
d RENTING IN GENERAL
ų Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 3 KAMBARIŲ BU- 
ą TAS su vienu miegamu antram aukš- 
, • te, gazu šildomas. 1410 So. 49 Ave., 
y Cicero. Tel. TO 3-0609 po 4 vai. p. p. 
[S ______________ 1___________
e IŠNUOMOJAMAS 3M> KAMBARIŲ
..- BUTAS 1-mam aukšte su baldais ar 

be jų. 3548 So. Emerald Ave.
1- Tel. LA 3-1387

s IŠNUOMOJAMAS MIEGAMAS KAM
BARYS pensininkui su maistu arba 

i- be maisto. Tel. 476-7745.

e IŠNUOMOJAMAS^ 4 KAMBARIŲ šva
rus butas su porčiu, karšiu vandeniu 
ir maudyne skiepe, vaikų neturin
tiems ir šunų nelaikantiems suaugu- 
siems. Kreiptis į savininką pirmame 

aukšte.
T 839 WEST 33rd ST.
1 _______________________________
“ GRAŽIOJE MARQUETTE PARKO apy- 

linkėję išnuomojamas kambarys. 
Galima naudoti visą butą su esamais 
patogumais. Pageidautinas vyresnio 

amžiaus blaivus vyras. 
Skambinti tel. 737-7794.

j REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės kitur

HOT SPRINGS, 
ARKANSAS —

i Parduodamas gražus 6 metų mūrinis 
namas su 2 dideliais miegamais, 2 vo
niom, centriniu šildymu ir vėsinimu,

- gėlėmis apsodintu patio su puikiais 
vaizdais naujoje miesto dalyje.

Skambinti 501 — 623-1753 
arba rašyti: (

304 POINSETTE DR.,
’ HOT SPRINGS, ARK. 71901

t FARMS FOR SALE
Ūkiai Pardavimui

JACKSON COUNTY, WIS.
■ 16 acres. Fruit, vegetables. 8-room
_ house, farm buildings. In Alma 

Center. S15,000.
' Write in English.

STANLEY HELD, 
Exec., F. Shoemaker Estate 
ALMA CENTER, WIS. 54611 J

~ 1 1 ' —- = t
• lietuvių šalpos reikalams, pa- 5
, dalinimui per pus Balfui ir 

Lietuvos Dukterų D-jai.

♦ šiandien Margučio radijo 
programa švenčia 40 m. sukak
tį. Sukaktuvių puota bus Be
verly 'Country Club. 87th ir 
Western 
vai. vak. 
Margutis 
ir gausų

Avė. Kokteliai 6—7 
Prašoma nesivėluoti. 

dėkoja už palankumą 
susidomėjimą.

Margutis

no-

Dail. Eugenijaus Budrio 
parodos atidarymas Įvyks šeš
tadienį, balandžio mėn. 28-tą 
dieną, 7 vai. vakaro, Čiurlionio 
Galerijoje, 5620 So. Claremont 
Avenue. Paroda tęsis vieną sa
vaitę. Lankymo valandos: sa
vaitgaliais nuo 11 vai. ryto'iki 
9 vai. vakaro, o savaitės bėgyje 
nuo 7—9 vai. vakaro. (Pr).

— Rytoj, sekmadienį, 4 vai. p. 
p. Margučio rengiamam kon
certe Jaunimo Centre, progra
mą atliks Izraelyje gyvenanti 
sol. Vida \ aitkutė — mezzo-so
pranas. Palydės Ąžuolo Stel
moko orkestras, kuris vėliau 
gros šokiams. Veiks kavinė, 
bilietai po 3, 4, 5. 6 dol. gauna
mi Marginiuose. 2511 W. 69 St. 
ir Margutyje. 2122 W. Marquet- 
e Rd. Dėl informacijų skam

binkite Margutin. tel. GR 6-2242, 
GR 6-2271. Ačiū už dėmesį ir 
iki malonaus pasimatymo.

Margutis
(Pr).

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKRJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA {

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
SAVININKAS PARDUODA 12 butų 
5 metų namą. Modernus Įrengimai, 
$24,000 pajamų per metus. 26-tos ir 

Austin apylinkė. 
Cicero. Tel. 863-2231.

6 ROOM BRICK BUNGALOW
3 bedrooms. 2 car garage. 

Basement. Attic. 
Marquette Park vicinity.

Call 776-22S0

ARTI 55-tos IR SPAULDING
Tikrai vertingas mūrinis bungalow su 
5 moderniais ir nepaprasto jaukumo 
kambariais 1-me aukšte taip pat 3 
gražiais kambariais beismante, kurie 
gali būti butu draugiškam nuominin
kui. Nauja kabinetinė virtuvė, nau
jas karšto vandens šildymas gazu. 
Neįtikėtinai žema kaina, tik $21,500. 
Pirkite savo laimei tą puikų bargeną. 

Skambinkite stebukladariui. 
Skambinkite MICHAELS dabar.

Kalbame lietuviškai.
254-8500

nuomavimas. Įvairūs draudimai
BALYS BUDRAITIS

4307 So. KEDZIE, CHICAGO
TEL. — 254-5551

LABAI PUIKUS
IR MODERNUS MŪRINIS 

butai po 4% kambarių. Dalinis 
beismantas, pastogė ir' garažas.

?ra 79-tos ir Kedzie Avė apylinkė. 
SKAMBINTI
585-2659

TONY POWELL
(Povilonis)

REAL ESTATE BROKER 
2749 West 63rd Street 

CHICAGO, ILL. 60629 
434-3400 or 735-1968

IRKITE dvi ar 3 šeimos naują 8 bu
ll namą po 3 ir 4% karnb. $15,000 
ajamų. Marquette Parke. Priims 
mažesnį mainais. Tel. HE 4-2323.

PARDUODAMI
% AKRO SKLYPAI 

su medžiais juose prie upelio netoli 
nuo Stevenson greitkelio Cook aps

krityje.
Skambinti dėl detaliu 

482-9040
WILLAS & ASSOC., REALTORS

BERVYNE — 10 BUTŲ po 4 kam
barius mūras. S1.500 pajamų per 
mėnesi. 16-tos ir Elmwood apylinkėje.

S125.000 su S20.000 imokėjimu.
SVOBODA 2134 So. 61st Ct.. Cicero 

Tel. BI 2-2162 arba LA 1-7038

STEBUKLINGAS PIRKINYS
Didelis ir ištaigus 5% kambarių mū
ras su labai patogia virtuvės ir val
gomojo kombinacija taip pat 3 dvigu
bo dydžio miegamaisiais, žaiskite 
kėglių imitaciją beismante su apsau
ga nuo potvynio. 2 mašinų garažas. 
Gera apylinkė netoli 65-tos gatvės. 
Savininkas keliasi į Floridą ir palieka 
gerą galimybę įsigyti tą puikų namą. 
Vardan savosios laimės skambinkite 

stebukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

LEMONTO APYLINKĖJE 
parduodami 2 akrai su mūro rezi
dencija. 3 miegami, pilnas rūsys, 2 
mašinų garažas. Lemonto miestelyje 
parduodami du lotai po S3,500 kiek

vienas. Dėl informacijų kreiptis 
BUD’S REAL ESTATE, 

Tel. 254-5553.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanot 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

BIZNIERIal KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIĄ

PASISEKIMĄ BIZNYJE

PAVASARIO SAULĖ
ŠVIESUS 2 BUTŲ MŪRAS arti 

Standard banko. Atskiri gazo šildy
mai. Garažas. Sausas įrengtas beis
mantas. Aukšta pastogė. S22,400.

MODERNŪS 3 MIEGAMI, beveik 
naujas mūras prie pat Marquette 
parko. Gazu automat, oro šildymas 
— vėsinimas. Gražūs karpetai ir kiti 
priedai. Garažas. $30,000.

PUIKŪS 4 MIEGAMI. Mūras apie 
18 metų. 1% vonios. Karpetai. Pla
tus lotas. Garažas. Vertinga pastogė 
šeimai didėjant. Naujam mieste apie 
81 ir Kedzie. $31,000.

TVIRTAS 6% KAMBARIŲ MŪRAS. 
1% vonios. Karpetai. Įrengtas beis
mantas. Garažas. Marquette Parke. 
$26,600.

ŠVARUS 7 KAMBARIŲ MŪRAS. 
Gražiai Įrengtas beismantas — baras. 
Air-cond. Uždaras porčius. Garažas. 
Tuoj galima užimti. Marquette Par
ke. $23,500.

2 BUTŲ PO 5 KAMBARIUS veik 
naujas mūras. Patogi vieta — blokas 
nuo Marquette Parko. Atskiri šildy
mai. Naujas garažas. $43,000.

5 BUTŲ 25 M. MŪRAS — visai arti 
ir pačiam Marquette Parke. Puikus 
Įrengimai. Dideli modernus kamba
riai ir virtuvės. Labai patraukli 
kaina. Teiraukitės.

10 BUTU MŪRAS, apie $14.500 
nuomos, Marquette Parke. Kaina 
$74.700. Investuokite pelningai ir 
saugiai.

ŽEMĖS — 30 pėdų su garažu prie 
pat parko. $10,400.

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

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr- 
po 3 mieg., alumin. langai, karstu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
840.500.“v

6 KAMB. MŪR.. moderni virtuvė ir 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
šild. gazu. Marquette Parke. $21.500

APYNAUJIS 1% aukšto mūr„ alum, 
langai, šiluma gazu, Įrengtas rūsys. 
2-jų autom, garažas. Marquette Par
ke. $36.500.

GRAŽUS 4 BUTŲ mūr., alum, lan
gai. karštu vandeniu šild. gazu. mo
dernios vonios. Mūr. garažas. Mar
quette Parke. $52.000.

VIRŠ 50 PĖDŲ pločio, gražus kam
pinis sklypas. 2-jų butų namui. Oak
lawn. Teiraukitės.

LABAI GERAS 10 būtų mūras. 3 
automobiliu mūro garažas. Marquett* 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS "REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengia naujai ir perstatau senus vi
sų 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

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

HOMr INSURANCE.

Calk Frank Zapolit 
320871 W. 95th St.

GA 4-8654'

> te w fJisniffv CoflW’v

A. G. AUTO REBUILDERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai* 

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, IIL 

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, mv.




