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NAUJA SOVIETU ENCIKLOPEDIJA 
NEMINI CHRUŠČIOVO, BUCHARINO
MASKVA. — Sovietų Sąjungoje pasirodė naujas Sovietinės 

Encikloperijos tomas, jau ketvirtas šios paskutinės laidos 30 
tomų serijoje. Užsienio korespondentai tuoj šoka žiūrėti, kas 
yra pasikeitę, palyginus su senosiomis laidomis, kas yra išleistas 
iš naujos laidos, kas kiek eilučių gavo ar negavo. Iš to sprendžia
ma ir partijos vadovybės linijos kryptis. Ketvirtas tomas turi 
600 puslapių ir apima raides B ir W, kuri rusų raidyne yra al
fabeto pradžioje.

šiame tome yra nemažai ra
šoma apie Washington^ žmo
gų ir miestą. Gan objektyviai 
paliečiama Broadway gatvė New 
Yorke, keli amerikiečiai rašy
tojai, mokslininkai.

Įdomu, kad plačiame rašiny
je apie Sovietų Sąjungos vaid
menį II-jame Pasauliniame ka
re Stalinas kritikuojamas už 
menką pasiruošimą karui prieš 
Hitlerio Vokietiją. Kaltė dali
nai verčiama gynybos komisa
rui Semionui Timošenkai, mar
šalui Žukovui, buvusiam štabo 
viršininkui ir kitiems. Kalbant 
apie to laikotarpio sovietų vy
riausybės narius ir partijos va
dus, minimas Molotovas, tačiau 
visai nepaminimas Nikita Chru
ščiovas, kuris vadovavo svar
biam Ukrainos sektoriui.

Palyginus su buvusiais 
klopedijos leidiniais, daug 
niau aprašomas rašytojas 
Buninas, laimėjęs 1933 m

1$ VISO PASAULIO

MASKVA. — Sovietų kariuo
menės laikraštis paskelbė Laoso 
žygio analizę, kur sako, jog be 
amerikiečių Saigono kareiviai 
nesugebėję atsispirti “tautinio 
išlaisvinimo jėgoms”. “Krasna- 
ja Zviezda” nemini, kad Laose 
kovojo šiaurės Vietnamo regu
liari kariuomenė su tankais ir 
artilerija. Laikraštis sako, kad 
Saigono kareiviams lengviau ka- i 
riauti Kambodijoje, nes ten ko
munistų jėgos dar nepatyrusios, 
jaunos, o Laose komunistai tu-Į 
rį jau 20 metų kovos patyrimą.

WASHINGTONAS. — Pasau
linis Bankas svarsto, kaip pa
dėti Pakistanui išspręsti finan
sinę ir maisto krizę. Manoma,
kad liepos mėnesio Rytų Pakis- komunistų partijos pasitraukę parlamento nariai, išrinkti 1968 
tane bus iki 30 milijonų badau- m. rinkimuose. Jų pasitraukimas sumažino parlamente, kuris 
jančių žmonių. Visai sustojo turi 630 vietų, komunistų atstovų skaičių iki 166. Paskutiniu 
transportas ir maisto pristaty- metu prie Pekino grupės ėmė jungtis daugiau komunistų Ro
mas. Jei civilinis karas sustotų moję, Neapolyje, Bergamo ir kituose miestuose.

RUSAI SIŪLO STATYTI RAKETAS PO 
100 PRIE MASKVOS IR WASHINGTONO

WASHINGTONAS. — Sovietų Sąjunga pirmą kartą pasiū
lė konkretų būdą sumažinti strateginių ginklų lenktynes. Vie
nos derybose sovietų delegacija siūlo apriboti gynybos raketų skai
čių iki 100 raketų. Jos galėtų būti statomos tik abiejų sostinių: 
Washington© ir Maskvos gynybai. Sutartis galiotų tik 5 metus. 
Šis pasiūlymas apeina Amerikos delegacijos reikalavimą, kad 
bet kokia apribojimo sutartis liestų ne vien gynybą, bet ir puola
mąsias rėktas.

Astronautai David Scott ir James Irwin, apsupti įvairiu techniku, apžiūri Cape Kennedy erdvės centre naują au
tomobilį, kuris bus gabenamas į mėnulį. Šis LRV (Lunar Roving Vehicle) yra 10 ant 8 pėdy didumo ir žemėje f 

sveria 380 svary. Jo didžiausias greitis yra 8 mylios per valandą.

C Z

ROMA. — Italijos komunistų partijoje įvykęs skilimas buvo 
sustiprintas tuo, kad atskilusi, Kinijos liniją sekanti, grupė pra
dėjo leisti savo dienraštį “II Manifesto”. Anksčiau tas laikraštis 
išeidavo nereguliariai. Laikraštį leidžia penki nuo reguliarios

enci- 
švel- 
Ivan 

..No
belio literatūros premiją. Seno
se laidose jis buvo vadinamas iš
daviku ir užsienio intervencijos 
prieš revoliuciją rėmėju. Dabar
tinėje laidoje tik pastebima, kad 

. Buninas buvo priešingas revo- 
-■ Jiucijai ir 1920 m. išvažiavo į 

Prancūziją^ kur mirė 1953 m.
. Nors Chruščiovas neminimas, 

' jo laikotarpio mažesnis veikėjas
Nikolai Bulganinas enciklopedi
joje yra. Išleistas Stalino nužu
dytas senųjų laikų bolševikų 
veikėjas Nikolai Bucharinas. 'Jis 
paminimas tik kalbant apie 
Brest-Litovsko sutartį tarp Ru
sijos ir Vokietijos. Bucharinas, 
kaip ir tuometinis užsienio ko
misaras Leonas Trockis, laikė- 

. si “demagoginės nuotykių ieško
jimo politikos”, pasisakydami 
prieš sutartį su Vokietija, ku
ria rėmė'Leninas.

tuoj pat, ir tai reikėtų apie 60. pirma& įjį Manifesto„ nu. 
dienų atstatyt, normalia, pade- meriajaejstas 100,000 egz. tirą-

Leidėjai tikisi turėti kas- 
WASHINGTONAS. Paskirtas jjen apje 35,000 skaitytoju. Ko- 

naujas karo laivyno sekretoriaus munistų partijos laikraštis “L’- 
padėjėjas yra negras James-Unita„ parašė, kad Pekino rė- 
Johnson. Jis tvarkys rekrutų ir laikraštis finansuojamas 
atsarginių reikalus. įiš “slaptų sumų”. “H Manifes-

CARSON CITY. — Nevados to” rašo, kad už tokį tvirtinimą 
valstija'pernai iš azartinių lo- jis traukia “L’Unita” leidėjus 
Šimų uždirbo 574.5 mil. dol., kas į teismą, 
yra 10% daugiau už 1969 me
tus. - .;V.’ ■ ■ < '■

vautBsas ziwkw

Ką taika duotų 
P. Vietnamo žmonėm?

VATIKANAS. — Savaitinis 
Vatikano laikraštis, rašydamas 
apie amerikiečių demonstracijas 
prieš Vietnamo karą, sako, kad 
Šiaurės Vietnamas laimi di
džiausią savo karinį ir politinį 
laimėjimą per tas demonstraci
jas. Jokių protestų nesigirdi 
Maskvoje, Pekine ar Hanojuje, 
sako laikraštis.

Visi nori taikos, sako “L’Os- 
servatore Della Domenica”, ta
čiau ką atneštų Pietų Vietna
mo gyventojams greitas Ameri
kos pasitraukimas/? Reikėtų 
pirma sužinoti, ką ta “taika” at
neštų? Tai |būtų perdavimas 
laisvės siekiančių žmonių kito
kiam imperializmui. Pietų viet
namiečiai būtų priversti priim
ti tai, ką jie šiandien atmeta.

Sovietų delegacija Vienos de
rybose sutinka kalbėtis dėl visų 
strateginių ginklų apribojimo' 
sutarties, tačiau reikalauja, kad 
Amerika strateginiais ginklais 
laikytų ir savo bombonešius, sto
vinčius Europos bazėse, nes jie 
irgi gali atgabenti atomines bom
bas į Sovietų Sąjungą.

Amerika, priėmusi paskutinį 
sovietų pasiūlymą, turėtų su
stabdyti savo gynybos tinklo, ku
ris saugo puolamąsias raketas, 
statybą. Washingtone daug kas 
kritikuoja sovietų pasiūlymą, 
kuris draudžia tik pastatyti ra
ketas, bet nedraudžia jų ga
minti.

Indija kaltina 
Pakistano kareivius

‘ NEVr DELHI. — Indija ap
kaltino Pakistaną kurio kariuo
menė apšaudė Indijos pusėje 
esantį kaimą. Keliolika pakista
niečių įsibrovė į Indiją ir ten 
viename kaime nužudė penkis as- 

. męnis,; kurie atsisakė pasakyti, 
kur slapstosi bengalai iš Rytų 
Pakistano. Pakistaniečiai sude
ginę nemažai indų namų.

Pakistano pranešimai kalba 
apie 300 indų sunaikinimą Ry
tų Pakistane. Iš indų buvę atim
ti dideli kiekiai ginklų ir amu
nicijos. Buvo suimti ir du Indi
jos pasienio sargybiniai.

Indija įsakė savo policijai sek
ti Pakistano diplomatus, ku
riems uždėtas namų areštas 
Kalkutoje. Tai atsakymas į Pa
kistano elgesį su indais diplo
matais Daccoje. Pakistanas rei
kalauja, kad Indija išduotų ben
galus diplomatus, kurie perbė
go į sukilėlių pusę. Indija atsi- 
sako, todėl jos diplomatai yra 

~ persekiojami Pakistane. Visi tie 
įvykiai didina įtempimą tarp 
abiejų kaimynų.

Naujas Pekino šalininkų dien
raštis pirmame numeryje rašo 

BANGKOKAS. — Tailandija apie Amerikos-Kinijos santy- 
skelbia, kad kovose su sukilėliais kius ir sako, kad Kinijos inicia- 
jų žuvo 100 ir apie 200 buvo su- tyva siekia patraukti Amerikos 
žeistų. Kariuomenė neteko 30 liaudį ir izoliuoti prezidentą Ni- 
kareivių.

VACOUVERIS. — Du plėši
kai su kaukėmis apiplėšė Van- 
couverio banką, pagrobdami 
327,000 dol. 5-.

ROMA. — Italijos kariuome
nės kareivių ūgis padidėjo iš vi
durkio 5 pėdų ir 5 colių, buvu-

xoną ir jo politiką.

Sutrukdė išvežti 
apsvaigintą kiną

PARYŽIUS. — Prancūzijos
siu 1864 metų kariuomenėje iki Orly aerodrome grupė Kinijos 
5 pėdų šešių colių dabartiniais diplomatų bandė įvilkti į kelei- 
laikais. vinį Pakistano lėktuvą sąmonės 

netekusį kinietį. Lėktuvas turė
jo išskristi per Karachi į Šan
chajų. Prancūzai tuoj pakvietėViet Congas siūlo

Irarn nfiliiiiibfic ■polidją’’ kuri kinietį išvadav0* 
Kdlv paliuUUad Kinijos ambasada įteikė protes-

PARYžIUS. — Viet Congo at- tą Prancūzijai už jos piliečio pa-
stove Paryžiaus taikos derybose
pareiškė, kad Viet Congo kari-' . ^"ėuzų sak“’ kad
nės jėgos yra pasiruošusios pa- »>»'?.<> ‘«hmkas
skelbti karo paliaubas ir įsakyti, atvyk<> « kad
nebešaudyti j amerikiečius, 3,ekė gaut, Prancūzijoje po-
rie nešaudo j juos, šis pareiški-. ht,n«. H. įvaiki-

no migdančiais vaistais ir ban-mas laikomas paliaubų pasiūly
mu, tačiau į jį oficialiai nieko 
dar neatsakė Amerikos ar P. 
Vietnamo deltgacijos.

Iki šiol komunistai atsisaky
davo skelbti paliaubas, kol Viet
name bus amerikiečiai kareiviai 
ir kol nebus paskelbta data jų 
atitraukimui iš Vietnamo.

Praėjusią savaitę Vietname 
žuvo 45 amerikiečiai, 305 pietų 
vietnamiečiai ir 1,788 komunis
tai. Amerikiečių sužeistų skai
čius pakilo iki 518.

Karo aviacijos lėktuvai puo
lė šiaurės Vietname priešlėktu-

dė jį išsivežti. Reikėjo nemažo 
būrio policijos, kol jį buvo ga
lima atimti iš fanatiškų kinų.

Prancūzijos vyriausybė pa
reiškė, kad jį pagydžius nuo jam 
duotų vaistų, jis galės pats pa
sakyti ar nori važiuoti į Kiniją 
ar nori pasilikti Prancūzijoje.

vinės artilerijos baterijas 115 
mylių į šiaurę nuo demilitari
zuotos zonos. Hanojus skelbia, 
kad vienas Amerikos lėktuvas 
numuštas, tačiau karo laivynas 
tą žinią griežtai paneigia.

♦ Prezidentas Nixonas pasky
rė Lietuvoje gimusią gydytoją 
Dr. Valeriją Raulinaitis. Pitts- 
burghe esančios Leech Drive 
Road Veteranų Administracijos 
ligoninės direktore.

+ Kambodijos premjeras Lon 
Nol, jau anksčiau pasitraukęs ir 
vis kalbintas pasilikti pareigo
se, griežtai atsisakė būti vyriau
sybės galva dėl silpnos sveikatos. 
Parlamento pirmininkas pavedė 
vicepremjerui Matakui sudaryti 
vyriausybę.

+ Amerikos delegacija Pa
ryžiaus taikos derybose pasiūlė 
abiem pusėm atidaryti belaisvių 
stovyklų duris tarptautinių or
ganizacijų atstovams. Komunis
tai nieko neatsakė.

4b Valstybės departamentas 
pareiškė, kad Viet Congo pasiū
lymas skelbti karo paliaubas yra 
komunistų propagandos žings
nis. Amerika jau keleri metai 
siūlo paliaubas visoje Indokini
joje, tačiau komunistai nesutin
ka.

+ Kapitonas Eugene Kotouc, 
kuris buvo apkaltintas žiauriu 
elgesiu su Viet Congo kareiviais 
Vietname, buvo išteisintas kari
nio teismo jury komisijos. Jį 
kaltino, kad jis tardydamas įta-' 
riamą teroristą, nupiovė jam 
rankos pirštą. Kapitonas aiški
nosi tą padaręs netyčia.

Sovietų spauda kaltina 
Amerikos žvalgybą ir Radio 
Free Europe Muenchene, kur 
šnipai infiltruojami į olimpia
dos dalyvių tarpą per ateinan
čią metų olimpiadą.

♦ Komediantas Jerry Lewis 
svarsto ar nereikėtų keltis gy
venti j Šveicariją, nes vienas jo 
sūnus jau yra Vietname, o jis 
turi dar penkis.

♦ Valstybės sekretorius Ro
gers Paryžiuje susitiko su Pran
cūzų užsienio ministeriu Mau
rice Schumann ir svarstė Vidu
riniųjų Rytų taikos klausimą.

Senatorius: “Ko 
jūs čia kenčiate’? 
WASHINGTONAS. Polici-

BELGRADAS. — Jugoslavi
jos komunistų partijos 15 as
menų prezidiumas ir kiti komu
nistų vadai svarsto Brioni salo
je, kaip išspręsti tautinių mažu
mų Jugoslavijoje nesutarimus 
ir varžybas. Prezidentas Tito 
siekia prieš mirdamas palikti 
vieningą darniai dirbančią Ju
goslaviją ir nori pakeisti net 21 
konstitucijos punktą.

Pagal šį planą Jugoslavijos fe
deralinė valdžia tvarkytų gy
nybos, užsienio politikos ir pre- ja suėmė 200 protesto prieš karą 
kybos reikalus. Visi kiti krašto dalyvių, kurie užblokavo įėjimą 
reikalai būtų autonomiškai tvar- į karinės Tarnybos centro pa- 
komi atskirų respublikų: Serbi- statą. Demonstrantai lankėsi ir 
jos, Kroatijos, Makedinijos, Slo- pajamų mokesčių įstaigoje, kur 
venijos ir Bosnijos-Hercogovi- jje ragino visus nemokėti mo
nos. a •

Atskirą galvosūkį sukelia Ma
kedonijos klausimas. Kaimyni
nė Bulgarija, kurios viceprem
jeras Radenko Grigorov lanko
si šiuo metu Jugoslavijoje, sa
ko, kad' nėra ir negali būti jo
kios Makedonijos provincijos, 
nes Makedonija esanti Bulgari
jos dalis. Buvusioji Makedonija 
yra padalinta į tris dalis: bul
garų, jugoslavų ir graikų val
domas nuo 1912 m. Balkanų ka
ro.

Ginčai dėl Makedonijos tiek 
pablogino Bulgarijos ir Jugos
lavijos santykius, kad jugosla
vai nedalyvavo bulgarų komu-_________ ______
nistų kongrese, kuris pasibai- jamį kad jie visi būtų kalėji- 
gė praėjusią savaitę.

kesčių, nes pinigai eina Vietna
mo karui. . . . • : ' .■;

Penki jauni demonstracijų^ da
lyviai buvo apklausinėjami sen. 
Fulbrighto vadovaujamam se
nato užsienio reikalų komitete, 
čia jaunuoliai pavadino sen. 
Hugh Scott “paranoiku”, ne? jis 
paklausė vienos merginos, ar ji 
matėsi Paryžiuje su Viet Con
go delegate ponia Binh ir ar ne
gavo iš jos instrukcijų, kaip 
rengti demonstracijas.

Sen. George Aiken paklausė 
grupės: “Kurių velnių jūs gy
venate šiame krašte, jei visi kiti 
kraštai tiek daug geresni už 
Ameriką?”. Net ir sen. Fulbrig- 
tas priminė demonstracijų va-

me, jei gyventų diktatūros val
domam krašte.

Kandidatas j Philadelphijos merus 
Frank Rizzo, kurį remia išeinąs me
ras James Tate ir stipri demokratų 
partijos organizacija. Rizzo anksčiau 
buvo Philadelphijos miesto policijos 

viršininkas.

Sovietai ieško 
pirkti karvių

WASHINGTONAS. — Sovie
tų žemės ūkio specialistai ieško 
galvijų: Herefordo ar Angus 
karvių. Amerika mielai sutinka 
tarpininkauti sovietams tokius 
galvijus pirkti, tačiau jų kaina 
sovietams yra gan aukšta — po 
500 dolerių už vieną.

Rusų atstovai klausinėja New 
Yorko bankuose, ar jiems nebū
tų duota paskola iki 100 mili
jonų dolerių. Kol kas banki
ninkai nieko nepažadėjo sovietų 
atstovams.

Formozos klausimas 
dar neišspręstas

WASHINGTONAS. — Vals
tybės departamentas pareiškė 
spaudai, kad Formozos klausi
mą galėtii išspręsti tiesioginės 
derybos tarp Tautinės Kinijos ir 
komunistinės Kinijos. Klausia
mas ar'Amerika-laiko Formozos 
-saios. klausimą neišpręstu, val
stybės departamento valdinin
kas Sharles Bray pareiškė, jog 
Kairo ir Potsdamo deklaracijos 
pavadino Formozą Kinijos dali
mi, tačiau niekada formaliai to 
neparyškino. Amerika laiko, kai 
Tautinės Kinijos vyriausybė 
Formozą legaliai valdo, nes jos 
kariuomenei pasidavė Japonijos 
karinės jėgos, valdžiusios Fpr- 
mozą, tačiau galutinis suverenu
mas niekada nebuvo išspręstas. 
Tas suverenumo klausimas atei
tyje turės būti sprendžiamas 
abiejų kinų yyri,ausybių susita-

• rimu.
Bray pabrėžė, kad Amerika 

laikosi ir laikysis savo įsiparei
gojimų Tautinei Kinijai, gins ją 
nuo agresijos, nes dabartinė Tau
tinės Kinijos vyriausybė pripa
žįstama legali, kol .paaiškės sa
los suverenumas. Amerika tu
rinti elgtis praktiškai, atitinka
mai esamai situacijai.

šis pareiškimas sukels naujų 
rūpesčių Tautinėje Kinijoje, ku
ri jau ir taip yra nusivylusi pa
skutiniais Amerikos vyriausy
bės pareiškimais Kinijos atžvil
giu. ,

Valstybės sekr. Rogers Lon
done pareiškė, kad Amerika no
rėtų pasikeisti su komunistine 
Kinija studentais, žurnalistais ir 
profesionalais.

į JAV pasiūlymus
TEL AVIVAS. — Izraelio 

premjerė Goldą Meir pasikvietė 
JAV ambasadorių Barbdur ir 
kartu su užsienio reikalų mi
nisteriu Ebanu perdavė jam Iz
raelio vyriausybės atsakymą į 
Amerikos sugestijas dėl Suezo 
kanalo atidarymo sąlygų. Izrae
lis tik tuo atveju sutinka pasi
traukti nuo kanalo, jei bus ga
rantuota, kad Egipto kariuome
nė nebus perkelta į rytinį ka- 

ar įstatymą patvirtins senatas? nalo krantą. .

♦ Illinois atstovai vakar pri
ėmė įstatymą, kuris legalizuo
ja “bingo” lošimą. Dar nežiniai 

r nAtvirtina cpnnfnG ’



laiškas nuo Pacifiko
Vos pora trumpų dienų beli

ko iki tos valandos, kada pas 
mus prasidės, jei jau ne globa
linės, tai jau tikrai “nationwide” 
reikšmės turėsiantis, politinių 
studijų savaitgalis, rengiamas 
Rezoliucijoms remti komiteto ir 
Lietuvių fronto bičiulių Los An
gelių sambūrio, užtruksiantis 
dvi dienas — balandžio 24 bei 
balandžio 25 d. (1971). Tos stu
dijos, anot kietimo, kurį pa
sirašo Leonardas Valiukas, 
“vyks puošniame Los Angeles 
Hilton viešbutyje”. Ir dar to
liau sakoma, kad “be vietinių 
paskaitininkų (jaunosios ir vi
durinės kartos), turėsime žy
mių lietuvių darbuotojų iš ki
tur. Paskaitas skaitys: dr. Juo
zas Kazickas (iš New Yorko), 
žymus lietuvių visuomeninin
kas ir politikas; prof. dr. Vytau
tas Vardys (iš Norman, Okla
homa) , Oklakomos valstybinio 
universiteto politinių mokslų 
profesorius; ir Vytautas Voler- 
tas (iš Delran, New Jersey), ra
šytojas, visuomeninkas, kultū
rininkas ir šiuo metu JAV-bių 
LB Centro valdybos pirminin
kas”. (Nuo savęs turiu dar prie 
Vytauto Volerto pridėti: kaip 
daugiaui žinoma, jis yra šieme-

tinio Draugo romano konkurso 
laureatas, laimėjęs premiją už 
savo parašytą romaną “Praga
ro vyresnysis”. — L. B.).

Studijų savaitgalio viduryje, 
tarp šeštadienio santėmio ir sek
madienio aušros, anot to paties 
kvietimo “ruošiama iškilminga 
vakarienė, kurios metu bus pa
gerbti svečiai paskaitininkai iš 
kitur ir amerikietis dr. Stephen 
Horn (President of California 
State College, Lon Beach”. To
liau kvietime (angliškame) pri
duriama, kad “šis amerikietis 
nepaprastai daug talkino Rrk. 
pravedant garsiąją H. Con. Res. 
416 rezoliuciją JAVj-bių Kon
grese”. (Nuo savęs turiu vėl 
pridėti: angliškai rašytame 
kvietime į tą vakarienę apie dr. 
Stepheną Horną dar sakoma, 
kad jis rezoliucijos akcijos me
tu buvęs buv. JAV senatoriaus 
Thomo H. Kuchelio legisliaty- 
vinis asistentas. Ir dar mažu
tis pridūrimas: angliškajame 
kvietime nerandame dviejų pa
žyminių: prie viešbučio ir re
zoliucijos — puošnus ir garsioj L

romas amerikietis Pat Carriker, 23 
jachtą, kad vėjas jes neapversty 
jau du kart laimė jo regatą.

Jachty lenktynėse dažnai kyla pavoįus apsiversti 
m. ir jo sesuo Teresa, 16 m., visu svoriu prilai

Londono Tilto regatoje, Havasu ežere. Arta

šios Lietuvių Fondo įdėjus 
vedinas jis ateina į Lietuvių 
Fondą su tūkstantine, užrašy
damas savo pomirtines ap- 
draudas ir pridėdamas gry
nais pinigais.

— Lietuviai išgyveno šiame 
krašte sunkių dienų, tačiau 
vieno dalyko jie neatsižadėjo 
— lietuvybės. Ir kai stebiu da
bartines pastangas lietuvybę 
išsaugoti, džiaugiuos, nors ir

jdu nebejaunas būdamas. Lie
tuvių Fondas atlieka didelį 
lietuvišką darbą ir jo šeimoje 
noriu išlikti iki savo amželio 
pabaigos — ramiai kalba Jo
nas Grigulis, daug sunkių gy
venimo metų praleidęs nors ir 
labai svetingoje Amerikoje.

Šiam tauriam lietuviui lin
kėtina dar daug giedrių die
nų, atėjus į gyvenimo pava
karį.

tuojau sumažina len
gvą odos niežėjimą, 
gydo kojų grybelius, 
nuskusto veido per- 

f sėjimą ir palengvina 
visą eilę odos nega
lavimų. Pastą paga
mino 30 metų patyri
mą turis vaistininkas. 
Pasiųsim 2 Braxon 
uncijas gavę $2.50,

4 unc. gavę $4.00, atsiųstus tokiu ad
resu:

BKAXON PASTE
Dep. NA

2914 So. WALLACE ST. 
Chicago/ Illinois 60516 

Nesiųskite COD. Pastą išsiųsime 
vę pinigus. Pilnai nepatenkintiems 

pinigus grąžinsime. \ / .

ga-

Atrodo,, kad prie šito visko, 
kas anksčiau pasakyta, nebelik
tų nieko kito pridėti, kaip tik 
“Amen”. Tuo “amen” ir baigiu 
pirmąją laiško dalį.

Paklausite, “kam Amen”? Nė 
dabar to nepasakysiu, o rašysiu 
toliau. Vytautas Volertas (iš 
Delran, New Jersey), rašyto
jas, visuomininkas, kultūrinin
kas ir šiuo metu JAV-bių LB 
Centro valdybos pirmininkas, 
be to, kaip minėjau, “Pragaro 
vyresniojo;” .laureatas, čia skai
tys paskaitą: “Lietuvių Bend
ruomenė Lietuvos vadavimo dar
be”;’ Patirta, kad dar prieš pa
skaitą, Bendruomenės apylinkei 
“paskolintas”, ’jis kalbės šv. Ka
zimiero parapijos salėje į pa
prastuosius bendruomenininkus, 
gal daugiausia svyruojančius dėl

GERIAUSIA DOVANA
1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS U t, 336 psL $5.00
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl.
3. f*M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psL

Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANŲ > ATEINA LIE
TUVA. 699 psl. ________________ i___ _________

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psL___
ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

. $3.00
„ 5L00

$12.00
5-
6. J. Augustaitis,

7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl. __________ $2.00

Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psL 
St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psL _______________
VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas 

ir darbai._t_______ ;_______________________

$130

naujai skelbiamo Bendruomenės 
“tikėjimo”, arba dėl įklimpimo į 
politiką. Kad jam čia sektųsi, 
sunku tikėti. Kitas dalykas bus 
jo paskaita viešbutyje. Ten jo 
“faktais” ar “tezėmis” tikrai 
daug kas patikės, juo labiau, kad 
ten bus ne vienas, o du, kurie 
jį patį, kaip kadaise Nainį, ti
kina sukti Bendruomenės veži
mą tuo pat. keliu (greičiausiai 
skersai kelio), kuriuo iki šiol 
traukė Alt’as. ■

Kad tam naujajam centri
niam LB keliui Los Angelių lie
tuviai nepritaria, buvau paro
dęs savo laiške, Naujienose iš
spausdintame 1971.4.1, Nr. 77. 
Kodėl? Bene rimčiausią, betgi, 
argumentą rasite šiuose žo
džiuose, kuriuos paimu iš 1965. 
11. 16, Nr. 269, Draugo: “...ko
va dėl. laisvės nėra išimtina kie
no nors privilegija ar kokių pa
šauktųjų institucijų monopolija. 
Tačiau, kur veikia kovos dėl lais
vės institucijos, Bendruomenei 

, nėra, pareigos imtis politinio vei
kimo. Bendruomenė gali tą dar
bą tik:remti finansais,/intelektu
alinių . jėgų paskatinimu, masių 
pašaukimu demonstracijoms bei 
kultūrine veikla. jAV-se Lie
tuvos laisvinimo institucijų yra 
gausu, tad Bendruomenei tie
siogiai į. politinį veikimą leistis 
nevertėtų. O jei jau. norėtų į 
laisvės kovą įsijungti, tai derė
tų tik per deleguotus atstovus 
Vlike, Alte, Rezoliucijoms remti 
komitete ir t. t.”.

Taip yra kalbėjęs velionis dr. 
Pranas Raulinaitis, vienos iš 
žymesniųjų, mūsų visuomeninin
kų bei politikų — valstybininkų. 
Tais žodžiais, kuriuos velionis 
pasakė per diskusijas 1965.11.7 
kaip tik toje pačioje salėje, kur 
dabar kalbės JAV LB Centro 
valdybos pirmininkas, ir kurie 
yra jau virtę jo politiniu-visuo- 
meniniu testamentu, daugumas 
losangeliškių tebetiki.

Liudas Balvočius

LIETUVIŲ FONDO ŠEIMOJE

As, JONAS DŪŠIAI SCHULTZ, prašau 
viso pasaulio žmones, kad atidarytumėte lie
tuviškas mokyklas šiame pasaulyje ir galė
tumėt pradėti daryti sau gera, būtumėt tur
tingi ir sveiki.

Žmogus išėjęs sunkaus gyvenimo kelią
JURGIS JANUSAITIS

a
9.

10.

11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! _____________
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psL, minkštais

viršeliais S2.00, kietais_________________________
13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRYOKAS, 228 pst_________
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl. __________
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ. _______
16. * * ' “
17.
18. __ , _____ ___________ ______ _______________

310 psl. __ ___ _____________———— --------- ----------
19. Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psL

$2.00

$6.00 
$3.00

$4.00
$2.00
$5.00 
$5.00 

$10.00C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION. 
Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl......... .
Kip^s Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA. 

310 psl. ___ __ _____________________________
- - - - ---------------------------------- 1 211 psL

angliškai. _____________________________________
20. Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psL
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl. ______
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl. _____

šitas knygas galite įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money 

orderiu, šiuo adresu:

$1.00

$4.00 
$4.00 
$230 
$6.00

1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608

NAUJOKŲ ĖMIMO 
KOMISIJOJE

Pašauktas prieš komisiją vy
riokas krūtinę atstatęs pradė
jo garsiai šūkauti: “Mane priė
mę siųskite tiesiai į frontą! Ne
reikia jokio apmokymo, kam 

brangų laiką gaišti! Aš visus 
priešus pats savo rankomis su
traiškysiu! Aš juos čiupsiu, už
mušiu, aš jiems šaukštu akis 
išbadysiu, aš juos...

“Tu, atrodo, esi beprotis”, 
pertraukė vyrioką komisijos na
rys.

“Taip ir parašykite, taip bū
tinai parašykite!” ^apsidžiaugė 
vyriokas.

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS
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 pasiunčiant 

čeki ar Money orderį tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

Gražus buvo Rožių krašto j u buvo kietesnis piniginiuose 
(Roseland) kampelis, Chica- 
goje. Ten prieš daugelį metų 
sėkmingai kūrėsi nemažas 
skaičius ir lietuvių šeimų. Tu
rėjo savąją bažnyčią, mokyk
lą. Veikė organizacijos ir lie
tuviškas gyvenimas roselan- 
diečius jungė ' į vieną šeimą. 
Šioje gražioje kolonijoje įsi
kūrė ir Jonas Grigulis, tikėda
mas čia nugyventi visą savo 
amželį.

Deja, likimas lėmė, kad šį 
Rožių krašto kampelį dabar 
palietė naujų’ gyventojų ban
ga,’ lietuvius^ išblokšdama vėl 
į naujas vietaš. Nę vienas šio 
kampelio gyventojas savo pa
miltą vietovę apleido su skau
dančia širdimi ir gailėdama
sis įdėto triūso Į isigĄ’tas nuo
savybes. r

Šio. sąmyšio;.slinktyje tik Jo-, 
nas Grigulis ties 103-čia gatve 
drauge su. kitomis keliomis 
šeimomis teišsilaikė.

Malonu pakalbėti su šiuo 
Aukštaitijos ‘lygumų' sūnumi, 
kurio gyven&ias Buvo itin 
sunkus. J

Jonas Grigulis šiais metais 
birželio mėn. 25 d. atšvęs savo 
aštuoniasdešimt pirmąjį gim
tadienį. Taigi vyras daug ką 
matęs ir daug ką išgyvenęs.

Jis gimė Latvijoje 1890 m. 
birželio mėn. 25 d. Vėliau su 
tėvu persikėlė’"gvrventi į Juod
upę, Rokiškio apskr., o vėliau 
į Rokiškį.

Jonukas lieka našlaičiu vos 
turėdamas 13 inetų. Jį paima 
auginti Rokiškio dvaro savi
ninkas grafas Przezdeckis. Jo 
vaikystę lydi surikus gyveni
mas ir nedėkinga našlaičio 
dalia, nors it grafo šeimos 
globoje.

Pagaliau artėjo pirmas pa
saulinis karas? Jaunas, 23 me
tų Jonas Grigulis nujaučia 
karo grėsmę ir nieko nelauk
damas apleidžia gimtąjį kraš
tą ir iškeliauja Amerikon lai
mės ieškotų ri

Čia jį pasitinka irgi sunki 
dalia. Darbą gauna Pulmano 
dirbtuvėse iri stato vagonus, 
uždirbdamas įlvalandą 22 cen
tu. Nors prekės ir'buvo pigios, 
kepaliukas 2 svarų duonos ka
štavo 10 c., b kambarys su 
rytą ir vakare duodama kavo 
7 dol. mėn.' Vis dėlto pragy
venti buvo labai sunku. Vie
name kambaryje gyvendavę 
keli vyrai ir* vienoje lovoje 
miegodavę 4 vyrai: 2 naktį ir 
2 grįžę iš darbo dieną, kada 
pirmieji išeidavo dirbti die
ną. Nesuskubdavusi ataušti 
patalinė.
' Jonas Grigulis, kad ir sun

kiai dirbdamas, susitaupė ke
letą centų. Tačiau užėjusi de
presija sugriauna ir Jono gj- 
venimą. Santaupos žūsta ban
ke, o draugai,’ kuriems buvo 
paskolinęs prriigų, skolų ne- 
begrąžino. žmonės stovėdavo 
eilėse su bliūdeliu rankose 
gauti šilto viralo ir taip sun
kiai išgyveno depresiją darbo 
žmogus.

Gi Jonas Grigulis šiuo atve-

reikaluose. Nežiūrint, kad 
draugai negrąžino skolų, kad 
banke dingo santaupos, vis dėl 
to jis su turimais namuose pi
nigėliais iškentėjo depresijos 
siaubingas dienas.

Pradėjęs iš naujo gyventi, 
vėl kalė centą prie cento ir 
kiek susitaupęs nusipirko Ro- 
selande medinį namelį, didelį 
sklypą ir čia jis sulaukė savo 
gyvenimo ilgųjų metų, vis 
nuolatos bekrutėdamas, šį tą 
darže bedirbinėdamas.

Jonas Grigulis turi daug 
gerų žmogiškų dorybių: nerū
ko, negeria, nelošia kortomis, 
tačiau mėgsta lietuvišką spau
dą skaityti. Jis sielojasi irlier 
tuviškuoju gyvenimu. Remia 
šalpos darbus per Balfą tit ki
tus lietuviškus reikalus pare
mia savo nuoširdžiu

Tačiau jam arti 
tuvių Fondo idėjos ir 
nes šis fondas 
vybės išlaikymu

širdies Lie- 
s ir darbai, 
rinasi lietu- 
Amerikoje.

GEROS DOVANOS
Šios knygos parduodamos dabar ‘‘Naujienose" su 

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

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ------ --------
Minkštais viršeliais tik 

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai Vietoje $2.00 dabar 
tik ___ _ _________ ____ ___ ._____ _______

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį

1739 SO. HALSTED ST„ CHICAGO 8, ILL

$3.00
$2.00

$1 50

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktusMarbes §64 psl. Kietais 
viršeliais $10.00, minkštais $8.00. Išleido Amerikos lietuvių Iston- - 
jos Draugija.

Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių, viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9^ ^bažnytiniai ir ’214 >veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikišku, socialistinių^ laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, bary 
kai ir kt v ‘

prašomi parašyti čekį arba Money

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti: ;. | ’

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

How aminus ' k , - * 
cm your paycheck 

can be aphis 
in your future.

Sound confusing? It isn’t, really. 
When you join the Payroll Savings 
Plan where you work, an amount you 
designate will be set aside automati
cally from each paycheck. That’s the 
“minus.”

That am<mnt will then be invested 
in U.S. Savings Bonds. That’s where 
the “plus” comes in. Because you’re 
automatically saving for your fixture, 
withoneof thesafest  investments there 
are: ILS. Savings Bonds.

And, by deducting a little at a time • 
from each paycheck, you don’t feel 
the pinch financially. Before you 
know it, you’ll have quite a tidy sum

ity of 5 years, 10 months (4% tie 
first year). That extra payable 
as a bonus at maturity, applies to all 
Bonds issued since June 1, 1970. .. 
with a comparable improvement foe 
all older Bonds.

Put a little “plus” in your fixture. 
Join the Payroll Savings Plan.

Boods safe. IF atolai, or dmroyul, 
we repbce them. When needed, they can -be 
eashed tt yw bank. T« may be deferred w Vfe*-

And dow there’s * bonus interest

Now Bonds pay a bonus at maturity

1739 So. Halsted Street Chicago, lit 60608
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hi
klubo 
klubo 
Buvo 
ir kt.

Saulė, vėjas ir šaltis padarė iš sniego ir ledo ši, skulptūrą grupę. Nuotrauka daryta Norvegi- 
jofe, netd'i Oslo.

vilius pėterajtis

(Tęsinys)

Nuvykęs į Pietų Afriką jis 
greit vėl prasiveržė į pirmau
jančius to krašto dailininkus. 
Visur dalyvauja parodose, visų 
galerijų kviečiamas ir perkamas, 
greit virsta vienas iš Pietų Af
rikos dailės avangardistų. Jo 
paskutiniųjų metų kūryba bu
vo apvainikuota pirmo prizo lai
mėjimu 1964 m. Johannesburg© 
“Artists of Fame and Promise” 
parodos metu. Jis jau buvo be
veik įkopęs į 84 metus.,

3. Kodėl jis mūsuose taip 
mažai žinomas?

Šiais metais, minėdami Pra
no Domšaičio devyniasdešimtą
sias gimimo ir penktąsias miri
mo metines, ir klausiame, kodėl 
jis lietuviuose taip mažai ži
nomas ir minimas. Gal, kad jis 
per daug vakarietiškas pasida
rė, įsijungdamas į naujuosius 
Vakarų Europos meno sąjūdžius, 
susitapdino su jais ir mūsų li
ko nebesuprastas, ypač mums 
patiems susirūpinus savo tauti
ne daile, savita ir lietuviška? O 
gal, kad jis tikras puritonas: 
savo asmenybe, šalindamasis 
nūo triukšmingo, išsišakojusio 
ir politiniais — partiniais dės
niais grįsto gyvenimo ir savo 
kūryba, atmesdamas visus rea
liai atrodančius pagražinimus ir 
vaizdus?

Jis, kaip tikras puritonas, at
sisako neesminių pašalinių reiš-

kinių ir išryškina tik esmin 
vumą žmonėse ir daiktuose, iri 
tai raiškiomis linijomis ir aiš-Į 
kiom spalvom. Domšaitis kaip 
puritonas vengia sudėtingumo. 
Jis nori, kad gyvenimas grįstų- 
si paprasta vaga, be išsišakoji
mų, be siurprizų. Jis nuspren
džia, kas pageidautina, izoliuo
ja tai, laikosi to su nepalaužia
mu įnikimu, kur nebėra vietos 
tokiom žmogaus silpnybėm, ku
rios gundo eiti kitais keliais, ve
dančiais į akligatvį. Tuo jis kaip 
ir puritonas pasidaro labai siau
ras ir nepatrauklus.

Ir pats Domšaitis nesistengė 
būti mums žinomas. Jau pati 
Nepriklausomybė jo magiškam 
lietuviškumui per daug realus 
dalykas, kurį jis tik mistiniai 
įsivaizduoti ir atvaizduoti teno
rėtų ir tegalėtų. Tat nesistengė 
jis suruošti nei vienos indivi
dualios parodos ir nedalyvavo 
nei vienoj grupinėj parodoj į 
rytus nuo Karaliaučiaus, nei Til
žėj, nei Klaipėdoj, nei Kaune, 
lietuvių gyventose žemėse. Jo 
nevilioja lietuvių realybės. Jis 
jau iš mažens buvo prisisoti
nęs lietuvių liaudies daile, pa
slaptingais tautinių drabužių, 
juostų ir drobių raštais.

Vargu jo paties pasisakymas 
apie jo meną padės mums atsa
kyti į šį klausimą, bet, manau, 
padės jį ir jo kūrybą geriau su
prasti.

“Meno kūrinys dažnai gimsta

jaunimui
L MONICA* ,(W. - 

| Lietuvių klubo metiniam susirin 
kimui balandžio 16 d. pirminin
kavo Kaizeris, o įvairias painia
vas sumaniai išrišinėjo 
vas sumaniai išrišinėjo 
pirm. Elena' Devenienė. 
perrinkta v-ba, komisijos 
pagelbiniai veiksniai.

Tarp kitko, buvo įsileista ir į 
diskusijas, kaip pritraukti jau
nimą kurio atstovas Algis Že
maitaitis visai konkrečiai už
klausė: “Pasakykite, kuo jūs 
mus .galėtumėte patraukti?” A. 
Giedraitis atsakė, kad tokiu 
magnetu būtų tiktai pramoginiai

, Kiir jau- 
nimas galėtų šokti, dainuoti, vai
dinti ir studijuoti. Atsakymas 
buvo vispusiškai tikęs, ir susi
rinkimas vienbalsiai nusprendė 
paskirti trijų turtokratų komi
siją rūpintis tokių namų Įsigi
jimu : Alb. Markevičių, Alf. Gie
draitį ir Joną Kutrą.

Ar šios trys galvos prilygs 
vienai Saliamono ir ar joms pa
vyks suvesti vienon idėjon vi
sus tris monikiečių sluoksnius 
(bendruomenininkus, klubiečius 
ir neutraliuosius), parodys ne
tolima ateitis.

Namai turėtų būti visų lietu
vių, kuriuos ateityje iš senimo 
paveldėtų jaunimas. Tai būtų 
prasmingas testamentas atei
nančioms kartoms. Omega

visatos vizijos momente, nors 
dienos, menesiai arba net ir me
tai praslinktų, kol pagaliau pil- 
nutis kūrinio samprotis įgautų 
formą ir gali būti sukurtas. Pir
masis “momentas” nėra mo
mentas tikroj žodžio prasmėj, 
nes jis faktiškai siaupia mūsų 
amžinatvę.

“Mano paties dailė nereiškia 
ryšių su gamta atsižadėjimo. Ji 
yra labai konkreti kūryba, 
džiaugsmo Įkvėpta ir atlikta dai
lininko priemonėmis, kuriomis 
— nors ir gamtos dalis — nebū
tinai realistiniai išreiškiama. Ma
no tapyba yra magiškas realy
bės pakeitimas, savybė paveldė
ta iš mano rytinės tėviškės, Pa
baltijo. Menas neturįs šios vi
dinės reikšmės negali paveikti 
žmogaus širdies”.

4. Jaunystė ir brendimas

Kai Edvardas Gisevius, vie
nas pirmųjų Mažosios Lietuvos 
menininkų piešęs jos gamtą, pi
liakalnius, sodybas, pastatus, 
darbo įrankius, muzikinius in
strumentus ir drabužius, vis
ką kas surišta su jos išviršine 
kultūra, mirė, tąis pat metais, 
1880 m. rugsėjo 15 d., gimė Pra
nas Domšaitis Kropy nuošė, Ma
žojoj Lietuvoj paprastų lietu
vininkų ūkininkų šeimoj. Jis 
buvo drovus ir jautrus berniu
kas, augintas savo mamytės re
liginėj įtakoj. Dar jaunas bū
damas jautė patraukimą piešti. 
Dažnai atsisėsdavo prie vandens 
ir iš molio gabalo išgniauždavo 
įvairias figūras. Vėliau perėjo 
prie piešimo ir tam visą savo 
laisvalaikį pašvęsdavo. Piešė 
jis daugiausia gamtą ir žmones. 
Pirmieji jo ^paveikslai realiai 
atvaizduoja gamtovaizdį ir yra 
liudininkai jo puikios spalvų ir 
teptuko valdymo technikos.

Nemėgo jis savo tėvo draugų, 
mėgstančių paūžti, nenorėjo jis 
ir eiti tėvo pėdomis, sekti plūgą 
ir akėčias po pūdymus ir laukus, 
jis norėjo valdyti teptuką ir 
spalvas. Bet tėvas užsispyręs 
neleido jam meno mokytis. Tik 
paveiktas žinomo dailininko ir 
Berlyno dailės akademijos rek
toriaus Makso Liebermann, ku
ris pastebėjo jauno Domšaičio 
didelius gabumus, tėvas paga
liau sutiko leisti Praną ku
riam jau-27 metai# studijuoti ta
pybą ir architektūrą Karaliau
čiaus karališkoj akademijoj. 
Studijų metais jo kūrybai stip
rios įtakos turėjo anų laikų gar
sieji tapytojai, kaip Van Gogh, 
Cezanne, Matisse ir Lieberman- 
nas. Baigęs mokslus, liko dės
tyti akademijoj architektūrą ir 
tapybą. Bet neilgam. Greit 
nutarė, toliau tobulintis ir vy
ko, į Berlyną mokytis pas Ma
žojoj Lietuvoj, Tepliuvoje, gi
musį Lovis Corinth, kurio įta
ka taip pat jaučiama tuometi
nėj jo kūryboj. Iš Berlyno ap
lankė Paryžių, Florencą, Ams
terdamą ir Londoną, kad su
sipažinus su tuose miestuose su
kauptais meno turtais.

1912 m. labai reikšmingi Dom
šaičio gyvenime ir kūryboj. Pir
ma jis pusmetį praleido Petra
pily, bepildamas generolo Bol- 
dereffo šeimą ir besigilindamas 
į rytų, slavų bažnytinį ir mis
tinę meną. Antra, belankydamas 
Norvegiją, susipažino su Edvar
du Munchu, ekspresionizmo 
pirmtaku, vienu anų laikų me
no pirmūnų, linijų ir spalvų pa
naudojimo pertvarkytoju. Mun- 
chas jam paliko neišdildomos 
reikšmės ir jį sekdamas Domšai
tis suprastino savo kūrybą iki 
esminių brūkšnių.

5. Kūryba
Dabar Domšaitis atsisako jau

nystėj išdirbtos puikios tapybi
nės technikos, kad pasiektų 
griežtų kontūrų raiškų stilių. 
Jo religingas išsiauklėjimas jam 
tik padėjo giliau įžvelgti į žmo
gaus sielą jos liūdną puritoniš
ką išraišką. Jo vaizdai virsta 
dramatiniai prasmingi. Detailės 
vengiamos, neesminiai dalykai 
praleidžiami. Spalva ir šviesa jo 
gamtovaizdžiuose ne žemiška, 
bet vidinė, spinduliuojanti, švy- 
siuojanti.

Pirmojo pasaulinio karo metu 
kūrė Berlyne ir Mažojoj Lietu-

voj. Karo audrų padariniai, 
krašto nuniokojimas su visais 
juos lydinčiais žiaurumais pa
darė jam giliausią įspūdį. Trau- 
kimasis, bėgimas nuo karo ar 
priešų liko besikartojančiu siu
žetu jo kūryboj. “Bėgimas į 
Egiptą” bent aštuonius kartus 
atvaizduojamas.

Po karo Domšaitis ieškojo ra
mesnės vietos kurti. ĮNetekęis 
savo mamytės 1917 m., jis pra
rado ir išorinės religinės atra
mos. Jis išvyko į Bavariją ir 
vėliau į Austriją ir čia tarp kal
nų, ramių ūkininkų ir kalniečių 
jis jautėsi vėl kaip namie ir ga
lėjo stipriai pasinerti Į kūrybą. 
Jis pajuto tą gaivinančią tylą, 
amžinojo slėpinio didingumą ir 
rado sielos ramybę, belankyda
mas senus vienuolynus ir žavė
damasis juose sukauptu menu, 
šventais paveikslais.

1919 m. Domšaitis išėjo į me
no pasaulį savo pirmąja indivi
dualia paroda suruošta Berlyne, 
žinomo meno kritiko Karl Schef
fler buvo labai palankiai įver
tintas meno žurnale “Kunst und 
Kuensler”. Jis buvo aptartas 
kaip kylanti žvaigždė ir jo pa
veikslai buvo mielai perkami pa
vienių asmenų ir meno galerijų# 
net tautinis meno muziejus Ber
lyne įsigijo jo darbų. Dabar jam 
durys atviros parodas rengti ne 
tik Vokietijoj, bet ir užsienyje, 
kaip Turkijoj ir Rumunijoj, ku
rias aplankė 1927 metais. Ir da
bar jis dalyvauja individualiose 
ar grupinėse parodose beveik 
kiekvienais metais iki 1931 m.

Nacių laikai patys liūdniau
si Domšaičio kūryboj ir gyve
nime. Nuo 1933 m. jo kūryba 
pasmerkiama kaip nuosmukio

menas (Entartete Kunst) ir jo 
darbai buvo išstatyti “išsigimu
sio meno” parodoje Muenchene 
1935 m. Po šito pasityčiojimo 
jis, kaip paukštis su palaužtais 
sparnais, rezignuoja, atsiduoda 
likimui. Jo kūryba tampa lėkš
ti, gamta negyva, be vidinės 
spinduliuojančios šviesos. Jo in
dividualybė suparaližuota, 
atsidūrė aklavietėje.

(Bus daugiau).

PAS PSICHIATRĄ
Žmogus atėjo pas psichiatrą. 

Skundžiasi: “Daktare, gelbėkite 
mane. Aš nieko nebegaliu at
minti, kas kada atsitiko, ar prieš 
metus laiko ar vakar. Bijau, kad 
einu iš proto”.

Daktaras: — O kaip seniai 
tamsta turi tą problemą?

jis SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte. 
Apie senus 
Kai aitvarai 
Skrajojo po

Now at GLASER’S

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

There's no reason 
for a hot summer day 

to last all night.
Get The Sleeper 
Air Conditioner.

Model LO6-1OG

Cools with whisper quiet performance... 
let’s you sleep in peace.
Pick one up.... carry it home I
Features built-on window kit 
Installs in minutes.
Four handsome models— 
5,000,6,000, and 8,000 BTU’S.

irtemp _ _________
AUTHORIZED AIRTEMP DISTRIBUTOR W CHRYSLER

CORPORATION

GLASER’S FURNITURE AND APPLIANCE COMPANY
5115-5123 So. KEDZIE AVĖ. PRospect 6-1790

OPEN MONDAY ANO THURSDAY EVENINGS

laikus,
ir laumės 
laukus...

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė. VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY- 
NU KĖS,'34 psl. su 8v apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol

2. Vanda Frankienė-Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50. a . .

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psl, S1.80.

4. Stasė Vanagaitė • Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščiu, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. labai gražus leidinys, 
didelio formato; kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psl, kaina 5 dol. fVi t;:: ' ■ s ;

5. Maironis, JAUNOJI, LIETUVA, poema. 118 psl., $1.00.
6. R. Spalis, GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI. Apysaka jaunimui ir 

senimui. Dail. A. Trinkūno viršelis ir iliustracijos. Išleido Dr. Vydūno Fon
das, 528 psl. Kaina 4 dol. . - -

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail.' Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl . leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis,“ SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip, senovės lietuviai ir žemai-- 
aai bendravo su savo dievais, 54 psl, $1,00.

‘ Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas pusė knygų, pusė Žaislu — lietuviško auk
lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn. _

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

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

INSURED

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 St Chicago, Ill. 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

NAUJIENOS, CHICAGO t. ILL. — FRIDAY, APRIL 30, 1971



THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Published Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., Inc.

1739 So. Hoisted Street, Chicago, I IL 60608. Telephone HA 1-6100

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription Rates:
In Chicago $22.00 per year, $12.00 per 
six month. $7.00 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months. $6.00 per 
three months; Canada $22.00 per year; 
other countries $23.00 per year.

15 cents per copy. 15 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicago j e ir priemiesčiuose 

metams ...___  $22.00
pusei metu —____________$12.00
trims mėnesiams __ -______ $7.00
vienam mėnesiui $3.00

Kitose JAV vietose:
metams$20.00 
pusei metų$11.00 

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

Partiečių daug, bet komunistų nėra
Jau minėjome, kad Lietuvos komunistų partija yra 

didelė, bet tikrųjų komunistų krašte labai mažai. Parti- 
jon įtraukiamas kiekvienas darbštesnis ir atsakominges- 
nis žmogus. Partijos nariu turi būti kiekvienas atsako- 
mingas valstybės valdininkas, bet svarbesniais gyvenimo 
klausimais tais valdininkais partijos vadovybė nepasitiki. 
Kiekvienas geresnį darbą gavęs tarnautojas, priimamas 
į partiją, turi pasižadėti partijos vadovybės klausyti, įsa
kymais neabejoti, patvarkymus pildyti, neištikimuosius 
skųsti. Kiekvienas pasižada tai daryti, bet ne kiekvienas 
savo pažadus pildo.

Sniečkus, parvažiavęs iš Maskvoje vykusio komunis
tų partijos suvažiavimo, turėjo sukviesti Vilniuje esan
čias partijos kuopas ir visiems pranešti, kas Maskvoje 
buvo nutarta ir kas reikės daryti. Kas Maskvoje buvo 
prižadėta — visi žino, nes Kosygino pažadas pripildyti 
maisto medžiaga, apavu ir drabužiais buvo kartojama ne 
tiktai spaudoje, bet ir per radiją. Tuo tarpu Vilniun par
važiavęs Sniečkus ne visus partijos narius šaukė, bet tik
tai aktyvistus. Aktyvistu tampa kiekvienas, kuris, ne
galvodamas ir nieko nesvarstydamas, aklai pildo Mask
vos įsakymus. Aktyvistai yra pats žemiausias, kitų par
tijos narių labai nemėgiamas elementas, dažniausiai pa
rinktas iš miesto padugnių. Kai Kaunan įsilaužė pirmieji 
sovietų tankai, tai juos pasitiko to meto komunistų par
tijos aktyvistai, miesto padugnės.

Sniečkus žinojo, kad rimtesniems partijos nariams 
bus sunku pateisinti nemokamą darbą šeštadieniais. 
Kiekvienas rimtesnis įstaigos, dirbtuvėlės ar net medų 
pardavinėjančios bičių augintojų draugijos pareigūnas 
susirauks ir suabejos tokio reikalavimo tikslumu. Sakė
me, kad užtariame darbininkus, o dabar, versdami dirb
ti be atlyginmo, mes juos labiau skriaudžiame, negu pik
čiausi kapitalistai, — pastebės ne vienas dirbtuvės vedė
jas. Sniečkui būtų labai nemalonu aiškinti šį neišaiški
namą klausimą. Jis sukvietė aktyvistus, kurie nieko ne
klausia. Jie patys įsakymus aklai pildo ir kitus verčia 
juos pildyti.

Panašios bėdos okupantas turi ne vien tik su pap
rastais įstaigų viršininkais, bet ir su tarnautojais. Ko
munistai nepatenkinti mokytojais, teisėjais, policinin
kais, tardytojais, fabrikėlių viršininkais, inžinieriais, 
kontroliuotojais ir kitais samdomais žmonėmis. Partijos 
nario knygutę jie turi, bet visiško paklusnumo partijai

trims mėnesiams$6.00 
vienam mėnesiui  $2.00

Kanadoje:
metams$22.00 
pusei metų  $12.00 
vienam mėnesiui  $3.00

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 pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

KOMUNISTINĖ AGITACIJA BE
APSKAIČIAVIMO

ni
Apie išeivių ir apie tarybinę spaudų
(Tęsinys)

Iš okup. Lietuvos į Ameriką 
atvykęs žymus komunistų par
tijos narys ir matematikas Sta- 
tulevičius turėjęs progos pasi
keisti nuomonėmis apie spaudą.

Nekomunistinę išeivijos spau
dą beveik visą, supeikęs, tarda
mas, jog joje perdaug esą ko- 

pas juos nėra. Nepatenkinti Partijos nariai nesupranta, 
ko iš jų, įstojant į partijos narius, okupantas laukia ir 
reikalauja.

Okupuotoje Lietuvoje rašytojai buvo didžiausias pri
vilegijas gavusi grupė. Rusai Lietuvą pavergė, bet prie 
žmonių prieiti jie nepajėgė. Cvirka, Venclova, Drazdaus- 
kas ir kiti bandė rusams pralaužti ledus, rasti būdą pri
eiti prie lietuvių, bet jiems šis įpareigojimas labai sun
kiai sekėsi. Vilniaus ir Maskvos partinius kursus baigęs 
Algimantas Bučys, okupanto keliamas į literatūrinius 
kritikus, šitaip vaizduoja paprasto krašto gyventojo 
palaužimą Maskvos linijai:

“Įvairiais lietuvių tarybinės literatūros raidos 
etapais toji kova vyko įvairiomis formomis ir įvai
riai buvo suprantama. Tačiau nekintamą jos esmę 
nulėmė buržuazinės santvarkos žlugimas Lietuvoje 
ir Tarybų valdžios atkūrimas 1940 — 1941 metais, 
kai lietuvių rašytojai aštriausiai pajuto istorijos ap
nuogintą ideologinės kovos būtinybę. Būtent, tais 
verpetingais metais lietuvių rašytojams ne tiek svar
bu buvo apčiuopti sudėtingai persipynusias žmonių 
psichologijos gijas, kiek reikšminga suvokti pačią 
istorijos raidos kryptį, tą tvirčiausią socialinės tik
rovės ir žmogaus mąstymo stuburą, šiandien esa
me įpratę manyti, jog tąsyk lietuvių rašytojams te
reikėjo pakeisti ideologines pažiūras, atsižvelgus į 
akivaizdžius politinius ir socialinius pakitimus tik
rovėje, ir dauguma anuo metu kūrybą pristabdžiusių 
kliūčių būtų savaime atkritusios. Deja... Šiandien 
sunku ir įsivazduoti, kokie komplikuoti buvo pirmie
ji lietuvių rašytojų žingsniai naujosios epochos ke
liu. (Literatūra ir menas, 1971 m. kovo 27 d., 6 psl.).
Lietuviai rašytojai matė, kaip rusai prievartavo 

laisvai ir nepriklausomai gyvenusią lietuvių tautą. Jų 
akivaizdoje plėšė, nešė, vogė, prievartavo, suiminėjo ir 
žudė žmones be jokios atodairos. Rusas reikalavo, kad 
rašytojai tą prievartą teisintų; kad užmirštų nepriklau
somą gyvenimą ir ragintų žmones įsijungti į sovietinę 
vergų imperiją. Lietuvių jaunimas priešinosi sovietinei 
prievartai, užtat labiausiai ir nukentėjo. Priešinosi ir 
lietuviai ūkininkai. Nukentėjo ir jie. Minkštą savo nu
garą prieš okupantą nulenkė Cvirka su Venclova. Jiedu 
ir kitus kvietė lankstytis. Kas nenusilenkė, tą prievartavo.

Bet ta pati prievarta taikoma ir šiandien. Okupan
tas uždarė visas politines partijas ir prievarta varo žmo
nes į komunistų partiją. Kai partijon suvarytieji nesu
pranta įsakymų arba nenori jiems paklusti, tai vienus 
mėto iš partijos, o prieš kitus siundo aktyvistus. Ne “so
cialinės pakaitos”, kurias Bučys mini, lietuviams yra 
baisios, bet baisi yra ta prievarta, kurią okupantas išti
sus 30 metų taiko lietuviams.

liojimo, netesingo rašymo apie 
tarybinę Lietuvą, net koktu to
kią spaudą e&ą imti į rankas. 
Kalbėjęs, jog tarybų Lietuvoje 
nebijoma sveikos kritikos. Nu
rodęs net geros kritikos pavyz
dį. Prieš kurį laiką išeivių spau
doje buvusi supeikta J. Žiugždos 
parašyta Lietuvos istorija. Prie

kaištai buvę pagrįsti. Žiugžda 
istoriją parašęs nepaisydamas 
faktų. Pavyzdžiui, jis savo vei
kale vartojęs tokius išsireiški
mus, kaip “Vailokaičio bankas”, 
“Soloveičiko bankas”. Tikra, 
kad Lietuvoje tokių bankų ne
buvo. Esą galybė ir kitų J. Žiug
ždos istorijoje prasilenkimų su 
tiesa, tad. po kritikos išeivių 
spaudoje, J. Žiugžda netekęs di
rektoriaus posto, jo veikalas ne
moksliškai parašytas.

Dabar tik “Akiračiai” Lietu
voje esą skaitomi, nes tas laik
raštis, kad ir kritikuojąs tary
binės Lietuvos gyvenimą, tai 
darąs rimtai. Buvo paklausta, 
kiek žmonių, be mokslo akademi
jos partiečių, gauna “Akira
čius” paskaityti, bet klausimas 
likęs be atsakymo. Buvę paste
bėta, jog į sovietinę Lietuvą nei 
knygos nei laikraščiai neįleidžia
mi, juos gali gauti tik parinkti 
partijos žmonės. Iš okup. Lie
tuvos į Ameriką ateina įvairiau
sios spaudos, kodėl taip yra, 
koks čia kultūrinis bendradar
biavimas ?

Matematikas griebęsis gudru
mo, tardamas, jog gerai kad ir 
neįleidžiama čia spausdinamų 
parnografijos raštų. Buvę jam 
pastebėta, jog kalbama apie lie
tuviškuosius, o ne apie ameriko
niškuosius, tad svečias negalėtų 
nurodyti nė vieno lietuvių spau
dinio, parnografija vadintinu. 
Lietuviškieji raštai, knygos ir 
laikraščiai, į Lietuvą pasiųsti, 
dingsta. Jie neįteikimai adresa
tui ir negrąžinami siuntėjui, tad 
toks dingimas lygus pavogimui.

Grįžtant prie “kolionių” te
mos, svečiui buvę nurodyta, jog 
sovietinėje spaudoje jų yra dar 
daugiau negu išeivių spaudoje. 
Juk per metų metus visi Ant
rojo karo metu iš Lietuvos iš- 
vykusieji buvo vadinami krimi
nalistais, žmogžudžiais, nacių 
bendrininkais ir įvairiais kito
kiais vardais. Matematikas pri
pažinęs, jog tai buvo negražu, 
dabar tarybinėje spaudoje jau 
nemetami kaltinimai prieš vi
sus išeivius, nes nevisi išvyku- 
sieji yra nedori žmonės.

Pastebėta, jog “Tiesa” ir 
“Gimtasis kraštas” dar ir dabar 
nevengia neteisingų raštų apie 
išeivius ir jų gyvenimą. Mate
matikas atsiliepęs, tardamas, 
jog “Gimtasis kraštas” apie iš
eivių gyvenimą nerašo, jis skir
tas išeiviams šviesti Lietuvos 
pažangą.

Nieko stebėtina, kad tas žy
mus partietis nežino, kas “Gim
tajame krašte” rašoma. Juk 
tiek daugybė įvairių laikraščių 
esama, kad neįmanoma visus 
perskaityti. Tačiau pokalbyje 
buvo pasakyta, jog “Gimtasis 
kraštas” labai daug rašo apie iš
eivius ir jų gyvenimą. Dažnai 
ir netiesos parašo, o kai savu 
keiksmažodžių pritrūksta, tai

ZAodeliuotoju agentūroms reikia įvairios išvaizdos ir rasės žmonių. 
Šiomis dienomis modeliuotojai turi apeliuoti ir į kelias amerikiečiu 
kartas. Šioje grupinėje nuotraukoje matome vienos New Yorko 

modeliavimo agentūros štabą.

persispausdina iš “Vilnies”.
Neseniai “Laiškų Lietuviams” 

žurnale buvo p. A. Avižienio pa
reiškimas, jog apie jį ir apie jo 
viešėjimą Vilniuje “Tiesa” ne
tiesos parašė, tad kompartijos 
agitatoriui buvę ir priminta, jog 
“Tiesa” ne tik pasikolioja, bet 
ir netiesos parašo, tad iš Vilniaus 
čia parvykęs svečias A. Avižie
nis tą melą turėjo spaudoj at
šaukti.

Matematiko atsakyta. Viską 
gerai žinąs. Pas Avižienį tris 
dienas' gyvenęs. Aplinkybės to
kios susidariusios, jog jis turėjo 
laišką “Laiškams Lietuviams” 
pasiųsti. Bet tas nieko. Jam į 
Lietuvą kelias ir toliau atviras.

Kaune vis dar nėra 
turistams tinkamo viešbučio
Paminėjus A. Avižienį, sve

čias kalbą pasuko į kitą žymų lie
tuvį akademiką — matematiką 
Arūną Laulevičių, kurs esąs 
priešingybė Avižieniai. -

Arūnas Liulevičius, kaip Ame
rikos mokslininkas, dalyvavęs 
Maskvoje matematikų suvažia
vime. Tarybinės Lietuvos mate
matikai jį ten susitikę. Savait
galį, kai konferencijos progra
mos nebuvo, jie kalbinę Arūną 
Liulevičių skristi į Vilnių, pa
matyti Lietuvos sostinę Įvai- 
riaip jį raginę. Aiškinę, jog lie
tuviškojo Vilniaus miesto vaiz
dai bus įdomesni, negu Maskvos, 
nuskridus nebus jokių nemalonu
mu iš valdžios. Tačiau Liulevi
čius atsisakęs ir savaitgailiui li
kęs Maskvoje.

Kas kita inž. Avižienis. Jis 
mielai svečiuojasi Vilniuje, jis 

Į nevengiąs ir su vilniškiais sve
čiais čia susitikti. A. Liulevičiui 
matematikas partietis parašęs 
laišką, pranešdamas apie tai, jog 
atvyksiąs į Ameriką ir reiškęs 
norą pasimatyti, bet jau netrum
pas laikas, kaip besisvečiuojąs 
Amerikoje, o iš LiUlevičiaus į 
laišką atsakymo dar nesulaukęs.

Lyg juokaujant buvę prasi
tarta, jog Liulevičius gal į Vil
nių atsisakė skristi vien ir dėl 
to, kad kitur Lietuvoje nelei
džiama lankytis? ••

Atsakymas — pagal seną par
ti jos gaidą: Kaune dar nėra tu
ristams tinkamo viešbučio, tad 
ten retai svečias teleidžiamas. O 
kitur Lietuvoje, tai esą, reika
linga nepamiršti, jog: ir kariuo
menės esama. Kur viena diena 
būna galima keliauti, pasitaiko, 
jog kitą dieną jau ten pasidaro 
draudžiama zoną — armija ką 
nors stato, žmonės ten negali 
lankytis. . - ., .

(Bus daugiau)

Pabrangs pienas
Pieno ir jo produktų kainos 

Čikagoje vėl gali pakilti, nes 
pagal naują pieninių ir jų dar
bininkų sutartį darbininkų al
gos pakeltos 30 dol. per savai
tę. Dar 15 dol. per savaitę kai
nuos įvairūs darbininku išsi
derėti priedai, šiuo metu pie
ninių darbininkai • gauna 
175.50 dol. per savaitę. Naujos 
sutarties paliestos pieninės su
daro apie 79% visų Čikagos 
pieno pristatytojų. Nauja su
tartis pasirašyta trims me
tams.

VINCAS ŽEMAITIS

VEIDU Į VAKARUS - 
Į BALTIJOS JŪRĄ

(Etnografinių sienų klausimais)
12

Čia būtų galima dar pridurti anglų fi- 
losovo Arnoldo Toynbee (žr.: Istorikas ir 
literatūra. Draugas, šešt pr. I - 2 71 pa
reikštą nuomonę: ^Pilypas (sūnus). Ar 
tikite objektyvaus (unprejudiced) istori
ko idealu? Arnoldas (tėvas). Visa istorija 
yra parašyta pagal iš anksto sudarytą 
(prejudiced) nuomonę... Jei Biblija būtų, 
buvusi parašyta filistinų ar finikiečių, 
matytumėt, kokia ji būtų skirtinga!...”

Glaustai peržvelgus etnografinių sienų 
kai kurias problemas ir surištus su jomis 
rūpesčius, palieka pažiūrėti, kas tais rei
kalais pozityvaus dabar atliekama. Gerb. 
K. Veikutis savo paskaitoje pabrėžė, kad 
tas darbas mažai iš vietos pajudėjęs ir jį 
trukdo aukšti reikalaujami honorarai. Jis 
čia turi galvoj darbą L. Rytų komisijos, 
kurios nariu jis yra. Tos komisijos pirm. 
S. Lazdinio dėka buvo progos susipažinti 
su a. a. D. Trimako pateiktu to darbo pla
nu. Man atrodė, kad tas planas dabarti
nėse sąlygose per plačiai užbrėžtas ir kai 
kas jame nėra pirmaeilės reikšmės ir sku
bos reikalas. Dalis to plano darbų gali bū
ti iš eilės be skubotumo atliekami.

Svarbiausia, kas mums skubiai pirmo

je eilėje reikia surasti, aprašyti ir doku
mentuotai įrodyti (pavyzdžiui, Rytuose) 
yra ta etnografinės sienos linija, kuri sla
vų padermėms užėmus buvusios proistori- 
nės Lietuvos valstybės žemes, ilgus am
žius liko pastovi dviejų tautų (šiuo atveju 
— lietuvių ir krivičių-gudų) etnografinė 
sienos linija. Peržengę šią sienos liniją į 
vieną ar kitą pusę, yra jau ne autochto
nai, bet kolonistai. Šito kriterijaus mūsų 
visą laiką pasigendama. Mes maždaug 
laikėmės “Lithuania Propria” ribos, bet 
vis graibėmės aplinkui, be aiškių moksli
niai paremtų įrodymų. Atrodo, stipriai 
pamatuotus tam reikalui duomenis bus su
radęs lenkų istorikas “Historia Litwy” au
torius, prof. dr. Jerzy Ochmanski. Bet 
apie tai plačiau šio str. pabaigoje.

Vakarų komisijos darbų aš čia nelie- 
siu. Apie tai jie patys pasisakys, šio str. 
autorius randa reikalo pristatyti du dide
lius Lietuvos pajūrio — pamario mylėto
jus ir jų gera valia, savanoriškai užsibrėž
tus ir plačia vaga šioje srityje sėkmingai 
varomus darbus. Tie didelės mūsų pagar
bos nusipelnę senų Lietuvos plėšinių arto
jai yra: Martynas Gelžinis ir Henrikas To
mas — Tamašauskas.

Kadangi Liet. Enc. biografinių žinių 
apie Martyną Gelžinį nėra, tai jas Čia pa
teikiu, kokias galėjau surinkti iš pirmųjų 
šaltinių.

Martynas Gelžinis gimė Klaipėdos isto
riniame Vilės prieniiesyjc —. Jo tėvas 

; Jurgis kilęs iš 7 km. į pietus nuo Klaipėdos 

esančio Laistės kaimo. Motina Urtė, gi
musi Jaudzimaitė, įkilusi iš Melnara- 
gės žvejų kaimo. Tėvai kalbėjo lietu
viškai, bet mokėjo ir kuršių tarmę, žmo
na Herta Elzbieta, gimusi Girtaitė, yra Ka- 
lotės malūnininko duktė. Jos tėvas Mikas 
buvo griežtas lietuvis. Kuomet 1923 m. 
sukilėliai stovėjo prie Klaipėdos, Girtų 
ūkyje buvo lietuvių šiaurės dalinių štabas, 
štabo narių tarpe buvo ir Juozas Prons- 
kus.

M. Gelžinis baigė Klaipėdos Mokytojų 
Seminariją ir Klaipėdos Prekybos Institu
tą. 1938 - 9 m. buvo išvykęs į Paryžių to
bulintis prancūzų kalboje ir įstojęs į Ecole 
Libre des Sciences politiques. Prasidėjus 
karui jis grįžo Lietuvon ir 1939 m. gruo
džio ni. 15 d. buvo paskirtas Šiaulių Aukš
tesniosios Prekybos mokyklos direktorium. 
Tose pareigose išbuvo iki įsiveržimo į Lie
tuvą bolševikų. Anksčiau: tris metus jam 
teko mokytojauti Pervalkos (Užmary) 
pradžios mokykloj, 4 metus Klaipėdos 
Mokytojų seminarijoje ir tris metus Vytau
to Didžiojo gimnazijoje Klaipėdoje. Nuo 
1934 iki 1938 metų jis buvo Klaipėdos 
krašto lietuviško jaunimo Santaros vadu.

Po karo Luebeke lietuvių įsteigtoje 
gimnazijoj buvo direktorius, nuo 1952 iki 
1956 metų Vliko Vykdomosios Tarybos 
narys. Įsteigė vokišką Elta - Pressedienst 
ir liet. Radijo valandą Madride.

M. Gelžinis “Naujienų” skaitytojams 
jau seniai yra gerai žinomas visa eile savo 
studijų, pavyzdžiui, 1) Mažlietuviai yra 

j Klaipėdos srities autochtonai (žiūrėk 1963. 
Naujienų 260 - 272 numerius; 2) Goettin- 
gene perrašoma Mažosios Lietuvos istorija 
(1964 N. nr. 141 — 154); 3) Prof. Morten- 
seno laiškas Vydūnui (1965 N. nr. 6 - 20), 
4) Klaipėdos srities autochtonai — Klai
pėdos miesto antroji privilegija (1965. V. 1 
11 d.); 5) Dr. Gertrude Mortensen ir Ma
žoji Lietuva (1966 N. nr. 128 - 152); 6) 
Mažlietuviškųjų genčių etninės sienos va
karuose (1967 N. nr. 157 - 163); 7) “Netei
sūs kritikai” , atsakymas į dr. J. Jakšto kai 
tinimą (1967. X. 21. N. II daly nr. 8); 8) 
Mortensenų nebaigtasis veikalas apie Ma
žąją Lietuvą (1968. N. nr. 10 — 39 m.)

šie trumpi biografiniai duomenys pa
rodo, kad p>I. Gelžinis yra tikras, anot 
Duesburgo “kietasprandis”, lietuviškojo 
Baltijos pajūrio sūnus, per tėvų tėvus 
įaugęs į šią gintarinę pajūrio žemę. Nuo 
mažens jis įpratęs grumtis visa širdimi su 
iš Vakari; Lietuvą užplūstančiom audrom. 
Įgijęs didelį patyrimą, savo gabumų, ge 
ros orientacijos ir gilaus mokslinio pasi
ruošimo dėka. M. G. yra pastatęs ir dar 
stato visą eilę pajūrio švyturių, su kurių 
pagalba jis yra pilnas vilties išgelbėti Lie
tuvos laivą iš amžiais jam grasinančių va
karinių (o dabar ir rytinių) audrų, no
rinčių jį suskaldyti į šipulius ir paskan
dinti.

Savo kūryboje M. Gelžinis atidengė 
visą eilę vokiškų Rytų Europos tyrinėtojų 
(Ostforšerių). ypač Mortensenų, klaidin
gus įtaigojimus apie Klaipėdą ir Mažą

ją Lietuvą. Kartu jis pateikė aibes faktų, 
įrodančių lietuvių istorines teises ne tik į 
Klaipėdą, bet ir į pietus nuo Nemuno esan- 
čius Maž. Lietuvos kraštus. Jis labai dė- 

' kingas, kad šiuos darbus jam lengvina at- 
• likti jo žmona Herta — Elzbieta. Ji sek- 
' dama savo tėvo, malūnininko Miko Girto 

— griežto lietuvininko pėdomis, suprasda
ma savo vyro kilnius užsimojimus, pati 
užvaduodama jį net sunkiose namų ruošos 
ir priežiūros pareigose, sudaro galimybių 

Į laisvesnį laiką, parvykus iš darbovietės, 
pašvęsti lietuviškai kūrybai.

1969 metų pradžioje Įmonei (iš gyvena
mos vietovės — Farmingdale, N. Y.) išsi
kėlus į New Yorką, M. Gelžinis priverstas 
gaišti kelionėje ten ir atgal 3 vai., be to, 
darbovietėje 9^ vai., kas sudaro virš 12 
valandų kovos už kasdieninę duoną. Ne
žiūrint tokių nepalankių istoriniam tyri
nėjimui sąlygų, jis šių metų pradžioje 
mus ir vėl apdovanojo nauja studija: 
“Klaipėda Ordino valdžioje 1252 — 1525". 
Viso ras. maš. rankraščio 146 pusi. Tai 
mokslišku preciziškumu parašyta Klaipė
dos istorijos pradžia. Autorius remia savo 
išvedžiojimus, be šaltinių, naujausiais 
pačių vokiečių tyrinėtojų duomenimis. Yra 
tai Klaipėdos to laiko lietuviškoji istorija. 
Studija su šaltiniais, literatūros nurody
mais ir chronologija yra naująs įnašas į 
mūsų istorinę literatūrą, kurią privalėtų 
turėti kiekvienas lietuvis ir pirmoje eilėje 
kiekvienas jūrų skautas.

(Bus daugiau)

4 _ NAUJIENOS, CHICAGO *, IU___ FRIDAY, APRIL 30, 1971



DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSilS 

IR GERKLĖS LIGOS
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Ofiso telefu PRospoct 8-3229

Rozid. telefu WAlbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 Dd 12 vai. ryto, 

<wo 7 iki 9 vai. vak. Tree, uždaryta.’

R«l t«L 239-4683

DR. K. G. DALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimu 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

falafu PRospoct 8-1717

DR. S. BIE21S 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET_
VaL: kas dieną po pietą 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniai* 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

Ražu 3241 WEST 66th PLACE
Phono: REpubiic 7-7868

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 7lst STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Razid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštai tiktai susitarus,

Raz. GI 8-0873

DR. W. M. E1SIN - E1S1NAS 
Mf^USbKiJA iR MOTERŲ LIGOS 

GiNcKULOGiNE CHIRURGIJA 
6132 So. Kadžio Ave., WA 5-2670

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

ROCKFORD, ILL
Lietuvos dukterys

Toji jauna organizacija paro
dė savo sugebėjimą vieningai 
dirbti, ruošiant parengimą, ku
ris buvo savo rūšies banketas su 
laimėjimais. Lietuvos Dukterų 
organizacija tikrai nusipelno pa
garbos, kad viską kruopščiai pa
ruošė ir viskuo tinkamai pasi
rūpino. Ji sutelkė daug fantų 
laimėjimui ir sukvietė daug sve
čių. Ir tai tokių svečių, kurie la
bai retai Lietuvių klube tepasi
rodo.

Moterys pačios išrašė bilietus, 
sunumeravo fantus bei laimėji
mo bilietėlius Tai buvo pu
sėtinas darbas. Dar sunkiau te
ko dirbti virtuvėje, gaminant 
maistą keliems šimtams žmo
nių. Vienas nedėkingiausių vir
tuvės darbų yra bulvių skuti
mas, kurio visi kratosi. Bet ir 
toje srityje didelių nesusiprati
mų neįvyko ir viskas gana sklan
džiai praėjo, kai Petronėlės Sa
vickienės buvo padiktuota laiku 
pagaminti “viščiukus ir lietuviš
kas dešras”.

Laimėjimų kambarys buvo gy
viausias. Ten vyko tikras jomar- 
cas. Laimėjusieji dovanas, nešė 

; as į automobilius. Prie baro bu
vo tikra grūstis. Prie stalų su
sėdo būriai. Giedrė Špokaitė ėmė 
užsakymus, o kitos jaunos po
nios nešė maista svečiams.

Po pamaldų publikos dar dau
giau susirinko. Atvyko buvęs 
klubo pirmininkas K. Makaus
kas, jo žmona ir šv. Petro ir Po
vilo parapijos klebonas kun. 
Daukas. Tai dar jaunas kuni
gas, gimęs Chicago j e. Manda
gus, tylus, draugiškas. Rodosi, 
visus pažįsta ir užkalbina. Pa
matęs mano žmoną, jis pastebė
jo, kad ji iš “Coronada” teatro 
(mat, ji ten prie langelio bilietus 
pardavinėja). Tą teatrą dabar 
perėmė nauji savininkai ir jį iš 
vidaus remontuoja.

Parengimas tiek valgių gau
sumu, tiek publikos atžvilgiu bu
vo sėkmingas. Kiek teko girdė
ti, Lietuvos Dukterų draugijai 
liks gražaus pelno.

kyti. Ruošis Šaulių Butkaus ir 
Jūrų šaulių tuopos kartu.

— Jūrų šaulių švyturio kuo
pos sėkmingos vakaruškos su 
vaišėmis įvyko balandžio 24 d. 
šokių konteste dalyvavusieji lai
mėtojai : V. Kulbokienė, J. Jan
kauskas, A. Teličienė, N. ir K. 
Urbšaičiai, B. ir J. Leunavičiai, 
B. ir J. Paškai, L. Banaitienė, 
R. Macionis, J. ir P. Rakštelės, 
U. ir J. Brokai. Komisiją suda
rė Vladas Selenis, Lidija Minge- 
lienė ir Stasys Malinauskas.

A. Miežis

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir' 6—8 vaL 
Tree. ir šeštad. uždaryta.

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rezid. teiefu GArden 3-7278

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmai ir penktai nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8. o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

6—• --------- .. --------

MINSKAS
TURIME APARATŲ SU

PENKIŲ METŲ 
GARANTIJA 

TRANZISTORIAMS

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

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairi p atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: F Rentier 6-1882

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: antrai nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai nuo 5—7 vai. vak.

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

Z— ........ ' '  -------- .—C

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 
1490 kiL A. M.

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

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

CHICAGO. ILL. 60629

Mirė Kotryna Aramavičienė

Niekas neprotestuoja, rezo- 
iucijų nerašo prieš mirtį, kuri 
pastaruoju laiku per daug daž
nai pradėjot Rockfordo lietuvių 
koloniją lankyti. Vos spėjame 
palaidoti vieną kolonijos narį, 
caip štai jau tenka ruoštis prie 
kito laidotuvių.

švedų ligoninėje po trumpos 
igos mirė Kotryna Aramavičie
nė. Ji gimė Lietuvos tokiame 
kampelyje, kur dainos skambė
davo laukuose, o gegužės mė
nesio vakarais buvo ruošiamos 
“mojavos”. Tai ji dažnai prisi
mindavo. Bet štai šių metų “mo- 
javų” ji nebesulaukė...

Į Ameriką velionė Armanavi- 
čienė atvyko dar jauna būdama. 
Pirmiausia sustojo De Kalb 
(D!.). Po kurio laiko persikė- 
ė į Rockfordą, kuris jau buvo 

pradėjęs garsėti veiklia lietuvių 
kolonija. Susipažino su Mykolu 
Aramavičium ir sukūrė su juo 
šeimyninį gyvenimą. Gražiai su
gyveno ir įsigijo namą, kuris 
buvo tolokai nuo lietuvių gyve
namos vietovės. Dėlei to ir su 
lietuviais tik retkarčiais tesu
sitikdavo. Užaugino tris sūnus 
ir dukrą. Vyras Mykolas mirė 
1956 m. Teko jai pergyventi ir 
kiti du skaudūs smūgiai, kai mi
rė vienas sūnus (Herold) ir duk
tė.
' Velionė buvo pašarvota Fitzge
rald koplyčioje ir palaidota su 
bažnytinėmis apeigomis.

Sūnums Leo ir Fordui reiš
kiu gilią užuojautą. žvalgas

Eržvilko Klubas
Eržvilko Draugiško Klube 

eilinis susirinkimas įvyks tre
čiadienį gegužės 5 d. Talman 
salėje 4500 So. Talman Avė. 
Prasidės 8 vaL vakaro. Kaip 
nariai, taip ir norį prisirašyti 
prie šio klubo maloniai prašo
mi gausiai susirinkti

Klubo piknikas su geru or
kestru šokiams, valgiais, gėri
mais dovanėlėmis ir kitais įdo 
miais pasismaginimais įvyks 
rugpiūčio 22 d. Onos Bruzgu- 
lienės sodyboje, 8247 So. Kean 
Ave., Willow Springs. Pikni
ko geras pasisekimas priklau
sys ne tik nuo valdybos komi
sijos, jbet ir nuo visų narių, 
kuriems turi rūpėti klubo ge
rovė.

Šių metų valdybai ir vėl va
dovauja labai sumanus pirmi
ninkas Benediktas Jurėnas.

Susirinkimo darbotvarkėje 
iš raštininkės Estellos McNa
mee protokolo ir valdybos pa
teiktų raportų bus aišku, kaip 
klubas laikosi. Susirinkimui 
užsibaigus žada būti vaišės 
bei malonus draugiškas pobū
vis. Be to susirinkime Motinų 
dienos proga, manau, bus pri
simintos motinėlės bei močiu
tės. Aš nuo savęs joms linkiu 
geriausios sėkmės gyvenime.

A. Jusas

piknikams Be to, iš
girsime valdybos ir komisijos 
raportą iš parengimo kovo 14 
d. Hollywood salėje.

Dar viena visiems nariams 
maloni naujiena, — tai Moti
nėlių pagerbimas gegužės 9 d., 
Motinėlės — močiutės, kurios 
atsilankys į susirinkimą, bus 
nuoširdžiai pagerbtos ir kiek
vienai jų prisegta graži gėlė. 
Manau, motinėlės nepamirš 
mūsų tėvukų ir jiems tinkamai 
atsilygins. Lauksime.

Kiek sužinojau, tai susirin
kimą baigus prie gausių vaišių 
stalo atšvęsime net kelis gim
tadienius. O tai reiškia, kad 
turėsime smagų pasisvečiavi
mą ir dainuosime sutartinai ii 
giausių metų. A. Jusas

Gaisro auka
Bekovodamas su gaisru 4310 

So. Cottage Grove avė., staiga 
mirė, širdies smūgį gavęs, Či
kagos ugniagesių kapitonas 
Otto Pospisil, 40 metų am
žiaus. Šį gaisrą gesino net 200 
ugniagesių. Jiems trukdė “žiū
rovų” minia, iš kurios dažnai 
buvo paleidžiamas į ugniage
sius akmuo. Keturi ugniage
siai ir du policininkai apsi
nuodijo dūmais ir trumpam 
laikui buvo nuvežti Į Billings 
ligoninę.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Tampos Lietuviu Amerikos Pi
liečiu Klubo priešatostoginis narių 
susirinkimas ir Motinos Dienos minė
jimas įvyks gegužės mėn. 1 dieną, 12 
vai.. Civic klubo salėje. Visiems klu
bo nariams-ėms pietūs nemokami. 
Bus muzika, dovanėlės ir kitokie pa
įvairinimai. Svečiai irgi kviečiami, 
maloniai praleisti laiką su tampiš- 
kiais. St Rulienė

BUY M, 1. MVINOS BONDS

Lgužauskų)
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA J

GtLCS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Tctafon^I: PR 8-0833 Ir PR 8*08341 
S. ................... . ..... —....... 4

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS* 
5525 Sc. Harlem Ave. — 536-1221

P E TXJ S
TlVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

Kilt/ 2533 W- 71st Streetj. Telef.: GRovehill 6-2345-6

5 1410 So. 50th Avė., Cicero Į1 Telef.: TOwnhaU 3-2108-9■ II TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS :1 AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

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

Valandas: 2—8 vaL vak. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tek WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8 • 1223
OFISO VAL.: pirm., antrai, trečiai 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71$t STREET 
Ofiso telef.’ HEmlock 4-2123 
Rezid. teVeC. Glbson 8-6195

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

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

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

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Pirmosios dvi jau pilnos, bet liepos 6, 
19, 26 ir rugpiūčio 9 d. ekskursijose 
dar yra kelios laisvos vietos, bet joms 
reikia skubiai registruotis. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

P. ŠILEIKIS, 0. P.*6^ ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS ttj Aparatai - Protezai, Med. Bae- 
dažai Speciali pagalba kojoms

* (Arch Supports) ir t t
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629

Telef.: PRospect 6-5084

R. MINER, Napropath
3150 S. Halsted St, Chicago, III. 60608 

Antr., ketv. ir penkt. TeL 842-1606 
7101 W. Hartford, Bridgeview, III. 
Pirm , tree, ir šeštad. TeL 425-3050 

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

skausmus ir nervų netvarką.

DETROIT, MICH.
Trumpos žinios

— Jaunimo choro vakaras- 
koncertas, vadovaujamas muzi
ko Stasio šližio, įvyks gegužės 
mėn. 1 d. (šeštadienį), 7 vai. 
vakare L. namuose. Jaunimas 
laukia iš visuomenės nuoširdaus 
parėmimo ir prašo į koncertą 
gausiai atsilankyti.

— Detroito jaunimo choras 
yra pakviestas į Cicero, Illinois, 
gegužės mėn. 15 d. Kviečia mok
sleiviai ateitininkai.

— Šiems 1971 m. išrinktas 
toks šv. Antano parapijos komi
tetas: Jonas Brokas — pirm., Pe
tras Bitleris — vicepirm., Vy
tautas Biliūnas — sekret. ir 
Eduardas Roselis — iždin.

— Šv. Antano parapijos auk
sinis Jubiliejus įvyks š. m. bir
želio mėn. 13 d., sekmadienį. 
Prasidės su pamaldomis bažny
čioje ir baigsis pietumis Liet, 
namuose. Ta proga bus išleis
tas plataus turinio leidinys, ku
rį ruošia visuomenininkas Sta
sys Garliauskas.

— L. B. apylinkės lituanisti
nės mokyklos tėvų metinis su
sirinkimas įvyko balandžio mėn. 
25 d. L. Namuose. Išrinkta nau
ja 1971 m. valdyba: Kazys Go
gelis, Vytas Petruševičius, J. Sa
vickienė, Vanda Vaitienė ir Al
dona Bogušienė. Kandidatai: 
Liuda Rugenienė ir Vitalija Ke- 
blienė. Revizijos komisiją su
daro Mindaugas Gilvydis, Vyda 
Navarauskienė ir Rasa Orintie-

Joniškiečių klubas
Joniškiečių Labdarybės ir 

Kultūros Klubo susirinkimą: 
įvyks antradienį, gegužės 4, 
Talman Avė. Prasidės 8 vai. 
vakaro. Nariai bei kurie pasi
žadėjo prisirašyti kluban, pra
šomi atvykti paskirtu laiku, 
nes šiame susirinkime turėsi
me daug darbo atlikti. Mat, 
kaip nariam žinoma, susirin
kimo balandžio 6 d. nebuvo, 
tad dabar teks abiejų susirin
kimų svarbiuosius reikalus ap 
tarti bei iš anksto pasiruošti

— Žemaičiu Kultūros Klubas rengia 
linksmą šokių vakarą šeštadienį, ge
gužio 1 dieną 7:00 vai. vak. Holly
wood svetainėj, 2417 W. 43rd St. šo
kiams gros . Valiūno orkestras. Bus 
skanių užkandų ir gerų gėrimų. Kvie
čiami nariai ir svečiai atsilankyti ir 
linksmai vakarą praleisti su žemai
čiais . Kviečia Rengimo Komisija ir 
Valdyba.

Rožė Didžgalvienė, rast.

— Lietuvių Motery Piliečių Lygos 
susirinkimas sekmadienį, gegužio 2 d. 
neįvyks, bet bus Motinų pagerbimas 
ir pietūs, nariams veltui. Lietuvių 
Auditorijos mažojoj salėj, 3133 So. 
Halsted St. Pradžia 1:30 vai. p. p.

Valdyba

— Marquette Parko Balfo 5 skyriaus 
valdyba, š. m. gegužės mėn. 2 d. 12 
vai., Marquette Parko gim. Šv. Pane
lės Marijos parapijos salėje, kviečia 
metinį - vsuotini narių bei prijau
čiančių susirinkimą. Bus svarbūs 
pranešimai apie Balfo 5 skyriaus, 1970 
metų, veiklą ir kt. Todėl maloniai 
prašome gausiai dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

LAIDOTUVIŲ

DOVYDAS F. DAIMID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 -1742

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Tragiškai žuvus JAV Aviacijos
Pulkininkui

FABIJONUI GEDIMINUI DAUŽVARDŽIUI, 
didžio skausmo valandose Jo tėvams — Ge
neraliniam Lietuvos konsului Dr. Petrui 
Daužvardžiui ir Poniai nuoširdžiausią užuo
jautą reiškia

Chicagos Lietuvių Taryba

1971 m. balandžio mėn. 28 d. mirė mūsų mylima mo
tina, žmona ir duktė

The Iron Curtain 
Isn't soundproof.

•R KM KITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

She cant com« to you for the 
truth, but you on reach her. 
Re4k> Free Europe does get the 
truth through.
era 10 R80M R*M EsrWM/^N 
BU W68. Mt 7BFMIL KT.

m > eobfie Im

nė. Susirinkimas buvo gausus 
ir darbingas. Susirinkimui pir
mininkavo buvęs pirm. Kazys 
Gogelis.

— Čiurlionio ansamblis kon
certuos Detroite, Crestwood 
High School auditorijoje (1501 
N. Beech Daly Rd., Dearborn 
Hts). gegužės mėn. 16 d. Pradžia 
3 vai. po pietų. Detroito visuo-

A. I* A.

JŪRATE URBUTIENE
(Juodelytė)

Koplyčioje bus pašarvota ketvirtadienį, balandžio 29 
dieną 5 vai. popiet.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės mėn. 1 dieną. Iš 
koplyčios bus išlydėta 9:00 valandą ryto į Šv. Mergelės Ma
rijos Gimimo parapijos bažnyčią, Po pamaldų bus laido
jama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Liūdinti šeima.

Laidotuvių Direktorius Steponas C. Lack - Lackawicz, 
2424 W. 69 St. Tel. RE 7-1213.
u>mw tjiuwiw 1U pjj,, ,ull.IIExwmiiiiLiMun.a ji.n uj l.i I iiww——

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubiic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911 ....... , I

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS I 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 < 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228 I

South Holland, Illinois
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Skersvėjai Katalikų Federacijoje
PRELATO RAŠINIŲ KATALIKŲ REDAKTORIAI NEPRIIMA 

kiškais laikraščiais. Ne vienų 
kartą jam buvo kilusi mintis 
ir atsiradęs' reikalas savo min- 

ilis paskelbti, bet jos nebuvo 
skelbiamos. Jam tekę dėti;

i-

(Tęsinys)
Kaziui Kleivai netikėtai už- . 

baigus diskusijas prel. Lado 
Tulabos paskaitoje iškeltomis!1 
mintimis, daugelis < 
buvo nepatenkinti. Jie vis dar 
norėjo plačiai išsiaiškinti at
sakymus i kasdieninio gyveni
mo keliamas aštrias proble
mas.

Vienas seimelio dalyvis pa
prašė balso ir užklausė prela
tą, ar jis nesutiktų taip gra
žiai paruoštą paskaitą pa
skelbti lietuvių katalikų spau
doje, kad ir platesnė visuo
menė galėtų susipažinti su pre 
Jalo keliamomis mintimis. Da
bartinėje katalikų spaudoje at- 
sakvmu i svarbesnius klausi
mus nerasi, spauda šių klausi
mų. kelti vengia.
_ Pasirodo, kad ir prel. Tula- 
ba tokiai minčiai pritarė, jis 
tiktai suabejojo, ar bus gali
ma tokią minti praktiškai įgy
vendinti. Susirinkusiems jis 
priminė, kad turi didelių sun- 
■kumų su lietuviškais katali-

dalvvių . , ’ . . . .. • ‘ daug pastangą ir kreiptis į pa

! A. TV ERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET 

Tek REpubllc 7-1941
L t

čias viršūnes, kad jo straips
nis galėtų pasirodyti katalikiš- 

j kaine lietuvių dienraštyje...
Gciiau pažįstantieji katali

kų gyvenimą žinojo, kad pre
latas turėjo galvoje labai jau 
“modernių” katalikų dienraš
čio redaktorių, kuris turėjo 
drąsos nedėti buvusio savo mo 
kytojo rašinio.

Kad sušvelnintu 
reikalingai sukeltą : 
rių nusiminimą ir 
bei nesusipratusių 
klebonų vedamą politiką lietu
vių statytose bažnyčiose, balso 
paprašė Dr. Zenonas Danile
vičius, 
centro

D r. 
žodžio 
ba stengėsi Įtikinti seimelio na 
rius, kad seimelyje girdėtos 
mintys neturėtų būti supras
tos, kaip koks nesutarimas ar
ba koks ginčas katalikų tarpe. 
Susirinkimai tam ir šaukiami, 
kad juose būtų iškeliamos svar 
besnės mintys ir padiskutuoti 
visiems rūpimi reikalai. Dak
taras pareiškė viltį, kad po

Kleivos be- 
seimelio na 
kard. Codv

Stanley Mankus.— Antanas Radvilas Fondas nupirko "Istoriniu Miestu” 
knygą ir įteikė Balzeko muziejui. Nuotraukoje iš kairės į dešinę matome 
Julia Mankus ir Vincentą Radvilas, įteikiančias nupirktą knygą minėtam 

muziejui.

čia iškeltų minčių visi dar stip
Chicago's fiau. Isijungs į vieningą darbą

katalikų federacijos 
valdybos atstovas.
Danilevičius, didelis 

menininkas, gražia kai

ir visi sutartinai dirbs bendra 
kryptimi. Neatsirado nei vie
no, kurio būtų nepaveikę iš
kalbūs Dr. Danilevičiaus žo
džiai.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

necessary. Light dictation.
Phone YA 7-5580

Ext. 283, for interview.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

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

phone & sales. Will train.
NUGENTS - AMERICAN

1156 W. 51st STREET
268-6051

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

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERM 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJDL

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

MUTUAL FEDERAL SAVU
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Virginis

—S———I

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ZEL-LER’S PARCELS EXPRESS AND TEXTILE CO.

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

Didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų rūbams, šilko, nylono, 
moteriškų kostiumų, nertinių, lietpalčių ir" įvairiausių kitų prekių 
už gerą kainą, nes siuntinių įstaiga ir krautuvė priklauso tiems pa

tiems savininkams. Atdara ir sekmadieniais.
* --------------------- - . . ■ • ’

Vyskupas Brizgys, taip pat 
turėjo progos paryškinti savo 
poziciją keltais seimelyje klau 
Šimais ir panagrinėti galimy
bes skaudiems klausimams iš
spręsti, bet jis, visų laikų ra
miai sėdėjęs ir tylėjęs, pasi
ėmė nuo lentynos skrybėlę ir 
iškeliavo.

Apskrities seimelis Kleivos 
vėl buvo nugramzdintas i nuo 
bodžias monotonijas ir bema
tant nuklimpo i kroniškus “fe 
deracijos” negalavimus. Mat, 
prasidėta 'apskrities valdybos 

šeši apskrities val- 
nieko nelaukę,

bendrovės. Pranešimą apie Al
bert J. Aukers išrinkimą pa
skelbė taupymo bendrovių lygos 
prezidentas.

Lietuviams malonu, kad lie
tuvių įsteigtos ir lietuvių valdo
mos taupymo bendrovės prezi
dentas paskirtas tokioms aukš
toms pareigoms.

Taupytojas

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir {rengimai

PAJIDUODAMI
I§ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

J0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421
6200 So. WESTERN AVE.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMA 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO I 

J. BACEVIČIUS — BELL REALF.
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect <
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTAI

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIEIt
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

LEONAS REAL ESTAT
2735 WEST 71st STREET TEL. 4

I J. 1. B. Patentuoti geriausi vaistai galvos odai ir plaukų priežiūrai 
Amerikoje, Kanadoje ir Europoje. Užsakymus siunčiame paštu, 
Siųskite S6.00 money orderi — J. I. B. Laboratory, 1437 So. 49 Ave., 

f Cicero, III. 60650. J. I. B. vaistai gaunami: 2498 Daugai Avė., Vindsor, 
Ont, Canada; Europoje — 7 Stgt. 50 Duisburgerstr. 7—10, W. Ger
many; Chicagoje — Pharmacy — 5000 W.-. 16th St. 60650, J and J 
Pharmacy — 2557 W. 69th St., 60629; Pharmacy — 4754 So. Wood St., 

___  60609; Pharmacy— 2923 Milwaukee Ave., 60618; Pharmacy — 1147 N.
Ashland Ave., 60622. U. S. A. visuose steituose Pharmacy-Drugs ir 

Moterų - Vyru salionams orderius su money čekiais siųsti J. I. B. Laboratory. 
ADRESAS — RED BOOK 254 PUSLAPIS.

- - ': - -j- , ’• " ■ - - . -• ■ .

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

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

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

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

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

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS

INSURED
SAVINGS

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

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

■■■>— ■ ■■■■ ■■■ ■ « ■■■

SIUNTINIAI I LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG)
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tol. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

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

E. ŽUKAUSKAS

"I“——ii^H, 
MOVING — Apdraustas perkraustymas 

Pigas ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 
įrankiai. Hgų metų patyrimas. 

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209
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rinkimai. 
dybos nariai, 
vienas po kito atsisakinėjo iš 
pareigų ir nuo ilgų metų dar
bo jautėsi pavargę. Naujai val- 
dybon siūlomi nariai taip pat 
gynėsi, kaip Įmanydami.

Pirmininkas Petras Jokub- 
ka, kuri Kleiva net daktaru va
dino, ėmėsi šiaip taip lipdyti 
sąrašą popieriuje, nekreipda
mas dėmesio Į Įstatus. Pagal 
nusistovėjusią tradiciją, “fe
deracija” yra miegantis orga
nizmas. Valdybai visvien nie
ko neteks daryti, o vis dėlto 
buvo svarbu kad būtu koks 
sąrašas. Gyvo gyvenimo aud
rai ir bažnyčios ekumeniniams 
Įvykiams pažadinus “federa
ciją” iš letargo, koks nors dig
nitorius atsilieps josios vardu. 
Tai ir bus visa josios veikla.

Net pats pirmininkas Jokub 
ka pasisakė negalįs ilgiau pa
silikti pareigose. Esą reikia 
paieškoti pirmininko su gėrės 
ne galva. Dalyviai stebėjosi 
tokių nelauktu Jokubkos sam 
protavimu.

Tik visa bėda, kad geresnės 
galvos taip ir neatsirado.

Konstruktyvūs kalbėtojai ne 
siliovė keliais atvejais pabrėž
ti, kad bažnyčia ir katalikai gy
vena svarbius istorinius laikus, 
bet išsiskirstęs seimelis taip ir 
paliko Chicagos apskrities 
“federaciją” be įgalvos.
Korespondentas

— Berta Galvanauskienė, bu- 
busio Lietuvos ministerio pir
mininko Ernesto Galvanausko 
žmona, palikta be jokios mate
rialinės paramos, dabartiniu 
metu guli Pietų Prancūzijos li
goninėje. Dabartinis josios ad
resas yra toks: Madame B. Gal
vanauskas, Hospital Pavilion 
Hubert Perrier, 73 Aix-les-Bains, 
France.

BRIGHTON PARKO APYLINKĖJ 
SAVININKAS PARDUODA 

TAVERNĄ
ir 2 butus po 4 kambarius. Oro vėsi
nimas. Biznis įkurtas prieš 16 metų. 

Prieinama kaina.
Skambinkite VI 7-8397

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

CICERO — 1-me aukšte išnuomoja
mas 3 kambarių butas, naujai deko
ruotas, su atskiru įėjimu. Lirbančiam 

arba pensininkui vyrui.
1437 So. 49 Ave., Cicero.

Aukers tvarkys 
finansus

Albert J. Aukers,

Union Federal Savings bendro
vės prezidentas ir direktorių ta
rybos pirmininkas, išrinktas Į 
United States Savings and Loan 
League finansų komitetą.

Prie šios taupymo bendrovių 
lygos priklauso federalinį čarte- 
rį turinčios ir federalinių taisy
klių prisilaikančios taupymo

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

PAVASARIO PLA:

Valau kilimus ir baldus.
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

< HOME INSURANCE /

Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654 IMSSŽAMCĮ

— Paulius Leonas savo Real 
Estate Įstaigą perkelia į naują 
vietą — 2741 W. 69th St. — ir 
jos vadovavimą perleidžia ilgų 
metų biznio patirtį turinčiam 
Pranui Pranckevičiui. Ten pat 
persikelia ir advokatas J. Keru- 
lis. Telefonas lieka tas pats — 
WA 5-6015. Patys Leonai išsi
kelia į Floridą. Jų adresas: 8001 
Crespi Blvd., Apartment 6-C, 
Miami Beach, Florida 33141, 
Tel. (305) 861-2430. •

— Pradžiuginti Mamą Moti
nos Dieną dabar; geriausia pro
ga: Gradinsko krautuvėj suma
žintomis kainomis galite nu
pirkti patogią 18 colių spalvotą 
televiziją tik už $329.95, juoda- 
balta 19 colių tik už $119,95, 
ištaigingą vokišką AM - FM ra
diją medžio kabinete tik už 
$59.95. Adresas: 2512 W. 47th 
St., Chicago, Ill. tel. FR 6-1998. 
Atdara šešias dienas, pirm, ir 
ketv. ir vakarais.

— Vytautas Rodžius, buvęs 
ilgametis Chicagos Lietuvių 
Operos pirmininkas, dalyva
vęs trečiosios tautinių šokių 
šventės suruošime, sutiko įeiti 
į IV tautiniu šokiu šventės ren 
gimo komitetą. IV tautinių 
šokių šventė Įvyks 1972 m. lie
pos mėn. 4 d. Chicagoje. Vy
tautas Radžius redaguos leidi
nį ir rūpinsis muzikiniais šven 
tės reikalais.
;— Balys Rudaitis kilęs iš Že 

maitijos, su pabėgėlių banga 
1944 metais pasitraukė į Vaka
rus. Vokietijoje buvo darbo 
kuopų karininku. Į Ameriką 
atvyko 1961 m. Dirbo draudi
mo ir nekilnojamo turto Įstai
gose Chicagoje. šių metų pra 
džioje sėkmingai išlaikė Illi
nois valstijos nekilnojamo tur
to brokerio egzaminus. Dabar 
dirba savo Įstaigose — 4307 S. 
Kedzie ir 1339 State St., Le
mont, kur ir gyvena.

— JAV ir Kanados LB IV 
Dainų šventės Lituanistinių 
mokyklų jungtinio choro di
rigentais pakviesti Stasys Sli
žys ir Faustas Strolia.

— Skaitlingas mergaičių cho
ras “Aidas” iš Hamiltono, Ka- 

■ ■■■■■■*■■!(■■■
SKAITYK "NAUJIENAS" -
JOS TEIKIA GERIAUSIAS,
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■ai

nadoje šiomis dienomis Įsijun
gė i IV Dainų šventės būrį. 
Chore dainuoja 60 mergaičių, 
kurios per trumpą laiką spėjo 
gražiai pasirodyti. Chorui va
dovauja Vaclovas Verikaitis.

— Chicagos Kr. Donelaičio 
lituanistinės mokyklos direk
torius Julius širka, mok. Vy
tautas Gutauskas ir Albertas 
Paulikaitis sutiko tvarkyti ir 
prižiūrėti Lituanistinių mo
kyklų choristus Amfiteatro pa 
talpose IV Dainų šventės me
tu, kuri’ įvyks Chicagoje, lie
pos 4 dieną.

— Glenn Braziūnas gyv. 
Bridgeporto apylinkėje, pri
klauso skautų vyčių organiza
cijai. Jis yra Įsigijęs 21 skautų 
programų specialybę ir už ak
tyvų skautavimą bei pritaiky
mą skautiškų idealų savo ap
linkoje jam yra suteikta skau
tų vyčių organizacijos aukš
čiausia garbė. Jis pakeltas Į 
Eagle Court of Honor narius.

— C. Andrulis vadovauja 
Calumet Burr - Oak mokyklos 
orkestrui iš 59 muzikantu. Illi
nois viešųjų mokyklų orkestrų 
varžybose jis laimėjo pirmą 
vietą. Gegužės 5 d., 7 vai. vak., 
Evergreen Plazos prekybos 
entre tas orkestras duos viešą 
ir nemokamą koncertą. Gegu
žės 1.4 d., 6:30 v. v., ten šoks lie 
tuvių tautinius šokius Lietuvos 
vyčių organizacijos šokėjų 
grupė.

♦ Viešas išpardavimas (Rum
mage sale) bus gegužės 3 ir 4 d., 
pirm, ir antradienį nuo 10 iki 
6 vai. va., šv. Kryžiaus parapi
jos salėje, 4557 So. Wood St. 
Rengia Grandies Globos komi
tetas. (Pr).

♦ IV Dainų šventės Lėšų Tel
kimo Komitetas praneša, kad 
galima užsisakyti ložes į TV-tą~ Į . , l<}
Dainų šventę, kuri įvyks liepos
4 dieną, Chicagoje. Ložės 6-iij 
ir 8-ių vietų kainuoja 8100,00, 
12 vietų — 8150,00. Taip 
priimami sveikinimai bei 
bimai į šventės leidinį 
$25.00 iki $100.00 didumo, 
žės, sveikinimus bei skelbimus 
reikia užsisakyti iki gegužės 15 
dienos šiuo adresu: Albertas 
Vengris, 9529 So. Hamilton St., 
Chicago, III. 60643. Telefonas 
233-4345. (Pr).

pat 
skel- 
nuo

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

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

CHICAGO/ ILL, TEL. VI 7-f3

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KALXA

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

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi- 

ylių, gyvybės, svei- 
i katos ir biznio.

Patogios išsimokė-
[įmo sąlygos.

J. B A C E V I Č I U S
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

BUTU NUOMAVIMAS 
SAVININKAMS NEMOKAMAI
Namų pardavimas, pirkimas.

Įvairūs draudimai.

BUD’S REAL ESTATE
BALYS BUDRAITIS

4307 So. Kedzie, Chicago
TEL. — 254-5551

1339 State St.
TEL. —

, Lemont, III. 
257-5542

A & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

Federelinlv ir valstijos pajamų 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas •

Paraly paliudiĮimas 
NOTARY PUBLIC 

Draudimo Informaclįot 
INSURANCE 

SIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

GRAŽUS LOTAS Marque
STILINGA mūro rezide 

kambarių pajamom ar sa 
Mūro garažas. Arti Marque 
ir Kedzie. $24,500.

KAIP SALDAINIS gražu 
apartamėntinis mūras ir n 
žas. 2 blokai nuo Marque 
Virš $7.000 pajamų. Jei su 
tik $47,700.

AR 14,000 DOL. PAJAM 
nėra turtas iš apynaujo ap 
nio mūro geroj vietoj su lt 
kola? Kaina 76,900.

9 KAMBARIŲ pajamų m 
iai sutvarkytas. Gražus, r: 
vėj. Kaina $10.000.

GRAŽI 15 METŲ REZI 
5 kambariu mūras. 2 vonii 
garažas, nrieš žaliąjį Maroue

2 BUTU tvarkingas mūra 
garažas $29.500,

TtnPTT 2 MŪRAI Bright 
Vn-š $16 000 naiamų metams 
aida už S51.000.

4 BUTU MŪRAS, naujas j 
mas. gera vieta. Rimtam 
vertas $44,000.

Valdis Real Es
7051 So. Washtenaw Ave. ‘

1% AUKŠTO 12 metu mū 
Įima gazu. centrinis vėsinim; 
įrengtas rūsvs. 2 auto garaže 
dvigubas sklvnas. Apylinkė 
Pulaski. <537 500

2 po 5 Mūrinis. Nauja
zu. aluminiums langai. 2 au 
garažas. Marquette Park 
$23 900 J

3 MIEGAMU anvnaujis m 
^ma crsfr'i aluminiiaiK lang: 
nlą vėsinimas. 2 an^nmnbilii 
71-mns ir Trnv anylinkėie

4 A mu,nj mūrinis, 
vandens šilima gazu 2 auto 
Mara n ott p Parke. $23 500.

12 BUTU 4 metu, mūras, 
šilima gazu, alnminijaus h 
ai^omobiliu nastatvti vieta 
sklvuas. Virš 5^24.000 paj 
tarne Pietvakariu priemies 
$175.000.

NERIS REAL ESr
3009 WEST 63rd STF

Tet: 471-0321

PALIKIMAS. Gražus šviesiu 
kambariu mūrinis. Nauja ka 
dens gazu šilima, gera notw 
trolė. 2 masinu mūro para;

quette Parke. Tik S22.S 
Tel. 471-0321.

BRICK BUILDINC

store w/ 1-4 & 1-7 roon 
Fully rented. Good in 

Vicinity 24th Place - W
Tel. 656-2160

SAVININKAS PARDUODA 
bariu mūrini n»mą su m 
2 masinu garažu Maronett 
apvIinkMe. Skambinti dien 

922-6684 arba vakarais 231

MARQUETTE PARKE mū 
kambarin bvngal™*-'. Gorac

Pigus. Tel. 778-6916.

BUILDERS AND CONTRAC 
Namu Statyba Ir Remon

HEATING CONTRAC 
frengiu naujus ir perstatau s 
m rūšių namo apšildymo p 
air-conditioning 1 naujus ir » 
mus. įrengiu vandens boilt 
stogų rinas (gutters). Darbi 
kainas greit, sąžiningai Ir gan 

Apskaičiavimai nemokau 
Turiu leidimus dirbti mies 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKE

HEATING & SHE E” r MEj 
4444 So. WESTERN AV 

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

BIZNIERIAI. KURIE GARS 
‘NAUJIENOSE”, — TURI GER 

PASISEKIMĄ BIZNYJE




