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TEL AVIVAS. — Visą Izraelį ir pasaulio žydus sukrėtė fana
tiškų teroristų puolimas Tel Avivo aerodrome, kur iš Paryžiaus- 
Romos-Tel Avivo keleivinio lėktuvo išlipus keleiviams, trys jauni 
japonai išsitraukę iš lagaminų automatinius šautuvus ir granatas, 
pradėjo šaudyti į laukiamoje salėje susirinkusią keleivių ir jų 
pasitikti atėjusių žmonių minią. Per kelias minutes teroristai 
nušovė 25 asmenis ir apie 70 sužeidė, žuvusių tarpe buvo 13 por- 
tarikiečių, atvykusių su ekskursija į Jeruzalę, žuvo žinomas Iz
raelio fizikas prof. Aharon Katzir ir 3 metų mergaitė.

VARŠUVA. — Vakar prezidentas Nixonas, grįždamas iš M 
kvos derybų ir Teherano, buvo sustojęs Lenkijoje, kurios 
ventojai prieš 13 metų, jį kaip Amerikos viceprezidentą buvo 
tikę su ašaromis ir gėlėmis. Pirmą kartą prezidentas susit 
naują Lenkijos komunistų vadą Edwarda Giereką, su kur 
aptarė Amerikos-Lenkijos santykius. Lenkijos vyriausybė 
slėpė, kad jai rūpi išvystyti su Amerika prekybos ryšius, ga 
technologinę ir mokslinę Amerikos paramą.

Libane komunistinė palesti
niečių liaudies fronto organiza
cija paskelbė, kad ji šį puolimą 
suorganizavo, keršydama už 
dviejų palestiniečių oro piratų 
nušovimą prieš 3 savaites, kada 
Izraelio parašiutininkai, įsiver
žę į pagrobtą lėktuvą, piratus 
nušovė ir išvadavo keleivius. 
Paminėdama japonų dalyvavimą 
šiose skerdynėse, palestiniečių 
grupė sako, kad tas dalyvavimas 
rodąs revoliucinių jėgų solida
rumą.

Izraelio vyriausybė susirinko 
specialaus posėdžio. Įvykio vie
tą aplankė -premjerė Meir. Japo
nų užsienio reikalų ministerija 
pasiuntė į Izraelį specialų tar
dytoją.

Iš trijų japonų tik vienas liko 
gyvas. Vieną nušovė jo drau
gas, pats susisprogdindamas 
granata. Trečią Ipagavo aero
dromo tarnautojas. Visi trys 
japonai 23-22 metų amžiaus. Jie 
priklausė japonų teroristų ’ Rau
donosios žvaigždės armijaL-

Vienas japonas, išbėgęs iš lau
kiamosios salės, bandė sužaloti 
aerodrome stovinčius lėktuvus. 
Viename Izraelio lėktuve keli 
keleiviai, irgi buvo sužeisti, su
žalotas Švedijos lėktuvas. Iš vi
so sprogo penkios granatos. Vie
na jų susprogdino teroristo kū
ną.

Sugautas japonas buvo saugo
mas greit atvykusios policijos 
ir kareivių, nes žydai norėjo jį 
vietoje nulineiuoti. Salėje nu
šautas japonas kartu su kitais 
buvo nuvežtas į ligoninę, todėl 
kareiviai su helikopteriais bu
vo pradėjo jo ieškoti po visą ae
rodromą, nes buvo manyta, kad 
vienas teroristų pabėgo. Tik 
gavus iš ligoninės žinią, kad ja
ponas yra ligoninėje, ieškojimas 
buvo nutrauktas.

Sužeistų tarpe yra keliolika, 
kurių gyvybei gresia pavojus.

Bhutto atidėjo 
derybas su Gandhi
ISLAMABAI. — Pakistano 

prezidentas Bhutto pareikalavo, 
kad jo numatytas susitikimas su 
Indijos premjere Gandhi būtų 
atidėtas iki birželio mėn. galo. 
Kol kas Pakistanas dar nepri
pažino naujos Bengalijos vals
tybės, todėl abejotina ar derybo
se dalyvaus šeikas Rahmanas, 
Bengalijos premjeras.

Stebėtojai nurodo, kad pakis
taniečiai nepakęstų prezidento 
Bhutto nuolaidų Indijai, todėl jis 
ir laikosi kietai ir neatlaidžiai, 
nors Indijoje yra 73,000 pakis
taniečių karo belaisvių, kurių 
Indija nenori paleisti, kol nebus 
susitarta dėl ateities santykių. 
Indijos vyriausybė sako, kad ji 
neatiduos Pakistanui kelių di
vizijų kareivių, kol nepaaiškės, 
kad Pakistanas nesirengia nau
jam karui.

TOKIJO. — Netoli Japonijos 
apsivertė japonų žvejų laivas, 
žuvo 18 žvejų.

SAN FRANCISCO. — Prie 
Portugalijos konsulato San Fran
cisco mieste rasta nemaža di
namito bomba, kurią policijai 
pavyko išardyti.

DETROITAS. — Chryslerio 
bendrovė atšaukia iš rinkos 42,- 
000 “Cricket” automobilių, ku
riuose vairavimo sistemoje yra 
netobulumų.

PEKINAS. — Aukštas Brita
nijos užsienio reikalų valdinin
kas atvyko į Kiniją tartis dėl 
ateities ryšiij ir britų lėktuvų 
pardavimo.

WASHINGTONAS. — Sen. 
Barry Goldwater turėjo ligoni
nėje operaciją, jam išimta tul
žis.

BEIRUTAS. — Sirija gavo iš 
komunistinės Kinijos 40 mil. 
dol. paskolą. Kinija praplės Si
rijos tekstilės fabriką ir pasta
tys du naujus siūlų fabrikus.

BOLINAS. — Šio Kalifbrnios 
miestelio gyventojai nenori dau
giau gyventojų. Visi krypties 
užrašai yra reguliariai nupiaus- 
tomi, kad keleiviai miestelio ne
rastų. Miesto valdyba neleidžia 
daryti naujų dujų ar vandens 
prijungimų, kad miestas nebe- 
didėtu.

CHARLESTIN, UI. — Nuėjus 
nuo bėgių prekiniam traukiniui, 
iš vieno vagono pasipylė nuodin
gų chemikalų skystis, žmonės 
gretimuose ūkiuose buvo eva
kuoti, nes rūgšties skleidžiamos 
dujos mirtinai pavojingos. Va
kar specialistams pavyko skystį 
neutralizuoti.

naujo premjero
ROMA. — Italijos prezi

dentas pradėjo ieškoti naujos 
vyriausybės premjero. Naujas 
parlamentas buvo išrinktas ge
gužės 7 ir 8 d. Prezidentas Leone 
dabar tariasi su buvusiais šalies 
prezidentais, buvusiais parla
mentų pirmininkais ir buvusiais 
premjerais. Po tų pasitarimų 
prezidentas pradės susitikimus 
su politinių partijų vadais.

Kol ta ilga procedūra bus at
likta, kraštą toliau valdys laiki
noji krikščionių demokratų vy
riausybė su premjeru Giulio An
dreotti.

konferencijoje
BONA. — Valstybės sekreto

rius Rogers pareiškė Nato vals
tybių konferencijoje, kad Ame
rika sutiko dalyvauti paruošia
muose pasitarimuose Helsinky 
lapkričio mėnesį, planuojant Eu
ropos Saugumo konferenciją, 
kuri turėtų įvykti 1973 metais.

Derybos dėl balansuoto, abi
pusio karo jėgų sumažinimo Eu
ropoje galėtų vykti lygiagrečiai 
su Europos saugumo konferen
cija, pareiškė Rogers.

Inžinierius Antanas J. Rudis kalba Dr. .Pijaus Grigaičio paminklo nudengimo iškilmių metu. Greta stovi 
Dr. Grigaičio Paminklui Statyti Komiteto pirmininkas ir ilgametis Dr. Grigaičio bendradarbis Dan Kuraitis. 
Dešinėje matome Joną ;Talalą, ilgus metus glaudžiai su daktaru dirbusį Amerikos Lietuviu Taryboje, Nau

jienose ir socialdemokratu eilėse. Jonas Talalas kalbėjo savo ir socialistu demokratu organizącijy vardu.
Foto Edw. J. Mankus

VĖLIAUSIOS ŽINIOSBurundi skerdynės
; KAMPALA. — Iš Ugandos 
seniai vakarų spaudą pasiekia 

: žinios apie Burandi valstybėje 
vykstančias žiaurias kovas. Da
bar pats Burundi radijas pa
skelbė, kad praėjusį mėnesį Bu
rundi žuvo 50,000 žmonių. Ko
vos prasidėjo sukiiimu-prieš-val
džią, kurioje sėdi tutsi genties 
žmonės, 
genties, 
valdžios 
hutams,
skersti tutsius.

Sukilėliai buvę hutu 
Sukilimui nepavykus, 

kareiviai ėmė keršyti 
o šių gaujas pradėjo

narkotikus ir tiki, kad Į 
nepataikys kareivių kul- 
Išžudyta daug vaikų, mo- 
Daug žmonių buvo kalami

Burundi radijas kalba apie 
žiaurius genocido veiksmus. Su
kilėliai, kurių buvę 8,000, nau
doja 
juos 
kos. 
terų.
prie kryžių, kapojami nuoduose 
pamirkytais kirviais. Be žuvu
sių, tūkstančiai išsislapstė, din
go, pabėgo į kaimynines šalis.

Sustabdė Montanos 
raketų statybą

MASKVA. — Sovietų spauda 
paskelbė Amerikos ir Sovietų Są
jungos pasirašytą principų de
klaraciją. “Pravda” cituoja už
sienio spaudą, kurioje palankiai 
aprašomi Maskvos derybų re
zultatai.

“Izvestija” paskelbė trumpą 
žinią iš Amerikos, kad gynybos 
sekretorius Melvin Laird jau įsa
kė sustabdyti Montanos prieš- 
raketinės gynybos bazės staty
bą. Tai pirmas Maskvos dery
bų konkretus rezultatas. Gyny
bos raketų bazė toliau statoma 
Š. Dakotos vietovėje, kur Mas
kvos sutartis leidžia Amerikai 
turėti 100 gynybos raketų.

Amerikos paskolą
WASHINGTONAS. — Ame

rika pasirašė su Bengalija šal
pos sutartį, pagal kurią Ameri
ka duoda naujai valstybei 90 mil. 
dol. paskolą. Už 50 mil. dol. Ben
galija pirks Amerikoje medvil
nės, riebalų, vabzdžiams naikin
ti nuodų ir trąšų, o už 40 mil. 
dol. bus taisomos kare sugriau-

Prezidentas Nixonas pa
reiškė Varšuvoje atvežąs Len
kijai milijonų amerikiečių, išdi
džių dėl savo lenkų kilmės, svei
kinimus.

-^ Izraelis siūlo pasaulio avi
acijos bendrovėms boikotuoti 
Beirutą, nes Libanas globoja te
roristus, kurie suorganizavo 
skerdynes Tel Avive. Premjerė 
Meir apkaltino Prancūzijos oro 
bendrovę, kad jis nebojanti ke
leivių saugumo. Prancūzai sa
ko, kad japonai teroristai įlipo į 
lėktuvą Romoje. Roma tvirti
na, kad keleivių saugumas yra 
lėktuvų bendrovės reikalas.

Keli šimtai komunistų ka
reivių Kontumo miesto keliuose 
pastatuose radijo bangom pra
nešė pietiečiams, kad jie nori 
pasiduoti.

Aukščiausios Sovietų Są
jungos Tarybos prezidiumas ra
tifikavo sutartį su V. Vokietija.

Pennsylvanijoje 10 jaunuo
lių apako ir buvo suparaližuoti 
nuo LSD narkotikų, kurių la
bai stipri formulė platinama 
mieste “oranžinės saulės švie
sos” pavadinimu.

-4 Belfaste žuvo du britų ka
reiviai, keturi kareiviai ir du ci
viliai sužeisti, sprogus prie po
licijos įstaigos bombai.

■4 Windsoro kunigaikščio kū
nas vakar buvo atgabentas į 
Angliją. Jo žmona kūno nepa
lydėjo, gydytojams uždraudus. 
Ji tikisi galėsianti vykti Į laido
tuves, kurios bus pirmadienį.

4 Brazilijoje oro piratas pa
grobė lėktuvą, gavo parašiutus 
ir 250,000 dol. pinigų, tačiau be
siruošiant pakilti nežinoma kryp
timi, lėktuvo įgula jį užrakino 
išvietėje ir pradėjo smilkyti aša
rinėm dujom. Piratas nusišovė.

VATIKANAS.
Paulius, kuris reikalauja, kad 
vyskupai pasitrauktų sulaukę 75 
m. amžiaus, pareiškė, kad jis ir
gi norėtų nusikratyti pareigų, 
tačiau nemanąs to daryti.

tos elektros jėgainės, upių pyli
mai, tiltai ir keliai.

Amerikos šalpa Bengalijai iki 
šiol siekia jau. 215 mil. dol., ta
čiau ta suma buvo skirta per 
Jungtinių Tautų agentūras.

SAIGONAS. — Amerikos 
bombonešiai, naudodami “gud
rias” elektronines bombas, puo
lė š. Vietnamo Vinh miesto apy
linkes. Dvi bombos perkirto Tho 
Tuong tiltą, Tam Da geležinke
lio tiltą ir sudaužė geležinkelio 
Due. Lam. tiltą. _ Visi šie ^puolimai, 
turi tikslą izoliuoti šį nemažą 
pajūrio miestą, kuris yra vidu
ryje tarp Hanojaus ir demilita
rizuotos zonos. Mieste yra ka
riniai Sandėliai, iš kurių karinė 
medžiaga ruošiama siuntimui į 
pietus. Karinė vadovybė paskel
bė, kad visi keliai ir geležinke
liai tarp Kinijos ir Hanojaus jau 
yra perkirsti.

Pietų Vietnamo frontuose ko
vos aprimo. Prie Kontūmo bom
bonešiai daužė komunistų pozi
cijas. Kontume dar laikosi prie- į 
šo likučiai miesto pakraščiuose. 
Vakar gatvių kovose žuvo 175! 
komunistu kareiviai. V

BOSTONAS. — žuvusio sen. 
Robert Kennedy sūnus Joseph, 
19 metų, buvo priimtas j Ber
keley universitetą Kalifornijoje. 
Iki šiol visi Kennedžiai studi
javo Harvarde.

Popiežius

Si:*-.

Jaunas vietnamietis Phu Bai mieste 
laiko netikrą šautuvą. Jis su tėvais 
pabėgo iš Quang Tri miesto ir gyve
na pabėgėliu stovykloje. Jei karas 
Vietname užsitęs tiek, kiek jis jau tę
sėsi, tam vaikui dar bus proga susi

pažinti su tikru šautuvu.

ga

da-

kad

PYONGYANG. — šiaurinės 
Korėjos diktatorius Kim II Sung 
davė pasikalbėjimą New York 
Times korespondentui Harrison 
Salisbury. Komunistinė Korėja 
laukianti dabar, kada Amerika 
pagersino santykius su Pekinu 
ir Maskva, kad Amerika išveš sa
vo kariuomenę iš Pietų Korėjos. 
Tuo atveju patys korėjiečiai 
lėtų pradėti ieškoti būdii su
jungti suskaldytos Korėjos 
lis į vieną valstybę.

Kim II Sung įrodinėjo, 
Amerikos kareiviams nėra ko 
bijoti komunizmo išsiplėtimo, 
nes pati Amerikos vyriausybė 
stiprina ryšius su komunistinė
mis Kinija ir Sovietų Sąjunga. 
Amerikai pasitraukus iš Korė
jos, santykiai tarp Korėjos ir 
Amerikos galėtų būti visai nor
malūs, pareiškė absoliutus A- 
Koi*ėjos yąldpxąs-V _ .^ 7

Korespondentas sako, kad nei 
Stalinas pačioje savo galybėje 
nei Mao TseTungas Kinijoje ne
buvo tiek iškeltas “asmeninio 
kulto”, kiek yra garbinamas Kim 
Il Sung. Jis kišasi į smulkiau
sius mokyklų ar Įmonių darbus. 
“Patarimai vietoje” yra svarbi 
Š. Korėjos sistemos dalis. Įmo
nėse ant sienų išcementuotos da
tos, kada “mylimas vadas” įmo
nėje lankėsi ir davė patarimų. 
Vienas valstybinis ūkis išdidžiai 

j skelbia turėjęs net 62 atskirus 
j vado patarimus.

Neseniai š. Korėjos komunis- 
i tų vadas ir premjeras paskyrė 
savo jaunesnį brolį partijos sek
retoriumi, taigi, laukiama Įstei
giant komunistinės dinastijos.

saugumo tarybą
WASHINGTONAS. — Atsto

vų Rūmai 226 balsais prieš 105 
nutarė suteikti prezidentui teisę 
atgaivinti priešvalstybinių veik
smų kontrolės komitetą — SACB 
(Subversive Activities Control 
Board), šį pasiūlymą iškėlė vi
daus saugumo komitetas kon
grese. Opozicija prieštaravo, 
kad tokia taryba atgaivins Mac- 
Carthyizmą ir varžys amerikie
čių laisves, tačiau dauguma kon
greso narių atmetė tuos prie
kaištus.

šios tarybos atgaivinimą pa
siūlė respublikonas konservato
rius John Ashbrook iš Ohio, įro
dinėdamas, kad reikia saugoti 
vyriausybę nuo išdavikų ir šni
pų. Pagal priimtą pasiūlymą bu
vusioji taryba gaus kitą vardą 
— Federal Internal Security 
Board. Taryba ieškos valsty
bės priešų ir žiūrės, kad jie ne
patektų į federalines tarnybas. 
Reikia manyti, kad šis įstaty
mais susilauks opozicijos ir se
nate.

+ Atstovas Roman Pucinski 
per greit važiavo greitkeliu ir 
turėjo sumokėti 15 dol. baudą. 

Prezidento vizito šiltumą 
nuoširdumą Irane sutepė ke 
prie Amerikos įstaigų suspr 
dintos bombos. Viename si 
gimė buvo į abi kojas sužeis 
JAV aviacijos generolas Har 
Price, kuris yra Irano aviaci 
patarėjas, šiame sprogime 
vo viena iranietė moteris, 
nerolo šoferis buvo sužeisi 
JAV informacijos agentūros 
taiga neteko 35 langų, sužal 
Pepsi Cola įmonė. Daugiau 
rūpesčio sukėlė bomba spro 
si už mūro sienos, 100 jardų i 
Irano šacho tėvo paminklo, p 
kurio prezidentas turėjo pač 
vainiką. Sprogimas vainiko 
remonijas suvėlino 45 m.'n, 
saugumo valdininkai patikr 
visą apylinkę. Prezidentas v 
niką vis vien padėjo.

Bagdado, kaimyninio Irai 
radijas visą savaitę ragino “] 
triotus Irane” sutrukdyti J^ 
prezidento vizitą. Tos dvi va 
tybės nesugyvena jau seniai, 
dabar jų santykiai, Iranui u: 
musdominuojančia vieta Per 
jos įlankoje, po britų pasitn 
kimo, santykiai visai pablogė.

Irano šacho bankete pre 
dentas pabrėžė šiltą ir nuoš 
dų • žmonių sutikimą. Jis pas 
kė, kad žmones galima išvai 
ti į gatves sveikinti užsier 
svečių, bet neįmanoma privei 
ti juos šypsotis, ypač vaiki 
Irano gyventojai šypsojosi, p 
jo ir mėtė gėles į pravažiuoja 
tį prezidentą ir šachą.

Šiandien prezidentas su pa. 
dovais sugrįžta Į Washingtoi

Airių vadovybė

DUBLINAS. — Airių Resp 
blikos Armijos oficialioji vač 
vybė paskelbė, kad ji nutrauk 
smurto ir teroro veiksmus šia 
rinėje Airijoje. Jėga būsiai 
naudojama tik gynybos tiksk 
ir tik prieš britų kareivius l 
protestantus radikalus.

Kita airių armijos grupė, v 
dinama “provisionals” pareisi 
kad padėtis šiaurinėj Airijo 
liks nepasikeitusi, š i grupė n 
klauso vadovybės Dubline ir v 
da savo smurto politiką, kui 
armijos vadovybės manymu, g 
Ii privesti prie civilinio kar 
Britų administracija šiaurin 
Airijoj sveikina oficialiosios v 
dovybės pareiškimą ir tiki 
smurto atoslūgio.

Sekmadienio sprogimuose Bf 
faste žuvo astuoni asmenys.

Karingoji “provisionals” gri 
pė reikalauja, kad britai palei 
tų visus politinius kalinius, p 
skelbtų airiams amnestiją ir p: 
sitrauktų iš šiaurinės Airijos 
Jų vadas Sean MacStiofain p; 
reiškė, kad smurtas nesibaig 
kol britai nepriims jo reikalav 
mu. 

4

BUDAPEŠTAS. — Kubos dil 
tatorius Fidel Castro iš Rumi 
nijos atvyko j Vengriją, kur ji 
bus komunistų partijos vado Ji 
nos Kadar svečias.

3!l®



Spalvingasis. Colorado (15)

Informacijos ir sugestijos turistams
L Turistų informacijos vietos

1) Denveryje apie visą Cakt 
rado kraštą turistus informuo
ją Colorado Vizitininkų Biuras, 
Colorado Visitors Bureau, spe
cialiai tam miesto centre pasta
tytuose namuose, įprastai vadi
namuose Svetingumo Centru, 
Hospitality Center. Jo adresas-:

teikia- 
klausė-

Bureau

na apie 8 milijonai, o kartais net 
hr daugiau.

Be to Vizitininkų Biuro infor
macijas turistams teikia dar ir 
Prekybos Rūmai, Chamber of 
Commerce, bet paprastam pa- 
siinformavimui apie Colorado 
kraštą, ypač Denverį, mano nuo
mone, pilnai pakanka to Vizi
tininkų Biuro išlaikomo Hospi
tality Center.

2) Kitose turistų lankomose 
Colorado vietose informacijas: 
turistams teikia, daugiausia, 
Prekybos Rūmų (Chamber of 
Commerce)- įsteigtieji ir išlai
komieji informacijos biurai.

IT. — Sugestijos- Colorado 
lankytojams, turistams

1) Norintiems pažinti Colora-

do^ 80203. Informacijos 
mos ir raštu, atsakant 
j ui į Laišką.

To Colorado Visitors 
direktorius Lawrence C. Sills
mane painformavo; kad jo vado
vaujamas-biuras yra privatinių 
asmenų įsteigta ir inkorporuo
ta organizacija — bendrovė, tu
rinti tikslą platinti Colorade tu
rizmo mintį, ir pritraukti į tą
kraštą, kuodaugiau turistų. Jo J do kraštų patartinasis anksto su
minėtas Hospitalitų Center tu- sidaryti tam gerą: planą ir tada 
ri. keliasdešimtis tarnautojų, pagal jį važinėti. Visam kras- 
daugiausia vis informatorių. In- tui pažinti reikia ir gerokai, lai- 
formatoriai turi daug darbo, ko, nemažiau kaip kokių metu, 
ypač vasarą, kada biuras veikia Planui susidaryti gali padėti ir 
(yra adaras) visas septynias sa- vizitininkų biurai’, bet geriausia 
vaites dienas. Per jį pereina la
bai: didelė dalis Denverio svečių, j ant kuria gera turizmu knyga, 
kurių per metais Denveryje bu-

jį susidaryti pačiam, pasinaudo-

Pvz., tokia puiki Colorado-pa- ei

' į Lietuviams reikalinga literatūra
i Kiekvienas lietuvis, Kuriam rūpi gimtinki krašto laisvė ir hetu- 
’ * gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
j į Čia suminėta* knygas galima užsisakyti Naujienom.

Liudas Dovydėnas, MES VAKDYSIM PASAULI* Atsiminimai' ir 
X intymūs duomenys apie bolšęvikmeti Lietuvoje: dviejuose tomuose 
j' Kainuoja po 4 dol tomas. Juose yra 517 pst 

1 Įj ' - < ' \

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus Iiteratūrinis aprašymas apie" Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija Įvyko bendra- 

* darbitrūtojų ir tiltu statytojų su sovietais sukeltų'mitų miglose apie 
į besi keičianti komunizmą.. 158 psL, kaipx 3l dot U

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Rbmahas. 408 psh/Jraina 5 duL Ap^ 
rašoma. Lietuvos vyriausybės kapituliacija, prieš bolševikus ir jos. na- 

■6 ^i^esys•.tragiškose dieųose |
Į Stefanilb;, Rukienį; GRĘŽIMAS? I LAISTĘ..; Sibiro tremtinėm atsi- I minimai parašvti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkia pavergto Iretu- 
| vio dalią.' Aprašymo būdas ir stilius prilygsti-gerinusiems garsiosios 

rašytojos Pearl Buck kūriniams 52(T pšL. kietais viršeliais, kai- 
p ntioia*fl*doP J' ’ ? 5"

Juozai Kapacinskas, SIAUBINGOS DIENOS AtStminUMl aplei- 
' džiaut Lietuva^ bėgimą: nuo bolševiku ir gyvenimą- tremtiniu stovyk- 
. >om: Vokietijoje. 273 ps|„ kietais drobės viršeliais, kaina 4. dot

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutines nepriklausomos Lietuvos dienom ir valandos, kuriose yra 

» išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautai ir 
dsmrnj> 270 psk. $4.00.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje; Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokiar 

v kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL, S1.00* Yra, taip-pat 
išversta rangių kalbą _ :’ -5'

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU' KILIMU r VILNIŲ: Kelionės t Lietu- 
- vą įspūdžiais Iliustruota foto nuotraukomis 331 psl $BX)O.

D? Kuraitis; KELIONĘ J ANAPUS GELEŽINĖJ UŽDANGOS“. Au- 
i. toriaus pastabumą neapgauna inturisto ilf agitpropo propaganda bet

ų«masKavimaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu, stiliumi.
j V. Maciūnas; VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE- 1944-54 m. 40 
: psl-.. SI .00 Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos, kultu- 
' tini gyvenimą. Skurdi tremtis jji nepalenkė bendradarbiavimui

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau ju-e 
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperia 77" ANEKDOTUS.

- 52 psl., si.oa
i Šie ir kiti leidimai yra gaunami

NAUJIENOSE; 173, So. HALSTED ST.. CHICAGO; ILL, 6OW5T 
atsilankant darbo ra landomis arba užsakant paštu ir- pridedant 

čekį ar piniginę-perlaidą.

SL Caterine, Ont., Lietuvių Tautinių šokių grupė “Nemunas?' šokėjai yra pasiruošę vykti į Ketvirtąją Tautinių

važinėjimo planui.
2) Norintiems gerose Colo- 

radorado vietose- pailsėti, pava
saroti, papramogauti ir pan., bet 
neturintiems labai daug pinigų, 
patartina ten važiuoti ne pačiu 
sezonu, o šiek tiek prieš ar po 
sezono. Tada galima gauti išsi
nuomoti gyvenimui vietą, patal
pas (viešbutį, vasarnamį ar 
pan.)' tik už kokią pusę kainos.

3) Pavažinėti į šalis ir apžiū- 
Tėtf toliau nuo apsistojimo vie- 
-tos esamoms įdomybėms gali-1 
ma pasinaudoti vad. “turais” 
(tours), tik jie gerokai bran
gūs, ypač, jei norima jais pasi- 
•naudoti- su didesne šeima. Ge
niau jau apylinkes apvažinėti 
sava mašina, o jei jos neturi- 

ima, tai patartina išsinuomoti 
automobilį jų nuomoj tino konto- 
'rose, kurių yra kone kiekviena
me didesniame mieste.
Į 4) Turistų prisitaikymas prie 
Colorado- vietovių, klimato irgi 
labai svarbus. Reikia atminti, 
kad. Colorado klimatas įvairiose 
vietose (dėl krašto topografi
jos) yra labai skirtingas. Kai
mų papėdėse vasarą gali būti net 
ir gerokai karšta, tuo tarpu kai 
■jų aukštumose pučia žvarbūs vė- 
■jai ir tiek šalta, kad reikia mėgs- 
tuko. Arba vėl: dienos būna 
karštos, o vakarai ir naktys kar
tais net labai šaltos. Todėl tu-

L’ER- ANNUM 'O' PER ANNUM PER ANNUM

Philomena D. Pakel, President

ON- CERTIFICATES 
OF $5,000 OR MORE

Two Year Maturity

^SAFETY Of x 
YOUR SAVINGS

ON. CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

. UP TO k $20,000.'

CHICAGQS TAUPYMO JW SKOLINIMO BENDROVĖ dėl bet kokių jūsų namo pa
gerinimų duoda paskolas nuo $590.00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. O gal Jums 
ynr reikalingi pinigai dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nu- 
sibodo mokėti aukštas nuomas, įsigykite nuosavus-namus.

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

INSURED

ristai, atostogininkai ir kiti, va
žiuodami Į Colorado, turi turėti 
(net ir karštą vasarą) šiltus 
drabužius, be to, dar ir tamsius 
akinius, nes ten saulė kaitri ir 
sava šviesa tiesiog žmogų apa
kinanti.

5) Pasivaikščiojimų kalnuose 
mėgėjams patartina atsivežti 
guminius batus aukštais aulais, 
nes kalnų srityje kartais pasi
taiko nuodingųjų gyvačių ir ki
tų šliužų — roplių, nuo. kurių 
reikia pasisaugoti. Ten irgi bū
na nuodingų augalų, vad. “poi
son ivy” (nors-tik žemesnėse 
vietose), ką irgi reikia turėti 
galvoje.

6) Gamtovaizdžių mėgėjai te- 
' pasiima su savimi foto-apara
tus, Colorado kalnuose galima 
pasidaryti labai gražių nuotrau- 

■kli-
7) Kas nori apžiūrėti kada bu

vusius miestus, 6 dabar jau su
nykusius,. pavirtusius laužynais, 
geriau teatvažiuoja ten sava ma
šina, nes į daugelį jų susisieki
mo. priemonių nėra.

8) Kalnų viršūnių mėgėjai te- 
patikrina pirma savo širdį ir 
tik tada tekyla ai^kštyn, nes 
aukštumose gali gauti širdies 
priepuolį ir vietoje mirti. Kar
tais ir sveikos širdies žmonės 
pasijuačia blogai aukštumose. 
Išsigąsti nereikia. Reikia tik iš
gerti vieną kitą puodelį karštos 
juodos kavos. Jos galima gau-( 
ti kalnų restoranuose, jei netu
rima su savimi termose.

9) Atsargiai su laipiojimu kal
nuose, nes būna nelaimingų at
sitikimų, užsimuštinų. Ypač ne
leistina laipioti kalnais vaikams.

10) Paklydus miške, nereikia 
•išsigąsti. Reikia tik turėti su 
savimi švilpuką ir juo duoti tam 
tikrus signalus (po tris iš eilės 
švilpimus) , ir bus kas tave su
ras ir parodys kelią. Tų signa
lų- reikia išmokti, prieš einant 
į mišką

11) - Medžiotojai- reikalaujami 
dėvėti tam tikrus drabužius, kad 
koks “geras draugas” nenušau
tų, palaikęs už žvėrį... Kaip tai
syklė, draudžiama imti su sa
vimi į medžioklę šunis.

12) Ski sporto mėgėjai turi 
atsiminti, kad jie yra visuomet 
pavojuje nusilaužti ar išsisuk
ti koją ir pan. Statistika- rodo 
daug nelaimingų atsitikimų.

13) Atsargiai su ugnimi miš
kuose, ypač vasarą Mažiausia 
kibirkštėlė, nukritusi- ant že
mės, sukelia didžiausią miško 
gaisrą.

14) Colorado -kalnų -gėlių mė
gėjai įspėjami, kad ne visos gė
lės galima skinti. Viena graži 
trispalvė gėlė — tai kolumbina 
Colorado valstybės įstatymu 
skinti uždrausta. Kas ją nu
skins, gali gauti bausmės.

15) Kas nori susipažinti su 
ūkio darbais ir šiaip “kaimiš
kai” papramogauti, gali vasarą 
apsistoti ir specialiuose turisti
niuose ūkiuose. Tik ten kainos 
aukštesnės nei geruose viešbu
čiuose miestuose.

16) Kas nori vasarojimo vie
tose turėti: kultūrinių pramogų, 
tepaieško atitinkamų atostoga
vimo vietų, kur yra įvairių kon
certų, vaidinimų, net operų ir 
pan. Tokių pramogų turi, pvz., 
Aspen, garsus savo ski sportu. 
Įvairios pramogos visais metų 
mėnesiais nurodytos ir ankščiau 
minėtoje knygoje, “Colorado” 
(XXV psl.). Jos kasmet bū
na maždaug tuo pačiu metu.

17) Kas norėtų Colorado ap
lankyti kiek vėliau, patarčiau 
pasirinkti 1976 metus, kada Co
lorado valstybė švęs savo 100 
metų sukaktį ir kada Colorado 
(Rocky) kalnuose bus Pasauli
nė žiemos sporto olimpiada. Tai 
bus labai iškilmingi Colorado 
gyvenimo metai.

(Bus daugiau)

PAKVIETIMAS
i

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Racine skvrius maloniai kvie
čia Jus dalyvauti Birželio Įvy
kių minėjime, kuris įvyks š. 
m. birželio mėn. 11 d., 4 vai. šv. 
Kazimiero parapijos svetainė
je, 815 Park Avenue, Racine.

Kalbės visuomenininkas p. 
Jonas Milišauskas, Wisconsi- 
no Lietuviii Dienos Renginio 
Komiteto pirmininkas.

Programoje — Waukegano 
— Racine Moterų Sekstetas ir 
Lituanistinės Mokyklos moki
nių; eilėraščiai.

Bendros vaišės užbaigs mū
sų minėjimo, sekmadienį.

Birželio mėnuo yra skau
džiausias^ mūsų tautos istori
joje. Nuo 1949 metų Lietuva

(gyvena okupantų užgrobta. 
Išimtai tūkstančių, atidavė savo 
gyvybę pačioje tėvynėje Lie
tuvoje ar kruviname Sibire. 
Visų žuvusių už Lietuvą inten
cija šv. mišios bus atnašaują- 

i'mos Šv. Kazimiero bažnyčioje 
9:3Q vai. minėjimo dieną, bir
želio 11 d. Rengėjai

SKAITYK.PATS IK PARADIN'.

KIT’JS SKAITYTI

NAUJIENAS.

Cocnco.

Why
Americans own

worthof 
US. Savings 

Bonds.
One good reason is the Payrol 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.

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

You’ve got your reasons to save money. 
HIere’sone great way to doitpaintesriy. 
Join the millions who are buying Bonds 
the Payroll Savings Way.

d**troy«L Wbrn nc#*ck*d they 
at your badk. Inter rat te not i

Take stock in America

1739 So. Halstetf Street Chicago, HL 60608
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ROMAS TALANTA PASIAUKAVO
LIETUVIU TAUTOS LAISVEI

Jo pagerbimui Los Angeles lietuviai demonstravo 
dvi dienas skelbdami: Laisves Lietuvai dabar!

Darbo dieną demonstruoti 
Amerikoje reikia pasitraukti iš 
darbo, ar iš paskaitą. Daugeliu 
atvejų tai nėra visai paprasta. 
Kai kurios darbovietės tokiais

atvejais neleidžia pasišalinti iš 
darbo, arba gali būti atleisti iš 
darbo, o naują darbą, gauti la
bai sunku; Taigi, tūliems dar
bininkams atitrūkti nuo darbo

Šimtai Los Angeles lietuviu pirmadienį, gegužės 22 
dieną, demonstravo miesto centre, pagerbdami 
Kaune susideginusį jauna lietuvį, protestuojant prieš 
nebaigiamą rusu okupaciją ir reikalaujant Lietuvai 

laisvės ir nepriklausomybės.
Alg. Gustaičio nuotrauka

Los Angeles lietuviu gegužės 22 dienos demonstra
cija prieš sovietp rūsy okupaciją ir persekiojimus 
Lietuvoje. Demonstracija buvo perduodama per 
televiziją. Už Lietuvos laisvę ir garbę susideginęs 
.jaunuolis Romas Talantas vėl iškėlė Lietuvos var

dą pasaulio spaudos pirmuose puslapiuose.
A. Gustaičio nuotrauka

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

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

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE
---------------------------------------------------------------- ■---------------------------------------------------------------------------------------*

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

S. Petersonienė

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

1. N. Butkienė. VELYKŲ PASAKOS, 32 psl.. telpa 6 pasakos ir DVY 
NUKĖS, 34 psL su 8 apsakymėliais iš vaiku pasaulio Abi gausiai fliu* 
truotos. spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankienė-Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato. 24 psl.. gr? 
žus leidinys. $1,50.

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

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščiu, kair 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys 
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

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

<

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

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

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo 
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk. 
įėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

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

dienos reiškia ne tik prarasti 
kelias dešimtis dolerių, bet ir 
rizika nustoti darbo. Aš sakiau
si sergantis. Iš tiesų sirgau, ne 
fiziniai, bet skausmu ir užuojau
ta už laisvą pasauli ir nepriklau
somą Lietuvą žuvusį Romą Ta- 
lantą pagerbdamas.

Mokiniams, studentams pasi
traukti nuo pamokų, paskaitų 
ar egzaminų (šiuo laiku kaip 
tik yra nemaža egzaminų univer
sitetuose), reiškia galimybė lik
ti antriems metams ar neišlai
kyti egzaminų.

Visiškai kas kita komunisti
niuose kraštuose, kur nustaty
tomis valandomis mokiniai, dar
bininkai masiškai paleidžiami 
demonstruoti, nes tai privaloma.

Panašiai ir valkatos, hipiai 
bei kitokie kūtvėlos, “amžinieji 
studentai” bei kitokie dykaduo
niai ir komunistų suklaidinti 
jaunuoliai. Jie neturi ką veikti, 
dar gauna iš valdžios pašalpas! 
Juos remia naivūs ar kvaili tė
vai, dažnai turtingi ir Įtakingi. 
Jie susiranda būdų nemokamai 
nuvažiuoti net tūkstančius my
lių. Ir tokie lengvai surenka 
tūkstančius demonstrantu.

Amerikos didmiesčio lietu
viams surinkti pora ar keletą 
šimtų demonstrantų darbo die
nos rytą yra dėmesio vertas pa
siaukojimas. Organizatoriai, be 
to, planuoja veiklos taktiką, pai
šo plakatus, rašo atsišaukimus, 
juos spausdina, išvežioja spau
dai, radijui, televizijai ir viską 
turi padengti iš savo kišenės.

Jaunas lietuvis susidegino 
laisvo pasaulio gynimui

Taip skambėjo vienas iš kelių 
dešimčių plakatų, 1972 gegužės 
22 d. (pirmadienio) rytą, nuo 11 
vai. ryto iki 1 vai. dienos, nešio
tų Los Angeles, Calif., miesto 
centre, prie Federal Building 
(Valstybinių rūmų).

Netoli trijų šimtų lietuvių 
tvarkingai vaikščiojo nešiodami 
apie 30 plakatų, štai jauna šei
ma vežasi kūdikėlį, su plakatu: 
“Rusai draudžia tikėti į Dievą”. 
Kiti plakatai: “Baltiečiai taip 
pat yra žmonės”, “Lietuvis Ro
mas Talanta susidegino už lais
vą pasaulį, protestuodamas prieš 
komunizmą”. “Laisvės Lietu
vai dabar!” “Prezidente Nixon, 
reikalauki Lietuvai laisvės!” 
“Sovietai persekioja žmones”, 
“Lietuviai kovoja už laisvo pa
saulio laisvę”. Ir t. t.

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

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

deri tokiu adresu:
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St, Chicago, HI. 60608

Tos dienos vakare pagrindi
nės amerikiečių televizijos sto
tys Los Angelėje davė tų de
monstracijų vaizdus. Viena sto
tis pradėjo nuo žemėlapio, ku
rio pagrindinis taškas Kaunas, 
nupaišytas raudona kraujo spal
va. Davė trumpą lietuvių tau
tos paskutinių dešimtmečių ko
vos santrauką, pabrėžiant, kad 
taip kovojanti tauta, kokia yra 
lietuvių tauta, vistiek laimės.

Los Angeles lietuvius buvo pa
siekusios žinios, kad panašias de
monstracijas pravedė visos pa
grindinės lietuvių kolonijos 
JAV-se. Norisi paprašyti, kad 
kitos- mažesnės, jei nebuvo pa
ragintos, pačios susiprastų, pa
rengtų kokį atsišaukimą, nuneš
tų Į televiziją ar redakciją. Kiek
viena kovos priemonė naudin
ga.

Lietuvos himnas kardinolo 
bažnyčioje. Lietuvai laisvės 
reikalaujantieji plakatai 

prieš McGovern akis.

Sėkminga’^egužės 22 d. de
monstracija nepatenkino lietu
vių. Jie manė, kad reikia dau
giau talkinti pavergtų lietuvių 
priespaudai garsinti, žuvusio 
karžygio Romo (Romano) Ta- 
lantos pasiaukavimui pagerbti. 
Lietuviai, neleiskite dideliam 
įvykiui paskęsti užuomaršyje! 
R. Talanto karžygiškas įvykis 
vertas geriausių rašytojų, dai
lininkų, menininkų kūrybos.

Antroji Los Angeles, Calif., 
lietuvių demonstracija įvyko ge
gužės 24 d. vakare, nuo 7 vai. 
30 min. Rinkimosi vieta buvo 
Basil maldykla, esanti Wilshire 
Blvd, ir S. Kingsley gatvių kam
pe, turtingo Wilshire rajono 
centre. Bažnyčios reziduojantis 
dvasininkas yra kardinolas Mc
Intyre, jau pensininkas. Bažny
čia nauja, didelė, moderni, gra
ži, bet šaltokos nuotaikos viduje. 
Ten sugiedota Marija, Marija 
ir lietuvių tautos himnas.

Netrukus prie švento Bazili
jaus (St. Basil) maldyklos susi
rinkusiems demonstrantams va
dovai išdalino žvakes. Buvo vė
juota, bet daugelis vistiek žva
kes užsidegė, nors daugelį vė
jas tuoj užpūtė. Didesnė vilksti
nė nei gegužės 22 d. — kelių šim
tų žmonių, pajudėjo link McGo
vern pagrindinės būstinės, kur 
jis netrukus turėjo atvykti ir 
pasakyti kalbą. Kaip žinoma, 
McGovern yra vienas demokra
tų kandidatas, į prezidentus, da
bar turintis daugiausia už jį pa
sisakiusių atstovų. Deja, kai ku
rie McGovern pasisakymai yra 
nepriimtini lietuviams ir Kali
fornijoje negirdėjau, kad bent 
koks lietuvis linkęs balsuoti už 
McGovern.

Galą paėjus vilkstinė pasisu
ko atgal. — Kodėl, kodėl?, — 
nepatenkinti ir nustebę lietu
viai klausinėjo. Girdėjosi atsa
kymų, kad toliau žygiuoti nesu
tikęs klebonas kun. Kučingis, 
nes, esą, galį būti susikirtimų 
su McGovern šalininkais. Dau
geliui demonstrantų tokie argu
mentai atrodė nepriimtini, ir

jie, iš naujo persiorganizavę, 
pasuko tiesiai prie McGovern 
kalbėjimo vietos.

Pakeliui amerikiečių publikai 
dalinti tuo reikalu parengti at
sišaukimai.

Netrukus plakatas atsirado 
mano rankose. Viena jo pusė 
skelbė: “Laisvės 'Lietuvai da
bar”. Antroji pusė: “Sovietai 
persekioja religiją”.

Viso buvo apie 30 plakatų ir 
dar apie pora šimtų lietuvių, 
daugumoje jaunimas. Reikia pa
žymėti, jaunimas buvo akty
viausias ir daugiausiai pasiau
kojantis. Ypač veiklūs buvo be
siruošiantieji važiuoti į Jauni
mo Kongresą Čikagoje. Jie ne
šiojo plakatus, jie nemaža naujų 
nupaišė, jie rinko parašus po pe
ticijomis, jie kalbėjosi su ame
rikiečiais ir spauda, jie buvo 
gyvas kraujas.

Netoli McGovern kalbėjimo
vietos ir būstinės, Los Angeles 
policija užstojusi visą gatvę. 
Bet mes einame ramiai. Visus 
praleido be jokio klausinėjimo.

Išgirsta, kad netrukus turi at
važiuoti McGovern. Plakatinin- 
kai sustoja eilėse prie pravažia
vimui kelio, šalia manęs kele
tas ilgais plaukais hipių. Jie 
įtartinai žiūri į plakatą, bet nie
ko daugiau. Judėjimą, tvarką, 
daugumoj, palaiko afrikiečiai, 
hipiai.

Hipiai iškelia lietuviškus 
plakatus prieš pat McGovern!

Žmonių keli tūkstančiai. Atė
jome vėlokai. Arti negalima pri
eiti. Aš stoviu vienas su aukš
tai iškeltu dideliu plakatu, per 
kokius 15 metrų nuo McGovern. 
Aplinkui pilna lietuviškų plaka
tų. Keista, bet už McGovern 
plakatų nėra, bent nematau.

Prieš pat McGovern būstinį 
stovi kelios auto mašinos, tik
riausiai jo šalininkų. Ant jų sto
gų sėdi negrai, hipiai ir mosuo
dami rankomis baisiausiai šau
kia, vis McGovern pasakius po
ra sakinių. Nagi matau, kaip 
lietuviški plakatai “eina” vis ar
čiau ir arčiau prie tos automo
bilių eilės. Vienas po kito lietu
viški plakatai su mums jau ži-f 
nomais šūkiais įduodami ant auį 
to stogų mosikuojantiems jau
nuoliams. Jie atrodo pilni en
tuziazmo, paima plakatus kaip 
savus ir iškėlę ant kotų laiko vir
šuje visai prieš patį McGovern! 
Stebiu iš tolo ir vos besusilai- 
kau nekvatojęs!

Po kiek laiko vienas hipis ap
sižiūrėjo ir plakatą nuleido, bet

apaiioje 'tarpininkaujantis” 
jaunas lietuvis (ar lietuvaitė) 
tuojau plakatą įdavė kitam šū
kauto} ui, kurs jį kaip savo da
lyką iškėlęs dar garsiau šaukė...

Panašaus humoro McGovern 
rinkiminė veikla gal neturėjo...

Amerikietė demonstruoja už 
savo vyrą lietuvį

Jaučiu, kažin kas baksnoja 
į mano plakatą. Atsisuko, jau
na, graži, nematyta moteris, stu
dentės amžiaus. Man angliškai 
sako: “Dabar visi eisime į vieš
butį, kur apsistojęs McGovern, 
ir tenai išdalinsime atsišauki
mus, demonstruosime”.

' Aš jai atsakau lietuviškai.
Angliškai atsako, lietuviškai 

nedaug mokanti. Jos vyras lie
tuvis, dabar turi dirbti, tai ji atė
jo už ji demonstruoti ir tuo pa
gelbėti lietuviams.

Nuoširdžiai dėkoju. Ji ameri
kietė, prancūziško ir vokiškos 
kilmės. Turi keletą knygų ang
lų kalbą apie Lietuvą, bet vis 
dar neprisirengianti išmokti lie
tuviškai. Labai prašau, kad iš
moktų, nes tai didelis kultūri
nis turtas, kurio niekas negalės 
išvogti. Pažada.

H. Talanto žuvimas lietuvių 
tautos laisvei ir garbei, protes
tuojant prieš rusų-komunistų 

‘okupaciją Lietuvoje, rado gyvą, 
nuoširdų atgarsį Kalifornijos lie
tuviuose. Jo kankinio mirtis 
niekad neišblės, nesvarbu kaip 
ir kokiomis priemonėmis, kokiais 
milais rusai ir komunistai steng
tųsi jį sumažinti.
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INSURtu
Passbook Savings 
AI! accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

paskolų reikalus visos mu
Dėkojame

Mes norė

ir ateityje.
Sąskaitos apdraustos iki

$20.000.

1914 metų
Midland savings aptar

nauja taupymo ir namu

su apylinkės.
Jums uz mums parodytą
pasitikėjimą.
tume būti Jums naudingi

Frank Zogas, President

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS SCS32

PHONE: 254-4470

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Čikagietės 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.

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 progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, UI. 60608

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000,

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

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

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

įsteigta 1923 metais Tek 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

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

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

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite! NSURED

UNIVERS
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Praeitų pirmadienį, geg. 29 
d., Lietuvių Tautinėse Kapinė
se buvo nudengtas Dr. Pijaus 
Grigaičio paminklas. Tai pui
kus modernių kontūrų juodas 
marmuras su geraį nulietu 
biustu.

Visi apgailestavo, kad pa
minklo nudengimo metu pasi
taikė blogas oras. Buvo šilta, 
bet visų laikų lynų jo lietus, 
kartais gana smarkiai pilda
mas. Rytąs jąu buvo apsinjau-

're. Atėju? pįruoąi valandai ir
kęs, o apje vidudienį pra/įčjo prię paminklo ke-

! žmonių, Ko-
Lųlleto Jj>r. Ųyigąičio Pamink- 
įįų ^L^ty^i pįifp^ųiinkas Dąn 

ivąįvję paminklo 
i^įj^es. Jis atsį- 

prą^ ąlvy'kiįĮ^i^ $ėl tokio nę-: 
oro, Jčl puolat krintaų-

dažniau lyti. Qf:ciąlįęs Liežu
viu Tautįnjų Kapinių kapų 
puošimo iškilmės dėl lietaus bų,- 
vo paskuljyėhps įįf.yiįįJį^ įtfįįĮį* 
o prie Grigaičių pabūklo 
buvo anksti. Jjpvę geriąų,-

lo rinktis {pojąu pų oJįcj^Jj^Į

bet kiti, kurie ųorėjų ątyąžiųpr
ąiės trui^QĮ>; kalbėtojų

minklo, bplų drebulės j^pėigp,-

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL

Ar kėlė Pavergtų Tautų klausimą?
Tarptautinės žinių agentūros tvirtina, kad preziden

tas Niksonas, aštuonias dienas praleidęs Sovietų Sąjun
goje, tarėsi su Rusijos komunistų partijos vadais įvai
riais tarptautiniais klausimais. Prezidentas pasirašė su 
Kremliaus valdovais kelias naujas sutartis, bet oficialiai 
paskelbta, kad prezidentui nepavyko susitarti dėl nau
jos prekybos sutarties. Sovietų Sąjungos valdovai labai 
norėjo, kad prezidentas pasirašytų jau beveik aptartus 
naujos prekybos sutarties paragrafus, šis klausimas bu
vo įrašytas Į darbotvarkę, bet prezidentas išskrido pre
kybos sutarties nepasirašęs.

Sovietų Sąjungos valdovai norėjo, kad JAV duotų ne 
tiktai didelius kiekius grūdų, bet duotų ir dolerių tiems 
grūdams pirkti. Prekybos sutarties nori ne tiktai rusai, 
bet ir Amerikos biznieriai, todėl prezidentas buvo linkęs 
pasirašyti prekybos sutartį. Bet prezidentas, prieš pasi
rašydamas naujus susitarimus, norėjo susitarti ir dėl se
nų skolų. Sovietų Sąjunga Amerikai yra skolinga nepap
rastai dideles aukso dolerių sumas. Sovietų Sąjungos 
valdovai buvo pasižadėję mokėti caro Rusijos padarytas 
skoląs. Litvinovas buvo pasižadėjęs sumokėti už yisas 
Rusijoje buvusias ir Lenino nusavintas amerikiečių dirb
tuves ir prekių sandėlius, bet iki šio meto nieko nesu
mokėjo. Stalinas su Molotovu buvo pasižadėję sumokėti 
Lend — lease metu padarytas paskolas, bet ir šitas rei
kalas neišspręstas.

Sovietų valdžia paskubėjo nuvertinti aukso atsargų 
netekusį dolerį, bet jie neskuba grąžinti Amerikai tuos 
aukso dolerius, kuriuos kelios valdžios iš Amerikos sko
lino ir buvo pasižadėjusios grąžintu Jeigu Sovietų Są- mo Į vidaus reikalus” principą. Nurodėme, kad rusai, 
junga grąžintų Amerikai skolingus aukso dolerius, tai Įsiveržę Į bet kurį kraštą, be jokios atodairos kišasi Į vi- 
doįerio vertė tarptautinėje rinkoje bųtų visai kitokia. 
Skolų rusai negrąžina, tuo tarpu jie nori gauti iš Ame
rikos dar didesnes naujas paskolas. Prezidentas Nikso
nas nesutiko naujos sutarties pasirašyti, kol nebus grą-l, 
žinta bent Antrojo Pasaulinio Karo metu rusų užtrauk-; 
tos skolos. Jeigu sovietų valdžia gali siųsti tankus ir kul
kosvaidžius Šiaurės Vietnamųi, tai jie turi galėti ir sko
las mokėti.

Šie klausimai visiems yrą svarbūs, bet lietuviams 
svarbiausias yra klausimas, ar prezidentas Niksonas, be
sitardamas su Sovietų Sąjungos valdovais, iškėlė paverg
tos Lietuvos klausimą. Iki šio meto jokio pranešimo 
spaudoje šiuo klausimu nesame matę. Prezidentas dar 
negrįžo iš savo kelionės, kongresui ir krašto gyvento
jams nepadarė jokio pranešimo. Lietuviai turėjo pagrin
do manyti, kad prezidentas, gavęs 75,000 žmonių petici-

ją ir Amerikos Lietuvių Tarybos paruoštą memorandu
mą, pasitarimų metu Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių 
klausimą kels. Panašias viltis turėjo latviai, estąį, ukrąj-; 
niečiai, žydai ir kitų pavergtų tautų žmonės.

Prezidentas iš Maskvos buvo nuskribęs Į LenįngrądLą 
ir Kijevą. Leningrade jis buvo taip šaltai sutiktas, kaip įr 
Maskvoje, bet Kijeve jis buvo šiltai sutiktas. Kijeve net 
trafiką tvarkantis policininkas, praleidęs pravažiuojan
tį prezidento automobilį, džiaugsmingai nusišypsojo, 
tuo tarpu Maskvoje ir Leningrade prezidentą sutiko ir 
palydėjo suraukti pareigas einančių policininkų veidai. 
Kijeve prezidentą pasitiko tūkstančiai ukrainiečių, labai 
nuoširdžiai jį sveikinusių. Kijeve prezidentas buvo už
ėjęs Į Šv. Sofijos katedrą, kur yra palaidotas ukrainiečių 
kunigaikštis Jaroslavas. Ukrainiečiai prezidentui paaiš
kino, kad keturios Jaroslavo dukros ištekėjo už'keturių 
karalių. Prezidentas pastebėjo, kad tos ukrainietės tu
rėjo būti labai patrauklios, jeigu jos ištekėjo už keturių 
svetimų karalių.

Prezidentas pravažiavo ir pro Babi Jar, kur Antrojo 
Pasaulinio Karo metu buvo išžudyti tūkstančiai žydų, dr 
kur dar ir šiandien tebestovi veik nepastebimas nedidelis 
paminklas. Šia proga laikraštininkai užkląusė preziden
to patarėją Henry A. Kissinger, ar prezidentas iškėlė 
sunkią Sovietų Sąjungos žydų padėtį. Kissingeris, pats 
būdamas Vokietijos žydų kilmės, atsakė laikraštiniu-' 
kams, kad prezidentas šį klausimą buvo iškėlęs. Chicago 
Sun Times korespondentas Thomas B. Ross, aprašinė
damas prezidento vizitą į Kijevą, pamini-užklausimą 
Kissingeriui ir šitaip jį komentuoja:

“Bet jis, pasiremdamas diplomatiniu jautrumu, 
atsisakė atpasakoti pasikalbėjimą, pasakydamas; 
“Tai yra ypač sudėtingas klausimas kelti krašte, ku
riame jis gali būti skaitomas krašto vidaus proble
ma”. (Chicago Sun-Times, 1972 m. geg. 31, 4 psl.j 
Vakar minėjome paskelbtą labai neaiškų, “nesikišk

pą^sižą^jo kalbėti 
h’Pjmjpai, kad pų-įe paminklo 
iu^iųj^ųsįeji dar daugiau ne-

•yįeųį &ųy,9 apsiautę lietpal 
čįai?, JkjiįU srovėję po lapuotes- 
uįąi? Įfį^įiį^, p tretieji glau- 
.dy?i po (pi-Ųpąj? lietsargiais. Po 
kįejcyįepu ^(sargiu stovėjo 
JĮO ,Uų, y pę (Jįdesniais stovė
ję net ir po tri? žmones.

Dan Kuraitis paprašė pa
minklų projektavusį ir visų 
darbų atlikusį menininkų R. 
Mozoliauską paminklų nudeng 
ti. Mozoliauskas, kitų padeda
mas, nudengė baltų drobulę. 
Visiems buvo labai malonu, kai 
biuste galėjo įžiūrėti pačius pa
grindinius Dr. Grigaičio veido 
bruožus. Kiekvienas, matęs 
biustų, pripažino, kad Mozo
liauskas vykusiai parodė pa
čius būdingiausius velionio 
bruožus.

Biustas buvo uždėtas ant gra 
žiai nušlifuoto juodo marmu
ro. Marmure iškaltas 
įrašas:

DR. PIJUS 
GRIGAITIS 

1883 — 1969

šitoks

daus reikalus. Tuo tarpu kitų valstybių atstovai neturi 
teisės net priminti rusams jų daromus nusikaltimus. Bet 
prezidentas Niksonas, nekreipdamas dėmesio į “nesikj-; 
Šimo Į vidaus reikalus” principų, KrejųŲaus. valdovams 
vis dėl to priminė sunkia Rusijos žydų būklę. - Brežnevas; 
prarijo prezidento Niksono Įsakymą bombarduoti ir mi-i 
nuoti šiaurės Vietnamo uostus, jis prarys ir prezidento; 
“Įsikišimą Į vidaus reikalus”. Jeigu sovietų valdžia norės' 
atleisti Įtampą Europoje, jeigu jai rūpi prekybos sutar
tis su JAV, tai ji leis didesniam žydų skaičiui išvažiuoti: 
iš “komunistinio rojaus”.

Jeigu prezidentas Kremliuje drįso kelti sunkią žydų 
būklę, yra pagrindo manyti, kad jis iškėlė ir sunkią lie
tuvių tautos padėti. Lauksime, kad prezidentas laimin
gai grįžtų iš kelionės ir padarytų platesni pranešimą 
apie aiškintas problemas.

NAUJIENŲ REDAKTORIUS
P.ę^įnįųrųe paminklo kampe 

iškalta plunksna — žurnalisto 
sįmbęĮis. Visos raidės iškaltos 
Naujienų pavadinimo raidžių 
stiliumi.

Nudengus parniūkia, Ona 
Skeveriūtė ir Algirdas Brazis, 
pralaukę gerą pųsyajap.dį lie
tuje, sugiedojo momentui pri
taikytų lietuviškų giesmę. Vė
liau Dan Kuraitis pakvietė prie 
mikrofono AL Gudelį.

— Lietus mums smarkiai pa
kenkė ir negalėsime pravesti 
jpąmįnklę nudengimo iškilmių, 
kaip būtume norėję ir buvome 
pląnavę. Nesakysiu .ir aš pa- 
rų^įos Laibo?, bet jp’ie pa
minklo priminsiu ^yi labai 
,syadiias Dr. Grigąičio ajėjąs, 
— pradėjo M. .Gudeli?. — Dr^ 
.Grigaitis buvo spaudos laisvės* 
.šajipinkąs. Ji? buvo įsitįkįnęs,’ 
kad tik, tai laisva, pačių lietu-; 
yių suorganizuota ir leidžiama} 
spauda gaji vykusiai ginti lie
tuvių Ųąutos ,A®2ęaįus. Ląjsva 
spaudą jjąli leisti lįetųyįamsį 
savo mintis išdėstyti, ji lei-j 
džia kritikams nurodyti tošį 
minties silpnąsias puses; ji su- 
jungia .daugumų apie aptartus; 
klausimus ir sutartų darbo pla
nų. Dr. Grigaitis -ir kiti Nąu-

Liet.uvjy Tautinėse Kalinėse pastatytas paminklas prie 
Dr. Ripus Drigaičio kapo. Paminklą proįektavo, paga

mino ir pastatė sgulptorius R. Mozoliauskas.
Foto M. Nagio

jienų steigėjai J>uyo spaudos 
laisvės miąti^ ?ujpr.ppinę prieš 
60 metų. Yųri Rūpime, kad
XT~, A* *1 ‘ T-

steigėjų PrikJąpsė tuo metu

nįečiy nepriklausoma spauda 
mums labai reikalinga. Ji rei- 
kąlįngesnė &Ląądįen, nes lie
tuvių ląstos problemas priva- 
Icįpie nuodugniai Išnagrinėti, 
turimo ją? vienin-

VINCĄS ŽĘMĄITĮS

Lietuviški vandenvardžiai * 
ir pilkapiai

Nuo Vyslos iki pat Maskvos

Ar gali vokiečiai turėti kurių nors etni
nių prerogatyvų į jų buvusias kolonijas? 
Į tai aiškiai atsako dr. E. Chudzinski savo 
veikale: “Die Eroberung Kurlands durch 
den Deutschen Orden in 13 Jahrhundert”. 
Berlin, 1917. Jis ten 18 psl. rašo: ...“er 
(der Deutsche Orden) wollte die Vęelker 
nicht nur unterwerfen und tributpflichtig 
machen, sondern šie christianisiert, ger- 
ruanisiert, Lolonisiert, organisiert werden”. 
(Jis (vokiečių ordinas) norėjo tautas ne 
tik nukariauti ir pavergti, bet jas sukrikš
čioninti, suvokietinti, kolonizuoti ir su
tvarkyti). Dėl to Martynas Rėza savo po
emoje “Die Ruinen von Baiga” (1809) į 
klausimą “Dėl ko jūs plienu šarvuoti ėjote 
į jų kraštus užgrobti jų laukus, naikinti jų 
šventyklas bei namus?” Pranašiškai atsa
ko: “Aukštai ten rūstus bus sprendimas: 
kaltė kris ant galvos tironų ir, kaip vėjo 
išnešiojami šiaudai, dings iš svetimų kraš
tų pagrobti turtai. Taip anksčiau arba vė
liau ateis kiekvienai tautai atpildo diena”. 
(Žr.: Dr. M. Anysas. Senprūsių laisvės 
kovos. Chicago 1968, pst 304)

7.
Išeidami iš anksčiau pateiktų lietuvių 

tautos proistorės duomenų, dar bendroje 
išvadoje trumpai žvilgterėkime į vėlesnio 
(istorinio) laiko lietuvių etninių žemių ir 
jų sienų raidą. Kaip matėme, net gana ag
resyvus slavų naudai, p. Jazdževski lietu
vių etnines sienas pietuose veda žymiai to
liau negu nubrėžta Lietuvoes Tyrimo Ins
tituto 1968 m. Andriaus žemėlapy. Tik 
Vakaruose tikrųjų prūsų žemių sieną, jis 
tai nukelia iki Vyslos žemupiu, tai jų že
mes rodo slaviškomis, nukeldainas tą sie
nos liniją maždaug iki Paserijos upės (li
nijos Braunsberg — Allenštein — Mazo- 
via). V. V. Sedov visas buv. Gardino gub. 
žemes rodo savo žemėlapyje ištisu jotvin- 
gų substrątų. Leųkų istorikas T. Sujimirs- 
ki str.: “Neighbors ųf tl^e Baltic tribes” 
(Acta Baltico — Slavica 5 t, 1967) rašo tą 
pat ką ir Sedov apie baltus ir jų giminystę 
su gudais.

Prof. dr. J. Ochmanski ir prof. dr. H. 
Lowmianski lietuvių — krivičų (gudų) 
etninę sienos liniją veda pagal vietovardį 
Kriwice — Rusaki — Litsva (žr.: V. že
maitis. Lietuvių etninių sienų klausimais, 
1971 m. žemei, nr. 3). Ji nedaug skiriasi 
nuo “Lithuania Propria” 1566 m. sienos 
linijos. T. Ladogorski “Atlas Historiczny 
Polski”, Warszawa (1968) vieton etninės 
įietuvįų — gudų jęodo kąlbiųę, iš

XVI šimtm. pabaigos. Jis ją veda nuo Eres, 
Jaujos, pro Pastovį, Svierius, Ašmeną, Ly
dą, Gardiną, Juodąją Ančia iki Vilkąušosf 
jtako, nuo čia siena su lenkais pro ^ųyal-- 
kus, Galdapę iki Unguros, toliau su vokie
čiais Alna — Prieglium per Aismares, pro j 
Piliavą. žemius (samus) jis išskiria, ror: 
dydamas juos kalbančius prūsiškai. Tuo-: 
met kai iš dviejų prūsų kalbos žargonu iš- r 
leistų katekizmų ir Stryjkovskio 1582 m/ 
Kronikos matosi — žemiai (šamai) to?Lai-' 
bos nesuprato ir kalbėjo lietuviškai. Ko-', 
revo ^(ISūl), Koylavič '(1865)» Ąittich* 
(1873)’ pravestos kalbinės sienos nedaug1 
tarp savęs skiriasi nuo paminėtos T. Lada- 
gorskio kalbinės sienos linijos. Prpf. E.. 
Rečius rytų sieną daugumos gyventojų pa-' 
gal Romos kątąlik,ų apeigas (atmetus idįde- 
les salas katalikų tarp stačįatįkių) yeda 
maždaug J?ag?l 1920 rp. ?ųtąrtą su Sovįetų 
Sąjungą jpolitinę Lietuvos sieną, ątuąetus 
tarp Molodečinos ir Beržūnės upės Jąugu- 
mos stačiatikių sritį, (žr.: V. Žemaitis. Sū
duvos praeitis, žemėlapis 132 p.sl. (Prof. 
Rečius nuomęųe, katalikai yrą Jjetiiyiai, o 
stačiatikiai — gudąi.

Pats ągresyvjąųsias prie? Jie tuvius yra 
slavofiląs E- Kąrąkij, jįs nekreipia Jėęnc- 
sio į seną gyventojų ,e taiką įr y i sus sugųdė- 
jusius. ar aplcųkčjusius Jiejųviu? priski
ria gudams. Sąvų veįkale “BeĮąruąsy” 
(190J) jis gudų naudai ųžgrębia ne tik 
4i4ejius , ?enus įietųvių etnęgrąfįnįus plo-
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» listams demakrątąms- Dįęįmąš 
čio steigėjai numatė, kad jų 
pačių organizuojamas. laikrašr 

. tis neprivalo priklausyti net 
nuo pačios partijos ar nuo jo 
komiteto. Socialistai nuorgani
zavo Naujienas, bet jie suor
ganizavo bendrovę dienraščiui 
leisti, visai nepriklausomų nuo 
socialistų partijos.

— Steigėjų tarpe Dr. Grigai
čio nebuvo, bet jam patiko 
spaudos laisvės idėja ir laikraš
čio nepriklausomybė. • Kada 
Amerikos socialistai pradėjo 
žavėtis Rusijoje komunistų su
ruoštu perversmu ir ten stei
giamų “socialistine santvarka”, 
Dr. Grigaitis nuo 1918 metų 
pradėjo aiškinti socialistams ir 
visuomeniniais klausimais be
sidomintiems žmonėms, kad 
Leninas neteisingai interpre
tuoja fedcialistinėš idėjas, ir 
<kad Rusijoje negali būti jokio 
.socializmo. Jis numatė, kad 
darbininkams negali būti pa
gerintos gyvenimo sąlygos, 
kaip to siekė socialistai, nes 
Rusijoje valdžių pagrobusieji 
žmonės pirmon eilėn rūpinsis, 
kaip išsilaikyti valdžioje, o ne 
geresne darbininkų būkle. 
Daktarui Grigaičiui redagavu
siam Naujienas, nepriklauso
mas nuo partijos, pavyko iš
gelbėti ne tik socialistus nuo 
biaurios ligos, bet būti nau
dingu ir lietuviams.

— Mes visi žinome, kur šian
dien traukia kai kurie mūsų 
laikraščiai. Jiems daug kas rū
pi, bet tik ne lietuvių tautos 
reikalai... Laisva, nuo užsie-

— Djf. .Grigaitis kartu su ki
tais lįętuviaįs suprato, kad 
Amerikos lietuviai gali būti 
naudingi nelaimėn patekusiai 
Lietuvai. Jis žinojo, kad jie 
galės būti naudingi tiktai vie
ningai dirbdami. Jis suorgani
zavo Amerikos Lietuvių Tary
bą, kuri jau yra atlikusi daug 
naudingų darbų lietuviam^. 
Prieš ALTą buvo imtasi įvairių 
priemonių, lygiai kaip ir prieš 
Naujienas. Šiandien Alto prie 
šakyje stovi kiti žmonės, gina 
jo metodus, nes žino, kad Al
tas pavergtai Lietuvai yra nau
dinga?. Lygiai kaip naudingus 
yra ir Nąujįenos. Visa eilė 
žmonių, kurie kreivai žiūrėjo 
į D r. Grigaičio ilgus metus re
daguotas Naujienas, šiandien 
yra jų skaitytojai. Gyvenimo 
tikrovė parodė, kad prieš Nau
jienas skleisti' įvairūs gandai 
neturėjo pagrindo. Altas ir 
šiandien dirba naudingą dar
bą. Čia yra atvažiavęs dabar
tinis Alto pirmininkas Dr. Ka
zys Bobelis, kuris labai ener
gingai rūpinasi įvairiais Lietu
vos reikalais, važinėja į Wa- 
shingtoną, susitinka su atsako- 
mingais pareigūnais. Prašau 
Dr. Kazį Bobelį tarti žodį prie 
šio paminklo, — baigė savo 
kalbą Gudelis.
Reporteris

(Bus daugiau)

"NAUJIENOS“ KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS
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tus, (bet net Vilnių su jų apylinkėmis.
Jo laikosi ir HĮtĮerio lą^sų es?ęsįnįnkas. 

baronas Eugen yon Engelhardt, savo 358: 
psl. veikale “Weiss — Ruthenien”, Ber
lin, 1943 m. Ąutoriąus žody jis nurodo, 
kad jo seneliai rytinėje Latvijos daly iš 
?enų laikų valdę žymias latifundijas, ku
rias latviai jsavo žemės reforma nusavinę, 
ir jo šeimą palikę .vargingoje būklėje. Lat
viams jis jaučiąs pagiežos, bet Reiškia daug 
simpatijos ir dėkingumo kaimynams (kai
miečiams) gudams ir ilgus laikus buvu
siems ištikimiems šeimos tarnams. Jie ir 
kaimiečiai gudai ųžjautę jo šeimos padėtį 
ir medžiaginiai parėmę, ^ors patys buvę 
latvių skriaudžiaini. yėtiau, jis .jausda
mas dėkingumą, iš nacių centro paskatin- * 
tas, galėdamas naudoti rusų ir gudų kalba ■ 
spaudos šaltinius , nutaręs parašyti vokie
čių kalba gudams paląnkią jų tautus isto-1 
riją, kad ir jiems pągal jų priežodį — 
pažvelgtų sąųlutė ir jųjų langutį {pride čas 
— zagliane slorjce j v pą^e olęopce).

Iš tiesų, keliamais vien gudų tautos nuo- ‘ 
pelnais, ta jo istorija išėjo .vietomis per-1 
daug jiepis tperdętai Liętuvįąi<
kurie turėjo didžiausios įtakos į susifor-,. 
maviipą gųdų Jąųtos jr jp? .į?tqrijps, ,Jąž-. 
niausiai ignoruojami. Iš aprašytų jo apy
linkės gudų papročių, jų tajkų (“tąląka”), 
matosi, kad tai yra sugudėję lietuviai, ar* 
letgaliai. Rašydąipą? aPje gudų tąpto? rą- 
sę,(240,psl.), ji?Jąįįęę§iJĮge SęhKjŪeUky.

1972

tezių, dėstomų jos veikale “Rassenkunde 
der ĄĮtsJąyen”, Stuttgart, 1938 m.; nuro
doma, kad gudai yra germanų — finų — 
slavų mišinys. Girdi, rytinių gotų karalius 
Ermanarch (370 m. po Kr.) valdęs visa 
dabartinę Gudiją (nors, iš tikrųjų, tais 
laikais ten gyveno ne gudai, bet lietuviai 
— aisčiai). Vėliau gudai dar gavę germa
nų kraujo per normanus — variagus. Iš 
tiesų, ūko rudųjų nacių ttikslams —
paruošti Gudiją būsimai vokiečių koloni
zacijai.

Matomai, ši vokiečio nacio palankiai 
gudams parašytoji istorija, tam tikram 
gudų jaunuolių būriui, patekusiam poka- 
ripiąis laikais į yokįejiją ir pąskąičįusiąm 
ją, įžiebė fantąstįpę didybės maniją ir dar 
toli neišlaisvinus tikrųjų gudų etninių že- 
pąįų, J)ęt įąu popieriuje pasiryžusių grobti 
ir savintis — nuoširdžiausio ir patikimiap- 
sįp per tiek amžių, savo kaimyno lietuvįo 
etnines žemes, kaip tik pagal nacių “rap- 
nįo” (erdvės) nieku nepamatuotas užgai
das. Jieipą ,PrflJėjo vąizdpotis, kad gudpi 
yya gryųi sląvai, ,ųuo arpžių dabartinėje 
(rūdijos žemėse begyvenę ir jų vienapi 
“patriotui” atėjo pagunda parašyti Gudi
jos istoriją pagal savą fantaziją sk.: Vac
iau PanuceviČ: “Historia Bialorusi — kri- 
viču”, Chicago).

XBus .daugiau)



DR. ANKA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ NQ£|fi$- 

IR~GEKKLSS LIGOS 
PRITAIKO AKINTOS

28S» W. 43 rd STREET
Ofiso telef.: P Respect 8-3229
R*zii telet: WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
auo 7 iki 9 vai vak. Treč. uždaryta.

Roz. tai. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
6449 So. Pul«>Ki Rd. (Crawford 

Madical Building). Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

’■•lot: PRospact *1717

DR. S. BIEZ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas diena po pietų 1-3; vak, 7-8 
tiktai antradieniui^ jj penktadieniais 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytąjį

Roau 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
(R

DR. B. B. SEITON
NOTŲ IR SLAPUMO TAKU 

CHIRURGIJA
Telef. 6954533

*<xr Valley Medical Confer 
860 Suamlt St.

ROUT! 58, ELGIN; ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: H Em lock 4-5849 

P.ezidu 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
sntrad., penktadieni nuo 1—3. tree. 

~ ir šeštad, tiktai susitarus.

Roz.: GI 84873

DR. W. EIS1N - EISIMAS 
AKUŽERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kodzio Avė., WA 5-2670

Valandos pagal, susitarimą. Jei-neat
siliepia; skambinti Ml 34001.

LAKE WORTH; FLA.
Lietuvių Įdubo susirinkimas

šeštadienį, gegužės 2 dienąO, 
Stalių unijos salėj e,. 6IX Lucerne 
Ave., įvyko Lietuvių klubo na
rių mėnesinis priešatostoginis 
susirinkimas. Klubas gyvuoja 
jau arti keturių metų ir narių 
priskaito arti šimto.

Į susirinkimą atvyko apie 50 
asmenų. Susirinkimą atidarė ir 
pirmininkavo valdybos pirminin
kas A. M. Augūnas, sekretoria
vo A. Bortvikienė. Visų pirma 
pirmininkas pranešė, kad iš Cle- 
velando į mūsų pajūrį yra atvy
kę žymūs svečiai — Dipl. agr. 
Jonas F. Daugėla su žmona, žy
mia dainininke Juze Krištolai- 
tyte-Daugeliene. Jie yra atsilan
kę į mūsų susirinkimą ir daini
ninkė pažadėjo mus palinksminti 
savo dainomis, o agronomas tar
ti žodį.

P. Daugėlienė buvo pakvies
ta prie stalo ir prašyta sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos himnus vi
siems dalyviams pritariant.

Vėliau eita prie klubo eilinio 
darbo. Pasiūlyta ir be pataisų? 
priimta dienotvarkė. Sekretorės 
perskaitytas pereito susirinkimo 
protokolas priimtas. Apsvarsty
ta visa eilė bėgamųjų reikalų. 
Daugiau apsistota dėl Naujųjų 
Metų sutikime. Prieita prie tei
giamos išvados. Rasta, kad per 
subuvimus, panašias šventes, 
mūsų tautiečiams yra lengviau 
susipažinti vieniems su kitais, 
pasirinkti sau atitinkamus drau
gus, rasti partnerius kortelėmis 
palošti, drauge pameškerioti ar 
važiuoti pamedžioti. Reikia ne
užmiršti, kad čia naujas klima
tas, kiek kitokios gyvenimo są
lygos, o draugai bei bičiuliai pa
liko tolimoje šiaurėje.

Pirmininkas pranešė, kad ser
ga klubo narė p. Gurienė. Prašo

DR. NINA KRAIKEI - 
KR1AUCEUUNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZ1E AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

4714225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. L MEŠKAUSKAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

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

GRAD1NSKAS
PATI NAUJOJI
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI 
NUSTATOMA 

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

'PERKRAUSTYMAI

MfrVTNG
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. i-E R * N A S

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063
y ' ' n •

DR. FRANK PIKKAS 
OPTOMETRISTAS~ 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618. W. 71$t St.__ Tel. 737-5149-
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

1 MOVING
*

Apdraustas perkraustymas
į ii {yairiy atsfumy. 

ANTANAE VI UM AS.1 m West 34 Place.
TeL: FRonHar 6-1332

DR. LE0NA5 SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos is WOPA, j 
1490 kili A. 5T.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendre praktika1 ir chirurgija 

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma-i 
dienio iki penktadienio 11—12 į 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

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

CHICAGO, ILL. 60629 
L - - ■ - —----------------------------------j

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS Iff CHIRURGAS 

bendra praktika, MOTERĮ/ ligoa 
^faas: 2652 WEST 5?th STREET 

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

pagal susitarimą.

Every ye«r wdhtfv 
to educate thousand^ 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

V. Tumosonis, M. D., S. C 
CH I R U R G A S 1454 WEST 71st STREET 

Ofiso tslafz H Em lock 4-2123 t arid. Gibson B-6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123, 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

And we're supposed to- 
be so smart
Do something. A free booklet 
will tell you now you can help.

P. ŠILEIKIS, 0. P.1A ORTHOPEDAS-PROTEZJSTAS
Vb Aparatai - Protezai, Med. Ba»- 

dažai. Speciali pagalba kojomt
* (Arėto Supporte) ir L t

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

Telef.: PRotpeef 6-5084

PubUaMrf m a pubOc asfVteileoeee- 
Mstto Tlw CasM*

AOMATNG. MR-4KT

Write: The President's Co***ritte* 
į oc Mental Rstadstioe, 
Washmon, D. C. 2001.

Haw , _ ____

I iditrm _

aty--------------------------------------------

artimesnius kiamynus ją lan
kyti. Kaimynai pasakė, kad 
ligonė po operacijos grį
žo į namus, sveiksta ir yra lan
koma.

Laike susirinkimo pareiškė no
rą tapti klubo nariais šie asme
nys: J. Daugėla su žmona,- p. 
Skučas su žmona ir p. Kapčius 
su žmona, viso 6 asmenys. Pri
imant į narius buvo atliktos: 
trumpos ceremonijos. Iškvies
tiems prie stalo būsimiems na
riams, pirmininko buvo perskai
tyta įstatų vietos, kur nurody
ti klubo tikslai ir paklausta ar 
jie sutinka su tais tikslais. Jiems; 
pareiškus sutikimą, jie buvo pa
sveikinti kaip klubo nariai su
sirinkimui plojant.

Sekančio susirinkimo data nu
matyta ateinančio spalio 14 d., 2 
vai. po pietų toje pačioje salėje. 
Prie užkandžių pašeim ininkau- 
ti sutiko p. Pažerienė ir Joku- 
baitienė.

Klubo nariams džiugu, kadi 
klubą aplanko tokie žmonės, 
kaip p. Daugėlos. Be himnų p.. 
Daugeliene padainavo dar keletą; 
gražių lietuviškų dainelių, kas- 
mums priminė tėvynę ir palinks
mino mūsų tėvynės išsilgusias; 
širdis. Dainininkei buvo įteik
ta puokštė gražių Floridos gėlių..

P. Daugėla, kuris yra geras; 
žodžio ir rašto meisteris, Klubo 
nariams nepašykštėjo savo žo
džio. Sveikindamas klubo na
rius jis priminė, , kad apie šį lai
ką sukanka šimtas metų nuo 
pirmųjų lietuvių emigrantų: 
plaukimo į Ameriką. Iš įvairių; 
kraštų daug jų čia privažiavo.. 
Kiekviena tauta čia steigė sa
vo organizacijas, statė bažny
čias. Šiandien tų organizacijų 
mažai beliko, kitos jau senai iš
nyko. Mes dar galime pasi
džiaugti lietuviškų organizaci
ją. gyvumu. Mes palaikome sa
vo tradicijas ir mylime savo 
gimtąją kalbą. Pavyzdys, tai 
Amerikos Lietuvių- Susivieniji
mas, kuris savo seimą šaukia 
ateinančio birželio 26-30 d. Mia
mi Beach. Ten švęs Susivieni
jimo gyvavime 86 metų sukaktį. 
Kalbėtojas palinkėjo klubui sėk
mės ir . naudingo darbo.

Klubui-malonu, kad klubo su
sirinkimus lanko ir prisideda sa
vais patarimais p. p. Tiibelienė 
ir Petrulienė, kurios daugumai 
žinomos iš Nepriklausomybės 
laikų;

Vytautas Tomkus savo ir žmo
nos Albinos vardu pareiškė, kad 
jie rengėsi susirinkimą kviesti 
ir įkurtuves atšvęsti7 savo mo
teliuose. Sapphire Sea Motor 
Lodge, 700 Ocean Drive, Juno 
Beach, kur yra pastatytas 10 
vienetų naujas motelis. Dabar 
dvejose vietose yra 29 vienetai. 
Jie* savo pažado išpildyti nega
lėjo, kadangi ir gegužės mėne
sį vienetai perpildyti svečiais. 
Todėl , prašė po • susirinkimo pa
silikti. salėje, vaišintis užkan
džiais,. gerti įvairiaspalvį, skysti
mėlį, nes. jie nori atšvęsti čia 
įkurtuves.

Susirinkimas tęsėsi nuo 2 vai. 
iki 5 vai., o vaišės tęsėsi dar 
ilgiau. Susirinkimo dalyviai dė
kojo p. Tomkams už vaišes.

Klubo kor. M. T-nas

Aliaskos šaltoje dykumoje stovi visa eilė lyg modernaus meno skulp
tūrą. Tai įvairios pompos ir žibalo šaltiniu čiaupai.

Cf £ LI N INKAS 
(PUTfiAMENTAS) 

Linksmumo srba liūdesio valandom 
gražiausioB gėlės ir vainikai antka

pių. papimžlmiii ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. HaHom Av*. — 586.1220

SKAITYK m KITAM PATARK
SKAITXTI ^NAUJIENAS’

| GUŽAUSKŲ 

! GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
į BEVERLY HILLS GtLINYČIA 
į 2443 WEST 63ra STREET 
Į Telefonai: PR 84)833 Ir PR 84U4 
*

PANEVĖŽIEČIŲ KLUBO 
SĖKMINGAS BALIUS 
Kilę iš Panevėžio miesto ir 

apskrities yra- susibūrę į pane
vėžiečių klubą. Klube visi vie
ningai dirba, todėl klubas ge
rai gyvuoja. Klubui daugiau
sia priklauso buvę valstybi
nių savivaldybių ir ekonomi
nių įstaigų tarnautojai, kurių 
nemažai Chicagoje yra. Reng 
tas Balio Pakšto salėje 7 tradi
cinis pavasario balius gerai pa
sisekė. I balių atsilbnkč iš to
limųjų apylinkių. Nes čia su
sitiksi, senai matytą draugą, 
giminę ar pažįstamą. Banketo 
programą pradėjo parengimo 
komisijos pirmininkas Juozas 
Masilionis, tardamas trumpą 
žodį, pakvietė klubo pirininin 
ką Antaną Stakėną pradėti 
oficialiąją pobūvio dalį. Pir
mininkas pasveikino gausiai 
susirinkusius baliaus dalyvius, 
palinkėjo sėkmės ir gero ape
tito. Baliuje nebuvo nei vieno

dvasiškio maldai sukalbėti, pir 
mininkas pakvietė Juozą Ma- 
silionį.

Baliaus dalyvius pirminin
kas supažindino su valdybos 
nariais. Pirmininkas padėko
jo visiems baliaus darbuoto
jams, kurie daug dirbo ir rū
pinosi baliaus pasisekimu. 
Nuoširdi (padėka priklauso: 
Mariui Ostrauskui, Vladui Stuo 
giui, Pranutei Masilionienei, 
Juozui Masilioniui, Angėlijai 
Jadviršienei, Julei Adienei, 
Antaninai Baleišienei, Veroni
kai Stakėnienei, Jonui Juozai
čiui ir Antaninai. Vępštienei. 
Panevėžietės ponios iškepė ir 
paaukoja klubui pyragaičius. 
Joms- taip pat pirmininkas iš
reiškė gilią padėką- už dosnu
mą: Vilhelminai Ostrauskie- 
neij Angėlijai Jadviršienei, An
taninai Baleišienei, Agotai 
šuopienei, Veronikai Stakė
nienei, Felicijai Krumplienei 
ir vvr. šeimininkei Anicetai 
Siruopienei;

Meninę dali išpildė' skautai 
akademikai:: Lidija Jadviršytė, 
Jule Sakalauskaitė, Viktoras 
Stuopis, Ramutė Plioplytė, 
Mindaugas: Griauzdė, Vladas 
Žukauskas ir Audronė Arštikytė. 
Jie padainavo keletą gražių 
dainų. Jauni ,gyvastingumo ir 
entuziazmo kupini linksmai 
nuteikė svečius. Lidija Jadvir
šytė padeklamavo eilėrašti, 
‘Tik tave, myliu’’. Svečiai-jiems 
išreiškė dėkingumą gausiais 
plojimai.. -Teko nugirsti, kad 
jie. vist yra. buvę lituanistinių 
mokyklų-mokiniai. Jų gyveni- 
nimo būdą pakreipė gera link
me patriotizmas, tėvynės' mei
lė ir prasmingas darbas. Po 
dainų, Vladas Keiba sukėlė 
daug sveiko juoko su savo fel
jetonu “Kaip aš kepiau bly
nus”. Vyr. (baliaus vadovė, 
Pranutė Masilionienė, Jaunie
ji daininkai ir klubo pirminin
kas Antanas Stakėnas, Ange
lės Jadviršienės buvo apdova
noti gyvomis- rožėmis.

Gerai žinomas spaudos dar
buotojas ir žymus visuomenės 
veikėjas Stasys ir Pranutė Pat- 
labos tą dieną šventė 37 metų 
laimingo vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Pirmininkas Antanas 
Stakėnas paprašė orkestro,

kad jiems pagrotų Ilgiausiij 
metų. Orkestrui grojant visi 
svečiai jiems giedojo ilgiausių 
metų. Orkestras jiems pagro
jo jaunystės valcą ir jie abu 
linksmai pašoko, prisiminda
mi vestuvių dieną. Svečiai juos 
sveikino ir linkėjo sveikatos ir 
laimingo gyvenimo. Baliaus 
paįvairinimui panevėžiečių drau
gai suaukojo nemažai ver
tingų dovanų: Justinas Liepo
ms, Parama, Jurgis Breivė, Ju
lė Adienė, Antanina Baleišienė, 
Stepanija Juodikienė, Angėli- 
ja Jądviršienė, Ona Kanišaus- 
kienė, Marius Kiela, Aleksan
dra Kivėnienė, Bronius Leš
činskas, Lungys, Juozas Masi- 
lionisį Vilhelmina Ostrauskie- 
nė, Emilija Raziūniėnė, Vilhel
mina Štuogienė, Žemaitis ir Ve 
ronika Stakėnienė. Visi tie 
daiktai buvo paskirstyti. Lai
mingieji gavo praktiškų ir ver
tingų daiktų.

Pirmininkas išreiškė nuošir
džią padėką bilietų platinto
jams: Povilas’ Masilionis 30, 
Antanas-Stakėnas 20; po’10 bi
lietų,. Jonas Jadviršis, Anta
nas iKoncė,. Agota šuopienė, 
Lungienė, Leščinskas, Janina 
Skama, Kriščiūnas, Julė: A-die 
nė, Jonas Juozaitis, Aleksan
dra Kivėnienė, Jurgis- Breivė, 
Radauskas, Neverauskienė, ir 
Stepas Rudokas, šokiams gro
jo netingus Balio Pakšto orkes
tras. Linksmam baliui pasi
baigus, visi svečiai skirstėsi su 
gera nuotaika ir atsisveikino 
iki ateinančių metų baliaus.

ASfa

Susirinkimų b: p: 'engimą 
PRANEŠIMAI’

— Brighton Parke Lietuviu Motery 
klubo pusmetinis susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, birželio 1 d., 8 vai. vak. 
Hollywood salėje, 2417' West. 43rd 
St. Prašome atsilankyti laiku, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti. Po 
susirinkimo bus vaišės.

E. M. M.

— S. L. A. 134-tos Motery Kuopos 
susirinkimas įvyks birželio 2 dieną 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd St. 
Šis susirinkimas bus paskutinis šį se
zoną. Sekantis susirinkimas įvyks 
tik rugsėjo mėn. Narės, kurios dar 
neužsimokėjo savo nario mokesčio, 
yra prašomos tuoj užsimokėti. Bus 
delegačių į seimą išleistuvės Susirin
kimo pradžia 6:30 vai. vak. Po su
sirinkimo bus vaišės.

A* Halik, nutar. rast.

HELEN EDWARD’ DOMKUS
Mirė 1972 m. gegužės mėn. 20 dieną, 4<40 vaL popiet Gimusi 

Chicagoje, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime brolis Walter, brolienė Jeannette 

Domkus. Velionė buvo duktė mirusiųjų William ir Teodora Domkus 
ir sesuo mirusio brolio Vito.

Velionė baigė Mundelein Kolegiją 1938 metais.
Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. Litua- 

nica Avė. Į
Laidotuvės ivyks ketvirtadienį, birželio 1 dieną iš koplyčios 8:30

* vaL ryto bus atlydėta į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioj įvyks
* gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į 

šv4 Kazimiero Lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da

lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:

Brolis* ir brolienė.

Laidotuvių Direktorius Antanas M. Phillips. TeL 927-3401.
...... .

Telef.:- GRovehill 6-2345-8

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-8

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TĖVAS IR SŪNŪS

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

^rtttPtnanitnuBmtgiuffluiĮau'/nirTi! i ii: ruaMaza—1

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: į

DOVYDAS P. GAIDAS GSRALDAS F. DAIMID
1605-07 So. HERMITAGE AVENU5 j

TeL: Y Ari. 7-1741-1742 j

4S3IU34 So. CALIFORNIA AVENUE į į
Telefonas: LAfavette 3-0440 į-

į 

f

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPIA CIO* [
lį 
f-

i

Chicagoa
Lietuvių 
Laidotuvię 
Direktorių 
Asaociacijoa

VARIAT:- AMBULANCF 
PATARNAV1 
MAS>C!EHa 
IR NAKTJ,

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO’ 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So., UJCUANICA- ArVUNLIfL Rhone: YArdsr 7*15401

BUTKUS -V AS ADIS
1446- So: 50ttr Ave:, Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: BAfayet'.e 3-3572

GEORGE. F.. RUDMINAS
SllWSff. L1TUAN1CA AVE. Tel: YAr«» 7-1 Ijd-IBS.

STEPONAS C. LACK IK SŪNŪS
(EACKAWICZ)

2424 W EST 6‘Jth STREET RKpuhlir 7-m
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667C
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 111. 974^4410

P. J. RIDIKAS
XLM So. HALSTED STREET Phone: Y Ards- 7-1S1I

LEONARD BUKAUSKAS IK SŪNUS 
10821 So: MICHIGAN AVE. Phone Commodore- 4-2228 
649 EAST 162nd. ST. Phone COmmodore 4-2228
^outh Holland^ Illinois-
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. . . ... . jo laiQuiuviy meru Kilo riau-i
patenkintų įaunuolių skaičius suimtas ir tardomas. Paveiksle matome orotes-^

!euą Ma.rquet^|e Parke prie Dariaus Girėno paminklo susirinko daugiau, negu 3,000 lietuviu Jie oro 
Kalanta sudarytas Pauri« SYvenimo sąlygas Lietuvoje. Dvidešimties metu darbininkas Romas
Kalanta, neapsikęsdamas rusu, prie miesto sodo apsipylė benzinu ir susidegino. Jo laidotuvių mX kilo r?- 
sės su sovietu poiiciįe. Didokas .-i:.. x— . . > —. V ® r*1

tuojančius, besiklausančius kalbu.
Foto V. Noreikos

Kodėl laiškas slėptas per pusę metu?
Washington Post korespon

dentui buvo atskleista viena 
naujiena, kuri buvo laikoma pa
slapty virš pusmečio. Būtent, 
Americans for Simas komiteto 
narys Lawrence Kelsey, britų 
kilmės amerikietis, yra gavęs 
laišką iš Simo Kudirkos. Laiš
kas buvo gautas prieš pereitų 
metų Kalėdas. Kiek žinoma, šis 
yra vienintelis laisvajam pasau
ly Kudirkos laiškas, rašytas iš 
Potnos kone, stovyklos, štai jo 
pilnas tekstas lietuvių kalba:

“Malonus Pone Kelsey, aš esu 
nepaprastai dėkingas už Jūsų lie
pos 9 d. laišką ir už mažą pa- 
kietėli, kuri gavau kiek vėliau. 
Gražu iš Jūsų pusės išreikšti 
užuojautą ir suteikti man mora
linę paramą iš taip toli nepažįs
tamam, į vargą pakliuvusiam 
jūreiviui. Turiu pripažinti, kad 
tai džiugina mano širdį žinant, 
kad Jūsų šalyje yra bent vienas

toks asmuo, kuris tikrai rūpina
si apie mane ir mano likimu. Man 
nesmagu, kad negalėjau Jums 
anksčiau parašyti. Man nelei
džia rašyti daugiau kaip 2 laiš
kus per mėnesi. Tikiuosi, kad 
šis laiškas Jus pasieks laiku pa
linkėti Jum ir Jūsų šeimai links
mų Kalėdų ir laimingų Naujųjų 
Metų. Tuos pačius linkėjimus 
nuo manęs ir nuo mano šeimos 
siunčiu kiekvienam Jūsų didžios 
šalies gyventojui. Tikiuosi vėl 
iš Jūsų išgirsti netolimoj ateity. 
Nuoširdžiai Jūsų — Simonas Ja
novich Kudirka”.

Yra galimybių Kudirkai laiš
kus pasiųsti. Kurie norėtų, pra
šomi kreiptis i Laisvės Žiburio 
radiją.

SKAITYK PATS IR PARAGINO

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

Dr. KAZYS GRINIUS

H tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kainą §5.00.
Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knvgą galima 
nu-sJPY^I1_ “Naujienose” už S5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 2o centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrištą) už S2.00.

1739 So. Halsted Street

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

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
u*LS^Chi~l30' 60629‘ — Tel- WA 5‘2737 3333 So. Halsted St., Chicago, 111. 60603. __ Tel. 254-3320

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pust knyga. Kaina S1.50

Nei vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruostos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne- 

Lie.tuvoie gyvenusieji ir Smetonos valdvmo 
laikotarpĮ pažistantieji žmones tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai apraše ir įvertino Antano Smetonos veiklą.^

J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis 
Kas negali užeiti Į “Naujienas”, tai prašomas Dersiiisti si sn °Sw 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. pemiuntinS paštij tokiu’TdreŽ!

r

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.
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HELP WANTED - MALE 
Darbininkų Reikia

programa
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje 85-tuosius sukaktuvinius 
metus švenčiant Centro Valdy
ba išleido ateinančio 57 SLA Sei
mo spausdintą programa.

Seimas Įvyks, kaip kiekvie
nas Susivienijimo narys žino, 
šio birželio mėnesio 26-30 die
nomis Miami Beach, Floridoje.

Programa pailiustruota Pil
domosios Tarybos, Seimo ren
gimo komisijos ir Miami lietu
vių klubo nuotraukomis ir paį
vairinta Įvairių kuopų bei paski
rų veikėjų seimui sveikinimais.

Seimas vyks, DiLido viešbu
tyje, Miami Beach, ir truks 
penkias dienas.
SLA 57 Seimo rengimo k-tas:

■Pirm. E. Yankus, v. p. J. Bu- 
kaveckas, sekr. M. Mischik, ižd. 
M. Aleknienė.

Komiteto nariai komisijose:

Programos paruošimo ir gar
sinimo; P. šilas, V. Yankus ir 
O. Kaulakis.

Banketo parengimo: E. Yan
kus, M. Mischik ir O. šilas.

Bilietų ir informacijos: M. 
Alekna, J. Bukaveckas ir O. Kau
lakis.

Bankete svečių priėmimo šei
mininkės: J. Guss, M. Mischik 
ir O. šilas.

Seimo atstovų ir svečių su
sipažinimo pobūvio: J. Guss, A. 
Noreika, A. Alekna, Fl. Rodgers 
ir Ch. Bukaveckas.

Ekskursijų ir susisiekimo va
dovai; FI. Rodgers ir V. Yan
kus.

I auka Lietuvai
Nėra didesnės aukos kaip 
atiduoti gyvybę už tėvynę

Sekminių rytą išgirsta žinia 
apie ugnies liežuvius nebuvo 
Šventosios Dvasios atsiuntimo

, ženklas. Ji priminė labiau Di-1 
dįjį Penktadienį — kančios ir 
gyvybės auką.

Romo Talantos auka buvo di
džiausia, kokią tik žmogus gali 
atiduoti — laisva valia atiduoti 
gyvybę už savo tautą.

Ne mum, laisvėje esantiems I 
vertinti, ar tai tbuvo tikslinga 
priemonė protestui prieš per
sekiojimus reikšti; ar po pro-1 t 
testų bangos neateis represijų Į iomendacijo^ 
banga; ar vietoj reikalautos Jais- j ;aS°s apylinkė, 
vės neateis kalėjimai, koncentra
cijos lageriai ia naujo.

Jiems tenka visa priespaudos 
našta. Jie jaučia laisvės troš
kuli. Jie ir tegali apsispręsti, 
kad ir kaip jie gali ryžtis.

Mes tegalini pagarbiai sutikti 
Talantos auką ir Lietuvos jau
nimo veržimąsi Į laisvę, drauge 
sušukdami: kokia turi būti slopi 
ta prievartos sudaryta atmosfe
ra, jei žmogus, jaunuolis, ryžta
si gyvybę atiduoti protestui prieš 
prievartą; jei anas čekoslovakų 
jaunuolis Jam Paleck, susidegi
nęs 1969 sausio 17, kada jo žemę 
slėgė tokie pat svetimi sovieti
niai tankai, virto uždegančiu pa
vyzdžiu ir Lietuvos jaunimui.

For wire shop.
Salary open.

After 7 P. M. call 677-1252

HELP WANTED - FEMALE 
Darbininkių Reikia

RELIABLE WOMAN WANTED 
co care for elderly gentleman. Live in. 
j day week. Own room. Light cooking 
— light housekeeping. Salary 
Good home for right person, 

rences — 
436-1014 or 776-3523 

7:00 P. M. to 9:00 P. M. 
and weekends.

Turi būti patyrusi. Reikalingos re- 
Artima šiaurinės Chi- 

Dviejų suaugusių 
šeima.

Yra daugiau tarnautoju 
Tel. DE 7-5483

SOUTHWEST 
LUNCHEON WAITRESSES 
For High Class Restaurant. 

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

CALL 927-5580

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARDUODU 8 AKRUS ŽEMĖS sn* «- u-v • --•> • namu gerame stovyje. Centrinį ŠSU“ I &a .automobihai išlyginami ir nuda 
dymas miesto gazo vamzdžiais Viena 
mylia i vakarus nuo North’ Judson 
prie 500 kelio. Norintiems ramybės 

verta pamatyti 
JUOZAS ŽIŪRA, 

Rt. 1. Box 229.
NORTH JUDSON, IND 46366

Romo Talantos auka, tikim, 
kaip Čiurlionio Aukos šviesūs 
dūmai, kils i Dangaus Valdovo 
sostą. Tik kažin ar ji pasieks 
dabartinių žemės valdovų dėmė
si. Kažin? >

(Iš Darbininko vedamojo)

MISCELLANEOUS FOR SALE 
įvairūs Pardavimai

IŠPARDUODAMOS
VISOS VILNONIU MEDŽIAGŲ 

ATSARGOS
Apie 2,000 yardų 100% vilnonės me
džiagos^ kurių originali kaina yra 
s>7.50už y ardą, — dabar parduoda
mos tik po 2 ar 3 dol. už y ardą. Bar

menas siunčiantiems i Europa 
L & F TAILORS 

3464 So. HALSTED ST
Tel. 927-3755

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais at
dara iki 9 vai. vak.

Kitomis dienomis iki 6 vai. vak.

SVEIKATA Už PINIGUS 
BRANGESNE

Tris dienas daktaras buvo už
imtas darydamas vienam se
nyvam vyrui diagnozę ir paci
entą atleisdamas pasakė, kad 
honoraras bus $500.

— Ką penkis šimtus? Aš ne
galiu tiek mokėti!”

Daktaras nusileido iki pusės. 
“Aš ir pusės negaliu mokėti!” 
išsisukinėjo pacientas.

_ — Na, gerai, kiek gali mokė
ti? paklausė daktaras.

— Negaliu nieko mokėti, 
neturiu iš ko mokėti”.

— Meldžiamasis, kodėl
tamsta pasirinkai mane, žino- cpiette Parko apylinkės buvo iš- 
damas, kad mano honorarai, kaip vykęs atostogų Į Hot Springs, 
pripažinto pasaulinio garso spe- Ark.
cialisto, yra aukšti? . „ L

— 4-H Klubų organizacijos
— Pacientas atsakė: “Klau- Chicagos pietvakarių padaliniai

syk daktare, kur reikalas liečia ruošia rankdarbių ir maisto ga- 
sveikatą, man pinigų klausimas mybos parodas bei muges įvai- 
neegzistuoja”. riose apylinkėse. Birželio 2_ 3
" d; tokia mugė bus Marquette

Parke, prie 67-tos ir Kedzie 
Avė., o birželio 17—18 d. Davis 
parke, prie 45-tos ir Marschfield 
Avė.

— Andrius Gutauskas, Ha
milton, Ont., Canada, išrinktas 
atstovu į Jaunimo Kongresą. 
Jis yra baigęs chemijos moks
lus Bakalauro laipsniu ir tęsia 
farmakologijos studijas Toron
to universitete. Moko lituanis-

nes tikos mokykloje.

tad — Teodoras Papartis iš Mar-

— Poets & Patrons, Inc., 
1509 E. 75 St., Chicago, III. 
60619, ruošia įvairių žanrų po
ezijos konkursą Chicagos ir 
apylinkių poetams. Informaci
jas ir konkurso taisykles teikia 
Anne Nolan.

S .M

— Pulk. Mikas Kalmantas 
yra perkeltas Į Lexington House 
slaugymo namus, 100 So. Belle 
Aire, Bourbonnais, Ill. 60914. 
šaulių organizacija jam yra už- 

[ sakiusi Naujienas. M. Kalman
tas buvo šaulių s-gos Vadas, 
vadovavo Klaipėdos krašto su
kilimo karinėms operacijoms.

— Young Americans for 
e n tų organizacijos 

vadovybė, sąryšyje su paskuti
niais įvykiais Vietname ir ra-

pas-
DEBORAH SHARKO,

®infaro Bal'«us debiutante, kartu su savo tėvais gyvena 641 Court |d'kalų vc,kla Amerikoje, 
and Circle, W«st®r« Springs, Illinois 60558. Dabartiniu metu ii mokosi 

aktX7 DhrflT yk weL.Ji Ve'ki.a ’vįV0S* studenY gyvenimo srityse. Ji yra
Pr.*ncuzu klubo nare, |i priklauso mergaičių atlečių draugijai ii vra •žj'nkta i studentų tarybą ir veikia kitose draugijose. Ji m©k7 Udova^ti 

Ji dalyvavo Illinois valstijos muzikos festivalyje, kur laimėjo dvi aukso 
aures. Būdama Patricia Stevens modeliavimo mokykloje ji laimėto Ga 

Vi^S'°A Me?.eY° Mfgaites pažymėjimą. Praeitą vasara ji' dirbo Amerikos 
irV7-Dra“9'n1'.° dabar isitraukė j politiką. Jai patinka Dan Walker kan 
didatura, ir ji aktyviai dalyvauja rinkiminėje jo kampanijoje Laimėiuri 
sludHuotl P??" ii Įstojo j Loyola .unive^iteta kur >5^
stud.juoti matematiką, muziką ir prancūzu kalbą. Jos tėvU ° George S 
Shark© yra rastorano savininkas ir yra Lietuvį Prekybos yRūmų ve’klu*

«irniuso

I
--—wrnusaa----- ;

NAUJIENAS
■—n Tnrvr ♦rwriB- 

• iirmi tupfj pertai ir ptrrtaorli 
ir pro©w tirtai per

NAUJIENAS

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

open.
Refe- PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

|-VISV RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRosnect 8-

M. A . Š I M K U S
Real Estate, Notary Public 

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

kitokį blankai.

A. G. AUTO REBIBLDERS
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
35’8-24 W. 63rd Street, Chicago, III. 

TEL. — 7766S88
Anicetas Garbačiauskas, $av

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
JŽOlPi W. 95th St.

GA 4-8654

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, IV2 auto garažas. Marquet
te Parke. $21,900.

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. $67,500.

4 BUTŲ MŪRAS. Modernios vo
nios, spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai, 3 automobilių gara
žas. Tik $52,000.
_ 2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu, alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik $27,900.

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

11 BUTŲ 7 metų mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa
jamų apie $23,000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

3009 WEST 63rd STREET
TeL: 471-0321

* fe aac Cogidūr*

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS
• Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET

Tai.: REpublic 7-1941

A. & U INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

lA 34775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

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

tune-ups Ir t. t.
4424 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-931

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

ŽMOGUS BE NAMŲ — 
TAI MEDIS BE LAPŲ

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

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

p 8 KAMBARIŲ 2 aukštų namas. 50’ 
_ sklypas. 2 auto garažas." Arti 98-tos 

ir California. $19,400.
2 AUKŠTŲ MŪRAS. Čia liuksus 

butas ir modernios biznio patalpos. 
50’ sklypas. Garažas. Galimos pa
jamos apie $6,500 metams. Kainą 
$45,000.

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

APIE 16 METŲ geras 2 butu mūras 
r ir 2 auto garažas. Marquette' Parke. 

Platus lotas. Atskiri gazo šildymai. 
Greit salima užimti. $37.500

ŠVIESUS 2 BUTU MŪRAS arti 
Standard banko. Atskiri gazo šildy
mai. Garažas. Sausas įrengtas beis- 
mantas. Aukšta pastogė. $22*00 

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

TVIRTAS 6^ KAMBARIU MŪRAS. 
1% vonios. Karpetai. įrengtas beis- 
mantas. Garažas. Marauette Parke 
$26.600.

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

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

kelbė šią programą: 1) ryškinti 
radikalų tikslus viešais deba
tais, 2) informuoti studentus 
apie komunizmo ir radikalų 
tikslus skelbimais bei straips
niais studentų spaudoje, 3) ra
šyti prezidentui bendrus ir in
dividualius laiškus, 4) infor
muoti ir imtis akcijos prieš ra
dikalų nusižengimus universi- 
etu statutams bei Įstatymams, 

5) rašyti laiškus laikraščiams ir 
ruošti spaudos konferencijas su 
atitinkamais pareiškimais.

MŪRINIS BUNGALOW. 3 miega
mi, 12 metų, 30’ sklypas, 55-ta ir 
Massassoit. S285OO

2 PO 4 MŪRINIS. 2 auto garažas, 
įrengtas didelis kambarys skiepe. 
Geriausia rietą Brighton Parke — 
S26.500.

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 BU i V MŪRINIS 7 metu įvai
raus dydžio butai. 63-čia ir Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus namas.

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

TEL. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

Poeto Nado Hasten io po
ezijos knygą “Trijų Rožių šven
tę”, išleistą Baltimorėje, gali
ma gauti Naujienose. Kieti vir
šeliai, 148 psl., kaina $3.00.

— Mingirdo Puikūno “Mįs
lės” kainuoja tik $4.00. Jos tin
ka mokyklas baigusiems jau
nuoliams, norintiems susipa
žinti su aštriomis lietuvių min
timis. Kieti viršeliai, 174 psl.

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609 ’
TEL.: VI 7-3447

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ ’NAUJIENAS*




