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_f PREZIDENTO
LIBANAS BIJO IZRAELIO KERŠTO.
TEL AVIVAS. — Po teroristų puolimo Lydos aerodrome, Iz

raelyje, kur žuvo 25 asmenys ir kiti 76 buvo sužeisti, pasaulis 
laukia, kur ir kuriuo būdu Izraelis smogs arabams. Libanas, iš 
kur teroristų organizacija paskelbė organizavusi aerodromo puo
limą, labai susirūpinęs jau kreipėsi į Jungtines Tautas, skųsda- 
mas Izraelį planuojant keršto veiksmus. Libano kariuomenė budi. 
Ypač sustiprintas Beiruto tarptautinis aerodromas, kurį izrae
litai kartą jau puolė 1968 m. gruodžio mėn., sunaikindami nemažai 
Libano lėktuvų.

Izraelitai tardo gyvą sugautą 
japoną, kuris su dviem savo 
draugais puolė mimą žmonių. Tel 
Avivo aerodrome. Kiti du j’apo- 
nai žuvo. . ‘

Premjerė Goldą Meir, kalbė
dama parlamente, pasmerkė ara
bų palestiniečių grupę, kuri gi
riasi suorganizavusi šį nekaltų 
žmonių puolimą. Ji piktai pa
smerkė Kairo radijo džiaugsmą 
dėl “herojų sugebėjimo įsibrau
ti į Izraelio teritoriją atkeršyti 
arabų kraujo”. Premjerė pareiš
kė, kad Kairas ir Beirutas skel
bia džiaugsmingas žinias apie 
“didelį laimėjimą”. “Tie, kurie 
nesugebėjo atsispirti prieš mus 
mūšio lauke, tapo dideli hero
jai, slėpdami sprogmenis lėk
tuvuose ir puldami lėktuvus ir 
jų’keleivius, čia, iš tiesų, i J 
kia didelės drąsos. Jei ir tos 
drąsos 
samdo 
lams”, 
Meir.

Japonų vyriausybė išreiškė 
Izraeliui nuoširdų apgailestavi
mą ir pažadėjo sumokėti kom
pensacijas nukentėjusių gimi-

pritrūksta, teroristai 
užsieniečius savo tiks- 
ironiškai kalbėjo Goldą
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IŠ VISO PASAULIO

WASHINGTONAS. — Sena
tas 40-36 balsais pritarė Rodezi- 
jos chromo importavimui į Ame- 
ką, nes uždraudus pirkti chro
mą iš Rodezijos, tektų jį pirkti 
iš Spvietų Sąjungos.

ROMA.

ARĖSIMAS JAV
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iš šiaurės Hue mieste išdžiaustė savo išskalbtus drabužius ant spygliuotu vie j v riti
mu, paruoštu komunistu puolimui sustabdyti.

Jaunas Romos ug
niagesys Marco Ottagio popie
žiaus Pauliaus buvo pakeltas į 
šv. Jurgio ordino ritierius. Jis 
buvo tas vyras, kuris gynė Mi
chelangelo “Pietą” nuo didesnio 
sužalojimo, nutraukdamas iš 
Australijos atvykusį vengrų kil
mes pamišėlį nuo statulos ai- ‘ jėgas kelias naktis daužė didieji JAV bombohešiai. Pietiečiai 
tariaus. Popiežius pareiškė, kad parašiutininkai su stipriomis tankų ir šarvuočiu jėgomis siekia 

rei-1!^0, V,ei+fmU,°!t^10 ne j apsupti visit Siaurės Vietnamo pulką 25 mylios nuo Hue. Kontumo
|tik skulptūrą, bet Dievo Motinos fmn+a nrwSue a;------------------<•>

simbolį. Ottagio turi teisę ap
lankyti popiežių, kada tik nori.

DUBLINAS. — Airijos res
publikoje buvo suimti du radi
kalios airių armijos grupės va
dai.

SALT LAKE CITY. — Fede-

ŽINIOS IŠ VIETNAMO FRONTO
SAIGON AS. — Keli tūkstančiai pietiečių. kareivių pradėjo 

priešpuoli į šiaurinės vakarus nuo Hue miesto, kur komunistu

fronte priešas per devynias dienas neteko 3,0001 kareivių. Komu
nistai pasitraukė toliau nuo miesto persigrupu&ti, nors keliuose 
miesto namuose dar laikosi apie 100 priešo kareiviu.

PREZIDENTAS RAGINA KONGRESĄ 
PATVIRTINTI SUTARTĮ SU MASKVA

WASHINGTONAS! — Vakar prezidentas Nixonas sugrįžo 
iš 13 dienų kelionės ir vos išlipęs iš lėktuvo, nuskubėjo į kongreso 
rūmus, kur jo laukė jungtinė Kongreso sesija. Komentatoriai, 
nežiūrint politinių pažiūrų, pripažįsta, kad prezidentas moka po
litikuoti, surasdamas dramatišką momentą savo kalbai, kuri buvo 
transliuojama per radiją ir televiziją į visą Ameriką. Kartu pre
zidentas ragino kongreso narius patvirtinti jo susitarimus su so
vietais apriboti strateginius ginklus. Sutartis įsigalios tik senatui 
ją patvirtinus. Dešinieji senatoriai, prieš balsuodami už sutartis, 
reikalauja paaiškinimų ir garantijų, kad nebuvo jokių slaptu su
sitarimų su Kremliaus vadais.

jai žiūrėti, kad Izraelyje gyve
ną japonai nenukentėtų.

Iš 25 žuvusių Tel Avive 13 
buvo portorikiečių, o sužeisti! 
tarpe — 27 portorikiečiai, vy
kę Į šventas vietas Izraelyje. Iš 
viso lėktuve buvo 68 portorikie
čiai, priklausą Jungtinei Evan
gelikų bažnyčiai.. Grįždami iš 
Jeruzalės jie galvojo' 10 dienų 
praleisti Europoje. Be minėtų 
portorikiečių lėktuve buvo dar 
54 keleiviai. Žuvusių ir sužeis
tų tarpe tik 8 buvo izraelitai ir 
5 asmenys dar neidentifikuoti. 
Arabų nusamdytų japonų puoli
mas izraelitams padarė mažiau 
nuostolių, kaip kitiems.

Kelionių biurai praneša, kad 
atentatas Tel Avive nesumaži
no turizmo užsakymų ir žmo
nės iš Amerikos bei kitų valsty
bių neatsisako rezervacijų vyk
ti į Izraelį. Izraelio valdžios lėk
tuvuose bus įvesta dar stipres
nė apsauga, pareiškė transporto 
ministeris Peres.

Sutinka derėtis 
dėl jėgų mažinimo 
BONA. — Keturiolikos Nato 

valstybių konferencija, visi są
jungos nariai, išskyrus Prancū
ziją, sutiko derėtis su Sovietų 
Sąjunga ir jos sąjungininkais, 
ieškant būdų sumažinti kari
nes jėgos. Tos derybos turė
tų eiti paraleliai su Europos sau
gumo konferencija ar vykti prieš 
ją.

Nato konferencijos komunika
tas nenustato tokioms deryboms 
datos, tačiau privačiai visi de
legatai pritarė Amerikos pasiū
lymui nepradėti derybų anks
čiau, kaip lapkričio mėn. pabai
goje, po Amerikos prezidento 
rinkimų. Tokibs derybos bus 
siūlomos Vakarų Vokietijoje.

Prancūzija siūlė pradėti Eu
ropos saugumo konferenciją va
saros pabaigoje, suvažiuojant Į 
Helsinkį užsienio reikalų minis-

fa iškėlė bylą vienai mėsos Įmo
nei, kuri pardavinėjo mėsą gal
vijų, turinčių vėžį sukeliančius 
harmonus.

BOSTONAS. — Federalinis 
teisėjas nusprendė, kad Ameri
kos vėliavą prisisiūti ant kelnių 
sėdynės nėra nusikaltimas. Tei
sėjas nurodė, kad vėliavos nau
dojamos ant automobilių, jų bu
ferių, švarkų, megztinių, ap
siaustų ir kitur. Jis nemanąs, 
kad kelnėms reikėtų daryti ko
kią išimti. Jaunas 22 metų vy
rukas .buvo paleistas iš kalėji
mo.

♦ Nuo vakar dienos Helena, 
Montanoj miestelyje darbus pra
rado 1,200 darbininkų, dirbusių 
prie ABM — gynybos raketų 
statybos.

Maskvos pritarimo
JERUZALĖ. — Izraelio vy

riausybė patenkinta Maskvos- 
Washingtono derybomis ir jų 
komunikatu, kiek jis liečia Vidu
riniųjų Rytų konfliktą. Užsienio 
reikalų ministeris Eban nurodė, 
kad abi didžiosios valstybės pa
reiškia komunikate intenciją 
ieškoti taikos tarp Arabų ir Iz
raelio. Atrodo, kad sovietų lai
kysena po derybų su Nixonu su
minkštėjo, galvoja Izraelio pa
reigūnai, nors Izraelio-Arabų 
klausimas neužėmė derybų dar
botvarkėje labai žymios vietos.

Izraelio vyriausybė Įsitikinu
si, kad sovietai dabar nepriešta
raus Suezo kanalo atidarymui ir 
kitoms Amerikos plano dalims.

teriams. Amerika, Britanija ir 
V. Vokietija galvoja, kad dery
bas pradėti reikėtų ne minis- 
teriams, bet žemesniems valdi
ninkams ir ginklų specialistams, 
kurie paruoštų susitarimo teks
tus.

šiaurės Vietname JAV naikin
tuvai, lydėję bombonešius, nu
mušė du komunistų Migus. Tai 
įvyko apie 30 mylių nuo Kinijos 
sienos. • šis laimėjimas pakėlė 
šįai^Jnetais ;pųmujtų^k^raųnįsr 
tų lėktuvų skaičių ikT 34“, . o ‘iš.’ 
viso per Šį karą Hanojus pra
rado 145 lėktuvus.

Sunkusis kreiseris “Newport 
News” ir naikintuvas “Waddell” 
plaukiodami š. Vietnamo pakraš
čiais, paleido Į karinius taiki
nius virš 700 artilerijos sviedi
nių. Apšaudyta 30 taikinių, iš 
kurių 20 susprogdinti ar padeg
ti.

Hanojaus kariuomenės laikraš
tyje pripažįstama, kad oro puo
limai labai apsunkino karinės 
medžiagos pristatymą, ir ryšius 
su frontu.

Amerikos karinė vadovybė 
paskelbė, kad šią savaitę ame
rikiečių skaičius P. Vietname 
sumažės 2,460 vyrų. Praėjusią 
savaitę kare žuvo 10 amerikiečių 
ir 35 buvo sužeisti, 11 paskelb
ti dingusiais ir 10 mirė nuo ki
tų priežasčių.- Komunistai per 
savaitės kovas neteko 5,218 ka
reivių. Saigono žuvo — 750 ir 
2,781 buvo sužeistas.

An Loc apsupimas dar nepra- 
laužtas ir komunistų artilerija 
padaro pietiečių miesto gynė
jams nemažai nuostolių. Sužeis
tieji negali patekti j ligonines ir 
jų daug miršta.

New York Times paskelbė, 
kad Amerikos karinių jėgų Viet
name vyriausias vadas gen. 
Creighton Abrams greit bus pa
skirtas Armijos štabo viršinin
ku, vietoje pasitraukiančio bir
želio 30 d. gen. Westmorelando. 
Gerokai sumažėjusios kariuome
nės P. Vietname viršininku ga
li tapti dabartinis Abrams pa
vaduotojas gen. Weyand. Gen. 
Abrams Vietname ištarnavo jau 
5 metus.

♦ Frankfurte, V. Vokietijoj 
policija suėmė teroristų grupės 
vadą ir kelis narius. Ta grupė 
susprogdino kelias bombas prie 
amerikiečieų karinių ištaigų, 
žuvo 4 amerikiečiai. Iš viso su
imti keturi Įtariamieji.

VtlUiKMK 7IMI0S

♦ Vakar ligoninė paskelbė, 
kad Alabanujs _ gubernatorius 
Wallace pats pajudino kairės 
kojos pirštus.

♦ Sen. Edward Kennedy sa
vo kalboje piktai kritikavo pre
zidento politiką Vietname. Jis 
reikalavo nutraukti lėktuvų puo
limus, primindamas prezidento 
kalbą Maskvoje, kur preziden
tas kalbėjo apie Leningrade žu
vusią mergaitę Tanią. “Kaip 
apie Vietnamo Tanias?” klausė 
sen. Kennedy.

■ — Mtli - ___ 9 - ------------------— IMI,

♦ Tel Avivo ligoninėje mirė 
portarikietė moteris, sužeista 
aerodromo puolime, pakeldama 
žuvusiu skaičių iki 26.

♦ Jordano karalius1 Hussei- 
nas pasmerkė teroristų puolimą 
Tel Avive, sakydamas, kad tai 
buvęs ligotų galvų ligotas dar
bas.

♦ Keturi Vakarų Vokietijos 
policininkai buvo sužeisti muš
tynėse su amerikiečiais viduri
nės' mokyklos mokiniais Wies- 
badene, kariuomenės šeimų na
riais. Mokiniai per pertrauką 
pradėjo puldinėti praeinančius 
vokiečius.

Viduržemio jūroje 
daugiau rusų laivu
NEAPOLIS. — Vyriausias 

Nato sąjungininkų pietinio fron
to kariuomenės vadas JAV ad
mirolas Horacio Rivero pasi
traukia iš pareigų. Jo vietą už
ims kitas JAV admirolas Richard 
Colbert. Spaudos konferencijoje 
adm. Rivero Įspėjo Nato valsty
bes, kad Viduržemio jūroje so
vietai vis didina savo karo lai
vyno jėgas. Pernai vidutiniškai 
čia plaukiodavo 10 sovietų po
vandeninių laivų, o pastaruoju 
metu jų yra jau 22.

Admirolas pareiškė viltį, kad 
toks didelis sovietų povandeni-. 
nių laivų skaičius yra tik laiki
nas, tačiau, jei sovietai tokiu 
tempu didins savo laivyną, gali 
pasikeisti visas Viduržemių jū
ros jėgų strateginis balansas.

Reikalauja gerinti 
ryšius su Kuba

WASHINGTONAS. — Ame
rikai vis gerinant santykius su 
komunistinėm valstybėm, su Ki
nija ir Sovietų Sąjunga, Pietų 
Amerikoje atsiranda balsų, kad 
reikėtų pagerinti ryšius ir su 
komunistine Kuba. Amerikos 
valstybių organizacijos Pasto
vioji Taryba gavo Peru reika
lavimą sušaukti specialų posėdį, 
kuriame Peru užsienio reikalu 
viceministeris; Carlos -Gar cia_ Be
doya pasiūlė užmegstf norma
lius santykius su Kuba ir atšauk
ti 23 valstybių organizacijos 
sankcijas Kubai.

Amerikos atstovas Joseph Jo- 
va pareiškė šiam pasiūlymui opo
ziciją. Jis nurodė, kad Kuba vis 
dar “eksportuoja revoliuciją”. 
Fidel Castro neseniai pareiškė 
Bulgarijoje, kad jis nenori su 
JAV-bėmis jokių ryšių. Todėl 
JAV ir toliau bus priešinga dip- 

m ati ni ii ar prekybos ryšių su 
Kuba užmezgimui. Amerikai pri
tarė Bolivija, Kolumbija ir Pa
ragvajus.

Peru pasiūlymui priimti rei
kia mažiausiai 16 -balsų. Iki šiol 
už ryšius su Kuba pasisakė tik 
7 Pietų Amerikos valstybės.

~w

Siūlo kontroliuoti 
TV garsinimus

WASHINGTONAS. — Senato 
komitetas vartotojų reikalams 
pradėjo apklausinėjimą apie te
levizijos garsinimų efektą vai
kams. Liudininkų tarpe buvo 
11 metų mergaitė iš Floridos, 
kuri tuo klausimu savo mokyk
loje yra padariusi ištisa studi
ja.

Liudininkė nurodė,' kad ap
klausinėj us 1,500 mokyklos vai
kų, ji rado, kad vaikai iki šešto 
skyriaus dažnai jaučia, kad mo
tina yra negera, jei ji neperka 
televizijoje garsinamų produk
tų. Iš penkių vaikų keturi yra 
prašę motinų pirkti tai, kas gar
sinama televizijos programose, 
ypač šeštadienio rytais. Virš 
1,000 vaikų pasisakė galvoję, 
kad produktai, garsinami tele- 
vizijoje,' padarys juos laimin
gesniais ar padės jiems įsigyti 
daugiau draugų.

Vaikai pradeda abejoti tele
vizijos garsinimų teisingumu 
apie 10 ar 11 m. amžiaus. Jie 
pastebi, kad ne visi suaugę sa
ko tiesą. Apie pusė vaikų pri
pažino, kad jie nebuvo patenkin
ti TV garsinamais produktais. 
“Cherrios” nepadarė juos stip
resniais. “Fritos”, kurie garsi
na, kad “žmonės, kurie myli vai
kus, perka Fritos”, irgi atnešė 
vaikams nusivylimą. Abejoji
mas TV suaugusiais atsiliepia 
ir į vaikų pasitikėjimą mokyto
jais ir kitais suaugusiais.

Mergaitė pasakė senatoriams, 
kad ji per vieną vai. šeštadienį 
suskaičiavo 26 garsinimus tik 
viename TV kanale. Garsinimai 
ragino vaikus spausti tėvus pirk
ti saldumynus, žaislus ar tam 
tikrus maisto produktus. Liudi
ninkės nuomone, garsinimus 
reikia kontroliuoti, nes jie leng
vatikiams vaikams esą pavojin
gi.

■ Artėjant rinkimams preziden
tas išnaudos strateginių ginklų 
apribojimo susitarimą savo nau
dai. Jo kalbos vakar turėjo klau
sytis milijonai amerikiečių pa
čiu geriausiu televizijos laiku 
— 8:30 vai. vak. įčikagos laiku.

Vienas didžiausių SALT susi
tarimų kritikų yra sen. Henry 
Jacksonas, kuris nepatenkintas, 
kad Maskvos sutarty sovietams 
leidžiama turėti 1,618 raketų, o 
Amerikai — 1,054. Iš sovietų 
raketų 313 yra SS-9, kurios tu
ri didesnę grianamąją jėgą už 
bet kurią Amerikos raketą. Su
sitarimai pripažino sovietams 
raketų skaičiaus persvarą, o 
sen. Jacksono nuomone, gink
lų lenktynės nesumažės, nes abi 
pusės stengsis pagerinti rake
tų kokybę ir turimas senas ra
ketas pakeisti stipresnėmis.

Varšuvoje prezidentas Nixo- 
nas viešose kalbose minėjo tai
ką ir kooperaciją, tačiau priva
čiose derybose jis kietai laikėsi 
dėl-prekybos ryšiuLkūrilf siekė' 
Lenkijos vadai. Nixonas nepa
žadėjo Lenkijai kreditų, nes jo 
patarėjų nuomone, Lenkija leng
vai gali gauti paskolų iš tarp
tautinių bankų. Amerika ne
daug ką tegali iš Lenkijos pirkti. 
Šiuo metu Lenkija eksportuoja 
į Ameriką už 100 mil. dol. per 
metus, daugiausia kumpių ir ki
tų maisto produktų.

Varšuvos lenkai šiltai suti
ko prezidentą, nors milicija ban
dė juos laikyti tolokai. Vienu 
momentu minia buvo apsupusi 
prezidento automobilį, žmonės 
mėtė gėles, šaukė “Nixon!” ir 
giedojo “Sto liat” — šimtą me
tu!

Stebėtojai Amerikoje ir Euro
poje sako, kad jei Vietnamo ka
ras užsibaigs, jei nebus naujų 
krizių Viduriniuose Rytuose ir 
jei sumažės įtempimai Europo
je. Nixono diplomatinės kelio
nės bus laikomos istoriniais lai
mėjimais.

Irano gynybą
TEHERANAS. — Amerikos- 

Irano pasitarimų gale paskelb
tas komunikatas kalba apie rei
kalą išlaikyti įlankoje pastovu
mą ir saugumą. Amerikos pre
zidentas pažadėjo toliau bendra
darbiauti su Iranu, stiprinant 
jo gynybą.

Komunikate paliečiamas Vi
duriniųjų 'Rytų klausimas ir 
arabai raginami sutikti gyven
ti su Izraeliu pastovioje taikoje, 
o Izraelis raginamas pasitrauk
ti iš arabų žemių. Amerika ir 
Iranas pareiškia viltį, kad Indi
ja ir Pakistanas išspręs savo

Bal-

--- ~ - - nesutarimus taikingu keliu. Tra-
Britamia irgi pasistatė branduoline su x ja- a i.j u.- 
energija varoma povandeninj laivą 170 ŠachaS pažadėjo sustabdyti 
"Dreadnaught", kuris turi 266 pėdas opiumo aguonų auginimą savo

Salyje, jei kitos Viduriniųjų Ry-tomas, išsikeliąs iš jūros prie Ber-
• m ūdos. tų tautos tą patį padarys.

erdvės darbu
WASHINGTONAS. — 

tieji Rūmai apskaičiavo kartu
su erdvės tyrinėjimų agentūra 
ir darbo departamentu, kad Mas
kvoje pasirašyta bendradarbia
vimo erdvėje sutartis atidarys 
nemažai naujų darbų: vien Ka
lifornijos erdvės — aerodinami
kos pramonėje atsiras 4,400 nau
jų darbų, o Floridoje ir Alaba- 
moje nereikės iš darbų paleisti 
apie 1,500 darbininkų.

Konstruktoriams teks paga
minti naują erdvės stoties mo
delį. su kuriuo erdvėje susijung
ti galėtų ne tik Apollo erdvėlai
viai, bet ir sovietų Sojuz mode
liai.

Maskvos susitarimai panaiki
no nemažai darbų Montanoje, 
kur turėjo būti priešraketinių 
raketų bazė. Dabar panaši gy
nybos raketų bazė bus statoma 
netoli Washingtono.



Grandinėlės šokėjai su vadovu L. Sagių viduryje, po spektaklio Detroito publikai 1972 m. pavasarį.
Nuotrauka Kazio Sragausko

ALFONSAS NAKASJIE ŠOKS IV TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENTĖJE
Clevelando Grandinėlė

Artėjančios IV-sios Tautinių 
šokių šventės tema straipsnių 
seriją prieš pustrečio mėnesio 
pradėjau Detroito šilaine, o už
baigiu Cleveland© Grandinėle. 
Abi kaimyninių miestų atsto
vės, abi vienos iš pačių seniau
sių, abi vienos iš pačių geriau
sių. Abi turinčios daug panašu
mo, bet abi ir labai skirtingos.

Grandinėlę 1953 metais, taigi 
prieš du dešimtmečius, Įsteigė 
Liudas Sagys. Jis dar Vilniaus 
Pedagoginiame institute II Pa
saulinio karo metu tautiniais šo
kiais susidomėję^, vėliau šoko 
Lietuvos Filharmonijos Liau- 
dies meno ansamblyje, o iš Lie
tuvos pasitraukęs — Čiurlionio 
ansamblyje. Pirmus septyne
rius gyvavimo metus Grandinė
lė reiškėsi labai panašiai, kaip 
ir .eilė kitų iškiliųjų tautinių 
šokių grupių. Paskui L. Sagys 
kai kuriu tautiniu šokiu choreo
grafiją ėmė daugiau ar mažiau 
keisti, eilę tautinių šokių jungti 
į -ilgesnę pynę, kai kuriems šo- 

: kiams teikti baletinę interpreta
ciją, o vietoje akordeonopaly- 
dos, ėmė naudoti kelių muzi
kantų kapelą. Grandinėlei pa
sirodymai publikai nuo I960-jų 
metų jau nebebuvo jungiami 
prie kitų meninių vienetų pro
gramos, kaip tai dažnai daroma 
su eilinėmis tautinių šokių gru- 

. pėmis. Grandinėlė jau buvo pa
jėgi pati viena duoti ištisą spek
takli ir nuo scenos be jokių per- 
traukų nedingti po visą valandą. 
Keisdama ne tik choreografiją, 
bet dažnai ir tautinius rūbus 
Grandinėlė tapo karštų polemi
kų spaudoje objektu. Jeigu po

tokių ginčų būtų netekusi publi
kos, gal ji ir būtų atsisakiusi 
“nuodėmingo” kelio, gal būtų 
atsisakiusi spektaklio. Bet pu
blikos Grandinėlė niekada ne
stokojo, kur tik kada bepasiro-' 
dydavo. Per tuziną metų po ke
letą kartų ji aplankė visus di
džiuosius JAV bei Kanados lie
tuvių telkinius, 1970 m. vasarą 
sėkmingai gastroliavo Pietų 
Amerikoje, o šią vasarą ruošia
si gastrolėms Europoje.

Nepaisant tariamo “nusitau- 
tinimo” savųjų spektaklių me
tu, kai tik artėja tautinių šo
kių, šventės, 'Grandinėlė vėl leng-
vai pataiko Į koją. Daugiau 

kaip 40 Grandinėlės šokėjų daly
vavo nF Tautinių šokių šven
tėje, o dabar, liepos 2 d., daly
vaus netoli 50-ties šokėjų. II 
Tautinių šokių šventėje Liudas 
Sagys buvo programos vedėjas, 
taigi turėjo tokias pareigas, ko
kios ši kartą yra tekę Genovai
tei Breichmanienei.

Šalia Grandinėlės steigėjo ir 
šokių mokytojo per visus 19 
metų, Sagio, šiuo laiku grupės 
vadovybėje yra: '.Gintautas Neį
manąs — L. Sagio pavaduoto
jas ; Dalia Kavaliūnaitė —kape
los vedėja; Aldona Raulinaitie- 
nė —jaunųjų šokėjų mokytoja; 
Livija Kąsperąvičiūtė - Stefąns- 
son- — asistentė šokių techni
kai; Aleksandra Sagienė — sce
ninės .priežiūros vadovė; Ingri
da. Bublienė — informacijos bei 
visuomeninių reikalų vadovė.

Pusšimtis Grandinėlės šokėjų 
liepos 2 d. Čikagos Internatio
nal Amphitheatre arenoje turės 
labai svarbią rolę. Grandinėlė

dalyvaus pačioje didžiausioje 
Laisvojo Pasaulio Lietuvių Tau
tinių šokių šventėje. Reikia ti
kėtis, jog šį kartą amfiteatre j 
nebus tuščių vietų, jog publika Į
suvažiuos iš viso kontinento šo
kančio lietuviško atžalyno pasi
žiūrėti, jo jaunyste pasidžiaugti.

CLEVELAND. OHIO
Birželio išvežimų minėjimas
Lietuvos okupacijos — tra- 

gingųjų birželio įvykių minėji
mas bus Clevelande, sekmadienį, 
š. m. birželio mėn. 11 d. sekam 
čiai :

10:30 vai. ryte šv. mišios už 
pavergtą Lietuvą — šv. Jurgio 
lietuvių parapijos bažnyčioje.MIAMI, FLORIDA

SLA senstelėjęs, bet tvirtas 

gimtadieniu skaitoma | tiesiems įsipareigojimus paden-.SLA
1886 m. balandžio 17 d. Tai gal 
pirmąjį Seimą, Įvykusį tų me
tų rugp. 15 d. reiktų laikyti SLA 
vardinėmis? Vienaip ar kitaip, 
bet 57-tam Seime, Įvykstančia- 
me Miami Beach, šių metų bir
želio 26-30 dienomis, bus mi
nima Susivienijimo 85 metų vei
klos sukaktis.

Iš, SLA 56-tam Seimui pa
ruoštos apyskaitos matyti, kad 
1969 metais Susivienijimo tur
tas siekė $3,857„709.42. Iš to 
turi būti padengti visi Įsiparei
gojimai apdraustiesiems SLA 
nariams pomirtiniais ir ligoje 
pašalpų išmokėjimais. Taip-gi 
turi likti antraeiliu reikalu fon
dams. Ar yra pakankamai lė
šų? Atsakomingo žinovo (aktu- 
aro) patiektu apskaičiavimu, šis 
Susivienijimo turtas apdraus-

12 vai. iškilmingas minėjimas 
šv. .Jurgio parap. salėje. Kal
bas pasakys LKDS Centro Ko
miteto pirm. Algirdas Kasulai- 
tis ir American Independent
Party kandidatas Į JAV Kon
gresą Thomas Lippitt.

Himnus sugiedos ir trumpą 
meninę dalį atliks LTN Čiurlio
nio ansamblis, vadov. muz. A. 
Mikulskio.

Organizacijos prašomos daly
vauti su vėliavomis pamaldose 
ir minėjime. Visa Clevelando 
ir apylinkių lietuvių visuomenė 
kviečiama atsilankyti.

Minėjimas nebus ilgas, truks 
apie vieną valandą.

ALT Clevelando skyriaus 
valdyba

gia 149.14% pajėgumu. Tai yra 
rodyklis Susivienijimo tvirtumo..
Ir ši stiprybė yra grynai, lietu
vių SLA narių rankose' Tuo 
tarpu negali būti nusavinta nei 
kitų tautybių, nei kurių nors ki
tokių užmačių turinčių.^sambū
rių, tik tarnauja savo narių, nu
matytiems siękiąims. ?

Visai vietoje yra .žvilgterti .į 
Susivienijimo tvarkymosi for
mą. Reikia pažymėti, kad ji yra 
pusėtinai sudėtinga ir savotiška.

Dabar SLA turi 262-kuopas. 
Jos išsirenka vieniems metams 
valdybas. Be kuopos apimties 
darbų, jų didelės, reikšmės atsa
komybė yra išrinkti Pildomą
ją Tarybą. Tam . kuopų susirin
kimuose nariai parenka kandi- 
.datus, kuriuos Centre, pagal nu
statytą tvarką, jrašo ,Į .balotus 

.— rinkimo lapus ir pasiunčia 
kuopoms. Iš patiektų sąrašų 
kuopose, prisilaikant aiškių ir

1 grie tų rinkiminių taisyklių, iš- 
■ renkama dviem metams Pildo- 
! moji Taryba. O jau šiai, kuo- 
i x>se nariu išrinktai P. T., kuo- 
pos yra pavaldžios. Kita ver
tus, kuopose §LA narių išrinkti

I atstovai sudaro Susivienijimo 
i Seimus, kuriuose Pildomoji Ta- 
i ryba patvirtinama. Dar .gi sei- 
I mas turi teisę dviejų trečdalių 
i lalsų dauguma Pildomąją Tary
bą atmesti. SLA Seimas, kaip 

| r bendrai seimai, yra įstatymų 
leidėjas, o tuo pačiu ir vyriau
sias sprendėjas. Tuo tarpu Pil
domoji Taryba yra atsakinga už 
visą .SLA veiklos sėkmė, nors 
visais atvejais savo balsu viską 
nulemia SLA narys. Tai ir yra 
laidas, kad Susivienijimas, be 
narių žinios nenuklystų daugu
mai nepageidaujama kryptimi. 
Gal SLA ilgas amžius nuo to ir 
priklauso.

Kurį laiką Susivienijime pa
sireiškė negalavimas. Iš 56-tam 
Seimui patiektos apyskaitos ma
tosi, kad tarp 1961—1969 metų 
narių skaičius sumažėjo netoli 
24%. Tuojau susirūpino Pildo
moji Taryba ir šiais metais, mi
nint 85 metų gyvavimo sukaktį, 
paskelbė naujų ųarių sustiprin
tą verbavimą, duodama nau
jiems nariams 20% nuolaida 
nuo šių metų mokesčių.

Vien nąųdingumu besirūpi
nant, patiekiama keli apdraudi
mo būdų pavyzdžiai. Vaikams, 
nuo gimimo iki 16 metų sueinan,t 
už $1,000 gyvybės apdraudos 
reikia mokėti tik po $3 Į metus.

Jaunuoliams nuo 16-25 metų 
$5.04 į metus. Tokių .apdraudų 
suma negali būti didesnė • kaip 
$2,000.

Į ligos pašalpą nariai priima
mi tik iki 45 metų amžiaus. Pa
šalpų dydis siekia iki ,$15 Į sa
vaitę.

Suaugusiems .pati populia
riausia apdraudos forma yra taip 
vadinama viso amžiaus apdrau

Why 
Ammcans own 
$54/X)0y(XMM)00 

worth of 
U.S. Savings 

Bonds.

dų — 20 metų mokesčiai, 
dinasi, apdraustai sumai mokes
čius reikia mokėti (ir išmokė
ti) per 20 metų ir apdrauda ga
lioja per visą gyvenimą. 30 me
tų turintis ir apdraudęs $1,000 
moka į metus 'po 34.32 ir išmo
ką per 20 m. įmokėdamas tik 
$686.40, o 16 metų ąmžiaus tik 
$518.60 per 20 metų mokėjimo 
laikotarpį. Apsidrausti galima 
iki $10,000. Apsidraudusiems 
yra numatomi ir dividendų mo
kėjimai.

Yra dar daug ir kitokių gy
vybės apdraudos būdų. Apie jas 
galima sužinoti kiekvienoj SLA 
kuopoj. Be to, reikia viltis, kad 
greit bus išleistos ir informaci
nės brošiūros.

Iš patiektų pavyzdžių maty
ti, kad gyvybės apsidraudimo 
sąlygos SLA yra net palankes
nės nei šiaip draudimo kompani
jose. Bet svarbiausia, kad SLA:

■N Ą U J IK N OS
1,739 So. Halsted.,Street Chicago, Illinois 6060S

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Clkagletės įspūdžiai Oku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl įKaina .$1.00. ’ ' ’ '
J- A KISS ,iN .fHE £ARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių

^prašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, .gyva kalba, gražiai ošieista, 
150 psl. Kaina $2.50.

-Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
■4ado Rąstęnio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Karna $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK ty- 
cauto 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 
ritas knygas galima įsigyti atsilankius Į . Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
□iniginę perlaidą. " ' " ’ ' : ‘ f””4- - •

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

Va- apsidraudęs kiekvienas .iąmpa
savos —- lietuviškos ojęgąnizaci- 
jos pilnateisis narys. Ir jei or
ganizacijos reikalai sėkmingai 
plečiasi (kaip ąųkščiau pažymė
ta, net apie pusantro karto esa
ma pajėgumo įsipareigojimus 
padengti), jšJ.USAkWUSAU .Pa
viršių pinigai gali būti ir yra, 
kiek bendri pašalpinių org. nuo
statai leidžia, panaudojami lie
tuviu kultūriniams pas.Lrei^RL 
mams.

Kaip besvarstytum, SLA pri
klausyti yra naudinga ir sau pa
čiam ir visai lietuvių tautai. Jei 
per tiek metų tūkstančiai Susi
vienijimui priklausė ir taip sėk
mingai organizacija tvarkėsi 
(jau išmokėta apsidraudusiems 
virš $9,000,000) ir tebesitvar- 
Ko, kodėl ir visiems mums tuo
jau neįsijųngti į tokios nau
dingos organizacijos narius ?

JP. Šilas

Grandinėlės “vestuvininkai” savo vadovą Liudą Sagį, šiuo atveju piršlį - melagį, išneša “pakarti”, 
mergelėms galvų nesuktų.

kad daugiau nebemeluotų, 
Nuotrauka J. Gorios

One good reason is the PayroB Savings 
Plan. About three-fourths of al 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 
,tbe amount you specify is set aside from 
each paycheck,and used .to .buy U.S. 
Savings Bonds. It’s the easy way t» 
build a nest egg. **

You’vegot yourreasonstp pave money. 
There’s one great way to do.it painlessly. 
Join the millions who are buying Bonds 
the Payroll Savings Way. ‘ -

Take stock in America.
-BuyU.S. Sayings Bonds.

NA1JJ1E n os
4,739 So.JRalsJęd /Street
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sovietiniam režimui

Lenkų žinių agentūra DP iš 
Londono apie lietuvių Kaune są- 
jūdį ir jo nuslopinimą paskel
bė sekantį pranešimą:

Gaunamomis per Maskvą iš 
Lietuvos, aišku nepilnomis ir 
cenzūros iškraipytomis žinio
mis, praeitos savaitės ketvirta
dienį ir penktadienį Kaune Įvy
ko kruvini neramumai, kuriuo
se mažiausiai vienas milicinin
kas buvo užmuštas ir kitas sun
kiai sužeistas, o šimtai demon
strantų buvo areštuoti.

Betarpiškas demonstracijoms 
paskatinimas, kuriose dalyvavo 
daug tūkstančių dalyvių, dau
giausiai jaunuomenės, buvo 20 
metų amžiaus darbininko Ro
mano Kalantos nusižudymas, 
kurs sekmadienį, gegužės 14 d. 
Kauno miesto parke apsipylė 
benzinu ir susidegino. Nepai- 

j sant pastangų išgelbėti, jis 12 
valandoms praėjus ligoninėje 
mirė.

Vakarų žinių agentūrų ir ko
respondentų pranešimais, jo sa
vižudybės motyvas buvo poli
tinis, nors dar tiksliai nežinoma, 
kaip 
apie 
auką 
nei.

Kiekvienu atveju, riaušės pra
sidėjo per Kalantos laidotuves 
ketvirtadienį. Karstą lydėjusios 
minios tarpe pasigirdo šūkiai 
“Laisvės Lietuvai!”, “Laisvės, 
laisvės!”, o kai prieš šaukian-

kokiu būdu informacija 
tą didvyrišką jaunuolio 
buvo perduota visuome-

čius laisvės buvo pasiųsti mili
cijos būriai, demonstrantai mi
licininkus apmėtė akmenimis ir 
pradėjo juos atakuoti lazdomis 
ir padegioti jų automobilius.

Vakarų spaudos informacijo
mis milicija šaunamų ginklų ne
pavartojusi, mušdama minią tik 
guminėmis lazdomis. Vėliau iš 
aziatiškųjų dalinių buvo pašauk
ti parašiutininkai ir penktadie
nį neramumai, kaip atrodo, iš
siplėtė po visą Kauno miestą, 
kur dabar skaitoma 306,000 gy- 
veentojų. Tik Šeštadienį padė
tis šiek tiek suvaldyta, bet-mies- 
te zujo skaitlingi patruliai ir vy
ko “įtariamų asmenų”, ypač 
jaunuolių su ilgais plaukais 
areštavimai.

Charakteringa, kad visiškai 
nėra konkrečių duomenų apie au
kas demonstrantų tarpe, kas ta
čiau nereiškia, kad jų nebūtų bu
vę.

Žmonėms, kurie orientuojasi 
Lietuvos nuotaikose Kauno ne
ramumai nebuvo jokia staigme
na. Jau ilgesnį laiką prieš tai 
visame krašte plito nelegalios 
proklamacijos ir laikraštėliai. 
Buvo renkami parašai — po pe
ticijomis.

Šių metų pradžioje 17,000 lie
tuvių pasirašė peticiją Jungti
nių Tautų gen. sekretoriui Wald- 
heimui dėl lietuvių persekioji
mo Peticijoje buvo prašoma, kad 
Jungt. Tautų Organizacija pa-

landžio 1? d. paskelbė “La 
Šlampa” Torino mieste. Auto
rius Enzo Siciliano palietė Es
tijos istoriją, tautosaką, estų 
prisirišimą prie jų kultūros, gy
ventojų patriotizmą ir krašto 
rusinimą.

Solženicinas ir Lietuvos kata
likai — italų spauda rašydama 
apie rašytoją Solženiciną, jo 
pareiškimus, sunkumus jam 
Įteikti Nobelio literatūros pre
miją kiekvieną kartą paminė
davo ir Lietuvą, jos katalikų 
protestą ar. religijos persekioji
mą Lietuvoje.

“11 Messagero” dienraštis ko
vo 28 įdėjo ‘platų A. Solženici- 
no pareiškimą apie stačiatikių 
Bažnyčią. Ta proga buvo nu
rodyta ir Į kun. Zdebskio suė
mimą. “La Sicilia” (Catania)

laikraštis hal. 5 žinioje iš Mask
vos apie sunkumus rašytojui 
įteikti Nobelio premiją ta pro
ga priminė 17.000 Lietuvos ka
talikų protestą. Vatikano orga
nas “L’Osservatore Romano” 
bal. 6 rašydamas apie premiją 
Solženicinui paminėjo, kad 
17.000 Lietuvos katalikų krei
pėsi į J. Tautų gen. sekretorių. 
Tai esanti nauja, šių dienų, pa
sipriešinimo režimui forma.

“11 Corriere della Sera” (Mi
lano) bal. 10 skelbė žinias iš 
Lietuvos. 
Krivaičio
palankius pareiškimus Lietu
voje (dėl tariamai neblogos ka
talikų Bažnyčios padėties Lie
tuvoje) ir čia pat dienraščio jie 
sugretinti su 17.U00 katalikų 
proteste pateiktais duomeni
mis. (E).

Kritika be žodžiu. Dešinėje vaiku orkestro dalyvis nustebęs žiūri: Argi šis ne į toną pagrotas 
garsas atėjo iš jo draugo instrumento? Pažvelgus į draugą, atrodo, kad — taip. Jis paspaudė 

ne tą stygą.

Kaune 
jau tas 
sovietu

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

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

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

darytų intervenciją sovietų val
džiai, ypač Brežnevui.

Apie paskutiniųjų 
riaušių apimtį liudija 
faktas, kad priešingai
vartojamai praktikai, apie jas 
pranešimą Įsidėjo vietinis laik
raštis “Kauno Tiesa”, kuri, aiš
ku, stengiasi iš Kalantos pada
ryti beprotį, tvirtinant, kad be 
to jis buvęs narkomanas.

Sovietu valdžia daro viską, 
kas tik yra jos galioje, kad ap
sunkinus i užsienius smulkesniu 
informacijų patekimą apie kun
kuliuojančią padėtį Kaune.

UPI agentūra patyrusi, kad 
lietuvis, kurs žinią apie Kalan
tos susideginimą telefonu per
davė Maskvai, buvo KGB ištar
dytas ir jam pagrasinta byla 
dėl Sovietų Sąjungos garbės pa
žeidimo.

Patikrindama telefonu infor
maciją apie riaušes Kaune, UPI 
agentūra įsitikino, kad žinia 
apie riaušes jau pasiekusi Esti
ją ir Latviją.

Praeitą pirmadieni Maskvą 
pasiekė Lietuvoje leidžiamo ru
sų kalba laikraščio “Sovietska- 
ja Litva” egzempliorius, kuria
me rašoma, kad speciali komisi
ja, sudaryta iš 4 psichiatrų ta
riamai ištyrė Kalantos dokumen
tus, jo laiškus, užrašus ir pieši
nius, taip pat apklausinėj o jo 
tėvus, mokytojus ir draugus ir 
po to priėjo išvados, kad jis bu
vęs protingai nesveikas ir nu
sižudęs būdamas proto aptemi
mo būklėje.

Faktas, kad padėta tiek 
stangų Kalantos veiksmui 
niekinti, iškalbingai rodo, 
kios didelės apimties buvo 
Kauno riaušės.JAUNIMO KONGRESUI ARTĖJANT

su- 
ko- 
tos

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

laikus,
ir laumės 
laukus...

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaiky mėgstami ne mažiau kaip žaidimai 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie 
>iems 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., gra
žus leidinys. $1,50.

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

4. Stasė Vanagaitė • Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvu žemėje. Labai gražus leidinys 
didelio formato. Metais viršeliais, gausiai daiL J. Kiburo iliustruota, 6* 
psL, kaina 5 doL

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., SI,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 pasako? 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psL leidinys. $3.00.

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

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

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608.
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Išeivijos lietuvių jaunimo gy
venime šie metai yra ypatingi. 
Pavarčius spaudą, ypač II PLJK 
žiniaraščius, kurių jau išėjo 14, 
matome koks didelis judėjimas 
ir kokia plati veikla išsivystė 
jaunimo tarpe, visame laisva
me pasaulyje. Visur su enlu- 
ziamu ruošiamasi Kongresui, ir 
Tautinių šokių šventei. Ypač 
intensyviai darbas vyksta J. 
Kongreso vadovybėje ir gausio
se komisijose. Ir suprantama. 
Juk tai ne eilinės pramogėlės 
paruošimas.

Ligi kongreso pradžios jau 
beliko nepilnas mėnuo. Už sa
vaitės ,kitos, Į Chicagą atvyks 
jaunimo iš visų laisvojo pasau
lio kraštų. Iš tolimųjų kraštų 
atskristi jau užsakyti lėktuvai. 
Atvyks iš Europos, Pietų Ame
rikos ir net iš tolimosios Aust
ralijos.

Daugumoj komisijų paruo
šiamieji darbai jau eina prie 
pabaigos. Atidarymo, studijų, 
stovyklų, pramogų ir kitos pro
gramos Įdomios, apgalvotos ir 
gerai paruoštos. Viskas kruopš
čiai paruošta ligi smulkmenų. 
Parodos, kurios vyks Jaunimo 
Centre, atrodo, taip pat susi
lauks didelio visuomenės dė
mesio. Paskaitų, kurias daugu
moj skaitys jauni žmonės, te
mos lies ne tik jaunimui, bet 
ir vyresniems rūpimus šian
dieninius klausimus.

Jaunimas, kurio šimtais Įsi
traukę Į Kongreso paruošia
muosius darbus, atlieka kaip

Italų spaudoje
“Persekiojimas tebevyksta Lie

tuvoje” — šitaip, riebiom rai
dėm pranešė Italijos dienraštis 
“Luce”, Varese mieste (kovo 
12). Kai kurie italų dienraščiai, 
kaip “La Nazione” (Firenze) 
ryšium su popiežiaus Pauliaus 
VI-jo /■velykiniu įžodžiu apie 
“tylinčiąją Bažnyčią” priminė 
ir 17.000 Lietuvos katalikų pro
testą. Spauda rašydama apie 
žydų nepasitenkinimą, jų kultū
ros gyvenimo slopinimą Sovie
tuose, keliais atvejais rašė ir 
apie Lietuvą.

“Komunistų teroras Rytų Eu
ropoje” — tokio pavadinimo 
straipsnį Įdėjo Milane leidžia
mas žurnalas “II Conciliatore” 
(š. m. kovo mėn.). Paminėta 
sovietų įvykdyta Baltijos vals
tybių okupacija, tų kraštų gy
ventojų emigravimas į Vaka
rus.

“Rusai Estijoje, dainos Tali
ne” — tokia tema straipsnį ba-

reikalingas. Esame laukiami ir 
visuose Kongreso renginiuose 
— simpoziumuose, parodose ir 
pramogose. Be to turime savo 
parašais paremti ir Jungtinėms 
Tautoms jaunimo paruoštą pe
ticiją. šiuo momentu atsimin
kime, kad Jaunimo darbas ir 
širdis — lietuvių tautos atei
tis ...

to 
yra 
Po 
pa- 
už-

P. Venclova

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius Į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

INSURED
~ upf? ~ JE55SAVE AT 

Mutual Feder 
Savings and loai• f

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

TT REGULAR
I PASSBOOK

_ . ACCOUNT rer Annum

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY
Per Annum

NOW INSURED TO $20,000.

Paid an<T
Compounded 46 J'S
QUARTERLY
* Da » A m w -ma

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

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

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

ir visuomeninės veiklos orga
nizatorių praktiką. Sąžiningas 
pasiimtų pareigų atlikimas, nu
galėjimas pasitaikančių kliūčių, 
ištvermė gerai darbą atlikti-ligi 
galo, tarpusavis bendradarbia
vimas ir tolerancija, jų ateities 
visuomeninei veiklai bus tvir
tas pagrindas.

Kongresas ateis ir praeis, bet 
gaila būtų, kad jis praeitų kaip 
eilinė pramoga, nieko nepalik
damas ateičiai. Tikėkimės, 
neatsitiks, nes vadovybė tai 
numačiusi ir tam ruošiasi, 
paruošiamųjų darbų ir po 
ties kongreso seks trečiasis
darinys: Kongreso paruoštus 
planus, nutarimus ir įsiparei
gojimus nepalikti ateities vė
jams išblaškyti, bet, pagal turi
mas sąlygas, vykdyti kasdieni
niame gyvenime, su nauja ener
gija, pasirenkant tinkamiau
sius laiko padiktuotus meto
dus.

Kartais padejuojam, kad 
jaunimas nesupranta vyresnių
jų, kad jis nutolęs nuo paverg
tos Tėvynės nelaimės. Bet ma
tome priešingai — Bražinskų, 
Simo Kudirkos, Simokaičių ir 
Romo Kalantos atvejais jauni
mas pirmas reagavo visu savo 
jaunatvišku ryžtumu. Gal kai 
kur padaryta šiokių tokių tak
tiškų klaidų, bet jų susirūpini
mu pavergtos Tėvynės likimu 
abejoti netenka. Jų mintys ir 
siekiai sutampa ir su pavergtoj 
Tėvynėj gyvenančio jaunimo 
laisvės troškimu. Tai rodo Tė
vynėje gyvenančio jaunimo 
didvyriško pasiaukojimo žygiai 
ir čia gyvenančių Į tai stiprus 
reagavimas. Tai (yra bendro 
siekio, bendros minties, bendrų 
idealų ir bendros kovos jungtis. 
Tai yra realusis ten ir čia esan
čių bendradarbiavimas. Esa
mose sąlygose kitoks nuoširdus 
bendradarbiavimas sunkiai įma
nomas, nes okupantas budi...

šiame klausime ir visos kar
tos, kai kieno vadinamos gene
racijomis, randa bendrą kalbą. 
Todėl ir Į būsimą Jaunimo Kon
gresą krypsta visų dėmesys. 
Tačiau ne tik dėmesio, bet ir 
visokeriopos paramos kongresas

Raginkite savo apylinkę 
austi taupykite!

1
UNIVERSAL
.....________________________________ ______ ________ * __ _____ ____________

IM

NSURED

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.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

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

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Silpnesnieji turi būti saugūs
Prezidentas Richard M. Niksonas, prieš išskrisda

mas iš Maskvos, praeito pirmadienio vakarą per sovietų 
televizijos tinklą pasakė Sovietų Sąjungos gyventojams 
svarbią kalbą. Kalbėjo jis angliškai, bet jo kalba pačių 
rusų tuojau buvo išversta rusiškai. Sekusieji pastebėjo, 
Jsad rusų valdžią pagrobusieji komunistai prezidento kal
bą cenzūravo, kaip jie cenzūruoja ir visas kitas užsienie
čių kalbas. Pats Brežnevas prezidentui spaudė ranką, 

‘dėkojo už atvykimą, džiaugėsi padarytomis sutartimis, 
bet Brežnevo pakalikai, kontroliuojantieji pavergtoms 
tautoms teikiamas tarptautines informacijas, iš prezi
dento kalbos jau išmetė kelis sakinius. Taip buvo pada
ryta rusiškame televizijos vertime, dar daugiau išbrau
kė sovietų radijo tinklai.

Nikita Chruščiovas ne tik atsisveikindamas galėjo 
laisvai kalbėti Amerikos televizijos tinklais, bet jis daž
nai padarydavo pareiškimus kelionių metu. Niekas tuo
metinio sovietų premjero kalbų Amerikoje necenzūravo, 
jokių sakinių arba ištisų minčių iš jo kalbos nebraukė. 
Privilegija pasakyti atsisveikinimo kalbą buvo duota ir 
prezidentui Niksonui. Visą prezidento kalbą galėjo iš
klausyti tiktai angliškai suprantantieji rusai, bet angliš
kai nesuprantantieji pilnos jo kalbos jau nebegirdėjo. 
Sovietų Sąjungos valdovai neturėjo drąsos leisti rusams 
ir kitoms pavergtoms tautoms patirti, ką galingiausios 
valstybės galva keliais svarbiais klausimais galvoja.

Prezidentas savo kalboje džiaugėsi, kad Maskvoje 
vykusių pasitarimų metu sustiprėjo taikos galimybės, 
dvi galingiausios valstybės bandys išvengti tarpusavio 
konflikto. Bet praeityje yra žinomi atsitikimai, kad di
džiosios valstybės, .visai to nenorėdamos, kitų būdavo 
įveltos į karą. Didžiosios valstybės turėtų daboti, kad 
ir dabar panašiai neatsitiktų.

“Mūsų tikslas turėtų būti atgrasinti agresiją ki
tose pasaulio dalyse, ypač .tarp tų mažų tautų, ku
rios laukia iš mūsų vadovybės ir pavyzdžio. Didžio
sios valstybės neša didelę atsakomybę. Kai žmogus 
žingsniuoja milžino žingsniu, jis turi daboti, kur jis 
deda koją. Tikra taika yra galima tiktai tada, kai 
ir patys silpniausieji yra tiek saugūs, kaip ir stip
riausieji. (New York Times, 1972 m. gegj. 29.).
Visi Amerikos kaimynai, galingesnieji ir silpnes

nieji, jaučiasi saugūs. JAV nesudaro jokio pavojaus sa
vo kaimynams. JAV, turėdamos patį galingiausią lai
vyną ir aviaciją, labai lengvai galėtų sudoroti savo kai

VINCAS ŽEMAITIS

Lietuviški vandenvardžiai 
ir pilkapiai

Nuo Vyslos iki pat Maskvos
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Jis čia turi atkaklios drąsos tvirtinti, o 
nesutinkančius su jo tezėm vadinti neiš
manėliais, kad lietuviai, girdi, yra tie pa
tys slavai — gudai (krivičai), kad Lietu
vos valstybę sukūrė (per klaidą) ne lietu
viai, bet gudai (krivičai) ir išviso, lietu
viai ir žemaičiai yra skirtingi kraštai ir 
tautos (Litva i žemojts roznyje krainy i 
narody). Todėl sekant vokiečius — nacius, 
gudams dera aneksuoti visą Aukštaitiją ir 
Įjungti ją Į projektuojamą Gudiją. Šie 
“urapatriotiški” ir absurdiški išvadžioji
mai ir ne slaviškai skambanti autoriaus 
pavardė (Panucevič, dcūkiškai — Panucis) 
sugestijonuoja prisiminti kryžiuočių ordi
no kronikoje paminėtą tarp kitų samų 
(žemių) išdavikų ir Sembos feodalo ir jo 
sūnaus, Įsiteikusių vokiečiams. Ponathe 
pavardę (žr.: Voigt, Gesch. Preussens. t. 
3, — psl.).

Tais laikais, po nepavykusių sukilimų 
prieš kryžiuočius, iš vakarinių lietuvių 
žemių daug kas bėgo Į rytines, ir apsigy
veno Gardino — Slonimo srityje. Ar pa
našus tokių Klaipėdos krašto nacių —

Per šimtus metų negavo pažinti laisvo žmogaus gyvenimo

Chicago Today korespondentė
Charlotte Saikowski iš Mask
vos aprašo savo įspūdžius ir iš
veda, kad rusus laisvė nedomi
na. Pasikalbėjime su sovietų 
intelektualu ir palietus tokius 
klausimus kaip civilinės teisės 
ir laisvė, rusas atsakęs:

“Ar galite įsivaizduoti, kad 
Anglija savo Magna Charta tu
rėjo jau 13-me šimtmetyje? O 
mes? Mes ir dabar neturime 
Magna Chartos. Prieš revoliuci
ją mes šimtus metų gyvenome 
tiranijoje, ir truks dar daug lai
ko, kol pas mus išsivystys re- 
prezentatyvė valdžia”.

— Kaip ilgai? ji paklaususi.

— Kol žmonės nebegalės tole
ruoti to kas yra”.

Daugumas rusų nė suprati
mo neturi apie ką liberališkai 
nusiteikęs kalba, o iš kiekvie
nos dienos įspūdžių galima su
sidaryti išvadą, kad savo tota
litarinę sistemą jie gali dar il
gą laiką pakęsti.

Ką šiandien jie turi?
Iš lauko pusės žiūrint, komu

nistai savo režimą yra išdeko- 
ravę visomis politinės demokra
tijos formomis ir pavadinimais.

Jie turi puikiai skambančią 
konstituciją. Turi iki viršūnių 
suorganizuotą valdžią su kabi
netu ir legislatūra. Yra teis

mynus, bet nei vienam atsakomingam pareigūnui tokia 
mintis nekyla. JAV drąsiausieji kariai negalvoja apie 
kaimynų užkariavimus. Nei vienas karys neplanuoja, 
kaip prijungti greta esančias teritorijas prie Jungtinių 
A. Valstybių.

Tuo tarpu joks Sovietų Sąjungos kaimynas nesijau
čia saugus. Sovietų karo jėgos okupavo ir prievarta pri
jungė Lietuvą, Latviją ir Estiją prie Sovietų Sąjungos, 
Karo pradžioje Stalinas pasidalino su Hitleriu buvusią 
Lenkijos teritoriją, o kai tam pačiam Stalinui vėliau te
ko gintis nuo Hitlerio, ir su amerikiečių pagalba sumušti 
nacių karo mašiną, tai Stalinas jėga pagrobė ne vien len
kų apgyventas sritis, bet jis pasigrobė lenkų laikytus di
delius ukrainiečių, gudų ir lietuvių apgyventas teritori
jas. Karo pabaigoje Vokietija buvo padalyta į keturias 
okupacijos zonas. Iš vakarų sąjungininkų laikytų trijų 
okupacijos zonų išaugo dabartinė laisva Federalinės Vo
kietijos Respublika, bet rusų laikytoji zona paversta so
vietiniu satelitu. Generolas Patton atšaukė Amerikos ka
ro jėgas iš Pragos priemiesčių, o rusai užėmė visą Čeko
slovakiją ir primetė čekams komunistinę valdžią. Čekų 
komunistams pradėjus galvoti apie kitas priemones siek
ti “komunizmo”, Brežnevas ir vėl pasiuntė sovietų karo 
jėgas į Čekoslovakiją. Nėra tokio kaimyno, kurio rusai 
nebūtų užpuolę. Jie puolė suomius, kėsinosi į Turkijos te
ritorijas, pagrobė šiaurės Iraną, o dabar jau kėsinasi į 
Afrikos ir Viduržemių jūros valstybes.

Turėdamas galvoje komunistų pavergtas tautas,' prė 
zidentas Niksonas rusams dar pasakė:

“Mes nesikėsiname į svetimas teritorijas. Mes 
nesirengiame užvaldyti kitas tautas. Mes siekiame^ 
teisės gyventi taikoje — ne tiktai sau, bet visoms’ki
toms tautoms pasaulyje. Mūsų galia bus naudojama 
tiktai taikai palaikyti. Niekad nebus naudojama tai
kai ardyti. Ji bus naudojama tiktai taikai ginti, nie-: 
kad jai ardyti. Nei viena tauta, kuri negrasina savo 
kaimynams, neprivalo bijoti Jungtinių Amerikos 
Valstybių. (Ten pat). ?
Sovietų karo jėgos pavergė milijonus Rytų Europos 

gyventojų. Sovietų karo jėgos nesitraukia iŠ Rytų Euro
pos. Jos ne tik nesitraukia, bet kiekvieną progą panaudo
ja naujiems žemių užkariavimams,ir tautų pavergimams. 
Šie prezidento žodžiai nepatiko .Kremliaus valdovams. Jie 
neleido Pravdos ir Izvestijų.redaktoriams paminėti šios 
svarbios prezidento Niksono minties. ' '

Jeigu Sovietų Sąjungos valdovai tikrai nori taikos, 
tai jie privalės leisti pavergtoms tautoms tvarkyti savo 
reikalus.

mažlietuvių, pavyzdžiui Shemaitat, Ge- 
rullis ir kitų, rodomas vokiškas “ura-pat- 
riotizmas” nebuvo keleriopai didesnis už 
tikrų vokiečių nacių patriotizmą? 1

čia randu reikalo pateikti nuomones 
vieno lenko ir vieno latvio, gerai ir pa
grindinai išstudijavusių Lietuvos rytinių 
žemių etninę sudėti. Leon Mitkieuricz str.: 
“Litwa etnograficzna w koncu XIX i na 
początku XX wieku" žr.: Horyzonty mn. 
172, rok XV, 1970. Paryž — London) 21 
psl. rašo: W wieku XVIII i w pierwszej 
polowie XIX wieku etnograficzna Litwa 
sięgala daleko poza granice zakreslione na 
mapie wydanej w roku 192-4 przez rząd li- 
tewski. Mapa ta przeznaczona byla do 
powszechnego užytku we wszystkich insti- 
tucijach litewskich, a glownie w szkolach 
i w wojsku. Obejmowaia ona Wilno, Go- 
rodno i Suwalki,, poza obszarem uznanym 
jako Ponstwo Litewskie przez Radę Amba- 
sadorow w 1923 roku.

Po litewsku. W Wilnie mowiono po li- 
tewsku jeszcze w polowie XVIII wieku. W 
Slonimiu, Grodnie, Nowogrodku i naokolo 
Wilna w XVII wieku, a nawet i pozniej 
panowala bezwzgledna litewskosc — byl 
przewažający język litewski.

Za czasow Jana Kazimierza przy koncu 
XVII wieku, podczas wojen schwedzkich i 
rosyjskich w Wilnie i na calej Wilenszy- 
czyznie byla ludnosc litewska. W wiekach

mų hierarchija, yra ir kodifi
kuoti įstatymai, nustatantieji 
piliečių teises ir pareigas. Ir vis 
dėlto amerikiečiui gana svetima 
atrodo ta jų “socialistinės de
mokratijos” sąvoka.

Viena, kad tikroji valia ir ga
lia glūdi ne valdžioje, bet sau 
opozicijos neturinčioje komu
nistų partijoje ir aukščiau už 
visa kita tos partijos iš 15 na
rių sudarytame Politiniame Biu
re. Kompartija, kurios nariais 
yra kiekvienas vienuoliktasis so
vietų pilietis, saugo ir kontro
liuoja kiekvieną sovietinio gyve
nimo aspektą.

Ką tokiuose rėmuose įstaty
tas reiškia eilinis sovietų pilie
tis?

Visų pirma reiškia, kad jis vi
siškai nedalyvauja sprendimų 
daryme ir neturi jokios įtakos. 
Visą politiką nulemia Politbiu- 
ras geltonuose, su žaliais kupo
lais pastate mūrais aptvertame 
Kremliuje, ir savo sprendimus 
paveda vykdyti masyvinei val
džios biurokratijai. Sovietinis 
pilietis žino savo lyderių var
dus, bet labai mažai apie juos. 
Jis nežino, kada ir kaip ilgai 
daro posėdžius Politbiuras, kas 
yra aptariama savaitė iš savai
tės, kokie iškyla konfliktai, ko- 
gia randama išeitis, kokios yra 
Politbiuro narių nuomonės nei 
ką svarstė ir debatavo 239 na
rių CK (Centro Komitetas), sto
vintis pakopa žemiau už Polit- 
biurą. Ir kadangi partija savo 
rankose laiko visas informaci
jos priemones, sovietų pilietis 
gauna žinoti tik tiek, kiek jam 
leidžiama arba liepiama žinoti. 
Rinkimų laikui atėjus jam pa
sako, kad reikia eiti balsuoti — 
jis eina ir dėžėn įmeta .partijos 
sudarytą vienintelį sąrašą kan
didatų. Karts nuo karto jis yra 
varomas dalyvauti mitinge, ei
senoje, proteste, tokiuose kaip 
protestuoti prieš Angelos Davis 
'teisimą Amerikoje, “užstoti” 
arabus prieš žydus, šiaurės Viet
namą prieš Amerikos “imperia
listus” ir t. p.

Sovietų piliečiams išnaudoti 
yra taip sutvarkyta, kad' bet 
koks darbas yra vieša funkcija. 
Pieninės, darbininkė, baleto šo
kėja. plieno liejikas yra nepa
liaujamai įkalbinėjami, kad j to 
ne tik karves melža, baletą šo
ka, ir plieną .lieja, bet kad jie 
.“dalyvauja komunizmo statybo
je”. Dėl to sovietų žmogus daž
nai yra .šaukiamas atlikti “su- 
botniko” pareigą, tai yra šešta
dienį dirbti be jokio užmokesčio 
kokiam nors “komunizmo staty
mo” tikslui.

Jei sovietų pilietis prisitaiko 
’visiems reikalavimams ir mo
ka -rištoje ir laiku pakartoti ati
tinkamas formulas, jis gali ti
kėtis pakėlimo (farbe ar tarny
boje, gauti kokio perdėtinio ‘rie
tą ir ’ net nusipelnyti specialių 
privilegijų, kaip antai gauti 
“dačą” užmiestyje, pirktis pre
kių ■ užsieniečiams skiriaifabse

rzymsko — katolickich odbywaly się w ję-. 
zyku litewskim. W wieku XVI polowa-^Vi- 
lenszczyzny pod wzlędem obszaru i polo-, 
wa Wilna pod względem ludnosci iyty- 
nawskros litewskie. Powiaty Džišnienski i 
Wilejski niialy wowczas przewagę ludnos
ci litewskiej had bialoruska. Vf wieku, 
XVI pod względem ludnosci obszar calej t 
Wilenszczyzny i Grodzienszczyzny byl w» 
polowie litewski, a w polowie bialoruski.

W, wieku XIV okolo ,1320 roku Wielki 
Ksiąže Litewski Giedymin, “Rex.Lithuano- 
rum et multorum Ruthenorum’’ založyF 
Wilno —.Vilnius — i nazwal je stolicą 
Wielkiego.Księstwa Litewskiego. .Pop’zed- 
nio jųž pd All wieku stolica Wielkiego 
Księstwa,Litewskiego byl-Nowogrodek. (I).

Slownik Geograficzny Krolestwa Pols- 
kiego z 1887 roku granice wlasciwej Litwy 
etnograficznej okrešla, jako jprzębiega- 
jące wzdluz wyzszego biegu rzeki T^iemna 
i rzeti Wilii, co oznacza, ze Lih\a obej
mowaia cala Žmudz i cala obszar oJ gra- 
nicy Prus Wschodnich przes Su vaiki, Grod
no, Lidę i Wilno. Na przyklad powiat 
Swięcianski wedlug tegož zrodla, przed- 
stawia pod względem etnograficznym masę 
ludnosci litewskiej; jest ’jei w roku,(1859 
— 82 proc., potem idą Bieiorusi'ni — 6,5 
proc., a wreszcie Polacy — 5,5 proc., i Žy- 
dzi — 3,4 proc., W roku 188/ granicę po- 
między -ludnošcią bialoruska a litewska wXVI, XVII i XVIII kazania w košciolach
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krautuvėse, arba net gauti ko
mandiruotę į užsienius.

Bet tegul tik jis išdrįsta pa
sigesti laisvo žodžio ir susirin
kimų teisės, jam greit užsidaro 
visa eilė durų — jis nebegali 
gauti buto, gali netekti darbo, 
negali įstoti į universitetą, ir pa
galiau gali būti apšmeižtu, ap
kaltintu, ištremtu ,į tolimus im
perijos pakraščius,1 ąrba į kalė
jimą ir beprotnamį.

Laisvėje gyveną ir laisve kaip 
kasdienine duona mintą amen- 
kiečiai savo pilietines teises 
randa natūraliu dalyku esant, 
.sovietų rusų dauguma net ne
besijaučia esą valdžios regimen-
tuojamf ir spaudžiami. Jie ne

besistebi iš savo operatiškų rin
kimų, nė neklausia kodėl kitokių 
partijų nėra, kam ta cenzūra, 
kam visokios kūrybos kontrolė 
ir kodėl taip varžomos indivi
dualinės teisės. Jie turi labai 
iškreiptą supratimą apie Vaka
rus ir jų politines sistemas; fi
ziniai ir protiniai jie yra labai 
izoliuoti nuo viso pasaulio, jie 
pašnabždomis kritikuoja ir pa
sijuokia iš savo lyderių, bet pa
pratę prisitaikinti prie autorite
tinio režimo per šimtus metų 
moka ir šiame amžiuje prisi-
taikinti, o atlikę valdžios rei
kalaujamas pareigas, atsitraukia 
ir užsidaro savo privačiuose in
dividualiniuose pasaulėliuose.

MŪSŲ SPAUDOJE
Am. Liet. B-nės nesekmiy

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės organe “Pasaulio Lietu
vyje” Nr. 22/58 oficialiame 
straipsnyje “Kelios mintys vie
no nutarimo proga” rašoma:

Kai kam nors angažuojamas!, 
ko nors siekiama, natūralu, kad 
atsiranda ir tam tikrų įtampų 
bei nesutarimų. Tačiau pagrin
dinė pozityvaus darbo sąlyga 
— tai matyti tikrovę. Ne tokią, 
kokios kas nori, bet tokią, ko
kia ji yra. Mūsų gyvenime rea
lios yra abi linkmės, nes abi tu
ri savo užnugarį ir atramas. Tai 
matyti iš sudedamų aukų, lei
džiamos spaudos ir kt. apraiškų. 
Tik kas partinei linkmei yra 
anomalija^ .tas bendruomeninei 
linkmei yra gyvenimo faktas. 
Kas partinei linkmei B-nėje yra 
“totalinio vadizmo polinkiai”, 
tai pati B-nė_rinkhnus laiko de- 
.mokratiniu būdu savo organams 
sudaryti. Ką partinė linkmė lai
ko klaidinimu, tai bendruome
ninei linkmei yra taikymasis 

; prie laiko ir gyvenimo kintan- 
'čių.ręįkaĮavnhų. Jei .šito nema- 
,tom ir nesuprantam, į gyveni
mą nešam įtarinėjimus, nepasi
tikėjimą, erzelį ir nereikalingas 
.kliūtis.

Deja, dalis mūsų spaudos or
ganizuotą B-nės gyvenimą ne 
ugdo, bet sistemingai silpnina:

• f • . - -• ’ f ■ .. • f

Natūralu,‘kad laisvi žmonės 
išsiskiria esavo pažiūromis. Ta- 
čiau tautiniu požiūriu yra pavo
jinga, kada tos skirtybės ima 
stelbti tautinį ryšį. Akivaiz
džiai tai matome iš JAV lietuvių 
spaudos: išskyrus komunistinius 
leidinius, visi lietuviškieji laik
raščiai yra patriotinės dvasios, 
tačiau kiekvienas pirmiausia 
tarnauja savo srovei, ir tokiu 
būdu faktiškai neturime nė vie
no laikraščio, kuris visų pirma 
kovotų už tautinę gyvybę, nors 
jai yra didesni pavojai negu 
kam kitam (J. Girnius, Tauta 
ir tautinė ištikimybė).

Štai tas rūpestis, kuriuo pra
bilo JAV LB Pietryčių Apygar
dos suvažiavimo nutarimas: 
spauda didele dalimi prisideda

atpirkimo ožys — spauda 
prie to, kad Bendruomenė nega
li tapti tuo, kuo ji turėtų ir pri
valėtų mūsų gyvenime būti. Iš
kitos pusės, mūsų laikraščiai yra 
tokie, kokie jų skaitytojai. Par
tinio laikraščio pareikalavimas 
didesnis, tad ir pasiūla didesnė. 
Tačiau klystume taip pat ma
nydami, kad B-nės sunkumų di
džiausia priežastis yra tik mūsų 
laikraščiai. Principinėj opozici
joj — tik vienas kitas iš jų.Bet 
jų ir įtaka labai jau nedidelė. 
Daugumas .laikraščių ne tik 
B-nei palankūs, bet ir užsian
gažavę. Jų atsisakydama, B-nė 
kirstų šaką, ant kurios ji sėdi. 
Dėl galėjimo — JAV LB savo 
laikraštį, žinoma, gali leisti, jei 
tik turi sąlygas: šiam darbui at
sidėjusių žmonių ir lėšų. Reikė
tų nešti didelę naštą.

—.Lietuvos vardas italų spau
doje šių metų pavasario mėne
siais sklido ir kitais atvejais. 
“11 Giornale d’Italia” dienraš
tis, balandžio 23 d. laidoje, 2 
puslapyje, svarstydamas prieš
rinkiminius klausimus bei pole
mizuodamas su italų komunis
tų nauj uoj u vadu. Berlinguer, 
šiam prikišus fašistinius pavo
jus Italijai, priminė 1939 m. Sta- 
lino-Hitlerio suokalbį ir tai, kaip 
vokiečių fasistąį su sovietų kb- 
munistais'sužlugdę Baltijos kra-. 
štų ir Lenkijos nepriklausomy
bes. '

Ansa, Italijos žinių agentūra, 
bal. 11 informavo apie Turkiją, 
jos prieškomunistinį nusistaty
mą, priminė 1970 m. spalio mėn. 
Bražinskų žygį. (E)

——MAIHIIHD0--------
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•Wilenszczyznie stanowi linia od Postawy. 
przez,šwir do Xuchaiiszek; na wschod od. 
tej linii są Bielrusini. na zachod — Latwi-, 

r ni. Ziemia.Wflenska i miasto Wilno stano- 
wią najdawniejsza glowną siedzibę naro—

■ du litewskiego. (2).

I). Jon Jakubowski. Studia nad stosun 
kami narodowosciowymi w Litwie przed 
Unią Lubelską. 2). Slownik Geograficzny 
Krolewstwa Polskiego. Warsza, 1887. f

(Leon yfitkiewicz. “Etnografinė Lietu
va pabaigoje XIX ir pradžioje XX amžiaus”. 
Ifdryzonfy. 172 hm. 1970 m. Paryžius — 
Londonas. 21 — 37 pst XVIII šimtmety ir 
pirmoje pusėje XIX' šimtmečio etnografinė. 
Lietuva siekė toli už,ribų.pravestųrLietu-; 
vos vyriausybės išleistam, 1924 metų žemė-' 
lapyje. šis žemėlapis buvo skirtas viešam' 
naudojimui visose lietuvių Įstaigose, .svar
biausia mokyklose ir .kariubmėnėje. A p-’ 
ėmė jis Vilnių, Gardiną -.ir Suvalkus, užj 
sričių, pripažintų Lietuvos valstybei Am-' 
basadorių Tarybos 1923.metais).

Lietuviškai. Vilniuje Jietuviškai buvo 
dar kalbama XVftl imtmečio viduryje. 
Slonime, Gardine, Naugarduke ir apie 
Vilnių XVII amžiuje ir net vėliau viešpata-^ 
vo visiška lietuvybė, pirmavo lietuvių kai-1 
ba.

Jono Kazimiero laikais,'-JCyH. a. pabai
goje, švedų ir rusų .karų metu Vilniuje ir 
visoje Vilnijoje gyventojai buvo lietuviai

XVI, XVII ir XVIII amžiuose pamokslai 
Rymo \ katalikų bažnyčiose buvo sakonū 
lietuviškai. XVI amžiuje pusė Vilnijos 
ploto atžvilgiu ir pusė Vilniaus miesto gy
ventojų atžvilgiu buvo perdėm lietuviai. 
Disnos ir Vileikos apskrityse tuo metu lie
tuviai gyventojai viršijo gudus (bieloru- 
sus). XVI amžiuje Vilnijos ir Gardino (gu
bernijos) plotai pusiau buvo lietuviški, 
pusiau gudiški (bąltrusiški).

XIV amžiuje apie 1320 metus,Didysis 
Lietuvos kunigaikštis Gediminas “Rex 
(karalius) Lithuanorum et multorum Rut- 
henorum”, Įkūrė Vilnių ir padarė jį Lietu
vos valstybės sostine. Pirmesnė, jau nuo 
XII šimtmečio, Lietuvos . Dįdžiosios „kuni
gaikštystės sostine buvo Naugardukas. (Į).

(Bus dauciaul

Jau pasirodė knygv rinko i e 
naftfatHtofi Dan Kuraičio knyga

MAGIŠKUOJU KILIMU ..... j VILNIU
336' puslapiai. — Kiina $3.00

Geriausioji dovana yra pati naujausioji, 
grafia! išleista, lengvai parašyta knyga apie 
Lietuvą. Knyga galima giuti užėjus j "Nau- 
iienas” arba užsisakius paštu. Knygų platin- j 
tojai gauna nuolaidą. n i

čekius arba Money orderius reikia siųsti > 
tokių adrestf: ’' ” * “'’° • ’
NAUJIENOS, 1739 So. HALSTED STREET,*

CHICAGO 8, ILLINOIS



DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ NOSIBS 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2848 įN. STREET
Ofiso telef.; PRaspect 8-3229

Rozid. telef.; WAftorook 5-5076
-Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

quo T iki 9 vai, vak. Treč. uždarytą.

“SOCIALISTINĖ’’ YLA

0R. K. G. BALUKAS 
AKUėERIJa IR MOTERŲ L.IGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
4*49 S*. PuIm| Rd. (Crawford 

Medical Building), Tol. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal .susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

PRospect 81717

DR. S. BIEŽ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3146 WEST 63rd .STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniai, ir penktadieniais 
Trečiai, ir sekmad, ofisas uždarytas.

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

DR. C K. BOBELIS

DR. B. B. SEITON 
iMKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STRSET 
Ofisas; HEmleck 4-5849 

Razid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai., 
eptrad., penktadieni nuo 1—5, treč. 

ir ieštad. tiktai susitarus.

Rez.: Gi 8-0873

DR. W. EiSLN - E1SINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

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

siliepia, skambinti MI 3-0001.

Ęąs per daiktas yla ir kam ji 
reikalinga?

Yla — paprastas jrąnkis sky
lėms prąduriU. Jfja — tai vir
balas su sinailiu gaju ir su .ko
tu. Yla naudojasi ne tik .batsiu
viai ir pakinktų dirbėjai. Yla 
reikalinga raštinėse ir kitose 
įstaigose popieriuje skylėms 
pradurti. Taip pat neišsiversi 
be ylos ir namų apyvokoje, 
pavyzdžiui, kad ir ledui tru
pinti. žmonės naudojasi yla 
tiesiogine, o taip pat ir perkel 
tine prasme. Sakoma, pavyz
džiui: sėdėti lyg ant ylos, nors 
yla tikrai nėra tokia jau pato
gi sėdynė.

Šalyse, 
skirstymas vyksta normaliai, 
ylų galima nusipirkti geležies 
arba smulkmenų krautuvėje. 
JAV jų galima nusipirkti taip 
vadinamuose dešimtukuose. 
Tik Sovietų Sų j angoje neleng
va gauti šį, taip visiems reika
lingų, įrankį. Kyla klausimas: 
kodėl šis, toks paprastas, iš se
novės laikų žinomas, įrankis 
ten lyg ir kokia retenybė būtų?

Pirmiausia, dėl to, kad ko
munistai jau daugiau, kaip 
pusšimtį metų, “stato socia
lizmų” jų užgrobtose rusų ir 
ne rusų kraštuose. Stato jį, 
kaip skaistyklų, žadėdami “ko
munistinį rojų”... vėliau.

Na, o yla, ten nors ir paslėp 
ta vilkinimo maiše, bet pagal 
žinomų patarlę jų maiše sun
ku paslėpti! Sovietų humoris-

tariame žurnale “Krokodile” 
neseniai buvo atspausdintas 
kažkokios A. Petkauskaitės, o 
gal Petkauskienės, feljetonas, 
štai jo vertimas:

“Atrodytų, paprastas daik
tas — yla! Ar taip jau ilgas ir 
sunkus jo pagaminimas? Ypač 
nfodorniškiausiomis priemo
nėmis! Bet, kur tau! šitaip at-

įsigilina! O jei apsvarstyti 
rimtai, tai iš ylos galima pa
daryti .neišsprendžiamų užda
vinį.

• Štai, Gardino žaislų dirbtu
vėje sumanė pagaminti ylų 
raštinių reikalams. Lengva

kur gamyba ir pa- jjasąkyti — sumanė! Be brėži

GRADMAS
DR. NINA KRAIKEI- 

KR1AUCEL1UNA1TE 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6132 So. KEDZIE AVĖ. 
Telef. WA 5-2670. 

Neatsiliepus — skambinti 
471-0225.

Valandos pagal susitarimą.

PATI NAUJOJI 
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI 
NUSTATOMA 

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

Ofiso' tel.:HE4-18U arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801'

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 7.1st STREET

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket- 
"■^ ' virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki

7 vai. popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo ,9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

"PERKRAUSTYMAl

M0 V IN G
Leidimai — Pilna apdraudė f 

ŽEMA KAINA
“ t e * t yta — -

2047 W. 67fh PI. WAIbrook 5-8063

MOVING
Apdraustas parkraustymas 

ii {vairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place
Talu FRontiar 6-1882

DR. FRANK PiKKAS
OPTOMET,RISTAS ■

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
-c " '“contact lenses’

VaL pagal susitarimą. .Uždaryta treč.

DR. LEONAS SHBUTIS
7 ° INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

A Ofiso tolef.: 77,6-2880 
.Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. f. STRIMAITIS
GYDYTOJAS 4R CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

f Ofisas 2750 West 71st St
' * f T«L: .9254296

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

uždaryta.
rRat tai.: 5^099

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

L i etų vi v kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki ^penktadienio 11—12 
vai. ryto^ — šeštadieni ir sek-^ 
mądienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. Į 
ryto.

Telef.: H Emjock 4-2413 
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629
.......— - ‘ --- -------------------------- ~--------------------------------------------------------------

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

<andra praktika, spec. MOTERŲ ligo 
2652 WEST 59th STREET 

TaL: PR S -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 susitarimų.

V. Tumasonis, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 2454 WEST 7Ut STREET 

Oflae telef/ HEmlock 4-2123 
Ratld, tele*.. Glbson 8-6195 

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

p. Šileikis, e. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAJ

Aparate! ■ Protezai, Med. Bau 
dažai. Speciali pegalbe kojom 
(Aroh Supports) ir L L

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

Tolef.: PRocp^t 65084

ųe het kokia, o “sočią liati nė** < 
Iš tikrųjų, lis reikalas net su
dėtingesnis, .negu pats ylos pa
dirbimas. TS reikia “suderin
ti” su divylįka atsakom ingų 
asmenų, pradedant kokybės 
skyriaus techniku ir baigiant 
Baltarusijos prekybos ministe- 
rio pavaduotoju. Iki gavo vi
sus dvylika parašų — praėjo 
pusė metų, štai tau ir papras-

njų šitokio daikto nepagamin
si ! O iš kitos pusės, brėžiniams 
padaryti reikalingos “techni
kinės sųlygos’’...

Taigi, tų “technikinių sųly- 
gų” sukūrimu ėmė rūpintis 
Baltarusių technologijos in
stitutas. Sudarė T. S., t y., tech
nikinių sųlygų projektą, net 
jau nusiuntė ylos vieną brėžinį 
dirbtuvei... Bet dar reikėjo 
šitas TS “suderinti” ir “patvir
tinti”. O Čia reikalas ne toks 
jau paprastas, juk pramonė

Galima įsivaizduoti, kiek 
metų reikės, sakykime, vai
kiško žaisliuko — užsukamo 
sunkvežimio — T Sąlygoms 
patvirtinti! Per tą laiką, ta
sai vaikelis, kuriam sunkveži
mukas buvo skirtas, bus jau 
pavirtęs tikru šoferiu ir važi
nės tikru sunkvežimiu”. Šitaip 
baigia feljetoną Ą. Petkovska- 
ja.

Taigi, iš tikro ylos maiše ne
gali paslėpti. Jąu daugiau, 
kaip pusšimtį metų vykdomi 
socialistiniai gamybos ir skirs
tymo eksperimentai, o ylų vis 
dar nėra! Taisydamas pakink
tus arba batų ‘skylęs nors 
pirštu durk!

Laikas jau visus “socializ
mo” statytojus patupdyti ant 
ylų ir tai ne perkeltine pras
me! Vertė L. V.

A. VILAINIS ŠIDLAUSKAS

Margučio 40-ties metų sukaktį minint
(Tęsinys)

Algimantas Mackus, kaip 
poetas, įžengė į mūsų literatū
ros parnasų su gerai šių dienų 
kritikų Įvertintu poezijos pluos 
tu ir išskirtinai savitu veidu. 
Prie Margučio jis pritapo to 
paties B. Dirmeikio dėka dar, 
berods, ar ne aštuonetų metų 
prieš B. Dirmeikio mirtį. Kaž
ką, rodos, jis ibuvo parašęs Mar 
gučio žurnalui. Nežinau, -kiek 
tąs. straiįP§nĮs ar. .kjjrybinis; jaš- 
tas atitiko žurnalo rėmus, bet 
sudarė progų plačiau jiedviem 
išsikalbėti apie mūsų dienų 
menų ir kultūrinio .gyvenimo 
apraiškas. įžvalgus redakto-

yra talentingas ir daug kuo 
Margučiui galis būti naudin
gas. .Greit A. Mackus pasidarė 
neretas svečias Margučio pa
stogėje. Tas bendradarbiavi- 
niąs; n#tr.ukųs įgijo tokias for- 
irias, , .kad ji. Aųvo galiui a lai
kyti ir Margučio tarnautoju, 
nors .ątlyginjmą jis tegaudavo 
labai kuklų- Jo Jr įtaka Margu
čio turiniui ,nebuvo be pėdsa
kų. SNbrs B. Dirmeikis jį pri
laikydavo nuo Įsibėgėjimų, 
kaip pats pastebėdavo. Tie 
Įsibėgėjimai buvo toki dideli, 
kad gali patį jo vežimą, atsi
žvelgiant Į -finansinius Įplau
kų šaltinius ir esamas sąlygas, 
išversti Į griovį. Tačiau jis jo 
talentą visą laiką vertino, bran 
gino jr jo pareiškimus poezi
joje taipgi laikė reikšmingais. 
Esą jo galva modernioje po-

I ■ R ■■■■■■■■■■■■■■■■ NN ■ BCLW ■-«•
POEZIJOS VEIKALAI

Poezija — kaip pavasaris, suris pradžioje pro sirpstantį sniegą ,liepia 
lazdynui isskleisti mažuti, deimantu spindintį Sedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetenus ir pamažu Įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste- 
ouklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leįdiuių:
1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS KAKTYS. Didelio for 

uato, 126 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmes, poejnos 

Kišeninio lormato, 157 psl. S2.OU?
5. Butkp Juze, EILERAŠCIAI JR RASTAI. 455 psl. Sl^U.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VETRO4E. Eilių rinktine, *16S 

psl. Kaipa $3.UU.
7 Kleopas Jurgelionis, GLUDI - LIŪDI. Lyrikos eiles, 1U5 psl. $2,00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, BO jjsI. $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ 5V-EHTE. Eiliuoti pasakojimai apie 
išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. S5.U0.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ^Ą^IYKSČIAI, Antano Baranausko 
Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.tXk

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAV4E4AS. -£ilės, 95 psl. ^1,00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGĄ!. tRmkUiK JynKa, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURE, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2,50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrine 

liai, 92 psl., $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilei, 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR SKELTIEJI. Eilėraščiai, BU jpsl. $2.50
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktine, 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ.rDtEVAL Mitologijos posmai 

>5 psL $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. ^oeziia: 115 psl. $3.00.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygai, prašome atsilankyti į Naujiem 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini ordery

1739 So. Halsted SL, Chicago, ,11L 6060b

ezijoje nieko nesusivokianti, 
bet jis tikįs Mackaus talentu, o 
talentingas žmogus ir savo kū
ryboje turįs pasireikšti pras
mingai, nors ir pagal mūsų lai
kais įsibėgėjusį modernizmą.

Ne visų mūsų vienodai su
prastu mastu vertinamas poe
tas Algimantas Mackus buvo 
gimęs 1932 metais Pagėgiuose, 
nes tuo laiku jo tėvas ten buvo 
valdininku Pagėgių pašte. 
Aukštesnįjį mokslą įsigijo Vil- 
nju j e, .paskui tęsė Vokie ti j o j e, 
Wurzburge, Sqhweinfurte, 
Schwabisqh Gmūnde gimnazi
jose. Jąu gyvendamas Čikago
je jis lankę Rooąevelto univer-

SKAITYK,IR KITAM PATARK
SKAITYTI "NAUJIENAS"

dar rūpestingai perkoštas. Kar] 
tais ir redakcijos ne visada ga
lėjo sutikti, ypač kai jautė, jog 
jo paliestieji asmenys gali pa
sijusti giliai įskaudinti. Tai 
buvo priverstas imti savo dė
mesin ir jis pats, nors, žinoma, 
ne be kartumo jausmo, kad 
negalėjo parašyti tokio įverti
nimo, kokio, jo supratimu, 
buvo vertas kūrinys ar pasiro
dymas menininko arba pąts 
pastatymas.

Pažinojau ir iš arčiau ir aš 
poetą Algimantą Mackų. Susi
pažinęs ypač arčiau po jo Įš- r 
leisto pirmojo poezijos rinki
nio — Elegijos 1950 metais, Al
gimanto Pagėgio slapyyarde. 
Jau tada kritika, įvertindama 
šį jo pasirodžiusį rinkinį, pri
pažino jį, turintį talento poe
zijoje. Kėlė jis nusistebėjimą 
ir kitiems, kurie j j įš ąrčįąu pa
žino. Jįs daugiausia bendrau
davo su vyresniaisiais.

Tuo laiku, ypač studentavi
mo metu, jis buvo nepapras
tai susižavėjęs vokiečių filo
sofu Nietzsche'. Matyt, buvo 
godžiai gal ir po kelis kartus 
skaitęs jo filosofines knygas. 
Spėju iš to, jog lengvai iš at 
minties galėjo cituoti jo min
tis vokiškai ar išversdamas 
mums į lietuvių kalbą. Taip 
bent man rodėsi , jis buvo jo 
filosofija persiėmęs, kad, ro
dos, tuo tik ir tealsavo. Su
tikdamas viskuo su Nietsche 
A. Mackus buvo atvėsęs religi
niai, tarpais iki tokio laipsnio, 
kad krikščioniškam Dievui ne
bebuvo vietos jo širdyje, 
ten savo sostą jau turėjo 
sofas Nietzsche.

(Bus daugiau)

nes 
filo-

Su si trinkimų -ir pi 'engimų

PRANESiMAi
* S W L c s •

— .Lietuvių Motery Piliečių Lygos 
pusmetinis susirinkimas Įvyks - sek
madienį, birželio 4 d.' 1:00 vai. popiet 
Lietuvių Auditorijos mažojoj salėjį. 
Narės prašomos atsilankyti laiku, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti. Po 
susirinkimo bus vaišes . : E. M. M.

— Chicagos Lietuvių "Kęstučio* 
Pašalpos klubo mėnesinis narių susi-

(PUTRAMENTAS)
Unksmumo arba UQdeaio valandom 
gražiausios gėlės ir~Wlffiįhid—«^G»’ 

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 5c. Hariem Avė. — 586-1220

GUŽAUSKŲ
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63ra STREET 

T»l«fon«I: PR 8-0833 Ir PR 84X34

IEVAS IR SŪNUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS , 
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-8

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

Laidotuvių Direktoriai

REpubSeT-SfiOl

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

siteta het in nphair»ė naciner- ^asalP°s *lub<’ mėnesinis narių susi- .SĮtętų, net ją_nepaige, pąsinęr? linkima® ivykt sekmadieni, . bieželio-, 
damas i. Ijteratūrinės ir kultū
rinės veiklos barus. Nemažai 
yjąa - rašęs, pasirašinėdamas 
Sląpyvai;de Algis Pagėgis ir 
Audrius: (Aiduose, Literatūros 
Lapkuose, Dirvoje, Drauge ir 
.Naujienose ■ bei -dar kituose 
spaudos periodiniuose leidi
niuose, žinoma, vėliau ypač 
Margutyje. Tų rašinių temati
kos gana įvairios. Rašė kultū
rinėmis temomis, peržvęlgdar. 
vo kartais išėjusius leidinius, 
.vertindavo dainos meno bei 
sceninius pastatymus. Yra ra
šęs ir pats net muzikinių vai
dinimų tekstus. Rašyti jampe 
buvo lengva, nes jo žodis kri
tikos atveju buvo aštrokas ir

mėn. ė d. 1:00 vai. popiet Hollywood 
svetainėje. 2317 W. 43rd St, '' ‘

Ta pačia , proga klubo valdyba 
praneša, kad nei liepos, nei rugpjū
čio mėnesiais susirinkimų dėl -vasa
ros atostogų nebus. Turintieji ko
kių nors reikalų prašomi kreiptis pas 
Finansų raštininką .Leona Ginioti, 
2222 W. 24th St„ tel,'376-3980. ’

-..Valdyba

— Utenos Apskrities klubas rengia 
pikniką sekmadienį, birželio 4 dieną 
■Kay sode, prie Tautinių kapinių... Pra
džia 12 vai. Gros geras orkestras. 
Prašomi visi atsilankyti ir praleisti 
linksmai laiką su .uteniškiais.

Klubo Valdyba

— Upytės Draugiško klubo pusme
tinis susirinkimas įvyks penktadienį, 
birželio 2 dieną 8:00 vai. vak. Holly; 
wood salėje, 2417 W. 43rd St. Visi 
nariai ir narės prašomi gausiai daly
vauti, nes turėsime gerai pasiruošti 
savo piknikui, kuris įvyks 'birželio 
25 d. Bruzgulienės darže. Po susirin
kimo bus vaišes. A. K.

5 Metų Mirties Sukaktis

.CHARLES KRIŠČIŪNAS
Gyvenęs Beverly Shores, Indiana, 

anksčiau gyveno Chicagoje, Town of Lake apyl.

Mirė 1967 metų birželio mėn. . 
2 dieną, sulaukęs 71 metų am
žiaus. ~

Gimęs Lietuvoje. Panevėžio 
apskr., Krekenavos vals.

Palaidotas šv. Kazimiero Lie
tuvių kapinėse.

Paliko nuliūdę: žmpna Jo
sephine (Yuška), 2 dukterys: 
Christine Austin. Eleanor Lu
kas. žentas Leonard. -7 anūkai 
ir kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Lietuvoje liko 3 seserys.
Mūsų brangiajam vyrui ir 

tėvui pagerbti bus laikomos 
Sv. Mišios 1972 metų birželio 
mėn. 4 dieną Šv. Onos bažny
čioje, esančioje Beverly Shores, 
Ind., 10:00 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyti į pa
maldas.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmįršime. Tu pas 
mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave .nueisime.

Tebūna Tau lengva ši Žemelė.
Nuliūdę lieka:

Žmona, dukterys ir giminės.

imiiiiiiniiiniiiiini]

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID 
4605-07 Šo. HERMITAGE AVENlW 

Tek: YArdl 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
* 'G * ”

Chicagog
Lietuvių 
laidotuvių 
Oująklorįy

Asociacijos

TURIME 
KppLye’45. 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

AMBULANCE 
PATARNAVO 
MAS DIENA 
•|R NrĄKr)

ANTANAS M- I’UILLIPS
3307 So. UTUAMCA A^'E^UE. Phone: YArus 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., .Cicero, Hl. Phone: OLynipic 2-1003

PETKAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
331M <o I.1TUANICA AVĖ. Tel.: Y Aras 7-113d-U39

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
y A-LACJKA^CZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11U28 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 111. S74-4410

3354 So. HALSTED STREET— - - - - 
r--—-n .   .....

Phone: Y Ards 3-1911

LEONARD.BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 ,§o. MICHIGAN .A\E. .PĮrone ConMVpriore 4-£Z28 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland* JUinob

i w NAUJI ENOfi. CHfCĄGO A ILL. .



REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių keikit

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJ IMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į
I

II

IV

PARODOS — birželio 24 — liepos 4 d. d. Jaunimo centre, Chicagoje
ATIDARYMAS — birželio 30 — liepos 4 d. d. Conrad Hilton viešbutyje ir Jaunimo centre, 

Chicago j e
STUDIJŲ DIENOS — liepos 4 — 9 d. d. Kent Valstybiniame Universitete, Ohio
STOVYKLA — liepos 9 — 15 d. d. Romuvoje, Kanadoje
UŽDARYMAS — liepos 15—16 d. d. Toronte, Kanadoje. -

Apie smulkesnę programą prašom sekti spaudoje.
II PLJK KOMITETAS

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

For wire shop.

Salary open.

After 7 P. M. call 677-1252

RELIABLE WOMAN WANTED 
to care for elderly gentleman. Live in. 
-5 day week. Own room. Light cooking 
— light housekeeping. Salary open. 
Good home for right person. Refe

rences — 
436-1014 or 776^8523, 

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

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

Vilniaus Krašto Lietuvių 
S-gos Chicagos Skyriaus 

susirinkimas

šimtu nuošimčių.
Vincas Valkavickas padarė 
pranešimą apie skyriaus ka-sos 
stovi. Iš kasininko pranešimo 
matyti, kad 1971 metų bėgoje 
turėta gražaus pelno. Skyrius 
nekrauna tūkstančių į banką, 
laiko tam tikrą sumą atsargo
je, o likusius paaukoja kokiam 
tikslui, arba ką nors naudingo 
nuperka ir reikalingam paau
koja.

Revizijos komisijos pirmi
ninkas Antanas Stankus, per
skaitė revizijos aktą, su išva
da, kad skyriaus kasos knyga 
vedama tvarkingai, visi paja
mų ir išlaidų pateisinamieji 
dokumentai yra pilnoje tvar
koje. Diskusijos dėl praneši
mų buvo gyvos, be užpuolimų 
ar stiprios kritikos. Kritikų 

bet nusiteiki-

Susirinkimą pradėjo pirmi
ninkas Juozas Lekas. Pasvei
kino susirinkusius narius, ta
ręs trumpą įžanginį žodį, pa
kvietė prezidiumo pirmininku 
Petrą Stakauską, sekretore 
Stefaniją šukelienę.

Pirmininkas Petras Stakaus- 
kas pateikė susirink? m ui dar
botvarkę iš 10 punktų. Susi
rinkimas darbotvarkę prieini 
be pataisų vienbalsiai. Meti
nis protokolas buvo perskaity
tas eiliniame susirinkime, to
dėl jis šiandien neskaitomas. 
Iš pirmininko pranešimo ma
tyti, kad 1971 metų skyriaus 
veikla buvo darbinga ir naši. 
Veiklos planas Įvykdytas visu‘yra labai daug,

Kas tik turi gerą skoni, 
Viską perka pas Lieponį!

FURNITURE CENTER, INC.
6211 So. Western, PR 8-5875 
Vedėfas J. LIEPOMIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom mzo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai

Marquette Pk.

Kasininkas:mo visuomeniniam darbui vi
sai mažai. Jie tik žino kitus 
kritikuoti, o Įsipareigoti dar
bui visai nenori.

Buvo kilęs klausimas dėl 
naujos valdybos sudarymo. 
Buvęs ilgametis pirmininkas 
Juozas Lekas Į valdybą įeiti ne 
besutiko. Tam pateisinti jis 
nurodė rimtas priežastis.

Į naują, 1972 metų valdybą 
balsų dauguma išrinkti: Vincas 
Valkavickas, Irena Sekmokie
nė, Pranas Aglinskas, Tadas 
Sparkis, Antanas Stankus ir 
Kazys Maldėnas. Kandidatai: 
Petras Stakauskas ir Stefanija 
šukelienė: Revizijos komisi
ją sudaro: Aleksandras Dun
dulis, Vanda Gasperienė ir Do
natas šukelis. Naujai išrink
toji valdyba pasiskirstė parei
gomis sekančiai: Pranas Ag
linskas — pirmininkas, Anta
nas Stankus — vicepirminin
kas, Irena Sekmokienė — sek 
retorė, Vincas Valkavickas — 
kasininkas, Tadas Sparkis — 
parengimų vadovas ir Kazys 
Maldėnas — parengimų vado
vas. Valdyba išrinkta iš žino
mų visuomenės darbuotojų, 
reikia manyti,
veikla nesusilpnės. Linkėtina 
jiems 
mingo ir darbingo susirinkimo, 
Irena Sekmokienė ir Vanda 
Gasperienė parengė kavutę. 
Ačiū joms už vaišes. ASta.

kad skvriaus
V

*
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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 pastų reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrištą) už $2.00.

geros sėkmės. Po sėk-

1739 So. Halsted Street Chicago 8, UI.

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

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

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

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

Skausmas krūtinėje?
Skubėk i ligoninę!

Northwestern universiteto me
dicinos profesorius Dr. Oglesby 
Paul, vadovaujantis Chicagos 
kardiologas, perspėja, jei krūti
nėje pradedi jausti negerumą 
— nieko nelaukęs skubėk į ar
timiausią ligoninę, į greitosios 
pagalbos (emergency) skyrių.

Daugumas tokių simptomų 
gali būti “netikras aliarmas”, 
bet ir gali būti tikras ir širdies 
ataka gali sekti greitu laiku. 
Tas laikas gali būti per trumpas 
pas savo namų gydytoją. Apie 
pusė visų koronarinių mirimų 
įvyksta per 15 (minučių nuo 
simptomų pasirodymo, sako Dr. 
Paul.

Daugeliu atvejų “negerumas” 
krūtinėje aiškinamas kaip vi
durių nevirškinimo simptomas. 
Publika mano, kad atakos sim
ptomas turi būti aštrus skaus
mas krūtinėje kaip peilio dū
riai. Tikrumoje, sako Dr. Paul,

tas skausmas yra bukas, sun
kus, spaudžiantis jausmas. Dr. 
Paul tą jausmą vadina “dis
comfort” (negerumu, nepato
gumu).

Jei tokį negerumą lydi pra
kaitavimas, tai yra ženklas, 
jog negalima gaišti laiko.

Turi būti patyrusi. Reikalingos re
komendacijos. Artima šiaurinės Chi
cagos apylinkė. Dviejų suaugusių 

šeima.
Yra daugiau tarnautojų.

Tel. DE 7-5483

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

PRospect 8-22336455 So. Kedzie Ave.
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

Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

kitokį blankai.
v. —

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir įrengimai

— Richardas Rapnikas gyv. 
Brighton Parke, papasakojo, 
kad praeitų sekmadienį apie 
11 vai. vakare, jam laukiant 
autobuso, 34 ir Archer gatvių 
kampe, du stambaus sudėji
mo, tamsios odos, atrodė mek 
sikiečiai, vyrai, grasindami pis 
toletu iškratė kišenius. Atėmė 
pigi] laikrodėlį ir piniginę su 
keliais doleriais. Įvykį matė 
daug pravažiuojančių, bet nie
kas nepadėjo nuo plėšikų apsi
ginti.

— Vykstant į Balfo pikniką, 
kuris Įvyks šio birželio mėn. 18 
d. (sekmadienį), Bucho sody
boje, Willow Springs, Illinois, 
svečiams savo maisto bei gėri
mų iš namų nereikės vežtis, 
nes piknike bus pakankamai 
visko prigaminta. Visuomenė 
kviečiama gausiai dalyvauti.

— Inž. Kęstutis K. Miklas, 
UBĄ - BATUNo metinėje kon
ferencijoje, kuri įvyko gegu
žės 21 d. New Yorke, buvo iš
rinktas UBĄ - BATUNo prezi
dentu antram terminui. Iš lie
tuvių pusės į BATUNo direk- 
toriatą taipgi išrinkti — Helen 
Kulber ir Benius Budrevičius, 
o i direkforiatą antrininkais — 
prel. Jonas Balkonas, P. A., 
Dalia Bulgarytė ir Nastutė Um- 
brazaitė. Kontrolės komisijoje 
lietuvius atstovauja Peter Wy 
fenus.

— JAV Lietuviiį Bendruome 
nės Centro Valdyba paskyrė 
Batunui 160 egz. antrosios lai
dos “The Violations of Human 
Rights in Soviet Occupied Lit
huania”. ši leidinį BATUNas 
perduos visoms atstovybėms 
prie Jungtinių Tautų.

— Tautinių Šiokių Šventės 
užsienio šokėjų pasirodymų ir 
Talentu vakare, kuris ivvks 
iepos mėn. 1 d., Marijos Aukš

tesniosios Mokyklos auditori
joje, pirmą kartą Amerikoje 
pasirodys Vokietijoje išgarsė-

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

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusi, knyga. Kaina §1.50

Gave pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

1 — NAUJIEM©*, CHICAM t, ILL,— FRIDAY,'JUNE 2, 1072

New Mexico gubernatorius Bruce King (viduryje) aplankė vietovę 
dykumoje, kur buvo sukamas filmas "The Cowboys". Kairėje stovi 
aktorius John Wayne, o dešinėje filmo direktorius Mark Rydell.

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

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

N A U J IE N OS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

ii

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

10% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421
6200 So. WESTERN AVE.

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. — 7766888
Anicetas Garbačiauskas, sav

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapiniu sklypai pard.

TAUTINĖSE KAPINĖSE 
geroje ir gražioje vietoje, par

duodamas 4 kapams sklypas 
už 600 dol. 

Tel. 325-4838

jusi populiarios muzikos daini 
ninkė Lena Valaitytė. Solistė 
su dideliu pasisekime neseniai 
yra koncertavusi Prancūzijoje 
ir Japonijoje.

— Vilniaus Krašto Lietuvių 
S-gos Chicagos Skyriaus eili
nis narių susirinkimas įvyks 
1972 m. birželio mėn. 4 d. 3 vai. 
p. p. Jaunimo Centre, klasėje.

J. Sekmokienė, sekr.

— Rasčiausko vadovaujamos 
American Travel bendrovės 
pirmoji 35 žmonių ekskursija 
išskrido į Lietuvą ir pasiekė 
Maskvą. Ekskursantai prabus 
Lietuvoje 11 dienų.

— L. V. S. “Ramovės” Chi
cagos skyriaus narių susirinki
mas įvyks birželio mėn. 4 d. 
sekmadienį, I vai. Jaunimo 
Centre, Meno Muziejaus sa
gėje. Tuojau po susirinkimo 
2rą vai. toje pat salėje, kavutė. 
Sonios birutietės, ramovėnai 
ir jų svečiai kviečiami gausiai 
dalyvauti.

♦ Dail. Vlado Vaitiekūno 
darbų parodos uždarymas įvyks 
penktadienį, birželio 2 d. 7 vai. 
vak. Lietuviu Tautiniuose na
muose, 6422 So. Kedzie Avė.

(Pr).

-*■ Balfo Chicagos apskrities 
piknike, kuris įvyks šio birže
lio mėn. 18 d. (sekmadienį) Bu
cho sodyboje, Willow Springs, 
Illinois, atvykusioms svečiams 
troškulio nereikės kentėti, nes 
veiks 3 barai su įvairiais gėri
mais. Visuomenė maloniai kvie
čiama dalyvauti. Savo atsilan
kymu pa remsite Balfo veikla.

(Pr).

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

K. Ramanausko orkestras. Pra
džia 12 vai. dieną.

Klubo Valdyba
(Pr).

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
'NAU HENOSE”, — TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
3201% W. 95th St.

GA 4-3654

t ne anc Casualty Comoa/v

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 
Pardavimas ir Taisymas 

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

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobllty draudimai.

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

tvne-ups ir t. f.
4324 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch.r
Chicago, III. 60631 Tol. YA 7-5980|

SARA IR MARIA
Pasako ateitį ir pataria 

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

9222 NORTH GREENWOOD AVE.
DES PLAINES, 

kitoj gatvės pusėj nuo Golf Mill 
Shopping Center, Niles.

Kalba keliomis kalbomis.

Į

SKAITYK PATS IR PARAGINA
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

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

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

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

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu, alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik $27,900.

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

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

ŽMOGUS BE NAMŲ — 
TAI MEDIS BE LAPŲ

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

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

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

2 AUKŠTŲ MŪRAS, čia liuksus 
butas ir modernios biznio patalpos. 
50’ sklypas. Garažas. Galimos pa
jamos apie' S6,500 ~ metams. Kaina 
$45,000

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

APIE 16 METU geras 2 butu mūras 
ir 2 auto garažas. Marquette Parke. 
Platus lotas. Atskiri gazo šildymai. 
Greit kalima užimti. $37.500.

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

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. Marquette Parke. 
$26 600.

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

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

MŪRINIS BUNGALOW. 3 miega
mi, 12 metų, 30’ sklypas, 55-ta ir 
Massassoit. S28.500

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 prie 55-tos ir Cali
fornia. Ave. £54.500.

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

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

TEL. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatai! senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
afr-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”




