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S. VIETNkmAS PLEČIA PUOLIMUS PIETUOSE
SEN. McGOVERN GERA ORGANIZACIJA 

LAIMĖJO ^CONSINO RINKIMUS
New Yorko meras Lindsay pasitraukė

MILWAUKEE. — Wisconsino pirminiai rinkimai davė neti
kėtai didelį laimėjimą sen. McGovernui, kuris tarp 12 demokratų 
kandidatų laimėjo 30 nuošimčių visų balsų. Jam labai 'daug pa
dėjo jaunimas, kurio privažiavo iš kitų valstijų. Jis gerai pasirodė 
ne tik universitetų miestuose, bet gavo daug balsų ir iš ūkininkų, 
darbininkų rajonų. Antroje vietoje buvo Alabamos gubernatorius 
Wallace su 22% balsų. Toliau sekė sen. Humphrey su 21%, Muskie 
— 10%, Jackson — 8%, Lindsay — 7% ir kiti po 1%. Po šių 
rinkimų New Yorko meras Lindsay paskelbė, kad jis iš varžybų 
pasitraukia. Respublikonų balsuotojai 97% balsų atidavė prezi
dento Nixono kandidatūrai. ’ ....

• KOMUNISTAI ŽYGIUOJA PIRMYN 
ŠIAURĖJE IR PUOLA PRIE SAIGONO

SAIGONAS. — šiaurės Vietnamo jėgos pradėjo puolimą nau
jame fronte 75 mylios nuo Saigono. Toliau vyksta stiprūs puoli
mai šiaurinėje Quang Tri provincijoje ir, orui negerėjant, Ame
rikos aviacija mažai tegali saigoniečiams padėti. Iš Amerikos 
į Ramųjį vandenyną siunčiama dar 20 didžiųjų B-52 bombonešių. 
P. Vietnamo prezidentas Thieu pasakė per radiją kalbą, kurioje 
nurodė, kad komunistai siekia užimti dvi šiaurines provincijas. 
Jis įsakė kariuomenei jokiu būdu jų neatiduoti priešui.

Sen. McGovern labai patenkin
tas rinkimų rezultatais, nes vi
si pranašai kalbėjo, kad Wis- 
consine gerai pasirodys sen. 
Humphrey arba sen. Muskie. 
Wisconsinas yra sen. Humphrey 
kaimynas, tačiau jo rėmėjų ei
lės sumažėjo. Sen. McGovern 
pranašauja, kad merui Lindsay 
pasitraukus, jo rėmėjai pereis 
pas McGovern, nes jų politinės 
pažiūros ^panašios. Humphrey 
gavo daug balsų juodųjų rajo
nuose Milwaukee, tačiau jų ne
užteko geresnei vietai gauti.

• Didelį smūgį Wisconsine ga
vo sen. Muskie kandidatūra. Net 
ir jo rėmėjai sako, kad jis nemo
ka vesti geros kampanijos. Jis 
norįs, visiems įtikti ir nieko ne
užgauti. Politikoje tokia taktika 
neveikianti.

Didžiausia sensacija . laikoma 
gubernatoriaus Wallace užimta 
antroji vieta. Jis džiaugias^ kad 
jo kampanija privertusi ir jo 
konkurentus kalbėti apie tokius 
dalykus, kurie rūpi balsuoto
jams. McGovernas niekad anks
čiau nekalbėjęs apie reikalą su
mažinti mokesčius, o dabar jis 
irgi tą klausimą savo kalbose, 
keliąs. Wallace nuomone, jo ge
ri pasirodymai Floridoje ir Wis- 
sonsine atidarys Washingtono 
politikams akis — o tai ir esąs 
jo kampanijos tikslas.

Dar viena staigmena, kad ir 
Milwaukee lenkai neparėmė sen. 
Muskie, kiek jie būtų galėję pa
remti. “Edžiu Sixtus Marei-: 
szewski”, kaip lenkai vadina 
sen. Muskie, gavo pietiniame 
Milwaukee daugiausia balsų, ta
čiau daug lenkų balsavo už ki
tus kandidatus. Stebėtojai gal
voja, kad balandžio 25 d. Penn- 
sylvanijoje Muskie pralaimės 
senatoriui Humphrey, o McGov
ern jį sumuš Massachusetts rin
kimuose. Tuo atveju, sen. Mus
kie gali susipakuoti daiktus ir 
grįžti į Washingtona, nes jo vil
tys gauti demokratų partijos 
nominaciją visai pranyktų. Lig
šioliniai jo pasirodymai pirmi
niuose rinkimuose aiškiai paro
dė, kad sen. Muskie nėra halsų 
medžiotojas ir prieš prezidentą 
Nixona jis neturėtų jokių šan
sų.

Gerų naujienų 
laikraštis

FAIR OAKS. — Kalifornijo
je prieš pusantrų metų buvo 
pradėtas leisti naujas laikraštis 
“The Good News Paper. Jis ne
rašydavo apie nusikaltimus, ne
laimes ar katastrofas, bet kel
davo tik linksmas, geras žinias. 
Pavyzdžiui, laikraštis skelbdavo: 
pernai Amerikoje 196,459,483 
piliečiai nepadarė jokio nusikal
timo. Universitetuose 4,896,720 
studentų* nedalyvavo jokiose de
monstracijose ar riaušėse.

Dabar atėjo diena, kada laik
raštis turėjo paskelbti ir blogą

IŠ VISO PASAULIO

WASHINGTON  AS. — Laivy
no sekretorius John Chaffe pa
sitraukė iš pareigų. Manoma, kad 
jis bandys laimėti Rhode Island 
senatoriaus vieta.

WASHINGTONAS. — Atsto
vų Rūmai atkreipė dėmesį į pa
jamų mokesčių pildytojų biznį 
ir rengia apklausinėjimus. Per 
metus mokesčių pildytojai uždir
ba Amerikoje 500 milijonų dol. 
Čikagoje suimtas vienas toks mo
kesčių ekspertas Clifford Blount, 
325 E. 58 st. Jis tyčia įrašydavo 
savo klijentams didesnes išlai
das, kad jie daugiau pinigų gau
tų iš valdžios atgal. Jis jau bu
vo baustas už panašius nusikal
timus 1963 m.

DETROITAS. — Michi gano 
demokratai ruošia iškilmingus 
pietus, kuriuose dalyvauti pa
kviesti sen. Humphrey, McGo
vern, Muskie ir negrė atstovė 
Chisholm. Alabamos guberna
torius Wallace užsigavo, kad De
troito demokratai nepakvietė ir 
jo, kartu su kitais kandidatais. 
Jis išsinuomavo didelį stadijoną 
ir tuo pačiu metu Detroite ruo
šia savo didelį mitingą.

MIAMI BEACH. — Po sun
kios vėžio ligos Miami mirė bu
vęs kongreso atstovas iš Harle
mo, Adam Clayton Powell, su
laukęs 63 m. mažiaus. Kongrese 
jis išbuvo nuo 1945 iki 1970 m.

New Yorko kataliku 
turtai - 643 mil.

NEW YORKAS. — Katalikų 
archidiocezija New Yorke pa
skelbė savo pajamų — išlaidų 
apyskaitą, kurią padėjo sudary
ti žymi sąskaitybos įmonė. New 
Yorke, dešimtyje apskričių, gy
vena 1,8 milijonai katalikų. Baž
nyčios turtai siekia 643 milijo
nų dol.

Apyskaitoje skelbiama, kad 
pernai arkivyskupija išleido dau
giau, negu surinko. Išleista 127.5 
mil. dol., o gauta pajamų —

125.9 mil. dol.
Apie 90% viso turto yra pa

statuose: bažnyčiose, mokyklo
se, vienuolynuose. Kai kurių pa
statų vertę labai sunku nustaty
ti, nes jie kartu sudaro ir archi
tektūrinę vertę. Žemė, ant ku
rios stovi šv. Patriko katedra, 
vertinama apie 30 mil. dol., ta
čiau niekas nežino, kiek verta pa
ti katedra.

Apyskaitoje nėra religinių or
dinų vedamų 69 mokyklų vertės 
ir įvairių kapinių turtų. Jie ga
lėtų pakelti visą turtą 10%.

žinią — jis jau bankrutuoja. Ka
dangi tokios žinios skelbimas bū
tų prieš leidėjų principus, žinia 
apie biznio nesėkmę paskelbta 
kitoje spaudoje.

įvairiu išdaigu išgalvoja ne tik Amerikos studentai, bet ir Europos. Olandijoje, Eerbeeke, penki 
studentai atkreipė praeiviu dėmėsi, sakydami kalbas nuo aukšty stulpu. Jie kalbėjo apie badau-

, jančius Afrikos žmones.

JAV PRIPAŽINO BENGALŲ VALSTYBĘ Važiuoja siūlyti
WASHINGTONAS. — Valstybės sekretorius Rogers ant

radienį paskelbė, kad Amerika pripažįsta nepriklausomą Ben
galijos valstybę, buvusi Rytų Pakistaną ir laukia tarp abiejų 
šalių gerų, draugiškų santykių. Amerika padės Bengalijai iš
spręsti sunkius atsistatymo ir šalpos klausimus, pareiškė Rogers. 
Iš Amerikos į Bengaliją grįžta buvęs Amerikos konsulas Rytų 
Pakistane Herbert Spivack, kuris ir perduos Bengalijos premjerui 
prezidento Nixono laišką apie pripažinimą.

Valstybės departamentas pa
aiškino, kad pripažinimo sutei
kimas susivėlino, nes Bengali
joje buvo svetimos kariuomenės 
daliniai. Tik neseniai jie buvo 
išvežti..’

Bengalijai reikės dar daug pa
vargti, koF ji sutvarkys savo gy
ventoju aprūpinimo reikalus. 
Chitagdngo uoste yra paskendę 
kelį laivai, kurie neleidžia Į uos
tą Įplaukti laivams su javais ir 
kitomis siuntomis. Apie 25 už
sienio šalpos organizacijos siun
čia bengalams reikmenis, tačiau 
juos sunku iškrauti ir nugaben
ti ten, kur tų reikmenų reikia. 
Uoste stovi 12,000 tonų skardos 
lakštų, naudingų namų staty
bai, čia yra 75,000 antklodžių, 
200,000 tonų javų. Trūksta dar
bininkų iškrauti laivams, trūks
ta baidokų ar sunkvežimių mais
to produktams išvežioti po visą 
kraštą.

Indijos premjerė Gandhi par
lamente pareiškė, kad Indija pa
laiko su Pakistanu glaudų kon
taktą ir yra ženklų, kad bus grei
tai galima žengti taikos derybų 
link. Maskvoje lankosi Indijos 
užsieniu reikalu ministeris, ku
ris ten ir susitiko su pakistanie
čiais. Didžiausia kliūtis taikos 
deryboms yra Indijoje laikomi 
Pakistano kareiviai, karo belais
viai, kurių yra apie 93,000. Pa
kistano valdžia reikalauja, kad 
Indija pirma sugrąžintų belais
vius, tada būsią galima kalbėti 
apie draugišką ateitį. Indija at
kerta, kad ji nepasiruošusi duoti 
Pakistanui keturias divizijas pa
tyrusių kareivių, kol nebus Įro
dymų, kad Pakistanas tikrai no
ri taikos.

Bengalijoje atvirai pradėjo 
veikti Maskvos komunistų parti
ja, kuri daugelyje vietų agituo
ja gyventojus prieš premjero 
Rahmano vyriausybę. Kada vy- 
riaušybė nutarė kiekvienam su
grįžtančiam pabėgėliui duoti po 
100 rupijų namams atstatyti, 
komunistai ėmė reikalauti, kad 
kompensacijas gautų ir visi ki
ti gyventojai, likę namuose ka
ro metu. Miestų tarybos taip ir 
padarė. Gautus pinigus išdali
no visiems namų savininkams, 
kurie visi gavo po tokią mažą 
sumą pinigų, kad nė vienas ne
galėjo savo namų pataisyti, ne
kalbant jau apie jų iš naujo pa
statymą.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦

Apie 5,000 komunistų ka
reivių pradėjo puolimą 60 my
liu nuo Saigono, Prezidentas 
Thieu pasakė Jtariuoiuenei skir
tame Įsakyme; “Visos šalies li
kimas dabar jūsų rankose”.

* Belfaste sprogo 3 bombos, 
du asmenys sužeisti. Slaptoji ai- 
riii armija pareikalavo, kad bri
tų kariuomenė būtų išvežta, o vi
si suimti airiai — paleisti.

Argentinoje apie 20,000 
žmonių sukėlė, riaušes Mendozos 
mieste dėl elektros pabrangini
mo. Vienas civilis žuvo ir 13 
buvo sužeistų.

< Nedidelė bomba sprogo so
vietų liaudies meno parodoje 
Hollywoode. Sužeistų nebuvo. 
Policija patyrė, kad sprogimą 
sukėlė žydai.

< Kubos premjeras kaltina 
Kanados policiją, kuri ieškoda
ma, kas susprogdino Kubos pre
kybos atstovybę, padarė jai dar 
daugiau žalos, laužydama duris 
ir primušdama kelis kubiečius 
tarnautojus.

Pentagonas pripažino, kad 
žvalgyba žinojo, kad komunistai 
laikė apie 100 tankų demilitari
zuotoje zonoje, tačiau lėktuvai 
jų nepuolė, nes to neleidžia Že
nevos sutartis. Dabar tie tankai 
stumiasi Į priekį Pietų Vietna
me.

Sandy Duncan neseniai turėjo akies 
operaciją ir viena akimi nebemato. 
Ji tačiau ruošiasi šį rudeni naujai te- 

fevixijos programai.

Amerikos javų
WASHINGTON S. žemės 

ūkio sekretorius Earl Butz va
dovauja delegacijai, kuri ši šeš
tadieni važiuoja Į Maskvą. Jo vi
zitas yra atsakymas Į gruodžio 
mėnesio vizitą, padarytą Ameri
koje sovietii žemės ūkio minis- 
terio Vladimiro Mackevičiaus.

Amerikos vyriausybė tikisi, 
kad sovietai sutiks pirkti iš Ame 
rikos nemažus kiekius javų: ku
kurūzų, sojos pupelių, avižų, 
miežių. Kremliaus vadams nu
tarus-padidinti mėsos~'ir..pieno 
ūkį, jiems reikės pašaro.

Deryboms trukdo dar neiš
spręstas sovietų skolų Amerikai 
klausimas. ŠĮ mėnesį vėl bus 
sprendžiamos tų skolų iš karo 
laikų problemos. Amerikos biz
nieriai laukia susitarimų, nes 
jie Įžiūri Sovietų Sąjungoje gerą 
rinką savo gaminiams.

Javų pardavimas sovietams 
šiek tiek palengvėjo, nes uostų 
darbininkų unijos jau neberei- 
kalauja, kad bent pusė visų javų 
būtų gabenama Į sovietų uostus 
Amerikos laivais.

Brazilija šelpia 
mažesnius kaimynus

RIO DE JANEIRO. — Eko
nomiškai stipri Brazilija pasku
tiniu metu pradėjo plėsti savo 
Įtaką kaimyninėse Pietii Ameri
kos valstybėse. Antradienį Bra
zilijos prezidentas Medici susi
tiko su Bolivijos prezidentu Su
arez ir Corumba mieste pasira
šė sutartį, pagal kurią Bolivija 
gaus ekonominę Brazilijos pa
ramą. Bolivija gaus 5 mil. dol. 
vertės mašinų keliams statyti ir 
brazilai inžinieriai padės juos 
projektuoti. Anksčiau buvusios 
Bolivijos skolos Brazilijai pra
tęstos dar 20-čiai metų. Brazi
lija sutinka pirkti daugiau Bo
livijos žibalo.

Nuo pernai metų pradžios 
Brazilija davė kreditų Bolivijai, 
Urugvajui ir Gvijanai. Brazilai 
agronomai ir inžinieriai dirba ir 
Paragvajuje. Kai kuriose šaly
se kariuomenę treniruoja Brazi
lijos karininkai.

Argentinos, Čilės, Urugvajaus 
komunistai kaltina Braziliją, kad 
ji nemažai prisidėjo prie Bolivi
jos kairiųjų valdžios nuvertimo. 
Brazilija nesigina, nes jos kari
nei valdžiai maloniau matyti kai- 
minystėje panašias draugiškas 
vyriausybes. )

♦ Britų spauda skelbia, kad 
prezidentas Nixonas skrisdamas 
į Maskvą sustos Airijoje.

Reikalauja išleisti 
Simą Kudirka 

c. i.

Pastangos išlaisvinti Simą 
Kudirką turi atgarsio amerikie
čių tarpe. New Yorko, Queens 
-dalies karo veteranai — katali
kai savo leidiny “Cathvet” (ko
vo mėn. laida) persispausdino 
New Yorko milijoninio tiražo 
dienraščio “Daily News” kovo 5 
d. straipsnį apie pastangas gel
bėti S. Kudirką — surinkti pa-; 
rašus peticijai ir ją. Įteikti pre
zidentui R. Nixonui prieš jam 
lankantis Maskvoje bei siekti, 
per atstovus, Įvairių JAV vals- 
tijii seimeliuose (assembly ar se
natuose) priimti rezoliucijas, ku
riose JAV prezindentas prašo
mas, jam Maskvoje gegužės mėn. 
lankantis, kreiptis Į Sovietų val
džią, kad šioji paleistų iš darbo 
stovyklos Simą Kudirką ir leis
tų jam su šeima atvykti į JAV.

Veteranų leidinys Įdėjo peti- 
cij os tekstą, -su palikta,vieta. pa
rašams ir pridūrė: žygiai gelbė
ti S. Kudirką turėtų priminti, 
jog santykiai tarp JAV ir mono
litinės raudonojo sąmokslo vals
tybės šiuo metu visai nėra taip 
sklandus, kaip atrodytų... “žvė
ries prigimtis nepasikeitusi ir 
neatrodo, kad ji pasikeistų” — 
teigia veteranų laikraštis. Jų or
ganizacijos Queens narių skai
čius siekia apie 10,000 ir jų da
bartinis pirmininkas yra lietu
vių kilmės — Vincent Aboyas.

Pastangoms išlaisvinti Kudir
ką vadovauja komitetas “Ame
ricans for Simas”. Jo adresas: 
Mrs. Daiva Kezys, 62-15 69th 
Place, Middle Village, N. Y. 
11379. (E)

Švedija nedarys 
žygių dėl vizos

MASKVA. — Sovietų amba
sada Stokholme paskelbė, kad 
ji nedavė vizos Švedijos Mokslų 
Akademijos sekretoriui dr. Kari. 
Ragner Gierow, kuris planavo 
atvežti į Maskvą rašytojui Sol- 
ženicinui 1970 m. skirta Nobelio 
premiją: medalį ir diplomą. Bu
vo planuojama įteikimą suruošti 
privačiame Maskvos bute, šį sek
madienį. šalia medalio premija 
turėjo ir 83,000 dol., kurie pa
dėti Solženicino vardu į vieną 
Šveicarijos banką.

Sovietų rašytojai jau nekartą 
yra gavę literatūros Nobelio pre
mijas. Jei rašytojas pataikau
ja sovieti] režimui, kaip Michai
las šolochovas, tai jam buvo 
leista premiją 1965 metais atsi
imti Stokholme. Kitas rašyto
jas — Boris Pasternak buvo pri
verstas atsisakyti 1958 metų 
premijos, nes knyga “Dr. Živa- 
go” nebuvo parašyta pagal ko
munistų vadų nurodymus.

Švedijos užsienio reikalų mi
nisterija pareiškė, kad sovietų 
vizos nedavimas yra sovietų rei
kalas ir jokių žygių dėl to Šve
dija nenumato daryti. Pats Sol- 
ženicinas nieko nekalba apie vi

jau nuo Naujų Meti] Ameri
kos spauda kalbėjo apie numa
tomą priešo ofenzyvą, žvalgyba 
pranašavo, kad puolimas Įvyks 
iš Laoso, centrinėse Vietnamo 
aukštumose. Komunistai tačiau 
pradėjo ofenzyvą šiaurėje, per 
demilitarizuotą zoną. Kad Ve
lykų metu puolimo niekas ne
laukė, rodo ir tai, kad abu svar
biausieji amerikiečiai: kariuo
menės vadas gen. Abrams ir am
basadorius Bunker buvo išvy
kę iš Pietų Vietnamo, pirmasis 
pas savo šeimą Į Tailandiją, o 
ambasadorius — pas žmoną Į 
Nepalį.

šiaurės Vietnamas savo lai
mėjimus pietuose vadina trium
fu. Saigono marionetės negalin
čios susilyginti su “liaudies pa
triotais”. Kaip iki šiol, taip ir 
dabai1, Hanojus neprisipažįsta, 
kad jo kareiviai kovoja Pietų 
Vietname. Tos galingomis ra
ketomis ir moderniausiais tan
kais ginkluotos jėgos esą parti
zanai, Viet Congas. Jų melui nie
kas pasaulyje- jau nebetiki.
-- Hanojus /paskelbė mobiHzaei-^ 
ją savo pietinėse provincijose, 
nes laukiama didelių Amerikos 
aviacijos puolimų. Gyventojai 
raginami statyti slėptuves, už
drausti visi susirinkimai. Hano
jaus spauda . Įspėja Amerikos 
valdžią nesitikėti oro karu nu
galėti vietnamiečius.

Amerikos senate sen. Goldwa- 
teris kritikavo vyriausybės poli
tiką ir pareiškė, kad dabar lai
kas nuspręsti, ar toliau bus žai
džiama ar aviacija tikrai bus pa
naudota priešo strateginiuose 
punktuose. Jis siūlo bombarduo
ti Haifono uostą ir kitus tiekimo 
taškus.

Sen. Mansfieldas pasisakė 
prieš bombardavimą, kuris karo 
neišspręsias. Jis tik duosiąs dar 
daugiau amerikiečių belaisviij ir 
prarasiąs daugiau lėktuvų. Se
nato daugumos vadas siūlo visiš
kai iš Vietnamo pasitraukti. At
ėjęs laikas P. Vietnamui “ar žu
vauti, ar nuplauti sliekus”.

Hue miesto gyventojai, priė
mę apie 100,000 pabėgėlių iš 
šiaurės, prisimena su nerimu 
1968 m., kada komunistai 22 die
nas valdė Hue ir išžudė 5,000 gy
ventojų.

WASHINGTONAS. — Jorda
no karalius pasitikrino sveikatą 
Walter Reed karinėje ligoninėje 
ir išvažiavo atostogauti į Flori
dą. ________

♦ Televizijos žvaigždė Johnny 
Carson prašo teisme skyrybų. Jis 
su žmona jau susitaręs dėl turtų 
pasidalinimo.

zos nedavimą. Ankstyvesniame 
pasikalbėjime su Amerikos spau
dos atstovais Solženicinas pripa
žino. kad yra galimyb. kad pre
mijos Įteikimą valdžia gali suar
dyti. “Tam nereikia nei didelės 
galios, nei inteligencijos, pridė
jo rašytojas.

Stebėtojai galvoja, kad Sol
ženicino pasikalbėjimas su ko
respondentais supykino sovietų 
valdžią ir ji nutarė švedo su pre
mija neįsileisti.



ALFONSAS NAKAS

DETROITO LIETUVIU BENDRUOMENĖJE
Windsoro Aušros mergaičiy saldžios melodijos

Kovo 26 ko ne valandą važia
vome Ambasadoriaus tiltu iš 
Detroito j Windsorą, į Aušros 
vardo mergaičių kvarteto kon
certą. Diena buvo saulėta ir vė
juota, todėl fabrikų dūmai ne
gaubė Detroito upės. Tik ne
matėm laivų, tik melsvai balto 
ledo luitai, tartum didelės žu
vies žvynai, dengė vandenų ma
sę, lyg būtų gruodis, ne kovo pa
baiga. O juk dar savaitė kita, 
ir ledlaužiai praskins kelią, ir 
vandenynų laivai pajudės į abi 
pus?s, nešdami alkaniems mies
tams gėrybes. Važiavome til
tu, kaip sakiau, beveik valan
dą. nors jo ilgis tik apie pus
antros mylios. Mat, pasirodo, tą 
gražų sekmadienio vidudienį į 
Windsora veržėsi vien pora šim
tinių lietuvių. Atsidusome leng-.

vai tik tuomet, kai imigracijos 
valdininkų vartai liko užpakaly.

Ukrainiečių Prosyita salės sce
noje stovėjo keturios jaunos, 
aukštos, linaplaukės mergaitės, 
tautiniais rūbais pasipuošusios. 
Kiekviena rankoje laikė po bliz
gančią mikrofono lazdelę, šypso
josi ir laukė. Scenos pakrašty 
su akordeonu ant krūtinės sto
vėjo ramus, giedras jaunuolis. 
Windsor© lietuvių vardu j publi
ką kalbėjo Stasys Naikauskas. 
Jis paaiškino, kad tuojau dai
nuos Nijolė Giedriūnaitė, Aldo
na Tautkevičiūtė, Rūta Čeršku- 
tė ir Dana Kozulytė, o akompo- 
niatorius-akordeonistas, tai An
drius čerškus. Dvi panelės bai
gusios muzikos mokyklas ir vie
na iš jų yra muzikos mokytoja. 
Trečioji šešerius metus grojusi Windsor© lietuvaičiu Aušros kvartetas koncerto metu 1972 m. kovo 26 d. Iš kairės: akomponiatorius 

Andrius Čerškus, Dana Kozulytė, Rūta Čerškutė, Aldona Tautkevičiūtė ir Nijolė Giedriūnaitė.
Nuotrauka Kazio Sragausko

Puiki akordeonistė Kristina Puidaitė Aušros kvarteto koncerte 
Windsore kovo 26 dieną atlieka dalį programos.

Nuotrauka Kazio Sragausko

spektaklių (Čikagoje buvo du 
spektakliai). Rašytos ne bet 
kieno, o vyro su erudicija, vieno 
rimčiausių muzikos kritikų, ne
bijančio pasisakyti ne vien tei
giamai, jeigu to reikia, prof. Vla
do Jakubėno. Štai ką jis kovo 
25 d. Draugo “Mokslo, meno, li
teratūros” priede apie Grandinė
lės šokius rašo: “—dauguma šo
kių ir turėjo tam''tikrą, aiškiai 
parodytą liaudies gyvenimo fa
bulą, stilingai įterptą ir jais iš
reikštą. ‘Grandinėlės’ šokius cha
rakterizuoja didelis įvairumas 
išbaigtai atliktų detalių; kas 
ypač svarbu — šias detales jun
gia ryškiai jaučiamas platesnis 
planas, kuris irgi yra išbaigtas, 
su įdomiai kontrastuojančiais 
scenovaizdžiais.

Šokėjų technika, mimika, vai
dyba yra tiek sklandi, jog sunku 
tikėti, kad turime reikalo ne su 
profesionalais, bet su mokykli
niu jaunimu (pabraukta cituo
jant, A. N.)”. Toliau recenzijo
je prof. VI. Jakubėnas primena, 
kad Grandinėlės šokius lydinti 
muzika neturėjo nė vieno liau

ja! tą patį vakarą turi būti de- 
velande, namie, ir pirmadieniui 
ruošti pamokas.

Paskutinė proga "Jūratės 
ir Kastyčio" bilietams
K. V. Banaičio 3 veiksmų ope

ra “Jūratė ir Kastytis” statoma 
Čikagoje, Marijos mokyklos au
ditorijoje; Pasaulinė premjera 
įvyks balandžio 29 d., šeštadie
nį, 8 vai. vakare. Kiti trys spek- 
thkliai bus: balandžio 30 d., 3 
vai. po pietų, gegužės 6 d., 8 
vai. vakare; ir gegužės 7 d.. 3 
y ai. po pietų. Šią operą stato 
penkiolikos metų sukaktį švęs
dama Čikagos Lietuvių Opera. 
Spaudoje ne tik po kelius kar
tus jau buvo talpinti dideli skel
bimai, bet ta tema buvo parašy
ta ir visa eilė straipsnių. Operos 
plakatai Detroite yra iškabinti 
Lietuvių namuose ir Vlado Pau
žos Neringos vitrinoje.

Lietuviškos operos gerbėjai de- 
troitiečiai, kurie neturi kas jiem 
bilietus Čikagoje iš anksto nu
pirktų, privalo nebedelsdami bi
lietus užsisakyti paštų. Rašyti

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI /
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

k _■ _ JI , - ----------—-----------------------------------------

akordeonu, o ketvirtoji — vėl 
mokytoja. A. čerškų kartais pa
vaduojanti akordeonistė Kristi
na Puidaitė, kurios solo atlieka
mus dalykus irgi šiame koncer
te girdėsime. O kai programos 
vidury išgirsime deklamuotoją, 
tai bus Laima Tautkevičiūtė. Pa
galiau, kas gi šį nuo 1965 metų 
veikiantį, anksčiau bevardį, da
bar Aušros vardą gavusį kvarte
tą lavina, prižiūri? Tai Valė 
Tautkevičienė; moteris, kuri ne
baigė ir nelankė jokios konser
vatorijos, bet kuri labai mėgs
ta muziką, ypač dainą, ir kuri 
dar labiau mėgsta dirbti su jau
nimu.

Žiū, mergaitės ėmė suptis į 
šonus, riktelėjo akordeonas, mi
krofonų galvutės pakilo prie lū
pų ir į salę pasiliejo J. Gaižaus
ko “Pavasaris”. Sekė T. Maka- 
čino, Petrošiaus, A. Bražinsko 
dainos. Tiek pradžiai.

Kai už’ minutėlės vėl scena at
sivėrė, tai ant kėdės, pačiame 
viduryje,, pačiame priekyje, sė
dėjo viena geltonjįlaukė merge
lė, irgi tautiniuose rūbuose, akor
deoną ant kėlių pasidėjusi. Ji. 
pagrojo po.trumpą G. Gudauskie
nės ir V. Jakubėno kūrinį. Kaip 
pagrojo! Pirštai pašėlusiu grei
čiu lakstė klavišais ir kiekvie
nas garsas buvo muzika, muzi
ka. Kristina Puidaitė tikrai bu
vo puiki!

Antrukart grįžo- kvartetas. 
Scenos pakraščiuose augo pušys, 
o vidury — degė laužas. Susėdę 
jos ir dainavo A. Raudonikio 
“Prie laužo”, paskui B. Budriū- 
no “Pavasarį”, paskui B. Gor- 
bulskio “Pušys kalne”.

Gai srena vėl atsidarė, tai ant 
grindų gėlių buvo prikreigta.

Dabar atėjo ta pati jauniausia, 
gal dvylikos, gal metais kitais 
vyresnė, Laima Tautkevičiūtė. 
Man kažkas pašnabždėjo: “Ar
gi jai Binkio Gėlės iš šieno? Ši
tokia... vaikas!”. O ji ėmė rink
ti gėles į puokštę ir pradėjo. Ne, 
ne. Ji nebuvo perjauna, nes ji 
aktorė. Tikri aktoriai gali ir ne 
pagal amžių vaidinti. Ji “išpuo
šė visus svirnelio kampelius”, ji 
svajingai koketavo su laukiamu 
berneliu ir kai ji baigė, tai aud
ra plojimų ilgai nenutilo. O aš 
programos lape šalia Laimos pa
rašiau: “geriausia iš visų!”.

Atėjo kvartetas nebe tauti
niais rūbais, o baltomis palai
dinukėmis (bliuskutėmis) ir juo
dais, trumpais . sijonėliais. Ke
turios dainos, viena už kitą gra
žesnės. Po “Subatėlės” publika 
šaukė “bis”, bet nekartojo jos 
nieko — nei dabar, nei vėliau.

Kristina Puidaitė irgi tauti
nius rūbus iškeitė Į šviesaus gin
taro spalvos balinę suknią ir nie
kaip negalėjai tikėti, kad čia su 
akordeonų sėdi . penkiolikmetė 
gimnazistukė. Kai ji virtuoziš
kai pagrojusi tris dalykus ėjo 
nuo scenos, publika taip pašėlu
siai ėmė ploti ir šaukti “bis”, kad 
mergaitei .nieko kito nebeliko 
daryti, kaip tik sugrįžti ir pa
skutinį kūrinį pakartoti.

Pabaigai kvartetas scenon grį
žo pačiu įdomiausiu apdaru: vi
sos ilgomis, žaliomis sukniomis, 
ilgomis tautinėmis juostomis per 
liemenis sujuostomis. Paskuti
nės penkios dainos buvo pačios 
subtiliausios, kitos net nostal
giškos, bet gražiausiai sudainuo
tos. Nors kvartetas ir turi šiek 
tiek problemų, ypač aukštose 
gaidose (kurias galėtų apdoroti

Su Grandinėle šis 
savaitgalis

Sakau su sekmadienio popie
tė, o šis savaitgalis todėl, kad, 
girdėjau, nemažas Cleveland© 
jaunimo būrys į Detroitą atva
žiuojąs šeštadienį ir vietiniai 
jaunuoliai jų čia laukia išsižioję.. 
Sekmadienį, balandžio 9 d., 3 vai. 
po pietų Crestwood Auditorijoje, 
1501 N. Beech Daly Road, Dear
born Hits., Mich. Clevelando 
Grandinėlės jaunimas duos seniai 
lauktą nenutrūkstančio šokio 
spektaklį.

Kaip minėjau pereitą kartą, 
po Čikagos mums jau reklamuo
tis nereikia. Grandinėlės belauk
dama, Čikaga ją išreklamavo 
puikiausiai. Naujienų skaityto
jai, pavyzdžiui, buvo sužavėti 
įdomiu, objektyviu ir kartu po
zityviu A. P. straipsniu “Kon
troversinė ‘Grandinėlė1”, tilpu
siu kovo pradžioje (nepasižymė
jau datos). Bet kadangi tas 
straipsnis buvo rašytas prieš ! 
Grandinėlės viešnagę, tai jis ir- • 
gi priklauso reklamai. Užtat de- 
troitiškį skaitytoją žadindamas, 
pasinaudosiu citata iš recenzijos, 
rašytos, aišku, po Grandinėlės

dies instrumento, o išgautas 
skambesys vistiek buvęs liaudiš
kas.

čia Grandinėlės reklamavimą 
ir baigsiu. Girdžiu, kad į detroi- 
tiškį Grandinėlės spektaklį ruo
šiasi atvažiuoti žmonės iš toli
mų Michigano užkampių. Nu
jaučiu, kad vietiniai suplauks 
taip gausiai, kaip į Vasario še
šioliktosios minėjimą. Tai dar 
kartą bilietų iš anksto neįsigiju- 
siai publikai primenu: atvažiuo
kite visa valanda anksčiau, nes 
didelėje maišaty užtruksite ir 
su mašinų pastatymu, ir prie bi
lietų kasos. O Grandinėlė vėluo- 
kančių negalės laukti, nes šokė-

adresu: Marginiai, 2511 W. 69th 
St., Chicago, Illinois 60629. Į 
voką įdėti čekį, sau adresuotą vo
ką su pašto ženklu ir įrašyti bent 
du pageidavimus atvejui, jei pir
mo pageidavimo bilietai jau bū
tų išpirkti. Bilietų kainos: 10, 
9, 8, 7 ir 5 doleriai. Jeigu bus 
atsiųsti pigesni bilietai, negu pir
mu pageidavimu prašyta, pini
gų likutis bus grąžintas.

© Didžiausias moterų priešas 
yra moterys.

q Nebūk šakotas — visi už
klius.

a Mokslas kišenės neplėšia.

GEROS DOVANOS
Šios knygos parduodamos dabar "Naujienose" w 

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

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik —.________ $3.00
Minkštais viršeliais tik ______________ _ . ______$2.00

Dr. A. J. GussenAUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai Vietoje $2.00 dabar
tik ------------------------------------------------------------------- -- $1.50

Galima taip pat užsisakyti paštu,;atsiuntus čekj <rba 
money orderi.

NAUJIENOS,.
1739 SO. HALSTED ST, CHICAGO 8, Il.i.

What if we told you 
to cough up $18.75 
or else?

PER ANNUM PER ANNUMANNUM

Chicago Savings
and Loan Association

INSVW
UP TO 

S20.000.

ON CERTIFICATES
OF S5000 OR MORE

I *

Two Year Maturity

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

CHICAGOS TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖ dėl bet kokių jūsų namo pa
gerinimų duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. O 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 I:

Philomena D. Pakel, President
J 6245 So. WESTERN AVE. TEL.: GR 6-7575
* HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat. 9 to 12:30

V

parepetavę su geru muziku), ap
lamai paėmus, dainuoja švelniai, 
kultūringai ir labai nuoširdžiai. 
Akordeonistui reikia duoti kom
plimentą už prisitaikymą, dai
nininkių neperrėkimą. Daininin
kių šypsenos dainuojant tai vie
na kitai, tai publikai, labai na
tūralios ir mielos. Tvarkoj ir jų 
sukiojimasis į viena kitą ir į 
publiką, lengvas judėjimas. Tik 
žiūrovą gerokai išblaško kai ku
rių dainų metu perdidelis siūba
vimas, plakimasis į šonus. Tebū
na šios pastabos priimtos neužsi- 
gaunant.

Per lygiai valandą koncertas 
užsibaigė. O būtų neprailgę ir 
dvigubai, ir tris kartus tiek. LB 
Windsoro apylinkės pirm. Vin
cas čerškus, visiems už viską 
dėkodamas, ypatingai iškėlė po
nios y. Tautkevičienės nuopel
nus ir Įteikė jai aukso raidėmis 
rašyta lentą su Jaunimo kongre
so šūkiu: “Jaunimo darbas ir 
širdis — lietuvių tautos ateitis”. 
Buvo prisiminta, kad kvartetas 
yra turėjęs astuonias išvykas į 
kitus miestus ir palinkėta sėkmės 
ateičiai.

Kitoje salėje prie vaišių stalu 
Windsoro ir Detroito lietuviai 
gražiai bendravo iki pavakario. 
Namo grįžome niūniuodami anų 
šviesių mergaičių šviesias me
lodijas ir Detroito upės melsvi 
ledynai saulės laidoje daug links
miau žėrėjo. ••

You -wouldn’t like it, of courae.
Yon see, one of the nice 

things about buying U.S. Savings 
Bonds is that you don’t have to.

That’s because you happen 
to live in a free country -where 
nobody forces you to do anything.

Rather, your country asks 
that you simply consider the 
many advantages of Savings 
Bonds.

First of all, if you think 
they’re a get<ich-quick scheme, 
forget it Bonds aren’t for you. 
They only pay off in the long 
haul For a quick return, there 
are a lot better ways to make 
a buck.

They do pay off, however. 
Handsomely, as a matter of fact-

A little over 4 dollars for 
every 3 you invest Plus, the 
privilege of buying the new 5% 
Freedom Shares along with 
your Bonds.

But these are the selfish 
reasons for buying Bonds.

Good, but selfish.
There’s one other very im

portant reason why Amerioeab 
already own over $52 lallica 
in Bonds.

It’s called pride.
It just so happens diat moat 

Americans still choose to think 
this is the best piece of real 
estate going.

If you happen to be one of 
these Americans who thinks 
there’s something to this cuuaSry 
of ours, -why not buy into it

Sign up for the Payroll Sav
ings Plan where yon wack.

Or go to your bank.
And cough up that $18.75. 
Please.

Take stock in America
Bujr U-S. Savings Bonis & Freedom Shares

NAUJIENOS
1739 So. Halstcd Street Chicago, Ill 60608
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Pasikalbėjimas apie 1700(1 
lietuvių protestą 

keleiviai sėdi galinėje 
traukinio vagono

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose 

metams _____________
pusei metų _____ ~~
trims mėnesiami______
vienam mėnesiui .__ i.__

Kitose JAV vietose:
metams___________ ___
pusei metų

trims mėnesiams __
Į vienam mėnesiui __

Kanadoje:
metams _______ __
pusei metų _______
vienam mėnesiui '

Užsieniuose:
metams___________
pusei metų . 
vienam mėnesiui

$6.00

$12.00
$3.00

$13.00

— $12.00
_ $7.00
— $3.00

$11.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
HL 60608. Telef. HAymarket L6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

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

Du 
požeminio 
sėdynėje ir, galvas sukišę, skai
to vakarinį laikraštį. Jų dėme
sį patraukė antro lanko (To
ronto Star turi tik 5 lankus) 
pirmutinis puslapis. Ten esąs 
gan stambia antrašte straips-’ 
nis apie 17000 lietuvių skundą 
J. Tautoms ir Maskvai. Kovo 
28 dienos laidoje smulkiomis 
detalėmis aprašyta kaip J. Tau
tų sekretorius Kurt Waldheim 
gavęs ir kaip Vakarus pasiekęs 
išsamus dokumentas apie ka
talikų persekiojimą Lietuvoje. 
Kita to skundo kopija buvusi 
pasiųsta komunistų 
vadui Brežnevui.

Straipsnį perskaitę 
leiviai diskutuoja jo
Apie uždarytas kunigų semina-

partijos

abu ke- 
detales.

rijas, vienuolynus, mokyklas. 
Neliesdami daugiau semina
rijų problemos, jie apsistoja 
prie straipsnyje * išvardintų, 
buvus 32 dienraščių. Tą skai
čių abu keleiviai laiko gerokai 
išpūstu. Jie geriausiai prisi-

trys tvirti dienraščiai. Ne re
guliariai pasirodžiusių dienraš 
čių jie nenori nė minėti.

Vyresnysis, jau kiek žilste
lėjęs vyras, tęsdamas pokalbį, 
abejoja ar čia nebūsią kas nors 
bendro su naujai organizuoja
ma parama Lietuvoos perse
kiojamai bažnyčiai. Aną sek
madienį, rinkliavos metu ir
jis įmetęs porą dolerių.

Jaunesnis atsakydamas tvir
tina, kad tas 17000 parašų tu-

Apie laikraštinius 
straipsnius

Ilgoką “Naujosios Vilties” 
žurnalo 3-čio nr-io recenziją pa
rašė Kajetonas “Naujienose” 
(kovo 4 ir 6 d.). Mes nelaukiame, 
kad visi mūsų žurnalą tik gir
tų. Kritiškos pastabos kartais 
yra labai naudingos, pvz. nuro
dymas, kad J. Račiūno išleistose 
knygelėse “Vanago plunksna” ir 
“Vanago snapas” buvę sudėti 
A. Vanagaičio eilėraščiai. Ta
čiau norime pasisakyti vienu rei
kalu, būtent, apie laikraštinių 
straipsnių persispausdinimą. Re
cenzentas parašė: “Neabejotina, 
kad “Dirva” turi daugiau skai
tytojų negu čia minimas prieš 
metus pradėtas leisti žurnalas.

Atgaivins apžėlusias rinkas
Sovietų valdžia, pažadėjusi krašto gyventojams pa

gaminti pakankamą būtiniausio maisto kiekį, priėjo išva
dos, kad visoje Sovietų Sąjungoje reikia atgaivinti prieš 
50 metų panaikintas miestų ir miestelių rinkas. Pravdoje 
paskelbto straipsnio autorius neprisipažįsta prie didelės 
sovietų planuotojų klaidos. Jis kalba apie būtiną reikalą 
įvesti “kolchozines rinkas”. Įvairių sovietų ministerijų 
atsokamingi pareigūnai keliais atvejais svarstė reikalą ir 
priėjo išvados, kad iki šiol naudotos maisto gaminimo ir 
paskirstymo priemonės nebetinka.

Statistikos duomenys rodo, kad visoje Sovietų Rusi
joje ir rusų okupuotuose kraštuose dabartiniu metu yra 
41 milijonas karvių. Šios karvės turi pagaminti pieno ne 
tiktai sovietų policijai, karo jėgoms, komunistų partijos 
nariams, bet padarytas pažadas dalį pagaminto pieno 
duoti ir krašto gyventojams. Iki šio meto pienu galėjo 
naudotis tiktai privilegijas turintieji valdžios žmonės. 
Taip pat paaiškėjo, kad 16 milijonų karvių priklauso 
tiktai kelis akrus turintiems kolchozų darbininkams.. So
vietų valdžia nustatė, kad tos 16 milijonų karvių aprūpi
na pienu didesnį gyventojų skaičių, negu sovietų kolcho
zuose esančios karvės.

Statistikos duomenys rodo, kad visoje Sovietų Są
jungoje kelis arus turintieji žemdirbiai pagamina dau
giau bulvių, negu didžiausius žemės plotus turintieji so
vietų valdžios kolchozai. Bulvės užauga ir kolchozų že
mėje, bet kolchozų vergai nepajėgia tų bulvių laiku nu
imti ir susandėliuoti, kaip tai padaro kelių arų. savininkai.

Dar aršiau yra su žaliavomis. Sklypų savininkai pri
augina žymiai daugiau Saločių, tomačių, morkų, ir agur
kų, negu didžiausius-žemės plotus užimantieji kolchozai. 
Daržoves gerai išaugina Odesos ir Estijos ūkininkai. Nuo 
pavasario iki vėlyvo rudens rusai važiuoja į Estiją dar
žovių pirkti. Jos skanesnės, sveikesnės ir pigesnės, negu 
pačioje Rusijoje auginamos daržovės. Odesos žemdirbiai 
pramoko šviežias daržoves siųsti į miestą, bet estai trans
portu visai nesirūpina. Jeigu rusai nori šviežių daržovių, 
tai jie privalo atvažiuoti ir nusipirkti, galvoja estai.

“Mažų žemės sklypų savininkai” — pripažįsta Prav
da, “ne tiktai daugiau pagamina, bet jie sugeba geriau 
prisitaikyti prie rinkos reikalavimų”. Sklypų savininkai 
tūri prisitaikyti prie didėjančios paklausos ir įveikti įsta
tymais primestas įvairias kliūtis.

Lietuvoje buvusieji turistai tvirtina, kad miestelių 
ir bažnytkaimių rinkos apaugo žole ir apžėlė karklais. 
Savo laiku į miestelių rinkas ūkininkai suveždavo ne tik
tai daržoves, vaisius, bet sviestą ir kiaušinius. Nepri
klausomoje Lietuvoje buvo pakankamai maisto krautu
vėse ir rinkose. Pirmais sovietų okupacijos metais rusai 
krautuves ištuštino. Kraštas negamino produktų ir ne
buvo kuo tuščių lentynų pripildyti. Nebuvo ko ir į rinką 
vežti.

Rusijoje ir rusų okupuotuose kraštuose savo laiku 
augo gražūs ir sveiki obuoliai. Sovietų gydytojai pripaži
no, kad obuoliai, kriauės, vyšnios ir kiti vaisiai yra svei
kas ir būtinai reikalingas maistas. Bet pradėjus “statyti 
komunistinę” santvarką, Rusijos miestuose vaisiai tapo 
didžiausiu liuksusu. Komunistų paskelbti įstatymai drau
džia žemės ūkio darbininkams pakelti nukritusį obuolį. 
Obuolys paskelbtas valstybine nuosavybe. Obuolį nuo že
mės pakėlęs žmogus gali būti baudžiamas už valstybinės 
nuosavybės vogimą. Kolchozų ir sovchozų direktoriai ne
pajėgia suorganizuoti obuolių rinkimo. Jeigu vietomis 
juos ir surenka, tai neturi transporto priemonių jiems nu
vežti į valdžios sandėlius. O jeigu vietomis ir šis sunku
mas įveikiamas, tai tada obuoliai sušąla ir supūva sandė
liuose.

Paskutiniais keliais metais sovietų valdžios nariams, 
jų šeimoms, įtakingesniems kariams, policijai obuoliai bu
vo importuojami iš Vengrijos. Budapešte valdžios prieša
kyje taip, pat stovi komunistai, bet jie visko nekolchožino 
tokia plačia skale, kaip tai buvo padaryta pačioje Rusijo
je ir rusų pavergtuose kraštuose. Vengrai ne tiktai pajė
gia prisiauginti obuolių, jie moka juos gerai supakuoti ir 
: vežti į Sovietų Sąjungą.

Tinkamo maisto paskirstymo komunistai niekad ne
pajėgė įvesti. įvedus “komunizmą”, krašte visą laiką sti
go maisto. Persipenėjo tiktai aukšti partijos vadai ir ka
riuomenės maršalai, o visi kiti per 50 metų turėjo ir šian
dien turi susiveržti diržus. Specialios maistui gauti privi
legijos gadina komunistus, kelia abejones pačia komunis
tine sistema. Įvedus “kolchozines rinkas” ir leidus skly
pų savininkams tose rinkose laisvai pardavinėti, bus pa
darytas dar vienas žingsnis tolyn nuo “idealios komunis
tinės santvarkos”. Pačioje Rusijoje gyvenimo tikrovė yra 
stipresnė už fanatikų svajones.

rįs skundas negalįs turėti ką 
bendro su organizuojama pa
galba, nes parašai buvę rinkti 
pereitą gruodį ir sausį. Jis tik 
negalįs įsivaizduoti, kiek pasi
ryžimo, organizacijos ir pavo
jingo triūso pareikalavęs tas 
didžiulis darbas. Jau vien tik 
neigiamas išsireiškimas oku
panto adresu yra pakankama 
priežastimi uždaryti žmogų į 
kalėjimą. O čia dar skundas 
su keliolika tūkstančių parašų.

Toliau jaunasis vyras sako, 
kad aukų rinkimas ir pagalba 
Lietuvos Bažnyčiai esąs ne tik 
sveikintinas, bet ir pagarbą 
keliąs mūsų tikinčiaisiais besi
rūpinančių žmonių užsimoji
mas. Nežiūrint jų gerokai įsi
bėgėjusio amžiaus, tenka ste
bėtis ta, dar vis neišsenkama 
energija. Esą juk visiems lie
tuviams malonu dėl jų anksty
vesnių pastangų rengiant puoš 
nų altorių Washington© šven
tovėje. Arba ta, su lietuvišku
mu nieko bendro neturinti kop 
tyčia Romos katakombose. 
Tuo labiau, kad tiems darbš
tiems žmonėsms irgi reikia 
kaip nors verstis, turėti kokias 
nors įplaukas. O sugalvojant 
įvairių užsimojimų, galima ir 
su tuo doleriu lengviau verstis.

Toliau jaunasis vyras reiš
kia ir savo abejonę. Nežiūrint

'kiekviena proga plačiai rekla
muojamų kilnių tikslų, jam 
nesąs visai suprantamas tokių 
užsimojimų principas. Kaip 
esą būtų galima suderinti iš 
pasaulio lietuvių sostinės Čika 
gos organizuojamus tuos di
džiuosius, anksčiau minėtus 
darbus. Tuo tarpu nematant, 
net nesidomint,, kad ten pat, 
Čikagoje, lietuviškos bažnyčios 
jau nebeturi lietuviškų pamal
dų, o Pirmąją Komuniją prii
mantiems vaikams draudžia
ma bažnyčioje lietuviškai kal
bėti. S. Pranckūnas

Kokia nauda persispausdinti se
ną laikraščio straipsnį ?”

Persispausdinti žurnale 
raščio gerą straipsnį yra

• mės. Pirmiausia žurnalai 
ilgiau išlieka. Jie spausdinami 
geresniame popieriuje ir juos 
daug kas pasilaiko. Nedaug kas 
renka laikraščių komplektus. 
Pabandykite rasti JAV bibliote
kose lietuviškų laikraščių se
nesnių metų komplektus. Daug 
kas jų ieško ir tik retu atsiti
kimu pasiseka surasti. Biblio
tekos paprastai pasiaiškina taip: 
pareikalavimas yra mažas, laik
raščių komplektus mažumų kal
bomis (jie juos vadina “foreign 
domestics”!) įrišti arba nufoto
grafuoti daug kaštuoja ir užima 
daug vietos, kurios visoms bib
liotekoms paprastai trūksta. O 
mes centrinės lietuviškos biblio
tekos šiame krašte neturime. 
Net pačios laikraščių redakcijos 
dažnai neturi pilnų komplektų, 
arba jie yra jau subyrėję (pras
tas laikraštinis popierius neišsi
laiko ilgiau kaip 40-50 metų). 
Tad pabandykite surasti senus 
“Naujienų” ar “Dirvos” komp
lektus. Tik retu ir laimingu at
veju pasiseks.

Savaime aišku, kad yra pras
mės perspausdinti tik tokius 
straipsnius, kurie turi ne viena
dienės reikšmės. Geri žurnalis
tai surenka savo laikraštinius 
straipsnius ir išleidžia juos at
skiromis knygomis. Tatai turi 
prasmės, nors kartais į tokius 
storus tomus, išleistus paties 
autoriaus lėšomis, sudedami ir 
tokie straipsniai, kurie savo 
reikšmės jau nustojo ir buvo ak
tualūs tik tada, kai jie buvo ra
šyti. Kaip ir daug kur kitur, ob
jektyvus mastas sunku surasti.

Dr. Jonas Balys, 
“Naujosios Vilties” Red.

laik- 
pras- 
daug

Komp. Miko Petrausko 
sukaktis

Kompozitorius, dainininkas ir 
muzikas mokytojas Mikas Pe
trauskas buvo gimęs prieš 99 
metus. Gimė Švenčionių apskri
ties Palūšėje rugpjūčio 29, 1873.

Baigęs Petrapilio konservato
riją ten pat dainavo Aida, Pikų 
dama, Rusalka ir kitose opero
se. Žandarų persekiotas už lie
tuvišką veiklą atsidūrė Šveica
rijoje, paskui Italijoje, pagalios 
įsikūrė JAV, kur organizavo cho
rus, paruošė visą eilę muzikų ir 
sukūrė operas Birutę, Eglę — 
Žalčių karalienę, bei operetes — 
Consil’um fa.ultatis. Malūninin
kas ir Kaminakretis ir Girių Ka
ralius.

Grįžęs Lietuvon dirbu 
srity. Mirė Kaune kovo L! 
Prie Valstybės teatro jam 
tytas paminklas. Kitas pamink
las puošia jo ir jo jaunesnio bro
lio Kipro Petrausko kapus.

Brolių Miko ir Kipro Petraus
kų veikla aukso raidėmis įrašy
ta mūsų tautos meno istorijoje.

meno 
1937. 
,a<ta-
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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.

Frank Zogas, President

5%
Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

INSURED

M

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

PHONE: 254-4470

O

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

NORIMANTAS DAUJOTAS

LIETUVA MASKVOS 
VERGIJOJE

17
LAIMINGAS GYVENIMAS 

PLAKATUOSE... PRASIDĖJO 
SOCLENKTYNES...

Plakatuose laimingas tarybinio žmo
gaus gyvenimas; plakatuose sotūs darbi
ninkai ir jų šeimos; plakatuose “laimingi” 
vaikai, mažytės mergaitės apdovanoja gė
lėmis “tėvą” Staliną. Plakatuose geras ir 
šviesus gyvenimas, ir tą gyvenimą kuria 
sumobilizuoti visi dailininkai.

Plakatuose, Įvairių spalvų dažais dažy
tuose, paskendo pavergtoji lituvių tauta.

Pasirodo, atėjus pirmajai gegužės die
nai, jau mūsų banko komisarai pasirūpino, 
kad mės, visų politvadovų ir komisarų ly
dimi, eitume Į aikštę ruoštis paradui jau 
nuo aštuntos valandos ryto. Turėjome da
lyvauti ne vienoje eisenoje, bet keliose. 
Vakarop buvome kaip galvijai suvaryti 
salėn ir iki vidunakčio turėjome klausytis 
visokių koncertų, prakalbų, pamokymų, 
kaip reikia mylėti komunizmą, “tėvą” 
Staliną vadovaujančius maskolius, kaip 
turėjome mokytis ir išmokti džiaugtis per 
prievartą... O kad per anksti neišbėgtu
me, tos salės duris komunistiniai sargai 
užrakino ir pastatė patikimas sargybas.

Nuo ryto iki vėlybos nakties vaikščiojo
me ir vis turėjome kumštis kelti ir kažkam 

grūmoti, o pavalgyti tai niekas nedavė. 
Buvome jau tiek išbadėję, išvargę, išner
vinti, kad vos bepastovėjome ant kojų.

Iš tų bolševikinių pamokymų dar ir 
šiandien atsimenu bent kai kuriuos. Mes 
turime žiūrėti į rusus — tą kultūringiausią 
tautą pasauly ir iš jos mokytis soclenkty- 
nių, “stachanoviečių” ir “udarnikų” visoj 
sovietijoj išgarsėjusių, visuose laikraš
čiuose rodomų pavyzdžių.

Tai ko laukti! Kitą dieną banko komi
saras su politvadovais lakstė per visus ban
ko skyrius, trankė duris ir gąsdino jau ir 
taip Įbaugintus tarnautojus.

Laikas ir mums pradėti “socializmą” 
kurti. Gavome griežtą Įsakymą pradėti 
soclenktynes tarpusavy. Taigi ir banko pi
nigų skaičiuotojos turi pradėti labai greit 
skaičiuoti, kad iš socializmo pereitume 
aukštesnėn pakopon atseit, kad pradėtu
me komunizmo rūmus statyti.

Mano skyriuje dirbusios pinigų skai
čiuotojos buvo ir kaip perkrautos nepake
liamai gausiu darbu. Dažnai jos apalpda
vo ir nukrisdavo žemėn. Dirbdavo po 12 
vai. ir daugiau. Jokių darbo normų. Jokio 
žmoniškumo. Daugelis žinojo ar girdėjo 
gandus apie ruošiamus masinius lietuvių 
išvežimus Į Sibirą. >. Tuomet dar atrodė, 
kad tai tik gandai... O mes turėjome ruoš
ti soclenktynes — sekti rusais “udarnikais” 
ar “stachanoviečiais” ir dirbti dar grei
čiau, ir dar ilgiau.

Man atrodė, kad iš mano skyriuje dir
bančių moterų nieko daugiau išspausti ne
begalima. Su kitais daugiau apie soclenk

tynes išmanančiais pasitarę, paruošėme 
dvi stachanovietes. Tačiau tai mus neiš
gelbėjo. ..

Jautėmės riedą nuo kalno Į juodą pa
kalnę, Į bedugnę. Jokių vilčių net ir radi
jas nepranašavo.

Vietoj lietuviškas kilmės Kopustinsko, 
banko direktorium buvo paskirtas rusas 
Razumovičius (kuri mes tarpusavy Bezu- 
movičium vadinom). Jis pareikalavo, kad 
aš pats dirbčiau našiau ir kad iš viso mūsų 
skyrius pakeltų darbo našumą net 25%, o 
kiek vėliau — net 50%. Jis vis pakišdavo 
Gosbanko Maskvoj darbininkų darbo na
šumo pavyzdžius. Esą, jie per du mėne
sius pakėlę darbo našumą net 50% I ! ! Jis 
sakė: “Reikia tik ryžtis, aukotis socializ
mo ir komunizmo statybai”.

Kartą aš pareikalavau, kad bent porą 
žymesniųjų mūsų darbininkų būtų pasiųs
ta Maskvon Į Gosbanką pasitobulinti, L y. 
išmokti greičiau ir naudingiau darbus at
likti. Kitą kartą “Rezumovičiui” besiko- 
liojant, aš vėl priminiau, kad būtų mums 
ne pro šalį, jeigu bent porą Maskvos Gos
banko stachanoviečių (moterų) būtų at
vežta Kaunan, gal joms parodytų, kaip 
galima per trumpesni laiką daugiau pinigų 
suskaičiuot. Tada gal ir iš mūsų tarpo at
sirastų daugiau stachanoviečių... Bet mū
sų banko direktorius, komisaras “Bezu- 
inavičius”, išsisukinėjo ir nedavė galuti
nio atsakymo. Pagaliau jis ėmė planuoti, 
kaip sumažinti skaičiuotojų etatus. Esą, 
pas mus perdaug skaičiuotojų...

Pradžioj atleidinėjo po vieną bei kitą, 
tad dar buvo galima išsiversti, nors reikė- 
jo dirbti dienomis ir naktimis. Tačiau vė
liau “Bezumavičius” pareikalavo, kad aš 
atleisčiau šešias skaičiuotojas, čia jau ne 
juokai! Kas gi tuos rublius skaičiuos? Su
sirūpinau. Ėmiau galvoti, kaip iš tų pink
lių išsisukti? Nėra su kuo pasitarti... At
leidus ir neatlikus darbo, nukentėsiu aš. 
Ims šaukti: “Sabotažnik, konspirativnaja 
kvartira!”, ir panašiai. O, sabotažnikams 
skiriamos bausmės buvo — 25 metai Sibiro 
koncentracijos stovyklose “pyragų valgy
ti”. Mes gerai nusimanėme apie maskvi
nes raudonųjų bausmes...

Mažinant skaičiuotojų etatus, dar grė
sė kitas pavojus. Pirmoje eilėje,' mano 
supratimu, reikėjo atleisti mažai darbin
gas, tingines skaičiuotojas. O jos kaip ty
čia buvo žydų tautybės. Jos užėmė etatus, 
bet daugiau politikavo, rinko pinigus Mop- 
rui. organizacijai tarptautinei revoliucijai 
sukelti .Beveik visos buvo Įsirašiusios ko
munistų partijon. Kas daryti? Komisarui 
“Bezumovičiui” pareiškiau, kad aš atlei
dinėti negaliu, nes tai ne mano kompetenci
joj. Komisaras atleido vieną rusaitę ir še
šias žydaites, nes jos buvo tame darbe nau
jokės ir silpnos darbininkės. Neturėjau jo
kių tautinių šališkumo aspiracijų. Kilo au
dra. Laimė, kad žydaitės buvo atleistos 
komisaro “Bezumovičiaus”. Vėliau atlei
dimui kandidates parinkdavo mūsų banko 
tarnautojų komitetas. Aš turėjau nurody
ti, kurios silpnosios skaičiuotojos. Tik to
kiu būdu išgelbėjau savo kailį.

Taip atsargiai laviruodamas, išsisukau 
nuo pinklių. Sulaukiau pavasario pabai
gos. .. Čia pat ir vasara. Tik vieną gražų 
saulėtą rytą, kada buvo žydras žydrutis 
dangus, aš vos nepadžioviau savo kojinių. 
Tai buvo 1941 metų birželio keturioliktoji 
diena. Maskvos NKVD saugumas su pagal
ba mūsiškių išdavikų —- komunistų pagal 
sudarytus sąrašus namuose ir gatvėse gau
dė lietuvius ir vežė Sibiran. Apie tai buvo 
daug, daug rašyta, tad šių žiaurumą ir ne
žmoniškumų čia neaprašinėju, o tik pra
bėgom užsimenu.

Ankstyvas rytas. Dar prieš šeštą va
landą. Skubiai žingsniuoju. Nuteistu nuo 
savo buto. Gyvenau Putvinskio gatvėj Nr. 
20 — Lietuvos Banko tarnautojų name, 
švilpaudamas drožiu banko kryptimi tar
nybon. šeštą valandą privalėdavau atleisti 
namučių naktinę skaičiuotojų pakaitą, o 
po to — paskirstyti darbą naujai susiriz? 
kusiems darbininkams.

(Bus daugiau)

r .-------  - -

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti 
“N A U J I E N A

Jos visad rašo
TEISYBĘ
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Vakarus pasiekė necenzuruotas Maskvos teism 
protokolas nuteisiant disidentą V. K. Bukovskį

metų gruodžio mėnesį. Nauji 
Metai. Mes puošėme eglutę...

Gynybos advoktas: Ką tąms- 
ta girdėjai?

Bukovskaja: Aš girdėjau, kaip 
Nikitinskis įtemptai skatino ma
no sūnų importuoti iš užsienio 
reikmenis pogrindžio spaustuvei, 
prižadėdamas pagelbėti ir saky
damas, kad jis dirba muitinės 
patikrinimų skyriuje šeremetje- 
vo aerodrome ir galėtų pagelbė
ti pernešti. Taip pat girdėjau 
kaip mano sūnus labai energin
gai atmetė Nikitinskio siūlomą 
pagalbą ir visą tą idėją apie 
spausdinamo Įrengimo importa
vimą ir organizavimą.

Prokuroras A. Bobrusko sa
vo baigiamoje kalboje teismui 
ilgai sustojo prie “ideologinės, 
kovos” tarp Rytų ir Vakarų ir 
smerkė disidentų sąjūdį Sovie
tų Sąjungoje kaipo profesiona
lų antikomunistų fabrikaciją.

(Bus daugiau)

(greičiausiai dar, prieš kongresą į čiama. Tatai visiškai neturi nie. 
j bus suimtas.

(Bukovskis buvo suimtas die- 
I ną prieš partijos kongresui susi
renkant kovo 30 dieną.

Po Tarasovo į liudininkų doką 
buvo pašaukta Bukovskio moti
na Nina Ivanova Bukovskaja. 
Motina paliudijo, kad jos sūnus 
negalėjo baigti savo mokslo ir j darbo stovykloje. Žmonės paty- 
dirbo kaip rašytojo sekretorius 
už 55 rb. mėnesinės algos).

Prokuroras: Pasakyk man, ar 
tamsta gavai iš Oslo ir Romos 
pinigų perlaidas tvirtos valiu
tos certif ikatais ?

••

I

t>.• v....

■į:

Jauna britu aktorė Susan George buvo labai gerai Įvertinta savo pir
mame didesniame vaidmenyje, filme "The Straw Dog s °. Ji sakosi 

nenorinti per daug pagarsėti.

Bukovskis: Jūs tvirtinate ma-1 
no apartmente nuolat girdėjęs I 
priešsovietiškus išsireiškimus, 
kurie buvę nemalonūs ir vertę 
jus pasipiktinti ir kad jums bu
vę sunku susivaldyti kad neta
pus nemandagiu. Jūs menamai j 
supratote esąs atsidūręs tarp 
nedraugingų žmonių, ir tačiau 
jūs ir toliau lankėtės. Kodėl jūs 
niekuomet nepareiškėte man sa
vo nuomonės ? Kodėl nepasakė
te, kad kaip doras komunis- ( 
tas jūs neužgiriate mano pasa- 

i kojinių arba mano veiksmų ii

S K

ko bendra su mano byla.
Teisėjas; Bukovski, nutilk, ne

trukdyk. Taip,’ tai turi bendra 
su šia byla. Atsakyk j klausi
mą ! -

Bukovskaja: Taip, aš gavau 
tas perlaidas 1939 metais kai 
mano sūnus kalėjo nubaustas

S

Išvarytas už laikraštėlį

Kai už žurnalėlio mokykloje 
leidimą jis buvo išvarytas, aš jo 
per daugelį metų nebemačiau. 
Susitikome^ vėl 1979 m. gatvėje 
prie jo namų. Jis mane pakvietė 
užeiti ir mudu išsikalbėjome. Jis 
pasisakė buvęs išsiųstas Į psi
chiatrinę, nors buvęs sveikas ir 
kad buvęs areštuotas. Aš pas 
jį lankiausi keletą kartų. Jis 
visuomet mane gerai priimdavo, 
mudu lošdavcm česą. gerdavom
kavą ir pasikalbėdavome, žino- kad esate 
damas, kad aš tarnauju pasų 
kontrolės skyriuje šeremetjevo valde’ 
aerodrome, Bukovskis mane pa- 
prašė patvarkyti, kad būtų ne- j 
pastebimai praleistas kas nors 
su spausdinama mašina iš užsie
nio. Aš maniau, kad jis juokau
ja ir jam netikėjau, bet jis tik
rai norėjo taip padaryti... Sykį 
vienas universiteto studentas at
ėjo į jo namus ir perskaitė man 
šlykščią satyrą, kurioje mūsų 
vadai ir V. I. Leninas buvo iš- 

z juokti kaip kokie bomai. Man 
buvo labai nemalonu tai giredėti 
ir aš supratau, kad esu atsidū
ręs sau nedraugingų žmonių tar
pe.

(Gynybos advokato klausinė
jamas Nikitinskis paliudijo, kad 
paskutinį kartą jis Bukovskį 
matė 1970 metų gruodžio 31 d. 
kaltinamojo apartmente ir tą at
sitikimą atsimena kadangi Bu
kovskis ir jo motina puošė eg
lutę. Liudininkas nuginčijo, kad 
per tą susitikimą Bukovskis jo 
prašęs pamiršti idėją apie spau
džiamos mašinos Įšmugliavimą 
per Maskvos aerodromą.

Teisėjo pasiūlymu po to Bu
kovskis klausinėjo Nikitinski).

sta tyrėja

Bylos neliečiantis klausimas
Bukovskaja: Ką, gi tai iš tik

rųjų turi bendra su mano sū
naus byla?

Teisėjas: Liudininkas neturi 
teisės statyti klausimų.

Gynybos advokatas: Aš pro- 
testuoju. Tatai visiškai nelie
čia mano kliento bylos.

Bukovskis: Tai yra nepaken-

rę iš spaudos apie mano sun
kią būklę ir atsiuntė man tru
putį pinigų su labai maloniais 
ir šiltais laiškais. Aš tuos laiš
kus tebeturiu.

Prokuroras: Kiek daug tams
ta gavai?

Bukovskaja: Tiksliai nebepa- 
menu — apie 100 rublių.

Gynybos advokatas: Ar tam
sta kada nors girdėjai pasikal
bėjimą tarp savo sūnaus ir Ni- 
kitinskio apie importavimą iš 
užsienio pogrindinės spausdi
namos mašinos?

Bukovskaja: Taip, aš girdė
jau. Pamenu, tai buvo praeitų

kite i klausima.
* »

šnipo išsisukinėjimas
Nikitinskis: Na taip, aš jam 

pasakiau; Volodia, liaukis. Tu 
negali savo galva pramušti sie
ną. (Juokas).

Bukovskis: Sakyk aiškiai, ko
kius priešsovietinius 
girdėjai mane 
kai ?

Nikitinskis: 
atsimenu.

Prokuroras;
dymą tamsta liudijai, kad Bu
kovskis kalbėjo apie civilinių 
teisių varžymą mūsų šalyje ka
dangi nesą asmeninės laisvės. 
Ar taip?

Nikitinskis. Taip. Jis kažką 
kalbėjo apie žodžio ir spaudos 
laisvės nebuvimą. Bet žinote, 
nėra prasmės man apie tai kal
bėti. Aš esu komunistas. Visa 
tai pigi intriga. (Juokas teismo 
kambaryje).

Bukovskis: Pasakyk man, ar 
aš tamstai sakiau, kad atsisa-

sakinius
sakant asmenis-

Aš tiksliai nebe-

Per Įžangini tar-

kau nuo sumanymo importuoti 
nešiojamą spausdinamąją ma
šiną kadangi man atrodo didelis 
rizikas ir be to, kad aš neradau 
nė vieno, kas sutiktų man ją at
vežti iš užsienio?

Nikitinskis. Taip. Tamsta sa
kei, kad nė vieno nėra ar dar nė
ra, kiek aš supratau.

Bukovskis: Pasakyk man dėl
ko, jei tamsta 1970 metų spa
lio 13 dieną jau supratai, kad 
yra ruošiamas antisovietiškas 
suokalbis, tamsta ne tuojau pra
nešei savo viršininkams?

Nikitinskis: Aš netikėjau, kad 
tai buvo rimtas dalykas. Man 
visiškai neatrodė rimta. Aš ma
niau, kad tai tik juokas.

“Baisus paskvilis”

Bukovskis: Kas atsitiko
tą. laiką nuo 1970 metų spalio 
13 d. ir vasario 8 d., beveik pil
nus keturis mėnesius, kai tam
sta pagaliau ąpsisprendei kai 
kam pranešti? Kaip tamsta pa
galiau supratai, kad tai nebuvo 
juokas?

Nikitinskis: Tas paškvilis, ku
ri aš išgirdau tamstos namuose, 
mane sukrėtė siaubu. Taip sa
kant man atidarė akis.

Bukovskis: Kada tatai Įvyko? 
Ar mes, pasak tamstos, nesusi
tikome paskutini kartą 1970 me
tų gruodžio mėnesį?

Nikitinskis: Aš nebepamenu.

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kaina 
S8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugja, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiusti:

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

per

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

PER ANNUM

$5000 or more 
certificates 

2 year min.

HIGH
PER ANNUM
PASSBOOK 
ACCOUNTS

PAID QUARTERLY AT

Bukovskis; Dėlko tamsta man 
pasakojai apie įvykį Sovietų-Ki- 
nų pasienyje?

Teisėjas: Teismas šį klausi
ma braukia.

Bukovskis: Kokiam tikslui 
tamsta man atnešei tą oficialią 
rusiškų kiniškų žodžių knygą?

Teisėjas: Teismas šį klausimą 
braukia.

Bukovskis: Kokiam tikslui 
tamsta man pasakojai apie šere- 
metjevo aerodrome sulaikymą 
piliečio Michejevo, kurs...

Teisėjas: Teismas šį klausi
mą braukia.

Bukovskis: Pasakyk man, ku
riam skyriui esi betarpiškai at
sakingas? Ar tai yra KGB?

Teisėjas: Teismas šį klausi
mą braukia.

Gynybos advokatas: Nikitins-1 
ki, pasakyk man, ar tamsta pats 
rašei savo vasario 8 dienos pra
nešimą?

Nikitinskis: Taip.
Gynybos advokatas: Kur tam

sta jį rašei?
Nikitinskis: Kur? Tik ne na

mie!
Gynybos advokatas: Aš tams

tos klausiau, kur ji rašei?
Nikitinskis: Aš nebepamenu.
Gynybos advokatas: Tuomet 

man pasakyk, ar tamsta nuėjęs 
į tą vietą įteikei gatavai para
šytą pranešimą ar tenai jį pa
rašei ?

Nikitinskis: Aš atvažiavau su 
gatavai parašytu.

Gynybos advokatas: Ar tams
ta žinai SSSR Kriminalinio Ko
dekso straipsnio 180' nuostatus ?

Nikitinskis: Aš nesuprantu.
Teisėjas: Teismas šį klausi

mą braukia.

Teisėjas apklausinėjimą 
nutraukia

Enjoy Brandy like Whiskey ?

'

Yes, in a sour! Yes, on-the-rocks! Yes, with soda!

Yes! You can enjoy brandy in every one of your favorite jSa 
drinks because brandy is better. And A^ach, the great ? 
brandy from the Rhine will add the spiečiai flavor of 
one of the most prized ; > 
brandies in the world

Send 10 c for recipe booklet to German Distilleries Ltd., Empire State Bldg.,New YorklOOOl

IIMSUREID
k TO jr

PER ANNUM 

$1000 or more 
certificates 
1 year min.

4071 ARCHER AVENŲE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

TEL PER ANNUM 

investment 
Bonus 

certificates

•I

|

a

(WEST OT CALIFORNIA AVE.)

I—Bimnr*

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau
giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

.Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiau t 
čekj ar Money orderi tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, 1IL 60608

Gynybos advokatas: Aš noriu 
paaiškinti dėlko aš liudininką to 
klausimo klausiu. Nikitinskis 
tvirtina, kad jis pats rašė sa
vo pranešimą, o tame pranešime 
yra paminėtas Kriminalinio Ko
dekso 180 straipsnis. Aš no
riu surasti, ar jis žino to straip
snio turinį.

Teisėjas: Teismas šį klausi
mą braukia. Liudininkas Niki- 
tinski, jūs galite eiti.

(Po to kareiviai Bychovas ir 
Tarasovas liudijo apie savo pa
sikalbėjimą su kaltinamuoju ge
ležinkelio stotyje).

Bychovas: Bukovskis sakė, 
kad mūsų krašte nėra spaudos 
laisvės ir kad jis dėl savo įsiti
kinimų buvo psichiatrinėje li
goninėje. Jis sakė, kad jis or
ganizuos demonstraciją prie 
Partijos 24 Kongreso ir pasakė 
esą, jei mes ten būtume ir gau
tume įsakymą šaudyti j demons
trantus kad mes nešautume. Bu
kovskis taip pat sakėsi pažįstąs 
kai kuriuos užsienių korespon
dentus ir mums parodė savo už
rašų knygutę, kurioje buvo Įra
šyti jų telefonų numeriai.

Teisėjas (į Tarašovą): Ką Bu
kovskis jums kalbėjo apie 24-jį 
Kongresą ?

Tarasovas: Jis pasakė, kad

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVERSAL
1800 So. Halsted SL Chicago, Ill. 60608

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

Įstaigos pistuose kiemas automobiliams pastatyti
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ NOSIES 

IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63 rd STREET 
Ofiso telef.: PRospect £-3229 

Rerid. telef.: WAibrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

nuo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta

Rez. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
KKUsERIJa ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pu la>ki Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5*6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

relefu PRospect 8-1717

DR. S. B1E21S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak, 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Treciad, ir sekmai ofisas uždarytas

Rex.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: Republic 7-7868

Sutinka išleisti knygas mokykloms j^po neto-
* ° * ' vių kolonija pirmavo savo veik

A įrėminėtais leidimais siū- la. Bet taip buvo anais -senais 
liausi pasirūpinti be jokios pa- laikais. O dabar... dabar, kaip 
ramos ir pašalpos: Tamstoms sakoma, kiti paukščiai, kitos 
nereikės belstis į Lietuvių Fon plunksnos. Lietuvių veikla 
dą, ar privačių aukotojų — rė susmuko ir lietuvių ten mažai 

beliko: vieni išsikėlė kitur gy
venti, o kiti išvyko į anapus, 
o jy vietas užėmė meksikouai, 
portorikiečiai ir kitų tautybių 
žmonės. lietuvių Aušros Vartų 
parapijos bažnyčia vis labiau

JAV Lietuvių Bendruome 
nės aukštoji .vadovybė skun
džiasi, kad ji neturinti tinka
mų vadovėlių mokykloms, ir 
prideda, kad jeigu ir turėtų, 
tai negalėtų jų išleisti dėl ne
paprastai brangios spausdini
mo įkainos. . •

Kelias knygas išleidęs biznie
rius Jonas Karvelis siūlosi pats 
leisti Amerikoje veikiančioms 
lietuviškoms mokykloms rei
kalingus vadovėlius. Jis siūlė
si rizikuoti ir minėtas knygas 
išleisti savo lėšomis ir atsako
mybe. Į lietuviškas mokyklas 
nėra jokio reikalo įvesti rusų 
okupuotoje Lietuvoje komu-

DR. C K. BOBELIS
IR

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 6954)533 

*ox Valley Medical Center 
<60 Summit Sf. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai.. 
antrai. penktadieni nuo 1—5. treč 

ir šeštad, tiktai susitarus.

Rez.: GI 84)873

PR. W. EISIN - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

5132 So. Kedzie Ave., V/A 5-2670
Valandos pagal susitarimą . Jei neat

siliepia, skambinti MI 3-0001.

1

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

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

Linksmumo arba liūdesio valanda*' 
gražiausios gėlės ir vainikai antx> 

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENT/t*
5525 So. Harkm Avė. — 516-1220

i

ar-

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

NAUJI

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SKAITYK PATS IS PARAGINO

KITUS SKAITYTI

TRYS MODERNIŠKOS

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

mėjų duris, prašant pagalbas.
Teko nugirsti, jog L. Bend

ruomenės veikėjai netiki ma
no pasiūlymų rimtumu, laiky
dami minėtas propozicijas vien 
tuščiažodžiavimu.

Taigi, idant Tamstos tikėtu- ir labiau nebetenka lietuvių 
mėtė, jog mano intencijos parapiečių. Užtat gal ne be 
yra tikros ir rimtos, dar kartą reikalo eina kalbos, kad dėl 
kartoju ir dabar — raštu: vi- stokos lankytojų bažnyčia gali 
sus lietuviškus vadovėlius iš- būti nugriauta. Vadinasi ji 
leisiu be jokios pašalpos — jau “uebeapsimoka”... kaip 
paramos. Išteisiu savo lėšomis, “nebeapsmiokėjo” šv. Mykolo 

i šiaurinėje 
miesto dalyje. O kai šv. Myko- 

■ lo bažnyčia “nebeapsimokė
jo”, tai ji liko nugriauta.

Atrodo, kad dabar visokios 
įstaigos, o kartu ir bažnyčios, 
yra paremtos pelnu: jos gy
vuoja tol, kol iš jų yra kam 
naudos.

' Kalbant apie bažnyčias (šiuo 
atveju lietuvių bažnyčias) bū
dinga tai, kad jų statymui lie
tuviai sudėjo tūkstančius ir 
tūkstančius ir tūkstančius do
lerių. Vadinasi, jų pastan
gomis ir jų pinigais tos bažny
čios pastatomos. Tačiau jie nė 
ra jų savininkai, jų šeiminin
kai. Jie neturi teisės spręsti ar 
bažnyčią reikia palaikyti, ar 
ją nugriauti. Sprendimas pa
daromas be sutikimo ir net jų 
neatsiklausus.

Taip yra. Bet ar taip turėtų 
būti, lietuviai apie tai privalo 
pagalvoti. A. Jasas

u t Fondo insti- lietuviu bažnyčia mstų spausdinamas knygas,! .. , . ^ą^y^a
kada mokykloms galima spaus 
dinti knygas Amerikoje, štai 
biznieriaus Jono Karvelio Nau
jienoms atsiųstas laiškas:
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

ŠVIETIMO TARYBOS 
DĖMESIUI

Per du Kultūros kongresus 
siūliaus! išleisti visas lietuviš
kas knygas, prašydamas tik 
vieno: duokite nors trims šim
tams egzempliorių garantuotų 
pirkėjų.

1971-jų metų Lituanistikos 
Instituto suvažiavimo metu siū 
liausi išleisti visus lietuviškus 
vadovėlius, kurie bus L. B. 
Kultūros Fondo — Švietimo Ta
rybos pripažinti tinkamais mo
kykloms ir bus naudojami.

tucijų bei asmenų pagalbos.
Pagarbiai J ūsų
Jonas Karvelis

TĘVAS 1R SUNOS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

DR. NINA KRAUCEL - 
KRIAUCEUONAITĖ

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ.

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

4714)225.
Valandos pagal susitarimą. .

Ofiso teU-HE 4-18Ikarba .RE 4-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801 •**

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

DR. FRANK PIECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

jPERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė
7 ŽEMA ‘KAINA 

R. ŠERĖNASy j _ __ _________
j 2G47 W. 67th Pi. WAibrook 5-8063

&

ę

Apdraustas perkraustymas 
iŠ įvairip atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

TeU FRontier 6-1882

RADUC ŠEIMOS VALANDOS t
Visos programos iš WOPA. f 

1490 kiL A. M.

DR. LEONAS SENUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma t 
dienio iki penktadienio U—12. 
vai. ryto^ — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL*

Tel: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AV6.

CHICAGO. ILL. B0t>29

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

Ofisai 2750 West 71st St.
TtL: 925-^296

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

uždaryta.
Raz. tai.: WA 5-3099

Marquette Parkas
Ir aš jau marketparkietis

Daugelį metų gyvenau West 
Side apylinkėje. Gal būčiau ir 
ilgiau ten gyvenęs, jeigu ne
būtų sveikata visai sušlubavu
si, kai ištiko netikėtas smūgis, 
dėl kurio pasijutau nebevaldąs 
kairės rankos ir kairės kojos. 
Sūnus nuvežė mane į šv. Kry- 
žiaus ligoninę^ kur išgulėjau 
apie mėnesį laiko. Po to jis 
parsivežė į savo namus, 3900 
W. 64th St. Jo ir marčios prie
žiūroje laipsniškai pradedu 
sveikatą atgauti. Tačiau svei
katos atgavimas yra labai lė
tas, nes iki šiol daktarai netu
ri tokių yaistų, kurie greit to
kias ligas galėtų nugalėti, 
tik laikas tegalįs išgydyti, 
o laikas nesiskubina mano 
katą atitaisyti...

Džiaugiuosi, kad turiu 
sūnų ii' marčią, kurie mane 
globoja ir teikia visokeriopą 
patarnavimą. Taip pat turiu 
nuoširdžių lankytojų, kurie 
dažnai mane aplanko. Dėkoju 
jiems. Didelis ačiū visiems, 
kurie prisiuntė užuojautos 
laiškučius bei dovanėles. Visa 
tai priduoda jėgų kovoti su li
ga ir tikėtis, kad vis dėl to ją 
nugalėsiu ir vėl galėsiu veikti 
organizacijose bei bendradar
biauti spaudoje. Jei man pa
vyks ligą nugalėti ir sustiprėti, 
tai galėsiu pasidžiaugti ir pasi- 
didžuioti, kad ir aš jau pata
pau niarketparkiečiu. Pata
pau lyg ir nariu didžiausios 
lietuvių kolonijos, kur pažįstu 
daug veikėjų ir spaudos rėmė
ju-

Grįžti į West Sides apylinkę, 
kur man teko daug metų išgy
venti, aš jau nebemanau. Ne
betraukia ji manęs, nes jau la
bai pasikeitė. Savo laiku ji bu
vo labai judri. Nemažai lietu
vių ten gyveno. Buvo daug or
ganizacijų veikėjų. Buvo kny
gynas ir kitos kultūrinės įstai
gos. Lietuvių veikimas reiškėsi 
įvairiai, žodžiu, kai kurias at-

Vienas gertausiy praėjusiu mėty 
tisty Walter Matthau gali laimėti 
"Oscarą" už vaidmenį filme "Kotch".

molo”) pirmininką Jarvis Ty 
nėr — i viceprezidentus.

Panelė Appelhans pasakė, 
kad visoje Amerikoje esą apie 
100,000 komunistų, o Illinojuj 
1000.

svei

gerą

Komunistai norėtų JAV 
j vesti sovietų “rojų”

Illinojaus kompartija pasis
kelbė pradedanti kampaniją 
surinkti 50,000 parašų, kuriais 
galėtų paremti savo kandida
tus ateinantiems lapkričio mė
nesio rinkimams. Dabartiniais 
statutais komunistų partija ne
gali statyti savo kandidatų ba- 

’ Jotams, dėl td esanti ruošiama 
federalinė byla, kad tie statu
tai būtų išbraukti, pasakė span 
dos atstovams Ismaeiis Flory, 
komunistų kandidatas i Illino- 
jaus gubernatorius. Flory pri
sipažino, kad jų fondai esą lie
si, tad teksią pasikliauti mažo
mis aukomis iš partijos narių 
ir simpatizuojančių, lyg pats 
nežinotų, kad Maskvos Krem
liuje sėdi riebus dėdė.

Spaudos konferencijoje be 
Ismaelio dalvvavo Arnold Bec- 1 w . . cetti, komunistų kandidatas į 
U. S. senatorius; Linda Appel
hans — kandidatė Į Illinojaus 
valstybės prokurorus ir Theo
dore Pearson — kandidatas Į 
viceguberna torius.

j Negana to, Illinojaus komu
nistai turį remti savo partijos 
sekretorių Gus Hali, norinti 
būti išrinktu į JAV preziden
tus ir Jaunųjų Darbininkų 
“išlaisvinimo” lygos (“koinso-

Susirinkimų ir pc-engimų

PRANEŠIMAI

— Upytės Draugiško klubo eilinis 
narių susirinkimas įvyks penktadienį, 
balandžio 7 dieną Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd St. Pradžia 8 vai. vak. 
Nariai ir .narės prašomi gausiai daly
vauti, nes turėsim daug svarbių rei
kalų aptarti. Svečiai, norintieji įsi
rašyti į klubą, esate kviečiami atsi
lankyti Į mūsų susirinkimą. Po susi
rinkimo bus vaišės. A, Kalys

— Žągarięčiy Klubas kviečia visus 
narius ir svečius atsilankyti į ren
giamą linksmą šokių vakarą, balan
džio 7 d., 7:00 vai. vak.. Hollywood 
salėje, 2417 W. 43rd St. Šokiams 
gros G. Joniko orkestras.

— SLA 134-tos Motery kuopos su
sirinkimas įvyks penktadieni, balan
džio 7 d., 6:30 vai. vak., Hollywood 
salėje. 2417 W. 43rd St. Malonėkite 
dalyvauti, nes bus renkamos delega
tės į SLA seimą.

C. Austin, fin. sekr.

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

laidotuvių Direktoriai

$845 SO. WESTERN AV*,

AIR-CONMTIONED KOPLYČIOS

REpubuc 7*8603

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:
■ *. 6

DOVYDAS P. GAIDAS GERA1DAS f. DAIMID
1605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741-1742

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

VIODKRM^KOS AJRCONDITIONEI) KOPLYČIOJ*

NARIAI:

Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Asspciącijos

AMBULANCE 
PĄTARNAV* 
MAS

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandre praktika, spec. MOTERŲ lipei 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

Tolu 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.

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

2454 WEST 71 st STREET
Ofiso talaf.- HEmlock 4-2123
Razid. tal*w\. Glbton 8-6195

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

F. ŠILEIKIS, 0. P.jrj 0RTHOPEOAS-PROTE2ISTAS 
Aparatai • Protezai. Med. Bap T dažai Speciali pagalba ko|omr 
tAreh Supports) ir t. t

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

'Telef.: PRospect 6-5084

IKPEE.KSKEKKIRXBMMIMaRMKKMKKjljaMMEB5MZK.BJLf

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia’ 

lazdynui išskleisti mažutį, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėnus ir pamažu jveda į gamtos vaizdų -ir garsų ste-i 
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja,1 
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 pst Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos

Kišeninio formato, 157 psL S2.00. •
5. Butkv Ju«r eilėraščiai ir raštai. 155 psl si^o.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

pst Kama S3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psL S2.0C
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
: išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
"Anykščiu šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. S1D0.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinč lyrika. 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl $2,50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1.00. t ■

18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $L00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVĮENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psL $2,50.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai 

55 psL $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 pst $3.00.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

NAUJIENOS,
J 739 So. Halsted SU Chicago, UL 60603 
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ANELEI MIEŽELIENEI
Lietuvoje mirus,

Jos broliui dail. Mikui šileikiui širdingą užuo
jautą reiškia

Jurgis Jašinskas

KAROLIUI BANIUI
mirus

reiškia nuoširdžią užuojautą Jo žmonai Ele- 
I nai ir jos sūnums taip pat jų šeimoms.

Lidija Skipitienė 
Rapolas Skipitis 
Juozas Matukas ir 
Juozas Sadūnas

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUANICA AVĖ. TeL: Y Aras 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills. Ill. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Ards 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
''outh Holland, Illinoii

■k
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TŪKSTANTIS DOLERIŲ DAILININKŲ i 
KONKURSUI SIMO KUDIRKOS TRAGEDIJAI 

ATVAIZDUOTI ’
1. Gydytojų Korporacija “Fra- 

ternitas Lithuanica" skiria 1000 
dolerių premiją dailininkų kon
kursui Simo Kudirkos tragedi
jai atvaizduoti meno kūriniais, 
kuriuose būtų išreikšta Simo 
nelaimingas šuolis Į laisvę, jo 
grąžinimas tėvynėn, kalėjimas, 
jo ir jo šeimos tolimesnis liki
mas bei atmetimas bet kurios 
pagalbos iš laisvojo pasaulio.

Menininkams paliekama pil
na laisvė pasirinkti vieną ar kitą 
epizodą iš minėtos tragedijos.

2. Konkurse gali dalyvauti 
dailininkai iš viso pasaulio ir 
jie gali pristatyti kelis'savo kū
rinius. Kūrybai jie gali naudo
ti tapybą, mozaiką, skulptūrą, 
grafiką bei kitas meno išraiš
kos formas. Meno kūrinių dy
dis nėra apribotas.

3. Meno kūriniai kartu su 
slapyvardžiais vokuose prista
tytini į Jaunimo Centrą, 5620 S.

Nesant premijuolinn kūrinių, 
jury komisija konkursą galės! 
pratęsti bei atidėti vėlesniam 
laikui.

5. Vokai su sjapyvanlžiais ati
daromi jury komisijos tik po 
kūrinių premijavimo. Dailinin
kai savo kūrinius galės atsiim
ti, parduoti ar dovanoti tik pa
rodai bei parodoms užsidarius.

6. Gyd. Korp! '“Fraternitąs 
Lituanica” pasilieka sau pirme
nybę premijuotus kūrinius įsi
gyti ar juos dovanoti lietuvių 
meno galerijoms bei įstaigoms.

Gydytojų Korporacijos 
“Fraternitas Lithuanica”

Centrinė Vaidyba

VANDALŲ GRĖSMĖ
NAMŲ STATYBAI
Iš dviejų namų visi 
gyventojai išsikėlė

Kovo mėn. 17—20 dienomis University of Michigan Ann Arbor'e, Mich, tradicinės studentu mugės metu 
veikė ir lietuviu paviljonas su tautodailės ir kitokiais eksponatais. Nuotraukoje matome parodėlės rengė
jus, aktyviuosius mūšy studentus. Iš kairės: Rūta Kaunelytė, Kastytis Karvelis, Marytė Norušytė, Bi

rutė Kutkutė ir Gediminas Kasperas.
Nuotrauka Kazio Sragausko

REAL ESTATE.
_ - - - - i i—i i" - "'I

REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ra urmais NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETKAS KA2ANAUSKAS, PrezidenUą

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
_ INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

Claremont Ave., Chicago, Ill. 
60636, ne vėliau kaip š. m. lap
kričio mėn. 18 d. numatomai 
parodai Jaunimo metų užbaigi
mo proga.

4. Sudarytoji menininkų jury 
komisija parodoj įvertins kūri
nius ir, esant reikalui, tūkstan
tinę premiją galės padalinti 
dviem ar net trim premijom.

Pirmieji praktiški žygiai sta
tyti mažų uždarbių gyvento
jams pigesnių butų gyvenvie
tes, išskirstytas įvairiose mies
to dalyse, parodė visišką ne
pasisekimą ir tų žygių sumany 
tojai bei vykdytojai — iš įvai
rių religijų veikėjų sudaryta 
Community Renewal Society 
visą savo užmojų su jau pasta-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Čikagietės įspūdžiai cku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasminas, A KISS iN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina $2.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ii 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ai 
piniginę perlaidą.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Ilk 60608

*
I ilgamečio BALFO pirmininko, prelato j. B. Končiaus knyga 

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

domi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau 
<ia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki- 
as tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu*

NA UJIENOS
7X9 So Halsted Street. Chicaro. IlHnoi* <060?

lytais 5 namais ir kita nuosa
vybe ši mėnesį perduoda FHA 
(Federalinei butų administra
cijai). Viso fiasko priežastis 
— “vandalų” siautėjimas. Iš 
penkių po tris aukštus piges
nių butų namų, dveji namai 
vandalų visiškai sunaikinti. 
Tie 5 namai kaštavo $1.1 mili
joną .

ši CRS (Community Rene
wal Society) buvo pastačiusi 
394 gyvenamus vienetus ir at
remontavusi 90 kitų. Morgičių 
užtraukta už $7.2 milijonus, 
“šiuo metu nebeturime vykdo
mų jokių naujų projektų”, pa 
sakė tos draugijos pirmininkas 
kun. Reuben Shares.

Tie dveji vandahj apsėstieji 
namai, yra prie 69 ir 70 gatvių 
ir Parnell Ave. Kiti treji na
mai, kurie vandalų dar nesu
žaloti, yra prie 73 gatvės ir 
Vincennes Ave., prie 70 gatvės 
ir Wentworth Ave. ir prie 73 
gatvės ir Yale Avenue.

Niekas negali atsakvti už 
problemas tuose dviejuose na
muose — nei policija, nei ad
ministracija, nei mes patys’’ 
pasakė kun. Shares. “Bet van
dalizmas tęsėsi tuose namuose 
ištisus mėnesius. Vandalizmui 
didėjant, gyventojai išsikraus 
tė ir jų apartmentai buvo iš
plėšti.

Pustrečio akro sklypų tiems 
namams statyti buvo pirkti dar 
1966 metais iš Chicagos Miesto 
Atnaujinimo Tarybos už $56. 
728.

bion, J. Cadel, M. J. Schiff ir 
M. Palazon. ši paroda yra at
kelta iš Park Forest meno gale
rijos, kur buvo visą kovo mė
nesi. Balzeko muziejuje paro
da tęsis iki gegužės mėn. pa
baigos. Įėjimas nemokamas. 
Valandos 7 dienas savaitėje nuo 
1:00 iki 4:0 vai. popiet.

— LB Vidurio Vakarų Apy
gardos valdyba savo paskutinia
me posėdyje kovo 24 dieną, be 
kitų eilinių reikalų, svarstė lie
tuviškosioms mokykloms para
mos klausimą, šiais metais pi
niginių rinkliavų labai daug, 
tad švietimo reikalams vajus 
nebuvo skelbtas. Dėl to, skirs
tomoji pinigų suma buvo ma
žesnė. Mokykloms ir sportinin
kams paskirta $750.

— Moksleivių pavasario šven
tė, kaip kasmet, įvyks Bučo so
de. Kaip ir visuomet, apygar
dos valdybai talkininkaus apy
linkės. Andrius Juškevičius, 
valdybos vicepirmininkas švie
timo reikalams tvarko techniš
kąją šventės dalį.

— Euphrosine Mikužiūtė, 
New York, N. Y.; Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje iždi
ninkė, Velykų proga buvo atvy
kusi Chicagon organizacijos rei
kalais ir aplankyti savo pažįsta
mus.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

GOOD HOME AND SALARY
Help with mother.

Light housework. Adults. 
Vicinity 4200 So. Artesian Ave.

PHONE IA 3-4061

“““
A. A L. INSURANCE & REALTY

A. LAURAITIS 
INCOME-TAX

4645 So. ASHLAND AVE.

I
* LA 34775

(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobilig draudimai.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tel.: REpublic 7-1941

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
. VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NORĘIKA 

2608 West 69th SU Chicago, UI. 60629. • TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas jvairiy prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Į SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
Ž50I W 69th St., Chicago, III. 60629. - Tai. WA 5-2737
3333 So. Halstad St.. Chicago, III. 6060S. — Tai. 254-3320 

įvairią prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai automobiliai
maistas, doleriniai CertiHkatai.

V. VALANTINAS j
/ 1 ........... **■* ’
j MOVING — Apdraustas perkraustymas

Pigas tr aąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo
■ įrankiai Ilgų metų patyrimas.

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

100 metų amžiaus receptas
Louisville, Kentucky, gyye- 

nantis Andrew7 Hastings be jo
kio honoraro papasakojo re
ceptą kaip sulaukti 100 metų ir 
daugiau.

Praeitą pirmadienį jis šven
tė savo šimto metu amžiau su
kaktį ir reporterių klausinėja
mas pasakė, kad jo manymu, 
viskas priklauso nuo pusryčių. 
Suvalgęs savo jubiliejiniams 
pusryčiams du keptus kiauši
nius. nepasakyta kelias ban
dutes baltos duonos, apteptos 
žemės riešutų sviestu, karštij 
kopūstų ir išgėręs skardinę alaus 
jis prisipažino, kad tai yra jo 
mėgiamiausias valgis, paaiš
kindamas, kad “nuo vandens 
rūdyja viduriai".

šypsnys

160 - ACRE BEEF FARM
80 tillable, 80 timber. No swamp, 

lowland. Good deer country.
Barn, well. 2 miles West of new 

Interstate 53 on Highway 64. 
$20,000.

ROGER PRILL.
R. 1, BLOOMER. WIS. 54724.

HELP WANTED — MALE
Darbininku Reikia

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
SET-UP AND OPERATE 

DAVENPORTS
Excellent wages, profit-sharing, group 
insurance, excellent benefits and con
ditions. Must understand English. 

SAFETY SOCKET SCREW CO.
6501 N. AVONDALE — 763-2020

COLD HEADING
Set-up and operate. Excellent wages.
Profit-sharing, group insurance, ex

cellent benefits and conditions.
Must understand English. 

SAFETY SOCKET SCREW CO.
6501 N. AVONDALE 

TEL. 763-2020

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

A. G. AUTO REBUILDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusiu darbininką. Kai’ 

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

LAIMINGI NAMAI
2 BUTŲ PO 5 KAMBARIUS veik 

naujas mūras. Patogi vieta — blokas 
nuo Marquette Parko. Atskiri šildy
mai. Naujas garažas. $43,000.

; 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 S21,000.

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

TIKRAI 1% AUKŠTO 2 butų mūras 
20 metų. 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.

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

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

j J. AUGUSTAITIS

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusk knyga. Kaina S1.50

S
S Nei vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 

Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa- 
« ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tt 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.
? I. «ugustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis, 
g Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiusti $1.50 čekį 
tt arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu: 
ji NAUJIENOS

g 1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
I
« Gave pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

į __ NAUJIKN06, C-HIČA&O i, ILL.— THURSDAY, APRIL 5, 1072

Kvailiai ir jų pinigai persis- 
kiria nelaukę. Mes kiti lau
kiame, kol ateina laikas atsis
kaityti su pajamų mokesčių 
įstaiga.

TRUMPAI |

— šešių paroda, šį sekma
dienį, balandžio 9 d. 1:00 vai. 
popiet Balzeko Lietuvių Kultū
ros muziejuje, 4012 Archer 
Avė., įvyks dailės parodos ati
darymas. Parodoj dalyvauja 6 
Chicagos dailininkai: A. Sku- 
pas-Cooper. M. Šileikis, J. Fa-

— Amerikos Lietuvių Tary
bos Chicagos • skyriaus konfe
rencija įvyks balandžio 9 d. 2 
vai. Chicago Savings & Loan 
bendrovės patalpose. Bus ren
kama nauja valdyba. Organi
zacijų bei klubų atstovai ir pa
vieniai asmenys kviečiami da
lyvauti.

— Linas Raslavičius, Silvija 
Traškaitė ir Algis Vaitkevičius, 
Jaunimo kongreso Nakvynių 
komisijos nariai, ruošia plaka
tus tikslu atkreipti visuomenės 
dėmesį ir reikalingumą teikti 
pagalbą Jaunimo kongresui su
teikiant atstovams nakvynes.

Kai kurių organizacijų vado
vybės ir nariai jau sutiko glo
boti kongreso bei Tautinių Šo
kių šventės dalyvius, bet tai vra 
tik labai maža dalis. Organi
zuota ir pavienių talka yra jau 
dabar pageidaujama.

— Vita Vilutytė iš Marquet
te Parko apylinkės yra Jauni
mo kongreso Atstovų komisi
jos ryšininkė su Vakarų Vokie
tijos1 lietuvių jaunimu, Danguo
lė Bielskienė iš Palos Heights 
— su kitų Europos kraštų, Asta 
Kleizienė iš Oaklawn — Pietų 
Amerikos ir Kristina Stankaity- 
tė iš Hyde Parko apylinkės — 
su Australijos jaunimu ir orga
nizacijomis. Jaunimo komite
to būstinė yra Jaunimo centre, 
5620 So. Claremont Ave., Chi
cago, Ill. 6066. Tel. 737-3300. 
Ten yra gaunamos informaci
jos apie Jaunimo kongresą ir 
priimama parama.

"NAUJIENOS' KIEKVIENO
DARS0 ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS I

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

IŠNUOMOJAMAS 3 KAMBARIŲ BU
TAS 1-mam aukšte pensininkams 

arba viengungiams.
1437 So. 49 AVE.. CICERO

ROOMS WANTED
Ieško Kambarly

LIETUVIS PENSININKAS ieško kam
bario ramiam name Marquette Parko 

apylinkėje. 
Tęl. LA 3-8248.

— Peikiu žiburėlio literatūri
nėj valandėlėj šį ketvirtadienį, 
balandžio 6 d. aktorius Vytau
tas Valiukas skaitys Antano 
Vienuolio “Amžinąjį Smuiki
ninką”.

I M. A. ŠIMKUS
Real Estate, Notary Public 

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

kitokį blankai. iv

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus >

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer
i Chicago, HI. 60632. Tol. YA 7-5980

X

— šiandien, balandžio 6 d. 
Jaunimo centre prasideda kur
sai spaudos darbuotojams. Re
daktorius kun. dr. Juozas Pruns- 
kis kalbės apie žurnalistų dar
bo įdomybes ir įvairenybes. 
Į kursus įstojo keletas jaunų 
akademikų. Kursus organizuo
ja Lietuvių Žurnalistų Sąjunga.

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 
šUd. gazu. Marquette Parke. $21.500.

APYNAUJIS 1% aukšto mūr., alum, 
langai, šiluma gazu, įrengtas rūsys. 
2-jų autom, garažas. Marquette Par
ke. S36JJ00. ____

GRAŽUS 4 BŪTŲ 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 butų mūras, I 
automobiliu mūro garažas, Marquette 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

** Margučio radijo sukaktu
vių puota rengiama balandžio 
15 d. Beverly Country Club. 
Vietos rezervuojamos Marguty
je, 2422 W. Marquette Rd. Tel. 
GR 6-2242, GR 6-2271. Sol. Vidos 
Vaitkutės, gyvenančios Izraely
je, koncertas rengiamas balan
džio 16 d. 4 vai. p. p. Jaunimo 
Centre. Bilietai gaunami Mar
giniuose ir Margučio raštinėje.

(Pr). ,

*■ II PLJK-so registracijos 
mokestis yra 6 doL, bet užsire
gistravę iki birželio 1 d. mo
ka tik 4 dol. ir gauna 20% nuo
laidą į visus Jaunimo Kongreso 
parengimus Chicagoje. Kongre
sai! registruojasi atstovai, da
lyviai ir svečiai virš 30 m. am
žiaus. Registracijos anketos 
gaunamos JK-so Būstinėje (5620 
So. Claremont Ave., Chicago, 
Ill. 60636). Registracijos komi
sijoj (Telef. (312) 863-1411) ir 
savo vietovių Jaunimo Metų ko
mitetuose.

II PLJK Registracijos K-ja 
(Pr).

♦ Kaip jau žinoma, šiais me
tais liepos 2 d. įvyksta Laisvo
jo Pasaulio Lietuvių IV-toji 
Tautinių Šokių šventė. Į šią 
šventę Chicagon suvažiuos ne 
tik iš Amerikos įvairių miestų, 
bet ir iš kitų pasaulio kraštų 
jaunimas. *
Atvykstančiam jaunimui rei

kalingos nakvynėms vietų bei 
transporto priemonių, k. a. pa
imti juos iš aerodromų arba 
kitokių stočių ir atvežti į jų ap
sistojimų vietas. Taip pat juos 
reikės nuvežti į generalinę re
peticiją ir į pačią šokių šventę. 
Tam reikalinga Chicagos lietu
vių visuomenės talka.

šokiu šventės komitetas krei
piasi į Jus, mieli chieagiečiai, 
ateiti talkon. Kas gali priimti 
globon į savo namus atvykstan
čius šokėjus, prašome neatidė
liojant pranešti: Kasperas Rad
vila, tel. RE 7-5436 arba Kostas 
Januška, tel. 434-0582. Galima 
skambinti visą dieną.

Be to, labai reikalinga bus 
automobilių transportacijai. 
Taip pat prašome, kas sutiktų 
su savo automobiliu ateiti tal
kon, pranešti virš minėtais tele
fonais. (Pr).

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Remontas

S
Įrengiu naujus ir perstatai! senus vi
sų rūsių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i 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

K. E R 1 N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tun»-up, ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327




