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BONA. — Valstybės sekretorius Bogers atvyko Į Boną, kur 
vyksta Nato valstybių užsienio reikalų ministerių konferencija. 
Rogers pareiškė sąjungininkams, kad prezidento Nixono pasita
rimai Maskvoje nepaliečia Amerikos įsipareigojimų Nato sąjun
gai. Tie pasitarimai padėję pamatus geresniam ir taikingesniam 
pasauliui. Nato valstybių ministerial svarsto ir Europos karinių 
jėgų sumažinimo klausimą, kuris iškils būsimoje Europos Sau
gumo konferencijoje, kurią sušaukti" ragina Sovietų Sąjunga. 
Nato sekretorius Luns po prezidento vizito pareiškė, kad kelias 
dabar atidarytas Ryti] ir Vakarų deryboms dėl saugumo ir ben
dradarbiavimo.

V. Vokietijos kancleris Brand- 
tas, atidarydamas Nato konfe
renciją, pareiškė, kad reikia bu
dėti, kalbant apie kariuomenių 
sumažinimą, kad nė viena pu
sė neliktų karinėje persvaroje. 
Saugumo konferencija turinti 
neišleisti iš akių ir Rytų-Vakarų 
kariuomenių klausimo, fa-

Prancūzija, Belgija, Danija ir 
Norvegija visos pasisako už 
greitą, ankstyvą Europos konfe
rencijos šaukimą. Tuo tarpu 
Amerika, Britanija ir Vokieti-

IS ViSO PASAULIO

0TTAWA. — Kanada pasky
rė Kinijai naują ambasadorių 
Charles Small, buvusi ambasa
dorių Pakistane. Ligšiolinis am
basadorius Collins sugrįš į savo 
seną vietą užsienio reikalų mi
nisterijoje.

. {Praeita trečiadienį, gegužės 24 dienos vakarą, Marquette Parke
MASKVA. — Viena Maskvos tautos laisvei prijaučiančiu žmonių. Paveiksle matome ponią 

žydė Marija Slopak sugebėjo konsul?' baibančią j susirinkusius.* 

vienam prezidento palydovui

TEHERANAS. — Prezidentas Nixonas iš Kijevo atskrido Į 
: Teheraną, Irano sostinę, kur amerikiečius svečius iškilmingai pa- 
I sitiko Irano šachas su žmona. Prezidentas Irane lankosi jau trečią 
j kartą, jis buvo kaip viceprezidentas 1953, vėliau lankėsi privačiai 
j 1959 m. Iš Kijevo prezidentą išlydėjo Ukrainos Aukščiausiojo So- 
Įvieto prezidiumo pirm. Aleksander Lijaško. Irane prezidentas 
viešės trumpai ir šiandien atvyksta į Varšuvą, o ketvirtadienį 
jau yra laukiamas Washingtone.

Buvęs karalius

PARYŽIUS. — šiandien Ka- 
■ rališkojo Oro Laivyno lėktuvas 
: parveš iš Paryžiaus į Bensono 
į aviacijos bazę, netoli Oxfordo, 
(Britanijoje, Windsoro kunigaik- 
I ščio kūną. Kunigaikštis mirė 
j sekmadieni nuo gerklės vėžio. 
(Kūnas bus laidojamas pirmadie- 

daugiau negu 3,000 lietuviu ir lietuvių Windsoro kapinėse, kur yrasusirinko daugiau negu 3,000 lietuviu ir lietuviu - vv Kapinėse, kur yra
Juzę .Daužvardienę, Lietuvos Respublikos garbės palikta duobė ir kunigaikštie- 
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pirmininkas Dr. Kazys Bobelis, pasakęs susirinkusiems jautriausią kalbą. i Simpson iŠ Baltimorės.
ja nori gerai ištirti dirvą ir pla
ningai tokiai konferencijai pa
siruošti. Europos saugumo kon
ferencijoje dalyvautų ne vien 
Nato ar Varšuvos pakto nariai, 
bet ir blokams nepriklausančios 
valstybės, todėl Amerika norė
tų kariuomenių sumažinimo klau 
simą svarstyti atskirai, neri- 
šant to klausimo-iSų^, saugumo 
konferencija.

Amerikos ir ŠdvietiF*^ąJur
gos derybų bendras komunikatas 
sumini Europos Įtempimų su
mažėjimą ir žada ateityje dėti 
pastangas Europos taikingai 
ateičiai užtikrinti, kad nebūtų 
konfliktų, įtempimų ar krizių. 
Komunikate sakoma: “Abi šalys 
sutinka, kad visų valstybių te
ritorinis integralumas Europoje 
turi būti gerbiamas”. Komuni
katas primena keturių sąjungi
ninkų susitarimą dėl Berlyno ir 
žada toliau gerinti padėtį, ug
dant tarp valstybių pasitikėji
mą.

“Amerika ir Sovietų Sąjunga 
yra pasiruošusios padaryti tin
kamus Įnašus pozityviems Eu
ropos kontinento ėjimams į nuo
širdų atoslūgį ir taikingo ben
dradarbiavimo tarp Europos 
valstybių išvystymą, pagrin
džiant tuos ėjimus teritorinio 
integralumo, sienų nepažeidžia
mumo, nesikišimo Į kitų šalių 
vidaus reikalus, suvereninės ly
gybės, nepriklausomybės ir at
sižadėjimo ginklų, galios princi
pais”.

“Abi vyriausybės sutinka, kad 
konferencijai reikia rūpestin
gai pasiruošti, kad ji galėtų 
konkrečiai svarstyti specifines 
saugumo ir bendradarbiavimo 
problemas ir pažangaus Įtem
pimų ir jų priežasčių Europoje 
sumažinimo. Konferencija tu
ri būti šaukiama be nereikalin
go vilkinimo, suinteresuotoms 
Šalims susitarus dėl laiko.

Ministeris atrodė 
labai išsigandęs

MASKVA. — Sugedus vienam 
motorui sovietų keleiviniame lėk
tuve, kuriuo prezidentas Nixo
nas ir palydovai turėjo skristi 
iš Maskvos į Kijevą, Kremliaus 
vadams buvo labai nesmagu. 
Podgomas ir Kosyginas atsipra
šinėjo prezidentą ir bandė juo
kauti. Ten pat aerodrome buvo 
sovietų aviacijos ministeris ge
nerolas Boris Bugajev. Kosygi-

Įduoti ilgą laišką prezidentui Ni
xon ui, kuriam ji skundžiasi dėl 
sovietų valdžios persekiojimų, 
jos vyro ir sūnaus suėmimo prieš 
pat prezidento vizitą. Jie buvo 
suimti kartu su kitais trim žy
dais gegužės 21 d., kad neorga
nizuotų žadėtos demonstracijos 
Maskvoje.

TAIPEJUS; — Naujas Tauti
nės Kinijps.premjeras Ching Kuo 
paskyrė ministeriais 3 taivanie
čius, gimusius Formozoje, o ne 
Kinijoje.

ATeNAI. — Graikijos polici
ja prikalbėjo oro piratą atiduo
ti ginklą ir dinamito lazdeles, 
kuriomis jis grasino pilotui, rei
kalaudamas skristi Į Britaniją. 
Paaiškėjo, kad pagrobėjo gink
las — tik žaisliukas, o dinamitas 
— medinės lazdelės.

SILVER SPRING. — Sen. 
Kennedy aplankė ligoninėj su
žeistą gubernatorių Wallace. Se
natorius pareiškė Įsitikinimą, 
kad Wallace vaikščios. Pats Ken
nedy lėktuvo nelaimėje sužeis
tas 1964 m. 7 mėnesius gulėjo li
goninėje ir daktarai sakė, kad 
jis niekad nebevaikščios, tačiau 
jis pasveiko.

DULAC. — Helikopteris, ve
žęs 11 darbininkų Į jūroje sto
vinčią žibalo gręžimo platformą, 
nukrito Louisianoje Į pelkes. Vi
si keleiviai žuvo.

VIENA. — Austrijos univer
sitetas pagerbė Sigmundo Freu- 
do atminimą, suteikdamas gar
bės daktaro titulą jo dukteriai 
Anna Freud, kuri gyvena Lon
done. Vienos universitete bus 
Įvestos psichoanalizės studijos, 
paremtos Freudo teorijomis.

NEW YORKAS. — Gallupo 
viešosios opinijos institutas skel
bia, kad demokratų tarpe stip
riausias kandidatas Į preziden
tus vis dar laikomas sen. Hum
phrey su 35%. Po jo eina sen. 
McGovern su 20% ir guberna
torius Wallace su 18%. Negrų 
tarpe Humphrey vadovauja 7-1 
proporcija.

nas klausė prezidentą. “Ką da
bar daryti su aviacijos ministe- 
riu? Kas jam turėtų atsitikti?”

Gen. Bugajevas atrodė nervin
gas ir išsigandęs. Prezidentas 
atsakė: “Siūlyčiau jį pakelti pa
reigose, nes gerai, kad jis gedi
mą pastebėjo dar žemėje, o ne 
lėktuvui pakilus”. Prezidentas 
pavėlavo visą valandą išskristi 
Į Kijevą, kol buvo paruoštas ki
tas sovietų lėktuvas.

Foto V. Noreikos Kunigaikštis, gimęs 1894 m.
birželio 23 d. ir tapęs sosto Įpė-

GEROS ŽINIOS IŠ VIETNAMO FRONTŲ
SAIGON AS. — Pirmą kartą po komunistų ofenzyvos Pietų 

Vietname pradžios žvalgyba praneša apie didesni jų kariuomenės
pasitraukimą. Dviejų šiaurės Vietnamo divizijų daliniai pasi
traukė vakar nuo An Loc miesto, kuris buvo apsuptas 54 dienas.
Nežinoma, ar priešas, perkelia tas divizijas Į kitus frontus ar 
tik bandys persiorganizuoti Kambodijos bazėse. An Loc miestą 
vis dar apšaudo priešo artilerija, tačiau daug mažiau, negu anks
čiau. Vietoje buvusių tūkstančių sviedinių per parą, dabar ko
munistai pasiunčia į miestą kelis šimtus. Galvojama, kad ima 
baigtis priešo amunicijos atsargos.

Prie Haifongo miesto Ameri
kos lėktuvai sudaužė didžiausią 
Š. Vietnamo geležinkelio depą ir 
vagonų dirbtuves. Oro puolimai 
sužalojo 16 tiltų, o trys kreise
riai ir du naikintuvai, plaukioda
mi netoli Š. Vietnamo pakran
čių, sistematingai apšaudo tai
kinius jūros pakraščiuose.

Kontumo miesto gynėjai at
mušė jau šeštą dieną vykstan
čius priešo puolimus ir atsiėmė 
kelis didesnius pastatus gatvių 
kovose. Komunistų kareiviams 
didelių nuostolių padaro Ame
rikos bombonešiai.

Žinios iš P. Vietnamo frontų 
Washingtone sutinkamos palan
kiai. čia galvojama, kad daug 
optimizmo teikia P. Vietnamo 
kareivių laikysena. Saigono ka
riuomenė neišbėgiojo, kaip ko
munistai tikėjosi. Jie narsiai 
gynė An Loc. Kontum ir Hue 
miestus, š. Vietnamo uostų už- 
blokavimas duoda vilčių, kad il
gainiui priešas pritruks savo 
ofenzyvai reikalingos amunici
jos, gazolino tankams ir kitų ka
ro reikmenų. Traukiniai nieka
da negalės pristatyti tiek kari
nės medžiagos, kiek jos buvo 
pristatoma laivais.

Kariniai sluoksniai sako, kad 
gen. Giap, š. Vietnamo kariuo
menės vadas, padarė klaidą, įsa
kydamas pulti An IvOC. Pietie
čiai iš šio miesto negalėjo pasi
traukti, nes jo atidavimas suda
rytų pavojų Saigonui. Todėl pie
tiečiai, negalėdami niekur pasi
traukti, nutarė visomis išgalė
mis An Loc miestą ginti.

Hanojaus vadai, pervertino 
amerikiečių “balandžių” galią ir 
įtaką. Hanojus laukė Amerikos 
žmonių sukilimo prieš preziden
to nutarimą atnaujinti lėktuvų 
puolimus. Hanojus laukė ir di
desnės Maskvos reakcijos dėl 

uostų užminavimo. Komunistų 
viltys nepasitvirtino. Dauguma

Pravdos cenzūra
Nixono kalbai

MASKVA. — “Pravda”, ra
šydama apie reikšmingus susita
rimus tarp Amerikos ir Sovietų 

■ Sąjungos, pakartojo, kad Sovie
tų Sąjunga toliau gins socializ
mą ir kovos neatlaidžiai prieš 
agresyvias imperialistines jė
gas.

Komunistų laikraštis Maskvo
je davė prezidento Nixono kal
bos per Maskvos televiziją ap
žvalgą, išleisdama kelias svar
bias kalbos vietas. Laikraštis 
nemlhejb tbs vietos, kur prezi
dentas pabrėžė didžiųjų vals
tybių atsakomybę dėl Vietnamo 
ir Viduriniųjų Rytų taikos. Ne
minimas pareiškimas, kad pada
ryta reikšminga pažanga suma
žinant galimus konfliktų židinius 
ir žodžiai “mūsų uždavinys tu
rėtų būti nėdrąsinti agresijos 
kitose pasaulio dalyse, ypač tarp 
tų mažesnių tautų, kurios žiū
ri Į mus kaip i vadus ir laukia 
iŠ mūsų pavyzdžio”.

“Pravda” nemini ir preziden
to pareiškimo, kad Amerika su
mažino visu trečdaliu savo ka
rines jėgas per paskutinius tre- 
jis metus.

VŽUAUSIOS ŽINIOS
♦

Prezidentui Nixonui vie
šint Maskvoje, Paryžiuje susi
tiko Amerikos ir Kinijos amba
sadoriai. Apie ką jie tarėsi, ne
skelbiamą.; g*

Paterson, New Jersey įvy
ko kalinių maištas, du sargai bu
vo subadyti.

P. Vietnamo prezidentas. 
Thieu lankėsi vakar Kontumo ir 
Hue miestuose.

4- Du Rytų Vokietijos preki-! 
niai laivai, negalėdami įplaukti į ( 
š. Vietnamo uostus, pasuko Į 
Kinijos uostą.

šiandien Varšuvoje bus pa
sirašyta Amerikos-Lenkijos nau
ja konsularinė sutartis, dėl ku
rios derėtasi 10 metų.

♦ Buvęs Kambodijos valdo
vas, princas Sihanoukas aštuo-

amerikiečių pritaria preziden
tui, kuris Įsakė sunaikinti tuos 
taikinius, kuriuos komunistai 
buvo po 1968 m. puolimų atstatę. 
Lėktuvai perkirto kelius iš Ki
nijos Į š. Vietnamą. Visi svar
bieji tiltai sužaloti. Dauguma 
taikinių menkai paslėpti, kas ro
do, kad Hanojus, pradėdamas 
ofenzyvą, nesitikėjo JAV lėk
tuvų atkirčio. Naujos bombos 
lengvai suranda taikinius ir Ha
nojaus vadai greit turės apsi
spręsti ar tęsti savižudišką ofen
zyvą ar padėti derėtis dėl taikos.

Paskutinę savo vizito Maskvo
je dieną prezidentas Nixonas 
pasireiškė 1*2 punktų “principų 
deklaraciją” ir bendrą komuni
katą, kurį iš Kremliaus pusės pa
sirašė Brežnevas. Deklaracija 
įnešė visai naują tarptautinių 
santykiu stilių.

Paskelbtieji dviejų valstybių 
savitarpio santykių principai 
yra šie: nutarta vystyti norma
lius santykius pasiremiant su
verenumo, lygybės, nesikišimo 
į kitų vidaus reikalus ir abipu
sės naudos principais. Abi vals
tybės žada vengti karinių su
sikirtimų ir atominio karo, žada

diniu, Valijos princu, buvęs ga
vęs sosto paveldėtojams skirtą 
išmokslinimą, Įskaitant karo lai
vyno akademiją. Po tėvo mir
ties tapęs karaliumi Edvardu 
VHI-tuoju, jis nustebino pasau
lį, pasitraukdamas nuo sosto po 
10 mėnesių ir 21 dienos karalia-4- 
vimo. Jis paskelbė negalįs gy
venti be savo mylimos moters.

Karalius Edvardas negalėjo 
vesti du kart išsiskyrusios po
nios Simpson,, nes Britanijos 
karaliai yra ir anglikonų bažny
čios galvos, o bažnyčia griežtai 
pasipriešino karaliaus santy
kiams su Simpson. Ir dabar ku
nigaikščiui mirus, Kanterbury 
arkivyskupas Michael Ramsey 
savo kalboje paminėjo tik tas 
dienas, kada kunigaikštis bu
vo Valijos princas ir “davė pa
vyzdį, kaip reikia tarnauti savo 
kraštui, rūpinantis jaunimu, 
vargšais ir bedarbiais”.

Jei karalius Edwardas nebū-
nias savaites važinėjo po šiau-, tų pasitraukęs nuo sosto, dabar 
rėš Korėją ir šiaurinius Kinijos ' jam mirus, karalienė taptų da- 
miestus. Užvakar jis sugrįžo Į bartinė — Elzbieta, bet tik 20 
Pekiną. j m. vėliau, negu ji sostą užėmė

♦ Romoje iš aerodromo pakil- i po savo tėvo karaliaus Jurgio 
damas keleivinis lėktuvas su 318 , Vl-tojo mirties.
keleivių sugadino nusileidimo Į 
ratus. Didžiausiame pavojuje. 
pilotas po trijų valandų nusilei- j 
do laimingai, nors keturiuose ra
tuose nebuvo oro.

RALEIGH. — šiaurinės Karo
linos jaunas negras vienos krau-l 
tuvės automobilių aikštėje nu-j 
šovė tris mitingo dalyvius ir aš- j 
tuonis-' peršovė. Policijai atvy- ’ 
kus, jis nusišovė šūviu Į burną.

George Shultz buvo prezidento pas
kirtis iždo sekretorium, vietoj pasi

traukusio John Connally.

Brežnevas gavo 
naują Kadilaką

derėtis ir visus skirtumus spręs
ti taikiu būdu. Abi valstybės 
pripažįsta viena kitos saugumo 
interesus ir atsisako jėgos nau
dojimo. Abi žada plėsti savo 
santykių pagrindus ir žada ste
bėti, kad susitarimų būtų laiko
masi. žada keistis pažiūromis, 
Įskaitant ir aukščiausių vyriau
sybės narių susitikimus. Abi 
valstybės dėl pastangas toliau 
apriboti ginklų lenktynes. Steng
sis išplėsti prekybos ryšius. Ben
dradarbiaus mokslo ir techno
logijos srityse. Gilins kultūri
nius ryšius ir plės turizmą. Įs
teigs bendrą, jungtinę komisiją 
tiems ryšiams studijuoti ir plės
ti. Abi valstybės nesiekia pa
saulio reikaluose specialių tei
sių ar privilegijų. Santykių iš
plėtimas nepaliečia Įsipareigoji
mų kitiems ir nėra nukreiptas 
prieš jokią kitą valstybę.

Prezidentas Nixonas pakvietė 
tris sovietų vadus: Brežnevą, 
Kosyginą ir Podgorną atsilan
kyti Amerikoje. Jie sutiko, ta
čiau data dar nenustatyta ir var
giai jie atvyks prieš lapkričio 
mėn. rinkimus.

Paskelbtame komunikate Viet
namo klausimu abi valstybės iš
reiškė savo pažiūras, nebandant 
jų suderinti. Panašiai ir Vidu
riniųjų Rytų klausimu — pasisa
kė už taiką ir už Jungtinių Tau
tų tarpininkavimą taikiam kon
flikto išsprendimui. Neišspręs-

KIEVAS. — Prieš išvykda
mas iš Maskvos prezidentas Ni
xonas padovanojo Leonidui 
Rrežnevui naują Kadilaką. Sa
koma, kad Brežnevas labai mėg
sta automobilius. Jis gavo do
vanų net du iš Prancūzijos prezi
dento Pompidou, kada jis praė
jusių- metų spalio mėn. lankėsi 
Paryžiuje. Brežnevas, be tų 
dviejų: Citrioen-Mazerati ir Re
nault, savo asmeniniams reika
lams turi dar britų gamybos 
Rolls-Royce, o dabar turės Ca
dillac Eldorado, 9,600 dol. vertės.

Baltųjų Rūmų pareigūnai nu
ramina. amerikiečius, kad jie ne
manytų, kad dovana Brežnevui 
pirkta už mokesčių mokėtojų pi
nigus. Automobilį šiam tikslui 
davė General Motors bendrovė, 
kuri Cadillacus gamina.

SAIGONAS. — Praėjusią sa
vaitę amerikiečių kareivių skai
čius Vietname liko nepasikeitęs. 
Išvyko 500 armijos ir 100 avia
cijos kareivių, tačiau atvyko 600 

' marinų.

ti liko ir prekybos klausimai, ku
riuos Maskvoje nagrinės dar šių 
metų vasarą jungtinė abiejų 
valstybių komisija. Komunika
te žadama ieškoti būdų suma
žinti ginklų lenktynes. Žadama 
net siekti atominio nusiginklavi
mo tarptautinėje priežiūroje.

Komunikatas vadina Maskvo
je Įvykusias istorines derybas 
“atviromis ir išsamiomis”.

Demonstracija 
CIevelande

Demonstracija CIevelande dėl 
Įvykių pavergtoj Lietuvoj Įvyks 
ketvirtadienį, birželio 1 d. 8 vai. 
vakare. Pamaldos šv. Jono ka
tedroje. Po to eiseina Į Public 
Square, kur Įvyks susirinkimas.

Kalbės Clevelando burmistras 
Ralph Park. Visi renkasi prie 
ketedros. Organizacijos prašo
mos dalyvauti su vėliavomis.

ALT
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-ng Council.

gerąjį darbeli, talkinant paruoš
ti stovyklavietę savo vaikų sau
giam ir patogiam.stovyklavimui

plaukti jūrų budžių jachtoje. 
Birželio 4 (sekmadienį) 10. vai. 
ryto Chicagos Monroe uoste 
(krantinėje prie Lake Shore ir 
Balbo. Drive) Įvyks Chicagos 
jūrų budžių Įgulos naujos. jach-

ženklų seriją Japonijos Jamborę 
paminėti, ženklų projektus pa
gamino Gauthier, o spausdini
mo darbą atliko Prancūzijos paš
to ženklų spausdinimo Įstaiga.

Toliau s. I. Jankauskienė pra
nešė apie neseniai Įvykusį vado
vybės posėdi Atlanto rajono sto
vyklavietės klausimais. Tuo tar
pu su Conn, valstijos pritarimu, 
bus bandoma sutvarkyti tiktai 
ežerėlio.ir užtvankos.paruošimą. 
Prie šių planų Įvykdymo turės 
prisidėti visos Atlanto rajono 
vietovės. Plačiau apie esamą si
tuaciją bus informuojama vė
liau.

ganizacijos išvystė puikią skau
tišką veiklą, bet dėl geresnės 
koordinacijos,. 1950—1951 me
tais visos trys susijungė ir pasi
rinko bendrą pavadinimą:. Ba-

Atlanto stovyklavietės siu metu plane

dėjo sezoną su naujais laivais. 
Jūrų budžių “Prez. Smetonos” 
Įgula gegužės 21 d. atliko pir
mąjį tradicinį šio sezono buria
vimą Michigąno ežere. Dalyva
vo jachtos vadas j. v. s. B. Juo
delis, Įgulos vadas j. b. L. Kup- 
cikevičius ir laivūnai v. v. E. 
Leipus ir vr. V. čekanavičius.

Prieš buriavima i uosta bu
vo atgabenta budžių pastatyta 
nauja dinge.' Naujoji jachta 
Pearson, Commander 26’, iš 
Burnham uosto atvesta Į Mpnroe 
uostą ir uždėtas visas judantis 
takelažas.

Vakarais ir savaitgaliais per 
vasarą numatyta daug buriuo
ti su jūrų skautais bei jūrų skau
tėmis, visiems įsigyjant daug 
praktikos, tuo Įprasminant jūrų 
skautų jubiliejinius metus.

B. B.
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1971 m. Japonijos Mt. Ęuji pa
pėdėje įvyko 13-j i pasaulinė 
skautų Jamboree, sutraukusi 
virš 20 tūkst. skautų iš šimto 
atskirų valstybių.

Japonijos pašto ir telegrafo 
ministerija, pagerbdama didįjį 
skautų įvykį, išleido 15 jenų 
pašto ženklą, ženklas atspaus
dintas foto graviūra, keturių 
spalvų, dydis 27X22.5 mm, žen
klo projektą padarė S. Wata
nabe. Viso atspausdinta 28 mi
lijonai ženklų.

series Ež&ia.K.Ka*ič

SKAITYK. IR KITAM PATARK- SKAITYTI DEMOKRATINI'DljĖN^AŠtį "NĄUJIENĄ?’

INDIJOS SKAUTŲ
DEIMANTINIS JUBILIEJUS

nes sueigos. Lituanicos tunto 
vadovybė praneša, kad prieš 
pradedant vasaros atostogas, su
eigos Įvyks birželio 4, 11 ir 18. 
Dalyvavimas sueigose yra svar
bus. Tėvai prašomi teikti su
eigoms tinkamą dėmesį ir pasi
rūpinti, kad skautai jose galėtų 
dalyvauti.

Nerijos tunto paskutinė prieš- 
atostoginė sueiga įvyks birželio 
4 d. Visos sesės dalyvauja savo 
laivų sueigose.

mo buvo išrinkti: A. Klivečkie- 
nė, R. Ridikienė, I. Kirkylienė, 
A. česnavičius ir M. Jankauskas.

R. Gudaitienė

Paruošiamieji darbai vasaros 
stovyklai jau pradėti. Vadovai, 
būreliai tėvų bei skautų-čių jau 
porą savaitgalių darbavosi sto
vyklavietėje, atlikdami kai ku
riuos darbus, tačiau dar yra rei
kalinga didesnė talka. Visi tė
vai prašomi neatsisakyti, kai 
šiuo reikalu Į juos tėvų komitetų 
bus kreipiamasi. Reikia išva
lyti mišką (pro praūžusios vėt
ros prilaužyta ir išvartyta ne
mažai medžių), sutvarkyt elek
tros laidus, sanitarinius Įrengi
mus ir kt. Tėvai prašomi atlikti

tos krikštynos. Automobilius 
galima statyti Grant parke.

šioje šventėje kviečiami da
lyvauti visi jūrų skaučių ir jū
rų skautų vienetai ir vadovai- 
vės, tuntininkai, vadijų nariai, 
budžių Įgulos mecenatai, rėmė
jai, skautų-čių tėveliai ir bičių-

Now E Bonds pay 5*4 % interest when held to 
maturity of 5 years, 10 months (4% the first J 
year). Bonds are replaced if kwt, stolen, or 
destroyed. When needed they can be cashed * 
at your bank. Interest is not subject to state SĘ 
or local income taxes, and federal tax may v 
be deferred until redemption.

Važiuosime autobusu. Vyks
tančios sesės birželio 17 d., 7:30 
vai. ryto, renkasi prie Jaunimo 
Centro. Autobusas išvyks ly
giai 8;00 vai. ryto. Prašome 
laikytis punktualumo, nes pasi
vėlavusių nebus laukiama. Ke
lionė autobusu ir maistas vienai 
skautei kainuos 12 dol. Vyks
tant dviem iš, tos pat šeimos — 
20 dol.

Kadangi šios rūšies iškyla 
reikalauja tinkamo pasiruošimo, 
yrasyarbų iš anksto žinoti da
lyvių skaičių. Apie dalyvavimą 
iškyloje pranešama laivų va- 
dėms tuojau pat.

Chicagos Nerijos tunto
vadovybė

ji ir jauniausieji, šv. Jurgio 
proga Įvyko “Širvintos1’- ir “Ne
muno” tuntų sueiga, kuri prasi
dėjo mišiomis. Dienai pritai- 
kytaą pamokslą pasakė kun. L. 
Januška, supažindindamas jau
nus skautus su jų globėju šv. 
Jurgiu. Salėje oficialią dalį ve
dė adj. B. Aušrotaitė. Davusius 
Įžodį • skautus sveikinokun. L. 
Januška, tunt. A. Markovienė. 
Meninę dalį atliko jaunos skau
tės, vadovaujamos draųg. A. Mi
kalauskaitės ir adj. R. Parešty-

X “lešminė” —- naujoji tra
dicija Australijoje. Šatrijos tun
to štabo posėdis ir iešminė vy
ko kovo 25 d. vakare .pas tunto 
skaučių skyriaus vedėją vyr. sk. 
Meilutę Bindokienę.' Ta. proga 
LSS jubiliejiniu žymeniu apdo
vanoti ilgamečiai tunto skautų 
rėmėjai: česius ir Liudas Vo
lodkos, Juozas Medelis, o ilga
mečiu! tunto stovyklų virėjui 
Pranui Vaičekauskui įteikta spe
ciali dovana. Tunto mecenatas 
Jurgis Sedliorius apdovanotas 
puikiu lietuvišku Vyčiu. Tai me
džio darbas, kurį atliko mūsų 
dailininkas Romas Giedrys. Ap
dovanotiesiems sugiedota Il
giausių Metų ir tuntininkas 
skautininkas Algis Karpavičius 
pasakė gražią įvertinimo kalbą. 
Skautas vytis vyr. skilt. Vytas 
Mačiulis spirgino iešminėje 
kepsnius ir vakaras maloniai 
prabėgo skautų rėmėjų tarpe.

One good reason is the Payroll 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

Ryšium su pasauline skautų 
Jamboree, daugelis ir kitų vals
tybių išleido pašto penklus tam 
reikšmingam įvykiui atžymėti.

Maža Oman valstybėlė išlei
do penkių ženklų seriją, iš ku
rios du s*kirti oro paštu. Visi 
ženklai yra daugiaspalviai, te
matika paimta iš skautų gyve
nimo. Vienas jų, 12? b. vertės, 
yra su skautybės įkūrėjo Ba
den-Powell atvaizdu. Tuo pa
čiu noriu jums priminti, kad lor
das BP yra vienas daugiausiai 
atvaizduotų asmenybių pasaulio 
pašto ženkluose.

Jamborę pagerbė ir Liberijos 
paštų agentūra, išleisdama 6 
ženklų seriją, kurioje atvaizduo
ti Australijos, Vak. Vokietijos, 
Amerikos, Anglijos, Japonijos ir 
Liberijos skautai. Visi ženklai 
daugiaspalviai ir labai skoningai 
pagaminti.

1971 m. liepos 5 d. Nigerijos 
paštas išleido keturių pašto

Esant palankiam orui, visi bus 
apvėžinti naujai pakrikštyta 
jachta. Vadas

rato skautai ir skautės. Nors 
tautiniu atžvilgių visa veikla 
vykdoma bendromis jėgomis, ta
čiau Tarptautiniame Skautų 
Biure skautai ir skautės yra re
gistruoti atskirai.

Indijos Pašto ir Telegrafo mi
nisterija 1967 m. gruodžio 27 d. 
išleido specialų pašto ženklą, tuo 
pagerbdama savo skautų orga
nizaciją. Išleidimo data yra su
rišta ir su Įvykusia tuo pačiu 
metu 5-tąja Indijos skautų Tau
tine Stovykla. Ta pačia proga 
buvo švenčiamas ir deimantinis 
organizacijos jubiliejus.

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.

ti iškylai į Baumilų ūkį. Neri
jos tunto jūrų skaučių pavasa
rinė dviejų dienų iškyla yra nu
matyta birželio 17-18. Dalyvau
ja “Minijos’, “Juodkrantės” ir 
“Nidos” laivų sesės. Iškylausi
me. Grand Junction, Mich., sve
tingą p. Bąumilų ūkyje. Numa
tyta tikrai Įdomi užsiėmimų pro
grama.

0 030 000 300

Komiteto pirmininkui J. Vil- 
galiui pristačius komitetą ir jiem 
padėkojus už nuoširdų bendra
darbiavimą, buvo pranešimai, 
kurie perėjo Į diskusijas.

Iždininkė D. šilbajorienė api
būdino rūpestingą komiteto dar
bą, telkiant finansus N. Y, skau
tų veiklai paremti. Iš; sutelktų 
pinigų bus prisidedama prie 
skąųtų-čių, vykstančių į šios 
vasaros stovyklą, kelionės išlai
dų, o kita stambesnė suma, su
sirinkimui pritarus, buvo pa
skirtą Kultūros židinio staty-

Toliau vystėsi klausimai bei 
diskusijos apie dabartinę skau
tų-čių tuntų veiklą. Abiem tun- 
tininkam susirinkime dalyvau
jant, buvo pasidalinta sumany
mais bei problemomis ir sutarti 
ateities planai.

Tėvai visais balsais pasisakė 
už veiklos pagyvinimą, ruošiant 
daugiau iškylų ir daugiau d-vių 
bei tuntų sueigų.

Atlanto rajono pavasario spor
to šventės klausimu informavo 
J. Vilgalys, ragindamas kuo gau
siau šventėj dalyvauti ir nedels
ti su Įsiregistravimu.

Tauro t. tunt.-kas K. Nemic- 
kas prižadėjo {įsirūpinti, kad 
skautam Remti Komitetas gau
tų visas iųi'prra^cijąSj apie suva
žiavimus, stovyklas ir vadovų 
lavinirųą kursus. Tėvų komite
tas pažadėjo mielai prisidėti prie 
išlaidų sumažinimo,, siunčiant 
jaunus vadovus-vęs Į Ąžuolo-Gin- 
taro vadovų stovyklas.

Skautam Remti Komitetą 
1971-72 sudarė: J. Vilgalys — 
pirmininkas. D. šilbajorienė — 
iždininkė A. Klivečkienė, R. Ri
dikienė ir P. Gvildys.

1972-73 Skautam Remti Ko
rn i teta n sutiko Įeiti ir susirinki-.

Prie pietinės Anglijos pakraš
čių esančioje Brownsea saloje 
1907 metais įvykusi berniukų 
stovykla (vadovaujant Lordui 
Baden-Powell) yra oficiali skau
tybės pradžia.

Vos trims metams prabėgus, 
1910 m, Indijoje jau veikė trys 
atskiros grupės skautų: pirmo
ji iš jų vadinosi Indijos berniu
kų skautų organizacija, antroji 
— Hindustan© skautų organiza
ciją,. ir trečioji — Indijos mer-

PRIE
U^SNOJAHČIO
LAUŽO

proga pasikalbėti ir. apie 
pašto ženklus

XIII-JI JAMBOREE

Gražiai pasirodė, Jūratės .drau
govė ; šoko. balerinos Vida Stan
kutė ir. Rūta Morkūnaitė; pia
ninu paskambino Liucija Mor
kūnaitė ir Vida Stankutė. Daug 
džiaugsmo suteikė savo drau
gams vilkiukams Arūnas Juode
lė, pagrodamas akordeonu.

Pabaigoje buvo vaišės ir pasi
tarimai dėl išvykos Į Otavą, ku
ri numatyta birželio ’2-3 L. S.

★ Naujas tęvų komitetas Mel
bourne (Australijoje}. Kovo5 d. 
Lietuvių Namuose po, Džiugo 
tunto sueigos. įyyko, skautų tė
vų susirinkimas.-

Buvo išklausyti tėvų komite
to pirmininko Eimučio bei Džiu
go Tunto tuntininko. Stasiliūno 
pranešimai ir išrinktas naujas 
komitetas.

Komiteto veikla buvo labai ge
ra ir sėkminga. Suruoštas meti
nis pokylis ir Žilinskų iniciaty
va suorganizuota, loterija davė 
pajamų, reikalingų paremti lie
tuvių skautų veiklai.

Džiugo tuntininkas prašė tė
vus paveikti savo skautus, kad 
Į bažnyčią, kai skautai dalyvau
ja pamaldose su vėliavomis, at
vyktų uniformuoti.

Iš p; Pocių buvo gautas ma
lonus pasiūlymas naudotis jų 
didžiuliu ūkiu skautų stovyk
loms bei iškyloms. Šis pasiūly
mas buvo šiltai priimtas ir nu
tarta surengti tėvų iškylą apžiū
rėti vietovei.

Į naują sk. Tėvų Komitetą bu
vo išrinkti: Aniplienė, Baųbi- 
nienė, č^sna, Eimutis ir Žvina- 
kis. Kandidatai: Mušinskas ir, 
Skirka. A. S.

LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA
REl)Ai;i.OJA SKTN. BALYS VOSYLIUS
v są.s; 7120 S, Rockwell St., Chicago, Ill. 60629

Į SIMO KUDIRKOS VARDO STOVYKLĄ ATKELIAVO NAUJAS SIUNTINYS
Jį apžiūri (iš kairės) LSB Vyr. Skautininkas v. s. Petras Molis, s. A Gudaitis, s. M, Subatis ir VSP v. s. Čes

lovas Kiliulis.

KAI BOSTONE BUVO FILMUOJAMI LIETUVIŠKI ŠIAUDINUKAI,

Lina, Anita, Danguolė, Rimas ir Dalius sekundei prie savo darbv 
susikaupė.

Pasikeitę Skautams Remti Komitetas New Yorke
Gegužės 13 Kultūros židinyje New Yorke įvyko visuotinis 

N. Y. skautų tėvų susirinkimas.į Dalyviam pateikta dienotvarkė 
lietė Skautam Remti Komiteto pradėjusių metų veiklą, ateities 
planus ir naujo Skautam Remti. Komiteto rinkimus.

(KANADOJE)

Širvintos" tunto sesės vėliavos sargyboje.

1970 m. Indija išleido naują 
pašto ženklą savo skaučių orga
nizacijai pagerbti. Minimo žen
klo išleidimas sutapo su Indijos 
skaučių deimantiniu jubiliejumi 
(1970.1227). Tuo pačiu metu 
Įvyko ir Indijos skaučių tauti
nė stovykla.

ženklas .atspausdintas aukš
čiau minėtu būdu, spausdino In
dijos Saugumo Spaustuvė, žen
klo dydis 3.56x224 cm., forma 
— vertikali. Viso atspausdinta 
30 milijonų vienetų.

ženklo paveiksle matome 
skautiška salinta indės skautės 
fone., ženklo viršuje matomas 
mergaičių skaučių tarptautinis 
ženklelis, o apačioje — Indijos 
skaučių ženklelis. Nominalinė 
ženklo kaina — 20 p.

ps. R. Pakalnis
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Kūno, proto ir įausmy darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

- JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

SKAUSMINGO SPRANDO RAUMENŲ
MĖŠLUNGIO TVARKYMAS

Perkreiptas kaklas (torticollis) yra dažniausiai vien 
vaistais sutvarkoma labai nemaloni negerovė.

Mediciniška tiesa

Kas iš mūsiškių nėra matęs ar 
turėjęs perkreipto sprando ir 
dėl to pasuktos į vieną pusę gal
vos — labai skausmingos padė
ties, ypač vasaros metu, kada 
visokį skersvėjai žmogaus rau
menis įjautrina? Susipažinki
me su ta ne taip jau reta ne
gerove ir jos, palyginti, gerų 
vaistais sutvarkymu, šis nege
rumas lygiai vyrus kaip ir mo
teris kankina. Kartais ištisos 
kartos vienoj šeimoj ta negero
ve skundžias. Pamažu praside
da pasukimas galvos į vieną pu
sę. Gali ir staigiai taip atsitik
ti.

Kaklo — sprando raumenys 
susitraukia ir tas jų susitrauki
mas esti skausmingas. Ne tik 
paviršutiniai, bet ir gilieji raume 
nys esti mėšlungio apimti. Gal
vos pasukimo laipsnis įvairuoja 
kiekvienu atveju. Gali būti ne

tik galvos pasukimas, bet ir kak
lo palenkimas į vieną pusę. Ga
li mėšlungis būti pastovus, o 
kartais gali gautis galvos ir kak
lo tampymai. Taip dažniausiai 
atsitinka histerinės kilmės mėš
lungiui žmogų kankinant. Kei
čiant kūno padėtį — sunkumą, 
keičiasi ir galvos bei kaklo mėš
lungio forma. Kartais gaunasi 
paralyžius — negali žmogus pa
sukti galvos į priešingą pusę. 
Kartais tos pusės į kurią galvą 
pasukta veido raumenys esti su- 
paralyžuoti. Kartais mėšlungiš
kai traukiasi viršutinės kūno 
dalies ar viso kūno raumenys. 
Kartais pacientas pajunta, kad 
jis gali palengvinti galvos ir 
sprando — kaklo pasukimą leng
vai savais pirštais suspausdamas „ 
tą žandeną, į kurią galva esti ’ pajėgta skirti histerinės kilmės 
pasukta. Miegant paprastai, visi veido-kaklo iškrypimo nuo or-' 
skausmingi mėšlungiški judė-

S M . --ąfI naudingų ne vandens, o sriu- 
-jL" tš. M'- vsisių sunkų, ar ramunėlių

įjt * -- — kmynų — uogienės arbatos.
’ -/ r ' Valgyk daug naudodamas bal-

x >V (Hesosmėsos,tokiosvarš-
kės, žuvies, kiaušinių baltymo, 

y*”.y..-ffigyįk ■įgr. ?? g fejF pupelių, žirnių... Daug daržovių

aS**- " i '■•’’JįMs iŠ lietuviškos kepyklos pirk
ir 150 truPut> vate?k- Tris kar’ 

CfjĮt'-' ' ’* ' ** ~ ^us sriubo nepamiršk per die-

- T“*'-...**^2^25 reals), pietums lapienę (bars- 
WiMMUmITX’‘ 7- Z &ush vakarui — krupienę —

bulvienę. Rūgusį pieną pats 
%- raugink ir kasdiena pasukomis

, į ’C | pasikeičiant gerk — valgyk. Ža-
~ j Hų lapų daržovių mažiausiai ke-

” turis kartus per dieną naudok. 
Visų kilniaširdžiu lietuviu pastangomis, be svaigalu veikiąs Aivudas nupirko 22 butu namus — Lietuvio Pastogę Atgimk visai naujam maitini-visų KciniasiruziŲ neruviy pasrangonvis, be svatgaiy veikiąs Aivudas nupirko 22 butu namus — Lietuvio Pastogę 
pagyvenusiems saviškiams. Jau astuoni tokie apsigyveno ir jaučiasi kaip rojuj- Talkir.kim visi šiems ir kiek
vienoje lietuviu gyvenvietėje įsigysimiems panašiems nariams visomis jėgomis. G* na savą kraują pilstyti į sve

timas, kad ir airiu statines.
Nuotrauka M. Nagio .

šiai pranyksta. Skausmas gali pija, masažais. Pacientas turi 
apimti kaklo raumenis, žmogus išmokti atpalaiduoti savo rau- 
mėšlungio apimtas vietas jau- menis nuo persitempimo. Rami- 
Čia normaliai, 
galvą užverčia 
tai priklauso, 
esti mėšlungio
Sprando mėšlungio priežastys

Senesniais laikais daug neaiš
kumo kildavo dėl perkreiptos 
galvos priežasties. Mat, tada ne-

Pasitaiko, kad . nantys vaistai, masažai ir gal- 
aukštyn — visa 
kokie raumenys 
apimti.

Pagyvenę lietuviai Alvudo paskaitose klausosi ne tik sveikatai naudingu 
dalyku, bet' ir gėrisi drobėje rodomais jy saulėlydžiui praskaidrinti skirtais 

namais. Vytautas Juknevičius (deš.). Jonas Bagdonavičius ir kit.
Nuotrauka M. Nagio

vaninė elektros srovė iki šiol bu
vo tos ligos geriausi gydymo 
būdai. Smegenų sužalojimo at
vejais — chirurgija talkindavo. 
Bet vis nebuvo gauta gerų pa
sėkų — kartais po operacijos vėl 
raumenų mėšlungis atsirasdavo.

Naujausia pagalba sprando 
raumenų mėšlungį tvarkant
Gyd. Gordon Gilbert paskel

bė savo būdą minėtai negerovei 
tvarkyti. Jis pavartotinas kiek
vienu atveju, pirm tokį ligonį

aj

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

S. Petersonienė *

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

1. N. Butkienė. VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 
NU KĖS, 34 psL su 8 apsakymėliais iš valkų pasaulio.
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dot

2. Vanda Frankienė • Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota.
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 eilėraščiu, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidiny* 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota. 6* 
psL, kaina 5 doL

5. Maironis, JAUNOJ! LIETUVA, poema. 118 psl.. $1.00
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi- 

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

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasako? 
/alkams 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 psLt $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juo? 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo 
hj vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislu — lietuviško auk 
’ėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

6 pasakos ir DVY 
Abi gausiai iliu&

KIŠKELIS,, pasaka
Didelio formato, 24 psl., gra-

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

ganinės kilmės. Pastarasis at
siranda dėl nervų pairimo — 
smegenų medžiagos sužalojimo. 
Sprando-kaklo raumenų mėšlun
gį žmogus gali pats sau iššaukti-hipnotizuojant ar operuojant, bei 
— tai histeriškos kilmės nege
rovė.

Psichologiškais būdais tokios 
kilmės kaklo mėšlungis esti su
tvarkomas. Visai kitas reikalas, 
kai sprandas pasisuka dėl sme
genų sužalojimo kokia nors li
ga. Toks, sakysim, smegenų už
degimas (encephalitis lethargi- 
ca) su ar be parkinsoninių reiš
kinių gali baigtis simptomu, pa
sireiškiančiu galvos pasukimu į 
vieną kurį šoną. Tai nemirtinas 
simptomas vienos kurios nege
rovės kūne. Organinės kilmės 
minėtas mėšlungis yra daug rim
tesnė negerovė. ,

Kaklo mėšlungio gydymas
Tai dažniausiai sunkiai gydy

mui pasiduodanti negerovė. An
gliškai ta liga vadinasi Wry 
neck — kreivas sprandas. Loty
niškai tą ligą gydytojai vadina 
Torticollis spasmodica — spas
modic torticollis. Kartais sun
ku esti atskirti hysterinės kil
mės ligą nuo organinės. Jei stai
ga žomgui galvą pasuko laike 
jo susijaudinimo — greičiausiai 
tai bus histerinės kilmės raume
nų spazmai — mėšlungiai. To
kios kilmės tą negerovę gali
ma gražiai tvarkyti įtaigoj imu 
ir žmogaus nuraminimu. Reikia 
kiekvienu atveju nuodugniai iš
tirti žmogaus nervų sistemą — 
reikia tuo būdu susekti, ar nė
ra ta negerovė atsiradusi dtėl 
nervų sužalojimo.

žmogaus amžius pasako, kad 
minėtas galvos pakreipimas nė
ra prigimtas. Mat, kartais gim
stama su pakreipta galva dėl 
raumenų sunykimo ar vienos 
pusės kaklo slankstelių trūku
mo. Dar yra keletas kitų prie
žasčių, panašiai sunegalinančių 
žmogų. Tai jau gydytojo reika
las su jomis tvarkytis.

Iki šiol sprando-kaklo raume
nų mėlungį tvarkė chirurgai: to
kiai negerovei esant organinės 
kilmės. Histerinius tokius ne
gerumus tvarkoma psichotera-

kitu kitokiu būdu gydant. Jis 
vartoja dvejopus vaistus kartu 
juos duodamas. Jis pataria vais
tą Symmetrel (Amantadine Hy
drochloride) po šimtą miligra
mų kapsules — jų po vieną tris 
kartus per dieną. Kartu jis duo
da ligoniui ir antrą vaistą: Hal
dol (Haloperidol — tai chemi
nis jo vardas) — tai tabletės po 
pusės, vieno, dviejų ir penkių 
miligramų stiprumo. Per dieną 
suduodama to vaisto mažiausiai 
po pusantro miligramo. Kartais 
priseina padidinti iki 14 mili
gramų per dieną (parą) to vais
to kiekį. Tai naujas raminan
tis vaistas.

Išvada. Visi visais ligų at
vejais kreipkimės pas savo gy
dytojus. čia pranešta, kad ir 
minėtą kakle-sprande sunkiai 
gydymui pasiduodančią negero
vę turintiems yra šviesesnės 
ateities viltis.

Pasiskaityti. Gordon J. Gil
bert, M. D.: ,N. Engi. J. Med. 
248: 896 (1971).

ra darai. Jei tokie dvasia nesvei
ki žmonės pajėgtų — tave tuoj 
ant laužo sudegintų. Tai baisiau 
besielgiantieji už nuožmiausius 
tyrinus asmenys. Kuo toks 
jausmais nesveikas vabalas gali, 
tuo jis artimui gelia. Tai viena 
jausmais — dvasia — psichika 
nesveikųjų rūšis.

Tamsta nesveikuoji taip vadi
nama pagyvenusio žmogaus me
lancholija (nusiminimu). Gy
dytojai tą ligą vadina depresija. 
Kuo greičiausiai eik pas pajėgų 
gydytoją, kuris tamstai ne krei
dą gerti patartų, bet tamstos 
jausmus — psichiką į norma
lias vėžes pasuktų. Jei nesitvar- 
kysi — kūnu visai susilpsi. Ta
da nė dvasiai sveikai ten nebus 
vietos. Pas Abraomą visai be 
pastangų visi spėsime nueiti. 
Kol dar laikas — nebūki pai
kas: paskubėk tvarkytis. Nes 
gali toks didelis nusiminimas 
užeiti, kad tada nepajusi, kaip 
sau labai pakenksi.

Pajėgus gydytojas (psichia
tras ar ne) tamstai patars ge
riausiai. Jo globoje gražiausiai 
atstatysi savos kūno ir dvasios 
jėgos. Tik pats irgi ryžkis kiek 
galėdamas imti savo nagan.

Maždaug šitaip dabar turi 
tvarkytis. 1. žinok, kad tams
tos liga sutvarkoma. Tas suteiks 
tamstai geros nuotaikos. 2. Pra
dėk bulvinės košės pavidale 
maistą ryti ant karto nedaug į 
skrandį nurydamas. Už tai ma
žiausiai po dešimtį kartų turi 
per parą valgyti. Maistą su
vilgyk savomis seilėmis — tik 
tada ryk. Protarpiais maisto

muisi. 3. Jokių per burną liuo- 
suojančiu vidurius vaistu ne
vartok, ir dar mažiausiai tuzi
nui kitų savų pažįstamų pasa
kyk, kad nevartotų. Normaliai 
maitintis reikia, tada viduriai 
dirbs ko geriausiai. Dabar ner
vų įtempimas džiovina burną, 
sutraukia žarnas — ir velniava 
gaunasi viduriuose. Jokie liuo- 
suojantieji nesutvarkys tams
tos nervų netvarkos. O be jos 
sutvarkymo — nėra tamstai, 
kaip ir kiekvienam kitam, žmo
niško gyvenimo. 4. Mielių po de
vynis gramus kasdien imk su 
sriuba ar vaisių sunka. 5. Nuo
lat kuo nors užsiimk. Tik kiek

padirbėjęs pertraukas daryk. 
Nevaryk darbo iki galo, visai 
jėgų netekdamas. Ne tie dabar 
laikai. Padirbėk kokią valandą 
ir po to pasilsėk pusvalandį. Taip 
dirbdamas nepavargs! pensinin
ko amžiuje besirasdamas, ir kuo 
geriausiu būdu savo nervus ra
minsi. Darbas su protu yra 
geriausias visokiems nervų pa- 
įrimams tvarkyti. 6. Negalvok 

lapie vėžį, tik visas mintis su
kaupk čia minėtų pareigų atli
kimui. Tegul žmona kalbasi su 
geru gydytojus — jis jai patars, 
kaip tamstai sunkiose dieno
se padėti. Dabar yra vaistų, la
bai žmogui tokioje negalėje tal
kinančių. Vien apie vaistus ir
gi negalvok. Jie bus geri tik 
tada, kai tamsta pildysi visus 
virš nurodytus dalykus. Gydy
tojas šalia gerų prieš nusimini
mą vaistų, prirašys kūną stipri
nančių adatų. Tik žinok, kad 
kūnas turi būti tvarkoje, kad 
galėtų jame gerai veikti jaus
mais. Už tai reikia visiems vi
sada visapusiškai tvarkytis. Čia 
ir prieinam svarbiausia mūsų 
laimės šaltinį: kūno, proto ir 
jausmų veiklos sveikatingumą. 
Gana vien kūnu rūpintis. Ma
tom, kaip greit žmogaus kūnas 
niekais virsta, kai žmogus jaus
mais sunegaluoja — nusimena, 
o gydytojas tokiais dvasios li
gos atvejais vien tik kreidos pa
jėgia žmogui skirti.

Prof. Vaclovo Biržiškos
T

I

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pust 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.(M) 

c kietuose viršeliuose už $6.00.
Xbi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street Chicago 8, IHnwis

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.

7 ?
Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” 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 istoriją. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba 
piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, HL

progomis. Jas ir 
atsiuntus čekį ar

60608

STENKIMĖS TEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTI

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga 

.TAUTINIŲ 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.
Knygų galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:
NAUJIEN OS 

1739 So. Halsted St, Chicago, III. 60608

Sveikas — o burnoj kąsnis 
veliasi — nėra pakalnės

Klausimas. Malonėkit, dakta
re, paaiškinti, kas čia su ma
nim darosi. Pradėjau nei iš šio 
nei iš to verkti, nusiminti, dėl 
menkniekio jaudintis. Iki šiol 
gyvenau laimingo pensininko 
gyvenimą. Rodos dabar galėčiau 
gyvenimu džiaugtis, o jau rei
kia iškeliauti. Nustojau apeti
to. Kąsnis burnoje veliasi, 
kramtau, kramtau, bet nuryt 
neina. Numečiau per dvi savai
tes 25 svarus svorio. Susilpau, 
Gydytojas ligoninėje astuonias 
dienas tyrė — sveikas, sako 
esąs, — tik “vidurių uždegimas”. 
Davė baltos kreidos skysčio ir 
paleido. O man vis tas pats: 
nosim žemę ariu, verkiu dėl 
menkniekio, visur man tik blo
gumas matosi — rodos, kad kas 
paimtų ir nušautų, tai greičiau 
viskas pasibaigtų. Kaip man gel
bėtis, kad tik skysčius geriu — 
jokio tirštumo širdis nepriima. 
Greit jau “čysta dvasia” tapsiu. 
Patarkit kaip gelbėtis. Dėkoju 
iš anksto. Man burna džiūsta, 
bet nenoriu gerti. Viduriai kie
ti — imu mineral oil. Gal vėžys 
jau čia pat?

Atsakymas. Ačiū už padėką 
iš anksto. Tai labai gražus at- 
sinešimas iš tamstos pusės. Da
bar kai kas net už gerą dar ta
ve išlolioja, per radijo apspiau- 
do ir skundžia valdžios įstaigo
se vien už tai, kad tu jiems ge-

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 nuošimčiu/ nuo mė- 
>>psio pirmos.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėlis] 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
_______ ___________________________ _ _______ _ ... ____ _ ..<Jl - . ____ . .. . J

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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(Tęsinys)
Kaip žinia, Antanas Olis bu 

vo gimęs 1898 metais rugsėjo 
25 dieną, berods, Bridgeporte, 
Čikagoje. Jo tėvas Antanas 
Olšauskas buvo tymus lietu
vių veikėjas, Lietuvos laikraš
čio ir daug knygų išleidėjas. Aiš 
ku, kad ir jo sūnus buvo auk-

lėjamas lietuviškoje dvasioje. 
A. Olis buvo gavęs tvirtus pa
grindus ir mokslo srityje. Bai
gęs aukštesniąją mokyklą Či
kagoje, jis įstojo savanoriu į 
Amerikos karo laivyną. Atitar 
navęs kariuomenėje, įstojo į 
Čikagos universitetą, kurį bai
gė 1919 metais filosofijos ba-
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
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HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienins, nuo
9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro, fleštadieniais — iki 12 vai,

Paskelbti neaiškūs principai
Prezidentas Niksonas, ištisų savaites besitaręs su 

Sovietų Sąjungos atsakomingais pareigūnais, pasirašė 
kelias sutartis, o pirmadienį, prieš išskrisdamas į Kije
vą, pasirašė ir paskelbė dvyliką principų, kurių dvi ga
lingosios valstybės laikysis ateityje. Jeigu tuos princi
pus būtų pasirašiusios Jungtinės Amerikos Valstybės su 
Didžiąja Britanija arba JAV su Kanada, tai paskelbti 
principai nebūtų kėlę jokių neramumų. Bet principus pa-1 
sirašė Amerikos prezidentas ir rusų komunistų partijos 
generalinis sekretorius Leonidas I. Brežnevas, todėl yra 
pagrindo nerimui.

Didžioji Britanija ir JAV arba net ir Kanada kalba 
ta pačia kalba, naudojamam žodžiui taikoma ta pati 
prasmė. Kiekvienas principuose paskelbtas žodis abiem 
pasirašiusiom valstybėm turi vieną, aiškią, vienodai su
prantamą prasmę.. Tuo tarpu reikalas keičiasi, kai prin
cipus paskelbia kuri “komunistinė” vastybė, ypač kai 
reikalas eina apie Sovietų Sąjungą. Rusai visai kitaip 
supranta pačius paprasčiausius žodžius. Rusijoje jie Įsi
vedė pačią žiauriausią mažos grupelės diktatūrą, tuo 
tarpu jie tvirtina, jog tai esanti pati “demokratiškiau- 
sioji demokratija”. Rusijoje valdžią pagrobusioji grupė 
kontroliuoja kiekvieną spausdintą ar per radiją paskelb
tą žodį, tuo tarpu jie drįsta tvirtinti, kad Rusijoje nėra 
cenzūros. Jie tvirtina, kad cenzūra buvusi senais caro 
laikais, o šiandien “komunistinėje santvarkoje” spaudos 
žmonės nežino, kas tai yra “cenzūra”.

Jeigu prie paskelbtų principų, būtų pridėtas kelių pa
grindinių žodžių žodynas, nustatantis tuose principuose 
vartojamų žodžių tikslią prasmę, tai būtų buvę lengviau 
juos suprasti Bet paskelbti tiktai principai, be jokio žo
dyno. Nenustatyta principuose vartojamų žodžių pras
mė, todėl dėl paskelbtų principų ir bus daug nesusipra
timų. Nesusipratimai kils tarp JAV pareigūnų ir Sovie
tų Sąjungos pareigūnų. Tie būsimi nesusipratimai jau 
šiandien kelia nerimą, nes Rytų Europos gyventojai ru
sus gerai pažįsta ir žino, kaip jie aiškina ne tik ištisus 
pasirašytų susitarimų paragrafus, bet. ir paskirus 
žodžius.

du. Ideologiniai Jungtinių Amerikos Valstybių ir 
Sovietų Sąjungos skirtumai ir skirtingos abiejų val
stybių socialinės sistemos neprivalo būti kliūtimi 
abiejų valstybių normaliems santykiams^ parem
tiems suverenumo, lygybės, nesikišimo į vidaus rei
kalus ir bendros naudos principams”. (Chicago Sun 
—Times 1972 m. geg. 30 d., 4 psl.).
Galima būtų sutikti su šiuo principu, kurio Įvade 

*d)i galingos valstybės pasižada laikytis Jungtinių Tau
tų Čarterio ir stengsis stiprinti taiką pasaulyje. Čarte- 
ryje visai neužsiminta, kaip Sovietų Sąjungos valdovai 
siuntė ginklus į Indoneziją, kad būtų išžudyta visa ka
riuomenės vadovybė; ten nieko nekalbama apie kulko
svaidžių ir ginklų siuntimą Į Įvairias Afrikos valstybes, 
kad būtų ruošiami perversmai ir primetamos Sovietų 
Sąjungai artimos vyriausybės.

Kaip rusai nesikiša Į kitų valstybių vidaus reikalus, 
žino kiekvienas lietuvis, buvęs Lietuvoje pirmais rusų 
okupacijos metais. Žino kiekvienas, kuris šiandien nu
važiuoja Į gimtinį kraštą ir išsikalba su gyvais giminė
mis. Lietuvą okupavusi sovietų policija pirmon eilėn su
ėmė kiekvienos politinės partijos veiklesnius žmonės, 
juos tardė, o vėliau išvežė Į Sovietų Sąjungos gilumą 
įvairiems prievartos darbams. Dar didesnę prievartą 
rusai vartojo antrosios okupacijos metu. Rusai sudarė 
komisiją, kuri buvo nuvežta į Maskvą Lietuvai prijungti 
prie Sovietų Sąjungos. Lietuviai šimtmečius kovojo dėl 
savo krašto nepriklausomybės bei laisvės. Jie bendromis 
jėgomis tvarkė savo krašto reikalus ir siekė gerbūvio, 
tuo tarpu Sovietų Sąjungos karo ir policijos jėgos į ke
lias savaites laisvą ir nepriklausomą kraštą prievarta 
prisijungė prie Sovietų Sąjungos.

Kaip Lietuva, Latvija ir Estija buvo prievarta Įjung
tos i Sovietų Sąjungą, buvo plačiai rašyta prieš 25 me
tus. Ne vien lietuvių, bet ir anglų spaudoje buvo pa
skelbti liudininkų parodymai. Atsakomingi Amerikos 
Lietuvių Tarybos pareigūnai savo laiku tiksliai infor
mavo Valstybės-Departamentą ir kongreso komitetus 
apie prievartinį Lietuvos prijungimą prie Sovietų Sąjun
gos. 0 vis dėlto dar ir šiandien rusai, tebeskelbia, kad 
Lietuva su kitomis Pabaltijo valstybėmis savo noru- Įsi
jungė į Sovietų Sąjungą. O jeigu kas bet kuriame-:tarp
tautiniame komitete ar komisijoje bando kelti-viešumon 
šį,klausimą, tai Sovietų Sąjungos atstovai tuojau šauna: 
— Tai kišimasis, Į Sovietų Sąjungos vidaus reikalus”.

Iki šio meto rusų,agentai kišosi Į Lietuvos, Lenkijos, 
Vengrijos, Čekoslovakijos ir Rumunijos, Gruzijos ir kitų 
valstybių vidaus reikalus. Niekas nesiėmė tinkamų prie
monių sovietų agentų veiklai sustabdyti. Bet kai komu-

Pirmasis, abiejų galingų valstybių-atstovų aptartas, nis^i paima valdžios vadeles, tai tada pirmas jų reikala
sutartas ir pasirašytas principas šitaip skamba:

“Abi-valstybės priėjo bendro Įsitikinimo, kad.
atomo amžiuje nėra kitos išeities kaip tvarkyti ben-liau nepaaiškinamas, o tai reiškia, kad rusai galė& savo- 
druosius savo-santykius, taikaus sugyvenimo pagrin- tiškai jį interpretuotu

vimas — nesikišti Į jų valdomų kraštų vidaus reikalus. 
Maskvoje paskelbtuose principuose šis klausimas tiks-

kalauro laipsniu. Susidarė įs
pūdis, jog filosofijos mokslu jis 
buvo susidomėjęs ne dėl savo 
gyvenimo praktiškų sumeti
mų, o dėl savos asmenybės 
ugdymo. Tame pačiame uni
versitete studijavo teisę ir 1921 
metais gavo- diplomą. Išlaikęs 
valstybinius egjtaminuSį pra
dėjo verstis advokatūra, Va
nagaičiui pirmą, karią atvykus 
į Čikagą, Olis tuojau užmezgė 
su juo asmeninę pažintį ir ta
da jau gundė jį išeiti su lietu
višku menu ir. į didžiąsias vi- 
durmiesčio sales.

Antanas Olis nekartą yra tei
gęs, kad sąmoningu lietuviu 
yra tapęs A. Vanagaičio dėka.

Jaustis lietuviu yra, žinoma, 
skortingas dalykas nuo to, kai 
tai pačiai lietuvybei pasišven- 
čiama visomis jėgomis. Kitas 
taipgi yra dalykas branginti 
Lietuvą, kad ji yra jo protė
vių gimtoji šalis, ir visai jau 
kitas ją mylėti, pasišvęsti, pa
siaukoti ir dirbti Tą savo mei
lę Lietuvai jis nuspalvino viso
mis savo gyvenimo dienomis 
iki pat ankstyvos savo mirties. 
Daug kas nežinojo, kad per 
keletą paskutinių metų jį ėdė 
kraujo vėžys — leukemija. Jis 
visą laiką gyveno mirties aky- 
vaizdoje, ir dienos būdavo 
pratęsiamos tik dažnomis krau 
jo transfūzijomis. Ta tauri as
menybė, tiek daug pasišventu
si Lietuvai ir lietuvybei užgeso 
1958 metais liepos 3 dieną.

Ne taip daug klysime many
dami, jo atsiradusi dr. B. Dir
meikio ir A. Olio bičiulystė per 
Margutį daugiausia ir buvo 
paremta tuo lietuvišku ben
drumo supratimu, kad tvir
čiausias juos jungiąs ryšys yra 
abiejų pasišventimas toms pa
čioms idėjoms. Ta gera bičiu
lyste B. Dirmeikis būtų galėjęs 
pasinaudoti savo asmeninei 
karjerai sudaryti. Taip aukš
tai iškilusi politikoje asmeny
bė būtų galėjusi rasti- būdų 
tam pagelbėti. Tiesa, teisinin
kams į advokatūrą, čia užvertos 
durys. Bet B. Dirmeikis buvo 
gavęs teisių doktoratą, teisės 
mokslus gilinęs pasaulinio gar 
so universitetuose. Jis buvo 
dar jaunas žmogus, tik-apie 
40 metų amžiaus. Būtų galė
jęs dar pastudijuoti; teisę irį 
Amerikos universitetuose. Be 
šiaip sau teisinių dalykų apsi-. 
pažinimo, jis neparodė jokio 
veržlumo ta kryptimi; Tenki
nosi, apsidžiaugdamas,- kad 
gali atsidėti vien tik lietuviš
kam darbui; Net ir jo šeimai; 
atvykus iš Prancūzijos, padi-. 
dėjo išlaidos, vis-tiek jis ne-, 
ieškojo pelningesnio-darbo. O 
juk adv. A. Olis būtų-galėjęs 
jam vietą surasti; jėi; nepra
stam ti į kurią mokslo įstaigą,*

kaip teisių daktarų, tai benl 
savo įstaigoje, kuri turėjo me
tinį biudžetų, siekiantį ir tada 
virš 400 milijonų dolerių.

šiaip savo gyvenime dr. B. 
Dirmeikis nebuvo koks, pagy
rūnas; Jis buvo, tiesa, tauti
ninkų idėjų žmogus ir-tokių, 
berods, pasiliko iki savo gy
venimo galo. Lietuva ir jos 
laisvės atstatymas jam buvo 
virš visko. To troško ir iš savo 
idėjos draugų, čia prisimena 
vienas ta prasme jo asmenį pa
ryškinantis bruožas. Vokiečių 
naciams pradėjus karą su sta
linine Rusija, dr. B. Dirmei
kis, mokantis kelias kalbas, 
buvo paimtas kaip vertėjas su 
įžygiuojančia armija į Lietu
vą. Rodos, net įvilktas del ge
resnio pareigų atlikimo ir į ka
rio uniformą. Vos tik galėjęs 
surasti progą jau į trečią dieną, 
kai karas buvo prasidėjęs, jis 
Vilkaviškyje aplankė savo 
tautiškų idėjų žymų pogrin
džio veikėją, Balį Gaidžiūną, 
ir stengėsi jį ir kitus tautinin
kų veikėjus Įspėti ir painfor
muoti, kad neturėtų tokių gra
žių vilčių iš vokiečių pusės dėl 
Lietuvos valstybės atstatymo. 
Jis, matyt; jau apčiuopiamai 
suvo susigaudęs, kaip rudieji 
naciai elgsis kariuomenei pra
žygiavus toliau į rytus. Be jo
kių gražių tada turėtų iliuzijų, 
jis įspėjo: “Vyrai, žiūrėkime, 
kad tautininkai išlaikytų, šva
rias rankas. Vienas okupan
tas išvejamas, o kitas ateina”. 
Taip darė ir jis pats, greit at
sipalaidavęs nuo tų vertėjo pa
reigų, jis nesidavė įtraukia
mas į jokias okupantų parei
gas, to vertėsi advokatūra,’

pats atsargiai ir apdairiai dir
bo pogrindyje

Jam Margutyje tebuvo lem
ta darbuotis tik apie vienuoli
ka metui. Tarsi-būtų apsikrė- 
tęs.širdies liga, jis taipgi mirė 
hub antro širdies-smūgio^ kaip 
ir A, Vanagaitis. Po pirmo 
šmūgio, tiesa, jis- kad- ir- sum 
kokai atsitiesė. Greitai grįžo 
ir prie darbo Margutyje ir net 
su. viltimi, jog kita tiek metų 
dar galės pasidarbuoti. Taip 
jis ir kitus tikino, kad po šio 
pirmojo smūgio jis dar bent 
dešimt metų bus laimėjęs savo 
gyvenimui ir darbui. Bet atsi
tik kitaip. Rodos, jo širdis su
stojo plakus dėl visai paprasto 
dalyko. Suskaudo jam dantis, 
reikėjo traukti. Kažkas nepa
vyko taip, kaip reikėjo. Pasi
reiškė nelauktas stiprus krau
javimas. Nusilpusi jo širdis to 
nebeatlaikė ir jis 1961 metais 
kovo 13 dieną a’mžinai užmer
kė akis. Dr. Dirmeikio mirtis 
Margučiui buvo didelis, nors 
dar ir nelemiamas nuostolis. 
Nežiūrint pas jį čia, Ameriko
je, pasireiškiančių pesimisti
nių nuotaiki], jis dar galėjo 
išlaikyti pusiausvyrą tarp se
nųjų ir naujųjų ateivių. Įplau
kų šaltiniai nors kiek siaurėjo, 
bet dar buvo galima laikytis, 
net jeigu nebūtų buvę tokios 
gausios paramos iš tos Margu
čio imperijos didžiųjų šulų.

(Bus daugiau)

’NAUJItSKCb' KltKVlEHO.
DARBO, Ž.KOGAUS

DRAUGAS BIOL liJS:

Naudokitės proga — skriskite ^papiginta 
kaina įi Lietuvą rudenį ir žiemą

Walter Rask-Rasčiausko vadovaujamas American Travel Service 
Biuras šiais metais yra suorganizavęs daug grupinių , kelionių į Lietuvą.

Jis pirmasis pradėjo organizuoti ekskursijas Į Lietuvą, tą darbą; 
sėkmingai tįsia jau 11 metų. Jo kelionės tvarkingai suplanuotos ir 
visuomet vyksta sklandžiai. ' T”

Dar yra kelios vietos sekančiose ekskursijose:
; CHICAGA — NEW YORK — SPALIO MĖN. 2 D. — 15 dienp kelionė 

iš;New Yorko- $660.00 + tax,.iš Chicagos $760X0- + tax*
'll dieny Lietuvoje, -^

PRALEISKITE KALĖDAS IR NAUJUS METUS LIETUVOJE
. CHICAGA-- NEW-YORK — GRUODŽIO MĖN. 21 D. — 14 dieny.kelionė.

iš New Yorko $660.00 + tax, iš Chicagos $760.00 + tax*
11 dieny Lietuvoje.

* Total tour prices are subject to airline agreement and govern
ment approval.

Dėl informacijų skambinkite- ar rašykite:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. WESTERN AVENUE ,
' CHICAGO, ILLINOIS 60643

n Tek: (312) 238-9787
Jei planuojate bet kur keliauti, pirmiausia matykite mus.

i. Taip pat paruošiame kvietimus giminėms atvykti i Ameriką. Tei-
■ kiame informacijas kelionių reikalais Į visus pasaulio kraštus. Parū

piname lėktuvų bilietus ir reikalingas vizas.

VINCAS ŽEMAITIS 
b
Lietuviški vandenvardžiai 

ir pilkapiai'
Nuo Vyslos iki pat Maskvos

7.
įdomu, kad ir čia pakartota, kas 

jau buvo minėta pirmajam žemėlapy: per 
lietuvių žemes nuo Narvės, pro Gardiną ir 
toliau per Nerį, Dauguvą vedama demar
kacinė 1938 m. linija, pažymint, kad į 
rytus nuo jos gulinčias žemes valdę Rusi
jos kunigaikščiai. Taigi, taip maždaug tūks
tantis metų prieš Kristų buvo pradėta, taip 
lygiai tūkstantis metų po Kristaus užbaig
ta. Įdomu, kad ponas K. Jazdzewski 1300 
— 1100 prieš Kr. rodo baltus Vyslos žem
upy, net žymiai toliau i rytus (iki Paseri- 
jos) rodo slavų žemėms, bet kai paaiškė
ja, kad X — XI a. po Kr. kaip gyveno taip ir 
tebegyvena baltai (prūsai), tai tekste (135 
psl.) aiškina, kad prūsai tas žemes iš len
kų — mozūrų atėmė ir nuolat juos puldi
nėję (prieš tai Mozūrų kunigaikštis Boles
law Crabry puldinėjęs prūsus), dėl to. 
girdi, vėliau Mozūrų kunigaikštis Konra
das buvęs priverstas parsikviesti Kryžiuo
čių Ordiną pagalbon, kad sutvarkyti prū
sus.

Kad slavų senosios sodybos buvo ne 
prie Baltijos, bet prie Karpatų kalnų apie 
tai prof. G. Shevelev (“A Prehistory of 
Slavic”, New York, 1965, psl. 12). rašo: 
“Apparently the most plausible hypothesis

is to place the original habitat of the Slavs 
in the area north of the Carpatian moun
tains, present day SE Poland, W and Cent 
tral W Ukraine, a point of wiew close to 
Mt Vasmer and K. Moszynski... The Slavs 
spread westward to the basins of the Vistu
la, the Odra in the sixth century A. D.... 
The Slavs must certainly have become fa
miliar with the peoples who spoke Altaic 
at the time of the Hunnic invasion and At
tilas reign (622 p.) (Iš tiesų, labiausiai yra 
priimtina hipotezė — patalpinti pirmykš
čius slavus gyventojus šiaurinėje srity Kar
patų kalnyno, šių dienų pietinėje Lenkijo
je, vakarinėje ir vakarų centralinėje Uk
rainoje, ši pažiūra artima M. Vasmeriui ir 
Močinskiui... Slavai prasiplėtė į vakarus, 
Vyslos ir Ordos upyne šeštam amžiuje po 
Kr... Slavai tikrai turėjo artimai bend
rauti su tautofnis, kurios kalbėjo altaiš- 
kai, laike hunų invazijos ir Atilos viešpa
tavimo) i..

Žemėlapių autoriaus p. K. Jaždžewskio 
į taigojimus, apie nepertraukiamą dab. 
Lenkijos Pamario (tarp Vyslos — Ūdros) 
slaviškumą net nuo 1300 metų prieš Kr., 
griauja visa virtinė užregistruotų lietuviš
kų (baltiškų) vietovardžių ir vandenvar
džių, pradedant nuo Vyslos žemupio ir 
einant i vakarus j Ūdros žemupį, ir net už 
jo. Taip pat ir archeologinės iškasenos ro
do, kad čia kurį laiką lietuviškų genčių 
gventa (žr.: Ad. Jučys “Baltiški vietovar
džiai už Vyslos”. Mokslas ir Gyvenimas. 
Nr. 12.1970. Vilnius).

Kai dėl vokiečių, nors jie ir mėgina dėl

gotų invazijos į Pavyslį; (pirmajam šimt
mety prieš; Kr. ir po Kr.) įrodyti bent ku
rias proistorines vokiškumo teises į buv. 
Rytprūsius, bet go tams 2^ani šimtmety po 
po Kr. išsikrausčius prie Juodųjų Marių , ir - 
atsiradus vokiečiams tik XIII’ šimtm. su 
Kryžiuočių Ordino kariška jėga, visi tie jų. 
įrodinėjimai yra daugiau lakios fantazijos 
padaras. Rimto mokslinio prestižo nerodo 
daugumoje, kiek liečia baltus, vokiečių su
daryti žemėlapiai po pirmojo pasaulinio 
karo, ypač iš nacių laikų, net ir iki šių die
nų. Imkime, pavyzdžiui, jų “Grosser His- 
torischęr Weltatlas” 1970 metų, vaizduo
jantį Europą nuo VI šimtmečio po Kr. 
iki XVI šimtm. Kiek tai liečia aisčių — bal
tų kilūs, daugumoje žemėlapių įbrėžti' 
duomenys neatitinka istorinei tiesai. 
Stengiamasi aisčių — baltų tautas, jų isto
riją, arba visai ignoruoti, arba klaidingai 
nurodomi jų gyvenami plotai, jųflokaliza- 
cija, jų valstybės politinės sienos.

štai žemėlapis, 57 puąL “Die Christli- 
che Welt um 600” ((Stroheker).- Vidurio 
Europoje prie Baltijos jūros tarp ūdros — 
Vyslos upių užrašyta “Slawische Staem- 
me”, prie vidurupio Dunojau “Reieh der 
Awaren”, žemiau iki Dunojaus žemupio 
vėl “Slawische Staemme”, net tarp Dono 
— Volgos žemupių, prie Azovo;— Kaspi
jos Marių, užrašyta “Reich der Ghasaren”. 
Bet nei puse žodžio nepaminėti aisčiai — 
baltai, kurių tais laikais gyvenami plotai 
nuo Vyslos žemupio apėmė Nemuno — 
Dauguvos upynus, Dniepro — Volgos 
aukštupius (iki įsiveržiant į pastaruosius

slavams 7— 8 šimtmetyje). Iš žemėlapio 
atrodo^ kad: aisčių — baltų gyvenami plo
tai buvo tušti, niekieno negyvenami, ir į 

; šiuos “tyrus”, kaip, matosi iš kito žemėla
pio 61: puslapy (Die Slawen von.7.bis zum, 
9 Jahrhundert”) , įsiveržė slavai.

Arba žemėlapis 74-psl. (Wenskus). “Eu
ropa (919 — 1056)”. Visai klaidingai nu
brėžtos lietuvių ir latvių rytinės sienos su 
slavais: Letten ir Jatwinger įrašyti ža
liąja slavų spalva, X—r XI šimtm. latvių 

’kilties vardo nebuvo, buvo letgaliai — 
lethigola. Po “Preussen” turi būti skliaus
teliuose įrašyta ne “Esten”, bet “Aisten”, 
“Kuren” turi būt įrašyta daug šiauriau, 
šone “Liven” o vieton “Kuren” turi būti 
.“Karšau”., Protvos — Okos srity turėjo bū
ti pažymėti— Galinden (rus.: Goliad).

Žemėlapyje, 99 ar pusi., (Wenskus) 
“Die Baltischen Laender vor Ankunft dės 
Ritterordens” (Baltijos kraštai prieš Kry
žiuočių Ordino atvykimą), lietuvių ir, liet- 
galių rytinės sienos su slavais nubrėžtos 
maždaug pagal; čekų prof: dn Niderle sie
nų liniją, bet ir vėl didesnė dalis plotų na
druvių, skalvių, galindų (visiškai), rodo
mi neapgyventais tyrais, kas prieštarauja 
net kryžiuočių kronikininko Dhsburgo 
duomenims.

Gal būt aukščiausią Lietuvos valstybės, 
sienų, klastojimo laipsnį, bus- pasiekęs tas 
pats dr. Wenskus, žemėlapio 99 c pusi.. 
Jis braižo tikromis sienomis, kryžiuočių, ir. 
kalavijuočių svajotas atsiekti sienas, ku
rios kovose su Lietuva nuo 1208 metų, su 
kalavijočiais ir nuo 1250 metų su'kryžiuo

čiais iki 1422 metų (Melno sutarties) visą 
laiką buvo nepastovios ir neaiškios. Ponas 
Wenskus tas “niekeno žemes’’ braižo pa
gal 1398 m. Salyno ir 1404 metų Racionžo 
neįsigalėjusias (dėl žemaičių sukilimų) 
sutartis, žemaičius jis talpino apie 100 km. 
į rytus nuo Baltijos jūros, maždaug vėles
nių dviejų apskričių plote, pamiršdamas, 
kad žemaičiai dažnai puolė Klaipėdą, Ra
gainę, o Palangos sritis visą laiką buvo že
maičių kontrolėje.

Tik Vytauto D. tariamos pagelbos dė
ka, Ordinas išgalėjo apie, penketą metų 
(po Racionžo 1404 metų sutarties), žemai
čius, valdyti. Bet 1409 m. žemaičiams su
kilus, kryžiuočiai iš Žemaitijos buvo išvy
ti ir jų pasistatytos pilys sunaikintos. Ma
ži Baltijos pajūrio plotai, kaip tai “Duv- 
zare,' Megowe, Pilsaten. Lamotina” buvo 
geografiniai tų plotelių pavadinimai, jie 
priklausė žemaičiams ir juos žymėti šalia 
kilčių vardų, (kuren, žemai ten), parodo 
autoriaus aiškią tendenciją: nustumti nud 
Baltijos jūros. Atrodo, tikras vokietis bū
tų buvęs objektyvesnis už .su vokietėj usį lie
tuvį Wensku. \

(Bus. daugiau)
‘ k

Skaitykite, ir platinkite
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ NOME* 

IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

285S W. 63rd STREET
Ofi»o telef.; PRospect 8-322?

Rezid. teiefu WAlbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto. 

ano 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.

0R- K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6449 So. Pulawq Rd. (Crawford 

Modical Building). Tol. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal ausi tarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

PRospect. 84717-

DR. $. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rax^ 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 6954533

Fax Valley Medical Canter
Summit £4

ROUTE 54, ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisu: HEmlock 4-5849 

Rezid.; 188-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniai^ ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5. treč. 

ir šeštad. tiktai susitarsi.

Rez.: Gi 84)873

DR. W. EISIN - EISiNAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGĮNft CHIRURGIJA 
6132 So. Kodzie Ave^ WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-0001.

skambinti

DR. NINA KRAUCH- 
KR1AUCEUUNAITE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WĄ 5-2670.
Neatsiliepus

4714)225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso telu HE 4-1818 erba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. L MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71tt STREET 

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

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAŠ

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

“contact len’ses’
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIRUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJĄ^ 
2556 WEST 63rd STREET

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

Ofiso talet: 776-2880 
Naujas raz* talafi: 448-5545

Teatro populiarizavimas Chicagoje
VINCO KRĖVBS

1972 m. gegužė* men. 22 d., 
Jaunimo Centre, Chicagoje.

Režisierė — Marija Smilgaitė
Veikalų suredagavo 

Stasys Pilka r* - * ** --- -
Veikėjai pasirodymo tvarka; 
Henrikas Mazovietis, Jogailos 
pasiuntinys, Plocko vyskupi
jos nominates — Rimas Cinką
Jonas Skąrbekas, vienuolis
Skirgaila, Didysis Lietuvos 
Kunigaikšstis — Juozas Rau
donis
Daugaila ,, bajoras, Skirgailos 
karvedys — Andrius Barauskas
Stardas, vaidila — Alfas Brin
ką
Kelleris, vokiečių riteris, kry
žiuotis — Aldas Naris
Vartenbergas, vokiečių riteris, 
kryžiuotis — Vidmantas Juod? 
gūdis
Oligė, Kievo bajoraitė, kuni
gaikštytės palydovė — Eglė 
Juodvalkytė
Ona Duonutė, Lydos kunigaik
štytė — Dalia Juknevičiūtė 
Tarnas — Džiugas Grybaus
kas
Mergos — Vilija.Bilaišytė, In
grida Blekytė, Nora. Spurgyiė
Kareiviai — Petras Blekys, Vy-

GRADINSKAS
PATI NAUJOJI

LENGVIAUSIAI 
NUSTATOMA 

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

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — PHna. apdrauda 
ŽEMA KAINA

R. i E R ft N A S 
2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairi v atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: F Rentier 6-1 M2

SOPHIĘ BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS^ 

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

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

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE, 

CHICAGO, ILL. 60629

DR; VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2452 WEST 5*th STREET 

TaL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., treciad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

Ofisas 2750 West 71 st St 
Twfc 925-8296

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

uždaryta.
Raz. teU WA 5-3099

FOREST FJRES ;HURT- 
OUR FOREST FRIENDS

Oirx wildlife hu no defense 
igjunsc. the careless use -of, fire- 

So pleasefollow Scackej a AfiCc 
Ahriyi hold matches till cold.

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

2454 WEST 71$t STREET 
Of Ito H Em lock 4 >2122

Rtild, Gibton 8 >6195
Priima ligonius pagal susitarimu Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123, 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

p. Šileikis, o. p.
ORTHOFEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Bap 
dažai. Speciali pagalba

- (A*cb sįpoorhi) ir L t

2850 West 63rd St, Chicago, III. 60629 
Telef.: PRoepect 6-5084

thesLAgain. Crash <11.

Pleoet Only yw c»n 
prevent forest fire*

tautas Laurąitis, Karl Smith, 
Kastytis Žymantas
Muzika — Daivą. Matulionytė

MENO ^VADOVAI
Režisierės pavaduotoją — Alj 
dona Zailskaitė
Pastatymo koordinatorius —r 
Romas Cesą*.
Padėjėjas — Vytautas Paukštys 
Techninis koordinatorius — 
Aleksandras Pakalniškis, Jr. 
Pavaduotoja — Jūratė žyman^ 
taitė

Scenovaizdis — Alvydas Bij 
čiūnas \
Išpildymas — Zigmas šefleris, 
Algis Ankus, Gintaras Endri- 
jonas, Algis Regis, Eugenijuj 
Kniukšta
Kostiumai — Gražina Štitilytė 
Grimas, šukuosenos — Aldona 
Zailskaitė, Rimas Zailskas 
Apšvietimas — Vytautas Paukš 
tys.
Padėjėjas — Julius Smilga 
Butaforija — Romas česas 
Padėjėja — Jūra Jakštytė. 
Istorinių žinių rinkėjas —- 
Virgilijus Krapauskas 
Talkininkai: Prof. Petras Jo
nikas (kalbos patarėjas), Mo
nika Liulevičienė, Rimas Gen? 
ehis, Genovaitė štitilienė, Petf 
ras Jakubauskas, Dana Noltė,

Vinco Krėvės (1882 — 1954) 
kūryba ryški savo dvejais po
liais: realizmu ir romantika. 
Jo realizmas dvelkia socialise 
tinėm nuotaikom ir susirūpiį 
nimu paprasto žmogaus ger
būviu, o jo romantika yra jo 
lakios vaizduotės padarinys, 
atidengęs lietuvių kalbos ne
paprastą groži ir turtingumą. 
Šarūnas (1910 — 11) ir Skir
gaila 1922 m. išleista rusiškai, 
nes veikalas buvo užsakytas M; 
Gorkio suprojektuotai antolo
gijai, 1925 išleista lietuvis- 
kai) yra Krėvės pagrindiniai, 
dramos, veikalai, vaizduoju 
Lietuvos valstybės susidarymų 
epochą. Paviršutiniškai žiū
rint, savo dramose Krėvė ban
dė parodyti valdovų sauvalę ir 
aistras valdomųjų sąskaiton, 
tačiau-Krėvės genijus sukūrę 
didžius tragiškus personažus^ 
ątsistojančįus. šalia pasaulinės 
literatūros herojų.

Kprp’.Nep— Lithuania, pra
ėjusį, sekjnądieni surengė. Sta
sio. Pilkos adaptuotą Vinco 
Krėvės, Skirgailos. spek,taklį, 
Jaunįmo, Centre, sutraukusį 
400, žiųrovų.

Ęežisąvų, Mąrija. Smilgaitė, 
vaidino prityrę vaidintojai Al
fas Brinką, Dalia Juknevičiūtę 
Juozas Raudonis, Rimas Cin
ką ir jaunieji teatro entuzias
tai Linas Regis, Andrius Ba
rauskas, A-Idąs,Naris,. Vidman
tą^ Juodgįįdis, Eglę- Juody ąj- 
kylėf Džiugą^. Grybauskas. Sa- 
vąjįįię. aišku- kąd veikalo, iš- 
pildyiųas buvo nevįęnodo ly
gio, kųr; mėgėjiškumas kirtosi 
su , profęsionališkumu, tačiau 
bendroj e apiin.tyje. tai bųvp 
yejrtingąs, teatro p.opų- 
liarizavimui Chicagoje, pri
statant mūsų klasiko kūrybą 
saviveiklos pastangomis. Spėk 
takli pakėlė nuo paprasto mė
gėjiškumo Juozas Raudonis 
Sirgailos rolėje, kurią jis su
kūrė su ypatingu judesio ir 
balso grakštumu. Jam gerai 
prisitaikė Dalia Juknevičiūtė 
jo priverstinos žmonos Onos 
rolėje ir Alfas Brinką Vaidilos 
Vaidmenyje. Rimas Cinką bu
vo Įtikinantis vyskupo rolėje. 
’ Didžiausia staigmena, bent 
man, buvo Aldo Nario .ir Eglės 
Jųod;Valkyjės jpąsirodyjuas. Abu 
jąuni žmonės, didžiai talentin 
gi. teatre ir- pilni entuziazmo. 
Vokiečių riteris,ir Kįevę bajo
raitė sukūrė nuostabią meilės 
Sceną. Beje, daugiau tenka iš
skirti Eglę Juodvalkytę, kuri 
jau yra savaiminga aktorė, ži
nanti kas reikia daryti sceno
je, Kai,Aldas.Niaris paliko vie- 
nas sakyti i savo atsisveikinimo

(PUTRAMENTAS)
Linksni mao arba liūdesio valaz.de' 
gnžiauriM gėlės ir vainikai antk 

pgpuosismi ir 
kapams gėlės.

ROY R, PETRO (PUTRAMENTAS)

SZSt f

Harvardo universitete Michael Sacks studijavo psichologiją, tačiau 
visą, laiką svajojo tapti aktorių. Jo svajonės išsipildė ir jis jau da-

- lyvavo TV filme "Slaughterhouse - Five".

karste, publika pradėjo juok
tis, kai reikėjo verkti. Gi se
kančioje scenoje karsto atida
rymas Onos nualpimas prie 
jo ir Skirgailos puolimas už
kalti karstą ir palaidoti gyvą 
žmogų yra dar daugiau melo
dramatiška.-situacija, ir šįkart 
prityrę aktoriai išgavo norimą 
Įspūdį.

Marijos Smilgaitės režisūra 
pasižymi drąsa ir didelėm am- 
bicijom.. Kas išdrįstų mūsų 
sąlygose statyti tokį sudėtingą 
vaidinimą kaip Skirgailą — 
tik SmiĮgaitė? Aišku, šįkart 
jai taip gerai nepasisekė, kaip 
anuomet Birutei Pūkeievičiū- 
tei su Sruoga, bet ji visvien su
gebėjo bent supopuliarintu 
būdu parodyti Krėvės kūrybos 
išmintį ir grožį. Techniškai 
daug kur buvo gerai sumany
ta, kaip kad pati pradžia, ka
da kareivių lydimas per salę 
ateina vyskupas ir beldžiasi į 
uždangą j— pilies duris. Bet 
visur trūko tempo ir vaidini
mas būtų nepaprastai gavęs 
daugiau, jei vietoj trijų valan
dų būtų "buvę tik dvi. Marija 
Smilgaitė Krėvės Skirgailą su
prato grynai šekspyriškai, kaip 
nuostabių individų tarpuveiks-
mį, bet ne kaip valdovų ir vai- paskelbę 100 vielų pigiems ba
domųjų konfliktą. Tai aišku, inanis statyti, dvylikoje wa^du 
vienas galimas pasirinkimas, šiaurvakarinėje, 
turįs savo gerų ir blogu savy- je ir pietrytinėje miesto daly 
bių. Bet kiek buvo Smilgaitės 
pasirinkimo ir kiek Pilkos 
adoptacijos tegalima pasakyti 
tik giliau įsigilinus į tekstiį 
skirtumus.

Apšvietimas buvo gana skur 
dus, o dekoracijos gerai su
planuotos, bet laiku nesuspė
tos išpildyti. Kostiumai įdo
mūs ir vaizdingi.

Didžiausias vaidinimo trū
kumas buvo tas, kad jis buvo 
tik vieną kartą. Jei būtų sekan 
tieji spektakliai, tai minėtos 
duobės būtų lengvai išlygintos. 
Bet tai ir yra mūsų išeiviško 
teatro pagrindinė problema, 

jo vienkartiškumas, kai tu
rėtų būti tęstinumas.

Saulius šimoliūnas

i T 'i •

*

SKAITYK IR. KITAM PATARK
SKAITYTI 'NAUJIENAS"

GKLKS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GtLINYCIA 

2443 WEST 63ra STREETi L
Į Tetefenal; PR 8-0833 Ir PI

TĖVAS IR SUNOS

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehiU 6-2345-E

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-5

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

pareikšti savo, nuomonę dėl to
kios statybos jų gyvenamuose 
vietovėse. * . -

Savickas pasakė, kad jis ėmė
si pagelbėti suorganizuoti to
kiusgyvėntojų apklausimus ir 
pasisakymus, kadangi U. S. 
Distrikto teisėjas Richard B. 
Austin “atsisakė skirti lėšų 
tokiems pasisakymams”,

Pirmieji apklausinėjimai ir 
pasisakymai Įvyks ateinanti 
sekmadienį birž. 4 d. 2 vai. po
piet .Hubbard High Scool audi
torijoj e, 6200 S. Hamlin. Ta 
mokykla yra 13-me warde, kur 
yra planuojama pastatyti 18 
CHA .(pigiųjų). namų^

Senatorius. Savickas savo 
pranešimų -padarė, spaudos 
konferencijoje Central Parke, 
kur Chįęagos. butų. valdyba. ;yra 
užplanavusi pastaįyU, šęšį^.. pi
giųjų butų namus,
' Antrą viešą pasisakymų vie
ta bus SL Jane de Chantal 
School'5151 S. McVickers, pir
madieni 
vakaro.
warde, 
statyti 8

CHA praeito balandžio 20 d-

TRYS MODERNIŠKO®

REpublk 7-8500 REpubfle 7-8541

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA. LAIDOJIMO ĮSTAIGĄ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P: GAIDAS GERALDAS F. DAIMI0
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE-

TeL: YArdz 7-1741 - 1742

birželio 5 d. 7:30 vai. 
ši mokykla yra 23-me 
kur planuojomo pa- 
CHA namus.

4330*34, So. CALIFORNIA AVENUE
Tclef o n as: Lafayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPIA CiO>

pietvakarinį

se. Senatoriaus.Savicko 27-nie -v r . *. - * v * - -» • t«»
distrikte tokiems butams sta
tyti yra parinkta 40 vietų. Į. tą 
distriktą Įeina 13, 15, 18 ir 23 
wardai.

SKAITYK PATS IN PARAGIN'

KITUS SKAITYTI

ANTANAS- M; PHILLIPS
3307. Sp. UTUĄNICA. ĄVĘNUE. phone: YArdą.?r3401

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

N A U J I h N A.S;

SusĮęinkiinŲ ir 3Z

PRANEŠIMAIžmonės galės pasisakyti 
dėl pigių <naiuų statybos

» IHinojaus, senatorius Frank] 
Savickas,' 
nešė, 
dės suruošti viešus žmonių pa-Į St.- Prašome atsilankyti 
sisakymus (_ 
dėl*planuojamų statyti pigiųjų 
namų juodžiams baltųjų gyve
namose apylinkėse.

Sen. Sęyicka-s pareiškė,, kad 
tiems pasisakymams suorgani
zuoti jist panaudos privačius M

— Brighton Parko Liefuviy Motery
(D^ Chicago) pra- klubo pusmetinis susirinkimas Įvyks 

ė kad - ik ucmenkkai na ketvirtadieni, birželio 1-d.; 8 vai. vak. e, kaa jis asmeniškai pa-Į Hollywood salėje. 2417 West. 43rd 
. Z' ~ \ 1 laiku, nes

(nnblic hearinnsdyra daug svarbių reikalu aptarti. Po įpuijiiv "vauiigb; k h voiJA®susirinkimo bus vaišės.
E. M. M.

—. S. L. A. 134-tos Motery Kuopos 
susirinkimas . įvyk? birželio 2 diena 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd St. 
Šis susjpnkimąs bus paskutinis šį se
zoną. ' Sekantis sdrifftlMas ivyks 
tik rugsėjo mėn. Nirts. kurios dar 
neužsimąkėjo savo nario mokesčio.

_ x Bus
Į delegačių y seimą išleistuyėą' Susirin-

> Po su-

. A.'Helik, nutar. rašL

<Uaugip^ėUw fondus, ka-
idangi tik taip bus galima su-Įktoa-POfcfiita.c ao vaL vak. 1 

monptlojją. prieš, pasįslępdajna?/daryti-, žmpnėms progą atvirai 
* I AA. O® ii f

VARIAI: -

Chicagos- 
LietuyjŲ 
Laidotuvių, 
Direktorių 
Kssociacijęs,

AMBULANCE 
PATARNAVO 
MAS. CJENą 
IR NAKTJ

TURIME 
KO PL YČF A S 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

GEORGE. F. RŪDMINAS
LiTHANiCA AVĖ. TeL: YAras 7-H3<j-1139

STEPONAS C. LACK IR- SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

24251 WEST 69th STREET REpuMie 7U213
3314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTH WEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

P. J1., RIDIKAS
3354.So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So- MICHIGAN. AVE„ Phone Commodore.4-2Z28 
649 EAST 162nd ST. Phonę COmmodore 4-2228
'oouth Holland, Hlinoii

5 -w. NAUJUMO^ CHICAGO Br IUm — WEWOSSDAY/ltAT 31* iDTX^?



Prieš Romo Kalantos mirtį protestavo ne vien lietuviai, bet ir kitu tautu atstovai. Grupė ček^ gegužės 24 die
nos vakarą atsinešę savo plakatą. Paveiksle matome čikagiečiams gerai pažįstamą p. V. Išga na i t į, besiklausantį 

čeko kalbos.
Foto V. Noreikos

, bereikalingas išlaidas. “Aš figų- 
riuoju, jei ta mano karstą padėr 
tum ant ratų, mes galėtume ke-

; turis grabnešius atleisti”. '•

LIETUVIŲ 
DEMONSTRACIJOS

Š. m. gegužės 24 d. Marque!

ryšium su Kau- 
Ronio Kalanto 

reikalaujant Lie

Bendruo- 
pirinininkas ’ Kronas, 

maldelę sukalbėjo

LB APYGARDOS SUVAŽIAVIMAS
ir visiems pasirodytų. Prieš ši 
pasiūlymą tuoj užprotestavo 
kandidatas Į valdybą Ant. Ka
reiva. Niekam nepritarus pra
dedamos skaityti lentoje sura
šytos pavardės iššauktąjį pra
šant atsistoti, čia ir išlindo yla 
iš maišo.

Pirmininkaujantis iššaukia 
pavardę, deja, kandidato su
važiavime nėra. LB Tarybos 
prezidiumo pirmininkas Vy
tautas Kamantas tuo pašokęs 
pareiškė, kad kandidatuojan
tis davęs sutikimą būti renka
mu jam, Vyt. Kamantai ir jis 
ji kandidatu išstatęs, šaukia
ma kita pavardė ir kartojasi ta 

Valinskas,[pati istorija. Kamantas tvirti- 
■na gavęs kandidatuojančio su
tikimą kuris negalėjo Į suva
žiavimą atvykti nes išvežė 
žmoną pietums. Dar už kitą 
nesamą, suvažiavime kandida- 

kad kiekvie- tą atsakė, berods Kamanto pa
nas kandidatas būtų iššauktas prašytas. Romas Sakadolskis,

(Tęsinys)
KODĖL JIE TAIP NORI...

Nominacijų komisija (J. Šla- 
Tamulis, P. 
Petrušaitis) 

suvažiavimo 
laikui komi-

jus, J. švedas, J. 
Sekmbkas ir P. 
veikė nuo pat 
pradžios. Atėjus
sija pasirodė ne tuščiomis ran
komis. Lentoje išrašė 13 asine 
nų sutinkančių kandidatuoti i 
apygardos valdybą ir 4 Į kon
trolės komisiją. Nutarta rink
ti i valdybą 7 asmenis, o i kon
trolės komisiją 3.

Kandidatai i valdvba: Ab
romaitis, Dundzilienėr Jakaitis, 
Kronas, Kareiva. Laukaitis, Na 
rutienė, Radvila,
Žadeikis, žiupsnys, Zalatorius 
ir Galva. Į kontrolės komisiją: 
Ant. Būga, K. Dočkus, Vyt. ši
las iv J. švedas.

Kandidatų sąrašą uždarius 
kažkas pasiūlė,

................................... .

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina ?5.00.

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 

(neįrišta) už $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago 8, DI.
■ _______________________

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

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Picus 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 51.50

Nei vienas žmogus, norįs 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 
laikotarpi 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 riegali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti SI.50 čekį 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET,. CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gave pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

dar už vieną Kamantas, iki vi
si kandidatai buvo perskaityti 

: paaiškėjo, kad iš 13 surašytų- 
i ją 5 suvažiavime nepasirodė.

Mėginimas protestuoti, kad 
už nesamus negalima balsuoti 
buvo grupelės atstovų nurėk- 

• tas.
Suskaičiavus balsus, rasta, 

kad Į valdybą išrinkti Antanas 
Kareiva, Jonas Žadeikis, Fabi
jonas Valinskas, Petras Abro
maitis, Romas Kronas, Zigmas 
Žiupsnys, Vytautas Zalatorius. 
Į kontrolės komisiją išrinkti: 
Antanas Būga, Kostas Dočkus 
ir Vytenis šilas.

Pranešimus apie apylinkių 
veiklą padarė suvažiavime 
dalyvavę apylinkių valdybą 
pirmininkai ar jų atstovai.

Skaityti ar suvažiavimas sėk 
mingas ar ne dar per anksti. 
Didelis šešėlis suvažiavimui ir 
naujai išrinktai valdybai krin
ta dėl kelią priežasčių.

Suvažiavime dalyvavęs Ta
rybos prezidiumo pirmininkas 
Vytautas Kamantas neišlaikė 
prideramo orumo. Jo Įsivėli
mas Į kandidatą išstatymą ku
rie nedalyvauja suvažiavime 
sudaro atveji, kad ir kitame 
suvažiavime, kas nors gali 
ateiti su suvažiavime nedaly
vaujančią kandidatu sąrašu ir 
mėginti juos pravesti, kaip kad 
šiame suvažiavime darė Vyt. 
Kamantas. šis Kamanto veiks
mas ateityje Bendruomenei 
gali atnešti labai skaudžius re
zultatus. Iki šiol i Čikagos apy
gardos valdybą buvo renkami 
tik tie asmenys, kurie suvažia
vime dalyvaudavo.

Asmuo nedalyvaujantis su
važiavime ir kandidatuojąs Į 
valdybą, net raštu nesiteikęs 
savo sutikimą pareikšti, už
gauna tuos suvažiavimo daly
vius, kurie jĮ renka. Vis tik 
dėl to kandidatas turi jausti 
pagarbą rinkėjui. Jei tas, ku
ris nekandidatuoja gali atvyk
ti, tai gali atvykti ir tas kuris 
kandidatuoja. Išimtis tegali 
būti tik nelaimės atveju.

Išeidamas iš suvažiavimo se
nas ūkininkas išsitarė: “Ko
dėl jie taip nori Bendruomenę 
griauti.”

Suvažiavimą atidarė J. Ja
saitis. Invokaciją skaitė kun.
J. Kubilius S. J. Prezidiumą su 
darė: V. Makiejus, K. Kleiva,
K, Balčiūnas, G. Galva ir A.
Bagdonas. Mandatų ir regis
tracijos komisiją sudarė: F. 
Valinskas, St. Valinskas, Ant. 
Kareiva ir Vac. Plioplys. Su
važiavime dalyvavo 100 atsto
vų. K. J.

te Parke prie Dariaus — Girė 
j no paminklo, 
ne jaunuolio 
susideginimu, 

I tuvai laisvės,
į protesto demonstracijos.

Lygiai 8 vai., vakaro demon 
ishacijas atidarė 
į menės 
I Trumpą
vyskupas Brizgy-s. Po to lie
tuviškai ir angliškai kalbėjo 
Lietuvos garbės konsule Chi- 
cagoje Juzė Daužvardienė. Ji 
trumpai apibūdino Lietuvos 
okupaciją, lietuvių vargus, 
persekiojimus ir pabrėžė: “Ro
mo Kalanto žudikas yra Lietu
vos okupantas rusas”.

Alto pirmininkas dr. Kazys 
Bobelis priminė, kad mūsą gy
venančių laisvuose kraštuose 
pareiga skelbti pasauliui, kač 
mes reikalaujame Lietuvai 
laisvės.

Čekoslovakijos organizacijų 
atstovas 
sveikinęs 
vakaras

Rogers Dvorak pa
lietuvins '(“Labas 

draugai lietuviai”) 
lietuviškai, glaustai papasa
kojo čekų tautos vargus rusiš
kojo okupanto replėse. Pavadi
no susideginusius Pragoję če
ką Jan Palachą ir lietuvi Ro
mą Kalantą Kaune tautij did
vyriais.

Latvių atstovas Neimanis 
sakė, kad susideginusio Romo 
Kalanto didvyriškas žygis gi
liai sujaudino ir latvių, visuo
menę — bendruomenę. Lat
viai drauge su lietuviais reiš
kia griežtą protestą prieš rusiš
kąjį okupantą.

Romas Staniūnas perskaitė 
prezid. Niksonui siunčiamos 
peticijos turini.

Prasidėjo eisena nuo Mar
quette Parko iki 63 ir Kedzie 
gatvių sankryžos ir paėjus vie 
ną bloką, atgal i Marquette 
Parką. Eisenos priekyje buvo 
nešamas didokas kryžius ir 
dviejų mergaičių ,— gražus 
vainikas su užrašu Romui Ka- 
lantui. Jauni vaikinai — stu
dentai: Algirdas Pretkelis, Al
gis Juškėnas, Romas Kronas ir 
Saulius Stankus nešė gana di
deli karstą, žmonės ėjo šali
gatviu, daugumoje nešini de
gančias žvakes. Buvo nešami 
ir keli plakatai su šūkiais, 
reikalaujančiais Lietuvai lais
vės.
Visi griže prie Dariaus — Gi
rėno paminklo sugiedojo “Ma
rija, Marija” ir Lietuvos him
ną išsiskirstė. Policijos žinio
mis. žmonių galėjo būti opie 
3000.■

Dalyvių tarpę matėsi didelis 
skaičius mūsų jaunimo.

Stasys Juškėnts ,
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(Pabaiga)

PERDAUG GRABNEŠIŲ
Gyveno buvo ir mirė žmogus, 

pagarsėjęs taupumu ir Šykštu
mu Kaugis. Jo karstą į kapi
nes nešė šeši grabnešiai. Artė
jant prie duobės staiga atsivo
žė karsto dangtis ir laidojama
sis atsisėdęs subarė graborių už

— Julius Širka, Kr. Done
laičio aukštesniosios mokyklos 
direktorius ir žemesniosios ve
dėjas šiai mokyklai vadovau
ja nuo jos Įsteigimo pradžios 
1959 m. spalio mėn. šiais me
tais mokyklose mokėsi 440 mo
kinių ir mokytojavo 23 nuola
tiniai ir 13 pagelbinią mokyto
ją-

— Kr. Donelaičio aukštes
niosios ir žemesniosios mokyk
lų mokslo metų užbaigimo iš
kilmės bus atliktos mokyklos 
pavasario šventėje birželio 4 
d. Marijonų sodyboje Claren
don Hills, čia mokiniams bus 
Įteikti atestatai, pažymėjimai, 
pažymiu knygelės bei pagyri
mo lapai, šiais metais aukštes
niosios mokyklos dviejose aš
tuntose klasėsi mokėsi 42 mo
kiniai.

— Mykolas Pranevičius, Ri
mas Staniūnas (ALT), Jonas 
Jasaitis ir Valdemaras Sadaus
kas (LB) praėjusiame ketvir-

HELP WANTED — MALE 
■ Darbininkų Reikia

MAINTENANCE MAN 
Experienced for rubber ’ and 

urethane mfg. plant.
Salary open.' 

For personnel interview 
Call 829-8909

SPRINGMAKERS
Torrington torsions and automatic 
coilers. 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 G77-1252

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

SOUTHWEST
LUNCHEON WAITRESSES 
For High Class Restaurant. 

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

CALL 927-5580

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARDUODU 8 AKRUS ŽEMŽS 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

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

:0% iki 50% ruolaida. Galima pirkti 
talimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.

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

tadienyje dalyvavo pavergtą
jį.] tautą savaitės komiteto po
sėdyje, kur buvo aptariami 
sovietą meno parodos piketa- 
vimo ir pavergtąją tautą savai
tės parado reikalai: Sovietu me
no paroda vyks Mokslo ir Pra
monės muziejuje nuo birželio 
17 iki liepos 16 d. Lietuviams, 
latviams, estams ir vokiečiams 
piketuoti skirta birželio 17 — 
'.8 dienomis.

— Balįo Chicagos apskrities 
piknikas Įvyks 1972 m. birže- 
io mėn. 18 d, (sekmadieni) 

Bučo sodyboje Willow Springs, 
Illinois. Piknike bus kavinė 
su saldumynais — pyragai
čiais, aptarnaus panelė V. Ba- 
aišytė. Visuomenė kviečiama 
<o skaitlingiausiai dalyvauti.

— Algis Byla iš Marquette 
Parko apylinkės baigė "Wiscon 
sin —-Whitewater universite
tą Bakalauro laipsniu.

— Toronto Tautinių Šokių 
grupė “Gintaras” organizuoja 
ekskursiją Į Tautinių šokių 
šventę Chicagoje. Ekskursantus 
registruoja J. Karasėjus ir K. i 
Rusinas. Ontario Folk Art1 
Council, pagal paduotą pra
šymą, paskyrė 3,000 dolerių 
vyrkstančioms i šventę gru
pėms.

— Kostas Mačiulis, Roches
ter, N. Y., išrinktas sporto klu
bo “Sakalas” pirmininku, Vy
tas Lelis vicepirm.. Laima Le- 
lienė — sekr., Laimutė Vosy
liūtė — sporto vadovė, G. Sa- 
ladžius — ižd., K. Sabalytė — 
ūkvedė, V. Prasauskas ir L. 
Mačiulienė — nariais. Tėvas 
Augustinas pakviestas dvasios 
vadovų. Steigiamos stalo teni
so, krepšinio, golfo ir lengvo
sios atletikos komandos.

— Kan. Mykolo Vaitkaus at
siminimus iš Lietuvos okupa- 
cijos laikotarpio išleidžia “Ni
dos” knygų klubas.

— LB Kultūros Fondas pra
neša, kad A. Škėmos dramos 
pastatymas yra nukeliamas ru
dens metui.

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimu

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKeJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-22:

M. A. ŠIMKUS
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 REBUILDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

HOME INSURANCE

> •: rdf”.: rue anc Casualty

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Tek: REpublIe 7-1941

A. S L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

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

tune-ups Ir L t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

Kalanto mirt] susideginant Te
atro sodeyje, Kaune, protes
tuojant prieš bolševiką okupa
ciją ir apie Lietuvos jaunimo 
demonstracijas po Kalanto 
laidotuvią.

— Jonas Daugėla, Cleveland, 
Ohio, atostogas praleido Tom 
ką vasarvietėje, Juno Beach, 
Fla., Iš ten prisiuntė “The Mi
ami Herald” gegužės 23 d. iš
karpą su straipsniu “Lithua
nia Still Wants Freedom” są
ryšyje su Romo Kalanto mirti
mi susideginant protesto prieš 
Lietuvos okupaciją ženklan. 
Prisimenamas Simas Kudirka, 
17000 peticija ir visi Lietuvos 
žmonės, kurie dabar neturi 
laisvės, bet jos nėra pamiršę.

— Aldona ir Vincas Kačins
kai išvyko atostogų Į V. Tom
kaus Saphire Sea Motor Lodge— Stanley Žakas, Washing

ton, Pa, prisiuntė “Observer — vasarvietes, Juno Beach, West 
Reporter” iškarpą apie Romo Palm Beach, Fla.

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

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Mo 
nios vonios. Alumin, langai. N; 
šilima gazu. Geros pajamos. 1 
quette Parke. $67,500.

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

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, ns 
šilima gazu, alumin. langai, 2 z 
garažas. Tik S27.900.

GRAŽUS 2 BUTŲ MŪRINIS, 
deli kambariai, modernios virtu' 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 
to garažas. $36,500.

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

NERIS REAL ESTAI
3009 WEST 63rd STREE1

Tel.: 471-0321

ŽMOGUS BE NAMŲ — 
TAI MEDIS BE LAPŲ

SAULĖTAS, naujas 2 butu mūi 
po 5 kambarius. Atskiri radiant s 
dymai, karpetai. Abu butai air cor 
Naujas garažas. Gaunate už $41,(X

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

8 KAMBARIŲ 2 aukštų namas, f 
sklypas. 2 auto garažas. Arti 98-t 
ir California. $19,400.

2 AUKŠTŲ MŪRAS, čia liuks 
butas ir modernios biznio patalpc 
50’ sklypas. Garažas. Galimos p 
jamos apie $6,500 metams. Kaii 
$45.000

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

APIE 16 METŲ geras 2 butu mūr 
ir 2 auto garažas. Marquette Park 
Platus lotas. Atskiri gazo šildymą 
Greit salima užimti. $37.500.

ŠVIESUS 2 BUTU MŪRAS ar 
Standard banko. Atskiri gazo šild? 
mai. Garažas. Sausas įrengtas bei 
mantas. Aukšta pastogė. S22.400.

MODERNŪS 3 MIEGAMI, bevei 
naujas mūras prie pat Marauett 
parko. Gazu automat, oro šildymą 
— vėsinimas. Gražūs karpetai ir ki1 
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-eond. Uždaras porčius. Garažas 
Tuoj galima užimti. Marquette Par 
ke. $23,500.

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-720C

MŪRINIS BUNGALOW. 3 miega
mi. 12 metų, SO5 sklypas, 55-ta ir 
Massa ssoi t. $28 500

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

2 PO 5 MŪRINIS. 3 miegami kiek
viename bute. įrengtas skiepas tin
ka grožio salonui nrie'55-tos ir Cali
fornia. Ave. $54.500.

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

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

TEL. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontai

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatan senus vi
sų 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 

Apskaiči arimai 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*




