
Nuolatinis Chicago Tribune atstovas Washingtone Willard 
Edwardas praeitą šeštadienį straipsnyje “Lithuanians a Factor 
in Talks” (Lietuviai — veiksnys Maskvos pasikalbėjimuose) aiš
kiai duoda surasti, kad prezidento Nixono derybose su Kremliaus 
valdovais Lietuvos okupacija ir lietuvių persekiojimai turėjo būti 
iškelti Maskvoje. Edwards rašo:

Washingtonas, gegužės 26 d. 
Per Geležinę Uždangą prasi
skverbę pranešimai apie naujau
sią laisvės sukilimą Lietuvoje, 
primena epizodą, kurį daugu
mas amerikiečių mieliau norėtų 
užmiršti, kaip prieš 18 mėnesių 
Naujosios Anglijos pakraštyje 
buvo brutaliai atmestas lietuvio 
jūrininko prašymas politinės 
prieglaudos.

Tie du incidentai yra susieti 
«u daugiau negu vienos mažos 
Pabaltijo valstybės žmonių lais
vės troškimais. Dėl to logiška 
yra manyti, kad kiekvienas tų 
incidentų, savo ruožtu, veikė 
prezidentą Nixona ir Kremliaus 
lyderius, šiems posėdžiaujant 
Maskvoje, ieškant tarpusavio 
skirtumų išlyginimo.

Tauta ir pasaulis buvo sukrės
ti 1970 metų lapkričio mėnesį, 
kai sovietinio tralerio radistas 
Simas Kudirka nušoko 10 pėdų 
žemyn, kaip jis kad manė, i 
laisvę Jungtinių Valstybių Pa
kraščių Sargybos laive, netoli 
Martha’s Vineyardo, bet greit 
buvo suraišiotas, negailestingai 
sumuštas ir grąžintas jo rusiš
kiems valdovams. .»

Ta Šiaurioji istorija’šiFviso- 
mis detalėmis pirmą kartą yra 
atpasakota lietuvio autoriaus 
Jurgio Gliaudos knygoje “Si
mas”, kurioje yra surinkti fak
tai iš oficialiu ir neoficialiu šal
tinių ir iš paties nukentėjusiojo. 
Knygą anglų kalba išleido Ma- 
nylands Books, Woodhaven, N.

jų tarpe — gi niekas kitas kaip 
Simas Kudirka! Valstybės De
partamentas patikrino, kad jis 
yra tas pats bandęs pabėgti Si
mas Kudirka”.

Kudirkai bausmė buvo įkali
nimas vienutėje. Tuo būdu jis 
laikinai buvo nutildytas, kaip 
buvo nutildyti šimtai jaunuolių, 
areštuotų Lietuvoje po to kai 
tūkstančiai žygiavo gatvėmis sa
vaitę šaukdami “Laisvės Lie
tuvai !” prieš Nixonui išvykstant 
į Maskvą.

Prezidentas įvertino šį pasku
tinįjį prasiveržimą ir to prasi
veržimo efektą į rusų lyderius. 
Jam buvo primintas jo paties 
ankstyvesnis vizitas Maskvoje 
1959 metais, kur jis aiškiai Įsi
tikino, kaip jautrūs yra rusai 
paskelbimams apie nerimą So
vietų imperijos satelitinėse tau
tose!

Tuomet premjeras Nikita 
Chruščiovas kartkartėmis ata
kavo viceprezidentą Nixona dėl 
ką tik Kongreso priimtos rezo
liucijos, išreiškiančios simpati
ją ir paramą “pajungtoms tau
toms”. Tuomet kaip ir dabar 
žinios apie nerimą provincijose

Praeitą trečiadienį, gegužės 24 dieną, Chicagos lietuviai suruošė demonstraciją. Kalbas pasakė ir demonstracijos 
priešakyje ėję Alto pirmininkas Dr. Kazys Bobelis, Lietuvos generalinė konsule Juzė Daužvardienė, vysk. Vincen

tas Brizgys, kun. Adolfas Stašys, ponia Pakalkienė ir kiti.
. ? L Foto V. Noreikos

BERLYNAS. — Vakarų Vokietijai ratifikavus sutartis su 
Maskva ir Varšuva, pajudėjo ir abiejų Vokietijų santykių page- 

‘ rinimo klausimai. Penktadienį abi Vokietijos pasirašė savo pirmą 
sutartį, kuri aptaria keliones iš vienos valstybės į kitą. Bonos 
atstovas tos sutarties pasirašymo ceremonijoąe Egon Bahr pa
skelbė, kad birželio 15 dieną prasidės naujos derybos dėl santy
kių tarp abejų Vokietijų.

Bona nėra formaliai pripaži
nusi Rytinės Vokietijos, tačiau 
Berlyne pasirašyta sutartis nesi
skiria nuo kitų panašių sutar
čių tarp dviejų suvereninių val-

Rizikuodamas savo gyvybe, 
bandydamas pabėgti, Kudirka 
paprastai tikėjo, kad jis tuojau 
ras pasigailėjimą ir saugumą 
šiame laisvės krašte.

Vietoje to jis rado biurokrati
nio bukaprotiškumo ir bailumo 
kombinaciją bei tarptautinių 
Įstatymų nežinojimą, kurio re
zultate jis buvo išduotas.

Valstybės Departamento mo
tyvas buvo kad jis neatitinka 
sąlygoms suteikti politinę prie
glaudą — baimė, kad jo priglau
dimas gali pakenkti deryboms 
su rusais dėl žuvavimo teisių.

Pasipiktinimo banga siubte- 
rėjo per visą kraštą. Niekas ne
buvo tiek pasipiktinęs, kaip pats 
prezidentas Nixonas, kurs vie
šai pasmerkė atsakinguosius pa
reigūnus ir privačiai pasižadė
jo, kad toks tupčiojimas ir silp
numas niekada daugiau nebepa
sikartos akistatoje su komunis
tiniais oponentais. Tą ryžtą jis 
nusivežė Į Pekiną ir Į Maskvą.

Kudirka 1971 m. gegužės mė
nesi sovietiško teismo buvo nu- 
smerktas 10 metų prievartos 
darbų-lageryje.

Dramatišką tam incidentui 
paraštę suteikė N. G Nyerges, 
Santa Monica, Kalifornijoje. Jis 
neseniai rašė, kad Londono 
Times pranešimu grupė Sovietų 
politinių kalinių prievartos dar
bų stovykloje Potma, kreipėsi 
Į Tarptautinį Raudonąjį Kryžių 
su prašymu palengvinti jų sun
kią būklę,, žiaurų su jais elgesį, 
medicinos pagalbos stoką ir ka
lėjimo vyresnybės sąmoningai 
vedamą badu išmarinimo politi-

“Devynios drąsios sielos pa
sirašė tą peticiją”, rašo Nyer
ges”, ir spėkite, kas buvo vienas

užgavo jautrius .Kremliaus ner-fstybių.- -V:.ydklėtija-fiesireifgia' 
vus.

Būtų pertoli siekti manant, 
kad tiedu epizodai suvaidino 
nors mažą rolę Maskvos konfe
rencijoj ? Pažeminantis fiasko 
— Kudirkos mėginimas pabėg
ti — sustiprino Nixono ryžtą ir 
dabar laisvės žygis Lietuvoje ne
galėjo praeiti nepastebėtas kaip 
vienoje taip antroje pusėje.

Reikia tikėti, kad Kudirka 
savo vienišame narve, tas nenu
slopinamo laisvės siekimo sim
bolis, vieną kurią dieną gaus pa
justi, jog tai yra galima. Ve
damas į kalėjimą jis ištarė vie
nintelį norą — “nepriklausomy
bės mano tėvynei”.

Jis yra gyvas įrodymas, kad 
laisvės troškimas tol nebus pa
tenkintas, kol bet kuri žmoni
jos dalelė tebeturės kęsti prie
spaudą.

Sovietų žydai 
neturi problemų

MASKVA. — Novosti žinių 
agentūros spaudos konferencijo
je užsienio korespondentams, du 
amerikiečiai žydai išėjo iš salės, 
protestuodami prieš sovietų val
dininkų aiškinimus, kad Sovietų 
Sąjungoje nėra jokios žydų pro
blemos. Tarp atsakinėjusių Į 
klausimus buvo ir Aleksandr 
Chakovsky, “Literatumaja Ga- 
zieta” redaktorius, pats žydas. 
Jis aiškino, kad sovietų žydai 
turi pakankamai savo laikraš
čių paminėdamas tik du: Bi- 
robeidžane leidžiamą “Stem” ir 
Maskvos “Sovetiš Heimland”.

Chakovskis suminėjo visus iš
sišokimus prieš žydus Ameriko
je ir patarė korespondentams 
pirma išstudijuoti žydų padėtį 
Amerikoj, o tik paskui susirū
pinti žadais Sovietų Sąjungoje. 
Du Amerikos žydai korespon
dentai po to išėjo iš salės.

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
premjeras Chaban-Delmas lai
mėjo 368-69 balsais parlamen
to pasitikėjimą.

skirti ambasadoriaus Rytų Vo
kietijai, sakydama, kad dviejų 
vokiečių tautos valstybių santy
kiai negali būti kaip kitų vals
tybių, o turi turėti specialią for
mą.

Rytų Vokietija pirmą kartą 
pažadėjo pasirašytoje sutarty
je išleisti savo piliečius važiuo
ti į Vakarų Vokietiją “labai svar
biais atvejais”, kaip giminių 
rimtos ligos, laidotuvės ar gimi
mai.

Rytų Vokietija šiemet daly
vaus Muenchene ruošiamoje 
Olimpiadoje. Vis daugiau pa
saulio valstybių užmezga su Ry
tų Vokietija diplomatinius ry
šius, tačiau kai kurios tarptau
tinės organizacijos, jų tarpe 
Jungtinių Tautų Pasaulio Svei
katos organizacija, komunisti
nės Vokietijos nelaiko pilnateise 
nare. Švedijoje organizuojamo
je Pasaulio Aplinkos konferen
cijoje Rytų Vokietija nepakvies
ta dalyvauti, o dėl to tą konfe
renciją žada boikotuoti ir kitos 
komunistinės šalys.

Minėjo Romos 
įkūrimo metines

“II Tempo dienraštis Romoje 
bal. 23 d. pranešė apie dalyvius 
iškilmėse Campidoglio, minėjus 
Romos įkūrimo metines. Laik
raštis paminėjo, kad šalia kar
dinolo Dell’ Acqua, Apaštališko
jo Nuncijaus Carbone, kitų aukš
tų svečių, dalyvavo ir ambasado
riai valstybių:- Argentinos, So
vietų Sąjungos, Kanados, Bel
gijos, Filipinų, Alžirijos, Čekos
lovakijos ir Lietuvos. (E)

KRITIKUOJA RAKETŲ SUSITARIMĄ
MASKVA. — Amerikos prezidentas baigia savo istorinę 

kelionę į Sovietų Sąjungą, šeštadienį jis, lydymas žmonos, sekre
toriaus Rogers ir ambasadoriaus Maskvoje Beam, aplankė Lenin
gradą, kur pagerbė Il-me Pasauliniame kare žuvusius leningradie
čius, kurių apie pusė milijono guli Piskarjevo kapinėse. Sekma
dienį prezidentas turėjo pasakyti kalbą per sovietų radiją ir te
leviziją. Kalba buvo transliuojama ir JAV-se 12:30 vakare, Či
kagos laiku.

šio vizito metu Amerika pasi
rašė su Sov. Sąjunga 6 sutartis. 
Svarbiausia jų yra sutartis ap
ribojanti puolamųjų ir nynybos 
raketų skaičių. Sutartį, kurią 
dar turės patvirtinti JAV sena
tas, pasirašė prezidentas Nixo
nas ir sovietų kompartijos va
das Brežnevas. Derybos dėl šios 
sutarties vyko . iki paskutinio 
momento, nežiūrint, kad jos tę
sėsi jau pustrečių metų.

Dešinieji Amerikos politikai 
smerkia šią sutartį dėl strategi
nių ginklų apribojimo, nes ji 
esant palanki Rusijai. Sovie
tam leidžiama turėti didesnį ra
ketų skaičių — 1,618 raketų, 
prieš Amerikos 1,054. Sovie
tams leidžiama tęsti povandeni
nių laivų, ginkluotų raketomis 
statybą, kol jie turės jų 62, ka
da Amerikai leidžiama turėti 44. 
Sutartis leidžia abiem valsty
bėm turėti tik po dvi gynybos 
raketų vietas. Viena turi būti 
prie sostinių — Washin gtono 
ir Maskvos, o kita 780 mylių nuo 

■ sostinė^ A'feėrika1 '"Ša^o'" 'gyny
bos raketų antrą grupę turės 
Grand Forks, šiaurinėj Dako- 
toj.

Sutartis nenumato jokių in
spekcijų ar kontrolių, nes esą 
kiti būdai prižiūrėti, kad sutar
tis nebūtų laužoma. Amerikai 
leidžiama turėti nedaugiau 710 
raketų povandeniniuose laivuo
se. Dabar Amerika jų turi apie 
656.

Lenkai ratifikavo

BELFASTAS. — Penktadie
ni bombos š. Airijoj užmušė mo
terį ir sužeidė 25 asmenis.

BONA. — V. Vokietijos kanc
leris Brandtas kreipėsi Į gyven
tojus, prašydamas padėti poli
cijai sustabdyti bombardavimų 
epidemiją Vokietijoje. Nuo ge
gužės 7 d. Vokietijoje išsprog
dinta 16 bombų.

ANKARA. — Turkijoje su
imta 100 asmenų, kurie kalti
nami priklausymu revoliucinei 
partijai, siekiančiai perversmo 
ir komunistinės valdžios įvedi
mo.

TAIPEJUS. — Tautinės Kini
jos nauju premjeru buvo išrink
tas Chiang Kai Sheko sūnus, 62 
metų Chiang Ching Kuo. Už jo 
paskyrimą parlamente balsavo 
381, prieš balsavo 13 ir dar 13 
susilaikė nuo balsavimo.

w? * ;

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas, kurio. pavardė 
buvo Įrašyta visuose pirminiuo
se respublikonų partijos rinki
muose, jau turi laimėjęs pakan
kamai delegatų, kad būtų no
minuotas partijos konvencijoje 
kandidatu i prezidentus. Jis jau 
turi 686 delegatus,, nors nomi
nacijai reikia 674 delegatų. De
mokratų partijos nominacijai 
reikia-'turėtF -i,509 "delegatus;' 
Tiek neturi nė vienas demokra
tų kandidatas. Daugiausia tu
ri sen. McGovern — 497, Wal
lace turi 323, Humphrey — 295 
ir Muskie — 160.

NEW YORKAS. — Columbia 
universitete šeštadienį sprogo 
dvi bombos, padariusios žalos 
universiteto Įrengimams.

SEATTLE. — Washin gtono 
universiteto vyrai studentai lai
mėjo lygias teises su moteri
mis. Jų persirengimo kambary
je bus įtaisyti plaukų džiovin
tuvai. Ilgaplaukiams studentams 
tos plaukų džiovinimo mašinos 
reikalingos nemažiau, kaip mer
ginoms. Universitetui teks iš
leisti apie 2,000 dol. 6 džiovin
tuvams įrengti.

WASHINGTONAS. — Ameri- Sutartyje nenurodytos ribos di- 
ka greitai nusiųs Į Sovietų Są- (Jiesiems bombonešiams, kurių

VARŠUVA. — Penktadienį 
Lenkijos Valstybės Taryba ra
tifikavo istorinę Vokietijos-Len- 
kijos sutartį, kurioje Bonos vy
riausybė pažadėjo gerbti dabar
tines Lenkijos sienas, atsisaky
dama paskutiniame kare pra
rastų Vokietijos teritorijų.

Vokietijoje ši sutartis sukėlė 
karštų ginčų. Opozicijos partija 
susilaikė nuo ratifikavimo bal
savimo ir keliolika bundestago 
narių balsavo prieš sutarti. Len

kijoje ratifikavimas buvo auto- 
■ matinis procesas, pravestas vien
balsiai. Lenkija dabar tikisi, 
kad jos sienas pripažins ir kitos 
valstybės, ypač Vatikanas, ku
ris iki šiol naujas Lenkijos vys
kupijas ir parapijas buvusiose 
vokiečiu žemėse laikė laikino
mis, .galutinai nenuspręstomis. 

• -Ši sutartis gali atidaryti duris 
-f LehkijbsW. 'Vbkietij o'š norma
lius santykius ir padidintą pre
kybą.

ši sutartis galios penkerius 
metus. Per tą laiką bus bando
ma susitarti dėl tolimesnio gin
klų varžymo ar net dėl nusigink
lavimo. Iš viso gynybos raketų 
abi valstybės gali turėti tik po 
200. Puolamųjų raketų, iš že
mėje esančii] lizdų, sovietai gali 
turėti 1,618, o Amerika — 1,054.

ka greitai nusiųs Į Sovietų Są- (Jiesiems bombonešiams, kurių 
jungą apie 100 įvairių vėžio ba- Amerika turi 460, 0 Rusija 140. 
cilų, kurios per paskutinius 60 , Įskaitant bombonešius, abi vais
inėtų Amerikoje buvo atrastos tybės turi maždaug vienodą skai

čių atominėms bomboms nuga-ir studijuojamos. , ..........................
REGGIO CALABRIA. — šio ben-ti j taikinius priemonių. 

Italijos miesto meras gavo daug 
grasinimų, kur sakoma: “Arba

Von Braun ieško 
sunkesnio darbo

WASHINGTONAS. — Rake
tų specialisto von Braun pasi
traukimas iš Naša agentūros ir 
erdvės tyrinėjimų darbų, jo ar
timųjų žiniomis, Įvyko todėl, kad 
būsimose erdvės programose 
mokslininkui nebuvę naujų, sun
kių uždavinių. Nors agentūra 
jam mokėdavo 36,000 dol. per 
metus, bet ji neišnaudojo jo su
gebėjimų. Būsimose Skylab ir 
Space Shuttle programose von 
Braunas nebeturėjo jo sugebėji
mus masinančių uždavinių.

Von Braun, gimęs ir mokslus 
baigęs Vokietijoje, paskutinius 
25 metus dirbo Amerikoje. Jam 
vadovaujant buvo pastatyta vi
sa eilė Amerikos raketų ir svar
biausia Saturn 5 raketa, kuri ve
ža astronautus Į mėnuli.

Moksliriinkas pareiškęs, kad 
kongresui vis dažniau beside- 
rint dėl lėšų erdvės programoms, 
ateities svarbiausi atradimai ir 
pažanga bus privačiose bendro
vėse, kurių vieną jis pasirinko 
— Fairchild Industries bendro
vę.

Ginklų lenktynės po šios su- 
išvalyk miestą, išvežk šiukšles, tarties gali nesibaigti, nes su- 
sutvarkyk parkus, arba būsi nu-1 tartis leidžia senus laivus ar ra
gautas”. ketas pakeisti naujomis. Negali

keistis tik raketų skaičius, bet 
.................................  gali gerėti jų kokybė. Amerika 

jau turi raketų, kurių kiekvie
na gali nešti tris ar daugiau at
skirai nutaikomų bombų — už
taisų. Todėl mažesnis Amerikos 
raketų skaičius visai nereiškią 
mažesnio jų pajėgumo. Bendru 
sprogstamųjų užtaisų skaičiumi 
Amerika pralenks Sovietų Są
jungą 5,700 prieš 2,500.

Prekybos klausimais nebuvo 
padaryta susitarimų, išskyrus 
komisijos sudarymą, kuri studi
juotų visas problemas. Preziden
tas Nixonas už prekybos sutarti 
reikalavo nuolaidų Vietnamo 
klausimu. Sovietų vadams ne
sutikus keisti politikos Vietna
mo atžvilgiu, prekybos klausi
mai buvo atidėti.

Vietnamą savo kalboje primi
nė premjeras Kosyginas, kalin
damas baliuje JAV ambasado-

HETDEI.RERGAS. — Vokie
čių policija ieško jaunos moters, 
kuri Įtariama dalyvavimu sprog
dinant bombą JAV armijos šta
bo pastate.

SILVER SPRING. — Sunkiai 
sužeistas Alabamos gubernato
rius Wallace jau gali pasėdėti 
kėdėje. Jo atentate gautos žaiz
dos gerai gija, tačiau jis dar ne
valdo kojų, nes yra nuo pusės 
suparaližuotas, kulkai palietus 
jo stuburą.

Vi«ni pė*fi, kiti »u«igr&dę ] įvairlautius »unkv«žimiu», piaty viatnamiečiai b«ga nuo besiarti
nančio prioJo — ii a u ris Vietnamo kariuomenės.

riaus rezidencijoje. Jis pabrėžė, 
kad reikia panaikinti Vidurinių
jų Rytų ir Indokinijos konflik
tų “šiltadaržius”.
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Now E BonAs pay 5M% interest when held to 
maturity of 5 years* 10 months (4% the first į 
year). Bonds are replaced if lost, stolen, or 5 
destroyed. When needed they cm be cashed * 
at your bank Interest is not subject to state 
or local income taxes, and federal tax may J 
be deferred until redemption.

One good reason is the PayroK Savings 
Plan. About three-fourths of all Bonds 
are purchased through the Plan. It’s 
helping Americans save more money 
than they ever dreamed they could.

That’s because the Payroll Savings 
Plan is such an easy way to save. All 
you do is sign up where you work and 
the amount you specify is set aside from 
each paycheck and used to buy UJS. 
Savings Bonds. It’s the easy way to 
build a nest egg.

You’ve got your reasons to save money. 
There’s one great way to do it painlessly. 
Join the millions who are buying Bonds 
the Payroll Savings Way.

I !TH’ XV1AN ALLIANCE OF AMERI
307 WEST 30 STREET. NEW YORK N. Y. 10001

worth of 
U.S. Savings 

Bonds.
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voje dėl Lietuvos laisvės
Didelis Margučio 

Bačiūnas dau 
veikloje
išleidęs nepaprastai stambias 
sumas pinigų. Bačiūnas yra 
davęs pagrindines sumas Mar
gučio žurnalo ii’ dienžodžio 
įsteigimui. Tos sumos, žinoma, 
keleriopai prašoko ką velionis

Jonas B, Genys, Alfos atstovas Washingtone, ir. Dr. Kazys Bobe
lis, Amerikos Lietuviu Tarybos pirmininkas. Senatorius Percy 
pareiškė, kad jis dėl ekspliozyviy Įvykiu. Lietuvoje palaiko kon
taktą su Baltaisiais Rūmais ir Valstybės Departamentu.

Olis buvo labai susirūpinęs 
dėl iškilusių skirtybių tarp se
nųjų ir naujųjų ateivių. Ieško
jo būdų, kad tie skirtumai grei
čiau išnyktų, ir visi sutartinai 
dirbtų lietuviškoje veikloje. 
Vertino naujųjų ateivių kuttb- 
rinės veiklos plotuose jie gali

jau 30 mėty tarnauja, lięjumu visuomenę! ir įsmokėją CaU 
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus- 
ffems dariams.

■ didžiausia lietuvių fratėrnalinė organizacija — duoda gyvy 
Sės apdraudę ir ligoje pašalpą,, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu/
jau tūri daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu kapitalą, 
tad jo apdraudė tikra ir saugi.Kiekvienas lietuvis čia-gali 
gauti..įvairiu klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki SI 0.000.00 f

-■jaunimui 'duoda gėrą Taupomąją Apdraudę ~ Endowment In
surance, kad jaunuolis gautu pinigus aukštojo mokslo studi 
joms ir gyvenimo pradžiai.

- 'duoda VAIKAMS ir- jaunuoliams labai pigia. 'ĘEkM apdraudė 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.
aKCTOENTALž APDKAUbA naudinga visokio amžiaus asme 
mips, rekomenduojama lietuvišku KLUBU ir draugijų na
riams., Už $1.000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į meTus *

- kuopės yra daugumoje lietuvių kolonijų Kreipkitės į kuopti 
teikėjus ir jie 'plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus

-ų- — ~ -j-'y j. į av ■ — l
Jausli spausdintas informacijas, jeigu parašysit:
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75,OCO-parašų Įteikimas Baltiesiems Rūmams. Washingtone sena
torius Charles H. Percy priima 75 tūkstančius parašu prašant, 
laisvės . ir teisingumo „Lietuvos žmonėms. Peticijos pirma atga
bentos Į senatoriaus Percy ofisą Kapitelyje ir iš čia perduotos 
Baltiesiems Rūmams. Peticijas, susiūtas į storą knygą, Įteikia Dr.

Adv. Antanas Olis buvo ne 
tik iškilus politikas, bet ir kul
tūrininkas dažnai finansiškai 
paremdamas lietuviškus rei
kalus. Jis mėgo muziką buvo 
gana gerai prasilavinęs ir ga
lėjo pasireikšti kaip dirigen
tas.. Pradėjęs vadovauti Biru
lės chorui Olis kurį laiką buvo 
to choro dirigentas. Jis diri
gavo ir per pirmąjį 1933 me
tais Vanagaičio suruoštą kon
certą Čikagoje Pasaulinės pa
rodos metu linksmajai lietuviš
kų dainų pynei. Buvo kai ką 
ir sukūręs, bet tai neišvydo 
dienos šviesos.

perijos stambiausias Šulas bu
vo didelė asmenybė, savo gy
venimu ir darbai atlikęs reikš
mingą vaidmenį Lietuvos rei
kalui.

Dirbdamas sanitarinėje įstai 
goję jis parodė didelius admi
nistracinius gabumus, padary
damas daug svarbių pagerini
mų. jis sugebėjo dar sutaupy
ti penkiolika milijonų dolerių 
Čikagos miestui. Amerikiečių 
tarpe jis buvo įgijęs populia
rumo ir daug simpatijų. Kaip 
advokatas, buvo kvalifikuotas 
užimti svarbias ir atsakingas 
pareigas vzalstybės aparate ir 
būti tinkamu kandidatu į J. A. 
Valstybių kongresą ar senatą.

Tik prisiminkime, kaip jis 
1942 metais vadovaudamas 
tautinėms grupėms sugebėjo 
sutraukti į politinį mitingą 
17.000 dalyvių amfiteatre. Ir 
tuo momentu jis pajėgė įterpti 
ir parodyti lietuviško meno 
gabalų. Amerikos Lietuvių Mi 
sijos vardu, kur buvo susifor
mavusi ir tautinių srovLų vei
kėjų, jis 1914 metais suorgani
zavo jsėimą, o 1945 metais 
sąskrydį Washingtone ir pri-, 
ėhiiriio banketą kongreso ir 
Senato nariams, stengdamasis 
juos palankiai nuteikti Lietu
vos reikalui. Ten jis, nepai
sydamas oficialių valdžios 
žmonių pasakė kalbą, niikreip 
tą prieš Sovietų imperializmą, 
užgrobusį Lietuvą ir kėlė atvi
rai teisiniai pagristų reikalavi
mus, kad rusai pasitrauktų iš 
okupuotų sričių arba bent leistų 
pravesti rinkimus sąjunginin
kų komisijos kontrolėje. Lie
tuvių didelis draugas kongres- 
manas C. M Tobey tą jo pasa
kytą kalbą, nežiūrint sutikto 
pasipriešinimo iš politikos vai
ruotojų, Įtraukti į Congresio- 
rial Records A1707, kaip ju
ridiniai pagrįstą teisę į nepri
klausomos Lietuvos 
atstatymą.

Bet Antanas Olis 
prato ir vienybės 
■siekiant Lietuvos išlaisvinimo. 
Nežiūrint ir priešingų tautinė
je srovėje nuomonių jis grižo 
į Amerikos Lietuvių Tarybą 
ir daugiau nesidavė perkalba
mas, kad jo vadovaujama tau 
tinė srovė pasitrauktų iš ben
dro visų srovių telkinio A. L. 
T-os. Kaip politikas jis pilnai 
suvokė, kiek daug svorio turi 
kreipiantis į Baltuosius Rūmus 
Lietuvos reikalais lietuvių vie
ningumas. To negalėjo Įsteng
ti nuvertinti ir Sovietų propa
ganda ar net politinis jii spau
dimas, kai atskiros lietuvių 
grupės bandydavo ko nors pa
siekti Lietuvos reikalu.

Tad susidaro Įspūdis, jog iš
ėjus iš Vliko tautinėms gru-

į desperaciją, kai tautinė sro
vė ir keli rezistenciniai sąjū
džiai buvo pasitraukę iš Vliko. 
Nerodė didelio noro pasidar
buoti organizuojamai politi
nėje srovėje reikštis tautinių 
srovių Talkai. Kartais net tų 
veikėjų adresu prasitardavo ir 
gana satyriškų posakių, kad jie 
kartais perdaug pasikarščiuo
ja. Politikoje tatai laikoma 
silpnybės ženklu. Jis nesisten
gė, kad Amerikos lietuvių tau
tinė srovė pasitrauktų iš Ame
rikos Tarybos, ar kad ALTas 
nebelemtų Vliko visą laiką tei
kiama tokia stambia finansine 
parama, kuria pasiremdamas 
tas visų srovių, partijų, rėžis-, 
fencinių sąjūdžių organizuotas 
komitetas galėjo efektyviai 
reikštis ir atlikti nemenkos 
reikšmės dalykų. Tai tautinei: 
srovei, kaip žinia, vadovavo 
advokatas Antanas Olis ir jos 
vardu Įėjo, kaip 
ninkas Į Amerikos 
Tarybą.

Dirmeikio akyse
Olis buvo didelės išminties ir 
mokantis savo gabumus pa
naudoti Lietuvos laisvės rei
kalui. Jis turėjo plačius akira 
čius politikoj. Besidarbuoda
mas respublikonų eilėse ir jų 
akyse buvo Įgijęs nemenką 
švbri. 'Jis turėjo norų, kad 
lietuviai daugiau reikštųsi 
Amerikos politiniame gyveni* 
me, o tada būtų galima daug 
daugiau atsiekti ir pačios Lie
tuvos laisvinimo reikaluose.

Be abejo, tas Margučio im-

SBRIEsE:■-*:

pėms ir susikomplektavus Į;tinkamiausiai pasireikšti 
taip vadinamą Tautinę Talką, 
jis i tai nepažiūrėjo kutenan
čiu džiaugsmu širdyje, bet po
litiko akimis. Jam nepatiko, 
kad Vlike pasireiškė tokie ne
geistini reiškiniai vienybės at
žvilgiu, ir turint visoms gru
pėms tą patį tikslą dėl srovi
nių nesutarimų nebuvo suras
tas kompromisinis kelias. Jis 
tikėjosi, kad bus susiprasta, 
parodžius iš yienps ir kitos pu
sės geros valiosi Jam, rodos, 
kėlė net susirūpinimo, kad to
ji tautinės srovės Talka "nepra
dėtų belstis Į Baltųjų Rūmų 
dūris aplenkdama ALTą. Tuo 
tikslu juk ir su Vliku bu
vo susitarta, kad Amerikoje 
Lietuvos laisvinimo reikalais 
rūpinsis sudarytoji iš visų sro
vių A. L. Taryba. Tai bus veiks
mingesnis ir tyėikšmingešnis 
būdas paveikti ūr nuteikti Bal
tuosius Rūmus Lietuvos reika
lu, nežiūrint, kurios partijos 
— respublikonų ar demokra
tų asmuo būtų prezidento pos
te. Todėl net ir savo srovės 
veikėjų spaudžiamas ir net įti
kinėjamas, jis iš A. L. Tary
bos nepasitraukė ir nedarė kie
to spaudimo, kad Vlikūi para
ma būtų sustabdyta. Jis ir to
liau buvo remiamas A., L. Ta
rybos surinktomis lėšomis. Tą 
adv. A. ,Olio nusistatymą, be 
abejo, žinojo ir dr. B. Dirmei
kis, tad ir Talkos vardu jam 
pa vestus uždavinius perteik
davo Oliui tik kaip informaci
ją, be prašymų ir jokių suges-

Chicago Savings
Association

(Tęsiny?'
To jo įspėjimo teisingumą il

gai nelaukus aš pats ant savo 
kailio patyriau. Mano rašyta
me straipsnyje apie Pirmyn 
choro dirigentą Kazį Stepona
vičių teigiau, jog jis esąs dide
lis muzikas, kai jau tas straips 
nts buvo atspaustas, aš pama
čiau, koki nemalonumą man 
iškrėtė V. Vėbra. T^n išėjo 
taip, kad Kazys Steponavičius 
yra didelis mužikas, žinoma 
skaitytojams buvo juoko. Gar
džiai juokėsi ir pats Pirmjif 
choro dirigentas, kai aš susi
jaudinęs jį atsiprašihėjau. Tik 
rai man tai buvo nemalonus 
dalykas. Aš jį labai gerbiau ir 
vertinau jau nuo lo laiko, kai 
jis šu savo Pirmyn choru 1938 
metais . lankėsi Lietuvoje ir 
koncertavo miestų salėse ir 
Kauno radijofone. Tuo džiau
gėsi ne tik klausytojai, bet to 
choro aukštą meninį lygi Įver
tino ir muzikai spaudoje gau
siose recenzijose. Atrodė kaž
kas neįtikėtina, kad Ameriko
je lietuviai gali turėti toki stip
rų, pajėgų dainos meno jungi
nį, ir kad tam chorui vado
vauja Amerikoje gimęs lietu
vis ir jo visi choristai taip pat 
gimę už tų plačiųjų marių. 
Galvojome, jei taip gali pasi
reikšti lietuviškoje dainoje ten 
gimusioji karta ir dar gali su
telkti savo išvykai tokias stam 
bias lėšas, tai ir toji lietuvybė 
Amerikoje dar nėra žuvusi.

Apie daug dalykų mudu pa
kalbėdavome. Nebuvo Įpuolęs radario J. Bačiūno. Adv. A. 

šulas J. Olis nekartą išsireiškė, kad jis 
pasireiškęs jo’A. Vanagaičiui ir jo Margučiui 

šiems reikalams yra j lietuvybės prasme labai daug 
kuo skolingas, kai kam suda
rė Įspūdi, kad jei A. Olis buvo 
toks didelis Lietuvos mylėtojas 
ir jos kultūros puoselefbjas rė
mėjas, tai esą atsitikę tik A< 
Vanagaičio apaštalavimo dė-

HEART. FUND” 

‘help Vo D r HEART

erneXtJOS TAL’PY.vio IR SKOLINIMO BENDROVĖ dėl bet koklį jūsų namo pa
gerinimų duoda paskolas nuo .$500.00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. O gal Jums 
yra reikalingi pinigai dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo natrio ir jums nu
sibodo mokėti aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus.

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

r
1

j %% PER ANNUM

□N CERTIFICATES
OF $1000

One Year Maturity

£ % PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK
ACCOUNTS
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LB AGYGARDOS SUVAŽIAVIMAS

SS

NOW INSURED TO $20,000

OJ

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

i

1739 So. Halsted St, Chicago, lit 60608

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki 220,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

> • 
b

apy- 
kai- 

ben-
Da-

Vidurio Vakarų

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

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

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608
Peter Kazanauskas, President Phone 847-7747

Knyga pasirodys šio birželio 
pradžioje.

Tėvas snaudžia, o sūnus meškerioja prie ramaus Texas ežero, ta
čiau kitoje jo pusėje šiai gamtos idilijai grasina modernios pra

monės bokštai.

Pranešimai buvo gerai pa

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

Per Annum

Dėl Bendruomenės veiklos 
nuogąstauti neverta, nes at
rodo,, kad ką patys statom vėl 
patys griaunam, regis, dėl to, 
kad turėtumėme ką veikti ir 
tąja veikla didžiuotis. Aiškiau
sia griovimo ir statymo simp
tomai atsispindi Lietuvių Ben-

wo».wff|ųi|

suvažiavimas gegužės 14 d. Či
kagoje.

VALDYBOS PRANEŠIMAI
Išsamius

apygardos valdybos veiklos 
pranešimus padarė valdybos 

.------------- x---- pirmininkas Jonas Jasaitis, švie
druomenėje. Jeigu viena vai- timo vadovas Andrius Juške- 
džia Bendruomenės vežimą vičius, iždininkas Antanas Bū- 
stumtelėjo pirmyn, tai kita vėlįga ir šv. Kazimiero lietuvių ka- 
traukia atgalios, štai pavyzdys, j pinių k?to pirmininkas Algis 
Jeigu Jasaičio laikais per šeše- Regis.
rius metus į Bendruomenės ta
rybos balsuotojų skaičius pa- ruošti (pirmininko ir iždinin- 
kilo nuo 4500 iki 9100, tai BrJko .išspausdinti ir visiems su- 
Nainiui tris metus papirminin-1 važiavimo dalyviams Įteikti) 
kavus rinkimuose balsuotojų ir apimantys didžiumą valdy- 
skaičius geru tūkstančiu suma
žėjo ir tai su newyorkincmis 
kombinacijomis, be jų būtų 
krista dar daugiau. Užtat 
Nainiui už gerą bendruomeni
nę veiklą dabartinis prezidiu
mas per sesiją medalį padova
nojo.

Statymo ir grivimo šešėlyje 
vyko ir LB Vidurio Vakarų bus: nuolatinis rūpestis litua- 
apygardos apylinkių atstovų mistiniu švietimu, pastangos

bos veiklos.
Kaip rodo pranešimai valdy

bos veikla buvo plačiai api
manti. Ji suskirstyta į dvi pa
grindines dalis, tai veikla tarp 
lietuvių ir už lietuvių bendruo
menės ribų.

Valdybos veiklos baruose 
matome atliktus tokius dar-

SAVE AT

Mutual Federal 
Savings aną Loan

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY

aa

&
££ REGULAR
4) PASSBOOK 

ACCOUNT
Per Annum

laikus,
ir laumės 
laukus...

S. Petersonienė

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

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 8 pasakos ir DVY 
NUKĖS, 34 psl su 8 apsakymėliais iš valku pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 d'oL

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

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psL, $1,80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvu Žemėje. Labai gražus leidinys 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psl, kaina 5 doL

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 doL

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

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai 
čiai bendravo su savo dievais, 54 psL, $1.00.

i •.
Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 

Įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk
lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

sutelkti didesnį mokinių skai
čių į lituanistines mokyklas, 
mokyklų finansinis rėmimas, 
sporto šventė, rūpinimasis 
apylinkių gyvavimu, rengimas 
minėjimų, spaudos mėnesio 
organizavimas, prisidėjimas 
prie Bražinskų — Kudirkos — 
Simokaičių bylos, organizavi
mas dalyvavimo paregtųjų tau
tų savaitėje ir Čikagos gaisro 
šimtmečio minėjime, suorga
nizavimas parodų ir programų 
Ford Citv krautuvių centre ir 
daug kitų išvardintų ir neišvar 
dintų darbų.

Suvažiavimo dalyviai apy
gardos valdybos veiklą gerai 
Įvertino ir išreiškė padėką.

ŠEŠĖLIAI Iš 'VTRŠAUS
Apygardos valdyba atliko 

daug ir pasigėrėtimi darbų. Pa
sigėrėtina ir tai, kad kai kurie ', 
darbai atlikti kartu su Čikagos 
Lietuvių Taryba. Reiškia, šios 
svarbios organizacijos Čikago
je išsitenka, jų veikla nesiker
ta, bet gražiai suderinta. De
ja, kaip matyti iš pranešimų, 
apygardos valdybos veikla ir 
pati valdyba nepatiko aukš
tesnėms Bendruomenės instan 
cijoms : centro valdybai ir 
Tarybos prezidiumui.

Apygardos valdybos prane
šime ryšium su Jaunimo kon
gresu štai kas rašoma: “Cen
tro valdybai pavedus apygar
dos valdyba stengėsi sudaryti 
Jaunimo Metų komitetą Chi- 
cagai, pagrindiniu tikslu lai
kydama (kadangi Chicagoje 
yra centrinis Jaunimo Metų 
komitetas) lėšų telkimą. Nes 
mūsų apygardai paskirta su
rinkti 34.200.00 dol. kvota, šiuo 
reikalu pasitarimas su Chica- 
gos miesto apylinkių valdybų 
atstovais buvo kviestas praė? 
jusiu metų gruodžio viduryje. 
Jam neįvykus (atvyko tik trys 
valdybų pirmininkai) buvo pa
kartotinai kviestas š. m. sausio 
mėn. 5 d. šiame pasitarime bu-

vo prieita išvados, kad apy
gardos valdyba uždėtą kvotą 
stengiasi išpildyti, bet jos ne- 
išskirsto atskiroms apygardos 
apylinkėms, nes apylinkių 
valdybos yra perkrautos savo 
tiesioginiais rūpesčiais ir, kad 
apygardos valdyba ieškos tal
kininkų sudaryti komitetui, o 
aapylinkių valdybos, kiek są
lygos leis stengsis apygardos 
valdybai padėti.J

Apygardos valdybai greitai 
neradus sutinkančių į komite
tą įeiti asmenų pavedė trims 
valdybos nariams, Ant. Būgai, 
K. Rožanskui ir J. Vaičiūnui, 
komitetą Sudaryti ir pradėti 
rinkti aukas. Rinkti aukas bu
vo nutarta Balf’o pavyzdžiu ir 
nedelsiant darbas buvo pradė
tas. Taip pat buvo sudarytas 
komitetas i kuri sutiko ieiti: 
|Dr. V. Sruogienė, A. Rūgytė, V. 
Baleišytė, Dr. P. Kisielius, Dr. 
F. Kaunas, Stp. Ingaunis, kun. 
P. Patlaba ir K. Kasakaitis. 
Komitetas buvo numatytas dar 
praplėsti. Taip pat į darbą įsi
jungė visa eilė rinkėjų.

Kovo 19 d, atvykęs centro 
valdybos pirmininkas J. Gaila 
pareiškė, kad centro valdyba 
pati imsis komitetą sudaryti 
Chicagoje ir apygardos valdy
ba prašoma komitetan pa
kviestus asmenis atšaukti ir 
daugiau aukų nerinkti (jau 
buvo surinkta 943.50 dol.) To
kiu bądu apygardos valdyba 
tapo išjungta iš Jaunimo Kon
greso reikalams lėšų telkimo 
darbo”.

Kepalaitės paroda
Meno kritikai apie E. Kepalaitės 
skulptūros parodą New Yorke

Elenos Kepalaitės skulptūros 
paroda įvyko New Yorke Phoe
nix galerijoje nuo gegužės mėn. 
9 d. iki 27 d. Ji sulaukė gerų 
atsiliepimų meno spaudoje.

Art Nęws gegužės mėnesio 
numeryje nuolatinis kritikas 
Bill Beckley rašo: “Elena Ke- 
palaitė parodo didelės ir mažos 
apimties alumirfijaite sulenktų 
vamzdžių skulptūras. Jos susi
jungia ir išsiskiria į jas žiūrint 
kai apie vaikštai, primindamos 
vielų galvosūkius, kurie turi bū
ti sumaniai atsukami, kad bū
tų galima atkabinti”.

Arts Magazine gegužės mėne
sio numeryje kritikas Gordon 
Brown, taip išsireiškia: “Tarp 
skulptorių, mano aplankytų šį 
mėnesį, Elena Kepalaitė įvykdė 
patį didžiausią stiliaus pakeiti
mą. Anksčiau Lipchitz pasekė
ja, dabar ji yra pagrindiniai Įta
kojama sisteminio meno. Ji su- 
lanksto vamzdžius ir tubas Į 
formas, kurios Įvairuoja pagal 
tai ar jos sulenktos taip, kad de
šinioji pusė būtų į viršų ar že
myn. Pasikeitimui ji turėjo iš
mokti naują techniką. Ji atra
do, pavyzdžiui, jog tuščias me
talinis vamzdis prieš Įkaitinimą 
ir lenkimą, kad išvengus sulūži
mo, turi būti pripildytas smė
lio. Kai pirmas gabalas yra jau 
Įformintas, tuomet ji padaro 
visa eilę kopijų ir jas visas su
grupuoja. Originalo pakartoji
mas su jo įvairiais pasukinėji- 
mais sukuria harmoningą ritmą.

Saulius šimoliūnas

Pilietybes vadovėlis
Amerikos Taryba Tautybių 

Reikalams (American Council 
for Nationalities Service) pra
neša, kad Šiomis dienomis bus 
išleista daugeliui naujųjų atei
vių reikalinga knyga “Kaip pa
tapti Jungtinių Valstybių pilie
čiu” (How to Become a Citizen 
of the l’nited States). Pirmą 
kartą ši knygelė buvo išleista 
1922 metais ir naudingai pasi
tarnavo per dvi gentkartes imi
grantams patapti JAV piliečiais. 
Dabar išleidžiamoji yra jau 21- 
ji laida, naujai peržiūrėta ir pa
pildyta visais potvarkiais, įsta
tymais ir taisyklėmis, išleisto
mis per tuos 50 metų.

Knyga turi 144 puslapius, kai
na 2 doleriai, gaunama adresu: 
A. C. N. S. 20 West 40 St., New 
York, N. Y. 10018.

AMERIKIEČIAI KANADOJE
Ottawa, Ontario. — Praeitais 

1971 metais beveik dukart dau
giau amerikiečių lankėsi Kana
doje negu yra visos Kanados gy
ventojų. Kanados valdžios ži
niomis, pernai per sieną perėjo 
38,400,000 amerikiečių. Kanados 
gyventojų viso yra 21 milijonas 
ir 600,000.

Lietum taupai pt 
ir Rntno tktu

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

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

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

Kristiįonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai1’ poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

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

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

1739 South Halsted Street Chicago, HL 60608

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

Pasiteiravus paaiškėjo, jog 
apygardos valdyba paprašė 
centro valdybos, kad ši apy
gardos valdybai atsiųstų po
sėdžio protokolo ištrauką ku
riame buvonutarta apygardos 
valdvba atleisti nuo Jaunimo 
Kongresui lėšų telkimo. Centro 
valdyba Į apygardos valdybos 
raštą net nesiteikė atsakyti. 
Atrodo, kad centro valdyba 
nori iškišti į priekį Br. Nainį, 
todėl jį ir pakvietė vietoj apy
gardos valdybos.

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:

Pasirodo, kad nuo centro 
valdybos neatsilieka ir kitos 
centrinės institucijos veikian
čios Čikagoje. Ir jos solidariai 
į centro valdybos ragą pučia. 
Štai kas rašoma pabaigoje apy
gardos valdybos pranešimo: 
“Chicagoje vyko teatro festi
valis ir rengiama IV-ji Tauti
nių šokių šventė. Festivalį ren
gė LB Kultūros Fondas, o šo
kių šventę rengia specialiai su
darytas komitetas. Dėl šių įvy
kių apygardos valdyba nieko 
negali pasakyti, nes valdyba

iš jų rengimo darbe ne tik, kad 
yra išjungta, bet neturi ir jo
kio ryšio. Praeityje (pvz. buv. 
šokių ir dainų šventės) centri
nių institucijų rengiamiems 
Įvykiams Chicagoje sudarytuo 
se komitetuose būdavo ir 
gardos valdybos atstovas, 
po ryšininkas su vietine 
druomenine institucija.
bar to nėra. Susidaro vaizdas, 
kad apygardos valdyba yra ig
noruojama. Dėl to nesiskun- 
džiame, bet konstauojame fak
tą, kuris tikrai neneša naudos 
bendruomenės kilimui. Ten 
ka tik apgailės tauti’’.

(Bus daugiau)

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

UNIVERSAL 
s _______ X . _________S_______________  _ ________________

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 nuošimčiu* nuo mė
nesio pirmos.
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Pasirašytos dvi svarbios sutartys
Praeitą penktadienį, gegužės 26 dieną, buvo pasira

šytos dvi svarbios sutartys. Vieną Kremliuje pasirašė 
JAV prezidentas Ričardas M. Niksonas ir rusų komunis
tų partijos sekretorius Leonidas I. Brežnevas. Antrąją 
Berlyne pasirašė federalinės Vakarų Vokietijos valdžios 
atstovas ir rusų primestos komunistinės Rytų Vokietijos 
valdžios atstovas. Pirmoji sutartis įšaldė Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos dabartinę atominių ginklų gamybą, o 
antroji pirmą kartą leido Rytų Vokietijos gyventojams iš
važiuoti įį Vakarų Vokietiją.

Kai rusai prieš 20 metų visiškai nualino Rytų Vokie
tiją ir vietos gyventojams primetė žiaurią Ulbrichto val
džią, tai vokiečiai tūkstančiais iš rytų bėgo į vakarus. Jei
gu nebūtų pastatę specialių batalijonų sienai saugoti, o 
Berlyne nebūtų išmūriję..gėdos sienos, tai didelė dauguma 
vokiečių iš Rytų Vokietijos būtų perbėgusi į vakarus. Ko
munistai kelis kartus šventėms buvo leidę Vakarų Berly
no gyventojams švenčių metu aplankyti Berlyne atskirtus 
gimines, bet jie jokiu būdu nedavė leidimų išvažiuoti iš 
Rytų Vokietijos. Komunistai bijojo, kad išvažiavusieji 
galės nebegrįžti. Galimas daiktas, kad ir dabar, sutikus 
išleisti, leidimus išvažiuoti duos tiktai ištikimiesiems par
tijos nariams, kaip jie daro iš Lietuvos išleidžiamiems. 
Nėra jokios garantijos, kad iš “komunistinio rojaus” iš
važiavusieji norėtų vėl į jį grįžti.

Berlyne paskelbta, kad birželio 15 dieną prasidės 
abiejų Vokietijos valstybių derybos tolimesniems santy
kiams nustatyti. Iki šio meto demokratinė Vakarų Vokie
tija nepripažino komunistų valdomos Rytų Vokietijos. 
Vakarų Vokietija yra nutraukusi diplomatinius santykius 
su keliomis laisvojo pasaulio valstybėmis, užmezgusiomis 
santykius su komunistų valdoma Rytų Vokietija. Dabar 
jau pradeda derybas dėl Rytų Vokietijos atskiros valsty
bės pripažinimo. Vakarų Vokietija jau susigyveno su 
mintimi, kad gali būti.dvi vokiečių valstybės. Šių pasita
rimų metu Vakarų Vokietijai teks pripažinti ir Rytų Vo
kietijos sienas. Anksčiau Rytų Vokietijos sienos siekė 
Lietuvos sienas, bet Antrojo Pasaulinio Karo pabaigoje 
didelius Prūsų žemės plotus, kur šimtmečiais gyveno lietu
viai, rusai priskyrė prie Leningrado apylinkės. Vakarų 
Vokietija, pripažindama Rytų Vokietiją, turės pripažinti 
rusų nustatytas Rytų Vokietijos ir Sovietų Sąjungos 
sienas. -

Kaip prezidentas Niksonas, taip ir komunistų partijos

LIŪDNI LITUANISTIKOS INSTITUTO SUVAŽIAVLMO ATGARSIAI
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Pr. Skardžiaus
“Kam tai reikalinga?”

Atrodo, jog “Naujosios Vil
ties” išspausdintasis J. Balio
straipsnis gerokai padilgino Pr. 
Skardžių. Jis atsiliepė ilgu 
“Kam tai reikalinga ?” raštu, iš-

spausdintu “Draugo” mokslo 
skyriuje, Š. m. kovo 18 d. Ne 
kartą jis vėl pabrėžia, jog per
nai buvusis L. L suvažiavimas 
buvęs gausus, turiningas ir ra
mus. Vadinasi, Pr. Skardžius 
užgiria ir tas kalbas, priekaiš

sekretorius Brežnevas džiaugėsi Kremliuje pasirašyta su
tartimi, kontroliuojančia atomo ginklų gamybą. Ameri
kiečiai visą laiką norėjo, kad būtų sudaryta tarptautinė 
komisija atominių ginklų gamybai kontroliuoti, bet sovie
tų atstovai jokiu būdu nesutiko kitos valstybės atstovams 
atomo ginklų gamybos tikrinti. Sutartį pasirašiusieji tu
rės pasitikėti sovietų valdžios atstovų žodžiu ir tikėti, kad 
daugiau atominių ginklų jie nebegamins. Jau kelinti me
tai pasitarimai buvo vedami Helsinkyje ir kitose Europos 
vietose, bet iki paskutinės minutės svarbesniais klausimais 
nepavyko susitarti.

Prezidentui Niksonui įvairiais klausimais teko tartis 
su įvairiais sovietų valdžios atstovais. Bet pačiais svar
biausiais reikalais — Vietnamo karo klausimu, teko tar
tis su komunistų partijos generaliniu sekretorium Leoni
du L Brežnevu. Sovietų valdžioje Brežnevas neturi jo 
kios oficialios pozicijos, bet jo galia Sovietų Sąjungoje 
yra didelė. Daugelį nustebino tas faktas, kad atomo gin
klų gamybos įšaldymo sutartį pasirašė prezidentas’ Nik
sonas ir komunistų partijos sekretorius Brežnevas. Pasi
tarimuose ir caro statytoje ir auksu išpuoštoje Kremliaus 
salėje buvo Sovietų Sąjungos prezidentas Nikolai Pod- 
gorny ir Sovietų Sąjungos premjeras Aleksejus Kosygi
nas. Sutartį galėjo pasirašyti bet kuris šių dviejų parei
gūnų, tuo tarpu pasirašė jokios oficialios pozicijos So
vietų. Sąjungoje neturįs inžinierius.

Prezidento Niksono padėtas parašas įpareigoja kiek
vieną Amerikos pilietį pildyti sutarties paragrafus. Su
tartį, aišku, turės ratifikuoti senatas, bet prezidento pa
rašas galioja. Tuo tarpu Sovietų Sąjungos . Brežnevo 
parašas neįpareigoja. Partijos sekretorių rusai bet kuria 
proga gali pavaryti arba pakeisti. Jeigu Rusijoje įsiga
lėtų trockinio komunizmo tendencijos, tai oportunistą 
Brežnevą varytų laukan. Sovietų Sąjunga jau yra sulau
žiusi labai daug pasirašytų sutarčių, ji labai lengvai ga
lės pasakyti, kad prezidentas Niksonas pasirašė sutartį 
su privačiu asmeniu, o ne su Sovietų Sąjungas pareigūnu.

Įtakingesni senatoriai abejoja, ar senatas. Kremliuje 
pasirašytą sutartį ratifikuos. Sen. Henry M. • Jackson, 
senato subkomiteto pirmininkas, visą laiką atidžiai sekęs 
pasitarimų ir derybų eigą, labai-nepatenkintas tokia 
skubia ir netikra viso reikalo pabaiga. Komiteto nariai 
žinojo, dėl ko rusai neskubėjo ir atidedinėjo. Jiems nesu
prantama tokia skubi viso reikalo pabaiga ir dar skubes
nis prezidento Niksono pasirašymas . . \ .

• Specialistai apskaičiuoja, kad dabartiniu, metu abi 
valstybės yra lygaus atominio pajėgumo. Rusai turi 
daugiau narlaivių, galinčių paleisti atominius sviedinius, 
bet JAV turi daugiau kitokių atominių sviedinių. Prieš- 
raketinių patrankų abi valstybės turi maždaug vienodą 
skaičių. Abi valstybės leido dideles sumas pinigų, kad 
atominis pajėgumas būtų galingesnis. Sutartis įparei
goja abi valstybes negaminti daugiau atominių ginklų, 
bet susitarimas yra be jokios kontrolės, ••

tus visuomenei ir organizaci
joms, kad neorganizuojamas stu
dentų siuntimas į okup. Lietuvą 
studijuoti. Taip pat jis pavyku- 
siomis paskaitomis, reikia ma
nyti, laiko ir tas, kurios, kaip 
kitų iškelta, paruoštos tesinau- 
dojant sovietiniais šaltiniais, 
tur būt, užgiria ir kalbas, jog 
lietuviams išeiviams mokslinin
kams nedera “politizuoti”.

Pakalbėjęs apie J. Balio pa
darytas klaidas, kurias jis pada
ręs kadaise apie L. I. rašyda
mas, Pr. Skardžius ilgiau su
stoja ties vadinamąja “išpažin
tim”. Jam labai patinka, kad 
L. I. nariams nebereikią dekla
ruoti, jog nesą priešingi Lietu
vos nepriklausomybės idėjai. 
Visai patylom jis praėjo pro J. 
Balio priminimą, jog 1940 me
tais, bolševikams Lietuvą oku
pavus, Pr. Skardžius politika
vęs, “Mokykla ir •Gyvenimas” 
žurnale išspausdindamas “ne
švankų straipsnį, kuriame bu
vo piktai užsipuolamas buvęs 
švietimo ministras prof. J. Ton
kūnas ir vicemin. K. Masiliūnas”. 
Ką ten tame “nešvankiame” 
straipsnyje Pr. Skardžius poli
tikavo, mes nežinome, bet jei 
Pr. Skardžius tokio straipsnio, 
kaip J. Balys primena, būtų ne
rašęs, jis būtų galėjęs tai pa
neigti. Bet dabar jis praslinko 
tylom ir ėmė aprašyti nevaly
vą, audringą ir nesuvaldomą J. 
Balio būdą, bei aiškinti, kur ir 
su kuo J. Balys susipykęs, etc. 
Tai nuosmukis nuo. mokslo te
mos prie asmeniškų dalykų. Ir 
reikia manyti, kad tuo pačiu sai
ku seikėjant atsirastų žmonių, 
kurie ir Pr. Skardžiaus būdą į 
nevalyvųjų tarpą jskirtų.

Esame spaudoje skaitę, kaip 
paties Pr. Skardžiaus užsispi- 
rusiai buvo ginamas tas nela
bai jau vykęs sudėtinis “Lie
tuvių kalbos vadovo” kūrinys, 
šiaip ar taip tos skardybės ne
prigijo, visi .ginčai dėl naujoviš
kos rašybos nuėjo jau į praeitį. 
Nemalonios lituanistikai buvo 
ir tos Pr. Skardžiaus mintys, 
kai jis stojo prieš Biržiškų ir 
Kapočiaus planą leisti Liet. En
ciklopediją. Pr. Skardžių A. Ku- 
čys pavadino “mūsų žymiuoju 
kalbininkų”, bet kaip matome, 
žymusis kalbininkas nėra ne
klaidingas, tai rodo paminėti 
“■Vadovo’’ ir enciklopedijos lei
dimo atvejai. Tad ir V. Trum
pa nerimtai A. Kųčįui “Akira
čiuose” priekaištauja, bandy
damas Pr.-Skardžių ginti.

Posūkis “Draugo” mokslo, 
meno ir literatūros priede
Į Pr. Skardžiaus “Kam tai 

reikalinga?” J. Balys atsiliepė 
dviem straipsniais (“Dirvoje”, 
bal. 5 ir. “Naujienose”, bal. 14). 
Ties jais ilgiau nesustojus, rei
kia pastebėti, jog J. Balys ne
atseikėjo tuo pačiu saiku ' ne-

nagrinėjo koks yra Pr. Skar
džiaus būdas. Lietė daugiau tik 
esmenius ginčo dalykus.

Kaip žinia, “Naujoj Vilty” bu
vo rašyta, jog “Draugo” mokslo 
skyriuje buvo spausdinami 
straipsniai apie L. L suvažiavi
mą viską ten išgiriant. Supras
ta, jog “Draugo” priedo redak
torius (K. Bradūnas) tokiais 

spausdintais raštais pritaria ir 
studijoms Vilniaus universite
te, kurias dabar labai akirati-

ninkai perša, kurios buvo perša
mos ir L. L suvažiavime.

“Kertinė paraštė” yra daž
niausiai paties redaktoriaus K. 
Bradūno bei kitų jam priim
tinų autorių raštais pripildoma 
— tai lyg redakciniai straips
niai. Vienas iš tokių, bal. 15 d, 
numeryje, pavadintas “Vilniaus 
universiteto lituanistikos diplo
mas rusų kalba”. Straipsnis pa
sirašytas Jono Vakario slapy
vardžiu. (Nukelta į 5 psl.)

_____ ■ *.KVIEČIAME I DR. P. GRIGAIČIOPAMINKLO ATIDARYMU

Dr. Pijui Grigaičiui mirus 1969 metais, kvietėme Amerikos 
lietuvius ir lietuviškas organizacijas ne gėles ant kapo nešti, bet 
paskirti auką paminklui pastatyti. Dr. Grigaitis mirdamas turto 
nepaliko, o jo šeima paminklo pastatyti negalėjo. Esame dė
kingi, kad Amerikos lietuviai atsiliepė ir siuntė aukas, kurios 
buvo skelbiamos Naujienose.

Šiandien paminklas Lietuvių Tautinėse kapinėse jau pas
tatytas. Jį suprojektavo ir biustą padarė menininkas R. Mozo- 
liauskas. Darbas gražiai atliktas. Paminklas ilgiems metams 
puoš lietuvių visuomenės veikėjo kapą.

Šių metų gegužės 29 dieną, lygiai 1 vai. po pietų, Dr. Gri
gaičio paminklas bus atidengtas, šia proga bus trumpos iš
kilmės. • z > į '• t

įę Kviečiame visus Amerikos lietuvius, prisidėjusius .prie pa
minklo statybos ir neprisidėjusius, atvykti į paminklo atiden
gimo iškilmes.

KOMITETAS DR. PIJAUS GRIGAIČIO PAMINKLUI STATYTI

\ Dan Kuraitis, pirmininkas

Algirdas Budreckas, sekretorius

Komiteto nariai:

Kostas M. Augustas Jonas Pakalka
Juozas Bacevičius Antanas J. Rudis
Eugenijus A. Bartkus Petras Stravinskas
Povilas P. Dargis Jackus Sonda
Martynas Gudelis Kostas Strikaitis
Jonas Katra Petras šernas
Feliksas Motuzas F. J. šeštokas
Euphrozine Mikažiūtė Jonas Talalas
Alfonsas Nakas Alfonsas F. Wells

VINCAS ŽEMAITIS

Lietuviški vandenvardžiai 
ir pilkapiai

Nuo Vyslos iki pat Maskvos
6

Tebūnie atlaidus skaitytojas, jei čia 
savo išvadose nueisiu truputį toliau, pa
siteisindamas sena tiesa, kad istorija yra 
gyvenimo mokytoja ir, pasak dr. Jono Ba
sanavičiaus, (žr. įžangoje) “tik savo tau
tos praeitį pažinę, geriau ir patys save 
pažinsime”. Taigi, kaip stebime, šis nu
tautėjimo, taip pragaištingas lietuvių tau
tai procesas vyksta ir iki šiai dienai, ypač 
išeivijoje, čia nepaprastai dideli vaidme
nį, tai matėme anksčiau duotose faktuose, 
vaidina religiniai dvasinė tautos padėtis, 
jos savumai, ypač religinių vadų privalu
mai. Pirmoje eilėje šalintini atsitiktinai i 
lietuvių sielovadą patekę be tinkamo toms 
atsakomingoms ir aukštoms pareigoms vi
dinio pasiruošimo (Mano pabr. V. ž.) ar 
savo būdo: garbėtroškos, savanaudžiai, in
ternacionalistai, pataikūnai savo sveti
mąją! vyresnybei. Užuot patiems, bent 
pritariamai tylėti, neturint drąsos prie
šintis, ar kovoti prieš lietuvių religinius 
skriaudėjus, savaime yra nemoralu viešai 
teisinti jų atireliginius, žalingus lietuviams 
veiksmus, sofistinio pobūdžio obstrukci
jomis. Tas gilina tik prarają tarp dvasi
ninkų ir tikinčiųjų lietuvių ir veda prie 
aiškiai pastebimo nutautėjimo ir nukrikš-

čionėjimo.
Atrodo, mūsų išeivijos veiksnių va

dovybė daro didelę, nebepateisinamą 
klaidą ir žalą, išbraukdama iš savo lie
tuviškųjų uždavinių ir rūpesčių akiračio 
labai svarbią religiniai dvasinę tautos sritį. 
Jie dėl per didelio kuklumo ir perdėto 
nuolankumo, lietuvių tautos dvasiniai re
liginę politiką paveda vesti ir tvarkyti be 
prideramos kontrolės pagal vieno, ar ke
lių tos srities pasišovusių “vadeivų” kap
rizus.

Pats laikas susirūpinti ir Įvykdyti, kad 
lietuvių katalikų gyvybiniai reikalai būtų 
tvarkomi tikrų lietuvių patriotų dvasinin
kų. Neatidėliotina susitarus su jaunimo 
organizacijomis Vatikaną įtikinti, kad lie
tuviams, kaip vienintelei katalikiškai tau
tai daug kenčiančiai už geležinės uždan
gos, yra gyvybinės reikšmės reikalas, kad 
bent jos išeivija bažnytiniai religinėje sri
tyje galėtų tvarkytis savarankiai, vado
vaujama nors trijų vyskupų (Australija — 
Pietų Amerika, J. A. V. Kanada. Vakarų 
Europa), iš kurių vienas būtų kardinolo, 
ar arkivyskupo soste (range). Ypač dabar, 
po 17.000 katalikų skundo rusų pavergtoj 
Lietuvoje, yra puiki proga mėginti tai 
įvykdyti. Kova už Lietuvos politinę laisvę 
turi eiti drauge su kova ir už lietuvių tau
tos tikėjimo laisvę, atsikratant visų sveti
mų neprašytų globėjų. Dėl ypatingos pa
dėties ta pat siekia ukrainiečiai, negrai ir 
kitos tautos. Turime budėti ir veikti, kad 
mums, besidžiaugiant ir besididžiuojant 
kultūriniais bei medžiaginiais atsieki- 

mais, nepalktumėme vien trąša svetimoms 
kultūroms tręšti, kas, kaip matėme,, ištir 
ko daugeli lietuviškų genčių drauge su 
mūsų nutautėjusia aristokratija.

6.

Dabar nors trumpai pažvelkime, kaip 
tą lietuvių (baltų) proistorę vaizduoja 
mūsų pietų — vakarų kaimynai lenkai ir 
vokiečiai. Pavyzdžiui imu lenkų Konrad 
Jazdžewskį. Atlas do Pradziejow Slawian. 
Acta Praehistorica Universitatis Lodzien- 
sis. Lodz. 1948 (tekstas) ir 1949 (20 žemė
lapių, pradedant 1300 metų prieš Kr. ir 
baigiant 1025 m. po Kr.) nurodoma, kaip 
vykęs slavų tautų ir jų kaimynų koloniza
cinis judėjimas. Pirmajam žemėlapy 1300 
— 1100 m. prieš Kr. (trečiajam bronzos 
periode autorius talpina lietuvius (baltus) 
maždaug plote buv. Neprikl. Lietuvos 
(1938) buvusiuose Rytprūsiuose iki Vyslos 
(1938) su perėjimu į vakarus nuo Vyslos 
ties Gdansku, bet jau i slavų žemes, šiau
rėje baltams tepriskiria tik pačią pietinę 
kaimyninę su Lietuva, Latvijos (buv. Kur
šo) dali. Nemuno aukštupį iki Neries 
(ties Vilnium, Narvės, Būgo upyną iki 
Vyslos vaizduoja tuštuma, už kurios — 
žemės i rytus ir Į šiaurę, skiria ugro — fi
nams, net į pietus — už Pripetės. Nuosta
bi autoriaus vaizduotė: jis to laiko lietu
vius pristato "duosniais tolregiaisb, nes jie 
palieka Vilniaus srities'plotus Į pietus nuo 
Neries neapgy ventus, kad į juos XX a. po 
Kr. lietuvių tautos renegatai Pilsudskis ir 
Želigovskis galėtų apgaulės būdu įsibrau

ti ir duoti lenkąms pagrindo savintis kaip 
senovėje lietuvių neapgyventas žemes. 

.Taip pat autorius nepaprastai duosnus ug
rų — finams priskirdamas jiems patį Ne
muno —.Neries aukštupį, visos Dauguvos, 
Pripetės upyno ir Dniepro aukštupio plo
tus, kur ugro — finų niekad negyventa.

Slavų protėvynę autorius rodo apiman
čią visą Ūdros (Oderio) upyną tarp Kar
patų kalnyno ir Baltijos jūros, tarp Vyslos 
(rytuose) ir Elbės (vakaruose), taigi patį 
centrą lenkų dabar valdomos Lenkijos. 
Į vakarus nuo taip vaizduojamų slavų že
mių yra keltai, o pačiam Baltijos pajūry 
ir dab. Danijoj — germanai. Trakai ir or- 
mianai rodomi didžiuliam plote prie Juo
dųjų jūrų.

9-tam žemėlapy (0 — 200 po Kr., anks
tybajam Romos periode). Slavų (lenkų) 
žemės tesiekia ūdros upės (už jos Į vaka
rus — germanai), rytuose slavų žemės už 
Vyslos upės maždaug iki Pąserijps upės, 
visam Vyslos upyne ir pietryčiuose siauru 
ruožu siekia Dniepro vidupį. Baltai rodo.- 
mi visam Pripetės, Dniepro, Okos, Daugu
vos, net Volgos aukštupių. Veik visas Ūd
ros upynas, Vyslos žemupis iki Pąserijps 
užimtas gotų (germanų). Prie Juodosios 
jūros skitus pakeičia sarmatai, o šiuos 
vėliau — gotai (apleidę Pabaltijį prie Vys
los ir Oderio).

15-tam žemėlapy, 568 — 600 po Kr. 
Slavai nuo Baltijos jūros tarp Elbės ir Pa- 
serijos , visam Ūdrps, Vyslos, Dunpjaus 
Pripetės, Dniepro upyne, pasiekę baltų 
žemėse Dniepro, Dauguvos, Volgos aukš

tupius; prie Okos palikusi salelė baltų, 
atrodo, galindų. Balt ai rodomi nuo upės 
Paserijos per Narvės Berezinos aukštupį, 
visam Priegliaus, Nemuno, Dauguvos (be 
aukštupio) upyne. Hunai prie juodosios 
jūros, avarai — plačiam Dunojaus upy
no vidupy. Į vakarus nuo slavų germanai, 
gotai pasiekę Italijos pusiasalį.

20 žemėlapy, 950 — 1025 po Kr.. Slavai, 
daug daugiau prasiplėtę, kaip 15 žemėla
py, šiaurėje pasiekę per Dauguvos, Dniep
ro ir Volgos aukštupius Ladogos ir Pleska- 
vos (Pskovo — čūdo) ežerus. Slavai taip 
pat rodomi dabartinės Jugoslavijos ir Bul
garijos teritorijose, Dunojaus vidupy — 
ugro — finai (dab. vengrai), žemupy — 
romanai — italikai (dab. rumunai). Prie 
Juodosios jūros — pečeniegai. Baltai paro
dyti nuo Vyslos žemupio Draventos upe, 
aukštutine dalim Narvės, per Nemuno — 
Neries aukštupį, per Dauguvos vidupį, veik 
iki Pskovo ežero. Livai (ugro — finai) 
šiauriniam Kuršo kampe, galindai prie 
Okos.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“N A U JI E N A T

Jos visad rašo
TEISYBĘ
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DR. ANNA BALIONAS 
akių, ausų nosies 

IR GERKLES ligos
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET. 
Ofiso Hhf.: PRospect 8-3229 

Rezid. tclete WAIbrook 5-5076

MIAMI BEACH, FLORIDA
SLA 57-to Šetmo dalyviams svarbios smulkmenos

Kasdien niio 10 iki 12 vaL ryto. 
quo 7 iki 9 vaL valu Tree, uždaryta.

Rez. t«l. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pula**i Re. (Crawford 

Modical Building). Tai. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinu 374-8012

Talafa PRospoct 8-17)7

DR. S. BIEZIS .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rax.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
1R

OR. B. 6. SEITON 
’HKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tblef. 6954533

Kox Valley Medical Center 
is 860 Summit St.

ROUTE 53, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisai; HEmiock 4-5849 

Razid.: 388-2233,
OFISO VALANDOS: _• 

Pirmadieniais, ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
tntrad., penktadieni nuo 1—5. treč.

ir šeitad. tiktai susitarus. ;

Rex.: Gl 84873

DR. W. EiSIN ■EISiNAS 
AKUŠĘRIJAJR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6132 So. Kodzie Ava., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Ml 3-0001.

Klausiantiems ar toli nuo Mia
mi aerodromo iki lietuvių klu
bo (3655 NW 34 st.), reikia pa
sakyti, kad mašina važiuojant 
tik 5 minutės. Tačiau atskren- 
dantiems birželio 23-24 d. nė
ra prasmės klube sustoti, nes 
klubo patalpos yra išsinuomavę 
svetimtaučiai saviems pobū
viams.

Nepatartina ir birželio 25 d., 
nes numatyti kai kurie pasita
rimai Di Lido viešbutyje. Sek
madieniais klubas yra atidaro
mas ir baras veikia nuo 2 vai. 
popiet, o užkandžiai ($1.50) 
duodami iki 5 vai.

Iš Miami aerodromo j Di Lido 
viešbutį galima visai patogiai ir 
nebrangiai ($3) nuvažiuoti au
tobusais — vadinamais Red Top. 
(Kaip juos susirasti, reikia pasi 
teiraūti earodromo tarnautojų).

Atvažiuojantiems mašinomis, 
kuriais nors šių kelių: Florida’s 
Turnpike, US Hghway N 1, N 
27, N 41, N 441 ar ir National 
Inst. N 95, reikia važiuoti iki 
195 ir sukti į Miami Beach. Per
važiavus įlanką (Causeway), va
žiuoti Arthur Goodfrey iki In
dian Creek ir sukti į pietus iki 
17 st. ir tuojau Lincoln Rd., kur 
ir dairytis Di Lido Hotel. (Ko
tely mašinų pastatymas nemo
kamai) .

Dar kartą primintina, kad Di 
Lido viešbutyje kambarius rei
kia užsisakyti iš anksto, nes ga

li laisvų ir nebelikti. Miamie- 
čiams būtų didelis palengvini
mas planavimui, jei atstovai ir 
svečiai į Seimo banketą bilietus 
užsisakytų iš anksto ($8) šiuo 
adresu: J. Alekna, 15108 NE 
9 Ave,, North Miami, Fla. 33162. 
Tel. 949-1235.

Skrendantiems SLA Šeinio 
metu į Miami, pravartu žinoti, 
kad yra tartasi su lėktuvų kom
panijomis dėl taip vadinamų 
ekskursinių bilietų ten ir atgal. 
Taip gi yra skirtumų kainoj, 
kada ir kokiu laiku norima skris
ti. Pavyzdžiui iš Bostono: ant- 
tradieniais, trečiadieniais ir 
ketvirtad. $100; pirmadieniais 
ir penktadieniais — $124; šeš
tadieniais ir sekmadieniais $130. 
Taigi, jei kas nori pasitaupyti, 
reikia pasiteirauti apie ekskur
sijų (SLA) bilietų kainas sa
vo miestų lėktuvų kampanijose.

Su balandžio mėnesiu žiemos 
atostogautojams sezonas kaip 
ir baigiamas. Tat ir lietuvių 
klube svečių sumažėja. Lieka — 
tik nuolat gyvenančių, kurių sek
madieniais besusirenka apie 50- 
60. Klube prasideda taip vadi
namas, piknikų laikotarpis. Pa
tiekiami silpnesni pietus. Mais
tą paruošia talkos būdu klubo 
narės ir nariai. Ir dažniausiai 
kas nors dovanojo bačkutę alaus 
(ypač, jei pasitaiko aukotojo 
gimtadienis). Todėl mėgstan

tieji gali už dyką ir vteną kitą 
stiklą alaus išgerti.

Per vasarą renkasi geri bi
čiuliai klube pasižmonėti, o daž
nai ir pinaklį palošti, taigi sek- 
madientio popiečius savoje ap
linkumoje .praleistu

Gegužės 7 d. buvo pirmas 
toks pinikas. Dar tebeatosto- 
gaująs iš šiaurės gydytojas bu
vo prikalbintas pasikalbėti su 
susirinkusiais įvairiais sveika
tą liečiančiais klausimais. Apie 
tai klube buvo paskelbta iš anks
to. Prisirinko virš šimto klau
sytojų, kurie daugiau valandos 
atidžiai klausėsi daktaro atsa
kymų į paklausimus. Visi liko 
patenkinti tokiu sekmadienio 
subuvimo naudingu paįvairini
mu. Beužkandžiaujant sužino
ta, kad savo gimtadienio proga 
tą dieną alaus bačkutę nupirko 
klubo pirmininkas Juozas Guss- 
Gužauskas. Susirinkusieji * su 
tikru nuoširdumu padainavo Il
giausių metų ir palinkėjo sėk
mės klubo reikalus tvarkant.

Gegužės 14 d. klubo patalpo
se buvo atšvęsta motinos diena. 
Kaip jau įprasta, pietų metų pa
tarnavo vyrai. Į šventę buvo su
sirinkę apie 170 dalyvių. Moti
noms klubo narėms pietūs bu
vo už dyką. Toks skaičius šiuo 
metu laiku reikia skaityti labai 
gausiai dalyvių.

Motinos buvo galima pagerb
ti geriau apgalvota programa. O 
bendrai kluban galima pritrauk
ti daugiau lankytojų, jei būna 
kokių nors paįvairinimų.;

P. šilas

P. Dagio visuomeninę veiklą ir

DR. NINA KRAIKEI -
KRIAUCEUUNAiTE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 Sb. KEDZ1E AVĖ.

TeleK WA 5-2670. .
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
<*įi. „-.Valandos pagal susitarimą. .

Ofiso tėte HE 4-1818 arba RE 7-9706 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

, VIDAUS LIGŲ SPEC.. 
2454 WEST 71st STREET

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

DR. FRANK PLECKAS
CPT0M6TR1STAS

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

'‘contact lenses’
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2456 WEST 63rd STREET

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

Ofiso telef.: 776-2830
Naujas rez. JeĮef.: .448-5545

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

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

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

uždaryta, ;
Rex. lel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

■endra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Gfiaa*: 2652 WEST 59th STREET 

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 
» . . .. pagal susitarimą. .

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

2454 WEST 71«t STREET
Ofise telef." HEmiock 4-2123
Rezid. tele>\. Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimu Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123, 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6135.

~ F. ŠILEIKIS, 0. P.
« ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ba> 
dažai. Spaclali pagalba ko|omr

* (Areh Support*) ir L t

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

^Jlalef.^ PRosp^t-6-5084-v

LIŪDNI LITUANISTIKOS...
(Atkelta iš 4 psl.)

Peržvelgiama Vilniaus- uni
versitete studijų galima nauda 
ir žala. Straipsnis baigiamas ši
taip:

“Ir ramiai, dar kartą, viską 
apsvarstęs, jau neabejoji, kas 
yra meškeriotojas, kieno meš
kerė, atpažįsti ir jauką ir pui
kiai žinai ant kokios spalvos ka
bliuko jis užkabintas. Ir žinai, 
kad tu žuvis”...

šitoks “Draugo” priede iškė
limas,. jog Maskva, - vilionėmis 
Vilniaus universitete studijuoti, 
meškerioja išeivius lietuvius, 
yra pažymėtinas dalykas. Tai 
puikus atsakymas visiems pro
fesoriams, kurie tokias studi
jas perša, kurie taip labai už
sispyrusiai gina, aiškindami, kad 
buvusi Lituanistikos suvažiavi
mas gerai pavykęs, turiningas...

Turingas tas L. I. suvažiavi
mas liūdnais atgarsiais, nes pa
matėme, jog kai kurie mūsų 
mokslo vyrai linkę į sovietinio 
stiliaus “politizavimą,- pamatė
me ir liūdną dalyką, kad profe
soriai savo raštuose sugeba taip 
žemai nutūpti ir savo oponento 
būdą bei asmens ypatybes ima
si nagrinėti. Rep.

GRADINSKAS
PATI NAUJOJI 
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI I
NUSTATOMA [ 

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

VDERKRAUSTYMAI

j TiU 'O V I N G |
Leidimai — Pilna apdraudt

ŽEMA KAINA
j - . R..JERINAS
‘.2047 W..671N PI. WAIbroek 5-8063

M 0V ITID 
'Apdraustai ‘bancrau.tymaa 

w H jvairlp atttump. 
ANTANAS VILIMAS 

823 Waif 34 P'.ė. 
»te FRontlbr '6-1882

^=. —.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš \V0PA, 
1490 kil. A. M. .

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

j ryto. i . ' • ; >
I . . jL- - - v . J

+eief.: HEmiock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

........... ■ -

KAS GIRDĖTI
Altą ’

Gegužės 19 d. įvyko New Yor- 
ko Altos metinis apyskaitinis 
susirinkimas. _ Į metinį susirin
kimą apyskaitos išklausyt, ją 
priimti ir kitiems metams vado
vybę sudaryti be politinių gru
pių, kviečiami ir kitų lietuvių 
sambūrių atstovai. Deja, šiais 
į. tą posėdį, be politinių grupių 
Įė /atstoviu, atėįo tik Lietuvių 
moterų klūbų federacijos atsto
vė dr. Goelperienė ir dar. vie
nas. Tai. stipriai, -apgailėtinas 
reiškinys ir kartu New Yorko lie
tuvi^ visuomenės šusmulkėji- 

fffias. <
r Šiais-metais-nuo politinių gru
pių Altos vadovybę sudaro šie 
asmens:

Sandariėčfų: J. Tvašauskas, 
C. ’Jonušą, A. Oslapas ir V. Ste
pulis.

■Socialdemčkratų kartu Su Lie
tuvių Darbininkų dradgija: St. 
Bredis, J..JTGaidys, ■ Br. Spūdie- 
nė ir.J. Vilkaitis.

Tautiečių sąjungos; j. Bag
donas, Ėfacausk'as, A. Koncė, B. 
Otiiūh'as.

R. Katalikų 'federacijos: P. 
Ąžuolas, D. "Averka, B. Bobe
lis ir J. Jakučionis.

Altos vadovybei pirriiininkaUs 
P. Ąžuolas, sekretoriaus J. Bag
donas. Iždininkas Gaseliūrihs, Iž
do globėjais — Bobelis, J. Gai
dys ir Ivašauskas. Gi vadovy- 
bėn nuo visuomenės sambūrio 
pasilieka ilgametė atstovė dr. 
Goelperienė ir Gaseliūnas.

Pasitarta dėl, Altos ateities 
darbų. Buvo pastebėtas jh'u ku
ris metas New Yorko Alfos vei
klos susmulkėjimas. Buvo ten
kintasi tik Vasario 16 d. šven
tės suruošimu, aukų parinkimu 
veik Be jokio kito jūdėjimo. O 
kai stipresnio vėikimū nėpasi- 
reiškiama, tai dingsta visuome
nės plačiuose sluoksniuose susi
domėjimas. Dabartinis pirmi
ninkas P. Ąžuolas pasižadėjo 
Altos veikimą paįvairinti, jau 
birželio mėn. sušaukti vadovy
bės narių susirinkimą aptarti 
Ousimos veiklos gaires. Būtų 
svarstomas New Yorko Altos 
praeities veiklos dokumentaci
jos rinkimus ir gal būt paskui 
apžvalginio veikalo išleidimas, 
kiir būtų sužymėti visi tame 
mieste gyvuojantieji arba buvę 
lietuviu sambūriai. Buvo pa
kilnoti ir kiti įvairfcs klausimai. 
Šiuo požiūriu Šis Alfos atstovų 
susirinkimas bUYo gyvas ir įdo- 
nhis.

NEW YORKE
New Yorke gyvai ir plačiai 

buvo paminėta motina.
Gegužės 14 d. motina prisi- 

menta Lietuvių darbininkų drau
gijos narių susirinkime.

O štai gegužės 21 d. Lietuvių 
evangelikų parapijos bažnytė
lėj, 91 st.,' -Woodhaven, N. Y., 
buvo pamaldos skirtos motinai. 
Ta proga turiningą, kilnių min
čių kupiną, tolerancija atžymė
tą pamokslą pasakė Dr. Petras 
Dagys.

Kaip įprasta, po tų pamaldų, 
ten.pat svetainėje buvo pasi
svečiavimas. 'Kaip visada, be 
parapijos narių į tą pobūvį su
sirenka daug ir kitų svečių, nes 
tie pobūviai jau iš seniau yra 
pasižymėję įvairiomis mintimis 
pasidalinimu.

Įvado trumpą žodį tarė Dr. 
P. Dagys supažindindamas sve
čius vienus su kitais. Tarp kit
ko buvo pagerbta — Eldinienė, 
9 vaikų motina. Ją paskelbė 
garbės motina.

Taip pat buvo pagerbtas Las- 
kauskas susilaukęs 65 metų. 
Jam visų darniai sugiedota Il
giausių metų. Dailininko J. Juo
džio tartu žodžiu apibūdinus Dr.

gą pamokslą, visiems atsisto
jus buvo dr. Dagiui sudainuota 
Ilgų metų!

Solistas Ruzgartis, akompa
nuojant Kačanauskui, bažnyčio
je sugiedojo giesmes ir paskui 
besisvečiuojant ir užkandžiau
jant jis sudainavo keletą dainų, 
tarp kurių ypač įspūdingai “Kur 
bakūžė sąmanota”. Kaip kam 
iš klausytojų sudrėko akys ir 
reikėjo pavartoti nosinėles. So
listas Ruzgaitis stipriai progre
suoja. Buvusi Lietuvos dramos 
artistė Lastauskienė jautriai pa
deklamavo keletą eilėraščių.

Pasidalinta mintimis apie mo
tiną. čia pastebėta, kad tipingą 
Lietuvos motiną yra pavaizda
vęs dailininkas Petras Rimša sa
vo kūriniu Lietuvos mokykla — 
prie ratelio verpianti motina ir 
savo vaiką mokanti skaityti iš 
maldaknygės. Tai epochinis kū
rinys! Deja, gerokai jau pa
mirštas. Į tą kūrinį įdėti anie 
beprošvaistiniai Lietuvos me
tai, juodi ir tamsės, be spaudos, 
be savo mokyklos. Tą carinės 
Rusijos jungą Lietuvos gyven
tojai iškentėjo virš šimto me
tų, bet nepalūžo. Lietuvos mo
tina rūpinosi savo vaikų švie
sesne ateitimi ir slaptai savo 
vaikus mokė lietuvių kalba skai
tyti. Gal todėl ir neatsitiktinai 
Lietuvos Steigiamasis Seimas 
buvo atidarytas seniausios at
stovės moters — rašytojos Ga
brielės Petkevičaitės.

Lietuvių tautos istorijoje mo
teris visada ėjo greta vyro kaip 
lygiateisė, štai kodėl Lietuvos 
motina nepamiršta ir kasmet mi
nima. Gaila, kad tas Lietuvos 
tipingą motiną pavaizduojąs Pe
tro Rimšos kūrinys — Lietu
vos mokykla yra pamirštas. 
Bent motinos dieną jis priva
lėtų būti padėtas garbingoje vie
toje.

Tokiomis ir kitokiomis minti
mis tas pobūvis buvo paįvai
rintas.

Be suminėtų, be daugelio kitų 
buvo šie svečiai: Gervickienė, 
česnavičienė, Vitkauskienė, M. 
Vasilka, Novickienė, Akelaitie- 
nė, B. Spūdieriė, K. Eldenis, La- 
plaitis, Aukštikalnis, Verbickas, 
Lisauskas, Mačionis ir daug ki
tų, kurie tame pobūvyje pasi
reiškė. Visų jų čia neišvardysi.

Bendrai sumetus, pobūvis, 
kavutę girkšnojaht, buvo . įdo
mus, svečių pasisakymais įvai
rus ir vertingas.

Čia dideli nuopelnai priklauso 
Dr. Dagiui ir jo žmonai, kuri 
įneša atitinkamo jaukumo sve- . 
čių tarpe.

Pageidautina, kad panašūs po
būviai įvairiomis progomis be 
svaiginamų gėralų kaip Šis, ir 
ateityje būtu suruošti.

J. Vlks.

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI "NAUJIENAS"

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapam* gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harism Avs. — 586-1220

_ -------- «

GUŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS G6LINYCIA 
2443 WEST 63ro STREET 

t»l«fon«i: PR 84)833 Ir PR MJ834 
. - ■ 9

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
lljį 2533 W. 71st Street
K Telef.: GRovehill 6-234M

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SEI

TRYS MODERNIŠKOJ
AnUCONMTIONKD KOPLYČIOS

EUDEIKI
BEN1AUĖIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Motinos paminėjimas

tAIBOTŪVIŲ DIREKTORlAl

DOVYDAS P. GAIDAS GERAIDAS F. 0A1MID
1605-07

4330-34

Sb. HERMITAGE AVESTUB
TeL: YArds 7-1741-1742

So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayetfe 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPIA CiO>

NARIAI:
Cbfedgbe
Tfetuvlų
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

'ambulance 
PATARNAVl 
MAS CIENą 

IR NAkfl

TUKIME
KOPLYČjAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

Antanas jvi. Phillips
3307 Šo. UlTUkNICA AvĖNUE. 'pftone: Y X rd s 7-340)

BUTKUS - V AS ATEIS
1446 Sb. 50th Av'e., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALllPOkNlX AVĖ. Phone: LAfayetle 3-3572 H A '’KT6' W T '* * « ♦ A

GEORGE F. RUDMINAS
'3319 &>. LITUANICA AVĖ. TeL: Y Aro? 7-1138-113*

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS l 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213 į
2314 WEST ’2^rd PLACE Virginia 7-6672 »
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410 !

į P. J. RIDIKAS ;
[ A354 So. HALSTED STREET Phoiie: YArds 7-1911 >

LEONARD ŽUKAUSKAS IR SŪNUS ■ 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commbdore 4-2228 > 
649 EAST H62hd ST. Phone ČOmmodore 4-2228 į
South Bollan'd, tllinoil
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Vincas Kačinskas, prez. Kacin Machine b-vės, ir Willian J. Mencarow Jr., Young Americans for Freedom Illi
nois valstijos pirm., Kiwanis klubo susirinkime, kuria ne jis p. Kačinsko buvo pakviestas kalbėti apie tą pat
riotinę studentu, jaunimo ir jy rėmėjy organizaciją. W. J. Mencarow Jr. tarp kitko pareiškė, kad organizacijai 
yra gerai žinomi komunisty tikslai ir pavergtu tautu padėtis. Praeitais metais Chicagos YAF atstovai dalyvavo 

Pavergty tautu demonstracinėje eisenoje.

kalų skyrių; papildomai kiek
vienais metais samdyti policijos 
tarnybai iki L500 lotynų kilmės 
asmenų taip kad 4975 metų sau
sio 1 d. lotynu policininkų būtų 
lygiai 1,700 ir t.-t.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

Baltųjų studentų skundas 
prieš juodųjų rasizmą
Northwestern universiteto 

Chicagoje studentai apskundė 
federahniam. distrikto teismui 
universitetą, kaltindami rasine 
diskriminacija prieš baltuosius. 
Universiteto administracija ap
gyvendinusi didelius skaičius 
juodųjų dormitorijose tuom su
darant rasiniai įtemptą atmos
ferą baltiesiems studentams. 
Sargent Hali dormitorijų tre
čiame aukšte belikę vos keli bal
tieji, kuriuos juodukai visaip už
gaulioją.

MAINTENANCE MAN 
Experienced for rubber and 

urethane mfg. plant.
Salary open.

For personnel, interview 
Call 829-8909

SPRINGMAKERS
Torrington torsions and automatic 
coders. Top oppor., unlimited over

time. Openings for leadmen. 
STERLING SPRING CORP.

5432 W. 54th STREET 
LU 2-6464

For wire shop.

Salary open.

After 7 P. M. call 677-1252

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

. Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJ1MAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Virginia 7-7747

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

ALVUDO PROJEKTAS
Gegužės mėnesio pradžioje 

Įvykęs Alvdudo kultūrinis pa
rengimas su keturių daktarų 
(J. Adomavičiaus, K. Jučo, L. 
Seibučio ir O. Vaškeviėiūtės) 
paskaitomis bei pranešimais 
apie Įvairius sveikatos klausi
mus bei reikalus buvo pasku
tinis šį pavasari po stogu. Se
kantieji parengimai numato
mi atvirame ore.

Pasiklausyti minėtų paskai
tų, Alvudo p-kės Z. Girdvai- 
nytės žodžio motinos dienai, 
dr. J. Adomavičiaus ir arch. J. 
Muloko pranešimų apie sene
lių namų reikalus prisirinko 
pilna salė.

Atrodo, parengimų dalyviai 
yra įsitikinę Alvudo darbų 
reikalingumu ir naudingumui 
Tai patvirtina didelis aukoto
jų skaičius, Įvairaus dydžio 
paskolos, gausus parengimų 
lankymas. Alvudo veiklos tal
kininkai bei rėmėjai ir dauge
lio pašaliečių palankūs atsilie
pimai.

Be kitu reikalu, dar buvo 
kalbėta apie naują Alvudo pro
jektą — pastatyti Alvudo že
mėje dideli modernišką namą

seneliams. Galimybė esanti. 
Arch. J. Mulokas jau turi ir 
planus paruošęs. Tam reikalui 
tiksliau aptarti ir apsvarstyti 
pakivesta iš parengimo daly
vių tarpo speciali komisija.

K. Tolumas

šv. Kryžiaus ligoninėje
Praleidęs ilgesni ar trum

pesnį laiką šv. Kryžiaus ligo
ninėje pasijunti kaip ir mora
liai sustiprėjęs.

Man teko atsigulti ketvirta
ine aukšte 441 kambaryje. Ket
virto aukšto vyresnioji yra Ka- 
zimierietė seselė Ambrozėja, 
gimusi Amerikoje, bet labai 
gražiai kalba lietuviškai ir di
džiuojasi savo Tėvij kalba. Tai 
yra labai gražus pavyzdys. 
Kiekvieną rytą lanko ligonius; 
žinodama, kuris yra lietuvis, 
visuomet užkalbina lietuviš
kai. 'Seselės Ambrozėjos ži
nioje yra šimtas lovų. Yra ne
mažai tarnautojų, kurie rūpes
tingai atlieka savo pareigas. 
Tvarka pavyzdinga, švara pui
kiausia, maistas paruoštas 
švariai ir skoningai. Maistą 
galima užsisakyti pagal Menu.

Daugumas užsirašo, bet ir ku
rie neužsirašo nusiskundimu 
nebūna.. Atrodo, visi paten
kinti. Tarnautojai mandagūs. 
Kurie yra lietuviai su ligoniais 
lietuviais visi kalba lietuviš
kai. Nemažai yra gailestingi] 
seselių lietuvių, 
lietuviškai nieko 
mos.

Ligoninėje yra 
nai: kun. Kelpša ir kitas kuni
gas, turbūt, lenkų kilmės.

Kiekvieną rytą dalinama 
Komunija kas nori gali priimti.

Kun. Kelpša gimęs Ameri
koje, kalba gražiai lietuviškai, 
ir su lietuviais ligoniais sten
giasi visuomet kalbėti tiktai 
lietuviškai. Anksčiau girdėjau 
kalbų, kad kun. Kelpša vengiąs 
kalbėti lietuviškai su lietuviais 
ligoniais, tai yra netiesa. Ben
drai, puiki tvarka visuose sky
riuose, taip prie rentgeno apa
ratų, taip terapijos skyriuje, 
ir kitur. Kitose ligoninėse pa
sigendama reikiamos tvarkos 
bei lietuviško žodžio.

Adomas Didzbalis

TRUMPAI

visos kalba 
nesiva ržvda-

Dr. KAZYS GRINIUS .,

ATSIMINIMAI IR MINTYS
II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina S5.00.

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.
■f

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARLA NOREIKA 
2608 West 69th Sty Chicago, DL 60629. • TeL WA 5-2787 

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

Ispaniškai kalbančiųjų 
"ultimatumas" policijai
Keturiolikos ispaniškai kal

bančiųjų organizacijų koalicija 
įteikė Chicagos policijos super
intendentui James B. Conlisk 
raštą su 19 reikalavimų baigti 
trintį tarp policijos ir lotynų 
(Lotynais vadinami meksikonai, 
portorikiečiai ir kiti ispaniškai 
kalbantieji). Tos koalicijos kal
bėtojas Philip Ayala pareiškė, 

’kad yra nustatyta data, iki ku
rios Conlisk turi duoti atsaky
mą. Jis pagrasino, kad lotynai 
sudarysią koaliciją su juodžiais, 
kurie skundžiasi dėl policijos 
“brutalumo”.

Tų 19 reikalavimų eilėje yra 
reikalavimas priimti lotynus į 
Policijos Tarybą; panaikinti po
licijos departamento vidaus rei

— Algirdas Pretkelis, gyv. 
1529 S. Sawyer Ave. studijuoja 
muziką Chicagos State univer
sitete. Šiais metis baigia stu
dijas ir birželio 15 d. bus išleis
tuvės. Jam išduotame univer
siteto rašte pažymėta, kad jis 
esąs geriausias muzikos moki
nys ir gaunąs garbės raktą. Dar 
Algirdas iki gruodžio 1 d. atliks 
praktiką. Po to projektuoja 
kurioje nors aukštesnėje mo
kykloje gauti muzikos moky
tojo vietą. S. J.

— Sofija Sadauskienė gyv., 
Braiton Parke pasakojo kad 
praeitą ketvirtadienio vakarą, 
laukiant buso prie Archer ir 
Ashland gatvių pro šalį praei
dami trys jauni , artodė mek
sikiečiai, vaikinai ištraukę iš. 
rankų rankinuką iir juokda
miesi nubėgo. Rankinuke bu
vę keli doleriai ir kiti smulkūs 
dalykėliai.

— Teresė Jocytė, Živilė Ju- 
raitytė, Julija * Kraujelytė ir 
Emantė Mikuckytė" atstovaus 
Brazilijos lietuvių jaunimą Jau 
nimo Kongrese. T. Jocytė stu
dijuoja agronomiją Pirancica- 
boje priklauso “Nemuno” tau
tinių šokių grupei, mokosi litu
anistikos mokykloje. Z. Jurai- 
tytė studijuoja istoriją moko 
Mookos lituanistikos mokyk
loje ir meno kursuose, priklau 
so literatūros rateliui. R. Ju- 
raitis yra baigęs fizikos moks
lus, dėsto valstybinėje kolegi
joje, studijuoja politechnikos 
mokykloje ir fizikos institute, 
priklauso literatūros ir sporto 
rateliams, bendradarbiauja 
spaudoje. J. Kraujelytė yra

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

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

MISCELLANEOUS FOR SALE 
įvairūs Pardavimai

IŠPARDUODAMOS
VISOS VILNONIU MEDŽIAGŲ 

ATSARGOS
Anie 2,000 vardų 100% vilnonės me
džiagos, kuriu originali kaina yra 
$7.50 už yardą, — dabar parduoda
mos tik po 2 ar 3 dol. už yarda. 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.

baigusi pedagogikos mokslus 
ir dirba mokykloje, priklauso 
“Nemuno šokėjų grupei ir jau
nimo bei turistų organizaci
joms. E. Mikuckytė studijuoja 
medicinos biologiją, priklauso 
literatūros rateliui, Aušros 
chorui ir jaunimo organizaci
joms. Bendradarbiauja spau
doje.

— Jolanta Švipaitė ‘iš Mar
quette Parko apylinkės baigė 2 
metų kursus 
tarnautojams 
versitete.

Illinois valstijos 
Roosevelto uni-

SKAITYK cNAUJIENAS” - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

PRospect 8-22336455 So. Kedzie Ave.
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, all drapes + 
air cond. Being offered at $72,500.

GOREY REALTY 
24575015

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

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

kitokį blankai.

A. G. AUTO REBU1LDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nud& 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

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

HOME INSURANCE

Mft anc Casualty Comoa^j

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tol.: REpublIc 7-1941

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

V. VALANTINAS

įMN

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metą patyrimas.

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

•4; ’’4

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusi, knyga. Kaina 51.50

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

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

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

— Audrius
garėta Krischunas, Harper 
aukšt. mokyklos mokiniai pri
imti i National Honor draugiją.

— ALTos pirm. Dr. K. Bobe
lio telegramą dėl Romo Kalan
tų mirties susideginant protes
to ženklan ir dėl paskutiniųjų 
Įvykių okupuotoje Lietuvoje 
US Kongreso atstovas Frank 
Annunzio pristatė su savo ly
dimaisiais raštais Valstybės se
kretoriui William P. Rogers ir 
JAV ambasadoriui prie Jung
tinių tautų George Rush.

— Paulius B. Gudonis iš Mar
quette Parko apylinkės, Rice 
aukšt. mokyklos abiturientas, 
gavo 4 m. stipendiją iš US in
dustrial Chemical b-vės studi
juoti komputerių inžineriją 
Northwestern universitete. Jis 
yra National Honor d—jos na
rys ir gavęs konkursinę Natio
nal Merit stipendiją.

— yfontrealiečio menininko 
Prano Baltuonio Įspūdingos 
medžio skulptūros yra išstaty
tos Beverly meno galerijoje, 
Chicagoje. Paroda tęsis iki 
gegužės pagaigos.

Kry gėris ir Mar- A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 34775
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai.

ŽMOGUS BE NAMŲ — 
TAI MEDIS BE LAPŲ

SAULĖTAS, naujas 2 butu 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 aukštu namas. 50’ 
sklypas. 2 auto garažas. Arti 98-tos 
ir California. $19,400.

2 AUKŠTŲ MŪRAS, čia liuksus 
butas ir modernios biznio patalpos. 
SO5 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 butu mūras 
ir 2 auto garažas. Marquette Parke. 
Platus lotas. Atskiri gazo šildymai. 
Greit galima 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 Marauette 
parko. Gazu automat, oro šildymas 
— vėsinimas. Gražūs karoetai ir kiti 
priedai. Garažas. $30.000.

TVIRTAS 6% KAMBARIU MŪRAS. 
1% vonios. Karpetai. įrengtas beis- 
mantas. Garažas. Marquette Parke. 
$28 600.

ŠVARUS 7 KAMBARIU MŪRAS. 
Gražiai įrengtas beismantas — baras. 
Air-cond. Uždaras porčius. Garažas. 
Tuojv galima užimti. Marquette Par
ke. $23,500.

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

Gave pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

SUSAN BRAZYTĖ, 
Gintaro Baliaus debiutante, gimė, augo ir su savo tėvais gyvena Chicagoje. 
Jos tėvas Algirdas Brazis Amerikos lietuviams gerai žinomas dainininkas, 
o motina Aldona yra gera pianistė. Susan baigė Wikins Junior aukštesnę 
mokyklą, o vėliau Burbanke baigė Queen of Peace aukštesniąją mokyklą, 
renkens metus Susan priklausė Ateities šokėjy grupei ir kartu su jais mo
kėsi ir šoko (vairiuose parengimuose, o dabar ji priklauso Vyčiu šokėjui 
grupei. ■: — -u—---- • -------- //xu_y_------------

"Linksmosios Našlės*' i _________  _ b __________ _ i
mokėsi groti akordeonu ir 8 metus mokėsi piano. Prieš pora metu ji nusi
nešė "Miss Teen Queen of Justice" vainiką. M _ .1,^ __ _
matikę ir kalbas, šį rudenj ji rengiasi Įstoti į Illinois Universitetą ir iš 
pagrindų studijuoti prancūzų kalbą. J jos tėvų namus ateina 7 lietuviški 

laikraščiai, todėl ir ji kartais svarbesnes žinias perskaito.

Lietuvių Tauragės Klubas 
kviečia visus į linksmą geguži
nę birželio 4 d. Onos Bruzgulie- 
nės sode, 8274 So. Kean Ave., 

Be to, ji yra Pi'rmyn'choro ^aty'fr~ dal^avo ”Š^kinosparnio" bei prieš Tautines kapines. Gros 
N~!ėS" vaidinimuose. Porą mėty ji mokėsi baleto, 4 metus K Ramanausko orkestras. Pra- II M I"

• . . a Iiruiy |f . ,

Mokykloje mego mate- dzia 12 vai. dieną.
Klubo Valdyba 

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI I LIETUVĄ ! 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer
Chicago, III. 60631 ToL YA 7-5980

MŪRINIS BUNGALOW. 3 miega- 
mi, 12 metu, 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 nrie 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

♦ A. Škėmos 3 v. dramą 
TRYS APIE TRAUKINĮ stato 
LB Kultūros Fondas, vaidina 
LB Dramos studijos auklėtiniai, 
režisuoja Živilė Numgaudaitė. 
Premjera įvyksta Jaunimo 
Cantre birželio 10 d., šeštadieni, 
8 vai. vak. Antras spektaklis 
sekančią dieną, sekmadienį, 3 
vai. popiet. Bilietai po 3 ir po 2 
dol. gaunami Marginiuose, 2511 
W. 69th St. arba vaidinimų 
dienomis prie įėjimo. Visi ma
loniai kviečiami atsilankyti ir 
tuo paremti Dramos studijos 
mokinių kultūrines pastangas.

(Pr).

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba tr Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ ’NAUJIENAS"
PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS




