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CLEVELANDO JAUNIMAS PIRMAS
IŠĖJO I GATVES DEMONSTRUOTI

CLEVELANDAS. — Vakar dienos Clevelando svarbiausias 
dienraštis “Plain Dealer” įsidėjo vedamąjį apie Lietuvą. Antra
dienį tas pat laikraštis gražiai aprašė Clevelando lietuviu jaunimo 
spontanišką demonstraciją miesto centre, aprašymą papuošdamas 
trim nuotraukom.

Clevelando jaunimas, susispie- 
tęs apie Lietuvių žygio Komite
tą už' Tikėjimo Laisvę, pirmas 
reagavo į žinias apie jauno lie
tuvio susideginimą Kauno mies
to sode ir lietuvių demonstraci
jas Kaune. Praėjusį pirmadie
nį, 12 vai. apie 60 lietuvių jau
nuolių pasirodė Clevelando cent
re su plakatais. Nuostabu, bet 
visi trys televizijos kanalai sky
rė demonstracijai daug vietos, 
žiniose prezidento Nixono atvy
kimas į Maskvą buvo surišamas 
su Clevelando lietuvių demons
tracija, kurioje buvo sudegin
tas Brežnevo portretas. Televi
zijų reporteriai davė pasikalbė
jimus su lietuvių atstovais* 
Penktame kanale kalbėjo ilga
metė Clevelando Altos veikėja 
Ingrida Bublienė.

šis spontaniškas Clevelando 
lietuvių jaunimo žygis davė pa
sigėrėtiną atgarsį vietinėje spau
doje ir televizijoje, kur komen
tatoriai net padvigubino demon
stracijos dalyvių skaičių. .

Čikagoje demonstracijos prieš 
lietuvių persekiojimą okupuoto- 
je Lietuvoje. įvyko-trečiadienio 
vakarą Marquette Parke. Susi
rinko apie 3,000 žmonių. Ka
dangi tą vakarą Conrad Hilton 
viešbutyje vyko demokratų par
tijos pietūs su kalbėtoju sen. 
Edward Kennedy, vietinių poli
tikų demonstracijoje nesimatė.
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Detroite demonstracijas LB 
rengia šiandien, 12 vai. miesto 
centre. Pažymėtina, kad “De
troit News”, aprašydamas De
troite vykusią etninę konferen
ciją, cituoja Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso pirm. Romo 
Sokodolskio žodžius, kur jis sa
ko, kad lietuvių jaunimas yra 
pasipiktinęs rusų okupacija ir 
priespauda Lietuvoje ir Jauni
mo Kongresas pabrėš tą pasi
piktinimą.

Amerika siunčia 
bengalams maistą 
WASHINGTONAS. — Ame

rika yra paskyrusi naujai Ben
galijos valstybei nemažą kiekį 
kviečių, tačiau atsirado sunku
mų juos pristatyti, nes benga
lų uostai per karą buvo sugriau
ti, juose nuskandinti keli laivai 
neleidžia įplaukti laivams. Trūk
sta sandėlių. Todėl vyriausybė 
nusamdė vieną didžiausių tan
klaivių “Manhattan” ir žada nau
doti jį kaip plaukiojantį sandėlį.

Tas laivas turi 115,000 tonų, 
yra 1,005 pėdų ilgumo. Mažes
ni prekiniai laivai atgabens 
kviečius prie Bengalijos krantų 
ir perkels juos į tanklaivį, o iš 
čia kviečiai bus siunčiami Ben
galijos upėmis mažomis valti
mis ir baidokais į tas vietas, kur 
kviečių trūksta. Pusei metų lai
vo nuoma vyriausybei kainuos 
4 mil. dol.

Iki šiol Amerika davė Ben
galijai 550,000 metrinių tonų 
maisto. Viena tona turi 2,205 
svarus. Be kviečių Amerika da
vė bengalams 150,000 tonų ry
žių ir 50,000 tonų valgomos aly
vos. Amerika jau išleido Ben
galijos šalpai 124 mil. dol.

IŠ VISO PASAULIO

MASKVA. —; Sovietų spauda 
ir muzikos kritikai labai šiltai 
aprašė pianisto Van Cliburn ir 
Metropolitain operos soprano 
Robertos. Peters koncertus. Jie 
abu pakviesti šiandien atlikti 
programą prezidento Nixono pie
tuose, Amerikos ambasadoje.

HEIDELBERGAS. — V. Vo
kietijos detektyvai sustiprino 
ieškojimą teroristų, kurie vėl su
sprogdino dvi bombas JAV ka
rinio štabo kieme. Trys ameri
kiečiai žuvo ir 5 asmenys buvo 
sužeisti. Gegužės 11 bomba 
sprogo Frankfurto JAV armijos 
štabe.

GOYA: — Argentina pasipik
tino, kada jauna mokytoja, ka
talikų akcijos veikėja, Norma 
Morello, papasakojo apie kanki
nimus Argentinos kalėjimuose. 
Ji tris dienas buvo kankinama 
įvairiais elektriniais aparatais 
ir 15 parų jai neleista miegoti. 
Tardytojai bandė surišti katali
kų reformų siekimo - veiklą su 
ginkluotais teroristais. Neturint 
prieš Morello Įrodymų, ji buvo 
iš kalėjimo paleista, katalikų 
vyskupams darant spaudimą Į 
vyriausybę.

BRIUSELIS. — Nato valsty
bių gynybos ministerial susita
rė rugsėjo mėn. suruošti dide
lius karinius pratimus su 300 
laivų ir 50,000 kareivių. Manev
rai vyks šiaurės Atlante.

NEW DELHI. — Karščių 
banga Indijoje tęsiasi jau trys 
savaitės ir kasdien temperatūra 
būna 112 laipsnių. Valdžios pra
nešimais, žuvo jau 450 žmonių. 
Geriamo vandens trūkumas ver
čia žmones gerti nešvarų upių 
vandenį, kai kur prasidėjo šil
tinės ar choleros epidemijos. 
Galvijai dvesia nuo vandens sto
kos. Valdžia pagreitino šulinių 
gręžimo darbus. Vanduo siun
čiamas sunkvežimiais į kaimus, 
kur jo trūksta.

Pagavo žydukus 
gaminant bombas
LIDO BEACH. — Policija 

Long Island suėmė keturis jau
nus žydus, kurie buvo pagauti 
gaminant bombas. Anoniminis 
pranešimas policiją atvedė į 
Lido Beach žydų centrą, kur 
rasti keturi vyrukai nuo 16 iki 
26 metų amžiaus ir įvairūs įran
kiai, planai ir brėžiniai. Netoli 
tos vietos yra dideli Sovietų Są
jungos diplomatų Jungtinėse 
Tautose rūmai ir jų poilsio vie
ta. Policija rado ir įvažiavi
mo į tuos rūmus planus. Nea
bejojama, kad žydai planavo 
susprogdinti sovietų diplomatų 
rezidenciją.

Apie suėmimus paskelbė pats 
Richard Kleindienst, einąs vals
tybės prokuroro pareigas. Visi 
keturi suimtieji priklauso žydų 
Gynybos lygai. Didesnis išpuo
lis prieš sovietų diplomatus 
Amerikoje būtų galėjęs suda
ryti nepatogumų prezidentui Ni- 
xonui, vedančiam derybas Mas
kvoje.

Gynybos sekretorius Melvin Laird šiomis dienomis turi daug rūpes
čiu dėl išsiplėtusio Vietnamo karo ir demonstraciją prie Pentagono.

PRIEŠAS PRADĖJO KONTUMO ATAKA
SAIGONAS. — Po stipraus artilerijos apšaudymo, šiaurės 

Vietnamo kareiviai, lydimi tankų, puolė Kontum miestą, padarė 
žalos aerodromui, užėmė katalikų seminariją, našlaičių namus ir 
katalikų vyskupų rezidenciją. Šiauriniame fronte apie 2,000 
pietiečių marinų, išsikėlusių priešo užnugaryje, remiami JAV 
laivų patrankų, veržiasi į pietus Ma Chanh upės kryptimi. Ties 
ta upe komunistai trečiadienį pradėjo ofenzyvą į pietus, Hue 
miesto link. Komunistų daliniai, tuo. būdu, atsirado tarp dviejų 
pietiečių frontų: šiaurėje ir pietuose. '.Priešas vakar čia* prarado 
4 tankus ir 71 kareivį.

Praėjusią savaitę Vietname 
žuvo 8 amerikiečiai, 22 buvo su
žeisti ir 7 dingo, patekę Į nelais
vę. Iki šiol dingusių be žinios 
amerikiečių yra 1,590. Pietų 
Vietnamas neteko per savaitę 
757 kareivių, 2,351 buvo sužeis
tas ir 214 dingusių. Komunis
tai prarado 4,028 žuvusiais ir 106 
buvo paimti į nelaisvę.

Priešo agentams pavyko su
sprogdinti svarbų tiltą ant kelio 
nr. 1, kuris eina iš Hue, šiaurė
je, į Da Nangą. Netoli Saigono 
priešo koncentracijos vietas dau
žė B-52 lėktuvai. Komunistai 
traukia jėgas į D-zonos džiung
les, kur Viet Congas visada ieš
kodavo prieglaudos.

šiaurės Vietname vakar pa
daryta 270 antskrydžių. Lėktu
vai puolė aerodromus, elektros 
jėgaines, geležinkelių ir kelių 
tiltus. Prarasti du JAV lėktu
vai. Bombos sudaužė elektros 
jėgainę 15 mylių į šiaurę nuo 
Hanojaus. Vu Chua geležinke
lio tiltas, sudaužytas sukrito į 
vandenį. Sužalotas ir tiltas prie 
Haifongo, mylia į vakarus nuo 
uosto.

Vakar Paryžiuje taikos dery
bų sesija neįvyko, nors Hano
jaus ir Viet Congo atstovai rei
kalavo derybas tęsti. Amerika 
ir Pietų Vietnamas laukia ženk
lo iš Hanojaus, kad jis pasiren
gęs rimtai derėtis, o ne vien 
kartoti seniai girdėtus reikala
vimus ir nepriimtinas sąlygas, 
kurios perduotų Saigono vyriau
sybę komunistams.

MASKVA. — Pabrėždami ge
rą sovietų vyriausybės valią, 
korespondentai nurodo ir tokį 
įvykį. Prezidento specialaus lėk
tuvo kapitonas pulk. Ralph Al- 
bertazzie, norėdamas pasigim
nastikuoti, paprašė šeimininkų, 
kur jam būtų galima rasti ko
kią aikštelę pamėtyti sviedinį 
ar pabėgioti. Jam sovietų pa
reigūnai davė 120,000 vietų Le
nino stadijoną.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
7 ♦

♦ Maskvoje buvo pasirašytas 
susitarimas dėl karo laivu atvi
rose jūrose incidentų.

♦ Vakar prezidentas Nixo- 
nas ir kiti Maskvos svečiai žiū
rėjo Bolšoi teatre Gulbių ežero 
pastatymą.

♦ Hanojaus radijas skelbia, 
kad Amerikos lėktuvai sudaužė 
Raudonosios upės pylimus.

♦ Senato komitetas patvirti
no naują iždo sekretorių J. 
Schultz.

♦ Vakar prie Floridos kran
tų užsidegė Liberijos prekinis 
laivas. Jūreiviai buvo išgelbėti.

♦ Jugoslavijos prezidentas 
Tito vakar šventė 80 metų su
kaktį.

♦ Mississippi įvyko sprogi
mas amunicijos fabrike, kur žu
vo 5 moterys.

♦ Indonezijoje, Jakartos uos
te kilo gaisras, kuriame 66 as
menys žuvo ir sudegė 32 laivai.

♦ Du plėšikai pabėgo užva
kar naktį iš Pontiac, Ill., kalėji
mo. Policija mano, kad jie at
vyko į Čikagą.

♦ Ginkluotas krautuvės plė
šikas pagrobė Dalias mieste 20 
metų moterį ir grasina ją nušau
ti, jei policija neparūpins jam 
keleivinio lėktuvo. FBI detekty
vai apsupo automobilį, kuriame 
plėšikas sėdėjo su savo įkaitu. 
Kelios oro bendrovės atsisakė 
duoti reikalaujamą lėktuvą.

♦ Clevelando Lietuvių Tary
bos pirmininkas Dr. A. Pautie- 
nius praneša, kad Clevelando lie
tuvių protesto demonstracija 
įvyks birželio 1 dieną, lygiai 7 
vai. vakaro.

ROMA. — Italijos saugumo 
valdininkai įsibrovė į svarbaus 
laikraščio “Corriere Della Siera” 
redakciją Milane ir padarė kra
tą. laikraštis skundžiasi, kad 
tuo laužoma spaudos laisvė.

Wallace užpuolikas
sekiojo ir Nixona
BALTIMORE. — Arthur Her

man Bremer federaliniame teis
me, Baltimorėje, buvo formaliai 
apkaltintas pasikėsinimu nužu
dyti Alabamos gubernatorių 
George Wallace. Užstatas jo pa-
leidimui iki teismo nustatytas 
200,000 dol. Jo gynybai paskir
tas advokatas Lipsitz bandė už
statą sumažinti, tačiau teisėjas 
nesutiko.

Kanados laikraštis “The Star” 
paskelbė, kad Bremeris buvo 
Ottawoje tuo metu, kada ten 
lankėsi prezidentas Nixonas. 
Bremerio veidas buvo atpažin
tas keliose fotografijose netoli 
prezidento Nixono grupės. Ne
abejojama, kad Bremeris Nixo- 
ną atsekė į Kanadą, tačiau neži
nia kuriais tikslais.

Gubernatorius Wallace savo 
ligoninės kambaryje priėmė ko
respondentus ir su jais pasikal
bėjo. Jis džiaugėsi Oregono pir
miniuose rinkimuose surinkęs 
20% balsų, nors jis toje valsti
joje nevedė kampanijos. Walla
ce pareiškė savo pasiryžimą da
lyvauti demokratų partijos kon
vencijoje.

BRISBANE. — Australijos 
kviečių laukus užpuolė milijo
nai pelių, kurios padarė sunkių 
nuostolių žemės ūkiui.

ČIKAGA. -—.Trečiadienio va
kare Čikagoje Įvyko Cook apskri
ties demokratų pietūs, kur kalbą 
pasakė sen. Kennedy, kritikuo
damas vyriausybės politiką. Jo 
nuomone, prezidentas Nixonas 
įvedė Ameriką Į penkias krizes: 
nebaigė Vietnamo karo, nusmuk- 
dė ekonomiją, nedavė pagalbos 
Amerikos miestams, nereforma
vo mokesčių įstatymų ir nesu
gebėjo Įvesti įstatymų ir tvar
kos gerbimo.

WASHINGTONAS. — Prie 
Kongreso rūmų policija suėmė 
dar 94 asmenis, jų tarpe žymius šujevas gavo Socialistinio Dar
aktorius, gydytojus ir profeso-.bo Herojaus titulą. Amerikie- 
rius. Jie demonstravo, trukdy-' čiams erdvės darbuotojams yra 
darni judėjimą, prieš karą Viet- žinoma, kad Bušujevas yra ra-
name.

Patitraukęs iždo sekretorius John 
Connally, ilgametis demokratas, ta
čiau remias prezidento Nixono poli
tika, stebėtoją nuomone, gali būti 
pakviestas viceprezidentiniu kandi

datu. '

SUNKU SUSITARTI DĖL VIETNAMO
MASKVA. — Susitarus dėl menkesnės svarbos klausimų, 

Maskvos viršūnių konferencijoje prieita prie žymiai sunkesnių 
problemų: Europos saugumo konferencijos ir Vietnamo karo. Tre
čiadienį Brežnevas išsivežė savo svečią prezidentą Nixona į 
“dačą”, kur penkias valandas tęsėsi ginčai. Tą vakarą pietūs 
buvo tik 11 vai. vakare. Brežnevas pavežiojo svečius laiveliu 
po gretimą ežerą, tačiau, kiek korespondentai patyrė, dėl Vietna
mo klausimo vienodos nuomonės nebuvo prieita.

Bendri erdvės 
tyrimų planai

WASHSINGTONAS.—Erdvės 
bendradarbiavimo sutarties pa
sirašymas Maskvoje yra didelis 
žingsnis Į astronautų gelbėjimo 
nelaimės atveju programą. Pa
gal sutartį sovietų Sojuz erdvė
laiviai ir Amerikos Apollo galės 
susijungti su sovietų Saliut erd
vės stotimi. Sovietų kosmonau
tai galės ateiti į amerikiečių lai
vą ir atvirkščiai, šio plano įgy
vendinimas numatytas iki 1975 
m.

Ateityje mokslininkams teks 
išspręsti daug problemų. Apollo 
laivuose atmosferos spaudimas 
yra penki svarai vienam kvadra
tiniam coliui, o rusų laive — 
15 svarų. Amerikiečiai naudo
ja gryną deguonį, rusai jį mai
šo su nitrogenu. Tarp abiejų lai
vų teks pagaminti koridorių, ku
riame būtų galima keisti atmos
feros spaudimą. Amerikiečiai 
irgi planuoja deguonį maišyti 
su nitrogenu. • ~

Tokiems susitikimams erdvė
laivių iššovimui į erdvę Cape 
Kennedy reikės pakeisti kryp
tį iš pietryčių j šiaurės rytus.

Iš sovietų pusė programai va
dovautų Konstantinas Bušuje- 
vas, apie kurį sovietų sluoksniai 
nieko neskelbia. Erdvės klausi
mais visada kalba Boris Petrov, 
o Bušujevas labai mažai žinomas. 
Kada jis 1951 metais gavo Sta
lino premiją, nebuvo skelbta — 
už kokius nuopelnus. Po pirmo
jo sovietų Sputniko išovimo Bu- 

ketii specialistas ir lėktuvų bei 
erdvėlaiviii konstruktorius, 58 
m. amžiaus.

Iš Amerikos pusės bendriems 
sovietų-amerikiečių projektams 
vadovaus 35 m. Stephen Lun- 
ney, Apollo skridimų direkto
rius.

Furceva aiškina 
valdžios politiką

MASKVA. — šiomis dieno
mis Maskvoje yra daug užsie
nio korespondentų, su kuriais su
sitinka Įvairūs sovietų valdžios 
pareigūnai. Konferenciją su
ruošė ir kultūros ministerė Je
katerina Furceva. Klausimai 
netrukus palietė rašytoją Solže- 
niciną ir sovietų žydų klausimą. 
Furceva kalbėjo: “Solženicinas 
nėra nusistatęs prieš vieną ar 
kitą mūsų krašto žmogų. Jis nu
sistatęs prieš visą mūsų visuo
menę, todėl mes su juo taip ir 
elgiamės. Jis pakėlė ranką prieš 
sovietų liaudies garbingumą. 
Kadangi mes knygas leidžiame 
liaudies pinigais, ne privačiu ka
pitalu, kodėl mes turėtume švai
styti liaudies pinigus, kada jis 
yra prieš liaudį ?”

Kalbėdama apie žydu perse
kiojimą, Furceva pareiškė, kad 
tie kaltinimai nesiderina su rea
lybe. Yra leidžiamas žydų kal-

Stebėtojai nurodo, kad sovie
tų vadams nelengva buvo priim
ti be protestų š. Vietnamo uos
tu užblokavima ir sovietu lai
vams uostuose padarytą žalą bei 
kelių jūreivių sužeidimus. Polit- 
biure buvo nuomonių, kad dėl to
kio Amerikos elgesio reikėtų at
šaukti prezidento vizitą.

Nurodoma, kad dėl pasaulio 
komunistų vadovavimo varžy
bos eina tarp Kinijos ir Sovietii 
Sąjungos. Kremliaus vadams 
nepatogu pasirodyti nuolaides- 
niais už kinus. Kinijos propa
ganda seniai tvirtina, kad Mas
kva susitarė su Amerika “par
duoti” vietnamiečių liaudies in
teresus. Be koks- Maskvos su
sitarimas su Washingtonu tą Ki
nijos propagandą tik sustiprin
tų.

šiandien laukiama dar kelių 
susitarimų pasirašymo. Grei
čiausiai bus pasirašytas susita
rimas dėl abejų valstybių karo 
laivų santykių atvirose jūrose, 
kur praeityje yra Įvykę Įvairių 
incidentų. Niekas nelaukia, kad 
per trumpą likusį laiką būtų su- 
rasta^jšeitis..yiętnaĮ?ip ąrbą jė
gų sumažinimo Europoje klau
simuose. Dėl to teks dar de
rėtis ateityje, ši konferencija 
turi sudaryti palankią atmosfe
rą ateities susitarimams. Euro
pos saugumo konferenciją Mas
kva siūlo šaukti dar šiais me
tais Helsinkyje. Amerikos nuo
mone, šiai konferencijai reikia 
labai gerai pasiruošti ir ją šauk
ti ne anksčiau, kaip 1973 metais.

Prezidento žmona tęsia savo 
turistinį Maskvos miesto ap
žiūrėjimą. Ji lankėsi Bolšoi te
atro baleto mokykloje, kur ją 
pasitiko Sophie Golovkina, bu
vusi prima balerina, dabartinė 
choreografijos lektorė.

........ " » •

Bengalų studentai 
pasuko Į kairę

DACCA. — Bengalijos stu
dentai savo universitetų atsto
vybių rinkimuose smarkiai pa
suko į kairę, nugalėdami pagrin
dinės bengalų politinės Awami 
lygos kandidatus. Trijii univer
sitetų atstovybėse įsigalėjo Mas
kvos tipo marksistinės grupės 
atstovai — Bangia Chhatra uni
jos nariai.

laimėjusios partijos jaunas 
prezidentas pareiškė po rinkimų, 
kad jie parodę studentų nusivyli
mą Awami lyga ir jos “fašisti
nėmis tendencijomis”. Bengalų 
tarpe studentų pažiūros yra lai
komos rimtu dalyku. Universi
tetuose prasidėjo ir atsiskyri
mo nuo Pakistano agitacija bei 
nepriklausomos Bengalijos idė
ja.

ba žurnalas, veikia kelios žydų 
teatro grupės. Dauguma Mas
kvos žydų jau nekalba yiddish. 
Dauguma sovietų žydų yra už
siėmę sovietų visuomenės ir 
ekonomikos statyba. Mes netu
rime jokios žydų problemos, 
kaip kiti kaltina. Man atrodo, 
kad tokia problema greit iškils 
Izraelyje, kalbėjo kultūros mi
nisterė Furceva.



Montrealio Jaunimo ansamblio Gintaro dalyviai 1972 m. pavasari, šio ansamblio tautiniu šokiu grupė šoks IV-je Tautiniu šokiu šventėje.

Jie šoks IV Tautiniu šokių šventėje
MONTREALIO GINTARAS

TĖVO VAIKAS
— Tėtėj kai aš užaugsiu, vesiu 

ihūstj senelę, —sako berniu
kas.

Vartau prieš ketverius metus šokėjai (vienas iš Urugvajaus, 
(1!X>8 m. liepos 7 d.) Įvykusios'kitas iš Toronto, o trecias iš 
III Tautinių šokių šventės lei- Hartfordo), bet montreališkio 

zeltui ten ieškau Ginta- Čikagoje nebuvo. Kodėl? Tuoj

— Kaip tai? Juk ji mano ma
ma, — aiškina tėvas.

— Tai nieko, o kaip su vedei 
mano mamą? T.Ž.

dinį ir v
ro, apie kurį noriu rašyti. Tie- pakalbėsime.
sa, tuomet šoko trijų Gintarų; Montrealio Gintaras buvo

© Nieko nėra blogesnio, kaip 
bloga moteris? Euripides

HILDA LAPINIENĖ,
Montrealio Jaunimo ansamblio Gintaro tautiniu šokiu 

grupės vadovė.

KNYGOS VAIKAMS i!

su-
;rr '”*■

ZIGMAS LAPINAS, 
Montrealio Jaunimo ansamblio Gintaro meno vadovas.

‘NAU.tiiNOiT KliXVlENO

I P- .

organizuotas 1968 metų pava
sarį. Tai ne vien tautinių šokių, 
bet ir pučiamųjų liaudies in
strumentų muzikantų, ir daini
ninkų grupių junginys. Tai yra 
ansamblis, kuris nešioja oficia
lų Montrealio Jaunimo ansamb
lio Gintaro vardą. Pirmąjį savo 
viešą koncertą Gintaras davė 
lik po metų nuo įsisteigimo, 
tiksliai 1969 m. balandžio 26 
d. (Dabar jau aišu, kodėl III 
Taut, šokių šventėje nedalyva
vo) . Tai buvo ansamblio krikš
tynos. Nuo to laiko, vos per 
trejus metus, Gintaras koncer
tavo visoje eilėje JAV bei Ka
nados miestų: Vašingtone, Ot- 
lawoj, Toronte, Hamiltone, Ro- 
chesteryje, Filadelfijoje, Lon
done, Hartforde, Bostone, Van- 
coūveryjc, Edmontone,
niplege, Čikagoje. O namie, Mon- 
trcalyje, per tuos trejus darbo 
metus 
kartų.

Kad 
ir kad
kių grupę

Win-

6 pasakos ir DVY 
Abi gausiai ihds

KIŠKELIS, pasaka
Didelio formato. 24 psl.. ąri>

yra pasirodęs daugelį

samblio užuomazga. Šiuo metu 
ansamblyje dalyvauji virš pu
sės šimto jaunuolių.

Grįžtant prie Girita'ro tauti
nių šokių grupės, tai priniinti- 
na, jog nuo pat įsteigimo iki 
dabar jai vadovauja ponia Hil
da Lapinienė. Tikime, kad šalia 
kitų Gintarų, IV-je Tautinių šo
kių šventėje Montrealio Ginta
ras žėrės jaunystės džiaugsmu 
ir jėga. Nors, lyginant Su eile 
kitų tautinių šokių grupių, ir 
pavėlavęs gimti beveik dvide
šimtmeti, viliamės, MbntreatiO 
Gintaras atvažiuos gerai' pasi
ruošęs ir namo grįš saVo vardo 
garbę apgynęs.

Iki Laisvojo Pasaulio Lietu
vių IV-sios Tautinių Šakių šven
tės beliko lik kelios trumpos 
savaitės, ši šventė, kartu su 
Jaunimo kongresu, bus patys 
ryškiausi 1972-jų — Jaunimo 
metų — šviesuliai.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Čikagletės įspūdžiai oKu 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasmines, A KISS iN tNe DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

•prašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
*50 psl. Kaina $2.50.

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

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

Dauguma šių knygų yra tinkambs dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
Kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
omiginę perlaidą.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

i Ši AVĖrAT (LNSU r EDI

Mutual Fedrai 
Savings and Lean

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 606G8
Peter Kazahauskaš, President Phon'ė 847-7747

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

- 2 YEAR MATURITY
Per Annum

Paid and REGULAR
Compounded /y PASSBOOK
QUARTERLY . ACCOUNT

Per Annum

NOW INSURES TO S20.000.

JEIGU BEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prdf. Vadovo Biržiškos lėnųjų Lietuvišku Knygų Istorija” y~s 
veidrodis, kuriame atsišpattii pirmųjų lietuvišku knygų kelias. 
Kietais viršeliais Įrištos knygos kaina -yra tik $3.00, minkšt. $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiub adresu:
NAUJIENOS, 1739 Šo. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

Dreams 
for sale.

Monlrealis turi Gintarą 
mes Gintaro tautinių su

regėsime Čikagos 
n Amfiteatre lie

pos 2 d., labiausia privalome 
ansamblio steigėjui ir 

vadoMii Zigmui lapinui. Kau- 
| ne giPięs ir augęs, tenj'kšlėj mu
zikos konservatorijoje studijas 
pranėjęs, vėliau, jau Kanadoje, 

Į pasirinkęs kitą mokslo šaką ir 
; la|ięs inžinierium, Ž. Lapinas 
širdyje vistiek muzikos meni n i n- 

« jon&s Valait y senovės tiETUviŲ dievai, mitologijos posmai Į 11 Kanadoje studijuoda- 
j mas vadovavo paties suorgani
zuotam studentų orkestrui. Kū
rė muziką Montrealio Lietuvių, 
Dramos teatrui. Pats gamino* 
skudučius ir mokė skautus jais 
groti. Pagaliau, įsteigė ištisą 18< 
muzikantų liaudies instrumentų 

i orkestrą ir tai buvo Gintaro an-

— bėk pasaką, mamyte. 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laiiktkS ...

S. Petersoniene

ruvAij© u pakako? yra vaikų mėgstami tie mažiaa kaip žaidimai 
krykštavimai. Naujienose galima gauti siu perię ir žemčiūgų mūsų mažie 
’rteiiii oei jaunimui:

1 N, Butkiene. VELYKŲ PASAKOS, JZ psl., telpa 
NU K ES, 34 pbi. su 2 apsakyineiiais iš va>kų pasaulio. 
Vrtioibs, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 doi.

Z Vand« prankiene - Vaitkevičiene, SOKOLAOlNtS
mažiesiems Jūratės Eidukaitės iliustruota 
žus ibidihys sl.atj

A. GieHriui, MURKLYS, 24 apysakaites vaikams bad V Simen 
keviciaus Hrastruoia. 131) psl., $1.3u

1. Stase Vanagaite - Retersonrene, LAUMĖ DAUM'Ė. f? eiieraščlų^ kaij | 
pasasų, apie paslaptingąsias laumes levu Zefrn-jč t.aliai RrSzifA feldmys I daktili
‘(fiSfeHb VOrniSto, Metais vutelWs. gausiai dali J Kibliro iliustruota, 64

5 JAUNOJI LifctUVA, poema 118 psl.. $1.00

6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytoj^ s-gos premi 
Juota knyga. Joje originalus apsakymai, padavimai, legendos, novelės, bail 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psl., karna 2 thn.

7. Juozas švaistas, SAUNOS PįENkfeTllkAS, apysakaites, kaip pasAko^ 
Vilkaitis ft jų gyvemtiio, svajonių ir žygių. Thustruota daū Z. Sodeikiehės 
Dittclfo formato. Kietais Viršeliais, puikus 77 "psl. leidinys $3.00

Eiliuoti padavimai. legendos ir pasakos ■— kaip senovės lietuviai ir žemai 
feai rfehdravo s'u savo dievais. 54 psl., Si .00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto ts pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinto Itetuvdkai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
ta vaikams perkamas dovanas — puse knvgų. pusė žaislų — lietuviško auk
lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn

hMSTEO <1 run AGO HA. 60608.

MAŽAI BETRUKO
Vienas žemo ūgio vyriokas la

bai norėjo būti policininku, bet 
negalėjo, nes buvo per žemas; Jis 
pradėjo mankštą, norėdamas pa
ilgėti. Jis prie savo kojų pa- 
sirišdavo sunkius švino pasva
rus ir už sprando pasikabinda
vo į balki. Pasekmės buvo ste
bėtinai geros ir vyriokas būtą 
buvęs aukščiausias policininkas 
visame policijos departamente, 
jei tebebūtų gyvas.

MOTINOS NUOMdNfe
— Mamyte, mano sužadėtinės 

tėvai labai rimti.
— Netikiu, kadangi tu esi jū

rininkas, o jie savo dukrą lei
džia su tavim i šokius.

m the back of his mind. A dream vaea- 
tkax. A dream cottage. A dream car.

Dreams can be a Jot more fan if you. 
know you’re doing something to make 
them come true.

And that’s what the Payroll Savings 
Plan is all about. When you sign up 
amount you. specify is set aside from

Now Bonds matare 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.

Take stock

See the folks in the payroll office

tefttority of 5 ytwr*, 10 mcmtht $4% th* first 
yw), Bceds are rwpJjwed if kit, atokm. “cr

in America
Now Bonds (nature in less than six years.

1739 So. Halsted Street Chicago, Ill. 60608
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YL. BAKŪNAS

Pastabos iš tolo
Lietuviškas savaitgalis 

prie Pacifiko
Nuo Auksinių Vartų (Golden 

Gate) papėdės San Francisko 
apylinkėje — Orinda — iki šil
to ir saulėto San Diego miesto 
Kalifornijos pietinėje dalyje 
(Meksikos pasienyje) — gegu
žės mėn. 20-21 d. savaitgalį ga
lima būtų apibūdinti kaip pra
ėjusį sodraus lietuviško gyve
nimo ženkle. Ne tik sodraus, 
bet ir sotaus, nes visuose pa
rengimuose, ar bent jų tiksluo
se, buvo ganėtinai daug fizinio 
ir dvasinio peno. Visi parengi
mai su riebiais stalais ar sausais 
protokoliniais pranešimais rė

mėsi vienu pagrindiniu “įstaty
mu” — lietuvybė. Tam čia da
romi baliai, rengiami šokiai, 
kviečiami susirinkimai, organi
zuojamos išvykos, neatsilieka 
net ir paskirų šeimų “baliukai”.

San Francisko lietuvių kolo
nija, susiorganizavusi į veiklią 
Lietuvių Bendruomenės apylin
kę, gegužės mėn. 20 d., šeštadie
nį, surengė balių Orinda mies
telyje, kuris žinomas kaip “fa
shionable” apylinkė. Tą dieną, 
pripuolamai buvau San Francis
ko ir kelias valandas praleidęs 
mano mėgiamame Fisherman’s 
Wharf nutariau čia praleisti dar 
ir naktį — nuvykti į lietuvių ba
lių Orinda. Bet kai taxi šoferis 
pasakė, kad į ten (daviau tikslų 
baliaus adresą) nuvažiuoti kai-

nuos 13 dolerių (vadinasi ly
giai tiek pat ir atgal), be to 18- 
20 dolerių viešbutis, ir mažiau
siai 10 dolerių kitų baliuje iš
laidų, tai vis dtėl to apgalvojau, 
kad išleisti apie 50 dolerių vien 
tik pamatyti San Francisko lie
tuvius jų baliuje ir apie tai pa
rašyti kelias eilutes — vis dėl 
to kaina didoka. Nors ir ap
gailestaudamas, kad nenuvykau 
j lietuvių balių, bet labai paten
kintas puikiais San Francisko 
miesto ir apylinkių vaizdais bei 
uoste patirtomis nuotaikomis— 
tą patį vakarą “sausakimšai” 
pilnu lėktuvu vėl pasiekiau na
mus — Los Angeles, čia tą pa
tį vakarą Los Angeles lietuviai 
baliavojo skautų rengtame ba
liuje, Panorama City, šio ba
liaus pelnas skiriamas skautų 
stovyklavietei remti.

Sekančią dieną, sekmadienį, 
gegužės 21 d., jūrų skautai tu
rėjo savo parengimą parapijos 
salėje, kur dalyvavo ir Lietuvos 
generalinis garbės konsulas dr. 
J. Bielskis, gi Long Beach Lie
tuvių Klubas tą dieną panaudo
jo Motinos minėjimui savo ge
gužine, kurios pelnas skiriamas 
Jaunimo Kongresui ir šokėjams 
vykstantiems į tautinių šokių 
šventę paremti. Čia dalyvavo 
ALT-os Los Angeles skyriaus 
pirmininkas inž. Vyt. Čekanaus
kas, pasakęs prakalbą, ir taip 
pat iš Los Angeles O. Razutie-

cm g

Šiukšlių rijikas'* — taip pavadintas naujas sunkvežimis, kuris nuo kelio pasiekia ir už 17 pėdu 
esančias šiukšles ir jas surenka, masinai nesustojus.

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusi 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už 84.00 

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 tiltų statytoju su sovietais sukeltų mitų miglose apie 1 
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 1 LAISVE. Sibiro tremtinės atsf- < 
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausioms garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl. kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių 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, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą. >

D. Kuraitis. MAGIŠKUOJU KILIMU J VILNIŲ. Kelionės J Lietu
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

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

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl., $1,00. 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 iu<>- 1 
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS 
52 psl., $1,00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060«
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant

čekį ar piniginę perlaidą.

mečius ir ger?«niu« namus. 
Greičiausiai kad ne. Niekas ryš
kiau nerodo mūsų susiskaldy
mo, kaip tokioje mažoje (vos 
kelių tūkstančių lietuvių) ko
lonijoje buvimas net trijų vi
suomeninio pobūdžio namų: pa
rapijos salė, Lietuvių Namai ir 
Tautiniai Namai.

★

Sekančiose “Pastabose iš To
lo” bus apie mūsų diplomati
nės tarnybos personalo kadrų 
papildymą ir griūvančius tiltus 
tarp tos tarnybos ir lietuviško
sios visuomenės veikėjų bei 
veiksnių. Iš pasikalbėjimo su 
Lietuvos generaliniu garbės 
konsulu dr. J. J. Eielskiu — Los 
Angeles.

nės vadovaujama tautinių šokių 
grupė.

Lietuvių Namai
Tą patį sekmadienį, gegužės 

21 d., Los Angeles mieste įvy
ko Kalifornijos Uetuviu Bend
ruomenės Centro (Lithuanian 
Community Center, Inc.) B-vės 
metinis akcininkų susirinkimas, 
kuriame buvo peržvelgta, praė
jusių ir aptarta ateinančių me
tų veikla. Iš pirmininko K. iFriš- 
manto ir iždininko A. Skiriaus 
pranešimų paaiškėjo, kad pra
ėjusiais metais namai, dabar va
dinami jau nebe Bendruomenės 
Centru, (tie namai su Lietuvių 
Bendruomene, kaip organizaci
ja, neturi nieko bendra, išsky
rus tik tiek, kad jų organizavi
mas išėjo iš Bendruomenės apy
linkės valdybos, tada J. Ąžuo
laičio pirmininkaujamos, inicia
tyvos, bet trumpesniu ir aiškes
niu pavadinimu — Lietuvių Na
mai V. B.), davė apie $500 nuo
stolių, bet tai buvo lengvai pa
teisinama aplinkybe, kad tais 
metais namai pareikalavo dides
nio remonto, kuriam reikalui iš
leista virš 2,000 dol.

Bendrai namai “verčiasi” ge
rai, visi butai buvo išnuomoti 
ištisus metus, taip pat ir sa
lė, kas davė $5,375 pajamų, be 
to dar gauta $1,374 pajamų iš 
baro. Viso pajamų turėta 6,774 
doleriai, bet išlaidų 7,300 dol. 
Nežiūrint to nuostolio, pervedus 
užpraėjusių metų likutį į pra
ėjusius metus — š. m. sausio 
mėn. 1 d. kasoje buvo grynais 
718 dolerių, gi susirinkimo die
ną kasoje jau buvo net 1,700 dol. 
(paduodamas pinigines gurnas 
nesiėmiau jas tikslinti iki centų.

adminis- 
vedama

matomai

Revizijos komisijos praneši
mą padarė B. Stančikas, kuris 
pastebėjo, kad namų 
tracijos atskaitomybė 
pavyzdingai.

Bendrovės valdyba,
paskatinta gero piniginio namų 
stovio, nutarė akcininkams, ar
ba kaip čia vadinama — šėri- 
ninkams, išmokėti po du doleriu 
dividendo už kiekvieną akciją 
— šėrą. Bet susirinkimo daly
viai — akcininkai beveik vien
balsiai (prieš buvo tik vienas 
balsas, labai vėlai į susirinki
mą atvykusio akcininko, kuris 
negirdėjo tuo reikalu kitų pa
sisakymų) nutarė dividendo ne
imti ir tuos pinigus palikti b-vės 
kasoje ypatingiems reikalams. 
B-vės narių yra apie 160 su 640 
akcijų. Susirinkime dalyvavo 
apie 50 narių, kurie atstovavo 
366 akcijas, taigi daugiau ne
gu pusę, ko reikalaujai tokių 
b-vių įstatymai Kalifornijoje.

Rinkimuose su labai mažais

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIU 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:
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St, Chicago, III. 60608

pakeitimais - perrinkta beveik 
visa ta pati valdyba ir revizi
jos komisija. Valdybon arba 
kaip pagal vietos įstatymus va
dinama direktorių tarybon iš
rinkti: K. Prišmantas (senosios 
valdybos pirmininkas), A. Ski
rtus (s. v. ižd.), A. Telyčėnas 
(s. v. sekret.), J. Žukas (s. v. 
yice-pirm.), A. Sajus (s. v. ypt. 
reik, vedėjas), inž. V. Vidugiris 
— vienintelis naujas narys vie
toj buv. inž.'V. Lemberto s. v. 
vice-pirm., J. Mitkus (s. v. ūkio 
vedė j as). R e vizi j os komisi  j on: 
Al. Dabšys ir B. Stančikas iš se
nosios rev. kom-jos naujai da- 
rinktas J. činga.

Pranešimai bei rinkimai pra
ėjo taip sklandžiai ir dėkingai, 
kad senai bet kokioj e lietuviško- 
je organizacijoje besu matęs to
kias darbingas nuotaikas. Ypa
čiai turiu, galvoje momentą, kai 
ateina laikas statyti kandidatus 
į valdybą ir... žiūrėk, kad beveik 
niekas nenori pasiimti jokių pa
reigų. Tikrai (šiuo atveju) pa
dėkos verti senosios valdybos 
nariai ir naujieji, be jokių svy
ravimų sutikę ir toliau eiti ne- 

. taip jau dėkingas, daug laiko 
ir rūpesčio reikalaujančias pa
reigas.

Diskusijų sukėlė dvi vadovy
bės pastabos, būtent 750 dole-' 
rių premijoj paskyrimas Ame
rikos ir Pasaulio Lietuviu Inži
nierių ir Architektų Sąjungai už 
pirmą premiją architektūrinia
me konkurse “Los Angeles Lie
tuvių Bendruomenės Namai”. 
Tame konkurse gali dalyvauti 
visi lietuviai architektai, gyve
ną laisvajame pasaulyje. Antrą
ją premiją, 300 dolerių, skiria 
Pasaulio Lietuviu Inžinierių ir 
Architektų Sąjunga, kurios cen
tro valdyba šiais metais kaip 
tik yra Los Angeles. To archi
tektūrinio konkurso jury komi
sijos (kuri paskelbs konkurso 
sąlygas) pirmininku yra arch. 
A. Kerelis, gyv. Čikagoje.

šitie Lietuvių Namai yra par
duodami, nes jie neatitinka lie
tuvių visuomenės reikalams — 
salė tetalpina vos apie šimtą 
žmonių. Be to namai jau seno
ki, nors kaip dabar apžiūrėjau, 
yra labai gerai atremontuoti ir 
gerai prižiūrimi. Prašoma kai
na 55,000 dolerių (prieš virš 10 
metų už juos sumokėta netoli 
30,000 dolerių). Valdybos pra- 
matymu, norima pirkti sklypas 
žemės ir jame statyti naujus lie
tuvių namus. Iš čia architek
tams atėjo mintis skelbti to
kiems namams konkursą ir jo 
premijoms pinigų prašyti iš šios 
b-vės. V-ba taip ir padarė, skir
dama 750 dolerių, dėl ko susi
rinkime buvo pareikšta lyg ir 
abejonių, kad be reikalo pasisku
binta, nes šie namai dar nepar
duoti, žemė nenupirkta ir neži
nia kada ir kur bus pirkta, ko
kios sąlygos bus statomos na
mą statant ir ar ten ir tada bus 
galima pritaikinti dabar pada
rytus kurio nors mūsų architek
tų planus? Inž. V. Vidugiris pa
aiškino, kad planai vėliau pa
gal reikalą galėsią būti patai
syti ar papildyti, bet jis davė 
taip pat suprasti, kad premijuo
tas planas nebus taip detalizuo
tas, kad pagal jį jau būtų galima 
vykdyti statybą. Tos “smulk
menos” kainuosią daug daugiau 
pinigo negu pati premija. Pirmi
ninkas K. Prišmantas lyg ir su- 
gestijonavo, kad tos premijos j

skyrimas turi daugiau propa
gandinės negu praktinės reikš
mės, nes jeigu skiriamos pre
mijos už literatūrinius veikalus, 
tai kodėl kas nors negali skirti 
premijos už architektūrinį pla
ną? Atrodo, kad didelė daugu
ma susirinkimo dalyvių su ta 
mintimi sutiko, juo labiau, kad 
valdybos nutarimas padarytas, 
paskelbtas ir jį atšaukti nėra 
galima.

Susirinkime pasigedau disku
sijų apie susijungimą su Tauti
niais Namais ta prasme, kad 
parduoti abejus ir bendromis jė
gomis pirkti ar statyti vienus 
Lietuvių Namus. Buvo užsimin
ta, kad Tautinių Namų b-vė yra 
“Non-Profit” Corp, ir jie negalį 
pakeisti į “Profit Corp.” kokia 
yra Lietuvių Namų b-vė, tai vie
na, o antra — jeigu Tautinių Na
mų savininkai nori jungtis, tai 
jie tegul ateina pas mus ir ta
da kalbėsime. Pasakymas kiek 
statokas, ir gal paremtas ne vi
sai tikslia informacija, nes kiek 
man žinoma, tai yra visiškai le
galus kelias “Non-Profit” Corp, 
pakeisti į “Profit” Corp. Tai 
viena. Antra, yra taip pat ži
noma- kad Tautinių Namų b-vės 
narių tarpe studijuojama ta pa
keitimo galimybė kaip lygiai ir 
susijungimo klausimas. Daug 
dūmų sukėlusios aplinkybės (ir 
asmenybės) ir Lietuvių ir Tau
tinius namus perkant — yra da
bar žymiai pasikeitusios abie
jose pusėse ir susijungimo ga
limybes reikėtų tikrai pagrin
dinai ir nuoširdžiai ištirti. Abe
joju, kad einant ir toliau paski
rai ar kada nors pavyks vie
niems ar kitiems įsigyti tinka-

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo Žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

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 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių/ laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir paslysti:

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

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti nuikių knygų, kurios papuoš bet kokią 

knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 pusi. $6.00
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 pusL_______  $6.00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

įrištas, 431 pusk __________________________  $7.50
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi. įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; n dalis, 225 pusi., įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais —________________________  $2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 415 p__ $530
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusk ___________________ $3.00
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pusk, ---------------------------- ------- ---------------$1.00
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p. 

įrišta — $5.00 minkštais viršeliais —________ $4.00
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pusk, dabar tik$10.00

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago 8, Hl. — Telef. HA 1-6100

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai
Apdrausti iki £20,000.

UNIVERSALI
1 - -- - -  --- 1

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

įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

s _ NAUJIfMM, OHICAG4 », ILL, — FRIDAY, MAY 26, 1972
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ne sąmoningas kovotojas prieš sovietų okupaciją, bet pa
mišėlis, paįrusių nervų žmogus. Žinių agentūros iš So
vietų Sąjungos kalbėjo apie Kaune susideginusį Romą 
Talantą, tuo tarpu Chicagos Vilniai kablegramą mušęs 
A. Vaivutskas sako, kad susideginęs Romas Kalanta. Jis 
tvirtina, kad Kaune buvo padarytos kelios ekspertyzos 
ir paruoštas psichiatrinės medicinos liudijimas. Tyrinė
jimą atliko ekspertų komisija, kurioje buvo Vilniaus 
Universiteto medicinos fakulteto docentė psichiatrė J. 
Andriuškevičienė, Kauno psichoneurologinės ligoninės 
vyriausias gydytojas V. Berneris ir tos pačios ligoninės 
vyriausiojo gydytojo pavaduotoja A Daukšienė. Buvo 
vidaus reikalų ministerijos ir Kauno miesto atstovai. 
Ekspertų sprendimą jau minėtas Vaivutskas šitaip 
praneša: . * ’

“Ekspertai, susipažinę su R. Kalantos charakte
ristikomis iš mokyklų, su jo užrašais, piešiniais, laiš
kais, mokykliniais rašiniais, su tėvu, nustatė, kad R. 
Kalanta buvo psichiškai sergąs žmogus ir nusižudė/ 
būdamas liguistinėje būklėje.” (Vilnis, 1972 m. ge.

Protestai prieš Lietuvos pavergėjus
Pranešimai iš Maskvos sako, kad prezidentas Nik- 

sonas jau pasirašė kelis susitarimus su Sovietų Sąjungos 
valdytojais. Tuo tarpu pranešimai iš Amerikos Į Maskvą 
pasakoja, kad laisvame pasaulyje gyvenantieji lietuviai 
protestuoja prieš sovietų karo ir policijos jėgas, atėmu
sias Lietuvai nepriklausomybę ir pavergusias visą lietuvių 
tautą. Pačias svarbiausias Amerikos lietuvių kolonijas 
persirito stipri pasipiktinimo ir protesto banga. Laisva
me pasaulyje gyvenantieji lietuviai yra pasipiktinę iki šio 
meto Lietuvoje dar siaučiančia okupacine rusų priespau
da. Lietuviai protestuoja prieš nepaprastai žiaurias prie
mones, kurias okupantas naudoja nepasitenkinimo balsui 
nuslopinti

Trečiadienio, gegužės 24 d., vakarą, Marquette Par
ke prie Dariaus Girėno paminklo susirinko daugiau negu 
trys tūkstančiai lietuvių ir pareiškė protestą prieš sovie
tų okupaciją Lietuvoje ir kituose Pabaltijo kraštuose. 
Svarbiausią kalbą pasakė Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas Dr. Kazys Bobelis. Mitinge kalbėjo latvių ir 
čekų atstovai. Visi reiškė pasipiktinimą sovietų okupa
cija ir žiauriais prievartinio valdymo metodais. Vėliau, 
tūkstantinė minia Alto, bendruomenės ir bažnyčios at- 
atstovų vadovaujama, plakatus ir žvakes nešina, gražia 
ir tvarkinga rikiuote apėjo tankiausiai lietuvių apgyven
tą miesto rajoną. Nuo Dariaus Girėno paminklo S. Cali
fornia gatve nuėjo iki 63-čios gatvės, šia gatve pasuko į. 
vakarus, o vėliau S. Kedzie gatve maršavo iki 67-tos. Pri-: 
ėję prie Dariaus Girėno paminklo sugiedojo Marijos gies
mę, Lietuvos himną ir 10 vai. vakaro išsiskirstė.

Tūkstantinės minios demonstracija buvo rami ir 
tvarkinga, bet pasipiktinimas sovietų valdžios prievar
tos veiksmais buvo labai ryžtingas ir suprantamas. De
monstracijos priešakyje buvo nešamas kryžius ir juodas 
karstas, vaizduojąs geg. 14 dieną Kauno centre, prieš 
miesto sodą benzinu apsipylusi ir susideginusį Romą Ta- 
lantą. Plakatai reikalavo, kad rusai išsikraustytų iš Lie
tuvos. Lietuvai laisvės reikalavo ir Kauno jaunimas, su
sirinkęs i susideginusio jaunuolio laidotuves. Užsienio 
korespondentai, pranešdami apie padarytus susitarimus, 
sako, kad nemalonų įspūdį sutartis pasirašantiems dvie
jų valstybių atstovams padarė Kaune vykę neramumai.

Sovietų valdžia ėmėsi propagandos priemonių tiems 
neramumams sušvelninti. Jie skelbia, kad visų minėtų 
neramumų priežastimi buvo nesusipratimas, nusižudęs

Reportažas iš Jono Meko debiuto
Esu lietuvis. Tėvynės pasi

ilgęs. Ir kur tik kas nors krepš
telia dėl jos, tuoj širdį paku
tena. Skaudžiai ar mielai, bet 
pakutena, šį kartą pakuteno 
spauda. Ji pranešė, kad “Me
nės” . salėje pasirodys tarptau
tinio garso menininkas Jonas 
Mekas. Skaitysiąs savo kūry
bą, deklamuosianti jo eilėraš
čius aktorė D. Juknevičiūtė. 
Net St. Pilka deklamuosiąs. 
Ką gi? Reikia būtinai nuvykti, 
O būtinai todėl, kad pažadėta 
rodyti filmą “Reminiscences 
of a Journey to Lithuania”. 
Jeigu jau ne lietuvišku vardu 
pavadinta, turėtų būti kas 
nors nepaprasto. Pats žodis 
“tarptautinis” kažkaip magiš 
kai veikia į smegenis, kurios 
dažnai linkusios visa matuoti 
pagal tarptautines dimensijas.

Įkaitintas patriotinio smal
sumo, įgundau draugą, kuris 
turi limuziną. Aš pats, bied- 
nas pensininkas, neišgaliu to
kiais liuksusais naudotis. Trau 
kia limuziną magnetinė Lietu-, 
vos jėga, švilpia vėjas per au
sis. Aštuoniolikos mylių at-f 
stumą limuzinas nugali per 30 
minučių.

Salėje prie bufeto girkšnoja 
alų ir “haibolą” damos ir 
džentelmenai. Prie durų kasi
ninkas iš vyrų iščiulpia po tris, 
o iš moterų po du dolerius. Nė 
nemirktelėjęs sumoku 6 dole
rius už abu. Lietuvą pamatyti 
pinigų negaila. Ypač, jei ją ro
dys garsus menininkas. Buvo 
paskelbta, jog pradžia būsian
ti 7% vai. vakare. Mažutė salė 
pamažu džiaugėsi gausia pub
lika. Žmonių amžius įvairus. 
Nemažai jaunų, keletas barz
dotų, plikų, gerokas skaičius 
Lietuvoje gimusių ir čia jau 
linkstančių nuo dėdės Šamo 
trečios dešimties metų naštos. 
Laukiam dešimt minučių, dvi
dešimt, trisdešimt, penkiasde
šimt.,. Kreivėnas, matyt or
ganizatorius, tupinėja nera
miai, sunkaus svorio slegia
mas. Giceriškis šulaitis fleg
matiškai vaikščioja apie apa
ratą tvarko vielas ir dviejų 
gabalų drobės foną filmos pa
veikslams. Publika nerimsta, 
raminasi ‘“haibolu” ir alum.

Raudonosios armijos gen. P. Grigorenko, drįsęs pa
sisakyti prieš Krymo totoriams Stalino padarytą skriau
dą, taip pat buvo paskelbtas pamišėliu. Jis dalyvavo 
Antrajame Pasauliniame Kare, o vėliau dėstė matema
tiką Frunzės karo mokykloje; jam buvo keliami laips
niai ir duodamos atsakomingos pareigos, bet jis paskelb
tas pamišėliu, kai drįso, pasiremdamas sovietų konsti
tucija, reikalauti ištremtiems totoriams leisti grįžti į 
Krymą ir gyventi protėvių žemėse. Totorių sodybas ir 
kaimus jau buvo užėmę atkelti rusai.

Aukštąsias sovietų mokyklas baigę ir mokytojavę 
broliai Medvedevai parašė knygą apie sovietų vidaus rei
kalų ministerijos praktiką politinius priešus skelbti pa
mišėliais ir laikyti juos ne kalėjimuose, o psichiatrinėse 
ligoninėse. Okupantas surado reikalingus ‘“ekspertus”, 
kurie Kaune ir Romą Kalantą paskelbė pamišėliu. Oku
pantas pavergtoje Lietuvoje taiko tuos pačius metodus, 
kokius jis šiandien taiko plačiuose Rusijos plotuose. Ru
sai yra susiorganizavę ir laisvąjį pasaulį jau informavo 
apie žiaurias valdymo priemones, tuo tarpu tikslesnių 
žinių apie įvykius Kaune lietuviai dar neturi. Apie geg. 
18 dieną Kaune vykusius susirėmimus su sovietų policija 
Vaivutskas šitaip praneša:

“Tragiškas ir skaudus įvykis, tačiau juo bandė 
pasinaudoti grupelės chuliganų ir dykaduoniaujan
čių paauglių. Kelias dienas jie mėgino trikdyti mies
to rimtį, pažeidinėjo viešąją tvarką. Kempetetingi 
organai ėmėsi priemonių tvarkai užtikrinti. Milicijai: 
padėjo draugovininkai, darbininkai, studentai. Mies
to vykdomojo komiteto pirmininkas V. Mikuciauskas, 
kalbėdamas per Kauno televiziją, pabrėžė, kad mies
to darbo žmonių kolektyvai suprato šių priemonių 
būtinumą ir vieningai pritarė joms”. (Ten pat}.
Kad Kauno staklių darbininkai gali padėti Kauno po

licijai suvaldyti miesto jaunus chuliganus, tai supranta-.pagaliau, po valandos, praby- 
mas dalykas. Bet negalima suprasti, kaip sovietinė sant
varka gali chuliganus išauklėti? Koks yra tas ’“komunis
tinis auklėjimas”, jeigu iš komunistų prižiūrimų mokyklų 
išauga chuliganai, drįstantieji plytomis policininkams gal
vas skaldyti? ......

Laisvojo Pasaulio lietuviai supranta Kauno jaunuo
lius, drįsusius pakelti ranką prieš okupantą ir pareikalau
ti, kad rusai išsikraustytų iš Lietuvos. Nežiūrint į .gausius 
ekspertus, reikia manyti, kad ir prezidentas Niksonas

tėme kolchozo laukus, jo raš
tinės labai kuklų vidų su skait- 

. liukais ant stalo. Giminaičiai 
kolchozininkai nuolat girkšno

'"č‘* . pnes jo alkoholį ir oH, balsais dai-
J1S deklamavo įspūdinga!, ar foka matėme su. 
tisUškai Pagahau į prieki kandžiotus jo kaimo vaizde- 
ema kuklus, be .šonmų pre- neMū^ nttfllmuohJS> bet 
tenzųų šio pobuvo ka 1‘mnkas matėme to> ko
Mekas. Kada kiti skaitė jo ku- p!)aesnio ir liks]iai d lo 
ryb,, mačiau jo akyse. vaizdo Gal Mekas

žavėti amerikiečius.
Jam linkime sėkmės. Mums, 

Kita daina pasigirdo, pačiam ’tačiau, jis nepadarė įspūdžio.
Pačiais pobūvio rengėjais vi
sai nusivylę. Jeigu drįstama 
rinkti iš žmonių pinigus, rei
kia turėti padorumo rodyti 
žmonėms meną, vertybes, o 
ne sukarikatūrintą tikrovę.

Prieš paklausimus Mekas

Atrodė, kad jis savo kūrybą! sugeba 
jautriai pats pergyvena.

Mekui prabilus. Vos tik iš jo 
eilėraščio ėmė skristi žodžiai 
apie šiaurės Vietnamą, ame-, 
rikiečius, bombas, publikoje 
kilo sąmyšis, replikos. Menas 
virto tragikomedija. Mekas su 
sikonfūzijo, nervinosi. Jo dek
lamavimas baigėsi fiasco. Iš nervinosi, šūkavo nieko nekal 
publikos skraidė frazės: “Ko-‘ bėsiąs, kol mašinos nesusto- 
dėl tik Šiaurės Vietnamas?”.siančios ūžti. O ūžė tiktai oro 
“Kodėl nedejuoji apie Pietų4 vėsintuvas. Pagaliau, nusira- 
Vietnamą?” “Čia ne menas,! minęs, sutiko atsakinėti. Iš jo 
Tu skleidi propagandą!” Žmblaikysenos ir pačių atsakymų 
nes pašnabždomis kalbėjosi įgalima buvo pasidaryti vaizdą, 
“Kokiij jis eilėraščių parašė, kad .Meko asmenyje nekalba 
apie Vengrijos tragediją?” “Ką’autoritetingas eruditas, nekal- 
jis veikė Čekoslovakijai rau-įba giliai įsijautęs poetas ir 
dant iš skausmo?” Net pats'tvirtai ant savo kojų stovįs “aš”, 
Kreivėnas vienam barzdočiui bet ne savo kailyje esąs pap- 
pasiskundė: “Nesitikėjau to iš rastas žmogus. Garsenybė nu- 
jo. Tas jo eilėraštis čia ne vie- bluko prieš realybę. Jo atsa- 
toje. Jei būčiau žinojęs, nebū-.kymai nebuvo aiškūs, 
čiau dalyvavęs. Jis turės aiš- tenkino paklausėjų. Buvo jau 
kintis publikai”.

Žmonėms nusiraminus, Krei-4 grietinėlę išlakęs tupinėja šen, 
venas kreipėsi į Meką ir pa- tupinėja ten, o sąžinė jam kuž- 
prašė, kad jis teiktųsi atsakyti da, kad nepadoru linkčioti 
visiems, kurie domisi jo eilė-! velniam. Ir taip atsitinka su 
rašcio turiniu. Buvo susitarta! kiekviena garsenybe, kuri 
visa tai padaryti po filmos.' meno sparnais iškilusi virš re- 
Praėjo vėl bent pusvalandis, Į alybės užsigeidžia meną įmon- 
kol filmas pradėjo mirgėti tuoti į girgždančius politikos 
dviejų gabalų ekrane. Laukė-! ratus. ■

Mes didžiuojamės kiekvienu 
kūrybingu žmogum, kiekvie
nu talentu. Tiktai, mielieji 
poetai, negirtuokliaukime ga
ruojančiu politikos alkoholiu. 
Ne jokite nusususiu politikos

nepa-

čiama, kad jis kaip katinas

VINCAS ŽEMAITIS

Lietuviški vandenvardžiai 
ir pilkapiai

Nuo Vyslos iki pat Maskvos
5
Atėjūnai slavai X šimtmety priėmė krikš
čionybę ir su ja aukštai religiniai išvys
tytą Bizantijos kultūrą, su senąja slavų 
kalba, su pirmųjų apaštalų Kirilo ir Me
todijaus paruoštu slavų raštu (rašmeni
mis). Slavų (rusų) dvasininkai iš savo 
vienuolynų, miestelių cerkvių, valdžios 
remiami, skelbė naują tikėjimą pirmoje 
eilėj saviesiems, bet kartu įtaigodami vie
tos gyventojus lietuvius (baltus) persiimti 
slavų dvasioje skelbiamu tikėjimu. Lietu
viai su rusų persekiojama pagonybe, pali
kę be savų dvasios vadų, pradėjo prarasti 
ir savo kalbos bei tautybės pradus. Nors 
medžiaginėje kultūroje aukščiau stovėda
mi už rusus, bet dvasinėje srityje pajuto 
tuštumą, kurią galėjo užpildyti tik artė
dami ir giminiaudamiesi su atėjūnais — 
slavais. Tai, atrodo, ir bus pagrindinis aks
tinas paspartinęs baltų asimiliaciją.

Tą pat mes galime stebėti ir vėliau, is
torinėje Lietuvos valstybėje priėmus krikš
čionybę (per lenkas), dar vėliau Vakarų 
Lietuvoje (Prūsijoje ir Maž. Lietuvoje). 
Kaip skaistus meteoras Lietuvos padangė
je buvo Karalius Mindaugas. Jis pilnai su
prato religijos reikšmę tautos buityje ir jos 
išlikime. Tautos religija savo pagrinde tu

ri būti nepriklausoma nuo svetimųjų įta
kos, svetimųjų valdymo bei dominacijos. 
Teisingai dr. A. Kučas pabrėžia: “Jam 
(Mindaugui) net pavyko suorganizuoti 
savanorišką, tiesiog nuo popiežiaus pri
klausančią Lietuvos bažnytinę provinciją”. 
(Žr. Kęstutis). “Bet tragediją savo zenito 
pasiekė, kada Jogaila 1386 m. apsikrikšti
jęs ir užėmęs Lenkijos sostą, Lietuvos re
liginius reikalus pavedė tvarkyti Lenkijos 
bažnyčios primui, gi Lietuvos švietimą 
tvarkyti suteikė monopolį Krokuvos uni
versitetui” (J. Venclova. “Mindaugo krikš
tas — Lietuvos krikštas’’ 1972 m, psl. 6).

Dėl to lietuviu tauta neteko savo aris
tokratijos, išsigimusios Į nenatūralų mišinį 
(bastardą) gens litnani — natione poloni 
(lietuvių kilmės — lenkus) ir lietuvių ba
jorus (šlėktą), tapusius “tuteišais”, ar 
menamais “lenkais”, “gudais”.

Dr. Werner Essen savo plačiam veika
le: “Die laendlichen Siedlnntjcn in Lit- 
auen (Leipzig. 1931), aprašydamas taip 
vadinamas bajorų “okolicas”, kurių pra
džia siekia dar Vytauto Didžiojo laikus, 
pastebi: “Die sogenannten Polen in Litau- 
en und in Wilnagebiet keineswegs etwa 
Slawen sind, sondern alte litauische Ade- 
linge die durch historische Entwicklung 
einein fremden slawischen Volke anheiin- 
geffalen sind... So kommt es also dass ge- 
rade das litauische Kerngebiet, in dem al
so der alte litauishe Adel sass zwischen 
Wilna, Troki und Kowno, heute so ueber- 
aus viele sogenannte Polen besitzt. Es ist

me, kad garsusis filmuotojas 
tikrai parodys ką nors žavaus. 
Net Kreivėnas pažadėjo įžan
giniame žodyje, kad vaizdai 
įprasminti, skirsis nuo ligšiol. 
matytų filmų. Ir iš tikrųjų sky
rėsi. Bemaž kas minutę prieš kuinu: jis suklups ties praga- 
akis mirguliuodavo didžiuliai ro vartais, ir jūs nusisuksite 
skaitmenys. O jų būta net visa sprandą.' Velnias nustvers su 
šimtinė. Taigi šimtą karti] žiū siela ir su kūnui K. B-is 
rovas buvo erzinamas gramoz
diškais skaitmenimis.1 • '
dalį vaizdų sudarė ne Lietuvos 
vietovės, bet New Yorko skur
daus priemiesčio, Vokietijos 
ir Austrijos. Vilniaus ir Kau
no vaizdų tik mažas trupinėlis.. 
Visas dėmesys filmoje sukon
centruotas į jo gimtąjį kaimą. 
Kai kurie vaizdai nėra blogi. 
Jo namiškių trobelė labai kuk
li. Moterys verda ir kepa ne 
troboje, bet lauke įrengtame, 
židinyje. Vanduo semiamas 
senoviškomis svirtimis. Ma-

_ — Izabele Stončienė (pirm.) 
Di ^ęj Stasė Štečkutė Elena Blandy-

tė , Jonas Laukaitis ir Albertas 
Stočkus sudaro naują Gage 
Parko Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės valdybą. Apylinkės 
valdyba pirmuoju uždaviniu 
imasi telkti lėšas Jaunimo Kon
gresui ir šiam reikalui rengia 
išvyką į Tėvų Marijonų sodus 
(Hinsdale) ateinantį sekma
dienį. Gege parko apylinkėje 
yra nemaža lietuvių ir visi pra 
šomi registruotis apylinkės val
dyboje. Valdybos adresas: 
Izabelė Stončienė 1841 So. Ca
lifornia Ave., Chicago, Illinois, 

160608. ApvI. iždininkas: Jonas 
kas nežino, kad toks didelis “ekspertų” paskyrimas jau Laukaitis,' 5952 So. Washte- 
parodo valdžiai būtiną reikalą skelbti falsifikatą. naw Ave., Chicago, III., 60629.

la Juknevičiūtė. Deklamuoja 
neblogai, bet pusė dalyvių ne
girdi ir nesupranta prasmės. 
Alenas ar ne, bet publika pa
plojo. Pilkai nepagailėjo “ka

mokės minėtų ‘‘ekspertų” pranešimus skaityti. Vaivuts-

ein Phaenomen erster Ordnung, auf das 
wir hier stossen. Ein nichtslawischer Volk 
mit ausgebildetem Adelstand verliert die
sen infolge der eigenen Christianisierung 
an das Volkstum seiner Missionare. Es liegt 
eine Tragik ohnegleichen darin, dass da- 
mit ein an sich kleines Volk seine wertvoll- 
sten Bestandteile verloren hat und ein an
deres abgab, dem es seine eigene staatli- 
che Vernichtung zu verdanken hat In der 
Tat hat Polen den groessten Gewinn... 
Wir erinnern hier nur an die Namen Ra- 
dziwiU, Sapieha, Woina, Tyscbkewitz, 
Pilsudski, Zaleski, Mickewitz, Sienkewitz 
und viele andere (psl. 114). (Taip vadina
mi lenkai Lietuvoje ir Vilniaus srity, iš tie
sų, . nėra nė joki slavai, bet senieji lietuvių 
bajorai, kurie istorinio vystimosi eigoje 
svetimai slavų tautai pigiai pateko. Ir čia 
kaip tik pati lietuvių šakninė sritis, kano
je tarp Vilniaus, Trakų ir Kauno lietuvių 
bajorai sėdėjo — šiandien taip -daug vadi
namų lenkų turi. Tai pirmos rūšie feno
menas, "su kuriuo mes čia susiduriame. Ne 
slavų tauta savo kilmingąjį’ tautos sluogs- 
nį praranda per savą krikščionybę kitos 
tautos misionierių. Ir čia glūdi nepalygi
namoji tragedija, kad per tai maža tauta 
nustoja savo brangiausios dalies ir ją ati
duoda kitai, kuriai gali būti dėkinga už 
savos valstybės sužlugdymą. Tikrenybėje 
lenkai tari didžiausią pelną... Mes čia 
prisiminkime tik vardus: Radvilai, Sapie,- 
gos, Vaina, l'iškcvičiai, Pilsudskis Zaleskis, 
Senkevičius ir daugybė kitų).

Apie taip vadinamą “Zastianek” auto

rius taip rašo: “Was die “Zastianek” an- 
geht, so sei noch darauf verwiesen, dass 
das Nationalepos der Polen, das epische 
Verk von Adam! Mickewitz: Pan Thaddeus 
auf einem Zastianek spielt Es ist bezeich- 
nend, dass Mickewitz zwar in polnischer 
Sprache schreibt, und als einer der groess- 
len Polen gefeiert wird, seiner Geburt und 
Abstammung nach aber zweifelsfrei ein 
Litauer ist” (96 psl.) (Kas liečia “zastia
nek”, tai čia dar galima nurodyti į tauti
nio lenkų epo Adomo Mickevičiaus epinį 
veikalą “‘Ponas Tadas*1, kurio drama vyks
ta vienam “zastianke’*. Tenka pabrėžti, kad 
Mickevičius, nors lenkikai rašė ir, kaip 
vienas didžiųjų lenkų garbinamas, savo 
gimimu ir kilme neabejotinai yra lietuvis”).

Prof. Michal Roemer, “Litwa”. Study
urn o od rodzeniu Narodu Utcwskiego 
(Lwow. 1908.) tą pat tvirtina, kad sulen- 
kinimui lietuvių daug prisidėjo katalikų 
bažnyčia. Jis rašo: Więciej wynarodowi-! 
nie byly miasta i miesteezka w Litwie Wi- 
lenskiej. Linda i Gszmiana ležaly na tery- 
toryum, ktorego nawet liūdnose wiejska 
ulegla polonizacyi względaie ^diralorusz- 
czeniu. Troki i Swięciany, asz jeszcze doko- , 
la oblane wiejska ludnoscią litewska„. juž 
byly w kraju, ulegającym procesowi stop- 
niowego wynaradawania się”... “Polacy 
Litewcy nie muga bye ’w Litwie Imklowa- 
ni, jako element obey i naplywowy, nie 
moga byc uwažani za kotonistow juk Tip. 
baronowie niemiecy w Lotwie i Estanii.. ‘ 
(psl. 26 — 27). Labiausiai ištautėję bovn 
miestai ir miesteliai Vilniaus srity. Lyda •

ir Ašmena buvo teritorijoje, kurioje netgi 
kaimo gyventojai buvo sulenkinti, subalt- 
gudėjimo žvilgsniu. Trakai ir Švenčionys, 
nors dar apsupti lietuvių kaimo gyvento
jų. .. jau buvo krašte, kuriame vyko eili
nis ištautėjimas... Lietuviškieji lenkai 
Lietuvoje negali būti traktuojami kaip 
svetimas, atėjūnų elementas, negali būti 
skaitomi ir kolonistais kaip, pavyzdžiui, 
vokiečių baronai Latvijoje ir Esijoje...).

Kitas autorius E. Maliszewski “Polacy 
i polskasc na Litwie Rusi”, Warszawa, 
1916, rašo:... “w. wielu okolicach (w. guh. 
Wilenskiej) starszĄ- mowią jeszcze po li- 
tewsku, dzieci ich wywaja języka bialo- 
ruskiego, a wnuki mowia po polsku, gdyz 
Litwin zbialorutenizowany latwo ulega 
wplywom polškim (19 p.)... Rialystok 
ktory wr roku 1897 wedlug danrrych spisu, 
mial 66.632 mieszkancow... w tem žydow 
66%, Polakow — 18% (21 p.) (Daugelyje 
okolicų (Vilniaus gubernijoje) senieji dar 
kalba lietuviškai, vaikai jų graibstosi gu
diškai, o anūkai jau kalba lenkiškai, nes 
sugudėjęs lietuvis greitai paveikiamas 
lenkiškos įtakos... Balstogė 1897 m. pagal 
statistinius duomenis turėjo 66032 gyven
tojus... iš jų žydų tovo 66%, lenkų — 
18%).

(Rus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti **N a u j i e n a s”
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ NOSIES 

IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

MM W. 63rd BTREEf 
Ofiko tolaf.: PRospect 8-3229 

Rezid. tolei: WAIbrook 5-5076 
Kasdien nuo 10 iki 12 vai ryto, 

nuo 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždaryta.

Raz. tol. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 S®. Pula«x| Rd. (Crawford 

Medical Buildins). ToL LU 5-6446 
Priima Ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Pasaulio ir Amerikos li<
Medicinos žutnal&s išeivijoje 

pirmu numeriu pasirodė 1971 
metais. Tada anam numeriui 
teko nemažai priekaištų, dėl tu
rinio ir dėl labai darkytos kal
bos.

tuviy gydytojy organas 
dicinoje, 5 puslapyje^ išspaus
dinta: **...dri H. Aimanas turė
jo ilgesnį “profesinį” pasikalbė
jimą — konsultaciją su raga
nium...’ Rodos, aiškiau būtų: 
“dr. H. Aimanas tesėjo (tęsė,

SPORTAS
Pabaltiečių krepšinio ir 

tinklinio 1972 m. žaidynės
1972 m. šiaurės Amerikos 

Pabaltiečių krepšinio ir tinkli
nio pirmenybės įvyks š. m. bir
želio 17-18 d. CIevelande, Ohio.

Varžybas vykdo Cleveland©

žybų reikalu praneša ŠALFASS 
S-gos Centro Valdyba tiesiogi-
niai klubams.

Žaidynių tvarkaraštis, adre
sai ir kitos informacijos bus pa
skelbta vėliau.

P. S. F-jos Lietuvių Sekcija 
1972 m. Pabaltiečių stalo teniso 

pirmenybės

relefu PRoopect 8-1717

DR. S. B1E21S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

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

DR. C K. BOBELIS
IR

DR. B. B. SEITON 
iNKSTŲ (R 6LAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fax Valley Medical Confer 
160 Summit St.

ROUTS 53, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2232
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
utrad., penktadieni nuo 1—5. trsč. 

ir sestad. tiktad susitarus.

Raz.: GI 1-0873

DR. W. E1S1N - EiSiNAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ . LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

5132 So. Kodai. Aven WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Ml 3-0001.

DR. NINA KRAIKEI -
KR1AUCELIUNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos, pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
1454 WEST 71st STREET

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

Tais pačiais metais pažymė
tas išėjo ir antrasis numeris. Ši
tas jau nepalyginamai įspūdin
gesnis savo turiniu, ir {kalba 
įmanomai išlyginta.

Dėl kalbos, beje, ir dabar dar 
tenka kai ką pasakyti. Antai 
viršelyje užrašyta: Pasaulio ir 
Amerikos Lietuviu Gydytojų or
ganas Nr. 2j Tas “gydytojų or
ganas” ir aną kartą kai kieno 
buvo brūkštelėtas, bet žurnalo 
Redakcija paliko jį ir antrą kar
tą. O pirmajame teksto pusla
pyje angliškai šiaip užrašyta: 
World and American Lithuanian 
Physicians Association Journal. 
Kodėl lietuviškai anaip?...

Redakcija ir ištiso žurnalo pa
aiškinimo lietuviškai neskelbia, 
nes pirmajame puslapyje tiek 
tėra: Medicina PLGS ir AUGS 
žurnalas. Suprantama būtų, ko
dėl toliau tekstuose organizaci
jos pavadinimas tik pirmosiomis 
raidėmis težymimas.

Daugelis dabar rašo įsigalė
jusiu papročiu: toks ir toks tu
rėjo pasikalbėjimą su tokiu ir 
tokiu. Ar mūsų senojo kaimo 
žmogus, geriausiai gimtąją kal
bą mokėjęs, suprastų tą “turė
tą pasikalbėjimą”? Rodos, pa
prasčiau ir aiškiau: toks ir toks 
kalbėjosi su tokiu ir tokiu. Me-

GRADINSKAS
PATI NAUJOJI 
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI 
NUSTATOMA 

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

PERKRAUSTYMA1 ‘

MOVING
Leidimai — Pilna fcpdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

(2047 W. 67th Pi. WAIbrook 5-8063

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
Ž6T8 W. 71st Si. — Tel. 73741'49 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEISUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

WOSTATOS CHIRURGIJA 
U55 WEST 63rd STREET 

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

Ofiso fofof.: 776-2860 
Naujas rtz. YtltT.': 448-5545

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR.CHIRUR&AS 
Bendra praktika Ir chirurgija 

Ofisas 2750 Wait 71 st St. 
TtU 9254296

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

. . uždaryta. , .
tat: WA 54099

į MOVING
į Apdraustas parkraustymas 

iš j va ir i v atstūmę.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
Tel.: FRohfier 6-1882

■ II ■ ■ f

11 =s
SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuvi v 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

laikė) ilgesnį “profesinį” pasi
kalbėjimą su raganium”. Arba:* 
“dr. H. Armanas “dalykiškai” 
(“iš profesijos”) ilgiau kalbė
josi—konsultavo su raganium”. 
Manau, galima ir dar kitaip 
sklandžiai tą mintį lietuviškai 
pasakyti.

Palikta ir daugiau taisytinų 
dalykų, kurių čia bent kelis pa
minėsiu. Pav. 15 psl.: “...pas 
daugelį (pacientų) skausmai su
mažėjo...” 16 psl.: “... pas šituos 
gali įvykti infarktas...” Ir dar( 
daugiau tame pačiame straips-j 
nyje tų “pas juos”, “pas ku
riuos’”’... O anuodu sakinius pri
tiko rašyti: “... daugeliui (pa
cientų) skausmai sumažėjo...” |
— “...šitiems gali įvykti infark- .
tas...”

Vienoje gimnazijoje mokiniai 
išdykaudavo: “Kiek pas tave 
ausų?” Tam atsakymas:) — “O 
ar tu pas mane pasidėjai?” Ar
ba: “Kiek pas arklį uodegų ?b
— “Arklys uodegų sandėlio ne
laiko”. Beje, lietuviškai: eini 
pas ką, padedi ką pas ką, randi 
.ką pas ką...

65 psl.; “Po susirinkimo įvy
ko vakarienė, kurią pravedė.;., 
dr. S. Budrys”. Ar vakarienė 
gali įvykti, atsitikti?

Rodos, paprasčiau: buvo vaka- 
rien. buvo patiekta, suruošta va
karienė. Ir tą pravedimą jau 
reiktų keisti. Mums kalbos mo
kytojai aiškindavo: Pro mane 
kiškis prabėgo. ‘ Parodoje arklį 
pro šalį pravedė žinovams paro
dyti. Pro estradą pulkininkas sa
vo pulką pravedė. O vakarie
nei gal geriau hutų vadovauti. 
Arba: vakarienės vadovas, šei
mininkas buvo X. Gal yra ir 
dar geresnis žodis tam pravedi- 
mui pakeisti.

80 psl.: “Studijas pradėjo Lo
uisville universitete biologijoj 
iki bakalauro”. Argi galima stu
dijuoti biologijoje, matematiko
je, geografijoje, lietuviu kalbo
je?...

82 psl.: “Dr. Romas Kačins
kas... gavo daktaro laipsnį kli
nikinės psichologijos srityje”. O 
sritis, anot žodynų, yra krašto, 
teritorijos dalis; tarpas, ruožas; 
apygarda, provincija, regibhas, 
plotas. Mokslas taip pat dalina
mas į sritis: medicinos, matema
tikos, filosofijos sritis..-. Bet kai 
tuos mokslo dalykus studijuoja, 
jau sako: mediciną, matema
tiką, filosofų ą.i. žmonės papras
čiau ir apie tuos laipsnius pasa
ko; gavo medicinos daktara ; ga- ■

Latvių Sporto Klubas “Stars”.
Žaidynių programoje — krep

šinis vyrams ir jauniams A 
(1953-55m. gimimo), tinklinis 

— vyrams, moterims, jumorams 
(1951 m. gim. ir jaunesniems) 
ir mergaitėms A (1953 m. gim. 
ir jaunesnėms).

Ryšium su olimpiniais me- 
šios varžybos pavadintos “Bal
tic Olympic Commemorative 
Springs Games”. Jos dedikuo
jamos olimpinių žaidimų prisi
minimui protestuojant, kad Pa
baltijo tautos dėl Sovietų Są
jungos Okupacijos nėra leidžia
mos save atstovauti olimpiniuo
se žaidimuose.

Kaip svečiai šiemetinėse pa- 
baltiecių žaidynėse dalyvaus ir 
ukrainiečiai.

Kiekvieną tautybę atstovaus 
atitinkamos šakos rinktinė, re
prezentacinė komanda.

ŠALFASS-gos Centro Valdy
bos pavedimu, lietuvių rinkti
nes sudaro ŠALFASS-gos Krep
šinio ir Tinklinio Komitetai, ba- 
zuoj antis Šiemetinėmis žaidynė
mis, įvykusiomis balandžio mėn. 
CIevelande.

Smulkias instrukcijas šių var

inis visomis parašas: “Išlaisvin
tos moterys...” Kodėl jos “iš
laisvintos”, ten nebuvęs nesu
prasi.

46 psl. du akiniuoti vyrai to
lyn žiūri, po jais mįslingas para
šas: Rimti klausytojai arba 
“kaltas ar nekaltas”? Tame pa
čiame puslapyje žemai, atrodo, 
sėdi trys prezidiumo nariai, o 
šalia jų kairėje vienas kalba. 
Aukščiau kalbėtojo parašas: 
Paskaita suvažiavimo dalyviams, 
kaip elgtis gerame viešbutyje. 
Tą parašą, atrodo, reikia suvok
ti netiesiogine prasme. Tik ar 
tokiu atveju čia nebus apsijuo
kę patys redaktoriai...

47 psl. žemai vienas dalyvis 
abiem rankom užsidengęs vei
dą. Aukščiau jo parašas: Žvilgs
nis į suvažiavimą pro tarppirš- 
tį... Kažin ar ne patogiau taip 
užsiėmus veidą dėl ko nors su
sigėsti arba pasnausti, nes pirš
tai suglausti...

Medicinos humoristiniai pus
lapiai, išskiriant minėtąjį eilė
raštį, atrodo gana blankūs, at
seit, medicinos daktarai gyvu 
humoru nepasižymi.

Bendrai — šitas Medicinos 
numeris brandesnis už pirmąjį.

J. P. K.

1972 m. š. Amerikos Pabal
tiečių stalo teniso pirmenybės 
įvyks šeštadienį, gegužės 27 d. 
Toronte, Ont.

Varžybas vykdo ŠALFASS-gos 
stalo teniso komitetas, vadovau
jamas Sigito Krasausko.

Pirmenybių programa: vyrų 
ir moterų komandinės varžybos. 
Vienetai — vyrų, moterų, jau
nių ir mergaičių. Dvejetai — vy
rų, moterų ir mišrus.

Komandinėse varžybose kiek
vieną tautybę atstovauja repre
zentacinė rinktinė.

Individualinėse varžybose da
lyvavimas yra atviras visiems 
žaidėjams. Prieauglio klasių žai
dėjams leidžiama dalyvauti ir 
suaugusių klasėse.

Šiose varžybose dalyvauti yra 
pakviesti ir ukrainiečiai.

Pirmenybės vyks Toronto 
Table Tennis Centre, 337 Spa- 
dina Avė., Toronto 2 B, Ont.

Varžybų pradžia 9:30 AM. Re
gistracija nuo 9:00 AM. Užsi
registruoti galima atvykus 'į 

varžybas. Informacija gauna
ma šiuo adresu: Mr. S. Krašaus^ 
kas, 32 Pasadena Gardens, To
ronto 325, Ont. Telefonas: (416) 
766-5367.

Lietuviai žaidėjai kviečiami 
kuo skaitlingiau dalyvauti.

P. S. F-jos Lietuvių Sekcija

Suuiiinkiinų ii jji ^engimų
PRANEŠIMA!

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

Eugenija Strungys, nut. rašt

— Lietuviu Žagarės klubo narių 
susirinkimas įvyks sekmadieni, gegu
žės 28 diehą 1:00 vai. popiet Holly
wood salėje, 2417 W. 43rd St. Visi 
nariai ir narės malonėkite dalyvauti, 
taip pat nepamirškite Užsimokėti klu
bo nario mokesčius. •

J. Keturakis, rašt.

— Lietuvių Filatelistų Draugijos 
"Lietuva" priešatostoginis narių su
sirinkimas Įvyks gegužės 30 d. 7:30 
vai. vak. Jaunimo 'Centre. Bus svar
stomi būsimos parodos svarbūs reika
lai. Kviečiami nariai ir svečiai gau
siai dalyvauti. Valdyba

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI ■NAUJIENAS1

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Unksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antkar 

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės. 

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Mariam Ava. — 586-1220

GUŽAUSKŲ
G£L£S VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GtLINYtlA 
2443 WEST 63ro STREET 

Talafonal; PR 8-0833 Ir PR 8J»34^

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

EUDEIKIS
SENIAUSIA LR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
'UiFiH.mi munumin.~L.jn »tt nvnmmrramnmv • twnmuimin

TĖVAS IR SŪNŪS

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-1

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKO!
ADUCONDTHONRS KOPLYČIOS

REpubUe 7-8603 REpubfie 7-3ML

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID 
1605-07 So. HERMITAGE AVENUE 

Tel: YArd. 7-1741-1742

1330-34 So. CALIFORNIA AVENIJF
telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOl'LViO?

NARIAI:

T i ž r 
i

DR. VYT* TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tat: PR B-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

Ve Tu mos on i s, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 2454 WEST 71st STREET 

Ofiso talaf.- HEmlock 4-2123 
Ravld. Gibson 8-6195

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

p. Šileikis, o. p.
MFI ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

V Aparatai - Protezai. Med. Bap 
dažai. Speciali pagalba ko jom t 

w (Arch Supports) ir t. t

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

Telef.: PRospect 6-5084

FOREST FIRES HURT 
CUR FOREST FRIENDS

Oat Ejm Po 8efen«
against the txteleu use of fin*.

So please follow Smokeys AACr 
Alv*yi bold marcbei till ookL 
Be mre drown all campfiret, 

■dr the ashes, and drova 
them ■earn. Crash <H 

amoicM dead net.

Pienei Only yon eta 
prerem forest fire*

ve, įsigijo daktaro laipsnį iš kli- f 
nikinės psichologijos (srities).
O ano vietininko (linksnio), jau 
dabar daugelio vartojamo, rei
kėtų atsisakyti. I

Kaip prie lietuviškos pavardės 
suprasti tokius vardus, kaip 
Bruno (66 p.), James (80 p.) ?...

šiame Medicinos numeryje yra 
keletas įdomių medicinos moks
lo straipsnių. O toks straipsnis, 
kaip dr. Elenos L. Liatukienės 
“Kasdieninis maistas ir jo įta
ka dantims”, kiekvienam skai
tytojui įdomus ir naudingas.

Forumo skyriuje K. Valteris 
gana taikliai pasisako apie “Ar- 
mano (redaktoriaus) naujagi- 
mf’ (Mediciną). .

45, 46 ir 47 puslapiai, atrodo, į 
kaip ir juokų puslapiai. Fir-į 
miausia, 45 p., dr. K. Ambrozai-! 
Čio eilėraštis “Mixtura nervina, 
'arba Suvažiavimo potpourri”, I 
prasidedąs žodžiais:
Sveiki, drangai, po 30 metų 
Vėl suvažiavę į šaunų Prerrą!...

čia pat ir vieno suvažiavimo 
'dalyvio atvaizdas: atrodo, lyg KUNIGO LIC. DOC.

Chicagos
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių

TURIME 
KOPLYČ;hS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

AMBULANCE 
PATARNAV- 
MAS TIENą 
IR NAKTĮ

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III. Phonė: Ol.ympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CAMFORMA AVE. Phone: LAfajeCe 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 Soi UWAN1CA AVE. Tel.: YAms ML>o-n3S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

23Ž4 WEST 69th STREET REpubhr 1-1213
2314 WEST 33rd PLACE Virginia 7-667C

11028 SVUTHVVEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410

1

1

I

tas dalyvis snūduriuoja, lyg gal
vą nuleidęs žiūri į savo ranko
galį. Po juo parašas: Susikau
pimas.-..

47 psl. viena moteris užsimer
kus. Ar ji galvą iškėlusi miega, 
ar fotografas taip patogiai užsi
merkusią pagavo, šalia jos dar 
dvi tolyn Žiūri iY šypsosi. Po jo-

JONO PAUPERO, 
buvusio Ziono Liuteronų parapijos klebono, vienų metų 
mirties prisiminimas įvyks sekmadienį, gegužės 28 dieną, 
HMM) vai. penial dose. Iškilmingas pamaldas atliks dabar
tinis parapijos klebonas Jonas Juozupattis. Kviečiame Vi

sus atsilankyti į Šias pamaldas.
f __________________ _____ :___________ I

P. J. RIDIKAS
33M So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

I

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
19821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-Ž2Ž8 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
Snwtto Heihmd, Dlinoto
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IT Jaunimo Kongresui 
artėjant

Antanas Kizlauskas II PLJK 
Peticijos komisijos pirmininkas 

ir Komiteto narys

Jaunimo Kongreso komitetas 
ruošdamas Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresą, be kitų dar
bų, rįžtasi šį kongresą atžymėti 
ir reikšmingesniais Lietuvos 
laisvinimo darbais.

Vienas iš tokių darbų, tai 
peticijos paruošimas ir parašų 
rinkimas. Peticija, ruošiama 
Jaunimo kongreso, bus taikoma 
Jungtinėms Tautoms ir bus 
Įteikta šį rudenį, audiencijoje 
su Jungtinių Tautų Visuotinio 
susirinkimo pirmininku.

Parašų rinkimas vykdomas 
per II PLJK atstovus. Jaunimo 
Metų komitetus, per Lietuvių 
Bendruomenę ir Pabaltijo tau
tų organizacijas. Peticijos teks
tas yra išverstas ir į tų kraštų 
kalbas, kuriuose peticijai ren
kami parašai. Peticijoje bus 
prašoma ištirti rusiškojo oku
panto kolonializmą ir nesibai
giančius žmogaus teisių pažeidi
mus bei iškelti Pabaltijo apsi
sprendimo teises.

Talkininkaudamas Jaunimo

t Kongresui, Peticijos komisi jai 
vadovauti suliko mž. Antanas 
Kizlauskas. Jis yra gimęs Vo
kietijoj (1918 m.), Chicagoje 
baigė St. Ignatius Prep, gimna
ziją ir 1970 m. University ef 
Illinois. Studijavo ir baigė inži
neriją. šiais metais numato 
įgyti inžiner. Magistro laipsni.

i Be to, yra baigęs Aukštesniąją 
Cicero lituanistinę mokyklą. 
Priklauso Lietuvių Skautų Bro
lijai ir yra Studentų Ateitinin
kų Chicagos Draugovės vicepir
mininkas. Studijuodamas da
bar dirba tyrimų asistentu. 
Turi pasiryžimą siekti daktara- 

į to laipsnio, profesoriauti uni
versitete, arba dirbti research 
(lyrinio) srityje.

Peticijos komisijoje dar dir
ba jaunieji talkininkai: Daina 
Gelažiūtė, Lina. Kriaučiūnaitė, 
Vytautas Stanevičius ir Ginta
ras Aukštuolis.

II PLJK Inform, k-ja

HELP WANTED — MALE
Darbininky Reikia

M E C H A N I C
with experience on packaging and 
processing machinery wanted by firm 

that rebuilds same. 
Near south side location.

CaU JOHN
518-4133

REAL ESTATE C

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

A. G. AUTO REBUILDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žonri. Darbas atliekamas sąžininga) 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai 

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

TEL. — 7765888
Anicetas Garbačiauskas, sav TRUMPAI

lOillSIKIIlKEEIlIIlIllKlillllllHHElIl!

KARALIAUS MINDAUGO MEDALIS
Tai antroji Lietuvių Fondo medalių laida, skirta pagerbti istorinės Lie

tuvos valstybės Įkūrėją, KARALIŲ MINDAUGĄ, minint atkurtosios Lietu
vos nepriklausomybės paskelbimo 50 metų sukaktį.

Medalis išleistas Lietuvių Fondo dešimtmečio — 1972 metais.
Medalio projektas ir gipso modelis stulptoriaus — Vytauto Kašubos 

darbas.
Medali kaldino Franklin Mint kalykla. Ji kaldino ir Lietuvos 3-jų 

zidentų medalį 1968 m.
Pre-

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

SECRETARY
OFFICE MANAGER 

wanted to coordinate office 
paper work, advertising and 

billing. Near south side location.
Call JIM 518-1133

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

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

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVICIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Avė, PRospect 8-2233
WANTED TO RENT

Ieško butp

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

Parko apylinkėje. Tel. 925-8865.

k ■_*-»'•- *^S ,X\dfir-jcS

Medalis pagamintas iš sidabro. Skersmuo natūralaus dydžio 39 
Užsakyta tik 1000 vienetų.

Parduodama medalio kaina $12.50
Su reprezentacine dėžute — $15.00. Pašto išlaidoms pridėti 50 centų.

Užsakymus su čekiu, Lithuanian Foundation vardu, siusti LF adresu:
2422 West Marquette Rd., Chicago, Illinois 60629.
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Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina 85.00.

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už $5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrištą) už $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago 8, UI.
—............ ...................... ■ - ■ — - -■»

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St., Chicago, UI. 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas {vairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.V.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
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 Certifikatal.

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pieus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metu patyrimas.

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

J. A U G U S T A I T I S

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusi, knyga. Kaina S1.50

Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpi, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos. Si 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 persiųsH $1.50 čekį 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

— Mero Richard J. Daley ofi
sas išsiųs oficialius pakvieti
mus visoms Amerikos, Kanados 
ir užsienio tautinių šokių gru
pėms būti Laisvojo Pasaulio 
Lietuvių Tautinių šokių šventės 
proga Chicagos miesto svečiais.

— Remigijus J. Valaitis, ilgus 
metus buvęs Draugo administ
ratorius, ketvirtadienį mirė nuo 
širdies smūgio.

— šį savaitgalį, gegužės 27— 
29 d. Sheraton viešbutyje, 8600 
Merriman Rd., Detroit, Mich., 
įvyks antisubversysinis semina
ras. Prasidės 9 vai. (ryto filmu 
apie komunizmą. Paskaitinin
kais dalyvauja komunizmo ir 
naujosios kairės žinovai: Juani
ta Castro, R. M. Bartch, Rev. J. 
D. Colbert, dr. J. Dunner, M. 
Stanton Evans, R. A. Joseph, dr. 
W. H. Judd, H. A. Philbrick, 
prof. C. E. (Rice ir dr. F. C. 
Schwarz. Seminarą remia stu
dentų organizacijos Young 
Americans for Freedom Mi
chigan valstijos centras ir sky
riai. 1

— Viktorija Bagdonaitė, Alf
redas Džiugis, Alfredas Lukins- 
kas, Liucija Masiulionytė ir Ri
čardas Rudis išrinkti atstovauti 
Argentinos lietuvių jaunimą 
Jaunimo Kongrese. V. Bagdo
naitė vra 29 metu amžiaus Pa- 
taloginės anatomijos technikė, 
priklauso Birutiečių draugijai. 
A. Džiugis, 25 m. amžiaus, stu
dijuoja inžineriją, priklauso 
Lietuvių Centro komitetui, yra 
IBM komputerių inžinierius. A. 
Lukinskas, 25 m. amžiaus, stu
dijuoja Industrijos technikos 
mokykloje, dirba komercijos 
srityje, priklauso “Rambyno” 
tautinių šokių grupei, dalyvavo 
Brazilijos ir Urugvajaus kon
gresuose. R. Rudis, 29 m., stu
dijuoja ekonomijos mokslus ir 
yra buhalteris, priklauso Ar
gentinos Lietuvių centro komi
tetui ir “Aušros” chorui, eina 
iždininko pareigas Argentinos 
lietuvių jaunimo organizacijoje.

— Viktoras Navickas, T.on- 
don, Ont., Canada, Western 
Ontario universiteto ekonomi
jos studentas, išrinktas atstovu 
į Jaunimo Kongresą. Priklauso 
Studentų ir Sporto klubams, yra 
valdybos narys ir vadovauja 
Skautų Vyčių vienetui.

— Algirdas Budreckas su žmo
na šį savaitgalį išvyksta savai
tei atostogų į Rhinelander, Wis.

— 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 
viena karta metuose atlankvti 
44 mirusių ramovėnų kapus.

♦ Dailininko Vlado Vaitiekū
no dailės meno darbų paroda 
atidaroma šių metų gegužės 27 
dieną, 7:00 vai. vak., Lietuvių 
Tautiniuose Namuose, 6422 So. 
Kedzie Avė. Darbiu siužetas — 
senovės lietuvių papročiai ir is
toriniai motyvai, šia proga ati
darymui skaito trumpą paskai
tą tokia tema: Dailės meno rai
da laiko bėgyje. Lankymo va
landos kasdien nuo 5 iki 9 vai. 
vak., šeštadienį ir sekmadienį 
nuo 1 iki 9 vai. vak. ;(Pr).

♦ Lietuvių Tauragės Klubas 
kviečia visus Į linksmą geguži
nę birželio 4 d. Onos Bruzgulie- 
nės sode, 8274 So. Kean Ave., 
prieš Tautines kapines. Gros 
K. Ramanausko orkestras. Pra
džia 12 vai. dieną.

Klubo Valdvba
(Pr).
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FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

WESTCHESTER
Ideal for Small Church organization, 
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, ^11 drapes + 
air cond. Being offered at $72,500.

GOREY REALTY 
24575015

PARDUODU 8 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 JUDSON, IND. 46366

SAVININKAS PARDUODA 
Marquette Parko apylinkėje 2 butų 
mūrini namą gerame stovyje ir su 
geromis pajamomis. Alyvinis pečius 
garu šildyti, įrengtas ^beismantas. 2 

mašinų garažas. 
Apžiūrėjimui skambinti 

448-4264 po 6:30 vai. vak.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

PARDUODAMI
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

’0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421
8200 So. WESTERN AVE.

MISCELLANEOUS FOR SALE
' Įvairūs Pardavimai

IŠPARDUODAMOS
VISOS VILNONIU MEDŽIAGŲ 

ATSARGOS
Apie 2,000 vardų 100% vilnonės me
džiagos, kurių originali kaina yra 
S7.50 už yardą, — dabar parduoda
mos tik po 2 ar 3 dol. už yardą. Bar- 

genas siunčiantiems i Europa.
L & F TAILORS 

3464 So. HALSTED ST. 
Tel. 927-3755 

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais at
dara iki 9 vai. vak.

Kitomis dienomis iki 6 vai. vak.

GLOBE REAL ESTATE
2935 W. 71st.St, Tel. 436-3676.

Turime geru pirkėjų. Reikia namų 
Marquette Parke. Prašome atvykti 

arba paskambinti.

NAMAS 8 BUTU po 3% kambariu 
— gyvena 8 žmonės. 1 Namas Mar- 
ouette Parke, gerame stovyie. Visas 
žinias duos brokeris — tel. PR 8-6916.

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet
te Parke. $21,900.

GRAŽUS 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, nauja 
šilima gazu, alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik $27,900.

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

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

fune-ups Ir f. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI f LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer
Chicago, I1L 60632. Tai. YA 7-5980

♦ Margučio radijo programa, 
minėdama 40 metų sukaktį, 
ateinantį pirmadienį. Bučo so
dyboje, Willow Springs, III., 
rengia šaunų pikniką. Pradžia 
12 vai. Veiks turtingi bufetai. 
Bus įvairių pramogų, šokiams 
gros J. Joniko orkestras. Visi 
kviečiami atsilankyti ir parem
ti Margučio veikimą. (Pr).

♦ 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- 

<ienė,
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 Tėvui Jė
zuitų koplyčioje,

12 vai. Apeigos prie paminklo. 
Kavutė Jaunimo Centro mažo- 
oje salėje.

Dzūkų Draugija kviečia vi
sus dzūkus ir jų draugus kuo 
skaitlingiau dalyvauti šioje iš- 
cilmingoje šventėje. Staliukus 
bafikėtą rezervuoti pas P. Ne

dą, telef. YA 7-5980 nuo 12 vai. 
dienos iki 7:00 vai. vak. Vėliau 
įas 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)-

♦ Jaunimo Kongresui lėšoms 
sukelti iškilą — pikniką rengia 
JAV LB Gage Parko apylinkės 
valdyba šį sekmadienį ( gegužės 
28 d.). Tėvu Marijonų sodybo
je (Clarendon Hills. Ill.). 1:30 
vai. įvyks mišios už naujuosius 
Lietuvos Laisvės Kankinius, jų 
metu giedos solistė Elena Blan- 
dytė. Po mišių įvyks kita įvairi 
gegužinės programa. Visus kvie
čia dalyvauti ir paremti mūsų 
jaunimą.

Apylinkės valdvba
(Pr).

Busas veš keleivius i 
Tautines kapines

Pirmadienį, gegužės 29 dieną, 
lygiai 9 vai. ryto, didelis busas 
veš žmones į Lietuvių Tautines 
kapines. Kelionė bus pradėta 
nuo Naujienų, So. Halsted ir 
18-tos gatvės sankryžos. Už ke
lių minučių jis sustos ties Lie
tuvių Auditorija, paims kelei
vius ir nuvažiuos iki 35-tos gat
vės. šia gatve važiuos iki Archer 
Avenue. Sustos ties Archer ir 
S. Western, Archer ir S. Cali
fornia, S. California ir 43-čia, 
S. California ir 47-ta, S. Cali
fornia ir 55-ta, S. California ir 
59-ta, S. California ir 63-eia, S. 
California ir 67-ta. S. California 
ir 69-ta, S. California ir 71-ma, 
71-nia ir S. Kedzie, o vėliau 71 
ir 79-ta važiuos tiesiai i Lietuviu 
Tautines kapines.

Tas pals busas iš kapinių iš
važiuos lygiai 4-tą vai. Į Chica- 
gą grįš tais pačiais keliais ir 
išlaipins žmones pagal prašy
mą. Kelionė į kapines ir atgal 
kainuos 83.00.

Bušui vadovaus Ch. Radvilas.

LAIKRODŽIAI |R BRANGENYBtS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TtL: REpubllc 7-194]

A. & L. INSURANCE A REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 34775
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigus automobilių draudimai.

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapoli* 
J206V1 W. 95th St.

GA 44654

♦ j« ’ Hff an* ^asoaltv Cornog,

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

M. A . Š I M 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 

kitoki blankai.

SARA IR MARIA 
Pasako ateitį ir pataria 

šeimos, biznio ir vedybų reikaluose. 
Jeigu norite būti ramūs, sveiki ir 
turtingi, aplankykite Sarą ar Maria 
ir būsite laimingos. Pasimatymui te* 
lefonuokite 296-2360 arba užeikite ’ 

9222 NORTH GREENWOOD AVE.
DES PLAINES, 

kitoj gatvės pusėj nuo Golf Mill 
Shopping Center. Niles. 

Kalba keliomis kalbomis.

Į

BIZNIERIAU KURIE GARSINASI 
<nauhenose-._turi GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

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. 505 
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. 
Greit salima užimti. $37.500.

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 Marnuette 
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 įrengtas beismantas — baras. 
Air-cond. Uždaras porčius. Garažas. 
Tuoj galima užimti. Marquette Par
ke. $23,500.

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

MŪRINIS BUNGALOW. 3 miega
mi, 12 metų, 30’ sklypas, 55-ta ir 
Massassoit. $28500

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 prie 55-tos ir Cali
fornia Ave. $54500.

12 BUTU MŪRINIS 7 metu. įvai
raus, dydžio butai. 63-čia 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
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ ’'NAUJIENAS’’




