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SENATORIUS McGOVERN STIPRINA 
SAVO POZICIJĄ DEMOKRATŲ TARPE

WASHINGTONAS. — Senatorius George McGovern antra
dienį vėl laimėjo du pirminius demokratų rinkimus Oregone ir 
Rhode Island. Tie laimėjimai jam duoda dar 56 balsus demokratų 
konvencijos delegatų tarpe. Dabar jam beliko laimėti Kalifor
nijos pirminius rinkimus birželio 6 d. ir jis būtų pagrindinis kan
didatas konvencijoje. Kalifornija turi 271 delegatą. Rhode Island 
sen. McGovern laimėjo 41% balsų, antroje vietoje palikdamas 
sen. Muskie su 21%, Humphrey su 20% ir gub. Wallace su 15/<. 
Oregonas atidavė sen. McGovernui apie 50% balsų, čia apie 20% 
gavo Wallace.

Respublikonų partijos! vadai j 
iki šiol būdavo patenkinti, kad 
McGovern laimi pirminius rin
kimus. Jie galvoja, kad prezi
dentui Nixonui daug' lengviau 
būtų nugalėti kairįjį demokra
tų atstovą, negu tokį centro at
stovą, kaip Humphrey ar Mus
kie. Respublikonai žino, kad 
MdGoverno neremia didžiosios 
darbininkų unijos, neremia di
džiųjų miestų demokratų ma
šinos ir juo nepasitiki negrai.

“New York Times” redakto
rius James Reston primena res
publikonams demokratų kandi
datą 1948 metais Harry Truma- 
ną. Niekas tada netikėjo, kad 
Trumanas gali laimėti rinkimus 
ir nugalėti respublikoną Dewey. 
Kai kurie laikraščiai, net nelauk
dami balsų skaičiavimo pabai
gos, paskelbė, kad laimėjo De
wey. Paaiškėjo, kad niekeno ne
vertinamas Trumanas laimėjo 
prezidento vietą. JI-

Restonas nurodo, kad pirmi
niai rinkimai šiais metais paro
dė, kad balsuotojai nesilaiko jo
kių “taisyklių”. Gražiai atro
dantis New Yorko meras Lind
say nepatraukė, kaip buvo spė- 
liota, moterų balsų. Lenkai ir 
katalikai nesubėgo, kaip many
ta, balsuoti už sen. Muskie. O 
darbininkų unijų remiamas 
Humphrey nesugebėjo laimėti 
net tokioje pramonės valstijoje, 
kaip Michiganas. Demokratų 
jėgos yra susiskaldžiusios, bet 
jos buvo susiskaldžiusios ir 1948 
metais, kada niekas nesitikėjo 
Trumano laimėjimo.

Demokratų balsuotojai šių me
tų pirminiuose rinkimuose ne
klausė nei savo partijos vadų, 
nei darbo unijų, nei spaudos ar 
televizijos komentatorių. Res
publikonų vadai nežino, kas de
dasi visuomenės galvosenoje, sa
ko Restonas. Todėl kai kurie 
partijos vadai, lyg blogą sapną, 
prisimena 1948 metus, kada “ne
nugalimas” jų kandidatas buvo 
sumuštas Trumano.

LAUKIAMA SUSITARIMO SUSTABDYT
NAUJŲ ATOMINIŲ RAKETŲ STATYBĄ

MASKVA. — Amerikos-Sovietų Sąjungos derybose Krem
liuje baigiama susitarti dėl branduolinių ginklų apribojimo. 
Helsinkyje iki šiol vyko intensyvūs Įvairių komisijų darbai ir 
šiandien iš Helsinkio Į Maskvą atskrenda Gerald Smith, Ame
rikos delegacijos Salt derybose vadas. Sovietų Tass agentūros 
direktorius Leonid Zemiatin korespondentams pareiškė, kad de
rybos vyksta atviroje ir dalykiškoje atmosferoje ir laukiama 
konkrečių rezultatų. Prezidentas Nixonas jau penkias valandas 
praleido su Brežnevu. Jau beveik susitarta dėl gynybos raketų 
skaičiaus ribos, o puolamųjų raketų skaičių irgi nusistatyta “už
šaldyti” dabartinėse ribose.

Nauja respublika 
Šri Lanka

COLOMBO. — Ceylohas priėmė 
naują konstituciją ir paskelbė 
nepriklausomą, socialistinę res
publiką, kuri bus vadinama Šri 
Lanka (didelė, graži sala). Bu
vusioji premjerė— Bandaranai- 
ke davė naują priesaiką ir tapo 
pirmąja naujos respublikos 
premjere. Prezidentu tapo buvęs 
generalinis gubernatorius Wil
liam Gopaiwa, 74 m. Naujos 
valstybės vėliava yra raudona- 
geltona-žalia, ant kurių sėdi liū
tas su kardu letenoje.

Šri Lanka turi 25,000 kvadra
tinių mylių plotą su 12,747,000 
gyventojų. Respublika nutrau
kusi ryšius su Britanijos karū
na, toliau liks britų komanvelto 
— bendrijos narė. Britanija da
vė Ceylonui dominijos statusą 
1948 metais.

===== i 
IŠ VISO PASAULIO Gudriosios bombos

ROMA. — Sužalojus gai*sią 
Michelangelo skulptūrą, italų 
spauda ėmė reikalauti, kad isto
riniai meno paminklai būtų ge
riau saugojami. Vienas kores
pondentas, pasiėmęs plaktuką ir 
pasikvietęs TV kameras, parodė, 
kaip nesunku sužaloti garsias 
skulptūras. Jis nuėjęs Į Sao 
Pietro bažnyčią, pasilipo prie i 
Michelangelo “Mozės” skulptū
ros ir ėmė mojuoti plaktuku, 
žinoma, tyčiomis. Jokie sargai, 
nei žmones, kurį laiką nereaga
vo. Laikraštininkas ir jo drau
gai išėjo iš bažnyčios netruk
domi. Buvo įrodyta, kad apsau
ga nėra pakankama.

ČIKAGA. — Vakar Čikagoje 
turėjo lankytis sen. Edward Ken
nedy, kuris pakviestas demokra
čių, vadų, turėjo pasakyti kalbą. 
'5,0'00 žmonių Conrad Hilton vieš
butyje. Demokratai laukė, kad 
Kennedy endorsuos sen. McGov
ern kandidatūrą.

DETROITAS. — Chryslerio 
bendrovė paskelbė kainų pakėli
mą nuo 17 iki 113 dol. automo
biliui. Kartu daugelis automo
bilių priedų, kurie anksčiau bū
davo atskirai apmokami, dabar 
bus standartine automobilio da
limi.

WASHINGTONAS. — Senato 
užsienio reikalų komitetas vėl 
nubalsavo kelias rezoliucijas, ku
rios sumažintu lėšas vyriausy
bės karinės paramos programai 
ir suvaržytų jos teises steigti už
sieniuose karines bazes. Rezo
liucijas pasiūlė respublikonas 
sen. Case iš New Jersey.

NORWALK__ Du žmonės bu
vo rasti negyvi po automobilio 
nelaimės, kuri įvyko prieš dvi 
dienas. Žuvo valstybės departa
mento tarnautojas ir jo žmona. 
Vietos policija pašalino iš pa
reigų kelio patrulį, kuris gavęs 
žinią apie auto katastrofą, ne
sugebėjo surasti automobilio, 
kuris nuvažiavo nuo kelio Į tan
kius krūmus. Daktarai nustatė, 
kad abu keleiviai tuoj nežuvo, 
bet mirė po ilgesnio laiko. Ke
lio policininkui gresia byla už 
apsileidimą einant pareigas. Au
tomobilį pastebėjo kelio taisy
mo komanda, pamačiusi sulau
žytą kelio šoninę užtvarą.

Vokietija pasirašė 
nepuolimo sutartis
BONA. — Vakarų Vokietijos 

prezidentas Gustav Heinemann 
antradienį pasirašė parlamento 
ratifikuotas V. Vokietijos ne
puolimo sutartis su Sovietų Są
junga ir Lenkija, šiuo Bonos 
veiksmai dėl šių sutarčių yra 
baigti. Sutartys įsigalės, kai 
bus pasikeista tarp Bonos ir 
Maskvos ir tarp Bonos ir Varšu
vos ratifikacijos dokumentais.

Svarbiausieji dabar Maskvoje vykstančiu derybų dalyviai: JAV prezidentas Richard Nixon ir sovietu kompartijos 
f pirmininkas Leonid Brežnev.

PONIA NINONIENĖ APŽIŪRI MASKVA 
c

MASKVA. — Prezidentui Nixonui su patarėjais užsidarius 
Kremliuje derybose su sovietų vadais, prezidento žmonai tenka 
pareiga važinėti po Maskvą ir susitikinėti sostinės gyventojus. 
Pačią pirmą dieną ji nuvargino Brežnevo žmoną, kuri pasitraukė 
iš Maskvos apžiūrinėjimo. Ponią Nixoniene lydėjo “daugiau 
svieto mačiusios” užsienio reikalų ministerio Gromyko ir amba
sadoriaus -Washingtone Dobrynino žmonos. Vienam korespon- 
deiitui ponia Nixoniene! nusiskundė^-nSutinkafti 'Maskvos gy
ventojų. Dėl to kalti patys korespondentai, kurie negalėdami 
patekti Į Kremlių, masiniai sekioja prezidentienę.

Poniai Nixonienei lankantis 
Maskvos mokykloje nr. 42 į ne
didelę mokinių klasę susigrūdo 
be saugumo tarnautojų, penki 
fotografai, 12 reporterių, dvi TV 
grupės. Sovietų vaikai išsigan
dę žiūrėjo, kas čia darosi. Važi
nėjant Maskvos požeminiu trau
kinėliu apie 50 korespondentų ir 
fotografų apstojo ponią Nixo- 
nienę, kad nei ji matė sovietų 
žmonių, nei tie žmonės jos ne
pastebėjo didelėje reporterių mi
nioje. Maskviečiams pamatyti 
Brežnevienę ar Gromykos žmo
ną buvo nemažiau Įdomu, kaip 
ir pačią Noxoniene, nes Krem
liaus damos, paprastai, požemi
niuose traukiniuose nevažinėja.

Prezidento žmona su palydo
vėmis lankė vakar baleto mo
kyklos klasę, madų parodą. Mas
kvos laikrodžių fabriką, brange
nybių parodą ir universitetą, čia 
buvo labai mažai studentų, o 
ir tie, kurie buvo, nežinojo, kas 
čia juos taip meiliai kalbina. Pa
aiškėjo, kad studentai užsiėmę 
egzaminais. Viena me rgina. uni
versiteto bibliotekoje užkalbinta, 
tik piktai pažiūrėjo ir toliau 
skaitė savo knygą.

Prezidento žmonos kelionės 
po Maskvą tiek turėjo naudos, 
kaip vienas Inturisto pareigū
nas pažymėjo, kad jos nuotrau
kas įsidėjo sovietų laikraščiai ir 
ją pamatė sovietų televizijos 
žiūrovai.

Maskvos Sokolniki parke buvo 
atidaryta Amerikos kompiute
rių paroda, kur išstatyti 28 JAV 
įmonių gaminiai.

Data dokumentų pasikeitimui 
dar nenustatyta, šios sutartys 
yra pagrindas naujos V. Vokieti
joj užsienio politikos Rytinės 
Europos atžvilgiu. Už savo pa
stangas pagerinti santykius su 
Rytais kancleris Willy Brand- 
tas laimėjo pernai Nobelio tai
kos premiją.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ P. Vietnamo šiauriniame 
fronte trys batalionai Saigono 
marinų išsikėlė, remiami JAV 
aviacijos ir laivų artilerijos, Į 
priešo užnugari. Rasti ginklų ir 
amunicijos bei maisto sandėliai, 
sunaikinti du tankai.

+ Pentagonas paskelbė, kad 
dar kelios didžiųjų B-52 bombo
nešiu eskadrilės siunčiamos i 
Indokiniją.

♦ Derybose su sovietais pasi
rašyta bendradarbiavimo erdvės 
tyrinėjimuose sutartis. Astro
nautai jau mokosi rusų kalbos, o 
kosmonautai — anglų.

♦ Vakar prezidentas Nixonas 
buvo išvykęs tęsti derybų su 
Brežnevu i užmiesčio vilą, kur 
anksčiau gyvendavo Chruščio
vas.

♦ JAV lėktuvai virš š. Viet
namo sudaužė dvi elektros sto
tis ir Haifongo žibalo sandėlius. 
Numušti keturi priešo lėktuvai.

♦ Pentagonas paneigė Hano
jaus delegato Paryžiuje Le Due 
Tho tvirtinimą, kad minos iš š. 
Vietnamo uostų yra renkamos. 
Pentagonas tvirtina, kad uos
tai lieka aklinai uždaryti.

♦ Kinijos delegacija atvyko 
j Paryžių pirkti Concorde lėktu
vų. Kinai numato įsigyti tris 
supersoninius lėktuvus.

♦ Trys JAV aviacijos seržan
tai nubausti Anglijoje po septy
nis metus kalėjimo už narkotikų 
pardavinėjimą.

♦ Ekvadoro kareiviai įsiveržė 
į pagrobtą lėktuvą ir nušovė pi
ratą, kuris grasino susprogdin
ti lėktuvą.

LONDONAS. — Britanija kas 
savaitę išmoka 14 mil. dol. be
darbių pašalpoms. Be to, valdžia 
dar sumoka 8.4 mil. dol. bedar
bių šeimoms šelpti.

Kinija praleis 
karinę medžiagą

PEKINAS. — Diplomatiniai 
sluoksniai iš Kinijos! praneša, 
kad Kinija sutiko leisti Sovietų 
Sąjungai padidinti geležinkelio 
siuntas j š. Vietnamą per KL 
nijos teritoriją. Praėjusią savai
tę sovietų ambasadorius Vasi
ly Tolstikov tarėsi tuo reikalu 
su Kinijos užsienio reikalų mi- 
nisteriu Chi Peng Fei. Kartu 
pranešama, kad Kinija nesutiko 
Į savo uostus Įsileisti sovietų lai
vų su kroviniais šiaurės Vietna
mu!. Kinai, atmesdami ši so
vietų prašymą, patarė sovietam 
pradėti valyti amerikiečių minas, 
išmėtytas š. Vietnamo uostuose 
ir siųsti laivus su karine me
džiaga tiesiog į tuos uostus.

A merikiečių žiniomis, karinės 
medžiagos kiekis, siunčiamas jū
ros keliais, sudarė 80% viso so
vietų tiekimo Hanojui. Daug 
mažesnė dalis ėjo geležinkeliais 
per Kiniją. Iš visos užsienio pa
ramos Hanojus 65% gaudavo iš 
Sovietų Sąjungos, o kitą 25% 
dalį gaudavo iš Kinijos. Likutis 
karinio tiekimo eidavo iš kitų 
Rytii Europos šalių ar iš Ku
bos. Uostų užminavimas labai 
padidins karinį tiekimą gele
žinkeliais.

Amerikos lėktuvai jau yra su
naikinę nemažai tiltų geležinke
lio linijose iš Kinijos į š. Viet
namą. Jei karinės medžiagos 
siuntimas geležinkeliais žymiai 
padidėtų, lėktuvams būtų ne
sunku tą tiekimą pasitikti bom
bomis. Daug lengviau būtų su
daužyti vagonus atvirose linijo
se, Vietname negu vėliau bom
barduoti sunkvežimius su kari
ne medžiaga Ho Chi Minho ke
liuose, Laoso džiunglėse.

Airio nušovimas 
sukėlė protestus

BELFASTAS. — Vakar Lon
donderry buvo palaidotas slap
tos airių armijos nušautas ka
talikas airis, tarnavęs britų ka
riuomenėje Vokietijoje. Jo nu
žudymas sukėlė katalikų tarpe 
nemažą pasipiktinimą ir net mo
terų demonstraciją prieš armi
jos politiką. Laidotuvėse daly
vavo 5,000 katalikų minia ir 25 
kunigai.

SAIGONAS. — Oro puolimai 
Šiaurės Vietname karinės vado
vybės yra laikomi labai sėkmin
gais. Kai kurie svarbūs taiki
niai buvo sunaikinti viena bom
ba. ‘

Jau seniai Amerikoje girdisi 
nuomonių, kad Vietnamo karas 
esąs tik naujų ginklų, naujų ka
rinių metodų, išbandymo laukas. 
Paskutiniu metu vis daugiau ra
šoma apie naujas amerikiečių 
bombas, kurios populiariai va
dinamos gudriomis, “smart” 
bombomis arba “hobos”, sutrum
pintas žodis “homing bombs” 
sąvokai išreikšti.

Karinė vadovybė paskelbė, kai 
du dideli, strateginiai tiltai 
Thanhhos ir Longbien buvo su
griauti “gudrių bombų”. Tokias 
bombas sugalvojo ir pagamino 
kartu karo laivynas, kuris tūri 
“Walleye” bombas ir karo avia= 
ei ja, pagaminusi “Maverick” 
bombą. Jos veikiančios dviem 
principais.

Laserio spindulio. vedamos 
bombos seka šį nematomą, labai 
siaurą spindulį tiesiai Į taikini. 
Spindulys, nutaikomas iš kito 
lėktuvo arba ji galima nutaikyti 
ir iš kalno ar aukšto pastato. 
Bomba, turinti “ieškotoją”, ku
ris pagauna laserio energijos 
impulsą ir jos elektroniniai vai
ruotojai ją nuveda ten, kur la
serio spindulyse pasibaigia —
Į taikinį. Lėktuvuose yra specia
lūs Įgulos nariai, kurie valdo 
spindulių aparatą. Lėktuvas 
gali judėti, o apšaudomas net ir 
staigiai keisti kryptį, tačiau 
spindulys turi būti tiesiog nu
kreiptas Įtaikini, kad iš kito 
lėktuvo, ar ir to paties, bomba 
galėtų “nušliaužti” tuo spinduliu 
Į tikslą.

Kita bombų rūšis yra tele
vizijos principo. Bomba savo 
nosyje turi mažą TV kamerą. 
Vienas įgulos narys taiko ka
meros aki tiesiog Į norimą su
sprogdinti taikinį, jį “Įrakina” 
ir paleidžia bombą, ši bomba 
reikalinga dienos šviesos ir ge
ro matomumo. Abi bombos ga
minamos 2,000 ir 3,000 svarų. 
Jomis buvo sunaikinta ne viena 
komunistų priešlėktuvinių ra
ketų baterija.

♦ Nuo balandžio 6 d., kada 
prasidėjo bombardavimo ofen
zyva š. Vietname, Amerika pra
rado 25 lėktuvus.

Laidotuvių kalbose paaiškėjo, 
kad tas jaunas airis, 19 m. Wil
liam James Best prieš Įstoda
mas į britų kariuomenę buvo ak
tyvus airių katalikų kovotojas 
prieš britų valdžią ir protestan
tus. Į kariuomenę jis Įstojo, ne
turėdamas darbo. Dabar slapta 
armija jį nušovė. Katalikų vi
suomenėje tas keršto “britams" 
veiksmas yra labai nepopulia
rus, nes laikomas, kad armija 
nužudė saviškį ir dar užsipelniu
sį kovotoją.

Dešinysis respublikonas kon- 
gresmanas John Ashbrook iš 
Ohio kritikuoja Nixono politiką 
ir tvirtina, kad sutartis apri
boti branduolines raketas pa
statys Ameriką į silpnesnę pa
dėti. Jis gavęs žinių iš labai pa
tikimų šaltinių, kad Amerika 
padariusi rusams didelių nuolai
dų.

Prezidentas Nixonas trum
pam laikui buvo išėjęs iš Krem
liaus sienų ir padėjo vainiką ant 
Nežinomojo kareivio kapo. So
vietų piliečiai šiii ceremonijų ne
matė, net ir akredituoti kores
pondentai turėjo sunkumų pra
eiti pro sovietų milicijos ir sau
gumo linijas.

Pranešama, kad Kremliuje bu
vo susitarta dėl bendradarbiavi
mo tyrinėjant erdvę. Iki 1975 
metų bus Įvykdytas sovietų kos
monautu. ir JAV astronautų su
sitikimas erdvės stotyje.

Bendros kovos prieš aplinkos 
teršimo sutarti pasirašė, daly
vaujant visiems polibiuro na
riams, prezidentas Nixonas ir 
Podgorny. Sutartį dėl bendra
darbiavimo kovojant prieš ne
pagydomas ligas — vėžį ir šir
dies ligas — pasirašė sekreto
rius Rogers ir sovietų sveikatos 
ministeris Boris Petrovsky. New 
Yorke Amerikos širdies draugi
jos valdyba jau pasiuntė sovie
tų specialistams pakvietimą da
lyvauti organizacijos metinia
me suvažiavime.

Nuolatinis Maskvos
derybų dalyvis

MASKVA. — Vienas geriau
siai. informuotu rusu- šiandien 
yra jaunas, 39 metų vertėjas 
Viktor Suchodrev. Jis dalyvau
ja privačiuose prezidento Nixo
no ir Brežnevo pasikalbėjimuose 
bei oficialiose derybose. Suchho- 
drev kartu su Podgornu ir Kosy
ginu pasitiko amerikiečius Vnu
kovo aerodrome. Jis laikomas 
pagrindiniu rusų-anglų kalbos 
vertėju sovietų užsienio reikalų 
ministerijoje.

Amerikos korespondentai, mo
ką rusų kalbą, tvirtina, kad Su
chodrev yra puikus vertėjas. Jis 
Antrojo Pasaulinio karo metu 
gyvena su motina Londone, kur 

! ji tarnavo sovietų prekybos at- 
stovybėje. Vėliau jis Maskvoje 

I baigė universitetą, kur studija- 
j vo anglų kalbą. Jis sugeba ne 
tik išversti žodžius ir perduoti 
kalbėtojo minti, bet moka ati
tinkamus žodžius pabrėžti, net 

I pamėgdžiodamas kalbėtojo bal
so toną. Britams jis verčia bri
tu akcentu, o amerikiečiams — 
amerikietišku.

SANTIAGO. — Čilės preziden- 
l tas Allende pakvietė i svečius 
Kanados premjerą Trudeau, šis 
pakvietimą su malonumu priė
męs.



Sfųskime telegramas Nixonui 
ir Kongreso nariams

Ryšium su sovietų siautimu 
bei teroru Kaune ir kitose pa
vergtose Lietuvos vietovėse, 
Al T Clevelando skyrius pasiun
tė telegramas prezidentui Nixon 
prašant užtarimo ir taip pat vi
sai Ohio delegacijai JAV Kon
grese bei eilei JAV senatorių, 

‘kad 'jie taip pat kreiptųsi į Pre
zidentą jam esant Maskvoje.

'Clevelando lietuvių visuome
nė yra prašoma kuo skubiausiai 
siųsti telegramas: President of 
the United States, U. S. Embas- 
sy, MostbW,-U. S. S. R.

Taip pat-prašome ‘kreiptis į se
kančius "Kongreso narius ir ki
tus pareigūnus:

" Ohio ‘delegacija
Sen. Robert Taft, Jr. Sen. Wil- 

Tiam'B. Sax be.
Atstovai: William J. Keating, 

■Donald D. Clancy, Charles W. 
Whalen, Jr., William M. Mc

Culloch, Delbert L. Latta, Wil
liam H. Harsha, Clarence :J; 
Brown, Jackson E. Betts, Tho
mas L. Ashley, Clarence E. Mil
ler, J. William Stanton (Pains- 
villė), .Samuel L. Devine, Char
les A. Mosher, John F. Sėiber- 
lihg (Akron), Chalmers P. Wy-

lie, Frank T. Bow, John M. Ash
brook, Wayne L. Hays, Charles 
J. Carney, James V. Stanton 
(Cleveland), Louis Stokes (Cle
veland), Charles A. Vanik (Cle
veland), William E. Minshall 
(Cleveland), Walter E. Powell.

Kiti senatoriai: Barry Gold
water, Peter Dominick, Gordon 
Ailoft, James L. Buckley, Rich
ard S. Schweiker, Hugh Scott, 
J. Strom Thurmond, John G. 
Tower, Wafren G. Magnuson, 
Henry M. Jackson.

Partijų vadovybės: Mr. Law
rence F. O’Brien, Chairman, De
mocratic National Committee, 
2600 Virginia Avenue NW, Wa
shington, D. C. 20037. The Hon. 
Robert J. Dole, Chairman, Re
publican National Committee, 
310 First Street SE, Washing
ton, D. C. 20003.

"Adresai: senatoriai — The 
Honorable Vardas ir Pavardė, 
Senate Office Building, Wash
ington, D. C. 20510: atstovai — 
The Honorable Vardas ir Pa
vardė, House Office Building, 
Washington, D. C. 20515.
Clevelando ALT susirinkimas 
dėl padėties pavergtoj Lietuvoj

Gegužės 22 d. vakare skubiai 
sušauktas ALT Clevelando sky
riaus organizacijų atstovų su-

sirinkimas nutarė sekančiai:
1. Pritarė valdybos akcijai 

skubiai kontaktuoti Prezidentą 
bei Kongreso narius ir prašo vi
sus prisidėti.

2. Nerengti masinės demon
stracijos, nes siauresnio pobū
džio demonstracija tą pači$ die
ną jau surengė Jaunimo žygis 
už Tikėjimo Laisvę.

3. Paleisti garsinį sunkveži- 
mįč su plakatais po Clevelando 
gatves, aiškinant padėtį paverg
toje Lietuvoje ir prašant ame
rikiečių talkos.

4. Atspausdinti didesnį kiekį 
lapelių tuo pačiu klausimu ir pa
skleisti amerikiečių bei tauty
bių tarpe.

ALT Clevelando 
skyriaus valdyba

Kas tik turi gerą skonįLIETliVIĮ PREKYBOS NAMAI
FVRMSTURF 'CfNTER IVC.

'6211 So Western; PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPOMIS

enmadiėniais ir Keivirta’fieinąis nuo 9 iki dienom n
9 iki 6 vai. vak. Sėkmadieniais nuo 12 iki 5 vai

)

Nuo 
1914 mėtų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namu , 
paskolų reikalus visos mū- Į 
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą * 
pasitikėjimą. Mes Uorė-' j 
tume būti Jums naudingi 
ir 'ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

I

t

DETROIT, M!CH.
— Detroito Lietuvių Organi

zacijų Centro Valdybos posėdis 
įvyks šį Šeštadienį gegužės mėn. 
27 d. 10:30 vai. Lietuvių" na
muose. Posėdžio metu bus ap
tariami festivalio, motarkados 
bei kiti svarbūs reikalai.

— Pavergtų Tautų festiva
lis įvyks liepos mėn. 14, 15 ir 
16 dienomis vidurmiestyje prie 
upės kranto.

— DLOC Valdyba pasiuntė 
prez. Nixonui pritarimo laišką 
dėl vedamos antikomunistinės 
kovos, kaip Vietname taip ir vi
sur kitur. DLOC V-ba skatina 
visas Detroite veikiančias or
ganizacijas rašyti prez. Nixon 
laiškus.

— R. Sakadolskis, jaunimo 
kongreso pirm., padarė praneši
mą Wayne State universitete 
Detroito etninių grupių konfe
rencijoje gegužės 20 d. South 
East Michigan Study Centre.

— SLA 200 kuopos išvažia
vimas į gamtą įvyks gegužės 
mėn. 28 d. Cesio ir Onos šadei- 
kų sodyboje, 28975 Wellington 
Rd. Farmington. Pradžia 12 vai. 
Nariai ir svečiai prašomi atsi
lankyti. A. Miežis

TĖVAS IR SŪNUS

GANDRAI o iš ten birželio 27 d.’skrenda 
tiesiai į Chicagą.

Aušros žvaigždės veikla
Villa Diego mieste, prie Rosa- 

rio, savuose namuose veikia se
niausia Argentinos lietuvių drau
gija — Aušros žvaigždė, kuri 
birželio 30 dieną šių metų mi
nės savo gyvavimo 60 mėtų su
kaktį.

Vyksta pasiruošimas minėji
mui.

Lietuvių vasarnamiai 
prie Atlanto

Nuo San Clemente del Tuyu, 
Santa Teresita, Mar de Ajo iki 
"Mar del’Platos ir už jos "sparčiai 
dygsta sostinės lietuvių šeimy
nų statomos vilaitės.

Šaunios M. Rukšėnaitės — 
R. Paršelio vestuvės

1972 metų gegužės 6, po Re
gistro Civil formalumų, Aušros 
Vartų parapijos bažnyčioje įvy
ko iškilmingas moterystės palai
minimas, vienos iš žavingiausių 
buv. ansamblio Rambynas šokė
jos būsimos architektės Mirtos 
Alicios Rukšėnaitės, ir bene rim
čiausio, to paties ansamblio šo
kėjo'Rapolo Paršelio. Lietuvių 
kalba palaiminimą jiems sutei- 

‘kė iš Rosario atvykęs kun. Juo
zas Margis, MIC.

Jaunikio brolis, prof. Ernes
tas Paršelis, laike šliūbo paskai
tė ištrauką iš šv. Rašto'apie mo
terystę.

Pietų Amerikoje
Jaunimas jau skrenda 

Jaunimo kongresan
Birželio 30 šių metų praside

dant II PLJ Kongresan iš Ar
gentinos savo lėšomis jau iš
vyko stud. Alfredo Džiugis, me
dicinos daktarė Audra Deveikis 
ir dar kai kas iš anksčiau iš Ar-Į 
gentinos išvykusių dalyvausi 
Kongrese.

Sykiu su Urugvajaus ir Bra
zilijos lietuvių jaunimu iš Ar
gentinos skrenda Argentinos 
Lietuvių Jaunimo vicepirminin
kas Viktoras Barzdžius, Arg. 
Liet. Jaunimo sekretorė ir Arg. 
Liet. Centro mažųjų ansamb. 
mokytoja Nelida Zavickas. Jiedu 
vadovaus delegacijai. Kiti de
legacijos nariai: Romas Devei
kis, Juozas Deveikis, Marija 
Barzdžius, J. C. Manne-Baltrū- 
nas, Karolis Blumbergas, Alfre
das Lukinskas, Roberto Gamar- 
do, Angel Varela, Elena Cortėz, 
Monika Balčiūnas, 'Joana Ma
caitis, Nelida Burba, Arnoldo 
Vežbickas, Zuzana Tamošiūnas, 
Ana Bendinskas de Martin (iš 
Kordobos), SLA pirmininkas 
J. B. Stalioraitis ir ekskursijos 
iždininkas Rikardas Rudis.

Čia skelbiamasis jaunimas —: 
vieni yra delegatai, kiti šokėjai 
— trimis grupėmis įvairiomis 
priemonėmis vyksta į Sao Paulo,

Die Abendpbst įsidėjo auto
riaus Augusto Schukat straips
nį antrašte “Kai anksti pavasa
rį gandrai parlėkdavo. 1734 me
tais Rytprūsiuose priskaičiuota 
17,000 gandrų lizdų”.

“Rytprūsiai... buvo gandrais 
turtingiausia šalis Vokietijoje, 
rašo autorius; ‘1734 metais buvb 
tiksliai suskaičiuota 17 tūkstan
čių gandrų liadų. Kiekviename 
ūkyje jų būdūyo po keletą liz
dų. Kur veisliniai trakėnų ark
liai ganydavusi, visuomet jų 
tarpe gandrai išdidžiai vaikščio
davo.

“Labguvos apskrityje buvo 
mažas kaimelis vardu Reinkinin- 
kai (Reinkeninken), kuriame 
buvo viso tik trys ūkiai. Ūkiniu-, 
ko Hantelio kieme buvo 15 gan
dralizdžių. Kaimas didžiavosi, 
kad jį vadino “Gandrakaihiiu”.

“Kuomet gandrai pavasarį 
parlėdavo pas mus? Atsimenu, 
kai tebebuvau io mėtų berniu
kas, vieną dieną grįždamas iš 
Trakėnų stoties pamačiau aukš
tai viršuje, beskrendantį gandrą, 
nors aplinkui visur tebebuvo 
sniegas. Parėjęs namo papasa
kojau^ motinai. Ji atsakė?>“Ko- 
kia diena yra šiandien? Pažiū
rėk į kalendorių!” Pažiūrėjau. 
Buvo kovo 25 diena, "Marijos Ap
reiškimas. “Įsidėk: per Mari
jos Apreiškimą gahdrai pas mus 
grįžta”, pasakė ūiotina, nostal
giškai prisimena ’Šūkaitis.

Rasytės paukščių kontrolės 
stoties vedėj as f ‘ prbf. Thiene- 
mann Kuršių Neringoje ištyręs, 
kur Pabaltijo gandrai žiemauja. 
•Rytprūsių gandrai skrenda se
kančiu keliu: palei Vyslos upę, 
paskui išilgai Dunojaus upę iki 
Juodosios j ūros, skersai Marmu
ro mares, Mažosios Azijos pa
kraščiais iki Nilo ir išilgai Ni
lo į Centrinę Afriką.

Profesorius Thienemann išty
ręs ir kitų gandrų kelionių pa-

at-

de-

slapti, būtent ar jaunieji gan
drai skrenda kartu su tėvais ar 
savo, jaunųjų, kompanijoje 
skirai ?

Jis sulaikydavo po keletą
šimtų jauniklių gandrų, kol se
nieji išskrenda ir apžieduotus 
jauniklius paleisdavo, per radi
ją atsišaukdamas Į įvairias ša
lis, prašydamas jam pranešti, 
kur tokie apžieduoti yra pasiro
dę.

Pasirodė, kad jaunieji gand
riukai skrenda visai tais pačiais 
keliais, kuriais senieji skraidė. 
Jie vadovavosi savo insktinktu.

Jei Rytprūsiuose (Mažojoje 
Lietuvoje) priskaičiuota iki 17 
tūkstančių gandrų, būtų įdomu, 
kad "kas būtų suskaičiavęs, kiek 
gandrų buvo Didžiojoje Lietu
voje kur jie taip pat buvo lie
tuvių mylimi naminiai paukš
čiai.

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETOVTŲ ISTORIJA ;
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų i 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kaina > 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. *

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon .atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž-. 
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugja, 48 1 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi- ? 
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 4 

. kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- 
kai ir kt. ‘ t
. Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 

Orderi -

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60603

i

• Nuėjo tėvas su, sūneliu į žvė
ryną ir aiškina apie įvairius 

•žvėris ir jų žvėriškumą. “Ma
tai, sūneli, visus tuos laukinius 
žvėris?” rodo tėvas vaikui. “Jei 
jis iš savo narvų galėtų išeiti, 
jie žmogų beregint sudrasky
tų”.

Susimąstė sūnelis ir paklau
sė: “Tetuk, jei tas liūtas išsi
laužtų ir tave sudraskytų, ko
kiu autobusu galėčiau parva
žiuoti namo?

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

PHONE: 254-4478

2 Years Savings 
_ .Certificate 

(Minimum $5.000)

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

Frank Zogas, President

INSURtO

HIPIŲ ŠEIMOJE

Kudlotas tėvas pradėjo muš
ti savo vaiką. Priežastis ta, kad 
vaikas nutraukė vieną jo gitaros 
stygą ir nesako, kurią!

for sale

f

PER ANNUMPER ANNUM

<

ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two "Year Maturity

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

ON ALL PASSBOOK 
'ACCOUNTS

Chicago Savings
and loan Association ^ZSAFETY OF

YOUR. SAVINGS

UP TO 
$20.000.

J

ChlČAGOS TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖ dėl bet kokių jūsų namo pa- 
•gcrininru duoda paskolas nuo ir daugiau tinkamomis sąlygomis. O gal Jums
•yra reikdliYrgi pinigai dėl kitėkių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nu- 
*sibrrtlo mAkėti aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus.

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

Philomena D. Pakel, President

6Z45 "So. WESTERN A VE. TEL.: GR 6-7575
H O U*R S : 'Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tuo*. 9 to 4, Thur*. & Fri. 9 to 8, Sot. 9 to 12:30

-z— -O'.gi .CJ .7^1. CK-C

^Žuvelių dvesimo sezonas

Michigan© ežero pietinio galo 
■paplūdimiai vietomis jau apterš
ti; negyvomis sidabrinės spal
vos į silkutes panašiomis žuve
lėmis, kurioms mūsų kalbininkai 
lietuviško pavadinimo neišgal
vojo, b angliškai jos vadinamos 
alewives. Aplinkos apsaugos 
įstaigos ramina, kad šiemet tų 
žuvelių bus išmesta nedaugiau 
kaip buvo pernai. Daugiausiai 
jų buvo išmesta 1967 metų va
sarą;

Chicagos vandehs departa
mento vandens svarinimo inži
nierius "James Vaughan šiko, 
kad šiem'et tos žuvelės pradėjo 
dvėsti jau nuo balandžio vidu
rio, o daugiausiai jų išgaišta 
tarp liepos 1 ir 15 dienos.

Didieji ežerai, o Michigand 
ežeras ypatingai, yra gausiai 
užveisti lašišomis (salmon) ir 
upėtakiais (trout), tad manoj 
ma. kad šios žuvys su laiku tas 
“alewives” žymiai apmažins.

Dreams can be a lot more fim if you

be tmtn redemption.

Now Bonds mature in less than six 
years. That's the shortest maturity 
period ever, and makes. Bonds, a practi
cal way to save for dreams you want to 
come true while you’re still young 
enough to enjoy them.

them come true.
And that’s what the Payroll Savings 

Plan is all about. When you sign up an 
amount you. specify is set aside frosh 
each paycheck and used to buy.UJS.

•msrtnrrty rf 5 ymis, M) toonnw (4% the 
ymr). Bonds ar* replaced if taet

Take stock in America

BIZNTERIajl KURIE GARSINASI i 
•NAunsN’nsw” -runr (WFAusrd 

PASISEKIMĄ BIZNYJE
1739 So. -Halsted Street Chicago, I1L 60608
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Netaktiškas lietuvio jėzuito pasielgimas
Neseniai viename liet, laik

rašty buvo rašyta, kad šalia vi
sokių šaunių rezoliucijų ir pa
sižadėjimų, mes turėtume kel
ti ryžtą ir mūsų kultūrinio gy
venimo patobulinimui. Prie to 
tektų dar pridėti, kad reikėtų 
stengtis ugdyti ir didesnę tole
ranciją bei geresnę lietuvių tar
pusavio sugyvenimo idėją. Mes 
dažnai guodžiamės dėl nesklan
dumų su mūsų jaunaisiais, bet 
nevengiame rietenų bei netakto 
ir senimo tarpe.

Neseniai buvo spaudoje pa
skelbtas vieno mūsų mirusio 
dailininko ir Čiurlionio galeri
jos steigėjo testamentas apie tos 
institucijos kūrimąsi. Pasiro
do, kokios ten būta košės, net 
bylinėjimosi pobūdtžio nesusi
pratimų bei kitokio netakto. Ir 
čia dalyvavo ne kokio jauno tem
peramento žmonės, bet subren
dę šviesuoliai, kultūrininkai ir 
net dvasiškiai, šitokių, kartais 
su pavydu ar neapgalvojimu su
rištų nesusipratimų mūsų tarpe 
neretai pasitaiko. Antai, š. m. 
balandžio 25 d., kun. Kubilius 
SJ, baigdamas per “Margučio” 
radiją apie mirusio kunigo Su
ginto veiklą kalbėti, pradėjo pa
sakoti, kad moterys jį telefo
nais ir laiškais prašiusios pra
nešti, kad daktaras ‘ Adomavi
čius savo radijo paskaitose kal
bąs per griežtai... ir, pagaliau, 
moterų paragintasis dvasiškis 
savo kalbą baigė šiais žodžiais: 
“Jei dr. Adomavičius pats gir
dėtų, kaip jis kalba, tai jis pats

išsigąstų”. Mus prie radijo sė
dėjusius si nelogiška pastaba 
kaip šaltu vandeniu nuliejo. Ne
jaugi dr. Adomavičius nebūtų 
turėjęs progos per rekordavimo 
juosteles ar panašiais būdais sa
vo paskaitų pasiklausyti ir bū
tų nežinojęs kaip jis kalba Mo
terims daug kas nepatinka, bet 
imtis per radiją jų plepalus gin
ti, tur būti nedaug kas tenorėtų. 
Jei čia tebuvo vien moterų pa
geidavimai, tai jos galėjo pačios 
į dar A. kreiptis.

Ypač nemaloniai nuskambėjo 
ši pastaba, kai toje pačioje pa
skaitoje kunigas Kubilius pami
nėjo ir kun. Sugintą ir dr. Ado
mavičių. Vienas pagirtas, kitas 
papeiktas. Bet juodu abudu yra 
lietuviams žinomi, kaip didžiau
si idealistai, ir čia visai be rei
kalo religinės valandėlės užbai
gime duota Mefistui už scenos 
nusikvatoti.

Gal nereikėtų apie tai daug 
kalbėti, bet kadangi- klausimas 
yra iškeltas, jį reikia bent kiek 
paaiškinti, šių eilučių rašyto
jui teko su velioniu kun. Su
gintu kartu dirbti vienoje gim
nazijoje. Jis buvo geras tiky
bos dėstytojas ir draugiškas 
žmogus. Jį mėgo ir mokiniai 
nes turėjo daug žinių ir galėjo 
valandomis daug ir įdomiai pa
sakoti. Bet įsismaginęs pokal
biuose pavartodavo ir storokus 
žodžius bei išsireiškimus, kurie 
palyginus su dr. Adomavičiaus 
bei kitų visuomenininkų kalbė
jimo stiliais, buvo griežtesni. Bet

Prof. Vaclovo Biržiškos

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

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

1739 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois

Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULI. Atsiminimai ir 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 doL tomas. Juose yra 517 psL

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija Įvyko bendra- 
darbiautojų ir tiltu statytoju su sovietais sukeltu mitų miglose apie 
besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa 3 doL

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas. 408 psl.. kaina 5 dol. Ap
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na
rių elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rūkienė, GRĮŽIMAS I LAISVE. Sibiro tremtinės atsi
minimai. parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkia pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta gerinusiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl.. kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

Juozas Kapačlnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei 
džiaut Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose. Vokietijoje. 273 psL kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis 270 psl.. $4.00.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose Druskininkuose. Kaune Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ka ji ten matė, kokia? 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė 95 psl.. SI .00 Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės i Lietu 
va Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis 331 psl. $3.00.

D. Kuraitis. KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS Au
toriaus pastabuma neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi

V. Maciūnas. VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m 49 
psl., S1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo 
king!. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS 
52 psl., $1,00.
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Vokiečių mokslininkai įsteigė Goetingene absol učiai sterilizuotą operacinę. Nuotraukoje mato
ma chirurginė grupė gali išgąsdinti jautresnį pacientą.

tai nenuostabu; jis buvo kovos 
ir akcijos žmogus. Kai pvz.; 
mums dypukams į šį kraštą pra
dėjus atvažiuoti, namų valdy
tojai, ar ir lietuvės namų savi
ninkės nuomų kontrolei veikiant, 
nenorėjo šeimoms su vaikais 
butų išnuomoti, kun. Sugintas, 
pasiėmęs kelias moteris su kū
dikiais (Town, of Lake), ėjo su 
tomis liet, namų savininkėmis 
bartis, tarp kitko joms šitaip 
kalbėdamas: “ar jūs manote, 
kad šitie kūdikiai yra kalės vai
kai?... juos pagimdė katalikė 
motina, kaip ir jumis, kaip ir 
mane... jiems reikia pastogės ir 
jūs turit stengtis savo butą ši
tiems žmonėms išnuomoti”. Ir 
taip šis vargšas daug žmonėms 
padėdavo.

Bet mūsų katalikų dvasiš
kiams tarpe kitų ne visada ma
lonių dalykų, tur būt, yra žino
ma, kad pvz., vienas liet. kat. 
kunigas Down Town vakarais 
dirbdamas, dažnai ateina į dar
bą taip girtas, kad bosas turi 
namo pasiųsti ir, kaip lenkės 
darbininkės pasakoja, jis pra
leidžia kartais po kelias savai
tes gerdamas ir sirgdamas. Tai 
dr. Adomavičius kaip tik dėl to
kių dalykų daugiausiai ir sielo
jasi. Jis aiškiai ir neatlaidžiai 
girtuoklystę ir rūkymą smerk
damas, vadina šias blogybes di
džiausiais lietuvių tautos prie
šais, ir savo tautiečiams bei dva
siškiams primeta, kad jie per 
mažai tokiais žmonėmis rūpina
si ir palieka juos savo likimui. 
Jam, kaip gydytojui rūpi, kad 
lietuvis, blaiviai ir nuosaikiai 
gyvendamas, išliktų kuo ilgiau
siai sveikas, o tuo pačiu ir lai
mingas. Ir ši idėja, apie svei
ko kūno bei dvasios pusiausvy
rą, tęsiasi lyg raudonu siūlu 
per visus jo ilgus, be atlygini
mo liet, dienraščiuose rašomus 
straipsnius bei radijo paskaitas.

Girtuoklystė, kaip visi žino
me, yra nemalonus dalykas. At
simenu, vos į šį kraštą atvažia
vus pasitaikė dirbti vienoje įmo
nėje, kur iš dvylikos liet, dypu- 
kų du buvo tikri girtuokliai, ir 
vienas jų ateidavo pirmadie
niais ar tik antradieniais beveik 
Visada su nubrozdinta nosim, 
kuri silpnai beužgydavo. Tad 
ypač tokiais momentais, tarp ki
tataučių, žmogus stipriau pa
junti, kad lietuvių girtuoklių 
procentas nėra mažas ir kad ma
žai tautai tai garbės nesudaro. 
Ši lietuvių yda, kaip žinome, pa
stūmėjo anais laikais ir Vydū
ną į aktyvesnę lietuvių tautinę 
ir dorovinę veiklą. Jis kalbėjo,

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga 

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS 
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:
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kad dar mažas būdamas jis pa
stebėjęs, kaip lietuviai per gir
tuokliavimą buvo doriniai ir tau
tiniai silpninami, ir savo auto
biografijoje rašė: “...todėl pa
siryžau savo* amžių skirti tam, 
kad lietuviai galėtų jaustis gar
bės vertais žmonėmis”. Tad ko
va su girtuoklyste nėra naujas 
dalykas. Su šia blogybe, kaip 
žinome, Lietuvoje prieš šimtą 
metų per Blaivybės brolijas ko
vojo vyskupas Valančius ir daug 
kitų. Bet kai dr. Adomavičius 
čia Amerikoje prieš girtuoklia
vimą kalba ir lietuvių neigiamas 
ypatybes smerkia, tai kai ku
riems liet, jėzuitams atrodo per 
griežtai, nemalonu ausiai! Ir ši 
jų pastaba yra daroma laikais, 
kada beveik kiekvienas protin
gesnis žmogus skundžiasi vi
suomenės palaidumu, ir kai įvai
rios, ypač šio krašto bažnyčios, 
šalia Evangelijos skelbimo, yra 
pasukusios ir praktiško apašta
lavimo bei žmonių gelbėjimo 
linkme. Juk kun. Suginto glo
bėja kreipėsi net į nekataliką 
dvasiškį, guosdamosi, kad tas 
žmogus, šalia kitų sunkumų, ne
turėdamas pinigų, buvo toli at
silikęs ir su Riklios nuomos mo
kėjimu. čia matyt vis dar at
sispindi anas viduramžiškas ne
rūpestingumas ir ypač aukšto
sios kat. dvasiški jos išlepimo po
būdis. Tai matoma dalinai ir iš 
kai kurių seriovės archyvuose 
užsilikusių raštų, kur pvz., vie
nas vyskupu tapęs Romos sena
torius rašo savo draugui didi
kui: “Jei tau, brolau, bus pa
siūlyta ganytojo (vyskupo) laz
da, tai tu nesibaidyk, tu vilkė
si šnibždančio šilto rūbais, kaip 
ir iki šiol, vilgysi savo žiedais 
papuoštas rankas kvepiančiais 
aliejais, ilsėsiesi minkštose lo
vose ir turėsi patarnautojų, kiek 
norėsi”. Žinoma, liet, jėzuitai 
šios prabangos neturi. Bet vis 
dėlto, anais laikais (1569) jie 
Vilniuje ruošdavo garsius dis
putus su kitatikiais, šiame kra
šte, šalia pusiau pasaulietiško 
“Laiškai Lietuviams”, kai kurie 
lietuviai jėzuitai užsiima' mu
zika, kiti filmuoja suvažjavi- 
mus ir demonstruoja skaidres po 
kraštą važinėdami. Tai yra ne
sunku, o kartu ir populiaru, o 
kas su žmonėmis darosi, tai gal 
jų manymu, čia vistiek nedaug 
ką bepataisysi.

Dr. Adomavičiaus, o tuo pa
čiu ir Alvudo veikla nėra leng
va. Jų parengimuose ir vakaro
nėse tegalima gerti tik arbatą 
ar lietuvišką girą. Svaiginamų
jų gėrimų, kurie dabar kartais 
“tauriaisiais” gėrimais yra va
dinami, negalima visai vartoti. 
O šitie dalykai jau nuo senų 
laikų yra buvę kaip valstybių, 
taip ir organizacijų gyvenime, 
dažnai geriausi'1 pajamų šalti
niai. Todėl Alvudo parengimai, 
nors ir dažnai ruošiami, palygi
nus su kitomis organizacijomis, 
didelių įnašų neduoda. Bet vis- 
dėlto, ir nariai ir nemažas skai
čius kitų geraširdžių tautiečių, 
kaip bitelės vienokia ar kitokia 
forma suneša savo dalį organi
zacijos labui, ir šiandien, šalia 
kelių sklypų ir nedidelio namo, 
Alvudas nupirko seneliams 22 
butų pastatą, žinoma, su ne
mažom skolom ir geraširdžių

lietuvių pasitikėjimu. Tokiu bū
du, šalia Alvudo pirmininkės Z. 
Girdvainytės, O. .Algminienės, 
dr. Dubinskienės, dr. Vaškevi- 
čiūtės, A. Brinkos, S. Lukoše
vičiaus, P. Sobieskio ir kitų, dr. 
Adomavičiaus rūpesčių našta 
dar padidėjo, ir jis neretai, dėl 
įvairių reikalų miesto valdybo
je ir kitose įstaigose, turi pa
aukoti net savo tiesiogines gy
dytojo darbo valandas.

Alvudo namų pirkimo akte 
yra pažymėta, jei kada nors tu
rėtų taip atsitikti, kad lietuviai 
namų administratoriai ar sene
liai išsibaigtų, tai namas per
eina Balfui, ne kokiam airišiui 
ar meksikiečiui Bažnyčios mon
sinjorui. Tad, šalia kitos sim
patiškos Lietuvos Dukterų lab
darybės organizacijos kiekvie
nas geros širdies lietuvis turėtų 
Alvudo ir dr. Adomavičiaus pa
stangas remti.

Baigiant galima pridėti, kad 
dr. Adomavičius jau iš pat jau
nų dienų1 mėgo savo apylinkėje 
ir parapijoje visuomeninį darbą, 
ir kai kas mano, jei jis bestu
dijuodamas būtų pasukęs Į te
ologiją mokslus, jis būtų šian
dien gal žymiausiu lietuvių dva
siškiu ir pamokslininku. Būda
mas medicinos studentu, jis ato
stogų metu darydavo praneši
mus iš medicinos įvairiose pa
rapijos vietovėse. Paskui pra
dėjo kalbėti ir savo bažnyčios 
šventoriuje, ir kartais jau taip 
išeidavo, kad pas šį. gražiai nu
augusį ir iškalbingą medicinos

Mūšy spaudoje
Popiežiui nesiseka diplomatija 

su Kremlių
“Darbininkas” atpasakoja 

Christian Science Monitor ge- 
yužės 8 dieną tūpusį Paul Wohl 
straipsnį apie Lietuvos gyven
tojų skundą Jungt. Tautų ge
neral. sekretoriui:

Vatikanas siekė santykių su 
Maskva, norėdamas išgauti ko
kių nors palengvinimų Sovietų 
valdomiems katalikams. P. 
Wohl teigia, kad Vatikanui tai 
nepavyko, kad Vatikano viltys, 
jog Romos katalikai susilauks 
Rusijoje geresniu laikų, yra ap
viltos. Nėra jokio atgarsio į 
tris vizitus, kuriuos Vatikano at
stovai pereitais metais padarė 
prieš religiją kovojančiai sovie
tinei vyriausybei, su viltimi, kad 
Kremlius palengvins savo pilie
čių katalikų “padėtį”.

“Ir vienas iš naujausių įvy
kių iš kovo mėnesio, Vatikanui 
davė mažai džiaugsmo”. Tuo 
įvykių autorius laiko Lietuvos 
katalikų skundą dėl tikėjimo ir 
tikinčiųjų persekiojimo, kurį 
vykdo sovietinis režimas.

To skundo turinį atpasakojęs 
per 70 eilučių, autorius baigia iš-

vada- “O kai dėl tikinčiųjų, tai 
Vatikano kreipiniai į komunis
tus liko bevaisiai”...

studentą šventoriuje susirink
davo daugiau žmonių, kaip pas 
kleboną bažnyčioje. Ir klebo
nas būdavo patenkintas, kad 
studentas Adomavičius atosto
gas baigdavo.

Tad jam nelengvoje Alvudo 
veikloje tenka palinkėti tik ge
riausios sėkmės.

Alvudietis, J. Pėteraitis

Soviety planas surusint 
Latviją, Estiją, Lietuvą
New Yorko rusų laikraštis 

“Svobodnoje Russkoje Slovo” ry
šium su okupuotos Latvijos 17 
komunistų protesto skundu dėl 
Latvijos rusinimo, be kitko, 
taip aiškina sovietų rusų ko- 
mimistų programą trims Pa
baltijo tautoms surusinti:

Per pusę šimto metų sovie
tinė tvarka įrodė, kad be totali
tarinės diktatūros ieninizmas- 
komunizmas seniai būtų suban
krutavęs ne tik teoriškai, bet ir 
praktiškai. O totalinė diktatū
ra nepakenčia nei skirtumų, nei 
įvairumų. Jai būtina viską su
maišyti, viską paguldyti į Pro- 
krusto lovą (Senovės graikų mi
tologijoj plėšiko Prokrusto lova, 
į kurią jis guldydavęs savo au
kas; tiems, kurie buvę ilgesnį, 
jis nukirsdavęs kojas, o trum- 
pesniems jas ištempdavęs).

“Paguldė jie į tą lovą Kareli
ją. (Tai iš Suomijos atplėšta te
ritorija pradžioje padaryta at
skira respublika, bet, privežžus 
didesnę gyventojų pusę rusų, 
prijungta prie Rusijos respubli
kos. K. red.). Dabar Į tą lovą 
guldo Latviją, Estiją ir Lietu
vą. Vėliau ateis eilė kitoms”.

HEART FUNDUS 
he4p your HEART!

help your
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Prie Dr. Pijaus Grigaičio paminklo

(Tęsinys)
žinoma, mano pažintis su

juo tada buvo menka. Ilgiau tulu, bet rangu buvo prilygi- 
išsikalbėti nėra tekę. Kitąip namas ministeriui. Jo ir atly-

organizacijų atstovai gražiai su velioniu atsisveikino ir 
Į geg. 26 d. palaidojo jį Lietuvių Tautinėse Kapinėse. Buvo 
sudarytas įvairių lietuvių politinių srovių atstovų komi
tetas Dr. Grigaičio paminklui pastatyti. Komitetas surin
ko paminklui reikalingų aukų, susitarė su menininku R. 
Mozoliausku ir pastatė paminklą. Ateinantį pirmadienį, 
geg. 29 d., lygiai pirmą valandą po pietų, bus atidengtas 
šiomis dienomis baigtas ir jau pastatytas puikus juodo 

j marmuro paminklas. Dr. Grigaičio artimieji bendradar- 
Įbiai, ilgametės kovos draugai ir savo aukomis prie pa- 
iminklo pastatymo prisidėjusieji lietuviai kviečiami da
lyvauti paminklo atidengimo iškilmėse.

Bendromis jėgomis paminklą statėme, nes, Dr. Gri
gaitį pažinusieji, jį gerbėme. Visuomeninį jo darbą seku
sieji — žavėjosi jo minties aiškumu, logika ir sugebėjimu 
teorinius dėsnius pritaikyti kasdieniniam gyvenimui. Dr. 
Grigaitis, 'dar būdamas gimnazijos mokiniu, pradėjo 
domėtis lietuvių tautos praeitimi ir lietuvių vedama kova 
už gimtinio savo krašto laisvę; jo gyventojų švietimu ir 
kultūra. Jis šio šimtmečio pradžioje įstojo į Lietuvos 
Socialistų Demokratų Partiją, nes tais laikais lietuviai bus sunku surasti

ir negalėjo būti.' Valdžios ofi
ciozo redaktorius, nors ne ti-

ginimas buvo nemažesnis. Kaip žinia, jis su Vincu Rąste-1 paprotį, darydavo politines 
Šiaip Lietuvos Aide man pažįs niu yra parašęs knygą: “Lie- apžvalgas, pats būdamas ir 
tanių buvo ne vienas. Su kai- tuva tironų pąnčiups”. tų žinių komentatorium, ir tai, 
kuriais yra nęt tekę ir prie stik- Į J. Ą. Valstybes jįs atvyko rodos, jam gerai sekėsi, nes 
lo pabendrauti, šiuo atveju ir kiek ankstėliau. Kai ųies politinį akiratį jis tur:jp ne- 
gąl kiek dažniau yra tekę susi- plūdome su transportiniais siaurą.
tikti tokiam pabendravimui laivais į Šią šalį, tai jis geroką Jo darbo laikotarpiu prie 
su A. Gricium ir Dedele. Man laiko tarpą važinėjo po J. Ą. Margučio’ atšvęstas žurnalo 
net niežti liežuvis papasakoti(Valstybių miestus su atrinktais trisdešimt metų jubiliejus su 
vieną charakteringą smulkme stovyklose sukurtais meno kū- koncertu Civic operos rumuo- 
ną nusviecaanaą Kaune persimais. Ta kilnojama meno se. -Tuo daugiausia pasirūpino 
gyventas nuotaikas Dirmeikio paroda rūpinosi Amerikos lie- Antanas Olis. Programa buvo 
rAdaU™™™™ i«,,i^.„ ----- tuvių organizacijos, ypatingai atIikta pIačios ska]ės meniniu

globojamos Antano Olio. Jos požiūriu. Tam koncertui bu- 
buvo rengiamos daugiausia j vo panaudota ne tik esamo-

redaktoriavimo laikais, nors 
tai, žinoma, ir neįeina į šios 
temos rėmus.

Atsimenu, kaip kartą, kai Amerikos paveikslu galerijo- pajėgomis senąją ateivių 
mes girkšnojomle su Dėdele se’ muziejuose, ir buvo s ten- tarpe, bet įtraukta meninių 
Božegraikoje ir aižėme didelių giamasi . į sį meną atkreipti | jėgų ir iš naujųjų ateivių, kaip 
vėžių sutrintus virtus alaus amerikiečių dėmesį. Dalinai soIįstas jonas Vaznelis kiti, 
skiedinyje kaklelius ir traiškė- Pavyko, nes be lietuvių paro- j?- ruošiant nebuvo pasitenkin- 
me jų kevalus, man jis links- ^as lankė gausokas būrys anie-|fa plačios apimties Čikagos 
mąi, lyg įspėjančiai priminėj Skiečių. Ne toks jau didelis, simfoniniu orkestru, bet buvo 
jog aš ar ne perdaug nugeriąs. susidomėjimas buvo, ame- pasikviesta Olio pastangomis 
Esą ir iš redakcijos personalo skiečių spaudoje neblogai ji išgarsėjusi visoje Amerikoje 
mane yra matę Laisvės Alėjoj buvo įvertinta, ši paroda 1949 Lil]y Pons dainininkė. Neži- 
Imksmai nusiteikusį, klydinė-; metll rudenį buvo surengta ir nau> ar tuo norėta pademons- 
jantį dar gana ankstoko ryto | Čikagoje, Istorijos muziejų-L.uotij kad ir Amerikos lietu-
laiku. Esą tai labai nepagirti-je, Lmkoln Parke. Dar tą pa- viai supranta aukštajx dainos 
nas reiškinys. Kai aš jam aiš- rodą beruošiant dr. Bronius meną? ar tuo atkreipti dėme- 
kmau, jog visi valdininkai ge- Dirmeikis, rodos, pradėjo dirb- si pačių amerikiečių Nors 
rokai nugeriu, o jau plunksnos ti Margutyje. Jį, rodos, ir į garsioji dainininkė jau buvo 
žmonių tai jau net su žiburiu argutį įsuko A. Glis. Ta jo Į pritemdoma direktorių suras- 

, -------j.., ---- ------—1 Blaivybės pas auga dr. Broniui Dirmei-bajs naujais talentais, bet Ame
gocialistai atkakliausiai kovojo prieš caro primesta šaut- ,^ugi^os pasuose., jis labai ĮUĮ buvo be finansinių apsun- rįkoje masių ji tebebuvo dar 

................ - - Ilnksmai nusišypsojo. Esą aš kmimų Margučiui. Gal būt, dievinama Jos balsas šiame, 
ne kaip reikiant supratau jo nebusiu suklydęs teigdamas, koncerte tebeskambėjo tvirtai 
pastabą, žinoma, aš galįs ger- kad dirbančiam ir atliekam ir žaviai Koncertas nasisekė 

„tau, bet tik tada,!Ciam nemenką vaidmenį Mar-L • _ 
kada sutemsta, ir visas Kau-ignfyJ6 J*s atlyginimą, berods,Lyta* 
nas nakties sutemose atrodo 'gaudavo iš Antano Olio kiše- ateiviais lietuviais, 
pusgirtis. Kas, girdi, pats bū- nės ir tai bene iki savo mirties. L

mes girkšnojomle su Pėdele

vėžių sutrintus virtus alaus

varką ir lietuvių tautai taikomus įvairius varžtus.| /''I • • • 1 rvcrijj iCiAldili

IKI m Dr. Grigaitis buvo socialistas, bet socializmo jis šie-pastabą, žinoma
į. A. .-ik . ’ -jį -M | kė tiktai demokratinėmis priemonėmis. Jis norėjo, kad ti ir dar daugi

• j*. J kiekvienas darbininkas, kiekvienas savo rankomis ar
M galva užsidirbąs pragyvenimo priemones, privalo supras-
‘ pačias pagrindines socializmo pintis ir socialistų siū-

■' lomomis priemonėmis gerinti gyvenimo kasdienybę. Dr.
Grigaitis buvo demokratinio Vakarų Europos socializmo 

feriAM ■ 5- G šalininkas. Jis atidžiai sekė Vokietijos, Švedijos, Danijos
ir Olandijos socialistų demokratų vedamą darbą. Jam 

-į- ■ A priešinosi Lenino ir jo bendradarbių bandymas įsistip-
Ri' rinti socialdemokratų partijoje. Dr. Grigaitis nepritarė

Lenino skelbtoms idėjoms. Kai Lenino idėjos persimetė į i 
Dr. Pijus Grigaitis, ilgametis Naujienų redaktorius, Ame5fikos lietuvių socjalist^ ^tas tai Dr. Grigaitis labai 

geras kalbėtojas ir įtakingas lietuvis politikas, ilgus me- Į !Į-!Z ^J°mS PasiPne®mo- Jak į918 lr 19J9 metais Dr. Gn- 
tus kovojęs už Lietuvos nepriklausomybę ir lietuvių tau-1 aujieJJose iasG kad demokratinėmis priemone- 
tos laisvę, mirė prieš trejis metus. Dr. Grigaitis, gavės l1- VLarų EuroPos darbininkai daugiau laimes, negu 
pakartotinus širdies smūgius, gyveno Congress’parke,pnTOneS PaYanoJasieJ1 Rusijos komunis- 
vakariniame Chicagos priemiestyje, kur jis turėjo medi-P ■’? ^7°, ra®1Piai® ir komentarais nuo ko-
nį namelį. Kelias savaites praleidęs ligoninėje ir atsiga- “U p > * dldo^.Jiet^ socialistų skaičių.

klausomybę. Nepriklausomoje Lietuvoje jis gynė demo
kratinę santvarką. Jis buvo įsitikinęs, kad demokratija 
yra geriausia priemonė visuomeniniams reikalams tvar
kyti ir žengti pirmyn. Jeigu valdžią turintieji padaro

vęs jis sveikatą taisė namie; Retkarčiais atvažiuodavo į 
Chicagą, pasiteiraudavo apie dienraščio darbus ir vėl 
išvažiuodavo.

1969 m. gegužės 22. d. rytą jis, kaip paprastai, išėjo 
pasivaikščioti ramiomis Congress Parko gatvėmis. Dr. 
Grigaitis, gydytojo patariamas, kiekvieną saulėtą pava
sario rytą apeidavo kelis gatvių blokus, nusipirkdavo laik
raščius, pasikeisdavo keliais žodžiais su sutiktais kaimy
nais ir grįždavo namo.

Nuėjus porą blokų nuo namų, Dr. Grigaitį, matyt, 
suspaudė dar vienas širdies priepuolis. Jis pasitraukė nuo 
cementinio šaligatvio, žengė porą žingsnių į šalį ir, pa
siremdamas lazdele, bandė atsisėsti ant žalios pievelės. 
Ten Dr. Grigaitis ir mirė. Kaimynai tuojau pakvietė gais
rininkus, bandė duoti jam deguonies, bet vietos ligoni
nėje gydytojai konstatavo mirtį; Chicagos lietuviai ir

VINCAS ŽEMAITIS

Lietuviški vandenvardžiai 
ir pilkapiai

Nuo Vyslos iki pat Maskvos
4

Slavai, atrodo, buvo iš senų laikų piet
vakariniai baltų kaimynai, tik nuo VI-jo 
šimtmečio jie pradėjo brautis i baltų gyve
namas žemes. Slavų gentys, atsiradę bal
tų žemėse, buvo: dregovičiai, radimičiai, 
sieverenai, atsikėlę iš pietvakarių prosla- 
viškų teritorijų. Proseneliai krievių — kri- 
krivičų priklauso kitai ankstybesnei slavų 
grupei — šiaurės — vakariečių venetų ar
ba proliachų.

Slavai nesutiko stipresnio pasipriešini
mo, įsibraunant į baltų žemes. Matomai 
baltai neturėjo kurios nors karinės, ar po
litinės atsparos. Slavai brovėsi atskiromis 
grupėmis, užeidami toli į užpakalį, tuo 
tarpu kai vietos gyventojai aborigenai liko 
gyventi vietoje. Sprendžiant iš metraščių, 
galindų salos dar XII amžiuje buvo prie 
Protvos upės.

Didelio skirtumo socialiai ekonomi
niuose reikaluose tarp baltų ir atėjūnų, at
rodo, pradžioje nebuvo. Bet greitu laiku 
slavai sudarė savo valdžią, kūrė mieste
lius ir senoji rusų kultūra pradėjo smar
kiai plėstis, kas ir paskubino baltų asimi
liaciją. čia turėjo reikšmės slavų ir baltų 
artumas. Galėjo atsitikti, kad vietomis 
baltai buvo nustumti į šiaurę, ar vakarus,

damas įkaušęs begalėtų atsver
ti, kas daugiau yra stiklų pa
kėlęs prie lūpų, -ar troškulį 
marinęs didžiuoju alaus stik
lu...

Žinoma, spaudos žmonių 
tarpe buvo pakalbama ir apie 
dr. Bronių

darbus, neišskiriant ir žurna
lo ekspedicijos darbų. Darbo 
jis nesibaidė. Iš rūsyje gulėju- 

Dirmeikį. Mums siu dėžėse knygų bei gaidų iš- 
tada atrodė, jog jis yra karje- kėlė į paviršių ir prijungda-

ir žaviai. Koncertas pasisekė 
visapusiškai. Salė buvo užpil- 

i senaisiais ir naujaisiais 
-----  ----  Matėsi ne- 

.mažai ir amerikiečių.
Tada Margutyje jis ne tik Kai vėliau klausiau dr. B. 

redagavo, tvarkė didele dali- Dirmeikį, kaip pasisekė fi- 
mi radijo programą, bet atlik- nansine prasme ir ar, vvkdant 
davo ir kitus su tuo susijusius tokį plataus užmojo koncertą,

klaidų, tai krašto gyventojai gali pasirinkti kitus žmones !pr9Žy?°’_ kEpp dorybės gėlė.
ne vien valstybės, bet ir savivaldybės reikalams' tvarkyti.

Bolševikams okupavus Lietuvą, Dr. Grigaitis pra
dėjo organizuoti kovą Lietuvos nepriklausomybekatgau- 
ti. Jis suprato, kad Amerikos lietuviai galės gimtiniam 
kraštui padėti tiktai tuo atveju, jeigu jie pajėgs vienin
gai veikti, jeigu galės turėti įtakos į JAV politikus. Jis 
padėjo pagrindus vieningai Amerikos lietuvių veiklai — 
suorganizavo Amerikos Lietuvių Tarybą, kuri ir šian
dien .dirba lietuviams naudingą darbą.

Prie Dr. Grigaičio paminklo prisiminsime ir kitas jo 
veiklos sritis.

galėjo būti ir genocido veiksmų, bet bend
rai paėmus, visa asimiliacija vyko taikiu 
— giminiavimosi būdu.

Tokiu būdu gudų proseneliai yra dali
nai atėjūnai slavai, dalinai vietos gyven
tojai baltai, kurie jau čia gyveno virš 2.000 
metų prieš ,slavų kolonizaciją. Kairdėl 
Okos — Volgos rajono, kur anksčiau gy
venta finų, ir baltai atsirado pradžioje pir
mojo tūkstantmečio mūsų eros, jie turėjo 
finų įtakos, kas paveikė į vėlesnių gy 
ventojų antropologiją, kultūrą, etnografi
nius bruožus, hidronimų savotumus ir 
kalbos dialektus (191 — 192 psl.).

5.
Reikia pastebėti, kad ponas Sedov sa

vo studijos tezes bei išvadas, smulkiai iš
analizavęs. paremia gausia įvairiomis kal
bomis (rusų, lenkų, lietuvių, gudų, ukrai
niečių, vokiečių ir kt.)) literatūra, ir kaip 
šaltai galvojantis mokslininkas tai dėsto 
visai objektyviai. Mums yra įdomu, kad 
jis nuosekliai gilinasi į lietuvių (baltų) 
proistorę ir panaudodamas baltų hidroni
mus bei arscheologinius duomenis vaiz
džiai ir įtikinamai įrodo, kaip iš tikrųjų 
yra buvę. Į daugelį jo iškeltų klausimų 
tenka žiūrėti kaip i galutinai išspręstus, 
bet yra dar visa eilė tokių, kurie palieka 
mįslę ir laukia sprendimo.

Taip, pavyzdžiui, p. Sedov Okos — 
Volgos aukštupių srity išskiria baltus, ku
rie gyvenę buvusiose anksčiau ugro — fi
nų žemėse. Jie čia galėję atsirasti Kristaus 
šimtmečio laikais. Pagal vandenvardžius

nežiūrint žiūrovų gausumo, 
buvo išvengta deficito, jis, pa
kaušį pasikrapštęs, paaiškino, 
kad buvę ar pelno. Esą taip 
gerai pavykę tik adv. A. Olio 
dėka. Jo manymu, jis, tur būt, 
iš savo kišenės apmokėjo sim
fonini orkestrą, salės nuo
mą, o gal ir Lilly Pons kelio
nės išlaidas ir honorarą. Su dr. 
B. Dirmeikių tekdavo man Či-

ros žmogus ir gal tą karjerą'mas dar stovyklose išleistas 
knygas pardavinėjo jas ne ūk 
pačioje Margučio raštinėje, bet 
nesidrovėjo pardavinėti pa
rengimuose prie įėjimo į salę. 
Tas rūsys kartais būdavo net 
vandeniu apsemtas, reikėjo jkagoje neretai kuriuo nors Tei
tas knygas ne tik apvalyti nuo 
dulkių, bet ir vėdinti nuo pe
lėsių. Tų knygų jis pardavė 
nemažai, o iš jau nurašyto 
turto. Margučiui padarė pinigo.

Redaguodamas Margutį, jis 
jo turinį apdairiai gerino, at
sižvelgdamas Į tai, kad nepa
kenktų ir neatbaidytų senųjų 
žurnalo skaitytojų. Ėjo su pa
čių skaitytojų reikalavimais 
bei laiku, kaip tai darė ir pats 
A. Vanagaitis. Prie esamų są
lygų ir laiko mokėjo dr. Br. 
Dirmeikis prisitaikyti. Tą 
patį darė ir paruošiamose Mar

daugiau vertina net už pačias 
tautininkų idėjas. Bet vėlesni 
laikai mums parodė, jog mes 
buvom drūčiai apsirikę. Kly
dome, kai jis buvo vedęs žmo
ną studijuodamas ir galėjęs 
ąier šeimą pats suprancūzėti. 
Tas bent su juo pačiu neatsiti
ko. Jau gyvendamas Čikagoje 
jis daugiau atrodė sužęmaitė; 
jęs, negu. tai bebuvo galima 
pastebėti, čia ir jo kuklumas J

Bolševikų okupacija jį už
klupo dar tebesantį vyriausiu 
Lietuvos Aido redaktoriumi. ; 
Bet ir čia jis parodė savo įgįm- i 
tą apsukruityą. Laiku dingo iš i 
Kauno ir . greit sugebėjo jau . 
stipriai saugomą sieną pereiti į • 
Vokietiją. Jo daug pasidar
buota pogrindžio organizaciją- 
je, ir jis laikomas vienu Vliko gučio radijo programose. Da- 
organizatprių. Jam buvo pą-'rė kai kurių pakeitimų, nesi
vesta parašyti ar teisiniai ap- tenkino žinių perdavimu, bet 
doroti ir pats Vliko statutas, pagal įsivyravusį amerikiečių

kalu Margutyje susitikti, arba 
kai jis atvykdavo-i dr. Mykolo 
Morkūno spaustuvę. Kartais 
jis man duodavo vertingų pa
tarimų spaudos reikalais iš sa
vo žurnalistinės patirties. Vie
ną kartą jis man aiškino, kad 
buvęs Kaune senas spaustuvi
ninkas ir dar senesnis darbi
ninkas prie linotipo Vincas 
Vėbra, renkąs labai gerai, da
rąs mažai korektūros klaidų, 
bet jo korektūrą esą reikia 
skaityti labai atidžiai, nes V. 
Vėbra mėgsta tyčia iškrėsti 
pokštus. Jis radęs progą mėgs
ta pakeisti raides, kur tas su
keitimas pakeičia žodžio pras
mę i juokingą pusę ir galį skai
tytojams sukelti daug juoko.

ir archeologinius radinius, jis juos kildi
na iš vakarinių baltų sričių, - būtent, galin
dų krašto nuo Vyslos. Tais laikais, kiek 
žinoma, vakarinių baltų kraštą Vyslos 
žemupy iki Paserijos upelio buvo užėmę 
gotai. Gal tai ir privertė dalį galindų, iš
vengimui emigracijos, masiniai emigruoti 
Į rytines baltų sritits ir apsigyventi buvu
siose ugro — finų žemėse, duodant upėms 
savus atsineštinius vardus, čia jie ir įpi- 
lietino savo atsineštinį galindo (golįad) 
tautovardį, bet galėjo jį gauti ir kaip pro- 
istorinės lietuvių valstybės patys galiniai 
(rytuose) tos valstybės gyventojai.

V. V. Ponas Sedov pastebi, kad baltų 
gentys iš senų laikų turėję būti pietvaka
riniai slavų kaimynai. Bet jis neužsimena, 
kad V — VI šimtmety slavai buvo drauge 
su kitomis gentimis atvykusių iš Azijos 
hunų pavergti ir susimaišę su Karpatų 
kalnyno slavais ir jiems turėję žymios įta
kos. Juk ir pats slavo vardas kilęs iš loty
nų (romėnų) jiems duoto vardo sclavus, 
reiškia vergas. Hunų vado Atilos įkurtos 
imperijos centras buvo Panonijoje (dabar
tinėje Vengrijoje). Yra žinių vengrų kro
nikoje, kad hunai apie 450 metus po Kr. 
buvo užpuolę lietuvių gyvenamas žemes ir 
metus laiko jas terioję, pasišalino. Slavai, 
kaip hunų vergai, šiam antplūdy galėję 
taip pat dalyvauti. VI šimtm. žlugus hunų 
imperijai, slavai iš jos pasiliuosavo ir, 
prisiminę nuniokotas padniepriaįs lietu
vių žemes, į jas pradėjo brautis, aišku, ne
sutikdami iš lietuvių (baltų) pusės stip
resnio pasipriešinimo. (Ž. Z. Raulinaitis,

“Hunų žygis į Prūsus (V. a.)” Karys.)
Toliau V. V. Sedov savo išvadose įtai

goja, kad socialiniai ekonominiuose rei
kaluose tarp baltų ir atėjūnų slavų pra
džioje didelio skirtumo nebuvo. Bet ar
cheologiniai duomenys rodo ką kitą. Taip 
P. Miliukov savo studijoje: “Očerki po is- 
torii russkoj kultury’’. T. L The Hague, 
1964 m. 129 puslapyje rašo: “Viduriniam 
geležies amžiuje (V — VIII amžiuje po Kr., 
taigi pradžioje slavų antplūdžio į lietuvių 
žemes. V, ž.) tarp lietuvių pasireiškia 
labai būdinga ir ryški kultūra “origina
liausia, iškili, galimą sakyti nuostabi 
(voshititeFnąja)”, taip rašo apie ją Spi- 
cyn'as su archeologo entuziazmu. O ne
abejotiną šios (“Rašmenų”) ' kultūros 
tąsą. X a. “Liucino’’ kultūrą, jis taip api
būdina: “Tai pačios turtingiausios ir la
biausiai paplitę krašto senienos. Dra
bužių metalo puošmenų puikume nėra 
toliau kur eiti... Lįetiiyąitę (lįtyiųką) 
visa spindėjo aukse (išvalyto vario), bet 
ir lietuvis mažai kuą nuo jos skyrėsi”. 
Turiu čia pat papildyti Spicyno aprašy
mą, kad man pačiam tokį pat įspūdį su
darė N. N. čerepnįno iškasenų rezultatai 
Senosios Riazanės įsitvirtinime (goroęliš- 
če). Tokį pat įspūdį teikia Gorodcovo 
aprašymai šių Riazanės krašto kapų: 
“Moterys turėjo daugybę busų, bronzos, 
sidabro skardžių priekabų, fibulų, apy
rankių, sagių, skardelių ir kt Kaip ku
rios mirusios pasirodo yeik visai uždeng
tos įvairiais metalo papuošalais”. Gorod- 
cov’as pastebi taip pat, kad radiniai “daž

nai turi priemaišą gotiškų daiktų ar aiš
kiai išreikštą gotišką įtaką”. Terminą 
“gotiškas” čia reikia suprasti kaip įtaką 
baltiškos (lietuviškos) kultūros — per 
lietuvius. Gorodcov priskiria šiuos pil
kapius VII — IX amžiui po Kr. Kaip ma
tome, archeologinė lygiagretė, jungian
ti Nemuną su Oka, visai neatsitiktina. 
Ją tenka pratęsti toliau į rytus į Okos įta
kos, Mokšą, Gną ir net iki Volgos, čia 
mes randams pilkapiuose tuos pat pana-r 
šaus tipo sunkius bronzos moterų papuo
šalus”.

Ir pats ponas Sedov, aprašydamas vė
lesnes slavų atėjūnų kapų iškasenas, pa
stebi jų skurdumą ir atsilikusi skirtingu
mą, lyginant su senesniais baltų archeo
loginiais radiniais. Nekreipdamas domės 
į šią aukštą lietuvių (baltų) kultūrą, jis 
randą, kad baltų asimiliaciją paskubi^ 
no senoji rusų kultūra, kuriami mieste
liai, sava (rusų) valdžia, be to slavų įr 
baltų artumas. Atrodo, kad vieną iš 
svarbiausių tos asimiliacijos faktorių, jį$ 
bus pamiršęs, ar kuriais nors sumetimais 
nedrįsęs iškelti. Tai dvasinę — religinę 
tos ašimiJiacijos paspartinimo įtaką. Kaip 
matome iš p. Miliukovo duomenų, lietu
viai buvb išvystę nepaprastai aukštą me
džiaginę kultūrą, bet jie buvo pagonys.

(Bps daugiau) >
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Skaitykite ir platinkite
Dienrašti *N a u j i e n a s*



DR. ANNA BALIONAS
AKiy, AUSŲ NOSIES

IR GERKLĖS LIGOS 
pritaiko akinius

2858 W. 63rd STREET
Ofiso telef.; PRospect 8-3229
Rerid. relet; WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto.

Maloni staigmena
Mothios Diena Marquette 
parko parap. mokykloje

Penktadienio vakaras. Skubu 
susitvarkyti ir važiuoti į krau
tuves, dar tiek daug liko smulk
menų nesutvarkytų prieš savait-

toji pradingdavo už durų. Grei-

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE chirurgija 
6449 So. Pula»xj Rd, (Crawford 

Medical Building), Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal gugi tarimu 

neatsiliepia, skambinti 374-8012

PRospoct *-1717.

DR. S. BIE21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kai dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ūktai antradieniais ir penktadieninis 
rrečiad. ir nekrnnd. ofisas uždarytas

Ražu 3241 WEST 66th PLACE 
Phene; REpublic 7-7868

DR. C. K. BOBaiS

OR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR iLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
645-0533

Fox Valloy Modical Confer
7 MO Summlt St

ROUTE 54, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 7t«t STREET 
OfiMs: HEraiock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

.Pirmadieniais ir ketvirtad. -1—7 vii, 
intrad., pen ktodieni nuo 1—5, troč 

ir šeštai, tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. E1SIN- E1SINAS
AKUŠERIJA tR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA

5132 So. K.dzj. Ave^ WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia. skambinti Ml 3-0001.

DR. NINA KRAUCEL -
KR1AUCEUUNA1TE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 Sc. KEDZ1E AVĖ.

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti

r 4714025.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.: HE 4-1811 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: 'PR 6-9801

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS tR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 7Ut STREET

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

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 7Tst St. — Tel. 737-5T49
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lensej’’
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEtBUTIS
Inkstų, PuSLis ir

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofiso tefef.: 776-2880
Naujai rez. telef.: 448-5545

j galį. Išbėgdama pro duris, vy
riausioji duktė dar priminė: 
“Mamyte, neužmiršk ateiti pusę 
septynių. Seselė nori su tavim 
pasikalbėti”. Tiesa, duktė apie 
tai minėjo prieš keletą dienų, 
tačiau tuo momentu buvau apie 
tai užmiršusi, ir kadangi kliudė 
mano to vakaro planui, bandžiau 
atsikalbėti, kad neatsimenu, kaip 
seselė atrodo ir kad aš tikrai 
nebegalėsiu jokiam komitete 
dirbti. “Nieko, — nuramino duk
tė, — seselė tavęs lauks prie 
mokyklos durų, o dirbti nieko 
nereikės, tik ateik”. Ir išdulkėjo 
pati mokyklos link. Netrukus ir 
aš skubėjau į pasimatymo vie
tą su sesele Ruth, Marquette 
Parko parapijos aštunto sky
riaus mokytoja. Tačiau iš gal
vos vis neišėjo mintis, kas gi at
sitiko, kad tokiu neįprastu lai
ku seselė nori su manim pasikal
bėti ir dargi prie durų lauks. Tai 
jau. tur.būt kas nors negerai. 
Tiesa, seselę radau laukiančią 
prie durų, bet taip pat radau 
ten ir daugiau mamų. Jokio su
sirūpinimo niekas nerodė, už du
rų klegėjo vaikų balsai, atseit, 
nieko blogo neatsitiko.

Seselė Ruth, alfabetine tvar
ka, iššaukdavo vieną mamą, ir

GRADINSKAS
PATI NAUJOJI 
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI 
NUSTATOMA 

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

^ERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

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

I

Apdraustas per kraustymas 
iš jveirių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882 s

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — Šeštadieni ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Telef.; HEmlock ‘4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

DR. P. STRIMAITIS
‘GYDYTOJASIR’CHIRURGAS 
Bendri praktika ir ch*irurgi|a 
r Ofisas 2750 West 71 st St.

TeL: 925-8296
Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadienį 

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

"tundra prakflka/ipec. MOTERŲ Ilgo* 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

Tek: PR 1-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šešta die
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Tumasonis, M. D., S. C
C H IRU R G AS

2454 WEST 71«t STREET 
Ofiso telef.* HEmlock 4-2123 
Redd. fel»M Glbcon 8-6195

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

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Bap 
dažai. Speciali pagalba kojomi 
(Arch Supports) ir t t

2850 Watt 63rd Sf, Chicago, III. 60629 
Telef.; PReepect 6-5084

stovėjo, išsirikiavę aštuntokai, 
ir kiekvienas pasitikęs savo ma
mą, palydėdavo ją į klasę. Tik 
klasėje dingtelėjo man galvon 
mintis, kad seselė su savo auk
lėtiniais surengė mums, moti
noms staigmeną, malonią staig
meną — Motinos Dieną.

Programa buvo atlikta pačių 
'mokinių, kurie tuo metu tačiau 
buvo kitam kambaryje. Magneto
fono juostoje įsasyti žodžiai bu
vo skirti tik tai vienai motinai, 
nes kiekvienas vaikas kalbėjo 
atskirai savo būdu, savo žodžiais 
išreikšdamas meilę savo moti
nai. Prieš kiekvieną pasisaky
mą, seselė pranešdavo pavar
dę, ir tuoj po to pro šonines 
duris įeidavo minimas sūnus ar 
duktė ir įteikdavo savo mamytei 
paveikslą — meniškai iš sėklų 
ir sėkliukių padarytą pintinėlę! 
su gėlėmis. Mamos, mamytės! 
šluostėsi ašaras, nesvarbu ar 
per magnetofono juostą tuo me
tu kalbėjo jos dukra ar sūnus 
ar kaimynės, ar tuo metu davė' 
paveikslą jai ar kitai. Be dide
liu poetų garsių eilėraščių, be
ilgų prakalbų apie kilnius mo- tas žmonių skerdynes šau 
tinos darbus, kiekviena jautė, namais ginklais, bet per pra- 
kad šis vakaras buvo skirtas tikr®|tus 4 metus ignoruoja visus 
jai. i - įstatymų pasiūlymus kaip ir

Nuoširdi padėka priklauso se
selei NL Ruth, kuri puikiai kal
ba lietuviškai, už jos rūpestį ir 
darbą, kad mums ir mūsų vai
kams šis vakaras paliktų neišdil
domą įspūdi. L A • , ’.

AI. Likaridėrienė

paties Mikvos įstatymo pasiū
lymą H. R. 915, kuriuo būtų 
uždraustas rankinių ginklų ga
minimas ir pardavinėjimas.

Kongresas, gali sustabdyti šau
namų ginklų trafiką, tik netu
ri noro, rašo Mjkva. Tik kuo
met žymioji dauguma piliečių 

i pradės reikalauti griežto gink- 
Tėvas pašovė savo sūnų dų kontrolės įstatymo, kongre- 
Teisėjas John Hechinger iš- sas įus. PrDerstas tokį įstaty- 

teisino negrą tėvą Lindbergą išleisti.
Norris, drabužių valyklos sa-‘ 
viriinką 213 E. 71št St.., kurs 
besigindamas pašovė savo sū- 
nų Clyde, 19 mėtų amžiaus, Chicagos’ miesto 
kai tas suvymotu žurnalu pra-pylęs benzinu

(POTRAMENTAS)

deo

Laidotuvių Direkteriai

•d

Svedy aktorius Sven Bertil specialiai metus ėjo į Darien, Conn, mo
kyklą mokytis angly kalbos, kad galėtu vaidinti Amerikos televizi

joje ir filmuose.

j

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI " NAUJIENAS °

kapams gėlės.
ROY R, PETRO (PUTRAMENTAS)

5525 Se. Harlem Aw. — 5*5-121 j

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GiLIHYeiA 

2443 WEST 63m STREET 
Telefonai; PR M833 ir PR >-O£M

TĖVAS IR SONUS

Telef.: GRovehill 6-2345-8

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

Gresia tymų epidemija
Cook apskrities viešosios 

sveikatos departamento direk
torius Dr. John Hali perspėja 
prieš galimą tymij epidemiją. 
Tymais susirgimai daugėja be 
veik visuose Chicagos priemies 
čiuose, o labiausiai šiauriniuo 
se ir pietų vakarų priemies
čiuose. 'šiemet jau užregist
ruoti 321 susirgimai. Pernai 
per ištisus metus buvo tik 187 
susirgimai. Dr. Hali prisibijo, 
kad ’tymais susirgimų žymiai 
padaugės, dėlto skatina tėvus, 
kad nedelsdami • įskiepytų savo 
vaikus.

Neišgalintieji už skiepijimą 
mokėti turi kreiptis i apskri
ties sveikatos, departamentą, 
kurs planuoja masinę imuni
zaciją nemokamai.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

» * » -s-, • i- — .

-^4 1 - •_______ - 2_____u ■ ■ -

TRYS MODERNIŠKOS
ATR-CONSmONKD KOPLYČIOS

REpuHie 7-8603

Susideginimo manija
Praeito pirmadienio naktį 

> centre apsi- 
susidegino 19 

dėjo levą mesti per galy, sa- -iftetis jaunuolis Stephen Gates 
kydaroas As suskaidysiu tavo g Groveland Parko.

...... . .. ■ Pastatęs savo aūtomobiN ties
.. Te.lsme palmdųo, kadtI3 s. state St„ jis apsipylė‘ben- 
J9 .sunns svaidęs akjnenis pro zinu ir.i,o3jfs Metate ir Ma- 
angą į jo va.v ą ir gyvena- f|json gatvių kampo įžiebęs deg 

mąjį apartmentąjįadarė mos tuk u2side‘ j. Keli praeiviai 
tobVf?fS ^00?',Pa':OS'tė- bandė liepsnas užgesinti savo 
vo .® tahbr^sapd^lę rr daug mąrškiniais ir Manketu, bet 
kart, grasino tėvui ^ksty--.kįij- M h Jjo 
lesnm tetsmo patvarkyta sū- veik nekreipdami dėmesio , 
nui buvo ąsakyta palikti savo £ " ■ 
tėvą ramybėje.

Išteisindamas tėvą 
riaus sužeidimą teisėjas jį pri 
pažino kaltu už ginklo su sa- deginim0 priežasties. 
vim nešiojimą. Tėvą išvedus §e 
teisėjus pasakė jo kūnui: tiriėš.-kėieta mėtų new-
nesi ne puses savo tėvo vertas.. >kęs,, Ka]ifortiją ;nšipažins,s š„ 
O dabar prapulk is čia stačiai=bdaidfų p budjslai
į pragarą. . >viėlm’dliai susideginimo mani-

1 ją 'išpopuliarino Pietiniame 
Mikva už ginklų kontrolę .'Vietri^ihe 'šttšidegindami dėl 

čikagBkis kongrįnnafias Ab « kitAkh!
nėr J. Mikva laiške Tribune ra
šo, kad vien praeitais metais 
Chicagoje šaunamais ginklais 
bdvo -nužudyta daugiau kaip 
400 žmonių... j

Kongresas turi galią suštab-.gatvių gaujų švietimui, išeik- 
jvojimą “Black P Stone Nation” 
gaujos vadeiva Jeff Fort nu
teistas 5 metams federalinio 
kalėjimo. Be to jis nuteistas 
dar 3 ir 5 metams už kitus nu
sikaltimus, Bet jis galės visas 
3 baudas atsėdėti tuo pačiu 
Ynetu.

'Keturi tos phčios gaujos va
dukai taip pat pripažinti kdlti 
federalinio fondo išeikvojimu, 
bet jiems bausmės dar nenu
statytos.

vykstančią dramą. Nugaben- 
_ tas* j apskrities ligoninę Gates 

uz su" yra kritiškoje padėtyje.
į Policija neranda jokios susi- 

Gates 
šeima papasakojo, kad Ste-

Blackstone gaujos vadas 
nuteistas 5 m. kalėjimo
Už milijoną dolerių federa- 

j linės valdžios skirtų Chicagos

- David Wešt,

Gaudomi du juodukai 
nužudę studentą Mante
Polici j a gavo varantus - suim

ti du juodukus
19 metų, ir'Charles Dees, 21 
metų, kurie praeitą, sekmadieni 
Įėję į krautuvę, esančią 10317 
S. Halsted st., nušovė tarnauto
ją David Monte ir pasiėmė iš re- 

■ gisterio 8500. ’ Vienas- tų bandi
tų David West priėjęs-prie tuo 
momentu telefonu kalbėjusio 
Mentės pridėjo jam prie galvos 
revolverį ir paleido" šūvi nė žo
džio nesakęs. Monte buvo ką 
tik baigęs Illinojaus universi
tetą ir rengėsi ateinantį rugpiū- 
čio mėnesį vesti. Abudu bandi
tai iš anksčiau turėję-po kelis 
policijos rekordus.

Susi.-inkhrių h

PRANEŠIMAI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

tAIDOTVVlU DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1M1D 
4605-07 So. HERMITAGE AVENiTE 

Tel:: YArdi 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDPTIONED KOPLYČIOJ*

NARIAI:

Chiesfgba
'Lfttūvfų
Laidotuvių

-Direktorių
lAšš6či£cijoa

TURIME 
KOPLYČ!45 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

AMBULANCE 
PATARNAV* 
MAS MENĄ 
IR NAKTĮ

>

i

t 
>

i

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

lazdynui išskleisti mažutį, deimantu Spindintį' žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda i gamtos vaizdų ir garsų ste- 
Duklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
gelmes^ ver^ pajegdaiiu išreikšti žodžiais j aušinu ir minčių

Naujienose yra -gausus pasirinkimas poezijos leidimų:

1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Dideho for
mato, 126 psL Kaina $1.—.

Burgis .Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmes, poemos. 
Kišeninio iormato, 157 psL S2.00. ;

5. Butky Juzė, eilėraščiai ir raštai. 155 psL $1,50.
. 6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VlEiNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psL Kaina $3.00. >
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI .UlODI. Lyrikos eiles, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai 86 pst $2 00

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ 8VĖNTĖ. Eiliuoti pAsakojrfnai apie 
; išretintas lietuvaitės senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00. 
f. fJ-^das Rastenis, THE FOREST .OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
Anykščių Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.

14. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psL $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktini, lyrika, 167 psl, 53.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji Ivrikos knyga, 152 psl $2,50.

i ■1LP,t.ras SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eihuoti kūrinė
liai, 92 psL, $1.00, . ,. , , _. „

18. Petras Šagalas, PLAUK, MANO tAIVELl. Eilėraščiai, 112 psl SI OO
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. ’Eilės 70 psl $100 

.20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 osl $2.50 
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikės rinktinė, 180 psL S3.0O

SENOVES LIETUVIŲ’DIEVAI. Mitologijos posmai.
J5 psL $1.00. »

24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. 83.00.

'; .Norai8“! jsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti i Naujienė 
rastinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį otderu.

NAUJIENOS,
17§9 So. Halsted ŠL, Chicago, tlL 60608

—7 Marquette Parko Lietuviu* Narhy 
Savininku organizacijos linksmas pik
nikas įvyks pirmadieni, šių metų ge
gužės men. 29 dieną Bruzgulienės 
ąžuolyne.

— Žemaičiu Kultūros Klubas ren
gia tradicinę gegužinę —pikniką, 
kuris įvyks gegužės 28 dieną, sekma
dieni, 12 vai. p. p. buvusiam Liepos 
darže. Bus vaišių, kaip ir įprasta — 
praeity, ir duosime dovanų, šokiams 
gros Jurgio Joniko orkestras. Nariai 
ir svečiai' kviečiami dalyvauti.

Joseph Skeivys, klubo pirm.

— Chicagos Lietuvių Suvalkiečiu 
Draugijos susirinkimas ivyks penkta
dienį gegužės 26 d., 8 vai. vak. Hol
lywood svetainėj, 2417 W. 43rd St. 
Visi nariai prašomi atsilankyti, nes 
yra svarbių reikalų aptarti.

Eugenija Strungys, nut. raŠt.

Antanas m. Phillips
3307 So. ETTUANICA U'VENUE. ’Phone: Y Ards 7-3401

ETJ

t

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, 111. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
33W So. LITUANICA AVĖ. TeL: Y Aras 7-113^-1139

PRANUI ŪSELIUI 
mirus,

skausmo ir liūdesio valandose Velionies žmo- ’T 
ną Juzę ir dukrelę Josephine nuoširdžiai už
jaučia ir kartu liūdi 1

2

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2^24‘WĖbhr‘69th STREET REpuhlic 7-1213

2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
Ū1028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

P. J. RIDIKAS
‘3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1JH1

Jonas Janulaitis ir 
Anna Lenortas

1

►

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
Son th • HoHarrd, ’ IHlnole

J - NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL - THURSDAY, MAY 23. 1972
J



LF sukaktuvinio suvažiavimo prezidiumas. Iš kairės j dešinę: dr. K. Ambrozaitis — Tarybos pirm., dr. J. Va- 
laitis _  Vald. pirm, ir Tarybos nariai — dr. G. Balukas, B. Brazdžionis ir inž. V. Kutkus. Suvažiavimas įvyko

gegužės mėn. 6 d. Jaunino Centre, Chicagoje.
Nuotrauka A. Gulbinsko

“Aš — pasaulio lietuvis”, ši 
programa skiriama Jaunimo 

, Kongresui, šio ketviHa<lienio 
' programa yra-paskutinė šio se
zono valandėlė, kadangi pinsi- 

: deda vasaros atostogos.
Dr. Pijaus Grigaičio, bu

vusio Naujienų redaktoriaus, 
paminklo iškilmingas atidary
mas įvyks Kapų Puošimo Die
ną, gegužės 2i) d., 1 vai. p. p. 
Lietuvių Tautinėse kapinėse. 
Lietuvių visuomenė yra 
čiama šiose iškilmėse 
vauti. .

kvie- 
daly-

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

-SOUTHWEST
LUNCHEON WAITRESSES 
For High Class Restaurant. 

10:30 A.M. to 3:00 P.M. — days. 
No Sat. or Sun. — Tray Service.

CALL 927-5580

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE .

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIM0KEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

Lietuviu Fondo 
sukaktuvinio 

suvažiavimo rezoliucija
Lietuvių Fondo narių sukak

tuvinis suvažiavimas, Įvykęs 
1972 m. gegužės mėn. (i d.. Jau
nimo Centre, Chicagoje, iš
klausė Tarybos, Valdybos, In
vestavimo, Pelno skirstymo ir 
Revizijos Komisijų praneši
mus:

1. pritaria jų atliktiems Fon
do ugdymo ir investavimo dar
bams ir reiškia padėką už jų 
įdėtą triūsą ir rūpesti šia insti
tucija.

2. Susirinkimas pageidauja ir 
toliau uoliai rūpintis Fondo au
gimu ir lietuvių švietimo bei 
kultūros rėmimu.

3. Susirinkimas pritaria Lie
tuvių Fondo vadovybės veda
mai politikai, 50% remti Švie
timo Tarybos reikalus ir kitą 
50% remti kitus kultūrinius bei 
specialius reikalus.

4. Susirinkimas pageidauja, 
kad vykd. organų pranešimai 
ribotųsi apyskaitinių metų da
tomis.

5. Susirinkimas pritaria su
daryti spec, komisiją testamen-

liniarns palikimams sekti ir po
puliarinti spaudoje.

6u Susirinkimas įgalioja Ta- 
rvba sudaryti įstatams keisti al
ki tokiems reikalams nuolatinę 
Komisiją.

7. Susirinkimas sveikina visus 
narius ir Fondo darbuotojus.

8. Susirinkimas taip pat svei
kina visas organizacijas, radijo 
valandėles, Liet. Televiziją, spau
dą ir pavienius asmenis, dir
bančius Lietuvos laisvinimo, 
lietuvybės išlaikymo ir jos kul
tūros ugdymo darbus.

Rezoliucijų Komisija

Maudyklės nuo birželio 2
Chicagos Parkų Distriktas 

praneša, kad Chicagos maudyk
les (15 didelių ir 15 mažti) Mi
chigan© ežero paplūdymiai bus 
atidaryti nuo penktadienio bir
želio 2 dienos 9 valandos ryto. 
Paplūdymiai bus atidaryti kas
dien nuo 9 vai. ryto iki 9:30 vai. 
vakaro.

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
H tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už S5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrištą) už $2.00.

1739 So. Halsted Street Chicago 8, DI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
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.

V. VALANTINAS

| MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metu patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209I_____________ J

ft NAUJIENM. GHICA84 8, ILL, — THURSDAY, MAY 25, 1972

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

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

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, HuLINOIS 60608

Gave pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Maudymosi baseinai (pools), 
kurių Chicagos mieste yra 115, 
aidaromi nuo birželio 9 die
nos nuo 1 iki 10 valandos vaka
ro.

Paežerės maudyklėms ir mie
sto maudymosi baseinams pri
žiūrėti yra apmokinta 850 sau
gotojų, kurių pareiga yra per
spėti besimaudančius ir gelbėti 
pavojuje atsidūrusius.

Chicagos Latviu Sąjunga
Pavergtųjų Tautų Draugų ko

mitetas praneša, kad Mr. Vik
tors Viksnins išrinktas Chica
gos Latvių Sąjungos dvidešim
tam terminui. Jis yra JAV-bių 
ir (Kanados Latvių Sąjungos 
pirmininkas ir Pavergtų Tautų 
Komiteto egzekutyvis pirminin
kas ir eilės kitų organizacijų 
valdybų narys.

Grant Parko koncertai
Simfoniniai Grant Parko kon

certai po atviru dangumi prasi
dės birželio 28 d. ir tęsis iki 
rugpiūčio pabaigos. Koncertai 
duodami 4 vakarus per savaitę, 
būtent trečiadieniais, penkta
dieniais nuo 8 vai. vakaro ir sek
madieniais nuo 7 vai. vakaro. 
Tai yra jau 38 metai, kai tokie 
koncertai kas vasarą yra duoda
mi nemokamai.

Pirmojo šio sezono koncerto 
programa yra: Berlioz “Roman 
Carnival” overtiurą, Brahmso 
simfonija No. 4 ir Colgraff “As 
quiet as”. Koncertų dirigentas 
Irwin Hoffman; solistas Julian 
Patrick, baritonas.

Naciški vandalai apteršė 
Chicagoį 8 žydu sinagogas

Praeitą savaitgalį tarp 10 va
landos šeštadienio vakaro ir 
ankstybo sekmadienio ryto as
tuonios žydų sinagogos subiau- 
rotos nacių svastikos ženklais 
miesto šiaurinėje dalyje. Nega
na to, piktadariai vieną Pralie 
Zedek sinagogą net apiplėšė, iš
nešdami kai kuriuos maldoms 
reikalingas aprangos dalykus.

Kita sinagoga — Congrega
tion; B’nai Ruven, 6350 West 
Whip]e street, dviejų savaičių 
bėgyje keturis’kartu žalota: iš
mušti langai, vynas išpiltas ant 
parketo ir arkos dėžė, kurioje 
laikoma šventoji tora, apšvirkš- 
ta putojančiu ugnies gesinimo 
skysčiu. “Tai yra tragiškų lai
kų ženklai. Perdaug nesveikų 
žmonių atsirado. Tai baisu”, sa
ko Ezras Israel kongregacijos 
rabinas Benzion Kaganoff.

Buzz Alpert, žydų Gynybos 
Lygos pirmininkas, mano kad 
tos naktinės terlionės ir vagys
tės greičiausia yra rezultatas 
gegužės 13 diena Berwyne įvy
kusio susirėmimo tarp žydų Gy
nybos Lygos ((JDL) narių gru
pės ir Amerikos nacių gaujos.

TRUMPAI

— šiandien, ketvirtadienį Pel
kių žiburėlio literatūros valan
dėlėje aktorius Algimantas Di- 
kinis skaitys Pulgio Andriušio

-— Algirdo Jakševičiaus 
teisininko 2-jų metų mirties su
kaktį minint, š. m. gegužės 28 
d., 12 vai. bus atnašaujamos 
šv. Mišios Tėvų Jėzuitų koply
čioje. Po pamaldų bus pašven
tintas paminklas ant velionio 
kapo Šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinėse.

— J. Kasputis, Kenosha, Wis., 
išrinktas Amerikos Lietuvių 
Tarybos skyriaus pirmininku, 
J. Milišauskas — vicepirm., V. 
Skirmuntas — sekr., S. Mila
šius — ižd. ir L. Šulskis — val
dybos nariu. Kun. klebonas S. 
Spalis išrinktas Garbės pirmi
ninku.

di pl

EXPERIENCED
WIRING and SOLDERING 

Silk screw operators. 
Evergreen Radionic.

8901 So. KEDZIE AVE.
423-5700

WANTED TO RENT 
Ieško buty

2 SUAUGUSIŲ ŠEIMA IEŠKO NUO
MOTI 5 kambarių butą be baldų pir
mame arba 2-me aukšte Marquette 

Parko apylinkėje. Tel. 925-8865.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PETRAS KAZANAUSKAS, PrezidenUj

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

— Dr. Joseph C. Kulis yra 
psichologijos profesorius Chi
cagos Policijos akademijoje, 
kurioje mokslas išeinamas per 
9 mėnesius. Psichologijos kur
so tikslas — pažinti įvairių tipų 
žmones nusikaltimo ar civilinių 
konfliktų aplinkybėse, tikslu 
veikti moraline ir taktine bei 
semantikos įtaka vietoje jėgos 
ir ginklo dažniausiai pasitai
kančiais konkrečiais atvejais. 
Akademija yra laikoma viena iš 
geriausių visoje Amerikoje. Jai 
vadovauja dr. Robertas Lorins- 
kis iš Marquette Parko apylin
kės.

— Adv. Rapolą Skipitį Brigh
ton Parko apylinkėje, buvus;, 
paskutiniais nepriklausomybės 
metais Užsienių Lietuviams 
Remti Draugijos pirmininką, 
aplankė nelaimė: naktį dėl ne
žinomų priežasčių sudegė jo 
garažas su mašina ir motociklu 
bei kitais daiktais.

— Carreers, Washington, D. 
C. 20208, teikia informacijas ir 
nurodo mokymosi sąlygas pasi
ruošti 25 inteligentiškoms spe
cialybėms neakivaizdiniu bū
du pasirenkant mėgstamą sritį 
arba specialybę. Mokslas trun
ka nuo vienerių iki 2 metų ir 
prilygsta studijoms kolegijoje.

— Jaunimo kongrese skaitys 
paskaitas bei duos pagrindines 
pokalbiams mintis lituanistikos, 
visuomeninėmis bei tautinėmis 
temomis: Henrikas Antanaitis 
ir Reizgytė iš Australijos, kun. 
Antanas Saulaitis iš Brazilijos, 
seselė Igne Marijošiūtė ir Irena 
Lukoševičienė iš Kanados, Ar
vydas Barzdukas, Gintarė Ivaš- 
kienė, Marija Saulaitytė, Algi
mantas čečys, dr. Leonardas 
Dambriūnas, Ilze Kalninš, Naš
lutė Umbrazaitė ir kun. Kazi
mieras Pugevičius iš JAV. Pro
gramų komisijos pirm, yra dr. 
Algis Norvilas.

— L. V. S. “Ramovė” Chica
gos skyriaus ramovėnai, kapų 
puošimo dieną, gegužės mėn. 
29 d., pirmadienį, vyksta atlan
kyti mirusių ramovėnų kapus: 
šv. Kazimiero Lietuvių ir Tau
tinėse kapinėse. Susirinkimo 
punktas: 111 gatvė prie šv. Ka
zimiero Lietuvių kapinių pagrin 
dinio įvažiavimo, punktualiai 
9 vai. ryto. Kiekvienas mirusio 
ramovėno kapas bus papuoštas 
mūsų tautine vėiavėle. Kapų 
lankymo vadovas kol. Juozas 
Bagdžius. Skyriaus valdyba 
prašo kiekvieną ramovėną bent 
vieną kartą metuose atlankyti 
44 mirusių ramovėnų kapus.

(Pr).

♦’ Edna ir Bud Jeffrey’s oro 
akrobatai atliks įdomią progra
mą Margučio gegužinėje — pik
nike, Kapų puošimo dieną. Bučo 
sodyboje. Visi kviečiami atsi
lankyti ir praleisti popietę gam
toje. (Pr).

PARDUODU 3 AKRUS ŽEMĖS su 
namu gerame stovyje. Centrinis šil
dymas miesto gazo vamzdžiais. Viena 
mylia į vakarus nuo North Judson 
prie 500 kelio. Norintiems ramybės 

verta pamatyti. 
JUOZAS ŽIŪRA, 

Rt 1 Box 229
NORTH JŪDSON, IND. 46366

WESTCHESTER

Mission or non-profit organizations. 
Must Sell this lovely church located 
on a 125x105’ lot. offers seating ca
pacity of 125. Full size kit. in bsmt. 
Plus appliances, pews, all drapes + 
air cond. Being offered at S72,500.

GOREY REALTY 
245’5015

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni
Ideal for Small Church organization, vonia, spintelės, karšto vandens žili- ' .. . . * * _ . i /  j.   X _ _

♦ IV Tautiniu šokiu šventės 
Banketas įvyks Amfiteatro pa
talpose, tik kitoje salėje tuoj po 
Šokių šventės programos. Banr 
keto metu bus pagerbti grupių 
vadovai, šokiai vyks dvejose 
salėse ir gros du orkestrai. Bi
lieto kaina 12,50 dol. asmeniui. 
Gaunami Marginiuose. Bilietus 
užsisakant iš tolimesniij vieto
vių, siųsti Money orderį Lithu
anian Folk Dance Banquet 
vardu % Marginiai, 2511 West 
69th St., Chicago, IL. 60629, pri
dedant voką su savo adresu ir 
pašto ženklu. (Pr).

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-931

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

ma gazu, 1% auto garažas. Marquet
te ParkA QOO

GRAŽŪS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 

; šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. $67,500.

4 BUTŲ MŪRAS. Modernios vo
nios, spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai, 3 automobilių gara
žas. Tik $52,000.

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, naują 
šilima gazu, alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik S27.900.

GRAŽUS 2 BUTŲ MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
to garažas. $36,500.

11 BUTŲ 7 metų mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu, alumin. langai. Pa
jamų apie $23.000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

♦ Dėmesio! Lietuvių Fondo 
nariai, kurie nario eilės nr. yra 
pirmojo tūkstančio ribose, turį 
įsigiję 3-jų Lietuvos prezidentų 
medalį savo LF numerio ir no
rėtų įsigyti to pat numerio Min
daugo medalį, prašomi skubiai, 
tuo reikalu kreiptis į LF vice
pirmininką ir reikalų vedėją 
Antaną Rėklaitį. Rašant laiš
ką, nurodyti ar norėtų Įsigyti 
bet kurio kito nr. medali, jei 
norimo nr. medalis būtų jau 
parduotas? Su užsakymu kar
tu siųsti ir čekį Lithuanian 
Fondation vardu. Medalio kai
na be dėžutės $12.50, su dėžu
te $15.00. Medalio pasiuntimui 
paštu pridėti 50 centų. LF ad
resas: 2422 W. Marquette Rd., 
Chicago, IL. 60629, tel. 312 — 
925-6897. (Pr).

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

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
T«L: REpubHc 7-1941

A. A L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 Sc. ASHLAND AVE. 

LA 34775
(Currency Exchange istaigcj) 
Pigūs automobilių draudimai.

HOME INSURANCE

♦ šių metų gegužės mėn. 27 
ir 28 d. d. Dzūkų Draugija ren
gia DZŪKŲ DIENĄ Jaunimo 
Centre.

Gegužės mėn. 27 d. pradžia 
7:30 vai. vak.

Programa :
Paskaita — žurn. V. Kas- 

niūnas,
Solistė — Margarita Mom- 

kiėnė.
Vyrų orketas — Dirig. Alf. 

Gečas, akomp. Alv. Vasaitis,
Banketas.
Gros — Ąžuolo Stelmoko or

kestras.
Programą praves — Ramutė 

Drūtytė.
Gegužės mėn. 28 d.:

11 vai. Pamaldos Tėvų Jė
zuitų koplyčioje,

12 vai. Apeigos prie paminklo. 
Kavutė Jaunimo Centro mažo
joje salėje.

Dzūkų Draugija kviečia vi
sus dzūkus ir jų draugus kuo 
skaitlingiau dalyvauti šioje iš
kilmingoje šventėje. Staliukus 
;i banketą rezervuoti pas P. Ne
dą, telef. YA 7-5980 nuo 12 vai. 
dienos iki 7:00 vai. vak. Vėliau 
pas J. Karsą telef. LA 3-1883 ir 
V. Grėbliūną telef. 434-2375.

Įėjimas auka 7 dol. asmeniui.
Pelnas skiriamas albumui 

apie Dzūkiją išleisti.
Dzūku Draugijos Valdyba 

(Pr).

ŽMOGUS BE NAMŲ — 
TAI MEDIS BE LAPŲ

SAULĖTAS, naujas 2 butų mūras 
po 5 kambarius. Atskiri radiant šil
dymai, karpetai. Abu butai air cond. 
Naujas garažas. Gaunate už $41,000.

TVARKINGAS 10 kambarių mū
ras. Naujas gazu šildymas, garažas. 
Arti 70-tos ir Western. $19,500.

8 KAMBARIŲ 2 aukštų namas. 50’ 
sklypas. 2 auto garažas. Arti 98-tos 
ir California. $19,400.

2 AUKŠTŲ MŪRAS. Čia liuksus 
butas ir modernios biznio patalpos. 
50’ sklypas'.''' Garažas. Galimos pa- 

; jamos apie $6,500 metams. Kaina 
$45.000.

PLATUS SKLYPAS prie gražaus 
Marquette Parko. $10,000.

APIE 16 METŲ geras 2 butų mūras 
ir 2 auto garažas. Marquette Parke. 
Platus lotas. Atskiri gazo šildymai. 
Gr»it salima užimti. S37.500.

ŠVIESUS 2 BUTU MŪRAS arti 
Standard banko. Atskiri gazo šildy
mai. Garažas. Sausas Įrengtas beis- 
mantas. Aukšta pastogė. $22.400.

MODERNŪS 3 MIEGAMI, beveik 
naujas mūras prie pat Marouette 
parko. Gazu automat, oro šildymas 
— vėsinimas. Gražūs karpetai ir kiti 
priedai. Garažas. $30.000.

TVIRTAS 6^> KAMBARIU MŪRAS. 
1% vonios. Karpetai. įrengtas beis- 
mantas. Garažas. Marquette Parke. 
$26 600.

ŠVARUS 7 KAMBARIU MŪRAS. 
Gražiai irenetas beismantas — baras. 
Air-cond. Uždaras porčius. Garažas. 
Tuoj salima užimti. Marquette Par
ke. $23,500.

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenew Ave. HE 7-7200

u »>re an’ Casoaltv Comn.r /

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

M. A . š IM K U S
Real Estate, Notary Public 

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

kitokį blankai.

— Vilija Malciutė, Montreal, 
PQ., Canada, pradėjo studijas 
Pedagoginiame Lituanistikos in
stitute neakivaizdiniu būdu.

♦ Nauja, istorinė, prasminga 
dovana. Lietuvių Fondas išlei
do 2-ją laidą medalių — Kara
liaus Mindaugo medalį. Sklpt. 
Vytauto Kašubos projektas. 
Mokslo metai greit baigsis. Me
dalis — geriausia dovana stu
dentams ir moksleiviams, bai
gusiems mokslą ar perėjusiems 
į aukštesnę klasę. Medalio kai
na 12.50 dol. Su dėžute — 15 
dol. Gaunami IT būstinėje: 
2422 W. Marquette Rd., Chica
go, IL 60629. Tel. 925-6897.

(Pr). |

MŪRINIS BUNGALOW. 3 miega
mi, 12 metu. 30* sklypas. 55-ta ir 
Massassoit. $28.500

2 PO 4 MŪRINIS. 2 . auto garažas, 
įrengtas didelis kambarys skiepe. 
Geriausia vieta Brighton Parke. — 
$26.500.

2 PO 5 MŪRINIS. 3 miegami kiek
viename bute. įrengtas skiepas tin
ka grožio salonui nrie 55-tos ir Cali
fornia. Ave. S54.500.

12 BUTU MŪRINIS 7 metu. Ivai- 
raus dydžio butai. 63-cia ir Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus namas.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 ST. (Prie Sacramento-

TEL. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ
DIENRAŠTĮ ’NAUJIENAS1




