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Lietuva,

Japonijos valdau-
- liberalai — de-

girdėjo iš “Voice of America’

♦ Popiežius Paulius šiandien 
švenčia 8 metu sukaktį nuo jo 
karūnavimo.

troitą^ kur jo jau laukė mylimo
ji "bulgarė Nina. Jie dabar abu 
yra vedę, tačiau Vesicui gresia 
deportacija. Dar nenutarta, ką 
su juo padaryti.

čia Vesicas ir primena Simo 
Kudirkos likimą, prašydamas 
spaudos jam padėti gauti leidi
mą pasilikti Amerikoje.

Lentelėje parodyta, kiek laisvo pasaulio valstybės importuoja ir kiek eksportuoja prekyboje su Kinija. Didžiau
sias kiny prekybos partneris yra Japonija.

jos nepriklausomybės paskelbi
mo sukakties dienai ir britų už
sienio reikalų ministerio, Lord 
Hume 1960 m. lapkričio 2 d. bu
vusi pareiškimą apie tai, kad 
sovietai nuo 1939 m. okupavo 
sritis su 22 milijonais gyvento
jų ir kad “ištikrųjų, trys nau
jausios kolonijos pasaulyje yra 
Sovietų Sąjungoje — 
Latvija ir Estija”.

(Bus daugiau)

— M. K. Čiurlionio dailės mu
ziejuje Kaune gegužės mėn. pa
baigoje atidaryta nuolatinė dai
lininko skulptoriaus Petro Rim
šos, mirusio 1961 m., kūrybos 
ekspoziciją. Išstatyta daugiau 
kaip 70 darbų. (E)

nepriklausomybę.
Autorius pateikė valst. sekre

toriaus W. Rogers laišką Esti-

WASHINGTONAS. — Aukščiausias Teismas trim atskirais 
sprendimais palietė jautrų valstybės ir bažnyčios klausimą, kon
stitucijos nustatytą jų atskyrimą ar “susimaišymą” per valdžios 
paramą religinėms mokykloms. Maža 5-4 dauguma teismas pa
tvirtino, jog galima naudoti valdžios lėšas religinių kolegijų ar 
universitetų pastatams statyti — gimnastikos salėms, mokslo 
laboratorijoms ir pan. Kartu teismas atmetė subsidijas švietimui 
pradžios ir vidurinėms mokykloms Pennsylvanijoje ir Rhode Island. 
Šiuose sprendimuose teisėjai balsavo 8-0 ir 8-1.

Karšta, tvanku.
Saulė teka 5:19, leidžiasi 8:29

VARŠUVA. — Kubos užsie
nio reikalų ministeris Raul Roa 
baigė keturių dienų pasitarimus 
su Lenkijos vyriausybe.
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WASHINGTONAS. — New 
Yorko rabinas Meir Kahane bu
vo suimtas kartu su 37 jaunais 
žydais už demonstracijas prie 
Sovietų Sąjungos ambasados.

. — Birželio mn. pradžioje Bul
garijoje, Rusės mieste, operos 
teatre iš Vilniaus atvykęs R. 
Geniušas dirigavo tris operas: 
“Rigoletto”, “Don Carlos” ir 
“Traviatą”. Dalyvavo vilniečiai 
solistai: N. Ambrazaitytė, E. 
Čiudakova, V. Daunoras, V. No
reika ir K. šilgalis. (E)

LONDONAS . — Anglijoje 
birželio 27 d. mirė Amerikos 
lietuvių katalikų kunigas Jonas 
Jutt - Jutkevičius, 53 metų, Wor- 
cesterio šv. Kazimiero parapi
jos klebonas.

Kun. Jutt buvo susipratęs ir 
veiklus lietuvis, ilgą laiką va
dovavęs Vyčių organizacijai, bu
vo Lietuvių Kunigų vienybės 
pirmininkas, priklausė dauge
liui lietuviškų organizacijų, bu
vo LB Tarybos narys.

. Subinių dienraštis nurodo po
litinių įstaigų/bei politikų įvai
kiuose kraštuose pažiūras Bal- 
tijps kraštų atžvilgiu, čia pri- 

,'mėnamos JAV-sė Reiškiamos 
-^luomonės,, krašte; kur gyvena 
k^i milijonai rytų Europos kil- 
mės žmonių. Batys žymiausi 
Amerikos politikai per ištisus 
30: metų yra Baltijos kraštų gy-

CLEVELANDAS. — Miestas 
uždraudė žmonėms maudytis 
Erie ežere nuo Clevelando iki 
Conneaut, 60 mylių į rytus, ries 
penktadienį sugedus vienai sru
tų valymo įmonei, į ežerą kas
dien suleidžiama 120 milijonų ga
lonų kanalizacijos srutų. Net 
ir laivams įsakyta neplaukioti 
šiuo ežero pakraščiu.

Gali panaikinti 
mirties bausmę

WASHINGTON  AS. — Aukš
čiausiojo Teismo nutarimas per
žiūrėti keturias bylas, kur kal
tinamieji buvo pasmerkti mirti, 
turės nemažą įtaką į ateities 
teismų sprendimus ir bausmės 
skyrimus. Teismo sprendimas 
panaikinti mirties bausmę 39 
nuteistiesiems labai nudžiugino 
organizacijas, kurios kovoja už 
mirties bausmės panaikinimą 
Amerikoje.

. .„Daug valstijų’ gubernatorių 
greičiausiai pakeis'mirties baus
mes kitomis bausmėmis,, kaip 99. 
metų kalėjimo bausme. Ame
rikoje šiuo metu 669 kaliniai, 
jų tarpe 6 moterys, laukia mir
ties bausmes įvykdymo įvairiuo
se kalėjimuose. Daugiausia nu
teistų mirti yra Kalifornijoje — 
100, Illinois kalėjimuose yra 34 
nuteisti mirti. Visi tikisi, kad 
mirties bausmė jiems bus pa
keista.

Dešimts Amerikos valstijų yra 
visai panaikinusios mirties baus
mę. Manoma, kad jų skaičius 
padidės. Keturiose mirties baus
mė skiriama tik už ypatingus nu
sikaltimus — už išdavimą ar po
licininko nužudymą.

Monticello moterų 
kolegija užsidarė 
Godfrey, Ill. — šiame Illinois 

miestelyje užsidarė Monticello 
moterų kolegija, gyvavusi 136 
metus. Pastaraisiais metais to
kių atvejų pasitaikė vis dau
giau. Dvimetės kolegijos dėl lė
šų stokos užsidaro, vis didėja 
valstybinės kolegijos ir univer
sitetai, kuriuose mokslas daug 
pigesnis.

Dar 1949 metais apie pusė 
Amerikos kolegijų studentų lan
kė privačias, dažnai religinių or
ganizacijų vedamas, kolegijas, o 
pernai tik 25% studentų buvo 
privačiose kolegijose.

Monticello kolegijoje vadovy
bė turi nelengvą darbą likviduo
ti kolegijos turtą. Patys pasta
tai ir įrengimai vertinami 8 mil. 
dol. Kolegija parduoda 19 arklių, 
26 pianinus, 52 oro vėsintuvus, 
įvairius suvenirus. Kolegija tu
rėjo ir gabalą akmens, išlaužą iš 
Didžiosios Kinų sienos. Daug da
lykų superka tą mokyklą baigu
sios moterys.

Peršovė Mafijos 
Bruklyne vadų 

NEW YORKAS.
tinei miniai stebint, masiniame 
Amerikos Italų Civilinių Teisių 
lygos susirinkime buvo nušautas 
tos lygos vienas steigėjų Joseph 
Colombo, 48 m. Jo gyvybė pa
vojuje. Iš jo galvos ligoninėje 
buvo išimtos dvi kulkos. Poli
cijai dar nespėjus prieti prie Sau 
dytojo — negro Jerome John
son, jis nežinomo asmens buvo 
nušautas vietoje. Kas jį nušo
vė, nepavyko nustatyti, tačiau 
žinoma, kad — ne policija.

Colombo yra laikomas Mafi
jos organizacijos vadu Brukly
ne. Spėliojama, kad jį galėjo 
nušauti ir jo konkurentai Mafi
jos grupėje broliai Galio.

Susirinkime minia, sužinojusi 
apie įvykį, tuoj pradėjo mušti ten 
buvusius negrus. Bijoma, kad 
New Yorke nekiltų italų-negrų 
karas. Policija ėmė apklausinė
ti visus žinomus organizuotų 
nusikaltėlių gaujų narius.

Specialios valstybės lėšos pri
vačioms mokykloms jau seniai 
duodamos mokinių priešpie
čiam, vadovėliam ir transportui. 
Toje pačioje kategorijoje laiko
mi ir aukštųjų mokyklų specia
lūs pastatai. Juos Aukščiausias 
Teismas leidžia remti. Tačiau 
prieš konstituciją einančiais lai
komi Pensylvanijos įstatymai, 
sumoką parapijų mokyklų mo
kytojams algas. Rhode salos mo
kesčių mokėtojai turėtų parū
pinti 250-čiai katalikų mokyto
jų net 15% algos, čia teismas 
pasakė •— ne.

Aukščiausio Teismo sprendi
mas gali atsiliepti ir į kitų val
stybių turimus ar dar tik svar
stomus įstatymus, kurie numa
to paramą katalikų mokykloms. 
Sprendimas gali paliesti ir Illi
nois planą duoti 30 milijonųpri- 
vačioms mokykloms. Guberna
torių Ogilvie įstatymo dar nepa
sirašė. Pasirašius jau trys by
los laukia to įstatymo legalumui 
nuspręsti.

Teismas, atrodo, prieštarau
ja pats sau, tačiau sprendime 
sakoma, kad kolegijų parėmimas 
skiriasi nuo pradžios mokyklų 
ir tuo, kad vyresnio amžfiaus 
studentai yra savarankiškesni, 
mažiau jautrūs religinei indok- 
trinacijai už mažus vaikus pra
džios mokyklose. Studentų švie
timas yra daugiau specializuo
tas, mažiau surišamas su reli
gija. /

Meras Daley, geras katalikas, 
pasisakė prieš teismo sprendi
mą, nurodydamas, kad konsti
tucijos pirmas pakeitimas rūpi
nosi, kad nebūtų valstybinės 
religijos, privilegijuotos bažny
čios, konstitucija nesako, kad 
negalima remti švietimo. Vaikai 
irgi turi savo žmogiškas teises 
— teisę į švietimą, pareiškė me
ras Daley.

Izraelio kariuomenei mergina demon
struoja dviratj, kuris naudojamas ka
reiviu gimnastikai apkasuose prie 
Suezo kanalo. Prie rato pritaisyti 
aparatai, kurte tuo pačiu metu pri

krauna radijo baterijas.

Straipsnio santrauka: dienraš
tis savo įžangoje nurodė, kad 
šių dienų pasauliui būdinga nuo 
latinė tarptautinės padėties kai
ta, pvz. Japonijos ir Kinijos ki
limas ir Kinijos reiškiamas ato
slūgis santykiuose su Vakarais 
ar sovietų gausūs pasitarimai su 
Vakarais bei atominių ginklų 
panaudojimo grėsmė. Suomijo
je ypatingai atkreiptas dėmesys 
į sovietų reikalavimą pripažinti 
dabartinę padėtį Europoje. Ir 
čia iškyla klausimas: kiek reikš
mės šių dienų pasauly turi Bal
tijos kraštų klausimas?

Toliau pabrėžiama, kad Bal
tijos kraštų gyventojai, gyveną 
svetur,- -nemano,r jog -karomefb 
okupacija.reiškia Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos valstybių gyva
vimo galą. Tie kraštai, principe, 
yra atsidūrę panašioje padėty, 
kokioje 3 antrojo didžiojo karo 
metu buvo -Norvegija'' ir Olan
dija, skirtumas’tik tas, kad Bal
tijos kraštų atveju jų okupaci
ja yra ilgiau užsitęsusi.

Pasak autoriaus suomių dien
rašty, Baltijos kraštai Sugebėjo 
išlaikyti Savo diplomatines mi
sijas ar atstovus 'JAV-se, Angli- 
jįOj.e,, Prancūzijoje ir kituose 

‘kraštuose, įskaitant ir Vatika
ną. Baltijos kraštai'taip pat tu- 
ri . riediplomatinius atstovus, pv. 
Vak. Vokietijoje ir Ispanijoje ir 
Konsulus'' Kanadoj e ir Brazili
joje. Nė tik didžiosios Vakarų 
valstybės, bet ir Danija bei Nor
vegija atsisakė pripažinti Bal- 
ri, jps kraštu, okupaciją. ,Tačiau 
švedi j priklauso? priex tų kelių 
kraštų, kurie yra pripažinę.

Tot&ttinuro^ri,’ kad. Baltijos 
kraštai Vakarų pasauly, ypač 
JA V-se ir. Kanadoj e, turi fon- 
dus,.kurie išlaiko atstovybes bei 
konsulatus, Pažymėta, kad estai 
turėję pašįuntinį Londone ir tu
ri New Yorke gen. konsulą. Dar 
priduria, kad kai kurie kraštai, 
kaip’ Saudi Arabija, Pakistanas, 
.Iranas, Japoniją, Irakas ir Ma
rokas netiesioginiai pripažįsta 
Estijos .nepriklausomybę, kvies
dami Baltijos diplomatus j pri-

'n ČIKAGA. — Rekordinis Či- 
| kagos karštis tęsiasi jau ketvir
ti , ta diena. Daug fabrikų ir įstai

gų, neturinčių patalpų vėsin
tuvų, paleido tarnautojus namo. 
Gatvėse daug kur ištirpo asfal
tas, atsirado duobės ir kalnai. 
Vakar mieste buvo atidaryta 
800 hidrantų iš bendro 46,000 
skaičiaus. Daugelyje rajonų nu
smuko vandens spaudimas, van
dens nebuvo ne tik daržams pa
laistyti, bet ir gėrimui. Tokio 
žemo vandens spaudimo vanden
tiekiuose nebuvo jau 36 metai.

Vandens įstaiga sako, kad iš 
kiekvienų penkių galonų, kurie 
įpompuojami į vamzdžius, du 
galonai nubėgo veltui į.'gatves 
per atidarytus hidrantus. Per 
valandą įstaiga gavo 250 nusi
skundimų dėl mažo vandens 
spaudimo.

Elektros tiekimas padidėjo. 
Oro vėsintuvai sunaudojo rekor
dinį kilovatų kiekį —10,900,000, 
Elektros bendrovė Common
wealth Edison turėjo pirkti apie 
2 milijonus kilovatų iš kitų val
stijų, kur oras vėsesnis. Elekt
ros pritrūko Evergreen Park, 
Oak Lawn ir Blu Island rajo
nuose. ■

Miesto sveikatos įstaiga pa
taria gyventojams karštyje sun
kiai nedirbti, greit nejudėti, ne
būti saulėje, nepavargti. Su van
deniu reikia paimti pusę šaukš
telio druskos, gerti vaisių sultis, 
pieną.

SUOMIJA APIE BALTIJOS KRAŠTUS
Suomijos vieno žymiausių dienraščių, Helsinkyje leidžiamo 

“Uusi Suomi” š. m. balandžio 25 d. įdėtas straipsnis “Baltijos 
klausimas šių dienų pasauly”, kaip jau Eltos minėta, sukėlė ne
paprastą sovietų įtūžį. Sovietų ambasadorius protestavo Suomijos 
sostinėje, skelbimihio pobūdžio paneigimai apie “netiesos skel
bimą, provokacinį išpuolį” pasirodė ne tik suomių, bet ir Estijos 
spaudoje.

Suomių dienraščio atviras, 
nuoširdus žodis apie Baltijos pa
vergtus kraštus, jų diplomatų ir 
kt. veiklą Vakaruose, juo la
biau vertintinas ir reikšmingas, 
nes straipsnis paskelbtas sosti
nės, didelio tiražo, populiariam 
dienrašty, įdėtas laikraštyje, ku
ris leidžiamas ne Vakaruose, bet 
oficialiai draugiškame Sovietų 
Sąjungai krašte. Apie straips
nį jau yra patyrę ir Baltijos kra
tų gyventojai, ypatingai Estijos 
žmonės.

DETROITAS. — “Free Press” dienraštis Detroite sekma
dienį, birželio 27 d. įsidėjo ilgą straipsnį apie pabėgėlį, kuris po 
drąsaus atbėgimo į Ameriką, gali būti deportuotas. Straipsny mi
nimas ir lietuvis Simas Kudirka, po kurio išdavimo rusams pre
zidentas Nixonas pareiškė, jog politiniams kaliniams durys į 
Ameriką atidarytos, ši prezidento reakcijai Kudirkos išdavimą 
padrąsino jugoslavą Bahriją Vesnic, 24 metų, atbėgti į Ameriką. 
Jis apie prezidento pareiškimą 
radijo.

Vesnic sako-niekada neprita
ręs Jugoslavijos komunistų re
žimui, nes 1948 metais komunis
tų valdžia teisė ir sušaudė jo tė
vą. Kada 1967 m. jis buvo pa
imtas į Jugoslavų kariuomenę 
Vesnic nutarė pabėgti į Aus
triją. Jis čia kreipėsi į Ame
rikos konsulatą vizos, tačiau ne
gavo. Po kiek laiko jis buvo iš
duotas Jugoslavijai ir padėtas 
į kariuomenės kalėjimą netoli 
Titogrado. Po.metų Vesnic pa
bėgo iš kalėjimo ir vėl atbėgo į 
Austriją, iš kurios išvyko į Šve
diją. Jis ir čia negavo Ameri
kos vizos, todėl sugrįžo vėl į 
Austriją 1970 m. Per tas savo 
keliones j is . išmoko vokiškai ir 
švediškai.

Austrijoje, pabėgėlių stovyk
loje jie susitiko pabėgėlię Niną 
iš Bulgarijos. Jie įsimylėjo ir 
planavo abu keliauti į Ameriką. 
Nina gavo, vizą į Ameriką, o Ve- 
sic vėl negavo. Valstybės de
partamentas Bulgariją laiko “už 
Geležinės Uždangos”, o Jugosla
vijos — nelaiko. Nina išvažiavo 
paskutinę vizos galiojimo dieną 
pas savo gimines į Ann Arbor, 
Mich., o Vesic pasiliko Austri
joje. Jis tačiau planavo atvyk
ti į Ameriką, kas jam pagaliau 
pavyko. U:

Vesicas nuvykęs į Frankfur
tą, V. Vokietijoje, aerodrome 
susirado seną lėktuvo, skrendan 
čio į New Yorką bilietą. Priėjęs 
prie palydovės, jis parodė bi
lietą, pirštu pridengimas jo dalį. 
Buvo vėlus vakaras, palydovė, 
žvilgtelėjusi į bilietą, nusišyp
sojo ir nurodė keleiviui jo vietą 
lėktuve. Keleivių buvo nedaug. 
Taip Vesicąs atsirado New Yor
ke. čia jis jausdamasis laisvoje 
šalyje nėrė jo paprašyti politinės 
globos ir bandė prieiti prie aero
dromo sargybinių. Tie į jį ne
kreipė dėmesio. Vesįcas vieną 
sargybinį sekdamas išėjo su juo 
per aerodromo vartus be jokių 
muitininkų ar paso kontrolių. At
sidūręs New Yorke ir susitikęs 
vieną draugišką, vokiškai kal
bantį, policininką, Vesicas nu
skrido be jokių, kontrolių į De-

AustraliaWrgteir _________ __

+ Demokratų partijos komi
tetas paskelbė, kad partijos kon
vencija įvyks Miami Beach, Flo
ridoj. Ji prasidės 1972 m. lie
pos 9 d. Tai pirmas kartas per 
112 metų, kad demokratai suva
žiuotų pietinėje valstijoje.

♦ Aštuonių- nužudytų Čika
gos gailestingųjų seserų gi 
minės labai nepatenkinti Aukš
čiausiojo Teismo sprendimu, pa
keičiančiu mirties bausmę žmog
žudžiui Richardui Speckui.

Pentagonas paskelbė, kad 
antrą kartą Spartano gynybos 
raketos bandymas nepasisekė. Ji 
vėl nepagavo atlekiančios atakos 
raketos.

♦ P. Vietnamo generolas Van 
Phu pareiškė, kad komunistai 
planuoja didelį puolimą šiaurėje 
ir sutraukė 10,000 kareivių.

♦ Illinois senatas priėmė įsta
tymą, kuris vėl leidžia Bingo lo- 
Šimą iš pinigų. Manoma, kad 
gubernatorius tą įstatymą pasi
rašys.

TOKIJO. - 
žioji partija 
mokratai rinkimuose į senatą su
rinko mažiau balsų ir prarado 
dvi vietas. Dabar senate parti
ja turės 138 vietas, socialistai 
— 66, komeito — 23, socialde
mokratai — 13 ir komunistai — 
10. 'Pastarieji rinkimuose lai
mėjo 4 naujas vietas.

McGREA. — Pajamų mokes
čių įstaiga reikalauja “rock” 
koncerto rengėjų sumokėti mo
kesčius nuo 700,000 dol. pajamų. 
Paskutinę koncerto dieną vie
nas jaunuolis mirė nuo narkoti
kų, 100 asmenų buvo suimti už 
narkotikų pardavinėjimą ir nau
dojimą..

VIENA. — Vengrijos prezi
dentas Pal Losonczi atvyko į 
Austriją oficialaus vizito.

DOVERIS. — Delaware gu
bernatorius pasirašė įstatymą, 
kuris draudžia prie jūros statyti 
naftos valyklas, plieno liejyklas 
ir kitą sunkią pramonę. Zona, 
kurioj; statybą neleidžiama, sie
kai nuoB'TEŠ 'mylfųnuo kranto.

KANTONAS. — Didelė, 23 
asmenų Kanados delegacija at
vyko į Kiniją derėtis dėl preky
bos ryšių. Delegacijoje-yra sep
tynių ministerijų aukšti parei
gūnai. Jai vadovauja pramor 
nės-prekybos ministeris.

Germany 

f rance \ ___ 1

WHO TRADES WITH CHINA?
Figures in Millions of Dollars



REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS 
Adresas: 7120 S. Rockwell SL, Chicago, I1L 60629

V HI-JI METAI • NR. 26 (330)

Sportine staigmena Rako stovyklautojams:

DVIVIEČIU DVIRAČIŲ LENKTYNĖS
Organizuoja Chicagos Lituanicos skautų tuntas

Rako miške vidurinį stovyklavimo savaitgali (liepos 17-18) 
įvyks dviračių lenktynės. Lenktynėse gali dalyvauti Lituanicos 
tuntui priklausą skautai (nebūtinai stovyklautojai). Du skautai 
važiuos, pasikeisdami, vienu dviračiu. Kiekviena pora važiuotojų 
pasirūpina dviratį ir atsiveža į stovyklą savo pastangomis.

DĖMESIO CENTRE — v. s. EDMUNDAS KORZONAS,
(kairėje): pasakoja apie tuos laikus, kai jis buvo Nepriklausomoje Lietuvoje juru 
skautu skyriaus vedėjas. Klausosi v. s. Karaliūnas — Vid. Raj. Vadeiva ir ps. Al 

Jovarauskienė — "Nerijos" tuntininkė.
G. Plačo nuotr.

• . ' • ' i . '• : į‘ I I (I ; \ * 
į Palikus karo laivą ir nuriial-: 
Į šinus troškulį laivyno yąl^ykJą-_ 
j e, buvo apžiūrėtas Monroe ir 
Grant Park uostas.

Čia buvo susipažinta su įvai- , 
rių tipų sportiniais burlai
viais, su Chicagos ir Co
lumbia jachklubų įrengi
mais ir uosto instaliacijomis.

Palankus oras nemažai bur
laivių buvo išvedęs į Michigano 
platumas, ir baltos burės vilio
jo į mėlynuosius plotus.

Deja, Lituanicos tunto jūrų 
budžiams nebeturint nuosavo 
burlaivio, algimantėnams teko 
nenoriai lipti 'į automobilius ir 
sunkia širdimi važiuoti namo.

K. Naras

m*
i STOVYKLĄ VOKIETIJOJE 

VYKSTANTIEJI
Kanadą paniekti galės Gray- 

hoųnd autobusų, kuris liepos 8 d, 
9 : 15 vai. vakaro išvyks nuo Clark 
ir Randolph gatvių, Chicagos vi- 
durmiestyje. Kanadą turėtume 
pasiekti liepos .9 d., 9:35 vai. ry
to. Autobusas sustos -Toronto 
bus terminal, Bay at Dundas st., 
teL (stoties) 416-487-3666, Au
tobuso kaina:. į vieną galą — 
$21.50, į abu galus —$40.85. .

Lėktuvas iš Toronto į Londo
ną, išskris liepos 9 d., 7 vai. vak. 
Dėl informacijų kreipkitės į šiuo 
reikalus rūpintis įgaliotą ps. Al
doną Palukaitienę, tel. 471-0811 
po 6 vai. vak.

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA

Lenktynių bendrybės
Bus dvi lenktynių klasės: 20 

colių ratais ir 26 colių ratais dvi
račiai, su bėgiais ir be bėgių. 
Dviračiai su bėgiais pradės va
žiuoti toliau nuo starto linijos, 
bet baigs toj pačioj vietoj ir va
žiuos kartu su dviračiais be bė
gių.

Vėliavomis bus atžymėtas ke
lias, apie % mylios ilgumo, pri
žiūrimas teisėjų. Kiekvienas dv-i 
ratis turės numerį, kurį gaus 
pagal apvažiavimo laiką prieš 
lenktynes (time trials) u* pagal 
kurį stos į eilę lenktynių dieną, 
sekmadienį. Tam tikroje vietoje 
bus pasikeitimo arena, kurioje 
važiuotojai pasikeis dviračiu.

Lenktynių ginčai bus spren
džiami komisijos. Kas pirmas 
savo klasėj apvažiuos 12 kartų 
ir turės mažiausiai pabaudos taš
kų, tas laimės. Pirmos ir antros 
vietos laimėtojai gaus trofėjus, 
kiti (ligi penktos vietos) pažy
mėjimus.

Lenktynių metu budės medici
nos personalas ir skautų pirmos 
pagalbos vienetai.

Skautai, norintieji dalyvauti, 
turi būti geros sveikatos ir tre
niruotis su partneriu dar Chica- 
goje.

Techninė inspekcija
Dviračiai turės pereiti lenkty

nių komisijos techninę inspekci

ją ir, jeigu nebus A-l mechaniš
kai, negalės dalyvauti. Turi bū
ti: priveržti visi varžtai, atitin
kamo aukščio sėdynė, tinkanti 
abiem važiuotojams, geri stab
džiai, gerai pateptas dviratis, 
atitinkamas oro spaudimas pa
dangose, nuimti nereikalingi 
daiktai nuo dviračio, patariama 
platesnės padangos, nes yra smė
lio.

Važiavimo baudos

1. “Short cut” —10 taškų, 2. 
Vėliavėls parvertimas — 2 taš
kai, 3. Kito dviračio užkliudymas 
— 3 taškai, 4. “Reckless driv
ing” 8 taškai.

Lenktynių komisija rezervuo
ja sau teisę nubausti ar pašalin
ti iš lenktynių važiuotoją už ne- 
sportišką ar neskautišką elgesį.

šeštadienį: Registracija lenk- 
tynms. Techninė dviračių in
spekcija. Važiuotojų priešlenk- 
tyninis susirinkimas ir vėliau
sios instrukcijos. “Time Trials”.

. Sekmadienį: Važiuotojų prieš- 
lenktyninis susirinkimas. Lenk
tinės (pradedant “Le Mans” 
startu). Trofėjų paskirstymas. 
. Lenktynių vadovas yra ps. dr. 
Romualdas Povilaitis, o ps. Gin
taras Plačas yra lenktynių tech
ninės komisijas pirmininkas.
.' . . . 5? j Koresp.

POVANDENINIO LAIVO 
KARININKAS, 

KA TIK 
IŠ ŠIAURĖS AŠIGALIO,

visą popietę vyko smagūs skau
tiški žaidimai.

Antroji jūrų jaunių grupės 
iškyla įvyko birželio 20 d. į 
Chicagos Navai AArmory 

ir Grant Park uostą.
Nors nevisi broliai galėjo iš-

ženklus prisegė laivo vadas j. 
v. s. Br. Juodelis, sveikinimo žo
dyje pabrėždamas šį istorinį įvy
kį ir pareigas Baltijos pakran
tei, kuri laukia mūsų parpiau-i' 
kiant su panašiais laivais.

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusi. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, 

o kietuose viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

NAUJIENOS ?
1739 So. Halsted Street ' -■ Chicago 8, Illinois

Sekė mūšy įžodį kyloje dalyvauti, tačiau 23 bro
lių grupė susirinko krantinėje

Šis pavasaris gausus iškylo
mis -Chicagos Lituanicos tunto 
L. K. Algimanto laivo jūrų skau
tams. Vyresniųjų grupės na
riams dar tebėra gyvi nuotykin
gi prisiminimai iš canoe kelio
nių Vermillion ir Des Planes upė
mis gegužės mėnesį. Jūrų jau
nių grupė daug malonių paty
rimų parsivežė iš iškylos VI.13 
s. V. Kučo ūkyje, kur, vadovau
jant instruktoriui Algiui Regiui,

blausias elementas betkokiuose 
žmonių ryšiuose yra garbė. Gerb
ti žmogų, tai reiškia neteisti jo 
pagal išorines savybes ar profe
siją, bet priįmti jį kaip individą, 
kuris turi savitą asmenybę, jaus
mus ir norus. Ta pagrindinė gar
bė leidžia draugystei augti, o 
draugystė gali tapti tikra meile.

Iš to kilo diskusijos, kaip tik
ra draugystė ar meilė yra išreiš
kiama. Dažnai žmonių ryšiai 
yra savanaudiški. Žmogus drau
gauja su kitu, nes jam pačiam 
yra smagu ar miela, kito žmo
gaus draugystė jam sukelia ma- j 
lonumo. Bet

prie U. S. Navy povandeninio 
laivo “S. S. Runner”.

Budintis laivo karininkas pra
vedė viso povandeninio laivo ap
žiūrėjimą, su paaiškinimais ir 
palyginimais su atominiu povan
deniniu laivu, iš kurio tik prieš 
porą savaičių buvo atvykęs ir 
su kuriuo lankėsi šiaurės ašiga
lyje. Jūrų skautams tai buvo, 
labai įdomi naujiena.

Vienas iš Įspūdingiausių 
iškylos įvykių ,

buvo Algimanto laivo sueiga 
ant pavandeninio laivo denio, 
pravedant jūrų jaunio — skau
to įžodį, gavus budinčio malonų 
sutikimą. Turbūt pirmą kartą 
Brolijos istorijoje Algimanto 
laivo jūrų skautai išsirikiavo 
ant JAV karo laivo. Suplevėsa
vo laivūno v. R? Adomaičio ne
šama Algimanto’ laivo vėliava, 
ir laivo denyje nuskambėjo skau
to įžodis, kurį davė jūrų jauniai: 
Petras Aglinskas, Marius Naris 
ir Viktoras Martinka. Įžodį da
vusiems kaklaraiščius užrišo ir

Chicagos mieste kol kas dar tik siaurinėje dalyje ir Hyde 
Parke gatvėse matomi trafiko ženklai dviratrnrnkams: 

baltas dviratis žaHame lauke.

Gyvas seselės Igne s 
pašnekesys Hamiltone
Pas Hamiltono vyresnes skau

tes apsilankė sesuo Igne iš To
ronto. Ji pasidalino mintimis 
apie draugystę, jos reikšmę ir 
prasmę. . ..

Sesuo Igne pradėjo savo temą 
įdomiu žaidimu: kiekvienai mer
gaitei buvo duota prisisegti kor
telė, ant kurios buvo užrašyta ar 
kokios profesijos pavadinamas 
ar kokia nors savybė pvz, “dak-‘ 
taras”, “karalienė”, “didžiau
sias priešas”, “valkata”. Mer
gaitėms nebuvo leista matyti, 
ką jos pačios prisisegė. Jos ma
tė tik kitų priesagas. Tada mer
gaitėms buvo leista vaikščioti po

kambarį ir išreikšti tas nuomo
nes ar jausmus, kurie buvo su
kelti matant kitos mergaitės 
priesagą.

šitas labai paprastas žaidimas 
aiškiai parodė, kokios automa
tiškos yra žmonių reakcijos vie
nos ar kitokios rūšies žmogui. 
Daug mergaičių atspėjo savo pa
čių priesagų pavadinimus iš kitų 
mergaičių joms pareikštų žodžių 
arreakcijų. Iš šito žaidimo buvo 
išvesta mintis, kad daugumas 
žmonių žiūri į vienas kitą ne 
kaip į atskirą individą, bet kaip 
į “priesagą”, kuri parodo tik 
žmogaus išorinį būdą.

Toliau sesuo Ignė iškėlė klau
simą, kodėl žmonėms reikalinga I 
draugai. Atsakymai buvo įvai
rūs, bet visos sutiko, kad

kiekvienas žmogus nori jau
stis priimtas ir mylimas, 
žmogus nėra sala, negali be 

kitų gyventi.

Kaip žmonės tampa draugais? 
Sesuo Ignė pareiškė, kad svar-

tikrai reikšminga draugys
tė ar meilė atsiranda, kai 
žmogus pradeda pamiršti sa
ve ir ima rūpintis vis dau
giau kito žmogaus gerove.

Kai žmogus pradeda galvoti 
ne apie tai, ką jis gali gauti iš 
kito, bet ką gali kitam duoti, ta
da draugystės ryšiai sustipriė- 
ja. Tas davimas nebūtinai turi 
būti materialinis. Dvasinis at
sidavimas yra neįkainojamas.

žiu dienų pasaulyje, kur dau
gumas žmonių ieško išsipildymo 
vien tik savo troškimų, kur žmo
gus dažnai neįvertina kito žmo
gaus, — sesers Ignės iškeltos 
mintys apie garbę, atsidavimą 
ir nesavanaudiškumą buvo labai 
reikšmingos. Jos privertė kiek
vieną mergaitę pagalvoti apie 
tikrai prasmingus draugystės ir 
meilės ryšius, ar tai būtų tarp 
šeimos, tarp draugių ar draugų.

Kristina Pareštytė

Čikagietis VYTAUTAS NAMIKAS, 

vienas iš triįy šiomis dienomis LSS 
Pirmijos pakeltųjų j vyresniojo skau
tininko laipsnį; kiti pakeltieji — 
v. s. A. Plateris (Washington, D.C.) ir 

v. s. č. Kiliulis (Boston, Mass.).

AUSTRALIJOJE, SIDNĖJUJE, SENIEJI < SKAUTAI ĮKŪRĖ 
_______ SAVO "ŽIDINĮ"

• V-;-
Vadovouja s. dr, A. Mauragis. čia židinio nariai gegužės mėn. iškyloje

"Aulrds" stovyklavietėje Ingleburne, N. S. W.
s. A. Jakšto nuotr.

■*

MODEL DA9041

COME IN TODAY!

PRospect 6-1790
OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS * - $ '

+ Chip-Proof,. Rust-Proof
Stainless Steel Tub

+ 24 Hour Automatic Soak Timer
+ Infinite Water Level
+ Flotation Rinse and
) Light Indicator
+ Durable Press Cycle

5115-5123 SO. KEDZIE AVE.
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JURGIS JAštNSKAS

LIETUVIŠKOS ŠVIESOS ŽIDINYS BOSTONE
I

(Padrikas reportažas)

IK

(Tęsinys)

Laiko tėkmės skalaujami kei
čiasi, amžiams iškeliaudami, pa
vieniai žmonės keičiasi ir ištisos 
generacijos. Ir kaip galėjo iš
vengti tos tėkmės skalavimo lie
tuviškas Šviesos židinys Bosto
ne? Ne! Jis neišvengė: daug 
kas pasikeitė.

Pirmąjį lituanistinės mokyk
los rėmėją ir globėją, kuris tą 
mokyklą priėmė savo parapijos 
mokyklos patalposna, prelatą 
Pranciškų Virmauskį pakeitė 
naujas klebonas, čiagimis A. 
Baltrašiūnas, visa siela ir išmo
ne besirūpinąs ne vien savo pa
rapijos, bet ir lietuviškos — li
tuanistinės mokyklos reikalais. 
Tai reto nuoširdumo ir lietuviš
kų reikalų supratimo bei rėmi
mo dvasiškis katalikas. Bostono 
lietuviai jam tikrai nuoširdžiai 
dėkingi.

Neišvengiamai įsimaišo arit
metika: kai lietuviškoji — litua
nistinė šeštadieninė mokykla 
1949 metų rudenį buvo atida
ryta, tada ten absoliuti daugu
ma mokytojų ir mokinių buvo 
nečiagimiai, ten nepriklausomo
je Lietuvoje išvydę dienos švie
są. O dabar? Vargu ir su De- 
mosteno lempa surastume tos 
mokyklos auklėtinių tarpe dar 
“senoje kontrėje” gimusį ber
niuką ar mergaitę. Perdidelis 
metų skaičius. Na, o mokytojai?

Praeitais mokslo metais Bos
tono šeštadieninėje mokykloje, 
įskaitant ir vedėją, dirbo 10 mo
kytojų: Baškytė, Nijolė; Dabri
laitė, Janina; Veitienė (Lukšy
tė, Irena; Drunga, Mykolas; 
Ambraziejienė, Janina; Dabrilie- 
nė, Aldona; Jašinskienė, Lydija; 
Kleinienė, Irena; Gustaitis, An
tanas (mokyklos vedėjas); Ma
žiulis, Antanas, 

____________________________________  
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Įsitėmikime: pirmieji keturi 
išvardyti mokytojai yra buvę li
tuanistinės mokyklos Bostone 
(trys širmosios iš eilės), o ket
virtasis — Chicagoje veikiančios 
to§ mokyklos auklėtiniai: 40% 

^lituanistinėje mokykloje lietu
viškus mokslus ėjusių mokyto
jų. Tai naujosios generacijos 
atstovai.

Dar įdomesni skaičiai apie tos 
lituanistinės mokyklos mokinių 
sudėtį: praeitais mokslo metais 
(1970-71) Bostono lituanistinę 
mokyklą lankusių mokinių buvo 
vaikai 60-75% tėvų, baigusių tą 
mokyklą anksčiau.

Praeitais mokslo metais bu
vęs Tėvų komitetas (žinančiųjų 
teigimu — vienas veikliausių ir 
energingiausių švietimo reikalų 
tvarkime) buvo pasišovęs prie 
šeštadieninės lituanistinės mo
kyklos suorganizuoti jauniau
siam prieaugliui “Vaikų darže
lį”. Viskas buvo paruošta, nu
matyta, tačiau dėl patalpų sto
kos (berods, dėl vykusio šv. Pe
tro parapijos mokyklinių patal
pų remonto) to “Vaikų darže
lio” atidarymą teko patikėti 
ateinančių mokslo metų Tėvų ko
mitetui. Ir kas tame įdomaus? 
To “Vaikų darželio” busimieji 
auklėtiniai (juos suregistravo 
buvęs Tėvų komitetas, vadovau
jamas Brutenio Veito) bus kone 
100% buvusių Bostono šeštadie
ninės mokyklos mokinių — prie
auglio — pipirukai.

Per 22-jus tos mokyklos gy
vavimo metus švietimui išleista 
dešimtys, o gal šimtai tūkstan
čių, tačiau tos sumos nebuvo ir 
nėra išmestos į balą. Iš tos mo
kyklos išėję lietuvių tėvų jau
nuoliai kai kurie dingo (ir mums 
visiems dėl to skaudu ir liūdna), 
Amerikos “tautybių suvirinimo”

Iš kairės: ini. Zigmas Gavelis, sūnus — abiturientas Gytis ir "visaip žavi" žmona Veronika Ga
velienė. Nuotrauka J. Rentelio

katile, bet tie, kurie atsispyrė 
tam “suvirinimo” magnetizmui, 
šiandien, kaip nublizginti ir bran
giausi perlai švyti lietuviškoje 
veikloje:

Ausiejūtė, Rita, Adomavičiū
tė, Birutė, Vaičjurgytė, Birutė, 
Antanavičiūtė, Laima, Karosai- 
tė (dabar Budreckienė), Giedrė, 
Jasaitytė, Dalia, Baškytė, Nijo
lė, Dabrilaitė, Aldona, Antanavi
čius,' Algis, Margaitis, Gedimi
nas, Lapšys, Algis, Makaitis, 
Algis, Makaitytė, Skirmantė 
(Kundrotienė), Makaitytė, Ire
na (Šležienė); Šležas, Ro
mas ir visa eilė kitų, besireiš
kiančių Įvairiose lietuviško dar
bo dirvonuose Bostone ir už jo 
sienų.

Tų lietuviškų perlų spindėji
mas žavi ne vien bostoniškius, 
bet ir plačias, — tolimas lietu
vių kolonijas Amerikoje:

Kas nėra girdėjęs apie dviejų 
jaunuolių žygi Jungtinių Tau
tų forume, kuriame lietuviško
mis skautiškomis uniformomis

rug'piūčio 15 dieną,

BUCO SODE
WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

BUSID0W PROGRAMA, GERA MUZIKA ŠOKIAMS, 
SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI GĖRIMAI.
VISĄ LAIKĄ GARSUSIS G. JONIKO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS MODERNIŠ-

RUGPJŪČIO 15 D. VISI KVIEČIAMI Į NAUJIENŲ

Jaunimo Informacijos Centras”, 
i kuriam, iš dabartinių to Centro 
; veiklos duomenų matyti, yra 
lemta suvaidinti vyriausią lietu
viškumo ir lietuviškos veiklos 
išlaikymo jaunimo ta^f|’ts|d-j mokyklos 
menį Amerikoje. Tas Ctfiffc '' 

į leidžia biuletenį, kuriame nuo
dugniai mformuoja^ria apie to 
Centrai ir visame pasaulyje esan
čio liettfviško jaunimo veiklą. 
Yrd pasifvdę jau trys to biulete
nio numeriai. To, “Laisvojo Pa
saulio lietuvių jaunimo informa
cijos laikraštuko” adresas; “Mr. 
Gintaras Karosas, 259 Athens 
Street, So. Boston, Mass., 02127”.

I
i Ir vėl ne pasigyrimas, bet iš- 
‘ didus bostoa’škių pasididžiavi- 
!mas: ta “kalbanjia Lietuvos is- Į ‘ *
j torijos iškarpą” paruošė ir paga- 
I mino buvę Bostono lituanistinės

> auklėtiniai; Romas 
Šležas, Algis Antanavičius' Ge
diminas Marga it ig, Ilžrutė 
Va*TČjurgytė ir Laima Antanavi
čiūtė. Įr’ sakyk, ’jei nori, kad 
Bostone “nieko naujo”,..

O argi “nieko naujo” nereiš
kianti žinia, kad ateinančių mok
slo metų (1971-72) Bostono šeš
tadieninės lituanistinės mokyk
los “Tėvų komiteto” narių dau
guma yra tą mokyklą baigusių

pasipuošę jaunikaitis (Uogintas tautos sūnų. Ar tuo, daugiau- 
Kubilius) ir mergaitė (Galiny- šia jo nuopelnu atliktu žygiu 
tė, Irena) savo šūksniais: “Lais-; Gintaras Karosas pasitenkino ? 
vės Lietuvai, priimkite Lietuvą 
į UNO”), sudrebino tą forumą 
lietuvių sąskrydžio 1958 (?) me
tų. Juk tai buvo Bostono šešta
dieninės mokyklos auklėtiniai... 
Kas toliau? Toji pati kukli, bet 
drąsi mergaitė — Galinytė tais 
metais, kai buvo paskelbti ir 
Chicagoje pravesti pirmieji iš
kiliausios, gražiausios ir suma
niausios lietuvaitės (karalaitės) 
rinkimai, ji, Bostono lituanisti
nės mokyklos auklėtinė tuos rin
kimus laimėjo ir buvo apkarū
nuota “iškiliausios — gražiausios 
lietuvaitės “karūna. O ką jau
nuolis — Uogintas Kubilius, iš 
UNO anais metais išprašytas ir 
prigrasintas daugiau ten nesi
lankyti su lietuviškais šūkiais ir 
Lietuvos reklamavimu, po to yra 
nuveikęs ?

Tekalba apie tai lietuviai ka- 
liforniečiai, kurių tarpe tas jau
nas inžinierius Uogintas Kubi
lius gyvena.

Mes iš ten apie jį žinome: kai 
praeitų mėtų pabaigoje lietuviai 
visoje Amerikoje rengė demons
tracijas, pasmerkiančias ame
rikonus burokratus, išdavusius 
rusiškiems budeliams laisvės sie
kusį lietuvį Simą Kudirką, Ka
lifornijoje tų demonstracijų ini
ciatorium ir organizatorium bu
vo Bostono šeštadieninės litua
nistinės mokyklos auklėtinis Uo
gintas Kubilius;

Clevelando lietuviai labai ke
liasi į puikybę ir pasididžiavimą, 
kad jų gyvenamame mieste bu
vo suorganizuotos ir pravestos 
pirmosios demonstracijos prieš 
Simo Kudirkos, išdavimą. Tas 
pirmąsias demonstracijas pra
vedė tada savo suvažiaviman su
sirinkę lietuviai jaunuoliai — 
studentai. O kas buvo tų pir
mųjų demonstracijų akstintoju? 
■Mažai kas tai žino...

1970 metų lapkričio mėnesio 
25 dieną apie 6 vai. vakare vei
klus respublikonų partijos Bos
tone veikėjas, pats bandęs prasi
mušti į Bostono miesto valdžią, 
Gintaras Karosas buvo painfor
muotas apie įvykį su Simu Ku
dirka.

Studentas Gintaras Karosas 
tada tuo reikalu nieko negalėjo 
imtis daryti, nes: “už dešimties 
minučių aš turiu išvykti į Cleve- 
landą studentų suvažiaviman”. 
Bet Gintaras Karosas, nuvykęs 
į tą studentų suvažiavimą savo 
visokiais garsiakalbiais aprūpin
tu trokeliu (jį įsirengė, bandy
mas prasimušti į Bostono val
dybą), neužmiršo jam Bostone 
praneštos skaudžios žinios: 
“Amerikonai išdavė rusams lais
vės siekusį jūrininką lietuvį...” 

Ir to, buvusio Bostono litua
nistinės mokyklos auklėtinio ne
užsimiršimo ir iniciatyvos, ku
rią visų pirma nuoširdžiausiai pa
rėmė buvę bostoniškiai: Paulius- 
Kęstutis ir Nijolė žygai (ponia 
žygienė kelis metus buvo Bosto
no lituanistinės mokyklos mo
kytoja) pasėkoje Clevelande įvy
ko pačios pirmosios, studentų lie
tuvių vadovaujamos, demons
tracijos, smerkiančios Amerikos 
biurokratinius pareigūnus, išda
vusius kančioms ir kaKnGmui 
laisvės siekusį rusų pavergtos

O, o, ne! Jis veikia, dirba, or
ganizuoja ir vykdo...

Bostone, to šeštadieninės li
tuanistinės mokyklos auklėtinio 
pastangomis veikia: “Lietuvių

Ir ne kur kitur, bet Bostone | auklėtinių, kurių vietas toje mo- 
buvo pagamintą ir,viešumai pa
demonstruota “Kalbanti Lietu
vos istorija”. Kol kas dar ne vi
sa, tiktai dalis tos istorijos, bet 
jau pats pradinis užmojis gėdos 
nedaro. Jis yra tikrai vertinga 
reklama: Kas nematė tos kal
bančios istorijos iškarpos, tepa- 
sistęngia ją pamatyti ir išgirsti! 
Visur ir visos šeštadieninės ir 
nešeštadieninės lietuviškos (kur 
tokių esama) mokyklos turėtų 
pasirūpinti tą “kalbančią Lietu
vos istorijos iškarpą parodyti 
savo auklėtiniams. Nusivilti ne
teks !-

kykloje dabar užims sekančiais 
mokslo metais jų “naujoji ge
neracija”. ’ / •

Naujasis — ateinančių moks
lo metų Tėvų komitetas išsiri
kiuoja kitaip: Romas Šležas, Če
pas, Matulaitienė Janina (jie vi
si trys yra buvę šeštadieninės 
mokyklos paklusnūs auklėti
niai), Gavelienė Veronika ir Ado
mavičienė, Ona.

Ir taip eina, eina, ateina “nau
joji generacija”, pakeisdama iš- 
einančiąją.

(Bus daugiau)

INSURED

AL .8

I 
3 TAUPYTOJAMS

12 gabalų “CHEF’S AID’’ virtuvės 
komplektas arba moderniškas ir gra
žus “MAGNETIC’ foto albumas tam, 
kas atidarys taupymo sąskaita su 
$200.00 ar daugiau ar papildys jau 
esamą sąskaitą tokia pat suma.

PASKUBĖKITE, nes dovanų skai
čius ribotas. Viena dovana šeimai. 
Paštu nesiunčiame.

Hours: Monday, Tuesday, Friday, 94:30 • Thursday, 9-8 • Saturday, 9-1 • Closed Wednesday

.Iii
2-YEAR SAVINGS 

CERTIFICATES 
$5,000 Minimum

Compounded Daily

raid Quarterly

PASSBOOK 
SAVINGS MIDLAND 

SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 
AVENUE • CHICAGO. ILUNOI 

PHONE 254-4470
FRANK ZOGAS, PRESIDENT

apylinkę
augti - taupykite! *

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

'd
IS

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

INSURKJ

UNIVE

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

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

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

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Pavasariais į “liaudį” palei
džiama būrys okupuotos Lie
tuvos poetų ir tai viešai vadi
nama “poezijos pavasaris**. 
Vykstama, kur mažiau skur
do, kur prieinama išblizgin
tais pusbačiais, kur... Bet 
melas yra /silpnų kojų, sunyks 
ta kaip deganti žvakė.

“Pavasario proga” Literatū
roj ir mene” pasirodė A. Ber
noto nuomonė apie “naujoves 
gimtajame kaime”. Poetas pa 
kartoja ... gauleiterio Snieč-

1 ■ e v e 1 d r o s
kaus žodžius (kuriuos savo ke
liu Sniečkus nukniaukė nuo 
Brežnevo}:

“Noriu pabrėžti, kad spar
čiai nyksta , o gal jau ir visai 
išnyko nepasitikėjimas kolū
kine santvarka, žmonės tvirtai 
įsitikinę, kad jie šiandien gy
vena geriau, negu vakar, o ry
toj gyvens geriau, negu šian
dien. Pastebime ne tik jauni
mo, bet ir pagyvenusių kolū
kiečių noras greičiau pasinau
doti šiuolaikinės civilizacijos 
pasiekimais, įvairiais buiti-

niais patogumais, pramogo- nio suinteresuotumo principą,

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

Kaip rusai gerins vergų gyvenimą
Rusijos komunistai, patyrę kas sausio mėnesį darėsi 

Lenkijos uostuose ir keliuose didesniuose pramonės cent
ruose, bijojo, kad Lenkijos darbininkų nuotaikos neper
simestų į kitas rusų pavergtas valstybes arba net į pačių 
Rusiją. Komunistai jau ilgus metus sauvaliauja pačioje 
Rusijoje. Jie patys žino, kad darbininkai turi pagrindo 
jų pažadais nepasitikėti Kad nepasitenkinimas ir pro
testai neišsilietų taip, kaip jie išsiliejo Lenkijoje, partija 
įpareigojo Brežnevą paruošti naują pažadų litaniją.

Kovo mėnesį vykusiame komunistų partijos suvažia
vime visi įtakingesnieji partijos vadai prižadėjo naujų 
pagerinimų ir įvairiausių lengvatų. Daugiausia priža
dėjo premjeras Aleksei Kosyginas. Jis prižadėjo atei
nančiame penkmetyje užversti krautuvių lentynas maisto 
ir audinių produktais. Brežnevas užtikrino, kad bus di
desnių pagerinimų ekonominiame krašto gyvenime. Mas
kvos konferencijai pasibaigus, kelis kartus tarėsi komu
nistų partijos sekretoriai ir propagandistai, kaip įtikinti 
gyventojus apie būsimus “komunistinės santvarkos pa
gerinimus”. Komunistai jau ne vieną kartą Rusijos dar
bininkams buvo pažadėję lengvatų, bet niekad tų pažadų 
netesėjo.

Praeitos savaitės Tiesoje tęsiama ta pati pažadų 
propaganda, Partijos kursus baigęs propagandistas P. 
Jankauskas paruošė pasikalbėjimą su Lietuvon atsiųstu 
įtakingu rusu S. Kapitkovskiu. “Tarybinės” Lietuvos 
Socialinio Aprūpinimo ministerijoje Kapitkovskis yra 
pensijų valdybos viršininkas. Jis dalino pasityčiojimo 
vertas 12 rublių pensijas lietuviškų kolchozų vergams,, jis 
nustato dėsnius, kaip ta naujoji pensijų politika bus-tai- 
koma visoje rusų okupuotoje Lietuvoje. Kapitkovskis 
pirmas Brežnevo ir Kosygino pažadus pradėjo konkreti- ■ 
zuoti. Jis pareiškė, kad “tarybinėje” Lietuvoje kolcho
zininkų pensijos bus gerokai padidintos. Kapitkovskis 
spaudai paruoštame pasikalbėjime tvirtina, kad 246,000 
lietuvių kolchozininkų nuo liepos 1 dienos gaus padidin
tas pensijas. Geriausia bus, jeigu mes pacituosime paties 
Kapitkovskio pareiškimą. Pasakęs, kad pensijon išėju
siems kolchozininkams pensijos bus padidintos 8 rubliais 
Į mėnesį, Kapitkovskis šitaip Tiesos skaitytojams pasa
koja:-

“Norisi pabrėžti ir kitą svarbią naujovę: pensi
jos kolūkiečių nariams ir jų šeimoms bus apskaičiuo-

jamos, taikant tuos pačius procentus nuo uždarbio, 
kokie yra nustatyti darbininkams ir tarnautojams. 
Naujai apskaičiuojant pensiją, ji paprastai bus di
desnė, negu pensija, kuri buvo apskaičiuojama iki 
šiol veikusia tvarka. Kad būtų akivaizdžiau, pateik
siu tokį pavyzdį. Sakysime, kad iki šiol kolūkietis 
per mėnesį uždirbdavo vidutiniškai 30 rublių. Pagal 
iki šiol galiojusią tvarką jam senatvės pensijos pri
klausė 15 rublių (50 procentų vidutinio mėnesinio
uždarbio). Nuo liepos 1 dienos jis gaus 30 rublių 
(100 procentų uždarbio). Išmokant kolūkiečiams se- 

• natvės pensijas pagal naują tvarką, ji sudarys ma
žiausiai 50 procentų uždarbio (jeigu jis vidutiniškai 
per mėnesį viršija 100 rublių) ir daugiausia 100 pro
centų uždarbio (jeigu jis per mėnesį neviršija 35 rub
lių). (Tiesa, 1971 m. birželio 26 d., 2 psl.).
Komunistams Naujienos labai nepatikdavo, kai jos 

tvirtindavo, kad komunistai yra patys žiauriausi darbi
ninkų išnaudotojai; kad jie, paėmę krašto pramonės ir 
ūkio kontrolę, darbininkams moka vergų atlyginimą, daug 
žemesnį, negu patys žiauriausi kapitalistai. Dideles algas 
jie pasiskyrę tiktai sau, bet paprastiems darbininkams 
jie mokėjo ir moka mizeriją. Maskvos lietuviams primes
tas Kapitkovskis, aiškindamas tuos didelius Brežnevo ir 
Kosygino prižadėtus pagerinimus, nenoroms pripažino, 
kad iš tikrųjų Lietuvos kolchozų darbininkams buvo mo
kamas vergų atlyginimas. Kapitkovskis pripažįsta, kad 
kolchozininko atlyginimas vidutiniškai buvo 30 rublių į 
mėnesį. Vienas kitas galėjo rublį kitą-daugiau uždirbti, 
bet didelė kolchozininkų dauguma neuždirbdavo nei rub
lio. Neuždirbdavo nei rublio, nes daugelis iki šio meto gau
davo ne 15 rublių mėnesinę pensiją, bet 12 rublių. Jeigu 
ta 12 rublių pensija bus padidinta 8 rubliais, kaip Kapit
kovskis sako, tai rusų pavergtos Lietuvos žemės ūkio ver
gas į mėnesį gaus 20 rublių.

Komunistai pasiskyrė sau riebias personalines pen
sijas. Be lietuviškų pensijų, labiau pasižymėjusieji gau
na dar ekstra pensijas iš Maskvos iždo. Bet paprasti dar
bininkai gavo ir gaus tiktai mizeriją. Tai matosi iš pa
ties Kapitkovskio imamų pavyzdžių.

Ko yra verta ta 20 rublių arba net 35 rublių pensija, 
jeigu vieni paprasčių paprasčiausi batai kainuoja 40 rub-
lių. Ką pensininkas gali valgyti, jeigu be rublio negali 
pavalgyti net ir tokiame restorane, kuriame pats turi pa
sitarnauti? Krautuvių lentynose gali būti maisto, bet jei
gu kolchozininkas nekombinuos, tai su 20 rublių jis nega
lės išmisti. O kur kambarys? Kur drabužiai, kad ir pa
prasčiausi?

mis. Gal būt, todėl jie be di
desnių abejonių palieka savo 
vienkiemius ir... t. t.

Bet Poetui Bernotui reikia 
pripažinti ir šiek tiek drąsos iš
kelti (ir šiaip kylančią) “nema
lonią” tiesą:

“... atsilieka kultūrinis kai 
mo gyvenimas. Gerai dirban
tys kultūros namai — ne toks 
jau dažnas reiškinys. Ren
giami vakarėliai paprastai 
tampa priedanga masiškai pa
sigerti. Naujuose, gražiais 
baldais apstatytuose kolūkiečių 
namuose retai kur pamatysi 
knygų lentyną. Sako, nėra 
laiko knygoms skaityti. Ir tai, 
matyt, tiesa. Ir dėl to kalti ne 
kolūkiečiai, o jų darbo organi 
zatoriai. Kai kartą paklausiau, 
kodėl kolūkietis savo naujos so 
dybos gyvenvietėje neapsiso- 
dina medžiais , jis man abe
jingai atsakė: “Medis dabar 
ne mada”. Tur būt, todėl da
bar kaime daugiau kertama, 
negu sodinama, arba visai nie
ko nesodinama. Vidurlaukė- 
se, kaip kokiose stepėse, sta

čia nemažai galėtų padėti ko
lūkis, paremdamas savo švie 
tėją. Tuo tarpu neretai į kai
mo biblioteką žiūrima kaip į 
tam tikros rūšies dykaduonį. 
O kad “dykai” duonelės neval
gytų, siunčiamas netgi mo
kesčių rinkti (panašių dalykų 
pasitaiko Kaišiadoryse, Rum
šiškėse, ir tai ne vieninteliai 
atvejai) Absurdiška, bet taip 
yra.”

3,
Str. “Muziejaus ligoninėje” 

guodžiamas! meno restaurato
rių vargais — vargeliais: “... 
neturime specialios mokyklos, 
kur galima būtų įsigyti restau 
ratoriaus specialybę”.

“Nedideli atlyginimai, sun
kus, kenksmingas sveikatai 
darbas, rezultatai pasiekiami 
po prailgusio darbo mėne
sių... ir teisingai teigiama: — 
“nuostabą kelia ne išeinantys, 
o liekantys.”

1: (restauratorių laikraštyje 
minima Gr. Drėmaitė (tur būt,

dail. VI. Drėmos dukra), M. 
Murelytė ir kt čia ilgesnė iš
traukia, kuri, manau, ’gana 
įdomi visiems:

“... Ir ką veiksi, jeigu ne
turi reikiamų medžiagų, jei 
trūksta prietaisų ir netinka 
įrenginiai? Materialios kliū
tys išties daug skaudesnės. Ir 
labiausiai žeidžia bejėgišku
mas. Žiūri . amžius pergalėju
sį daiktą, sunykusį ir sužeistą 
tolimos praeities liudininką, 
dylantį tavo akyse, ir pieko, 
visai nieko negali padaryti. 
Tokia nyka galėjo apimti res
tauratorius ir po pernykštės 
ekspedicijos. Muziejaus direk
toriaus dailininko P. G-udyno 
iniciatyva buvo peržvelgtos 
visos Lietuvos kolekcijos ir 
sudaryta kartoteka.

Lietuvoje veikia 25 muzie
jai. Ekspozicijose lankytojai 
mato tik dešimtadalį saugoja
mų daiktų. Jie gaminti iš įvai
riausių medžiagų: geležies ir 
medžio, popieriaus ir gintaro, 
drobės, vilnos, gipso, marmu

(Nukelta į 5 psl.)

vi prašmatnūs bet nejaukiai 
pliki pastatai. Į kelmus atidau 
žytą kirvį galima nesunkiai pa 
galąsti. O kaip ir kuo išgaląs
ti žmogaus estetinių pojūčių 
aštrumą? (Kaip jam grąžinti 
nuo seno būdingą jautrią meilę 
gamtai, jos grožiui?

2.
Str. “Knyga kaimo pasto

gėje” rašoma:
“__ Sunkoka suvokti, ko

dėl mažai skaito mokytojas, 
kuris turėtų būti savotiškas 
kultūros etalonas kaime. Taip 
pat nelengva suprasti, o tuo la
biau pateisinti žemės ūkia spe
cialistų “apsnūdimą”. Jų ben
dravimas su knyga, rodos, bai 
giasi, jsidėjus kišenėn diplo
mą. Darbai, buitiniai rūpes
čiai? Taip, šiandien jie dar 
atima nemaža laiko. Bet kas 
gi, jei ne knyga, pasotins tą 
dvasinį alkį, kurio jie gal būt, 
nejaučia ar tariasi nejaučią”.

““1970 m. iš 2000 kaimo bib
liotekininkų 518 turi vos vie- 
nerių. metų darbo stažą. Ket
virtadalis! O pasitaiko, kad 
žmogus padirba mėnesį, antrą 
ir išeina ieškoti kitokios duo
nos. Bėda ne tokia didelė, kad 
išeina, — gal net geriau, kai 
žmogus pats atsisako nemegs-
amo darbo. Didesnė bėda, 
tad nėra kuo ji pakeisti.”

“ ... pasitaiko, kad išeina 
ilgus metus įdirbę, šį darbą 
mėgstantys žmonės. Dažniau
siai pritrūksta jėgų, o ir ma
terialinės sąlygos ne iš lengvų 
,ų. Matyt, ir bibliotekose bū
tų tikslinga taikyti materiali-

Now at GLASER’S

[p] SPEED QUEEN Į
WRINGER SPECIAL

BIG 20 gallon TUB
10 YEAR TRANSMISSION PARTS WARRANTY*

ivi LAn RnAnnlx! i
OR TRANSMISSION PARTS 

Speed Queen washer transmissiiKS 
conssdng at file case, rocker ana, 
Gnk, crank gear, ikive gear, cx- 
nec&g rod,, pinton and dates ans 
are warranted for ten years from 
date of installation by Speed Qnees. 
A Division oi McSraw-Edison Com
paq. an? of the above fisted 
parts tag within 3® lū-year 
rasiy period as a rasuft of a asas- 
facturing defect, fiiey wl be 
rapiaoed. Labor charges kenned s 
file removai and repiacernent of 
sacb pacts are the respoos&a^f 
fi® oner adess tbe one year «aF

Bspon&pggy tx. k apen 
Qosoq dedier oppSosL

EASY TERMS COME IN TODAY!

GLASER’S FURNITURE & APPLIANCE CO. 
5115-5123 So. Kedzie Ave. Tel.: PR 6-1790 

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS

M. GELŽINIS

Ar gali prof. Dr. Ivinskis 
parašyti bešališką

Mažosios Lietuvos istoriją? 
s

(Trečioje vieloje reikia minėti išlaidas, 
padarytas atbėgusių lietuvių maitinimui ir 
už atbėgusių lietuvių, nežinančių kelių, 
nuvedimą (i jiems gyventi paskirtas vie
tas). 100 m. i Prūsus atvyko 6 (MT 58) ir 
tais pačiais metais kiek vėliau 82 žemaičiai 
(MT 153)— Po dviejų metų vėl atvyko 8 
lietuviai (MT 153)... Dar reikia nurodyti 
į kelius nuotykius, kuomet, ar tai už mais
tą, ar už kokius kitus i Prūsus atbėgusių 
lietuvių nenurodytus pareikalavimus buvo 
piniginės išlaidos atžymėtos (MT 59, 68, 
108, 540, 549, 577). Taip 1100 m. buvo pa
dovanotos 25 poros batų, o sekančiais me
tais 12 poros kurpių (MT 68 f., 108) Ir tie 
apdovanotieji galėjo būti pabėgėliai.).

Dabar apskaičiuokime, kiek ši p. Ivin
skio trečioji išlaidų grupė parodo pabė
gėlių:

1400 metais atbėga 6 žemaičiai,
1100 metais atbėgo 82 žemaičiai,
1102 m. atvyko 8 lietuviai (suprask 

aukštaičiai).
Toliau Marienburgo Treslerio knyga 

parodo dar 6 nuotykius (MT p. 59, 68, 108, 
510, 519 ir 577), kur atbėgo lietuviai. Leis
kime, kad kiekvienoje pabėgėlių grupėje 
būta 64-824-8-1-30=126 žmonės.

Daktaranto Ivinskio Įtaigojimą, kad ir 
25 porų batu bei 42 porų kurpių gavėjai 
taip pat buvę lietuviai pabėgėliai, turime 
atmesti. Pats šaltinis MT knyga, nesako 
kas apavą gavo. Galėjo būt gavę naujai 
atvykę vokiški kolonistai, ar Ordino ligo
ninės, ar prieglaudos, ar Į kitą vietą gyven 
ti perkelti prūsai. Nėra jokio reikalo šitas 
dovanas per lietuvišką emigracinę sąskai
tą pravesti.

Sudėję visų trijų grupių rezultatus 
94-2844-126, gauname žmonių skaičių — 
419 —, kuris tariamai buvo apgyvendintas 
Ordino valdose vieno dešimtmečio bė
gyje. Kadangi Treslerio knyga parodo 
visas Ordino išlaidas, tai daugiau apgyven
dinimų nebūta. Deja, reikia pastebėti, 
kad Treslerio knyga nemini vardų. Todėl 
visose p. Ivinskio parodytose grupėse ga
lėjo būti tie patys žmonės. Tas pats žmo
gus galėjo gauti apdaro, galėjo būti paval
gydintas, galėjo būti i jo paskirties vietą 
nuvežtas ir ten apgyvendintas, galėjo gauti 
jaučių ir arklių. Todėl kyla įtarimas, kad 
419 žmonių skaitlinė gali būti išpūsta ir 
perdėta. Bet, dėl viso, sutikime!

Pono Ivinskio parinktas ir Treslerio 
knygoje nuo 1399 iki 1409 m. atvaizduota
sis dešimtmetis kaip tik nėra būdingas, vi
durkio pobūdžio laikotarpis, bet kraštu
tinė išimtis. Tai laikas, kuomet Vytautas 
1398 m. Salyno sutartyje buvo žemaičius 
Ordinui perleidęs ir ordinas stengėsi ne
paprastu žiaurumu Žemaičiuose Įsitvirtin
ti.

Keli anų laikų dokumentai, pvz. 1407 

m. žemaičių laiškas Europos valdovams ir 
Propozicio Samaytarum,- skaitytas 1416 m. 
Konstancos koncilijoje (CEV 1018 — 1024 
pusi.; lietuviškas vertimas LTSR Liet. 
Istor. šalt. I, p. 65), parodo Ordino žiaurų 
elgesį su žemaičiais. Jis ėmė iš žemaičių 
vaikus, jaunuolius ir žmonas užstatais, ku
rių dalį jie surištomis rankomis į Prūsus 
išvarė.

Po Ivinskio prielaida, kad kai kurie 
žemaičiai buvo flyer’iai (Flyer = Flieher, 
Flūchthng = pabėgėlis) yra stambus vie
našališkumas. Ar galima surištomis ran
komis i Prūsus atvarytus žemaičius pabė
gėliais vadinti? Ir galų gale, ko jiems bėg
ti? Juk Ordinas tuomet valdė abudu kraš
tu — ir Prūsus ir žemaičius. Jis jau pilnu 
tempu pradėjo savo “geresnius pasilaiky- 
inus” ir savo “geresnę teisę” žemaičiuose 
Įgyvendinti. Tai kodėl bėgti iš vieno į kitą 
Ordino valdomą kraštą?

Faktas yra, kad iki’ Antrosios Torunės 
taikos 1466 m. žemaičių pabėgėlių atvyki
mas i Prūsus tebuvo didelė retenvbė. Or
dino Žemaitijos valdymo dešimtmetyje 
1398 — 1409, Į Prūsus atvaryti žemaičiai 
nebuvo pabėgėliai, bet jėga išvietinti žmo
nės.

Pats ponas Ivinskis teigia, kad Ordi
nas skyręs žemaičius nuo lietuvių: “In der 
Ordenskorrespondenz wird namlich fast 
immer zwischen Samayten und Littowen 
unterschieden”, pusi. 147. Dabar pažiūrė
kime p. Ivinskio sustatytas ir jau viršuje 
paminėtas tris pabėgėlių grupes ir atskar
kime lietuvius nuo žemaičių:

Pirmoji grupė: 9 žmonės (visi lietuviai 
aukštaičiai).

Antroji grupė: 284 žmonės; iš jų 204 
buvo žemaičiai. Prileiskime, kad likusieji 
80 buvo lietuviai aukštaičiai.

Trečioji grupė: Atvyko 126 žmonės. Iš 
jų 90 žemaičiai ir sutikime, kad kiti 36 
buvo lietuviai aukštaičiai.

Tokiu būdu nuo 1398 iki 1409 metų 
Prūsuose apgyvendintų atvykėlių iš Lietu
vos 294 buvo žemaičiai ir 125 lietuviai aukš 
taičiai. Eikime dar toliau: Prileiskime, kad 
ir 294 Prūsuose atsiradusių žemaičių 10% 
buvo tikri savanoriai atbėgeliai. Tad nuo 
291 žemaičių atmeskime 30 ir priskaityki- 
me juos prie 125 lietuvių aukštaičių. Tuo
met gausime 155 pabėgėlius ir 264 varu Į 
Prūsus atvarytus žemaičius. Pastaroji 
grupė mūsų nebedomina. Mus domina 
anie 155 pabėgėliai, apgyvendinti nuo 
1398 iki 1409 m. dešimtmetyje.

Jeigu per 10 metų atvyko 155 lietuviški 
(žemaičiai ir aukštaičiai) pabėgėliai Į 
Prūsus, tuomet, prileidus, kad lietuvių 
imigracija Į Prūsus būtų trukusi 300 metų 
(nuo 1350 iki 1650), tuomet per 30 dešimt
mečius galėjo atbėgti 30 x 155 = 4650 imi
grantų. Su tokiu žmonių būriu, nors ji ir 
kažin kaip praretintai būtų apgyvendinę, 
būtų buvę galima gal šiaip taip Ragainės 
apskritį, bet ne visą Maž. Lietuvą apgyven 
dinti! Atsiminkim Kargės teigimą, kad 
apie 1540 m. vienoje Klaipėdos apskrityje 
gyvenę apie 8,000 žmonių.

Ponas Ivinskis registravo pavienių as
menų ir mažų grupių pabėgimus, įvykdy 

tus kelių šimtmečių bėgyje ir pridavė 
jiems suvienodinantį, bet klaidingą apta
rimą — emigraciją. -Pavienius, menkus 
nuotykius jis apjungė padidinančia sąvo
ka, kurioje keli pabėgimai virto pasto
via emigracine tėkme.

Tikrenybėje daktaranto pavyzdžių iš
riki avimas ir toks menkas skaitlinių skai
čius nerodo to, ko daktarautas norėtų, — 
neįrodo jokios lietuvių imigracijos į Prū
sus. Priešingai, jis yra puikus paliudiji
mas, kad nebūta jokios , pilna to žodžio 
prasme, emigracijos iš Lietuvos. Dykra 
buvo “apgyvendinta” savais žmonėmis, 
o ne atbėgeliais. Jei prie daktaranto Ivins
kio vaizdo pridėtumėm kito lietuvio dak
taranto Salio pavyzdžius iŠ jo “Die žemai- 
tischen Mundarten”, kuriuos Salys paėmė 
iš ‘‘Codex epistolaris Vitoldi'*, tai gal dar 
vieną apskritį “apgyvendintumėm”. Bet 
tai toli ne Maž. Lietuvą. O jei pridėtumėm 
ir Mortensenų “pažadėtuosius” pavyz
džius — ir tuomet Maž. Lietuva liktų tuš
čia. Atminkim, kad Mortensenai tepatei
kė labai mažai konkrečių pavyzdžių, ki
tus tik žadėdami ir žadėdami, kurių mes 
laukiame virš 30 metų. Žiūrėk M. Gelžinis, 
Mortensenų nebaigtasis veikalas apie Ma
žąją Lietuvą, 1968, Naujienos, nr. 10 iki 
39.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį 
“NAUJIENAS”
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DU ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIŲ 
IR GERKL1S LIGOJ 
pritaiko akinius

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

' R«zid. t«l.f.; WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai ryto 

-tuo 7 iki 9 vaL vak. Treč, uždaryta.’

Rtt. t»L 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Madical Building). T«l. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

folafa PRojpect 8-1717

DR. S. B1EZIS
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ciklai antradieniais ir penktadieniai t 
Lreėiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

R*u: 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpublic 7-7868

Buvusių selingenstadtiečių susirinkimas i 

ti. Svarbiausi nutarimo moty
vai: kryžius dar ilgus metus' 
galės reprezentuoti Lietuvą ir 
primins toje vietoje gyvenu-' 
sius lietuvius, apie kuriuos ir

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Razida 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vai, 
■ntrad, penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Nedaug yra pavyzdžių, kad 
po 22 metų laikotarpio buvę 
Vokietijoj tremtinių stovyklų 
gyventojai rūpintųsi pačių pa
statytais paminklinių kryžių 
apsaugos reikalais.

Čia tenka paminėti vienus iš 
tokių, tai buvusius Seligen- 
stadto lietuviškos stovyklos 
gyventojus, kurie sušaukė su
sirinkimą birželio 19 dieną Jau 
nimo Centre. Tikslas — aptar 
ti iškilusį klausimą, būtent, 
atstatymą paminklinio kry
žiaus, kuris šiuo metu yra nu
imtas ir padėtas pašaly laukia 
savo tolimesnio likimo.

Susirinkimą pravedė ir pir
mininkavo J. Tijūnas, — sek
retoriavo — B. Paliulis. Pir
miausia buvo aptartas pamink 
linio kryžiaus atstatymo reika
lingumas. Po ilgesnių pasisa
kymų vienbalsiai buvo nutar
ta kryžių atnaujinti ir atstaty-

šiandien vietos vokiečiai gra
žiai atsiliepia. Tas mums mie-1 
la ir naudinga žinoti, kad tu
rint gerus kreditus ir ateity su 
savo artimiausiais kaimynais 
vokiečiais galėsime palaikyti 
gražų sugyvenimą.

Kadangi kiekvienas darbas 
surištas su išlaidomis, tai ir 
šiuo atveju piniginė parama 
reikalinga. Todėl nutarta pra-i 
šyti aukų iš buvusių stovyklos; 
gyventojų. Skirtą auką siųsti- 
ižd. Petrui Galinauskui, 6758 
So. Campbell Ave. Chicago, I1L 
Galima įteikti ir komiteto na
riams.

Numatytam darbui atlikti 
išrinktas Seligenstadto lietu
vių paminklinio kryžiaus at
naujinimo ir atstatymo reika
lams komitetas iš keturiu as- v

IV Dainy šventės vykd. komiteto pirm. Dr. Gediminas Balukas, 
kuris dieną ir naktį rūpinasi/ koordinuoja darbą su komisiją 

pirmininkais, kad tik Dainy šventė gerai pavykty.
Nuotrauka V. Noreikos

t

MARQUETTE

Rax. GI 8-0873

DR. W. M. E1S1N - E1S1NAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kadžio Ava, WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skarn Pinti ML 3-0001.

Dr. A JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS;

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 va; 
Tree, ir šeštad. uždaryta.

Ofiso tek: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telefu GArden 3-7278

GRADINSKAS
VĖSINTUVAI
KIEKVIENAM

NAMUI, NORS IR SENAM
2512 W. 47 ST. — PR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LlETUVjl

ir..............-............ - ----------------J

menų. Pareigoms pasiskirstė kad teko atnaujinti buvusią 
taip: pirmininkas J. Tijūnas,’pažintį ir prisiminti praėju- 
sekretorius Br. Paliulis, iždi-'sius laikus. Šiaip susirinkimas 
ninkas P. Galinauskas. Bend-!praėjo nepaprastai draugiško- 
rais reikalais rūpintis paskir- je nuotaikoje ir visais atžvil- 
tas Ig. Serapinas. giais buvo prasmingas.

Atsilankiusiems susirinki- sinešti iškeptą kugelį dar prieš 
mas buvo ir tuo naudingas, 3 valandą. Orkestras pradės

Sumanymuose buvo iškel
tas pageidavimas sušaukti bu
vusių 
vimą, 
kiusių

seligenstadtiečių suvažia- 
ypač baigusių bei lan- 
gimnaziją. Taip pat

mokytojus ir visus stovykloje’

J. Tijūnas

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiy atstumy. 
ANTANAS VILIMAS 

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

8 Illi

gyvenusius, kurie jaučia tam:

Mūsų spaudoje
Ką veikia “frontininkai” 

Amerikos Vakaruose?

groti nuo 4-tos valandos.
Šeimininkės visus pavaišins 

skaniais užkandžiais ir pietumis. 
Bus įvairumų jauniems ir su
augusiems.

Vyčių apskrities valdyba irt 
nariai kviečia visus lietuvius at
silankyti, pasilinksminti ir gra
žiai praleisti laiką pirmadienį, 
liepos 5 d. Vyčių Sode.

E. H. Laurin

IR SŪNŪS
FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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.; antrai ir ketvirtad 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL
_____ Trečiadieniais uždaryta.______

DR. FRANK PLECKAS l
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses” •“ 
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

r7 -- -

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,
1490 kiL A. M.

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

Telū HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629
£■' ■■ - ------------ ----------------------~

tikrą sentimentą buvusiam 
“lietuviškam kaimui”. Tikru 
moję ta mintis nėra nauja, nes 
tuo reikalu jau buvo padaryta 
užuomina spaudoje. Gaila, 
kad šis reikalas nebuvo pla
čiau išjudintas, o gal iniciato
riai tebeturi < 
laukia tinkamo Jaiko ?
įdomu iš kitų išgirsti viešą pa
sisakymą. j

Lietuviai Amerikos Vakaruo
se Nr. 6 antrašte “Bereikalin
gas erzinimasis” sekančiai pa
vaizduoja Los Angeles fronti
ninkus ir jų “veiklą”:

1 Los Angeles frontininkų “di- 
omenyje ir tik dieji politikai” po įvykusio sim- 

Būtu P°ziumo spaudoje gyrėsi, kad 
1 ALT-os atstovai neužginčijo, kad 

jie nieko neveikia. Taigi, jie ma- 
' no, kad kas du metai surengia 
 tarpusaviu s pasiginčijimus, tai

• “žmogus, kurs niekuomet 
nelankė mokyklos, gali kai ką pa
vogti iš prekinio vagono, bet jei 
jis yra baigęs universitetą, jis 
vogs visą geležinkelį”.

(Theodore Roosevelt)

NOW AT GLASER’S

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099_______

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrai, trečiad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.- HEmlock 4-2123 
Rezid. te!■»... Glbson 8-6195 

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

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

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

WALTER RASK - RASČ1AUSKA

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So, Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

P. SiLEIKb, O. P.
ORTHOPEDA5-PROTEZISTA5

Sj Aparatai - Protezai, Med. Ban 
dažai. Speciali pagalba kojom*

* (Arch Supports) ir L t
VaL: 9__4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St, Chicago, III. 60629

Telef.: PRospect 6-5084

> w -me - is.

FOREST FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENDS

-----SUtfTYI KASDEM----------- į

NAUJIENĄ
.  a Tam MZLTS— N, I

Lietimai tūpfi r penfaoda 
ir prop* sšjno tiktu per

NAUJIENAS

Oar vildliFe has no defense 
against the artless use of fire.

i So please follow Smokey’s ABCs: 
Always hold matches till cold.

(Be sure to drown all campfires, 
stir the ashes, and drow* 

them again. Crash all 
smokes dead out.

Please! Only woq on 
prevent forest fires

STAINLESS 
STEEL 

PLUS*

GAS 
MODEL 

DG9031

DRYERS 
for theTO's 

from 
SPEED QUEEN 

+ Stainless Steel 
Drum

+ Durable Press

+ In-A-Door
Lint Screen

SPEED QUEEH

COME IN TODAY!
EASY TERMS

Glaser’s Furniture 
& Appliance Co. 
5115-5123 SO. KEDZ1E AVE.

PRospect 6-1790 

Open Monday and Thursday Evenings

j e nuveikia ir dar pretenduoja 
i Vliko ar Altos .pozicijas užimti, 
i Vietinių kalbėtojų faktai buvo 
. iškraipyti buvo skelbiama netie- 
■ sa ir tik sau panegirikos. Pa- 
į vyzdžiui,- Lietuvos gen. konsulas 
; tvirtino, kad nė viena organiza
cija pernai nesurengė birželio 
Įvykių minėjimo. Neįtartume, 
kad jis jau yra tiek susenęs, kad 
negalėjo atsiminti, kad 1970 m. 
birželio 14 d. Altos iniciatyva, 
•prisidedant latviams ir estams, 
buvo surengtas vienas iš sėk
mingiausių birželio įvykių ritinė
jimų. Ir garbės konsulas čia da
lyvavo ir pasakė kalbą, šneku
čiavome su kalbėtojais J. La 
Follette ir kongreso nariu John 
Rousselot.

Mūsų “didieji politikai”, kon
sulas ir JAV B. centro įgaliotinis 
propagandai, kai buvo skubus 
reikalas surengti demonstraci
jas, piketavimus Bražinskų, 
Kudirkos, Simokaičio reikalais 
su jais nebuvo įmanoma susi
siekti, nes abu turi slaptus tele
fonus. Taip jie ir nė pirštų ne
pajudino šiais svarbiais reika- 

i lais. Visa darbo našta teko Al
tos ir jaunimo organizacijų na
riams, net privatūs asmenys, 
kaip “Lietuvių Dienų” adminis
tracijos tarnautojai, turėjo gai
šinti laiką ir atlikti plakatų pie
šimo, telegramų siuntimo ir ki
tus organizavimo darbus. Pasi
žiūrėkite į aukotojų sąrašus ir 
pamatysite, kad net savo auka 
jie neparėmė tų svarbių žygių.

Jiems svarbu tik dirbančių er
zinimas, kiršinimas ir savo nai
vių partinių ambicijų propaga
vimas.

VYČIŲ PIKNIKAS
Lietuvos Vyčių metinis pikni

kas įvyks pirmadienį, liepos 5 
d. Vyčių namuose prie 47-tos 
ir Campbell gatvės. Prasideda 
lygiai 12 vaL

Šių metų Kugelio Karalienę 
ar Karalių rinksime konkursu, 
kuris įvyks trečią valandą. Bus 
įteiktos trys dovanos. Kas no
rės konkurse dalyvauti, turi at

DIENŲ SKEVELDROS
(Atkelta iš 4 psl.)

ro, žalvario, odos... Nė vie
na medžiaga nėra amžina.

Per metus vienas restaura
torius atnaujina 30 grafikos 
darbų. (Dailės muziejuas fon
duose jų yra apie ,20.000. Po
pierių restauruoja trys žmo
nės. Jiems prireiktų 222 metų)

Per metus vienas restaura
torius gali sutvarkyti apie 20 
geležinių kryžių viršūnių. (Vien 
Šiaulių “Aušros” muziejuas 
fonduose jų yra 250. Šiam dar
bui prireiktų. 12 metų.)

Per metus vienas restaurato 
rius sutvirtina 50 vidutinio 
dydžio medinių etnografinių 
eksponatų. (Vien Kretingos 
kraštotyros muziejuje jų ne
suskaičiuosi.)” J. Cicėnas

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Lietuviu Broghton Parko Moterp 
klubo pusmetinis susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, liepos 1 d. Talman sa
lėje, 4500 So. Talman Avė. 8 vai. vak. 
Nares prašome atsilankyti, nes bus 
daug svarbių reikalų aptarti. Po šio 
susirinkimo bus pora mėnesių atosto
gų. Po susirinkimo bus vaišės.

Nut. Raštininkė

A. -Į- A.

DOMININKAS ČEPELA
Gyv. 4157 So. Archer Avė.

Mirė 1971 m. birželio 29 d.. 
1:00 vai. ryto, sulaukęs senat
vės. Gimęs Lietuvoje, Panevė
žio apskr., Subačiaus valse.. Mi
linių kaime.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: sesers duktė

I Malvina Mačionis, jos vyras Juo- 
| zapas, gyv. Kanadoje, draugė 
! Marcelė Langis, jos duktė Ma- 
I riane Moore ir kiti giminės, 
' draugai bei pažįstami.

Priklausė Kęstučio pašalpos 
klubui. j

Kūnas pašarvotas P. Bieliūno 
koplyčioje, 4348 So. California 
Ave. .

Ketvirtadieni, liepos 1 dieną ( 
9:30 vai. ryto bus lydimas iš ko
plyčios į Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, o po gedu
lingų pamaldų bus laidojamas 
Lietuvių Sv. Kazimiero kapi
nėse.

Visi a. a. Domininkas čepela i 
giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutini patarnavimą ir atsisvei- ' 
kinimą.

Nuliūdę lieka:
Sesers duktė, giminės.

Laidotuvių Direktorius Petras 
Bieliūnas. *Tel. LA 3-3572.

4 į

----------- --------- --------------------------------- —-

EUDEI1
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LA1DOJDIO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI;

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

TeL: YArds 7-1741 -1742

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

MODEKN1ŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS TiENĄ 
IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

;. ir pajaimejimas , 
. Jau prieš keletą metų prade-1 
ijo garsėti viena Rumunijos dak- Į 
tarė Aslan, padariusi “pajauni- į 
nimo” bandymus su 3,000 bal
otųjų pelių, vėliau su savim ir 
savo artimais žmonėmis, ieško
dama priemonių kaip sulėtinti 
senėjimą ir jį palengvinti.

Per 15 kilometrų nuo Buka-1 
^rešto ji turi savo kliniką, kur 
jgydo senus žmonės savo išban
dytu preparatu, vad. “Gerovi- 
tal”, kuriam gauti oficialų pri
pažinimą tekę padaryti bandy
mus su 7,600 pacientais. Dabar 
to preparato esama kelių rūšių 
nuo — Gerovital H1 iki Gerovi- 
tal H4. To preparato sudėties 
pagrinde esąs prokainas (pro- 
cain), kurs savyje turįs labai 
vertinga vitaminą Hl.

* Daktaras Aslan metodas Ang
lijoje ir Amerikoje medikų iš
peiktas, bet turįs didėjantį pasi
sekimą Italijoje, Lenkijoje ir 
^Prancūzijoje.

Neseniai prancūzu laikraštyje" ■ —

'vx •
1;

IV-sios Dainų Šventės chory registracijos komisija, iš kairės j dešinę — Arūnas Krutulis, Jūratė Jasaityje, Andrius 
Markulis, Jonas Paštukas, Virginija Petkūnaitė, Chory registracija prasidės liepos 3 d., šeštadienį, 8 vai. ryto 

Amphiteatre. Choru nariai registruojasi asmeniškai ir gauna vardinius ženkliukus.

EXCELLENT
IMMEDIATE OPENINGS!

Experienced—

DRAPERY 
SEAMSTRESSES 

TOP SALARY

Get 40 hours pay — 
Work four — 9 hour days.

3 Day Week ends Every week. 
Excellent working conditions. 

Hours 7 a.m. to 3:30 p.m.
Air-Conditioned Shop. 

Steady year round work. 

ART DRAPERY

2766 No. LINCOLN AVE.

GR 2-8587

“Le Figaro Litteraire” tilpo il
gas reportažas apie tos daktarės 
sanatoriją Rumunijoje. Jos me-

r PRANEŠIMAS
Pastaruoju metu spaudoje ir per radiją buvo skelbiama, kad vieną 

siuntimo įstaigą, lietuvių apgyventame rajone, Chicagoje, perėmė 
naujas savininkas.

Kadangi daug mūsų klijentu nuolat teiraujasi, ar mes turime ką 
nors bendro su šiuo pasikeitimu, tai

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
praneša visiems savo klijentams, kuriuos aptarnauja jau 14 metų, 
kad jo nuosavoje Įstaigoje nieko nepasikeitė. Įstaigoje pastoviai 
dirba V. Žukauskas, Marija Noreikienė, Birutė Razminienė ir kiti 
asmenys. Siuntiniai priimami kasdieną, aprūpinami licenzijomis ir 
iš Įstaigos siunčiami tiesiog į Vilniaus muitinę.

Mūsų Įstaiga atstovauja vieną didžiausių Amerikoje
VNESHPOSYLTORGO licenzijuotą bendrovę

Package Express & Travel Agency, Inc.
Vienintelės Vytauto Žukausko Įstaigos Chicagoje, tikras adresas yra:

2608 W. 69 g-vė, tarp Rockwell ir Talman Ave. TEL.: WA 5-2787

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 — TEU: LA 3-8248

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St, Chicago, TIL 60629. ’ TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas įvairiu prekių. 
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įraukiau Hgų metų patyrimas.

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

year

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savejegularty!

CL Q

Paid and 
Compounded

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES

EARN UP TO 6%

see us for 

financing 

AT OUR LOW RATES
WITH REPAYMENT

TO FIT YOUR INCOME...

»r-airnW t _SHfJXC3

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD

Peter Kazanauskas, President

HOURS: Mon.Tue.Fri.9-4

CHICAGO, ILLINOIS 60608

Phonet Virginia 7-7747

Thur.9-8 Sat. 9-1
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REAL ESTATE FOR SALI 
Namai, Žemė — Pardavitn

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINĄ* 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

todas esąs “sulėtinti” ir paleng
vinti senėjimo procesą, grąži
nant kūno sąnariams judėjimo 
laisvę, kas esą pasiekiama paša
linant ar sumažinant arterioskle- 
rozės padarytą organizmui žalą. 
Senatvė tariamai “atitolinama” 
15 iki 18 metų.

“Tegul niekas nepriskiria man 
kažkokių stebuklų”, pareiškė 
Dr. Aslan laikraščio atstovui. 
“Mūsų pagrindinis tikslas yra 
mokslinis tyrimas. Metai iš me
tų mes savo rezultatus pateikia
me Europos gerontologijos kon
gresams ir kas ketveri metai — 
tarptautiniam specialistų kon
gresui. čia Bukarešte pacien
tus gydome Gerovitaliu H3. Vais
tus teikiame įšvirkštimu, o ku
rie to nepakelia — priima per 
burną”.

“Buvau pati savo išbandymų 
triušiuku”, ji pasakoja, “vėliau 
dariau bandymus su savo gimi
nėmis, artimais ir draugais”. 
Bet pirmasis pasisekimas, atida
ręs gerovitaliui kelią į pasiseki
mą, Įvykęs 1946 metais, kai ji 
prokaino įšvirkštė savo jaunam 
instituto bendradarbiui, kurio 
kelys buvęs tiek artrozės suža
lotas, kad nebegalėjo nei mie
goti nei pavaikščioti ir po kelių 
dienų pradėjęs jaustis geriau.

“Senatvė yra liga”, tvirtina 
daktarė Aslan, dėlto su ja reikia 
kovą pradėti jau nuo 40 ar 45 
metų amžiaus”.

nj, liepos mėn. 3 d. 5 vai. va
kare, Marquette Parko aikštė
je California Ave. ir 69th Str. 
Priešžaismyje žais Lituanicos 
veteranų ir jaunių komandos.

— John Savage, Bridgeport, 
Conn., ilgametis Naujienų skai
tytojas, buvo susižeidęs ir gy
dėsi namuose. Sveikdamas sku
ba atlikti atsilikusius darbus ir 
įsipareigojimus.

— Bronius Macevičius, Lie
tuvių žurnalistų s-gos Chicagos 
sk. valdybos narys ir kandida
tas j centro valdybą taip pat LB 
Roselando apylinkės pirminin
kas, susirgo ir buvo paguldytas Į 
Šv. Kryžiaus ligoninę. Dabar 
jis gydosi šv. Luko ligoninėje, 
E-32 kainb., tel. 942-4030.

CLERK TYPIST
AGE 30—50 YEARS

Exp. on IBM Electric. 
MORTGAGE SAVINGS &

LOAN CREDIT 
Experience Desirable.

Call 471-0100

TYPIST — VARIETY
Deerfield Engineering Company, con
venient location, has need for exper
ienced typist. 37% hours week. Fine 
working conditions among friendly 

people. Excellent starting salary. 
All Company benefits. 

Call Mr. DAWSON 
945-8800

Vicinity Pulaski and North Ave. 
One operator full time.

528-0074 after 6 P. M.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

• “Dangus gali būti pasaulie
čiams, bet šis pasaulis tikrai 
yra kunigams”. (George Moore)

TRUMPAI

— Organizacijų valdybų ats
tovų pasitarimas Pavergtųjų 
tautų savaitės demonstracijose 
dalyvavimo reikalu pyks 1971 
m. liepos mėn. 6 d. (antradienį) 
7:30 vai. Altos biuro patalpose, 
2606 W. 63rd St. Visų lietuviu 
organizacijų valdybų atstovai 
kviečiami dalyvauti. Atskiri pa
kvietimai nebus siuntinėjami. 
Po pasitarimo Įvyks spaudos 
konferencija. Pasitarimą kvie
čia LB Apygardos valdyba ir 
Chicagos Lietuvių Taryba.

— Žurnalistas VI. Butėnas 
šiandien kalbės per “Margu
čio’’ radiją apie IV-tą Dainų 
šventę. V. Butėnas yra Dainų 
šventės spaudos komisijos na
rys, kuris savo Įdomiais straip 
sniais populiarina Dainų šven
tę.

— New Yorko ir Chicagos 
lietuvių futbolo rinktinės run 
gtyniaus dėl JAV lietuvių meis
terio vardo ir dr. E. Ringaus 
pereinamosios taurės Dainų 
šventės išvakarėse, ši šeštadie

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., Lemont, III. 
TEL. — 257-5542

PIETUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIM LT 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIAT AS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REUL

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2$

s, brk. Full bsmt.

3017 WEST 41st PL.

BI 7-0336

BY OWNER
Attractive 3% year old comer home. 
Face brick home and extra large gar
age. 3 bedrooms, formal dining room 
& living room, wall to wall carpeting. 
1% bath, large paneled and tiled bas
ement. Lo 40’s. Turn Left on 79th 

& Karlov.
7935 So. KEELER Tel. 582-7117

HOME INSURANCE,'

Call: Frank ZapoIIj

GA 4-8654

Statefatm ijrevjancLCasaaltyr

— Krivūlės Klubas, Į kuri Įei
na buvę Lietuvos policijos tar
nautojai, renka medžiagą, duo
menis ir atsiminimus apie Lie
tuvos policiją. Knygai redaguo
ti yra išrinkta komisija iš J. 
Talalo, P. Dirkio, A. Gintnerio, 
V. Šimkaus, B. Macevičiaus, P. 
Markūno ir K. Dirkio. Komisi-j 
jos adresas: 4327r So. Artesian 
Ave., Chicago, 11?. 60632.

— Aleksas Budris, Chicagos 
Vyčių namų kuratorius ir tary
bos pirm., susirgo ir gydosi 
Community ligoninėje.

— Chicagos Lietuvių opera, 
pabaigusi savo ■ dainavimo se
zoną su Verdi Traviatos spek
takliais, birželio 18 d. išsirin
ko naują valdybą, kuri ves se
kančio sezono operos darbus. 
Operai vadovauti vėl grižo bu
vęs ilgametis jos pirmininkas 
Vytautas Radžius. Vicepirmi
ninkas yra Gražina Bičiūnaitė, 
Jurgis Vidžiūnas, Vaclovas 
Momkus. Sekretorė — Sofija 
Džiugienė, iždininkas Vladas 
Stropus, valdybos narys — Al
fredas Blyskis. Po Traviatos 
operos pastatymo Operos cho
ras ruošė Dainų šventės reper 
tu arą ir po Dainų šventės iš
siskirsto atostogų.

CICERO APYLINKĖJ — Reikalingas 
sąžiningas senesnio amžiaus vyras, 
lengvam, švaros palaikymo darbui. 

Kambarys ir atlvginimas. 
Skambinkite 656-5237

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkiy

BEAUTICIAN — Part time — Male 
or female.

Call 847-3440 or HU 5-9614

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš 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.

♦ Ona Zubavičienė pirmą 
tartą Čikagoje dainuos liepos 
mėn. 3 d. (šeštadieni) 8 vai. vak. 
Jaunimo Centro didžiojoje sa- 
ėje. Dainininkei akompanuos 
muz. Algirdas Kačanauskas. 
Programoje taip pat dalyvaus 
tylantis jaunas pianistas Min
daugas Mačiulis. Bilietai bus 
gaunami prie įėjimo. Kaina 
2 dol.

Visus kviečia LB apygardos 
valdyba. (Pr.).

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tai.: REpublic 7-194]

LAIKAS DABAR!
DU PELNINGI MŪRAI apie $ 

pajamų metams, Brighton Parke, 
na $50,000.

4 KAMB. PUIKUS MEDINIS, 
jas šild., garažas, arti parko.

. $15,800.
6 KAMB. 15 METŲ MŪRAS, 

vėsinimas, garažas. Prie 55-to 
Pulaski. $26.800.

2 BUTŲ MŪRINIS, 4 ir 5 kai 
autom, garažas, Marquette I 
$26,500.

5 BUTU GELSVAS MŪRAS - 
2x3 ir 1x4 kamb., virš $7,000 pa 
du blokai nuo parko. $47,000.

1% AUKŠTO 20 metų mūras.^ 
žus 2 butai, uždari pušų porčiai 
jas stogas, gazu šildymas, 2 aut 
ražas, platus sklypas, arti mūsų, 
lė neužprašo — $33.500.

SKONINGAI MODERNUS 7 k; 
rių mūras ir 2 auto garažas. 7 
švara, tvarka ir graži gatvė arti 
$23.900.

PRIE BAŽNYČIOS ir vienu 
dviem butam 30 pėdų sklyp; 
$10,900.

Valdis Real Estat
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7

VISKĄ apie namus . Brighton Parke, 
Taisau (remodeliuoju) senus namus, 

stogus, langus, dažau, sutvarkau 
elektra ir t. t.

Skambinti ALEKSUI
Telef. 927-7186

DAŽAU NAMUS
IŠ VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

2 PO 4 MŪRINIS, skiepas ir i 
;gė. centrinis šildymas, garažas, E 
Į ton Parke.

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tu 
sklypas. 41-ma ir Campbell.

PUIKUS BUNGALOW. įrei 
skiepas, garažas. Tuoj galima i 
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 1
I 3°BUTAI ir biznio patalpa 
ųuete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais 
gimais. Judri vieta.

2737- WEST 43 STREET
CL 4-2390

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 

Taisomi auto motorai, stabdžiai, 
tune-ups Ir t. t.

4324 So. CALIFORNIA AVE. 
CHICAGO, ILU TEU VI 7-9327

♦ IV Dainų šventės iškilmin
gos pamaldos bus laikomos 
švento Kryžiaus parapijos baž
nyčioje liepos 4 'd. 10 vai. ryto. 
Pamaldų metu giedos solistai 
Birutė Dabšienė ir Gintautas 
Dabjys. Vargonuos muz. Ma
rytė Mondeikaitė - Kutz. Visuo
menė maloniai kviečiama da
lyvauti. (Pr). >

♦ Iki IV Dainę šventės liko 
tik kelios dienos. Visuomenė 
yra maloniai prašoma įsigyti 
bilietus kaip galima greičiau 
Marginiuose, kad prie Įėjimo 
nesusidarytų tam tikras susi
kimšimas. Salė yra su air-con- 
ditioned. Visi turime dalyvauti 
šioje šventėje, nes tai yra mūsų 
tautinė garbė ir pareiga. (Pr).

— IV-toje Dainų šventėje 
dalyvauja 30 suaugusių chorų 
iš Kanados ir Amerikos ir li
tuanistinių mokyklų — jauni
mo chorų. Virš 1,500 choristų 
sudaro šios šventės sąstatų. Tai 
bus graži mūsų tautinė mani
festacija. -A.

♦ Ketvirtos Dainų šventės 
Amfiteatro patalpose generali
nės repeticijos dieną, liepos 3, 
ir pačios šventės dieną, liepos 
4-tą, bus galima nusipirkti gra
žiausią ir prasmingiausią dova
ną — atkurtos Nepriklausomos 
Lietuvos trijų prezidentų me
dalį.

Pardavinės studentės - studen
tai akademikai. (Pr).

Į IV Dainų šventę Chicagon 
iepos mėn. pirmomis dienomis 
pradės skristi — važiuoti cho
ristai iš Amerikos ir Kanados. 
Juos sutikti ir atvežti Į Jaunimo 
Centrą yra reikalingas susisie
kimo priemonių patarnavimas.

Dainų šventės Komitetas pra
šo geros valios lietuvių tam tiks
lui paskirti savo turimus auto
mobilius su šoferiais. Paskyrę 
savo automobilius šiam, svar
biam reikalui bus laikomi IV 
Dainų šventės rėmėjais. Auto
mobilius prašome registruoti 
Dainų šventės būstinėje, 6643 S. 
Maplewood Ave., Chicago, Ill. 
60629, telef. 436-5665 arba 
778-2858. (Pr).

REMKTTF TUBS nrZNTERIUR 
KATRIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE-

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
liu. gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios Išsimokė-1 

Įimo sąlygos, t
J. BACEVIČIUS __ 

6455 So. Kedzie Ava. P R 8-2233 I

X61HT

SIUNTINIAI j LIETUVA 
ir 'kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4O6S Archer, 
Chicago, III. 60632. TeL YA 7-5980

/

Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

z
A. & L. INSURANCE 1 REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange ištaigoj) 
Pigus automobilių draudimai.

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

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

10 BUTŲ, mūras, alum, langai 
gazu. Gražus pastatas. Apyl 
62-ra ir Talman. Tik S79.500.

6^ KAMB., 18 metų mūr., ŠŲ. £ 
įrengtas rūsys, 2% vonios. 2 au 
garažas. Apylinkė 68-tos ir Pul; 
$26.900.

1^ AUKŠTO 12 metų mūrinis. 
Įima gazu, centrinis vėsinimas, gr; 
Įrengtas rūsys, 2 auto garažas, be 
dvigubas sklypas. Apylinkė 47to 
Pulaski. $37.500.

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima 
zu, aluminijaus langai, 2 automol 
garažas, Marquette Parke. 
S28,900.

3 MIEGAMŲ apynaujis mūras. 
Įima gazu, aluminijaus langai, cei 
nis vėsinimas, 2 automobilių gara 
71-mos ir Troy apylinkėje. $29,0

NERIS REAL ESTAI
3009 WEST 63rd STREE3 

Tel.: 471^)321

SCOTTVILLE 
LIETUVIU KOLONIJOJ,

ant gero US 31 kelio, 3% mylios i 
miestelio, blokas nuo maisto krai 
vės ir restorano, savininkas pardu 
5 kambarių 3 metų namą su pi 
skiepu. 24 x 24 garažu ant 266 x 
pėdų žemės ploto, švarus oras. į 
dus vanduo, gražus-daržas. Labai $ 
ži vieta — turite pamatyti. $22,t 
Galima įmokėti puse, likusius i 

mokėjimui iš 7% palūkanų.
EDW. A. Z A L I S

Rt. 2, Box 547-A 
SCOTTVILLE, WICH. 49454

BY OWNER. 7 ROOM BRICK 
HOUSE

4 Bedroom plus 4% Room Basemt 
Apartment. Gas heat, cer. bath. N 
carpeting. Flood control. 2 car gara 
Near schools. Vic. 49th — Kedva 

Must see to appreciate. 
523-7067

BUILDERS AND CONTRACTOR’ 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senut 
su rūšių namo apšildymo pečius 
air-conditioning | naujus Ir senus 1 
mus. Įrengiu vandens boilerius 
stogų rinas (gutters). Darbas atl 
karnas greit, sąžiningai Ir garantuot 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE, 

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




