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KELIA ČIKAGOS NUOSAVYBIŲ MOKESČIUS
WASHINGTONAS. — Senatorius Charles Percy (respubli 

konas iš Illinois) atsiuntė Naujienoms savo straipsnio nuorašą 
Jame jis kalba apie Radio Free Europe ir Radio Liberty reika 
tingumą ir apie savo pastangas tas stotis išlaikyti. Jis nurodo, kad 
vasario mėn., kada prezidentas Nixonas lankėsi Kinijoje, sovietų 
“IVavda” tą žinią pranešė septyniomis eilutėmis, o Maskvos Ra
dijas davė 10 sekundžių. Vėliau Maskvos radijas tą žinią išplėtė 
iki 22 sekundžių, tačiau ją papildė neigiamu šios kelionės įverti
nimu Amerikos komunistii partijos veikėjų kalbose. Prezidento 
susitikimas su Mao Tse Tungu buvo praneštas 20 sekundžių žinia.

ČIKAGOS NUOSAVYBIŲ MOKESČIAI
PER TREJIS METUS PAKILO 50%

ČIKAGA. — Vakar Cook apskrities mokesčių Įstaiga paskelbė, 
kad vėl pakeliami nuosavybės mokesčiai, šiais metais nuosavybių 
savininkai už pernykščius metus turės sumokėti po 7.86 dol. už 
kiekvieną 100 dol. nuosavybės įvertinimo. Palyginimui, 1970 me
tų mokesčiai buvo 6.89 dol. nuo kiekvieno 100.
pakilimas būsiąs 13.9 nuošimčių, šis pakėlimas reikalingas 
infliacija sumažino pinigų vertę, o be to, teko pakelti 

s džios tarnautojams, ypač, mokytojams, policininkams 
ninkams.

T k

Taigi, mokesčių 
nes 

algas val- 
ir gaisri-

Sen. Percy sako, kad tai geras 
. pavyzdys, kaip valstybės kon

troliuojamas radijas traktuoja 
svarbias žinias. Jas papildyti ir 
duoti kitą požiūrį į žinias ir yra 
laisvųjų radijo stočių uždavinys. 
Senatorius toliau sako susitikęs 
ir kalbėjęs su daugeliu RFE ir 
RL stočių tarnautojais ir parei
gūnais. Jie visi yra gerai pro
fesiniai pasiruošę ir atsidavę dar
bininkai.

Svarbus barometras, kaip 
efektingi yra tų radijo stočių 
darbai, yra komunistų vyriau
sybių bandymas tas stotis truk
dyti. Vien Čekoslovakija išlei
džia per metus 6 milijonus do
lerių laisvės stočių trukdymui. 
Sovietų Sąjunga išleidžia 150 
mil. dol. per metus. Tų stočių 
vertę rodo didelės komunistų 
pastangos jas sustabdyti.

Nurodęs, kad Amerikos vy
riausybė parūpina toms stotims 
tik 90% lėšų, o kitos lėšos- su- 
aukojamos privačių asmenų, 
sen. Percy papasakoj-a^kaip sęn. 
Fulbrightas,., bandė . yaldžios.lė- 
šas toms stotims sustabdyti. Ta
me pačiame senato užsienio rei
kalų komitete nuo vasario 23 d. 
yra ir sen. Percy. Jis senate pa
siūlė rezoliuciją, raginančią sto
tis išlaikyti. Tą rezoliuciją jau 
parėmė 67 senatoriai.

Tikėdamasis ir tolimesnių sen. 
Fulbrighto trukdymų, sen. Per
cy ėmė kalbinti Vakarų Euro
pos sąjungininkus prisidėti prie 
tų laisvės stočių išlaikymo. Klau
simas bus iškeltas viename Na
to valstybių pakomitetyje, kuria
me yra ir sen. Percy. Jis krei
pėsi Į iždo sekr. Connally ir JAV 
ambasadorių prie Nato David 
Kennedy. Jie pasižadėjo spausti 
sąjungininkų Įstaigas dėl para
mos radijo stotims. Sen. Ful- 
brightas pritariąs tokiam lėšų 
planui.

Pabaigoje sen. Percy sakosi 
dėsiąs visas pastangas, kad Ra
dio Free Europe ir Radio Liber
ty gautų reikalingas lėšas toliau 
veikti.

Trečiadienį žurnalistai Evans 
ir Novak, kurių straipsniai spau
sdinami daugelyje Amerikos 
laikraščių, rašo apie pavojų lais
vės radijo stotims. Jis sako, kad 
prezidentas Nixonas su savo 
“atodrėkio” politika daug pri
sidėjo prie bandymų uždaryti 
stotis. Jis padarė labai nuosai
kų ir silpną pareiškimą už stotis 
tik po to, kai respublikonų par
tijos tautybių komitetas prane
šė Baltiesiems Rūmams apie 
Įvairių etninių grupių įsiutimą 
dėl prezidento tylos.

Korespondentai nurodo, kad 
brangiai kainavęs filmas apie 
Tibeto pabėgėlius buvo uždraus
tas rodyti, nes prezidentas neno
rėjęs pakenkti santykiams su Ki
nija. Todėl ir sen. Fulbrighto 
privati kova prieš radijo stotis 
yra sustiprinama prezidento po
litikos, nors prezidentas su Ful- 
brightu ir nesutinka.

VARŠUVA. — Lenkijos vy
riausybė Įsteigė tris naujas mi
nisterijas: darbo, algų ir kainų, 
žemės turtų ir aplinkos bei moks
lo ir technologijos reikalams. Bu
vo’paskirti ir du vicepremjerai, 
jų tarpe Jozef Tejchma, kuris 
buvo atleistas iš partijos sekre
toriaus pareigų.

MONTGOMERY. — Alabama 
pirmą kartą nusamdė tris neg
rus Į savo valstijos policiją. Ne
seniai federalinis teismas Įsakė, 
kad ketvirtadalis policininkų bū
tų juodi, proporcingai su Ala- 
bamos gyventojų rasiniu santy
kiu.

WASHINGTONAS. — Prezi
dento patarėjas Kissinger is ba
landžio 15 d. važiuos Į Japoni
ją trijų dienų pasitarimams su 
japonų vyriausybe. Skelbiama, 
kad prezidentas Nixonas, grįž
damas iš Maskvos, sustos Irane.

HARRISBURGAS. — Septy
nių karo priešininkų, kurių tar
pe yra daug katalikų kunigų, 
teisme, advokatai baigė savo 
kalbas. Lauke apie 170 jaunuo
lių, jų tarpe daug klierikų, su
rengė protesto 
apj ubsę didele 
teismo rūmus. 
166 asmenis.

WASHINGTONAS. — Senato 
finansų komitetas priėmė Įsta
tymo projektą, kuris pakeltų iki 
200 dol. mėnesiui pensijos mi
nimumą tokiems žmonėms, ku
rie mokėjo draudimo mokesčius 
per 30 metų. Porai tokia pensi
ja būtų 300 dol. per mėn.

WASHINGTONAS. — Prezi
dento patarėjas Henry Kissin
ger sugrįžo iš atostogų Meksi
koje ir susitiko su Vokietijos 
kanclerio patarėju Egon Bahr.' 
Spėjama, kad buvo kalbama apie 
prezidento Nixono kelionę i Mas
kvą.

demonstracijas, 
grandine visus 
Policija suėmė

Numušė lėktuvą

j Jaunas Olandijos princas Johan Friso, antras iš eilės įpėdinis i Olandijos sostą, išėjo pirmą kart su slidėmis. Jam 
dar labai reikalinga motinos, princesės Beatrix pagalba. Karališkoji šeima atostogavo Austrijoje, Lesch kurorte,

kur prisirinko nemažai fotografu ir šiaip smalsuoliu.

“Drąsi Lietuvos VĖLIAUSIOS ŽINIOS

WASHINGTONAS. — Ame
rika parūpino Bengalijos šalpai 
dar 3.12 mil. dol., Įteikdama tą 
sumą dviem šalpos organizaci
jom.

SAIGON A S. — Virš Laoso 
komunistų priešlėktuvinės gy
nybos raketa numušė Amerikos 
bombonešį, kuris buvo pilnas 
elektroninių Įrengimų ir įvairių 
kompiuterių. Keturiolikos Įgu
la laikoma dingusia. Tą bom
bonešį lydėję lėktuvai nepaste
bėjo jokių parašiutų, kai lėktu
vas sprogo ore.

AC-130 lėktuvai yra apgink
luoti infra-raudonais spinduliais, 
Įvairiais sensoriais, kurie ir nak
ties metu “pamato” priešo tieki
mo sunkvežimius, suranda savo 
sensorių pagalba karščio iš mo
torų taškus ir aparatų padedami, 
nutaiko Į karščio taškus — au
tomašinų motorus — lėktuvo 
bombas. Iki šiol tokie nakti
niai keturių motorų bombone
šiai yra sunaikinę apie 4,000 prie
šo sunkvežimių, šis lėktuvas 
jau yra trečias, kurį komunis
tams pavyko numušti, nes jie 
paprastai skrenda pamažu.

apeliacija”
ČIKAGA— “Chicago Today” 

laikraštis vakar turėjo vedamą
jį, pavadintą “Lithuania’s bold 
appeal”. Tenai rašoma; “Lie
tuvos katalikai, veltui prašę 
Kremliaus duoti jiems pilną re
liginę laisvę, perkėlė savo bylą 
į Jungtines Tautas, šios tik var
du yra ’aukštesnis teismas, ta
čiau šiek tiek naudos gali būti 
iš tarptautinės viešosios opini
jos pažadinimo. Tų žmonių per
sekiojimas tęsiasi jau virš 30 
metų, nežiūrint Rusijos tvirtini
mų, kad Lietuvoje irgi yra reli
ginės laisvės”.

“Tos laisvės duodamos labai 
keistu būdu. Nuo to laiko, kai 
Lietuva buvo prijungta prie So
vietų Sąjungos 1940 m., valdžia 
apribojo klierikų skaičių iki 10 
per metus. Trūkumas pasidarė 
toks rimtas, kad kunigai turi 
po dvi tris parapijas kiekvienas. 
Katalikams draudžiama atsta
tyti kare sugriautas bažnyčias”.

žinant prastą Jungtinių Tau
tų garsą attitaisant skriaudas 
lietuvių apeliavimas parodo dau
giau drąsos, negu vilčių. Tačiau 
paskutinieji įvykiai padarė ir 
Kremliaus suakmenėjusią vado
vybę “daugiau jautria pasaulio 
opinijai, negu buvo anksčiau, 
todėl yra vilčių, kad ją bus gali
ma sugėdyti Į didesnį toleranci
jos laipsnį”.

♦ Du jaunuoliai, kurie buvo 
Čikagoje suimti už planavimą 
užteršti Įvairiomis bacilomis Či
kagos vandenį ir išnaikinti visus 
žmones, paleisti iš kalėjimo už 
50,000 dol. užstatą kiekvienas, 
nebepasirodė teisme. Spėjama, 
kad jiedu išbėgo į Kanadą ar Į 
AJžirą,- ...

T

Praėjusią savaitę žuvo 4 
amerikiečiai ir 13 buvo sužeisti. 
Vietnamiečių žuvusių skaičius 
pakilo iki 445, o komunistų žu
vo 1,981 kareivis.

+ Bridgewater, Mass., spro
go fajerverkų fabrikas, žuvo 3 
asmenys ir 11 — sužeisti.

♦ Respublikonas McCloskey, 
pats dėl lėšų stokos pasitraukęs 
iš prezidento rinkimų kampani
jos, patarė visiems savo šalinin
kams remti New Yorko merą — 
demokratą John Lindsay.

♦ Rio de Janeiro, Brazilijoje, 
trys žibalo tankų sprogimai už
mušė 4 asmenis ir 16 sunkiai 
sužeidė.

♦ Turkijoje kareiviai apsu
po teroristus, kurie buvo pagro
bę tris britų civilius. Trys tur
kai nušauti, jų Įkaitai rasti ne-

pagamintą 
“čekoslova-

savo rašte

Bolivija ištremia 
sovietų diplomatus 
LA LAZ. — Bolivijos užsie

nio reikalų ministerija pareika
lavo, kad 119 sovietų ambasados 
pareigūnų išvažiuotų namo. Iš
trėmimas reikalingas, nes yra 
Įveltas Bolivijos suverenumo 
klausimas, pareiškė ministeris 
Mario Gutierrez. Bolivijos spau
da rašo apie sovietų diplomatų 
ryšius su kairiaisiais Bolivijos 
partizanais.

Bolivijos kariuomenei nuver
tus kairiųjų vyriausybę, santy
kiai su sovietaų ambasada tapo 
Įtempti. Prieš dvi savaites Bo
livijos valdžia pareiškė susirū
pinimą, kad “viena ambasada 
padeda partizanams”. Tuo me
tu neminėta, kad ta ambasada 
— sovietų. Bolivijos kelios or
ganizacijos seniai reikalauja nu- 
traukti su Sovietų Sąjunga di
plomatinius ryšius. Juossu so
vietais užmezgė kairioji gen. 
Alfredo Ovando Candias vyriau
sybė 1969 metų gruodžio mėn.

Tokio didelio sovietų diploma
tų skaičiaus ištrėmimas Bolivi
joje paliks tik nedidelį diploma
tų skaičių, reikalingą būtiniau
sioms diplomatinėms funkci
joms vykdyti.

mokėtoju
Federa-

Parduos Graikijai
36 Phantom lėktuvus

tik 
jie

va-

WASHINGTONAS. — Vals
tybės departamentas paskelbė, 
kad Amerika pasirašė sutarti su 
Graikija, kuri galės pirkti dvi 
eskadriles naujausių Phantom 
F-4 lėktuvų. Paprastai eskadri
lėje yra 18 lėktuvų.

Jau kovo 3 d. buvo skelbta, 
kad Amerika parduos Graikijai 
ginklų už .70 mil. dol. Be lėktu
vų graikai gaus tankų ir kitų 
ginklų. Kongresas yra nubalsa
vęs sausio mėn. draudimą par
duoti Graikijai karinę medžiagą 
ar teikti ekonominę paramą, ta
čiau prezidentas pranešė, kad 
Amerikos saugumas reikalauja, 
kad šio draudimo vyriausybė ne
klausytų. Graikija yra Nato na
rys ir jo stiprumas yra svarbus 
Amerikai.

♦ Sovietų Sąjungoje trys pro
fesoriai gavo po 12 metų darbo 
stovyklos už tai, kad jie už pi
nigus padėdavo Įtakingiems stu
dentams Įstoti į universitetą. 
Nubausti.ir trys studentai, 
nesakoma, kokias bausmes 
gavo.

♦ Čikagoje negrų gaujos
das Jeff Fort ir keturi jo padė
jėjai. pripažinti kaltais valdiškų 
pinigų grobstymu. Jie “vado
vavo” Economic Opportunity 
Įstaigai, kuri gavo apie milijoną 
dolerių negrų skurdui mažinti. 
Pirmiausia jie “mažino” savo 
pačių skurdą, išeikvodami tūks
tančius doleriu.

Vėl sen. Fulbrightas
WASHINGTONAS. — Sena

torius Fulbrightas, jau pagarsė
jęs savo reikalavimu uždaryti 
Amerikos išlaikomas radijo sto
tis, kurios transliuoja Į Sovietų 
Sąjungą ir jos pavergtus kraš
tus, dabar pareikalavo, kad tei
singumo departamentas uždraus 
tų Amerikoje rodyti JAV Infor
macijos agentūros 
filmą, dokumentini 
kija 1968”.

Sen. Fulbrightas
valstybes prokurorui sako, kad 
informacijos agentūra buvo Įs
teigta platinti informaciją už
sieniuose apie Ameriką, jos žmo
nes ir jos politiką. Ji nebuvo 
Įsteigta skleisti informacijai 
Amerikoje.

Filmas “Čekoslovakija 1968” 
yra 15 minučių dokumentinė ap
žvalga, ji jau buvo plačiai rody
ta užsieniuose ir 1969 m. laimė
jo Holyvudo žymenį, kaip ge
riausias tų metų dokumentinis 
filmas. Jis turėjo būti rodomas 
televizijos mėnesinėje progra
moje, kurioje dalyvauja senato-1 
rius James Buckley Programą Vy^U^ybta
transliuoja 12 New Yorko vals-1 ... 
tijos stočių. Ši programa turi 
būti rodoma šį šeštadienį. Joje 
be kitų dalykų yra sen. Buckley 
pasikalbėjimas su Informacijos 
agentūros filmų ir televizijos 
programų direktorium Bruce 
Herschensohnu. šis jau Įrekor- 
duotoj programoj pasakęs, kad 
“senatorius Fulbrightas turi Į 
apie Amerikos 
efektą labai menką, labai naivią iničiatyvą, kuri išspręstų lega- 
ir kvailą pažiūrą”.

Dar nežinia, kokių priemonių' 
imsis teisingumo departamen
tas, kuris Fulbrighto raštą svar
sto. *

Husseinas prašė 
Amerikos paramos 
WASHINGTONAS. — Jorda

no karalius Husseinas keturias 
i valandas praleido pasikalbėji
muose prezidentu Nixonus ir

Čikagos mokesčių 
organizacija — Civic 
tion — paskelbė pareiškimą, ku
riame smerkia dar vieną mokes
čių pakėlimą, kuris privesiąs 
miestą prie ekonominio chaoso, 
šis pakėlimas privers pensinin
kus parduoti savo namus. Jau ir 
taip labai suspaustas mokesčių 
mokėtojas dar daugiau spaudžia
mas, tuo pačiu metu, kada jo 
algos yra užšaldytos federalinių 
algų nuostatų.

Namų pardavimo ir priežiūros 
Įstaigos pranašauja, kad namų 
savininkai pakels nuomas. Pa
gal federalinius nuostatus jie 
gali nuo gegužės 1 d. pakelti 
nuomas 2 ir puse nuošimčio. O 
nuo liepos 1-mos namų savinin
kai vėl galės kelti nuomas dėl 
miesto mokesčių padidėjimo.

Ši žinia sukėlė nemažą pasi
piktinimą, nes kaip apskaičiavo 
“Chicago Daily News”, šeima su 

-vienu dirbančiu ir dviem vaikais, 
vyrui uždirbant apie^iv.udo dol. 
pėF metus, jau dabar Įvairiems 
mokesčiams išleidžia apie 25% 
savo pajamų, čia sudėti fede- 
raliniai, Illinois valstijos, Čika
gos, nuosavybių, socialinio drau
dimo, pirkimo, gazolino ir kiti 
mokesčiai. Viengungis toje pa
čioje pajamų kategorijoje Įvai
riems mokesčiams turi išleisti 
virš 30 nuošimčių savo pajamų.

Mokesčių kėlimas vyksta kas
met, o ypač daug buvo jie pa
kelti per paskutinius trejis me
tus. Nuo 1958 iki 1967 m. nuo
savybės mokesčiai pakilo 35 % j 
o nuo 1968 m. iki 1971 m. jie pa
kilo 50 G .

pareigūnais. Jis gavo Amerikos 
karinės ir ekonominės paramos 
pažadą, tačiau Amerikos vyriau
sybė nepasisakė dėl jo plano su
kurti Vakariniame Jordano upės 
krante, kuris dabar okupuotas 
Izraelio, pusiau autonominę pa
lestiniečių valstybę.

Prezidentas pasakė karaliui, 
propagandos kad Amerika sveikins bet kurią

— Kun. Zdebskio nuteisimas 
ir jo gynimosi kalba teisme pla
čiai atpasakota Šveicarijoje, Lu
gano mieste leidžiamame dien
rašty “Giornale del Popolo”. (E)

LINKSMU PAVASARIO ŠVENČIŲ

NAUJIENŲ” SKAITYTOJAMS,
BENDRADARBIAMS,

BIZNIERIAMS IR RĖMĖJAMS
“Naujienų” Administracija

j lias Palestinos žmonių aspiraci
jas.

Spaudos sekretorius Ziegleris 
paskaitė spaudai pareik imą apie 
pasitarimus su Jordano valdovu, 
tačiau labai diplomatiškai nepa
gyrė ir nepapeikė karaliaus pla
no. Manoma, kad entuziastin
gas Amerikos pritarimas galė
tų tą planą padaryti nepriimti
nu kitose arabų valstybėse.

Jordano karalius pareiškė 
spaudos atstovams, kad taikos 
su Izraeliu sutartyje reikėtų 
nustatyti kad Jeruzalė yra vie
ningas. tvirtas miestas, kuri ben
drai valdo Jordanas ir Izraelis. 
Jeruzalė galėtų būti Izraelio sos
tinė ir kartu Jordano Palestinos 
dalies sostinė. Miestas būtų tri
jų didžiųjų pasaulio religijų su
sitikimo vieta žydų, krikščio
nių ir musulmonų bendras mies
tas.

Jei keliant miesto mokesčius, 
būtų pagerėję miesto patarna
vimai žmonėms, tuo atveju dar 
būtų galima pateisinti tuos pa
kėlimus, sako “Daily News”, ta
čiau, kaip dažnai atrodo, tie pa
tarnavimai nepagerėjo, bet — 
pablogėjo.

Pirmas mokesčių mokėjimas 
šiais metais bus ne gegužės 1 d., 
bet birželio 1 d.

Berlyniečiai

BERLYNAS. — Gėdos siena, 
skirianti Vakaru ir Rytų Vokie
tijas pirmą kartą po 6 metų bu
vo atidaryta astuoniose vieto
se. Palengvintas susisiekimas 
tarp Vakarų Vokietijos ir Va
karų Berlyno. Komunistų sar
gybiniai tik patikrina važiuojan
čiųjų dokumentus, tačiau nebe
krečia automobilių ir jų vežamų 
daiktų. Keliautojai sako, kad 
šitokia tvarka sulygina R. Vo
kietijos sieną su visų civilizuotų 
pasaulio valstybių sienomis.

Per Berlyno sieną j Rytus per
ėjo tūkstančiai žmonių. Ypač 
didelio judėjimo laukiama ši sa
vaitgalį.

Karalius Husseinas paneigė 
žinią, kad jis buvo susitikęs su 
Izraelio valdžios atstovais.



JURGIS JANUŠAITIS

GRAŽI “LAIŠKŲ LIETUVIAMS”
ŠVENTĖ, GERAS KONCERTAS

Kovo mėn. 26 d., Verbų sek 
nūdienį, i Jaunimo Centrą su
sirinko gana skaitlinga “Laiš
kų Lietuviams” šeima i metinę, 
tradicinę šventę. Tokios šven
tės ruošiamos kasmet ir jų me
tu įteikiamos premijos “Laiš
kų Lietuviams” konkurso da
lyviams — laimėtojams.
, Ypač gera šventė buvo su-1 
ruošta šiais metais. Programą 
buvo pradėta punktualiai. Ne 
pasižymėjo ilgomis kalbomis, 
ženklinta geru, jaunu talentų 
koncertu ir teužtruko lygiai 
dvi valandas, skaitant per
trauką. Tai pavyzdys kaip rei
kia ruošti šventes ir jas pra
vesti. šis nuopelnas tenka 
kun. Vaišniui S. J. ir visam LL 
kolektyvui.

Šventę pradėjo, vysk. V. Briz 
giui sukalbėjus maldą. “Laiš

Daug saulėto džiaugsmo ir smagios nuotaikos linkiu 
visiems mano tarpininkavimu besinaudojantiems ir 

bičiuliams VELYKŲ proga ’

AKCIJŲ BROKERIS

Perkant, jtarduodant akcijas, bonus, savitarpinių fondų
■ lakštus ir kitas vertybes, pasinaudokite rūpestingu mano
■ tarpininkavimu. Rimtai suinteresuotiems teikiama infor

macija ir naudingi patarimai. Skambinkite visais tais rei
kalais telefonu 341-3335.

L'aug pavasariško džiaugsmo ir linksmai gerbs nuotaikos 
VELYKŲ proga savo klientams, bičiuliams bei 

pažįstamiems linki

VALOME KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų rūšių grindis

J. BUBNYS, Telef. RE 7-5168

Džiaugsmingai saulėtų pavasario švenčių — VELYKŲ 
linki savo buvusiems ir būsimiems vasarotojams bei 

bičiuliams, draugams

NEPTŪNO VASARVIETĖS
Savininkas LIUDAS ŠLENYS

Rt. 2 Eagle River. Wisconsin 54521 
Telefonas (715) 272-1130

Rezervacijos ir informacijos teikiamos ir atliekamos jau 
dabar.

Skambinti ar rašyti:

L. K. ŠLENYS
124 Archer Ave.. Rt. 1, Lemont. IU. 60439. Telef. 257-2034 i

» . ■ - , ✓

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
linkime mūsų draugams, klientams ir pažįstamiems

SHARKO’S - VILLA PARK, ILLINOIS
1 mylia i vakarus nuo X3 Rd. ant Roosevelt Rd.

Telefonas — 629 — 9050

SHARKO’S WEST, 6301 W. 63rd STREET
Telefonas — LUdlow 6-3636 I

SHARKO’S EAST, 7840 S. WESTERN AV. I
Telefonas — PRosped 6-6641

Visuose restoranuose puikios vėdinamos salės tinkamos i 
vestuvėms ir kitokiems parengimams. Skanus valgis, vietos 
ir užsienio gėrimai.

Savininkai —
JURGIS. GERALDAS ir GREGORIJUS ŠARKOS

Kinijoje žiemos yra gan šaltos. Gyventojai dažnai nešioja ant veidu 
kaukes, kaip šios nuotraukos berniukas. Kaukės padeda kinams ap

sisaugoti nuo įvairias ligas sukeliančiu bacilų.

TRADICINIS GIESMIŲ
> VAKARAS

Š. m. kovo 26 d. 5 vai. Evan
gelikų Tėviškės parapijos baž
nyčioje įvyko tradicinis gies
mių vakaras. Giedojo solo: 
Bronė Yariakojienė, Ignas Mal- 
cius, Jonas Jurkšaitis, vyrų ok
tetas ir mišrusis choras.

kų Lietuviams” redaktorius, 
kun. J. Vaišnys S. J., pasvei
kindamas i šventę atsilankiu
sius bei dėkodamas konkurso 
dalyviams, kurių šiais metais 
buvę žymiai daugiau ir iš jau
nesniųjų tarpo, o taip pat ir 
mecenatams: Vincui ir Onai 
Kuliešiams, nuolatiniams LL 
mecenatams, paskyrusiems I 
premijai 100 dol., dr. Mildai 
Budrienei ir Florai Kurgonie- 
nei, paskyrusioms II premijai 
75 dol. ir Stefanijai Rudokie
nei, paskyrusiai III premijai 
50 dol. Taip pat nuoširdi pa
dėka priklauso, kalbėjo kun. 
J. Vaišnys S. J. , ir Jury komi
sijai, kuri atidžiai skaitė at
siustus konkursui rašinius ir 
parinko laimėtojus. Ją sudarė 
Dana Bindokienė — pirminin
kė, Vytautas Kasniūnas —sekr.,

Amigo ir 1970 pieta is juo lai
mėjo Le Mans auto lenktynes. 
Amigo kaina buvo $6,800. Inž. 
Costin tokių Amigų buvo pa
dirbęs septynis.

Dabar pagamintojo medinio 
automobilio motoras yra 110 
arklių jėgų, General Motors 
produkcijos.

I). Kučėnienė, N. Užubalienė 
ir kun. A. Kezys S. J. — nariai.

Jury komisijos aktą perskai
tė sekretorius Vytautas Kąsniu 
nas . Iš to akto sužinojome, kad 
šių metų LL konkurso laimė
tojai yra Vacys Kuprys, lai
mėjęs pirmą premiją, dr. Gri
gas Valančius — II-ją premiją 
ir Aleksandra Eivienė — III-ją 
premiją. Į sceną iškviečiami 
mecenatai ir premijų laimėto
jai bei jiems Įteikiamos premi
jos. Dr. G. Valančiui, nega
lėjusiam dalyvauti, premija 
pasiųsta paštu.

Konkurso laimėtojų vardu 
šiltą, labai trumputi žodį tarė 
Vacys Kuprys, išreikšdamas 
vilti, kad sekančiais metais 
premijos atiteks jauniems 
konkurso dalyviams.

Meninei programai vadovau 
ti pakviesta Živilė Bilaišytė. 
Gera, rami, žodyje taikli 
panešėją. Sų reikiamu dėme
siu buvo sutikti ir meninės da- 
lies dalyviai,' jauni talentai r 
Nerija Linkevičiūtė — sopra
nas, Vytautas Nakas — bosas, 
Bernardas Prapuolenis — bari 
tonas, ir akompanuotojas Al 
vydas Vasaitis.

Jų pasirinktoji programa vi 
sai nauja, niekad negirdėta, 
— miela ir patraukli, publiką 
dominanti.

Pirmoje dalyje darniai skani 
ba Nerijos Linkevičiūtės, Vy
tauto Nako ir Bernardo Pra
puolenio trio. Dainuoja Blow 
the Horne Hunter — William 
Cornysh. () My Heart — King 
Henry VIII, The Bells in the 
Steeple — Giuseppe Sammar- 
tini ir Grazie agl’inganni tuoli, 
K.32 Wolgang Mozart kūrinius, 
kurie buvo sukurti tarp ketu
rioliktojo ir aštuonioliktojo 
šimtmečio.

Vytauto Nako ir Bernardo 
Prapuolenio duetas atlieka 
Marco da Galiano In un limpi- 
do rio ir Alma mia, dove ten’ 
vai? bei Vincenzo Bellini II ri
yal salvar tu dei, iš operos I 
Puritani.

Šiltai praskamba Nerijos 
Linkevičiūtės ir Bernardo Pra 
puolenio duetas, padainavęs 
W. A. Mozart La ei darėm la 
mano, iš operos “Don Giovan
ni", bei Nerijos Linkevičiūtės 
ir Vytauto Nako (juetas. atli
kęs Giacomo Meyerbeer Mais 
Alice, qu'as tu done, iš ope
ros “Robert 1c Diable".

(r ražia i užsi rck on icnduoja
solo Nerija Linkevičiūtė, atli
kusi W. A. Mozart, Porgi iš 
operos “Le Nozzc di Gigam” ir 
Vytautas Nakas padainavęs 
Giacmo Meyerbeer O jours 
heureux, iš operos L'Etoile du 
Nord".

Po pertraukos klausėmės iš
traukų iš operos “I Lituani", 
sukurtos Amilcare Ponchielli. 
šią operą jis parašė panaudo
jęs Adomo Mickevičiaus Kon
rado Valentino poemos siu
žetą. ši opera pirmą kartą 
buvo pastatyta 1X74 m. La Sca- 
los teatre.

Šios operos ištraukas solo

dainavo Vytautas.Nakas, Ber
nardas Prapuolenis, Nerija 
Linkevičiūtė ir baigė minėtų 
solo dalyvių trio operos pirmo
jo veiksmo finalu, kur Į sceną 
talkon buvo išvestos grakščios, 
jaunos, švelniai dainuojan
čios “Aidulės”, vadovaujamos 
muz. A. Stephens.

Gražus, gerai paruoštas spal 
vingas koncertas buvo baigtas 
lietuvių liaudies dainomis: Ber
nužėlis žirgelį balnojo, Oi aut 
to kalno, ant aukštojo, Svo
teli ridilio, ’ Ant ežerėlio rymo
jau, Unčių tupi trys pulkeliai ir 
Per Klausučių ūlytėlą. šias 
liaudies dainas,. su gera inter
pretacija, atliko solo, duetai ir 
visas trio — Nerija Linkevi
čiūtė, Vytautas Nakas ir Ber
nardas Prapuolenis.

Pianu programos eigoje dai
nininkus palydėjo jaunas, ta
lentingas muz. Alvydas Vasai
tis.

Pažymėtina, kad dainuoti 
kūriniai pasirinkti gana sun
kūs. Programos dalyviai sten
gėsi juos galimai geriau atlikti 
ir, reikia pasakyti, kad savo 
uždavinį jie atliko, publikoje 
palikę gerą įspūdį.

Senai bebuvome girdėję Ne
riją Linkevičiūtę, kuri gero
kai yra pašokusi Į priekį. Lauk
tina dažnesnių jos pasirodymų. 
Maloniai nustebino klausytoją 
Bernardas Prapuolenis, o Vy
tautas Nakas pergyveno nedė
kingą dieną, nes prieš porą 
savaičių jį “griebė” liga, paken
kusi jo šiaip gražiam ir malo
niam bosui. Tačiau visumoje 
šiliniam klausytojui šis kon
certas liks -mielu prisiminimu. 
Programos dalyviai apdova
noti gėlėmis, -susilaukė karštų 
katučių iš publikos ir užtar
nauto dėmesio.

Po koncerto apatinėje JC sa
lėje buvo paruoštos kuklios 
vaišės visiems koncerte daly
vavusiems. Jose gražiai paben 
drauta su programos atlikė
jais. pasidalinta koncerto ir 
LL šventės nuotaikomis.

Anglas pasigamino 
medini automobilį 
Aerodinamikos inžinierius 

Frank Costin, Anglijoje, pa
sidirbo automobilį iš medžio 
aiškindamas, kad "medis yra 
pigesnis negu metalas, leng
vesnis ir tvirtesnis. Pamenate 
Mosquito bombonešius, ko
kius buvome pasidirbę ,karo 
metais?’*

“Ir saugesni", pridūrė jis. 
“Medinį automobilį, jei pagen
da, galima lengvai pataisyti. 
Jame nėra “metalo nuovargio" 
ir nereikia rūpintis, kad surū
dys”.

Costin su kitu inžinierių Jim 
Marsh jau 1960 metais buvo 
pasidirbę medinį sporto auto
mobilį Marcos, ’'(skirtą auto 
lenktynėms. 1968 m. Costin 
pradėjo vienas plahuoti medi
ni automobilį, kurį pavadino)

Apie religinių giesmių atli
kimą galėtų tik muzikai pasi
sakyti. Bet klausant komp. 
Vlado Jakubėno sukurtą kan
tatą “Pranaše Didis” tikrai 
skambėjo didingai.

Kantatos solistai: Viktorija 
Grigelaitytė ir Leonas Gružas.

Žmonių buvo pilna bažnyčia 
ir prieangis. Kai kurie net ant 
laiptų stovėjo. Pasibaigus gies
mių vakarui, visi svečiai buvo 
pakviesti į salę “kavos puodu
kui” išgerti.

Moterų Draugijos pirminin
kė Paulikaitienė, pasveikinusi 
atsilankiusius, prašė užkan
džiauti šios - draugijos moterų 
parengta “kuklia vakariene”.

Kunigas TraEis, pasveikinęs 
atsilankiusius, ypatingą pa
dėką reiškė Jakubėnui, Lacy- 
čiui. Algiui Šimkui, Motekai- 
tienei, Lampsačiui, Cbomskiui, 
Bradūnui ir kitiems) pavar- 
dž.ių nespėjau užsirašyti). 
Taip pat dėkojo ir choristams. ,

Alvudo vardu sveikino mok. 
Girdvainytė, linkėdama sėk
mės ir sakėsi tikrai žavėjosi 
gražiai atliktomis giesmėmis.

Komp. Vladas Jakubėnas ir 
Leonas Gružas trumpai dėko
jo choristams už jų dideles pa
stangas giesmių vakarui atlik
ti.

Dalyvių tarpe matėsi nema
žas skaičius ir katalikų. S. J.
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The end of work, 
or the beginning 

of worry?

Linksmu Pavasario

ŠVENČIŲ - VELYKŲ 

lietuviams linki

Retirement

Most people look toward 
retirement as a time of relaxation* 
and enjoyment. And it can be 
if you prepare for it. But if you 
don’t, it can be a time of worry 
and discontentment. A tims when 
you can look back and think of 
a million ways that you could 
have saved, but didn’t.

Well, there’s no better time 
to think about retirement than 
now, while you’re working.

One easy way to save on a 
regular basis is by purchasing 
UK. Savings Bonds through the 
Payroll Savings Plan where 
you work.

Now there’s a bonus interest 
rate on all U.S. Savings Bonds— 
for E Bonds, 5H % when held to 
maturity of 5 years, 10 months

(4% the first year). That extra
%j payable as a bonus at 

maturity, applies to all Bonds 
issued since June 1,1970... with . 
a comparable improvement for 
all older Bonds.

Buy U.S. Savings Bonds.
They’ll help make your 

retirement just what you want 
it to be.

Bond* arc aafe. If lost, stolen, or destroyed, 
we replace them. When needed, they can be. 
cached at your ba nE Tax may be deferred 
Until redemption. And always remember^ 
Bonds are a prrxxi way to m

Take stock in America.
Now Bonds pay a bonus at maturity .

NAUJIEM OS
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Montrealio Nepriklausomos Lietuvos 
lemiamas šėrininkij susirinkimas 

tragedijos i liui reikšmę, iškėlė labai aukš- 
iki komedijos esąs tik vienas ma-1 tai suklestėjusią kultūriniai mū-

Sakoma, kad nuo

žas žingsnelis.
Panašų įspūdį montrealiečiai 

išgyveno kovo 19 d. N. L. šėri- 
ninkų susirinkime. Aušros Var
tų parapijos salėn dar prieš ant
rą valandą pradėjo rinktis iš vi
sų Montrealio kraštų posėdžiau
toj ai. Kadangi vis atrodė, kad 
dar nėra kvorumo, tai palaukta 
iki trecios valandos, kad gali
ma būtų pradėti susirinkimą.

Jau per tą rinkimosi valandą 
salėje jautėsi nerami, Įtempta at
mosfera. Rodės, kad kievienas 
šėrimnkas užtaisytas atomu ir 
kiekvienu momentu jis gali 
sprogti.

Prasidėjus posėdžiui, vienbal
siai buvo pakviestas pirminin
kauti St. Kęsgailą, o sekretorium 
P. Adamonis. Sekė mandatų ko
misijos rinkimai. Dr. P. Lu
koševičius perskaitė praėjusio 
posėdžio protokolą. Sekė N. L. 
bendrovės valdybos pranešimai.

Pradėjus kalbėti N. L. bend
rovės pirmininkui P. Povilaičiui, 
susirinkimo dalyviai ir pradėjo 
sproginėti. Kalbėdamas apie da
bartinės N. Lietuvos Montrea-

su dabartį, prilygindamas ją 
net atgimusiam renesansui. Ir 
kaip jam esą skaudu, kad mon- 
trealiečiai tokiu progresu dar ne
patenkinti. Kalba, skundžiasi, 
kad jam kaipo N. L. bendr. 'pir
mininkui tekę asmeniškai ir te
lefonu visokią nesąmonių gir
dėti. šiuos žodžius tardamas, vi
sa jėga trenkęs kumščiu stalan, 
pareiškė, kad jam esą gėda va
dintis lietuviu’

Subruzdo, sujudo šėrininkai! 
Pradėjo šaukti, kad • nedaužytų 
stalo, nes nors ir akademikas, 
bet dar per jaunas esąs, kad su
sirinkimuose stalus daužytų. 
Kažkas pataria: “Batą, batą nu
siauk ir juo trenk stalan — kaip 
Chruščiovas” bei “Paaiškink, 
kodėlgi gėda vadintis lietuviu?”

Antras valdybos narys iš “ben- 
drabarbiautojų“ pradėjo taip 
kalbėti, kad niekas nesuprato, ką 
jis čia norėjo pasakyti. Jam bu
vo patarta rankas iš kišenių iš
sitraukti ir nenervinti žmonių.

Kai J. Viliušis ir Juozas Lu
koševičius pakalbėjo apie tai, 
kad ateis laikas, kai ir mes su-

w

in
Šveicarijos slidinėtojai parodo Šokdami nuo kalio įvairiy akrobatikos numeriy. Nepatyrusiam 

šuolininkui tokie numeriai gali garantuoti kambarį ligoninėje.

PAVASARIŠKAI LINKSMŲ, NUOTAIKINGŲ — VELYKŲ 
ŠVENČIŲ SAVO KLIJENTAMS IR BIČIULIAMS LINKI

VALYS LIGHT AND POWER SERVICE
Atliekami visi elektros darbai.

Sav. V. INDRULĖNAS
2519 W. 69th ST., CHICAGO, ILL. 60629. Tel. GR 6-6440

Nuotaikingai smagiu pavasario švenčių — VELYKŲ 
linki draugams ir klientams

EDMUNDAS VENGIANSKAS Iš

HOLINGSHEAD OLDSMOBILE
, PREKYBOS ĮMONĖS

5370 So. Western Ave. Telef. 176-7000
Pavasario laikui prasidėjus nepamirškite apsilankyti šioje 
prekyboje, čia rasite gausiai nauju ir vartotu automobiliu. 
Lietuvius šioje Įmonėje mielai aptarnauja Edmundas 
Vengianskas

SMAGIŲ IR LINKSMŲ VELYKŲ 
ŠVENČIŲ LINKI LIETUVIAMS 
JOSEPH RACHUNAS ir ŠEIMA

GOLD COAST INN & BANQUET HALL
FOR ALL OCCASIONS

AIR-CONDITIONED — CATERING SERVICE

2523-25 WEST 71st STREET CHICAGO, ILL. 60629

Lounge Phone: 778-9785
Hall Phone: 434-4149

žinosime, kas iš mūsų kolabo
rantas ir kas sėja neramumus 
mūsų tarpe, tai atsiribosime 
nuo jų ir mes, kaip atsiribojo 
Amerikos lietuviai. /

Tada pakilo kalbėti Ilona Gra
žytė, kuri visus gąsdino Kana
dos Įstatymais, kurie numatą 
net 55 tūkstančius ir kalėjimo 
bausmės tiems, kurie ką nors 
apšaukia komunistu. “Pasaky
kite tik, kad Metmenyse ar 
Akiračiuose susimetė komunis
tai!” Grasinančiai sušuko dr. 
I. Gražytė.

Bendrovės narys L. Girinis 
kalbėjo, kad valdyba turi žino
ti, ką redaktorius sugalvoja da
ryti su laikraščiu, o ne pastatyti 
prieš įvykusį faktą bendr. val
dybą ir visus skaitytojus. Re
daktorius negali reformų dary
ti savavališkai su nieku nepasi
taręs.

Buvo daug pasisakymų ir ne
pasitenkinimų red. R. Maziliaus
ko ir jo patarėjų paimta laik
raščio linija, kuri veda laikraštį 
daugumai nepageidaujama kryp
timi.

Jau iš anksčiau buvo visiems 
žinoma, kad šiuo susirinkimu 
susirūpino Amerikos ir Kana
dos kituose miestuose gyveną N. 
L. šėrininkai ir daugelis jų at
siuntė montrealiečiams įgalioji
mus už juos balsuoti. Ačiū jiems 
už tai!

Tokiu būdu apie 1,000 šėrų 
buvo tokių, kurie pasisakė prieš 
“bendradarbiautojus”. Pastarie
ji gerai žinodami, kad rinkimų 
jie vistiek nelaimės, priešakyje 
su redaktorium, visi atsistaty
dino. Red. R. Maziliauskas ta
čiau pareiškė, kad jeigu nauja 
valdyba norės su juo tartis, tai 
gal jis ir sutiks dirbti toliau.

Į naują valdybą aklamacijos 
būdu Įėjo L. Girinis, L. Gurec- 
kas, J. šiaučiulis, A. Milė, J. 
Gedvilą, P. Klezas ir P. Paukš- 
taitis. Revizijos komisijom A. 
Daugelavičius, J. Adamonis ir 
A. Čepulis.

Kovo 25 d. naujoji N. L. ben
drovės valdyba turėjo savo pir
mą posėdį. Išsirinkę pirminin
ku L. Girinį, pasiskirstė parei
gomis ii' atleido iš redaktoriaus 
pareigų R. Maziliauską. Redak
cinį kolektyvą sudarė iš J. Vi- 
liušio, E. Kardelienės, L. Giri
nio, J. Gedvilo, J. šiaučiulio ir 
P. Klezo. Redakcijos kolektyvo 
redaguojama N. Lietuva eis to
liau iki bus surastas naujas re
daktorius, kuris nebeis kreivais 
keliais. Reikia tik palinkėti nau
jiems ir būsimiems N. L. tvar
kytojams tvirtai laikytis to
kios linijos, kuri be jokių svy
ravimu tarnautu tik vienam 
tikslui, būtent: siektų Lietuvos 
išlaisvinimo iš žiauraus okupan
to jungo. O. Racis

TEISYBĖS PASAKYMAS IR KRITIKA

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 

Čeki ar Money orderį tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

Visame pasaulyje, visose vals
tybėse ir tautose kasdien vyks
ta judėjimas. Jis, judėjimas, gy
vas ir mūsų tarpe. Visokie pa
rengimai—visuomeniniai, kultū
riniai, politiniai ir kitokie — 
tampa akstinu lietuviškajai gy
vybei išlaikyti. Ar susibūrimas 
bus didesnis ar mažesnis, — jis 
reikalingas ir būtinas, nes be jo 
nebūtų jokios lietuviškos veik
los.
Visi lietuviškojo gyvenime pasi

reiškimai, ar jie didesni ar mažės 
ni, stengiamasi parodyti savajai 
spaudai, kad kiti irgi nesnaustų, 
bet mėgintų ką nors daryti. Spau 
doje aprašomi mūsieji veiklos pa
sirodymai Įtaigoja ir kitus ne
užmigti, bet įeiti Į tą lietuviško 
gyvenimo ratą.

Norėčiau trumpai sustoti prie 
spaudos, aprašančios didesnius 
ar mažesnius lietuviškuosius 
pasirodymus.

Laikraščiai,- spausdindami lie-1 
tuviškosios veiklos aprašymus, 
neturi jokios priemonės patik
rinti teisybės apie koresponden
to atsiųsta aprašymą. Dažniau
sia redakcijos apsitiki rašan
čiais: daugiau ar mažiau tiki, 
kad aprašomasis Įvykis bus nu
rodytas bent apytiksliai. Dėl to, 
niekad negali būti kaltinamos 
redakcijos, jeigu jos įsidėjo ne
visai tikslias žinias. Tokiais at
sitikimais turėtų būti atsakingi 
asmenys, apie įvykį vienaip ar 
kitaip parašę.

Iš tų rašančių sutinkame vi
sokių; vieni stengiasi viską pa
sakyti tik iš teigiamos pusės, 
kiti nutyli neigiamybes sąmo
ningai, treti mėgina tarti teisy
bės žodį be jokių savo paaiški
nimų, o ketvirti prideda ir sa
vo paaiškinimus, pav., kodėl tas 
ar tas buvo negerai arba gerai.

Žinoma, geriausiai organiza
toriams patiks pagyrimas, ne
ieškant jokių neigiamybių, taip 
pat patiks ir neigiamybių “ne- 
pastebėjimas”. Nevisuomet pa
tiks pasakymas teisybės, juo la
biau, jeigu jis surištas su kri
tika.

Tuo nereikia stebėtis, tas yra 
visai normalu.

šnekant apie žurnalistiką iš 
esmės, tikrai susidursime su 
faktu, kad tikras, save vertinąs, 
žurnalistas niekad nebus niekam 
šališkas. Jis aprašys viską taip, 
kaip jis matė, žurnalisto garbė 
neleis iškraipyti ar praleisti 
faktų. Jis pasakys viską, kaip 
buvo tiksliai, nors savo nieko 
nepridedamas. '

Tenka pastebėti, kad tikslūs 
ir teisingi žurnalisto parašymai 
dažnokai sukelia nepasitenkini
mo aprašomojo įvykio organiza
torių ar vadovų tarpe.

štai, pamažu prieiname prie 
to, kad tas žurnalisto teisybės 
pasakymas smerkiamas.

Tad kodėl kokio nors darbo 
vykdytojai išsigąsta tos teisy
bės? Kodėl jie daro taip, kad 
išsigąstų teisybės viešo pasaky
mo? Jeigu kas kokį darbą atlie
ka, jis, tur būt, tiki, kad jis at- ( 
lieka gerai. Tai nesuprantamas 
reagavimas, jeigu save gerbiąs 
žurnalistas apie tą darbą parašo ; 
spaudai.

Noriu paminėti vieną įvykį, 
jau mūsąją visuomenę neliečiau- ’ 
tį, tai garsiojo pasaulinio teno
ro B. Gigli atsisveikinimo kon-

1 certą Čikagoje. Teko savo aki-

vienas šokis buvęs rusiš- 
To buvo gana, santykiai 
to save gerbiančio žurna- 
ir grupės vadovo kuriam

mis matyti, kaip dalis ameriko
nų žurnalistų — kritikų išėjo iš 
salės. Ir tik dėl to, kad nerei
kėtų ką nors pasakyti iš neigia
mos pusės. Jie buvo perdaug 
garbingi. Geriau nematyti ir 
negirdėti, negu pasakyti teisy
bę apie senstelėjusio genijaus 
koncertą.

O mūsų tarpe kiek tokių pa
vyzdžių... Po vienos tautinių šo
kių grupės pasirodymo, žinomas 
mūsų žurnalistas aprašė viena
me dienraštyje, pridėdamas ir tą, 
kad 
kas. 
tarp 
listo
laikui buvo visai nutrūkę. Da
bar nežinau, gal pasitaisė.

Gerbiamieji, tai kodėl grupės 
vadovas toki šoki davė, jeigu 
nenorėjo, kad jis būtų spaudoje 

! paminėtas ?
I Teisingo ir save vertinančio 
žurnalisto padėtis vis sunkėja. 
Už teisybės ir savo tiesos pa
sakymą susidaromi priešai. Kas 
bus toliau, jeigu žurnalistai iš 
viso padės plunksnas ir nieko 
nerašys ?

Žurnalisto sąvoką apibūdina 
Iz. Tamošaitis “Naujojoje Vil
tyje” (1971-72, Čikaga, Nr. 3). 
“žurnalistas yra tautos auklėto
jas. Jis blogiu piktinasi, o gė
riu žavisi. Jis gyvenimo nege
roves nupeikia, o gyvenimo tei
giamas puses Į padanges kelia. 
Žurnalistas pirštu prikišamai ro
do kelius, kuriais tauta turi eiti. 
Jis moko gėrio, grožio ir tiesos”. 
Taigi, žurnalistui nevisuomet už
tenka pasakyti teisybę, ką jis

i mate ■ avo
j ir didžiulė pareiga daryti atitin- esama daug. Jie visi labai pana- 
i karnas išvadas. šūs vienas Į kitą. Esminio skir-

Jeigu jau žurnalistas įsigyja ■ tumo nėra, 
priešų tik tiksliai ir teisingai 
aprašydamas Įvykius, tai ką jau i 
šnekėti apie žurnalisto kėlimą 
gyvenimo negerovių, žurnalis
tas, keliąs gyvenimo negeroves, 
šiandien neretai apšaukiamas 
darbo griovėju, o tik dėl to. kad 
būna nesuprastas to žurnalisto; 
atviras ir teisingas žodis.

ne save gerbiančio j 
klaida, bet pačios 
visuomenės klaida, 
gali nepriimti žur-

J .i m žurnali to apibūdinimu * *

čia slypi 
žurnalisto 
skaitančios 
Visuomenė
nalisto, keliančio negeroves, min
ties, bet ji jokiu būdu neturi 
smerkti jo. O neturi smerkti tik 
dėl to, kad, kaip Iz. Tamošaitis 
ten pat sako: “žurnalistas turi 
būti tikslus žmogus, kuris sako 
ir rašo tik tai, ką jis galvoja, o 
daro tik tai, ką jis rašo”.

Žurnalistas, darąs tik tai, ką 
jis rašo, yra labai gerbtina as
menybė. Jo tiesos vykdymas jį 
iškelia daug aukščiau už vieną 
šnekančius, o kitą darančius.

“Tarp žurnalisto ir gėrio, tarp 
žurnalisto ir grožio, tarp žur
nalisto ii- tiesos neturi būti ne 
tik tarpo, bet ir plyšio. Juk tar
pas arba plyšys sudaro tai, kas 
paprastai gyvenime yra vadi
nama dvilypumu, farizėjizmu”, 
sako Iz. Tamošaitis.

Norėčiau paklausti; o kas bū
tų, jeigu rašantieji, žurnalistais 
vadinasi ar nesivadiną, viską 
ištemptų iš gerosios pusės, gir
dami viską, nutylėdami ar ne
matydami negerovių? Atsaky
mas aiškus; būtų smukimas že
myn. Tad ar kam patiks ar ne, 
žurnalistas, vykdydamas savo 
paskirtį, rašys taip, kad nuo tie
sos nutolimas būtų kuo mažes- 

I nis.
Ar dar daugiau šnekėti? Gal 

ne. nes, manau, Į ši rašinį turė
tų atsiliepti ne vienas žurnalis
tas, gal ikišiol nepajudinęs 
plunksnos savęs apginti nuo 
spaudimo, jam siūlomo labai daž
nais atsitikimais. J. Vaičiūnas

NUOSAVYBĖS MOKESČIAI 
PAKELIAMI 14 NUOŠIMČIŲ

Cook apskrities klerkas J. Bar
rett pranešė, kad Chicagos nuo
savybių savininkų mokesčiai 
nuosavybės šiemet bus mažiau
siai 14 nuošimčių didesni kaip 
buvo pernai. Kai kuriems na
mams, kaip dangoraižiams, tie 
mokesčiai padidėsią 20 ir dau
giau nuošimčių.

Pernai tie mokesčiai nuo $100 
vertybės buvo $6.89, šiemet bus

INSURED_ SAVE AT

Mutual FeHča
aavinas an

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608
Peter Kazanauskas, President Phone 847-7747

6
 ON SAVINGS CERTIFICATES
% OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY
Per Annum - >

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

REGULAR
/0 PASSBOOK 

ACCOUNT Per Annum

NOW INSURED TO 520,000

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000, OR MORE, 
LYEAR MATURITY

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

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

Taupymo Indėliai 
Apdrauctl Iki $20,000.

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Pasaka apie “kaimų statybą”
“Tarybinės” Lietuvos ministrai kiekvieną metą skel

bia savo pavaldiniams įvairiausius Įsakymus, ką jie turi 
daryti žemės ūkio gamybai didinti, maistui gaminti, pie
nui melžti, gaminamų produktų savikainai mažinti ir 
kaimo darbininkų našumui didinti, šie nutarimai pa
skelbti praeitais metais, su mažomis variacijomis tie pa
tys nutarimai skelbiami ir šiais metais, šiais metais ypa
tingas dėmesys kreipiamas kaimų statybai didinti, nau
joms gyvenvietėms ruošti.

Statybos darban yra Įkinkytas didokas skaičius ge
rai informuotų žurnalistų, praeitais metais kaimo žmo
nių prakaito sąskaiton pravedusių lenktyniavimą ir iš- 
gavusių pasižadėjimą penkerių metų ūkio planą baigti Į 
keturis metus. Žemės ūkio darbai dar nepradėti, bet lenk
tynėms botagai jau paruošti ir išbandyti. Bandymų metu 
paaiškėjo, kad ne kiekvienas tinkamai pliaukštelia ir ne 
kiekvienu kirčiu galima pataikyti ten, kur taikoma.

Gamybai suderinti ir tikslumui nustatyti, darban 
Įkinkytas naujai mokslus baigiantis ekonomikos mokslų 
kandidatas Č. Ladukas. Jis buvo paskirtas naujai studi
jai paruošti, jam buvo Įteikti visi duomenys, o jo studija 
paskelbta ne propagandiniame laikraštyje, bet “rimta
me” partijos žurnale, — šių metų sausio mėnesio Komu
niste. Gamybos klausimą iš pagrindų ištyręs, nurodęs 
svarbesnes klaidas, komunistų partijos centro komiteto 
pasitikėjimą turįs ekonomistas Ladukas svarbiausią dė
mesį kreipia Į “kaimų statybą”. “Tarybinės” valdžios 
atstovai ir partijos kontroliuojama spauda kartais prasi
taria apie “socialistinę santvarką” ir “komunistinę, sta
tybą”, bet Ladukas, tikrovės Į bovelną nevyniodamas, 
pabrėžia, kad reikia išspręsti naikinamo kaimo problemą, 
be kurios nepadidės gamyba ir nebus reikalingo maisto. 
Jis Komuniste šitaip rašo:

“Ypatinga mūsų respublikos kaimo padėtis šiuo 
požiūriu susidarė todėl, kad iki šiol išliko daugybė 
vienkiemių. Jų likvidavimas, gyventojų perkėlimas 
Į gyvenvietes reikalauja daug materialinių resursų, 
darbo jėgos ir laiko. (Komunistas, 1972 m. saus, 
mėn., 13 psl.)
Nurodęs, kad per 30 metų kolchozintoje Lietuvoje 

dar yra daugybė vienkiemių, kurių likvidavimas eina pa
gal rusų numatytą planą, jis tame pačiame puslapyje 
dar šitaip kalba:

trims mėnesiams ________  $6.00
vienam mėnesiui  ....... .... $2 00

Kanadoje:
metams $22.00
pusei metų __ _________ _  $12.00
vienam mėnesiui .... .......  $3.00
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Užsieniuose:
metams$23.00
pusei metų$13.00
vienam mėnesiui .... ........... $3.50

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

Pinigus reikia siųsti pažto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, ašskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai.

PRANYS ALšeNASKAI NUEINAMA PER TOLI
“Kas per toli nueina į Vaka

rus, atsiranda Rytuose” — ši
taip byloja išmintinga Indonezi
jos patarlė.

Pagal tai, žvilgterėkime 
mes, lietuviai, j save ir paklaus
kime, ar nenueiname kartais per 
toli ir, vietoj Vakarų, ar neatsi
randame Rytuose?...

šiame rašinyje norisi užsimin- 
it apie nūdienės okupuotos Lie
tuvos itin gražų rašytojų prie
auglį, o taip pat — apie to prie
auglio kūrinių vertinimų. — re- 
cenzavimą Vakaruose, kitaip sa
kant, mūsiškės išeivijos tarpe.

“Neapsiriksime pasakydami, kad pagrindinis 
tolesnio žemės ūkio produktų gamybos didinimo ke
lias mūsų šalyje ir ypač mūsų respublikoje yra ga
mybos intensyvinimas. Gamybos koncentravimas ir 
specializavimas sudarys palankias sąlygas plačiai ir 
sparčiai diegti mokslo bei technikos pasiekimus. Ta
čiau visa tai žymiu mastu priklauso nuo kaimo sta
tybininkų, kuriems ryšium su tuo keliami nauji rei
kalavimai. Žemės ūkis reikalauja naujų pastatų, pri
taikytų mechanizuoti ir automatizuoti darbus. Ypač 
tai liečia gyvulininkystės vystymo bazę, šiuo metu 
ūkiai stokuoja pastatų, daug gyvulių laiko nepritai
kytose patalpose, bet labiausiai jiems trūksta stam
bių šiuolaikinių mechanizavimui pritaikytų patal
pų.” Ten pat).
Kad partijos vadai suprastų, kodėl rusai iš lietuviš

ko kaimo negali daugiau išspausti, negu jie dabar iš
spaudžia, tas pats ekonomistas Ladukas tame pačiame 
Komunisto puslapyje dar šitaip rašo:

“Antra vertus, norint Įdiegti i gamybą šiuolai
kini mokslą ir techniką, sėkmingiau naudotis jų vai
siais, būtina turėti kvalifikuotus kadrus. Kad juos 
išlaikytume kaime, pirmiausia reikalingos normalios, 
artimos miestui darbo ir buities sąlygos. Jų nesude
rinus, išlaikyti kaime žemės ūkio specialistų, matyt, 
nepavyks. Apie tai plačiai konferencijoje kalbėjo Pa
kruojo rajono komunistai. Rajone iš 130 kolūkių bri
gadininkų specialų išsilavinimą turi 56 žmonės, o 41 
brigadininkas teturi pradini išsilavinimą. Tuo tarpu 
vien per 1969-1971 metus iš 164 žemės ūkio specialistų, 
paskirtų Į rajoną teliko 73, t. y. mažiau kaip pusė. Vie
na iš žemės ūkio specialistų keitimosi priežasčių yra 
buitinės sąlygos”. (Ten pat.).
Tai užburtas ratas, į kurį lietuvius komunistus Įstū

mė rusai komunistai. Per 55 metus rusai nepajėgė savo 
žemės ūkio sutvarkyti, o dabar Sniečkus klausimą bando 
išspręsti lenktyniavimu. Komunistas Ladukas jam Įrodo, 
jog tai negalimas dalykas. Atėmus iš Lietuvos ūkininkų 
žemę, joki komunistiniai kadrai iš tos žemės derliaus 
neištrauks.

Ekonomistas Ladukas Įtikinėja, kad tik nauji planai 
kaimams statyti reikalą pataisytų, ir tik tada kaimas gy
vuotų dešimtmečius. Jis ir čia klysta, kaip klydo prana
šai, jo pirmtakūnai. Komunistinis kaimas Lietuvoje “gy
vuos”, kol Lietuvoje bus sovietų karo jėgos ir policija. 
Tas kaimas nurūks dūmais, kaip iš Vilniaus išrūko “ta- 
rybinė” Kapsuko vyriausybė, išbėgus raudonajai armijai.

priemonių priskirtina Ironija, 
kai, pvz., ką nors laikydami 
kvailiu, pavadiname jį išminčiu
mi. švelnios formos ironija va
diname humoru.

Dar truputis apie hiperboles. 
Tai nenatūralus padidinimas ar 
sumažinimas daiktų bei įspū
džių.

Galiausiai — figūros. Kad 
pasakojimas darytų klausytojui 
įspūdį, pasakotojui kartais rei
kia pasakytą mintį ar žodį dar 
pakartoti, kartais į klausytoją 
kreiptis, jį klausti, kartais su
šaukti, kartais kokį žodį pra
leisti — nutylėti. Tokie reiški
niai vadinasi figūromis.

Pabraidžioję truputį po litera
tūros teorijos lankas, grįžkime 
vėl su klausimu: ar mūsiškiai 
recenzentai žvelgia į nūdien Lie
tuvoje išleistas knygas šitokiu 
žvilgsniu, kuris būtų ir mums 
naudingas, ir Lietuvoje gyvenan
tiems rašytojams nekenksmin
gas? Deja, anaitol, ne. 0 kaip 
jie žvelgia? štai, pavyzdys:

Neseniai vienas mūsiškis laik
raštininkas, recenzuodamas per
nai metais išleistą Vilniuje ro
maną, savo recenziją pradeda ši
tokia citata;

“Lietuvos vardas nepaskęs 
bolševikų jūroje, yra, tikrai yra, 
kas pasirūpins, kad žodis “Lietu
va” nuskambėtų per visą pa
saulį lyg vario varpas... Ir visi 
tada pamatys, kad ji neklūpo, 
bet ji gyva ir kovoja, pasiren
gus atkakliai kautis, bet never
gauti...”

Na, pabėręs šitokią citatą re
cenzentas jungia ir savo komen
tarą:

Ne vienas, girdi, perskaitęs 
čia cituojamus žodžius, pagal
vos, kad juos parašė kuris nors 
laisvėje gyvenantis plunksnos 
žmogus, bet tikrovė — esąnti 
kitokia. Jie, girdi, paimti iš 
Lietuvoj išleisto romano... (Dė
mesio, dabartiniai Lietuvos cen
zoriai-, o tuo labiau — NKVD!

Pr. Alš.).
Dar toliau — ir dar daugiau. 

Recenzentas dar jungia ir savo 
samprotavimus, kaip ateityje tą 
romaną būtų galima ir perdirbti. 
Operacijos jam —■ nereikėtų per- 
didelės. Pasiskaitykime:

“Veikalo atomazgoje aprašyta 
Andriaus mirtis: jį, pririštą, prie 
kryžiaus, sušaudo partizanai. Tą 
vietą, laikui atėjus, galima bū
tų praleisti. Ji daug bendro ne
turi veikalo eigai, bet greičiau 
priklijuota, kad veikalas praei
tų pro sovietinę cenzūrą”...

Toliau — dar eilė citatų iš ro
mano, nurodant puslapius. Štai, 
jos:

— Gyvenam kaip žirniai prie 
kelio — kas eina, tas trempia...

— Kiekvienas iš jų nori ma
žąjį sau bernu pasidaryti...

— Kadaise, kai kryžiuočiai ap
gulė Pilėnus, ar tikėjosi lietuviai 
laimėti ? Ne! Ir vis dėlto kovojo.

Ar mūsų vakariečiai recen
zentai dabartinių Lietuvos rašy
tojų romanus, noveles ir kitokių 
žanrų kūrinius recenzuoja lite
ratūriniu atžvilgiu, ar tik kito
kiu masteliu, pvz., kad ir politi
niu, juos matuoja? Deja, dau
giausia, tik politiniu, nes, kaip 
atrodo, tas mastelis yra jiems 
naudingesnis, nežiūrint į tai, kad 
Lietuvoj gyvenantiems rašyto
jams — jis ne tik nenaudingas, 
bet dažnais atvejais, tiesiog, ža
lingas ar, netgi, pražūtingas.

Mat, pažvelgti į kūrinio litera
tūrinę pusę — nėra jau taip pa

prastas ir lengvas dalykas, o j 
politinę •— užtenka išpešioti iš 
veikalo konteksto tik atskiras 
frazes ir, štai, romanas bus iš- 
recenzuotas “mūsų naudai”, at
seit, okupuotoj Lietuvoj gyve
nąs rašytojas lygiai taip rašo, 
kaip mes turėtume ir norėtume 
rašyti. Ko gero, tik imk jį, tą 
Lietuvos rašytoją, ir priimk į iš
eivijoj egzistuojančią Lietuvių 
Rašytojų Draugiją...

Ar daugelis mūsų išeivijos re
cenzentų, aptardami Lietuvoje 
išėjusias beletristines, knygas, 
pažiūrėjo į jas tikrai literatūri
nio vertinimo žvilgsniu? Ar at
kreipė reikiamą dėmesį į tų kny
gų stiliaus vaizdingumo priemo
nes, ypač epitetus, ar paieškojo 
ten ošiančios girios, šimtamečių 
ąžuolų, stebuklingos dainos ir 
pn. Taip lygiai, ar susirūpino 
jie turinyje keliamų įspūdžių 
didinimu, tropų gausa, ar matė 
jie tenai ‘verkiantį dangų” (lie
tui lyjant), arba, ar jie skaldė 
tuos tropus į eilę rūšių: metafo
ras, metonimijas, sinekdochas, 
ironijas, hiperboles ir t. t., ar 
ieškojo jie pavyzdžių bei atitik
menų. Pagaliau, ar jie žvilgte
rėjo metaforų kryptin, ar paieš
kojo “auksinės saulės” turinyje, 
“sidabrinės mėnulio šviesos” ir 
pn.

Taip lygiai, ar atėjo jiems į 
galvą paieškoti beletristiniam 
kūrinyje bekalbančių negyvų 
daiktų — kirvio, akmens ir t. t. 
Gi tokį negyvų daiktų suasmeni
nimą — literatūrinis mokslas va
dina prozopopėjomis.

Arba, o kaip su alegorijomis 
nūdienių Lietuvos rašytojų raš
tuose? Ar jie tik “politikuoja”, 
ar naudoja ir tokias metaforas, 
kur tiesioginė prasmė perkelta 
ne į vieną žodį, bet į visą pasako
jimą? (Kaip kad šv. Rašte, kur 
kalbama apie sėklą, pasėtą įvai
riose dirvose, apie piemenį, ieš- 
.kantį paklydusios avelės ir pn.).

O kaip su simboliais, kur di
delė išminties žmogus vadina
mas Saliamonu, Judas — išdavi
ku, ąžuolas — tvirtumo ženklu, 
rūta Jaunystės etc.

Simboliais taip, pat eina ne tik 
atskiri žodžiai, bet ir ištisi pasa
kojimai. Skulptūroje ir tapy
boje — simboliai vadinami em
blemomis: kryžius — tikėjimo 
emblema, inkaras — vilties 
svarstyklės — teisingumo, erelis 
— galybės, Lietuvos Vytis — 
laisvės gynimo emblema ir t. p.

Dar grįžtant į tropų rūšis, 
paklaustinas, ar žvilgterėja mū
siškiai recenzentai skaitydami 
iš Lietuvos atklydusius raštus, 
kad ir į metonimijas, kurių reikš
mė būtų, kad ir šitokia:

— Gerasis seneli, aš tave 
auksu apipilsiu! — džiugiai su
riko karalius. (Duosiu daug pi
nigų) . Metonimija, tai, kaip ma
tome, pakeitimas, pakaita.

Dar prie stiliaus vaizdingumo

O kai jau nieko lyto nebeliko, 
susidegino ant laužo. Bet never
gavo. Klausyk, Markauskai, — 
nevergąvo!...

— Kitur iš tuščių sodybų ty
liai partizanų niūnuojama dainą:
Lietuvi, Pabučiuok po kojų 
Krauju permirkusią čia žemę. 
Pagerbk kapus tėvų herojų, 
Iš kur airiiai stiprybę semia.

Tikrai, viskas kaip ęią. Vaka
ruose, sukirpta ir parašyta, tik 
vienas klausimėlis recenzentui: 
“Ar verta tai kartoti ir nerti 
autoriui kilpą ant kaklo, šitokiu 
būdu recenzuojant jo knygą?...

Čia tiktų pastatyti ir dar vie
nas klausimas:

— Quosque tandem ? — tai se
nojo senatoriaus Cicerono klau
simas:

— Iki kol, pagaliau ? Kada bus 
tam galas?

Romėnai gi sakydavo: “Cmnia 
rara cara” — Viskas, kas reta, 
brangu.

Atrodo, ar neturėtų mums už
tekti to, kodėl męs turėtume šū
kauti, kelti aikštėn tuos pareiš
kimus, kurie pasitaiko mūsiškių 
Lietuvos rašytojų raštuose, ar 
todėl, kad jiems pakenktume, 
kad jų mintis nutrauktume ir 
burnas užčiauptume, kad jie 
daugiau nebegalėtų atvirai pra
sižioti?... 

_______  »Dalyvaukime Baltų konferencijoje
Kelkim balsą už Lietuvos laisvės 

reikalą prieš Maskvos 
konferenciją

Dar nevėlu registruotis ir vyk
ti į Antrąją Baltų Konferenciją 
Washingtone, kuri įvyks š. m. 
balandžio 15 d. Pietums ($6) 
bei banketui ($8) reikia užsire
gistruoti iš anksto (prieš bal, 
10 <L).

Kalbės žymūs amerikiečių, lieL 
tuvių, latvių ir estų politikos 
bei informacijos žinovai, ir bus 
priimtos Lietuvai svarbios re
zoliucijos. .Pagrindiniai lietuviai 
paskaitininkai bus Dr. Jokūbas 
Stukas, Dr-. Povilas Mažeika, Dr. 
Jonas Balys, Vilius Bražėnas ir 
Gintaras Karosas. Sesijų mode
ratoriai ir panelistai bus kun. 
Kazimieras Pugęvičius, Dr, Jo
nas Genys, Antanas Dambriū- 
nas, Algis Pautienis ir Jack Bur
ges (trečios kartos lietuvis). 
Banketo metu kalbės Dr. Kazys 
Bobelis.

Viso bus 15 trumpų paskaitų. 
Antrą diena bus vien diskusi
jos ir išvystimas strategijos dėl 
informacijos ir dėl Baltijos kraš
tų padėties pagerinimo.- J. G.

Blogai tie namai rieda, 
Kur gaidžiai kiaušinius deda, 
O vištos gieda.

NORIMANTAS DAUJOTAS

LIETUVA MASKVOS
VERGIJOJE ___
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Bet tuo tarybinis žaidimas nebuvo baig

tas. Po kokių penkiolikos dienų laiko vėl 
mūsų kankintojai ir varovai pakartojo sav- 
vo dramatinį Įsakymą. Sušaukė mus nak
ties metu ir šūkaudami, rėkaudami Įsakė 
iš trečio aukšto sandėlio perkelti i pirmąjį. 
Vėl buvo panaudota jų Įprasta sistema. Tu
rėjome viską gabenti greit, be jokios tvar
kos. Vėliau užsidarę rusai patys tikrino. 
Pagaliau po šio patikrinimo jie surado, 
jog sandėlyje yra 1.500.000 (puspenkto mi
lijono) litų daugiau, negu buhalterijos 
atskaitomybės knygos rodo, šįkart musų 
kankintojai “savo” klaidos suradimui te
davė tik dvidešimt minučių laiko, o po to 
aiškiai ir nedviprasmiškai visų vyriausias 
komisaras kontrolierius šaukte šaukė: 
“Jau, esą, duotas Įsakymas, kad atvyktų 
kalėjimo automobilis “Čiornyj voron”, ku
ris inus visus tris (direktorių Kopustinską. 
kasininką Gricių ir mane) pa tupdys lai
kinai Į kalėjimą, o po kiek laiko mes bū
sime sušaudyti.

Nesu bailys, bet šį karą širdis ir krau
jas apmirė. Man dingtelėjo mintis, kad 
klaidos reikia ieškoti ne mažuose bankno
tuose. bet penkšimtinėse (500 litų bankno
tuose). Aš pirniiapsia puoliau tikrinti 
pėukJimtines ir, žiūriu, rusų užrašyta 5,000, 

000, o mūsų knygose 500.000 litų. Pasiro
do, kad jie vieną nulį, tyčia ar ne, prira
šė. ir tas bereikalingas nulis padarė mili
joninę sumą: vietoj pusės milijono, skait
linė ir suma virto 5,000,(XX). Po to mes visi 
3 (10 minučių praėjus) pasikviečiame 
tuos rusus revizorius sandeliu ii’ drąsiai 
jiem pareiškiame:

Dabar mes jau Įsitikinome, kad jūs tik 
bereikalingai mus kankinate, tampote ir 
ieškote priekabių, norėdami mus išprovo
kuoti ir pražudyti... Taigi, jei taip jau 
užsikirtote. nes liesa mūsų pusėje, tai ir 
knygos rodo. — vežkite mus i kalėjimą, 
tačiau žinokite, jog prieš išvažiuodami 
mes surasime progą pranešti Gosbankui 
Maskvoje, kad tokių sabotažnikų, kaip 
jūs. čia nelaikytų... Mes netylėsime!

Toks griežtas mūsų visų atsikirtimas ir 
grasinimas skundu maskviniam Gosban
kui. matyt, pagelbėjo. Nuo tos dienos 
sandėliuose jie nesirodė, negąsdino mūsų 
ir nekliudė savo darbą dirbti.

Rusai laikė mus kaip kokius vergus. Ne 
siskaitr su žodžiais. Bet tokie persekioji
mai ir grasinimai mus padarė nebejaut
riais. apsipratome su tais grasinimais ir 
liovėmės sielotis, žinojome, kad aklai už- 
užsikirtusių komisarų mes neperauklėsi- 
me. žmonėmis jų nebepadarysime ir ne- 
atbaidysime nuo užsibrėžto tikslo mus 
sunaikinti.

DAUG SYKU, GALVOJAU PABĖGTI

Juk jie nebūtų rusiški bolševikai, jęigu 
elgtųsi kitaip ir vieloj neapykantos jų šir

dyse degtų artimo meilės ugnelė.. Tuomet 
jie būtų geri krikščionys ar “džentelme
nai”.

Daug sykių galvojau ir pergalvojau 
kur nors pabėgti iš šio bolševikinio kalėji
mo. bet mano planai ir galvojimai iš
gelbėti savo šeimą ir save visad atsimuš
davo i Maskvos geležinę uždangą. Paverg
tą Lietuvą jau supo geležinė uždanga iš vi
sų pusių. Aš ir visa tauta jautėmės taip, 
tartum būtume sukišti į didelę geležinę 
statinę. Viskas buvo jau per vėlai. Išsigel
bėjimo nelaukėme iš niekur, o jeigu ban
dėme kitaip galvoti, tai buvo tik nereali 
svajonė arba žavus sapnas. Sudiev, lais
vasis pasauli! Pavydėjome tiem, kurie 
kurie buvo apsukresni ir anksčiau mūsų 
atsisaki tarnybų ar buvo bolšęvikų atleis
ti ir su savo šeimomis paspruko į Vokiętiją.

Tiesa, pačioj okupacijos pradžioj ma
žam skaičiui dar pavyko, nedidukais lai
veliais — motorlaiviais Baltijos jūra per
plaukus, pasprukti švedijon: jie, su žve
jų pagalba, sukombinuodavo pabėgimą iš 
Palangos. Kitiem dar pavyko pasiekti va
karus per Punską... Bet ir šiuos kelius 
raudonieji barbarai užtvėrė aukšta geleži
ne tvora. Ilgainiui visuose pasieniuose už
žėlę piktžolėmis visi pasienių takeliai.

įvedus sovietinę santvarką, mūsų gy
venimas pasidarė baisus: vieni kitus Įtari- 
nėjonie, ir vieni kitais nepasitikėjome. 
Ramybės ir džiaugsmo nebepažinojome. 
Tartum voratinkliai mūsų kūne lietė širdį 
ir ją spaudė. Gyvenimas tapo tikra ašarų 
pakalne. Negalėjome atsikratyti nuola

tinio rūpesčio ir baimės dėl savo šeimos. 
Nujautimas mum bylojo, kad kažkas Įvyks 
dar blogesni. Kažkas? ? ... Bet kas? ... Ir 
Dievą maldavome, kad neleistų raudona
jam šėtonui sunaikinti mūsų tikinčiosios 
pamaldžios tautos. Už ką, Dieve, leidai 
užkrauti tokį sunkų, tokį didelį kryžių lie
tuvių tautai?

Nepriklausomoj Lietuvoj man tarnyba 
banke buvo miela ir dirbau su malonumu. 
Buvo rodomas pasitikėjimas tarnautojui, 
jeigu jis sugebėjo gerai pareigas atlikti bei 
buvo sąžiningas, O dabar?... Dirbome 
dienomis ir naktimis, visad užversti nepa
baigiamais, sadistų išgalvotais darbais. 
Todėl visi laukė bent Dievo pasigailėjimo, 
— bet kokio valstybinio pasikeitimo. Mum 
rūpėjo, kad nors trumpam kur nors išva
žiuoti, ypač Į kaimą (mat, ten šiek tiek bu
vo ramiau) ir ten tarp savųjų Liek atsipa
laiduoti, pajusti ir pamatyti šildančio švie
saus saulės kamuolio, pajusti saulės spin
dulių šilimą, pamaytyti kaip žydi gėlps, 
kaip vilnija rugiai ir kviečiai plačiuose lau
kuose. Laukų kvapu pasidžiaugti. Paga
nyti akis plačioje laukų ir miškų panora
moje.

Deja, neturėjome jokių šventadienių, 
jokių sekmadienių. Beprotiškas ir kanki
nantis rusų bolševikinės sistemos išgalvo
tas beprasmis darbas slėgė mus. Negana 
to, mes dar turėjome, nutraukę darbą, 
žygiuoti į gatves ir prievarta, su kitais ver
gais, nešioti didžiulius plakatus su “tėvu” 
Stalinu, Molotovu, Vorošilovu ir kitais So
vietuos dievais. Taip pat buvome verčia

mi nešioti raudoną skudurą. Minios vergų 
buvo priverstos už vergu retežius, skurdą, 
nelaisvę, badą dėkoti komunistams — už 
atneštą randoną Stalino saulę... Ir taip 
ėjo kasdien vis blogyn ir blogyn. Tos ko
munistinės prakalbos,, garbinančios ver
giją ir raudonąją Rusijos imperiją, nuola
tinis melas, šlykšti rusiškoji propaganda 
žrnonėm taip įkyrėjo, kad daugybė lietu
vių palūžo dvasia ir tapo psichiniais ligo
niais. Mes daug ką atiduotume, kad nerei
kėtų eiti Į tas beprotiškas vaikštynes su 
raudonais skudurais, kad nereikėtų gar
binti ir dėkoti už nelaisvę ir vergiją oku
pantui — naujai sukurto sunkių darbų 
kalėjimo prižiūrėtojams ir lietuvių tauįos 
varovams. Bet, mes, perkrauti darbu, 
nedamiegoję, išvargę, nuo tų liaupsinimų 
neištrūktunie. “Rūpestingi” mūsų Gosbali
ko skyriaus komisarai pasistengdavo už
rakinti banko duris ir išstumdavo mus Į 
tas beprotiškas demonstracijas. Jie mokė
jo visus banko darbininkus taip surikiuoti 
vienon grupėn, kad niekas nepabėgtų. 
Nuo demonstracijų pabėgimas buvo pa
kankamas Įrodymas, kad esi antikomunis- 
tas ir liaudies priešas. Tokius be jokių kal
bų suimdavo ir siųsdavo į kalėjimą.

(Rus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“NAUJIENAS"
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2854 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.; PRospect 8-3229 
Rexid. telef.; WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
nuo 7 iki 9 vai. vak. Treč. uždaryta.

Roz. tol. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
KKUIERIJA ir moterų LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
6449 So. Pula.Ki Rd. (Crawford 

Modical Building). Tai. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

falof.: PRospect 8-1717

DR. S. BIEZ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas diena po pietų 1-3; vak. 7-fc 
aktai antradieniais ir penktadieniais 
lYečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas 
- Roz.: 3241 WEST 66th PLACE 

Phono: REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. S El T ON
NKSTU IR ŽLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tslof. 695-0533 

coz Valley Medical Center 
860 Summit St.

SO'JTS 58. ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON

2434 WEST 71st STREET
Ofisas: HEmlock 44849

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais, ir ketvirtai 1—7 vai. 
intrad., penktadieni nuo 1—5. tree 

ir šeštai tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA

5132 So. Kadžio Ave., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat 

siliepia, sKambinti Ml 3-0001.

Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Raxidencijos: 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.

Įvertinti |o nuopelnai Lietuvai ir tautai

!

DAILININKAS ZENONAS KOLBA

GRADINSKAS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

PATI NAUJOJI 
SPALVOTA TV 

LENGVIAUSIAI 
NUSTATOMA 

2512 W. 47 ST. — FR S-19M 
LIETUVI; EIK PAS LIETUVI!

14 d. Hollywood salėje, 2417 
W. 43rd St. Pradžia 8 vai. va
karo. A. Jasas

ATR-CONIMTIONED KOPLYČIOS

REpublic 7-8603 REpublic 7-8K1

Po sunkios ir ilgos ligos kovo 
26 d. mirė dailininkas Zenonas 
Kolba. Gimė 1909 m. spalio 4 d. 
širvintuose, Ukmergės apskrity. 
Amerikoje išgyveno 21 metus.

Antradienį 8 vai. vakaro Ma- 
žeikos-Evans koplyčioje įvyko 
atsisveikinimas su velionui. Ko
plyčia buvo pilna jo gerbėjų ir 
kolegų. Atsisveikinimo progra
mą pravedė inž. Domas Adomai
tis. Po religinių pamaldų, ALT 
vardu atsisveikinimo žodį tarė 
Teodoras Blinstrubas, pabrėžda
mas velionio Kolbos pastango
mis ir iniciatyva kruopščiai pa
ruoštą Genocido parodą, kuri 
parodė pasauliui, kokius žiauru
mus vykdo pavergtoje Lietuvoje 
rusai. Zenonas tikėjo, kad Lie
tuva bus laisva, bet jis rūpinosi, 
kad ji būtų laisva ir nepriklau
soma.

Dail. profesorius Adomas Var
nas nurodė Z. Kolbos nuveiktus 
lietuvių meno kultūrai, kartu ir 
Lietuvai konkrečius darbus — 
Čiurlionio galerija ir Genocido 
paroda, — tai jo didžiausias pa
likimas ateinančioms kartoms.

Jonas Jasaitis LB vardu pa
reiškė užuojautą velionio šeimai, 
žmonai Emilijai, dukrai dail. Da
liai ir jų giminėms.

Dail. Mikas Šileikis, buvęs il
gametis Čiurlionio galerijos di
rektorius, plačiau nušvietė gale
rijos įsikūrimo pradžią ir kokie 
buvo jos principai. Velionis bu-

vo pradininkas ir steigėjas Čiur
lionio galerijos Čikagoje, dėl ku
rios jis dirbo ir sielojosi iki savo 
gyvenimo pabaigos. Nesigailėjo 
nei savo sveikatos, nei išlaidų. 
Jis sumanė ir paruošė Genocido 
parodą ir Genocido albumą, ku
rio, deja, nesuspėjo užbaigti. Iš 
mūsą tarpo jis peranksti išėjo, 
būtu dar daug nuveikęs. Ne vi
si jo kilnūs idealai išsipildė.

Baigdamas savo kalbą M. Ši
leikis savo ir “Naujienų” dien
raščio vardu pareiškė užuojau
ta Zenono Kolbos žmonai Emili
jai, dukrai dail. Daliai, giminėms 
ir jų artimiesiems.

Dail. Vladas Vaitiekūnas pa
reiškė velionio šeimai užuojau
tą dailininkų vardu.

Gražios laidotuvės, 
bet blogas oras

Trečiadienio rytą siautė la
bai didelė sniego pūga. Nežiū
rint blogo oro, koplyčioje susi
rinko daug žmonių atsisveikinti 
su Zenonu ir palydėti į kapines. 
9 vai.' ryto velionis buvo atlydė
tas į Šv. Pan. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje ge
dulingas pamaldas ir mišias at
našavo kanauninkas Vaclovas 
Zakarauskas, ir pasakė gražų 
pamokslą. Giedojo Prudencija 
Bičkienė, Petras Armonas vio- 
lenčele atliko kūrinius. Vladas 
Baltrušaitis prie vargonų.

Iš bažnyčios Z. Kolbos kūnas 
buvo nulydėtas į Lietuvių šv.. 
Kazimiero kapines, palydint apie 
30 automobilių. Grabnešiai bu
vo dailininkai ir kiti' artimi šei
mos draugai. j

Po laidotuvių p-nios Kolbienės 
namuose buvo paprašyti atsilan
kyti laidotuvių dalyviai užkan
džiui.

Ilsėkis, Zenonai, ramybėje. Tu 
atlikti tai, kod mums labai trū
ko. Koresp.

A I PLA> WIIH MAICH

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

(PUTRAMENTA8)
Linksmumo arba liūdesio valando*- 
gražiausios gėlės ir vainikai amu 

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės

ROY R. PETRO (PUTRAMENT/E!
5525 So. Harl.m Ava. — 586-1220

GELBS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GELINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834

TtVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

1410 So. 50th Avė., Ciceru
Telef.: TOwnhall 3-2108-3

Laidotuvių Direktoriai

•845 SO. WESTERN AVB.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

Apdraustas perk ra ustymas 
iš įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai.: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak. 

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

j

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

Lietu vi v kai be: kasdien nuo pirma, 
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadieni ir 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 
ryto.

vaL ryto. sek-i

Tol.: HEmlock 4-2413 
7!o? So. MAPLEWOOD AVE

CHICAGO. ILL. 60629

>■
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Našlių klubo veikla
Chicagos Našlių 

ir Pavienių Draugiško klubo 
šokių vakaras vyko kovo 18 d. 
Holh-wood salėje. Kiek teko 
patirti iš valdybos, parengi
mas buvo gana sėkmingas. Pri
sirinko pilna salė narių ir sve
čių, kurie. Jurgio Joniko or
kestrui grojant, smagiai pasi
šoko. Padaryta gerokai pelno 
prie baro ir užkandžių. Valdy
ba reiškia padėką atsilankiu
siems svečiams, spaudai ir 
dijo valandėlių vedėjams 
suteiktą paramą, susietą 
parengimo išgarsinimu.

Bendrai imant, klubas gerai 
gyvuoja, — turi gana didelį 
skaičių narių, ir vis dar naujų 
prisirašo. Teko nugirsti, kad į 
klubą ketina įsirašyti plačiai 
žinoma organizacijų veikėja, 
ponia Rožytė Didžgalvienė. 
Mes jos su nekantrumu lauksi
me sekančiame klubo susirin
kime, kuris įvyks balandžio

Kas kalčiausias dėl 
maisto kainų kilimo

Darbo Statistikos Biuro pra
nešimais, vartojimo prekių 
kainos per praeitą vasario mė- 
nseį pakilo daugiau kaip buvo 
pakilusios per 9 mėnesius, o 
Chicagoje pakilo daugiau net 
kaip per dvejus praeitus me
tus. Labiausiai pakeltos mėsos 
kainos, kadangi mėsos produk 
tai yra išskirti iš tiesioginės 
kainų kontrolės. Spaudos pra- 

asli u k ių nešimais, Chicagos šeiminin
kės organizuoja masini maisto 
krautuvių boikotą, v

Agrikultūros . departamento 
pranešimų, per praeitus 20 me
tų farmose kainos už produk
tus pakilo tik 6 nuošimčiais, 
tačiau pardavimo kainos did- 
menomis per tą patį laiką pa
kilo 20 nuošimčių, o pardavi
mo kainos mažmenomis pa
kilo net 43 nuošimčiais.

Agrikultūros departamentas 
kaltę už kainų kilimą suverčia 
algų kilimui, kadangi aukštes-

nės darbininkams 
liančios maisto paruošos ir pa
skirstymo kainas.

Farmerių uždarbiai per tuos 
20 metų iš 41 cento nukritę iki 
38 centų nuo dolerio tuo tarpu 
kai algos per tą laiką pakilu
sios 2.3 kartus, o algos manu
faktūroje ir pardavimo bizny
je pakilusios net 2.5 kartų.

Prezidento patarėja vartoji
mo dalykams Mrs. Virginia 
Knauer pataria, kol mėsos kai 
nos nukris, pirkti “substitu
tus” (proteinij pakaitalus) 
kaip žuvį, kiaušinius ir pieno 
produktus, kurie esą “įmano
mai pigesni”, arba paukštieną, 
kuri yra žymiai pigesnė už 
galvijų mėsą.

MOKSLAS IR TURTAS

TRYS MODERNIŠKOS

MASZNOJsS VIETA

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. 0AIM1D
<605-07 So. HERMITAGE AVENUE
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Turtuolis paklausė mokytą 
žmogų:

— Kodėl prie turtuolio durų 
dažnai gali pamatyti mokytą, o 
prie mokyto žmogaus durų tur
tuoliai beveik niekad neateina?

— Dėl to, kad mokyti žmonės 
moka vertinti turtą, o turtin
gieji retai temoka vertinti moks
lą.

Tek; YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:

Čiurlionio Galerijos steigėjui ir jos 
Pirmininkui,

DAILININKUIZENONUI KOLBAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAV 
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

V. Tumasonis, M. D., S. C 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.« HEmlock 4-2123 
Rezid. tele... Glbsen 8-6195

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

. p. Šileikis, o. p.
AA ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
S* Aparatai - Protezai. Med. Bap 

dažai. Speciali pagalba kojom:
* (Arch Supports) ir L L

Valj 9—4 įr 6—8 šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629

Telef.: PRospect 6-5084

POEZIJOS VEIKALAI
I 

Poezija — kaip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia i 
lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas Į 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

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

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

Kišeninio formato, 157 psL S2.00.
5. Butky Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL S1,5O.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psL Kama S3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eiles, 105 psl. S2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. S2.00.

12. Hadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTE. Eiliuoti pasakojimai apie 
išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
'Anykščiu Šilelis0, vertimas, 42 psl. $2.00.

14. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. S1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktina lyrika, 167 psl., S3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. S2,5O.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1.00.
18.
19.
20.
21.

mirus, 
jo žmonai Emilijai, dukrai dail. Daliai ir 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą

Čiurlionio Galerijos Legalusis 
Direktoriatas

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Ilk Phone: OLympic 2-1003

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

■„ help your* <*> 
heart fund” 
teip your HEART

■ '*'* ... J

Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00 
Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eiles, 70 psl., $1.00. 
Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50. 
Alfonsas Tyruolts, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktine, 180 psL $3.00. 
Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai. 

psL $1.00. r 
24. Adomas Jasas,

Norėdami Įsigyti 
raštinę arba uisakyti

BUK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00.

šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujiem 
paštu, pridedant čekį ar piniginį orderi.

1739 Se. Halsted SL, Chicago, 111. 60608 *
A
W

VINCENTA BIČIŪNAS - SYKAITE
Gyv. Town of Lake apyl.

Mirė 1972 m. kovo mėn. 29 dieną, 5:30 vai. p. p., sulaukusi 78 me- 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 50 metu.
Paliko nuliūdę: duktė Josephine Eicas, jos vyras Anthony, gyv. 

Ra n go r, Midi., 2 sūnūs — Edward, jo žmona Frances ir Steve, 3 anū
kai — Roberta Stacker, Bettys ir Sylvia Dičiūnas, proanūkas Anthony 
Stuckcr ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4605 So. Hermitage Ave.
Šeštadienį, balandžio 1 dieną 9:30 vai. ryto bus lydima iš koply

čios į §v. Kryžiaus parapijos bažnyčią, o po palaiminimo bus laido
jama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Gedulingos pamaldos bus pirmadieni, balandžio 3 dieną 9:00 vai. 
ryto Šv. Kryžiaus bažnyčioje.

Visi a. a. Vincenta Dičiūnas giminės, draugai ir pažistami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse jr suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Duktė, sūnūs, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Geraldas F. Daimid ir Dovydas P Gaidas 
Telef. 927-1741.

.Ą-'Į'IL L ĮLĮWĮIH.<!.mwmLI^^ --I-Jį i -J.ILL..JJI1
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GEORGE F. Rl'DMINAS
3319 <o. LITUANICA ANE. TeL: Y Aras 7-l!3o-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WE81 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671

11028 SOUTHWEST HK.HWAY, Palos Hills, III. 974-4410

[’. J. RIDIKAS
3X54 So. H AUSTEI) STREET Phone: YArds 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. 
649 EAST 162nd ST.
^owth- Holland, Illinoia

Phone Commodore 4-2z28
Phone COmmodore 4-2228
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VAŽIUOJU ŽUVAUTI
REAL ESTATE.

A. i L. INSURANCE A REALTY

Kainagargos

DOLERIS

neapsimoka, 
jau nebeliko 
pasakoja. —

Bulding 
žurnalo 
suruoš-

viena 
ežeru 
nebe- 
mote-

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai. Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių R*iki«

vena Calumet parko apylinkė
je. Jis yra pasiilgęs lietuviškų 
parengimų ir lietuviškos pub
likos.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir jungimai

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
TeL: REpublic 7-1941

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archar 
Chicago, Ill. 60632. Tai. YA 7-5980

landijoje yra dideliu ežeru, tu-j 
rinčių labai mėlyna ir švaru' 
vandeni. Žinojau, kad Boto-;

CALUMET PARKE SAVININKAS 
PARDUODA 5% kambarių mūrini su 
garažu. Centrinis oro vėsinimas, filt
rai ir drėgmės reguliatoriai, 
nuo mokyklos. ~'

Priims geriausią pasiūlyma.
Tel. 389-5836.

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ Į

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

LAIMINGI NAMAI
2 BUTŲ PO 5 KAMBARIUS veik 

naujas mūras. Patogi vieta — blokas

yra apie 80

kad ji turėjo savo 
visus žuvavimui 

prietaisus, kirmi- 
gerai žinojo visus

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
, visoms progoms.

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

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

10% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
.'alinus ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421
6200 So. WESTERN ĄVE.

M. A.ŠIM KUS
Real Estate, Notary Public 

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

kitoki blankai.

GRAŽIOJE MARQUETTE PARKO apy
linkėje išnuomojamas kambarys. 
Galima naudoti visą butą su esamais 
patogumais. Pageidautinas vyresnio 

amžiaus blaivus vyras. 
Skambinti tel. 737-7794.

A. G. AUTO REBU1LDERS
Čia 'automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, savVYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, RL Virginia 7-774/

Buvau iš anksto informuo-* 
kad Naujoje Zelandijoje

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tol. WA 5-2737
3333 So. H«lrt»d St., Chicago, 111. 60608. — T»l. 254-3320 

įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certlfikatai.

V. VALANTINAS

naujas uiiuao. x

V. .. . nuo Marquette Parko. Atskiri sildy-
Įvertintas S2o,700. Naujas garažas. S43,000.
1C1O nOCHlIUTna / _ ____ _ __ Z . - v-rrrro-r -rz-, -.r- -

daiktus i paimtus kambarius ir 
tuojau išvažiuoti.

— Čia žuvauti 
Rotorua ežeruose 
žuvies, — ji man
Be to, čia ir leidimas žuvauti 
dabar negalioja...

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARLATAS — VERTIMAI 

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

H0MF INSURANCE

• Rotorua, Naujoji Zelandija, ziejus ir senienas, kurios dar 
^rieš kelionę, o vėliau ir pa- yra užsilikusius Rotorua mies- 
rioje kelionėje skaičiau kelias te.
trumpas istorijas apie Naujoje

’Zelandijoje gyvenančių mažą has.
inaori tautelę ir aj)ie maori ko-Įpats geriausias žuvavimas yra 

bet pa- 
esa ličiuose eže- 

Ten žuvauti lengviau ir

was su atsikėlusiais britais. Bri- ne salos pakraščiuose. 
Jai buvo geriau ginkluoti ir ap- čioje saloje 
^dairesni, todėl prieš šimtų me- ruošė.
Tų vykusias kovas jie lengvai žuvis yra geresnė.
Jaimėjo. Maori kovojo strėlė- 
Įnis ir vėzdais, tuo tarpu bri
tai kovojo pačiais naujausiais 
4o meto šautuvais ir geru ki
niečių gamintu paraku.
. Pasirodo, kad britai patys i 

nesimesdavo. Jie sani- 
vietos gyventojus, kad
i mūši. Jie duodavo C C

ištikimiesiems, o vė-

Jnūšius 
įlydavo 
“inestųsi 
.ginklų
Jiau dar pridėdavo jiems ir pi
nigų. Kovas pabaigė patys ma
ori, kai vienas jų vadukas per
simetė pas britus.

Maori dabar yra išsimėtę po 
visą salą, bet daugiausia jų 
koncentruojasi Rotorua mies
telyje. Rotorua buvo maori 
sostinė. Dabar Rotorua mieste 
yra didelis maori muziejus, 
kuriame gali pasižiūrėti i 
pjaustytus ir tašytus Įvairius 
stabus ir stabelius. Įdomu juos 
pamatyti, nes gali iššifruoti, 
kuo maori tikėjo. Reikia pri
pažinti, kad bent tie maori, 
kuriuos aš sutikau, senais sa
vo tautos dievais jau nebetiki. 
Kaip mes nebetikime Krivių 
Krivaičiais, taij) maori nebe
tiki prieš metų išpjausty
tais salos dievais.

Naujoje .Zelandijoje

todėl ten rengiausi du zuikius 
nušauti; maori sostinę pama
tyti ir pažuvauti. Man bran
giau kainavo, bet abu dalykai 
pasisekė.

Nuskridęs į Rotorua, tuojau 
pasiėmiau kambarį. Pasirin
kau patį geriausią viešbuti. 
Didmiesčiuose pasirinkau pati 
geriausių, tai mažuose mieste- 

' linose knekvienam patariu 
taip daryti. Mes, amerikiečiai, 
esame pripratę prie švaros. 
Naujosios Zelandijos gyven
tojai taip pat yra švarūs, bet 
vienų ir kitų švaros sąvokos 
gal ne vienodos. Kai paimsi 
geriausią kambarį, tai bent ži
nai, kad jis yra jiats švariau
sias.

Viešbutyje pasakiau, kas esu 
ir ko noriu. Kai priminiau, 
kad noriu pažuvauti, tai tuo
jau prie manęs prisistatė ge
riausioji ežerų žinovė ir 
geriausių žuvautojų. Aš 
nepažįstu ir kelių į juos 
žinau. Pasirodė, kad ta
riškė buvo maori tautelės narė, 
senų maori ainė. Ji buvo kraš
to, salos ir ežerų specialistė. Ji 
man neleido ir pailsėti, savo

Maori ainė, vežiojanti turistus ir žuvautojus. Ji mane nuvežė į Taupo ežerą, 
kur pavyko pagauti skanios žuvies. Ji yra dviejų vaikų motina ir oficiali 

Rotorua gidė, apšviečianti turistus apie maori praeiti ir dabartį.

LIVE IN HOUSE KEEPER 
Own room. Near North Apt. 
One adult. Good salary. Must 

have good references & 
speak Some English.

SU 7-0520

— Jurgis Oniūnas, New York, 
N. Y., elektronikos inžineri
jos senjoras Manhattan kolegi
joje, išrinktas atstovu i Jauni
mo kongresą. Jis priklauso atei 
tininkų organizacijai, įsteigė 
ir redagavo “Ateities Aušrą”, 
priklauso tautinių šokių gru
pei.

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

ban
džiau daugiau patirti apie ma
ori tautos istoriją, bet tai ne 
toks lengvas dalykas. Matyt, 
kad nepataikiau sutikti toki 
žmogų, kuris šios tautelės is
toriją gerai žinotų. Esu tikras, 
kad tokiu žmonių vra ne vien 
pačių maori tautos narių tarpe, 
bet ir kitataučių, gyvenančių 
Naujoje Zelandijoje. Buvau 
pasiruošęs apžiūrėti visus mu-

............ " " ' T 1 r —1 " ' " i»i— . ir-

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.

Kieti viršeliai 54,00, minkšti — 53.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago. Ulinoii 60608

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pi<ui ir «ąžiningM patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Ilgų metę patyrimas. 

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. T«I. WA 5-92M

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pust knyga. Kaina $1.50

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

šiai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. M»agustaičio knygą galima gauti ‘'Naujienose” darbo valandomli 
Kas negali užeiti į “Naujienas” tai prašomas persiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu-

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knyga pasiusime.
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— Tai kur galima gerai pa
žuvauti? — jos paklausiau.

— Reikia važiuoti į Taupo 
ežerus, — ji man pasakė.

— O kaip ten nuvažiuoti. — 
paklausiau.

— Nesirūpink, aš tave nuve
šiu. — ji pasakė.

Pasirodo, 
automobilį, 
reikalingus 
nūs ir labai
kelius. Tuojau mudu sutarė
me, kad laiko negaišdami, iš 
važiuojam. Ji dar turėjo nuva
žiuoti namo ir pasakyti šeimai, 
kad išvažiuoja į Taupo.

Iš Rotorua miestelio, sto
vinčio ant Rotorua ežero krau
ti, mudu pasileidome į įlietus. 
Ji kelius gerai žinojo, todėl 
greitai važiavo. Kelias siauras, 
bet geras. Jis beveik tuščias, 
labai retai sutinki atvažiuojan
čią mašinų. Greičiau randi pa
kelėje šokinėjančius įvairius 
žvėrelius, negu žmones. Pra
džioje važiavome lygumomis, 
bet vėliau kelias įvedė į didelį 
mišką. Tai buvo Naujoje Ze
landijoje garsus 
miškai.

Taupo ežeras
mvliu nuo Rotoruos. Amerikos 
keliais tokią distanciją tuojau 
nuvažiuotume, bet N. Zelandi
joje paėmė porą valandų. Aš 
nesiskundžiau, nes turėjau pro
gos pasižiūrėti į gamtos vaiz
dus ir augančius medžius.

(Bus daugiau)

Doleris 
Doleris 
Doleris 
Doleris 
Doleris 
Doleris 
Doleris 
Doleris

p^oto mums duoda.
— kvailo paguoda, 
glosto visus.
— kipšas baisus.
meilę gamina.
ardo šeimyną.
perka namus, 
nuperka mus.

Balys Pavabalys

DAR APIE JOHN 
E. PAKEL

John E. Pakel. Chicagos Tau 
pymo ir Skolinimo bendrovės 
viceprezidentas, šiomis dieno
mis gavo padėkos laišką iš 
Morion kolegijos. Tos kolegi
jos komercinio 
to
reiškia padėkų 
kel už jo labai 
skaitą, skaitytų 
deniams.

John E. Pakel
John Pakel Sr. sūnaitis. Jis dar 
tebestudijuoja Loyolos univer
sitete ir taij> pat dirba bendro
vėje. Jis yra Chicago Chapter 
Amerikos taupymo bendrovių 
instituto narys.

dapartamen- 
vedėjas jWilbert F. Doak 

jaunajam Pa- 
turiningą pa- 
kolegijos stu-

vra įnirusio

— Visos lietuvių organizaci
jos kviečiamos dalyvauti su 
vėliavomis demonstracijoje, 
kuri įvyks šeštadienį, 11 vai. 
ryto Civic Centre Plaza.

— Lietuviai, vykstą į rytdie
nos demonstraciją miesto cen
tre galės pasinaudoti specia
liais autobusais. Keturi 11 vai.1 
išvyksta nuo Marquette Parko 
parapijos bažnyčios ir vienas 
nuo Brighton Parko- bažnyčios.

— Montrealietis , Pr. Baltuo
tus, šaknų skulptūrų kovo 18— 
25 parodą turėjęs .amerikonams 
Hartforde Phoenix 
salėse, pakviestas 
“Laiškai Lietuviams” 
ti parodą Jaunimo centre Či
kagoje. Parodos atidarymas 
ivvks balandžio 21 d. ir tesis 
iki 26 dienos.

— Akordeonistas Juozas War 
putas dalyvavęs buvusioje šal- 
timiero radijo programoje, 
dažnai kviečiamas solo pasiro
dymams įvairiu klubu bei drau- 
gijų meninėse programose. Gy-

Su Pakel šeima aš jau drau
gauju per daugeli metų. Su 
John Pakel Sr. toji draugystė 
prasidėjo prieš keturiasdešimt 
su viršum metų. Gerai pažino
jau ir jo sūnų, John Pakel Jr. 
Jo netikėta mirtis buvo didelis 
smūgis ne tik Pakelių šeimai, 
bet ir bendrovei, kuriai jis 
buvo pradėjęs labai sėkmingai 
vadovauti kaipo prezidentas.

Dabar jau pradeda pasireikš 
ti ir jaunasis John E Pakel. 
Kaipo senam Pakelių draugui 
man tai suteikia , didelį malo
numą. W. B. Sebastian V

JOHN E. PAKEL,

Chicagos Savings & Loan bendrovės 
viceprezidentas, dabartinės bendrovės 
prezidentės Philomenos Pakel sūnus.

— Robertas Bakutis ir Wil
liam Baltutis iš Marquette Par
ko apylinkės baigė Northern 
Illinois universitetą DeKalb 
mieste. Taip pat baigė Bar
bara Bauža iš Roselando ir 
Carol Gedmint iš Chicagos piet
vakarių apylinkės. Iškilmin
gas diplomų Įteikimas bus bir
želio 3 d.

— Paul Sadauskas, Mar
quette Park Terrace apylinkės 
namų savininkų draugijos pir
mininkas daro žygius kartu su 
tos organizacijos valdyba,, na
riais ir aplinkos gyventdjais 
įsteigti parką’ prie 77-tos ir 
Springfield Aye.

— Steve Puidokas ir Bill Ar
kus, St. Laurence ir Conant 
aukšt. mokyklų senjorai, iš
rinkti į geriausių Chicagos ir 
apylinkių krepšinio žaidėjų 
grupę — All Stars. Chicagos 
.Tribune dienraštis ir .Coca Co
la bendrovė jiems ruošia pager 
bimo 'pobūvį balandžio 5 d. 
Conrad Hilton viešbutyje. Bus 
įteikti auksiniai krepšinio ženk 
lėliai. Paskutinėse 10 rungty
nių S. Puidokas įmetė 248 krep 
sius. Jo vidurkis yra 20 krep
šių kiekvienose žaidynėse.

— Pavasarinių gėlių porodos 
Lincoln ir Garfield parkų gė
lynuose yra atidarytos. Lan
kymo laikas nuo 9 vai. ryto iki 
9 vai. vakaro. Parodos veiks 
iki balandžio 9 d.

— šeštadienį, bal. 1 d., 10 vai. 
ryto šauliai dalyvauja Chica
gos miesto centre, Civic Plaza, 
ruošiamoje demonstracijoje.

Šaulių vadovybė
— “Grandis” Čikagos jau

nimo tautinių šokių grupė, glo
bos ir rūpinsis Vasario 16-to- 
sios gimnazijos šokėjais, ku
rie atvyksta į laisvojo pasaulio 
lietuvių IV-tąją tautinių šokių 
šventę.

— Gediminas Mikalauskas, 
New York , N. Y., mechaninės 
inžinerijos studentas City ko
legijoje, išrinktas Jaunimo 
kongreso atstovu. Jis priklau
so skautų organizacijai ir yra 
jaunųjų skaudi d-vės draugi
ninku.

— Venecuelos Lietuvių De
jos valdyba ir nariai sutiko pa
rūpinti nakvynes ir teikti vi
sokeriopą paramą bei globą at
vykstantiems iš Venecuelos lie
tuviams į Jaunimo Kongresą ir 
Tautinių šokių šventę. Kazys 
Ulevičius yra tos draugijos pir
mininkas, Genovaitė Baradie- 
nė — vicepirm., Valerijonas 
Pocius — sekr., Aleksas Vil-

čiūnas — ižd., Leonas Kava
liauskas — iždo sekr., Aleksas 
Bagdonas ir Barbora Vildžiū
nienė — parengimų vadovai, 
Stasys Pretkelis — ūkvedys. 
Draugija ruošia pobūvį balan 
džio 8 d., B. Pakšto salėje.

— Kęstas Reivydas, Los An
geles, Calif., pedagogikos stu
dentas, išrinktas atstovu į Jau
nimo Kongresą. Jis yra skau
tas ir draugovės adjutantas, 
priklauso šv. Kazimiero para
pijos chorui, Tautinių šokių 
grupei “Audra” ir Jaunimo 
dramos sambūriui. Moko tau
tinius šokius šeštadieninėje li
tuanistinėje mokykloje ir yra 
Jaunimo Metu komiteto moks
leivių sekcijos vedėjas.

* Vanda ir Jonas Stankai, 
statybos bendrovės savininkai, 
paaukojo 500 dol. IV-sios Tau
tinių šokių šventės reikalams 
ir dalyvaus Vajaus lėšų telkimo 
bankete, Beverly Country club, 
Chicagoje. (Pr).

♦ IV-ios Tautinių šokių šven
tės Vajaus lėšų telkimo komite
tas ruošia banketą balandžio 
22 d. — šeštadienį, Beverly 
Country Club, 8700 Western 
Avenue. Bilietų bei informaci
jos reikalu skambinti: 865-1456 
L. Dargienei arba John Evans: 
RE 7-8600. (Pr).

6 KAMBARIŲ LIUKSUS 15 m. mū
ras — arti Kedzie ir 81 St. Centrali- 
nis oro. šaldymas, kilimai, įrengtas 
beismantas. $30,900.

2 BUTŲ MŪRAS, namas — geras, 
išnuomotas, kambarių sistema. Arti į 
rytus nuo mūsų. Tinka pensininkui 
gražiai gyventi ir gauti dolerių prie
dą. Kaina $21,000.

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

TIKRAI 1% AUKŠTO 2 butų mūras 
20 metu. 2 auto garažas. Gazo base
board šildymas. Gražus, sausas Įreng
tas beismantas. Marquette Parke. — 
$35,000.

10 BUTŲ MŪRAS, apie $14.500 
nuomos, Marquette Parke. Kaina 
$74,700. Investuokite pelningai ir 
saugiai. ,

DIDELIS 6 kambarių mūras. Mo
dernus 2 auto garažas, kabinetų vir
tuvė, gazu šildymas. Puikus namas 
gyventi Marquette Parke. $22,500.

ŽEMES — 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, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40,500.

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 
gal, karštu vandeniu šild. gazu. mo
dernios vonios. Mūr. garažas. Mar
quette Parke. $52.000.

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

LABAI GERAS 10 butų mūras. 2 
automobiliu mūro garažas. Marquette 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE 
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

Call: Frank Zapolis 
3208^ W. 95th St. 

GA 4-8654
X.

Hre ana Casual Company

Federslinių Ir v«(sti|os pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

N«kilno|amo turto pirkimai 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS 

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

Tel. 436-7878

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Talžomi auto motorai, ztabdtial, 

tun«-ups ir t. f.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327




