
Saulėta, dieną 85°, naktį 60 
Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:23. THE LITHUANIAN DAILY NEWS

fto First stnd GtM&st D&tį ta

The UtLuaiuas Daily N-w» 
PuhJ.'*h*J by The Lithuanian New* Publishing Co~ Ida

1739 So. Halsted Street, Chicago, DL 60608
_____________ HAymartet 1-6100_____________
Ov<r Ont Million Lithuanian In The United Stats*

Chicago, Ill. — Ketvirtadienis, Birželio-June 8 d., 1972 m.

A

Kaina 15c

KELIA PARTIJAI R
UŽSIENIO UKRAINIETIS PADĖJO 
IŠAIŠKINTI RUSU PRIEŠUS KIJEVE 
MASKVA. — Sovietų spauda pirmą kartą oficialiai aprašė 

įvykius Ukrainoje, kur jau seniai vyksta tautinis judėjimas, pri
vedęs prie masinių suėmimų ir kratų šių metų sausio mėnesį. Uk
rainiečių kova prieš rusinimą rišama su ukrainiečių emigrantų 
veikla užsienyje. Praėjusį šeštadienį Kijevo “Ukrainskaja Prav
da” paskelbė smulkesnių žinių apie vadinamą Dobošo bylą. Penk
tadienį Doboš, 24 metu ukrainietis, buvo paleistas iš kalėjimo, 
kur jis praleido 5 mėnesius. Jis į Kijevą buvo atvykęs iš Bel
gijos, kur jis gyvena. Sovietų pareigūnai šeštadienį jį įsodino į 
lėktuvą, skrendantį į Briuselį ir išsiuntė iš Sovietų Sąjungos. 
Prieš tai Do bošas turėjo atsakinėti į spaudos atstovų klausimus 
spaudos konferencijoje.

Ukrainoje ilgai bus svarsto
ma, ar Jaroslav Doboš buvo ko
munistų provokatorius, atsiųs
tas iš užsienio išaiškinti Ukrai
nos laisvės kovotojų, ar jis tik 
palūžo Kijevo kalėjime tardy
mo metu. Jo suėmimas ir uk
rainiečių veikėjų išaiškinimas 
padarė laisvės kovai didelių nuo
stolių. Tik jį suėmus, sustojo 
ėjęs pogrindinis ukrainiečių laik
raštėlis “Ukrainsky Visnyk”, ku
rio nuo 1970 m. pavasario buvo 
pasirodę penki numeriai. Tuo 
pačiu metu Ukrainoje buvo su
imti 23 žmonės ir apkaltinti 
priešsovietine veikla, valstybės 
šmeižimu. Suimtų tarpe buvo 
Viačislav čornovill, pagarsėjęs 
užsieniuose savo knyga “Corno- 
vilio laiškai”.

Kijevo spaudos konferencijo
je Doboš papasakojo, kad jis bu
vęs atsiųstas į Kijevą emigran
tų grupės — l’krai nieč.ių _Tauti- 
nės Organizacijos, kuri jam įsa
kiusi susisiekti su penkiais Uk
rainos veikėjais. Jų pavardės: 
Ivan Svitličny, literatūros kri
tikas, Zinovija Franko, Leonid 
Seleznenko, Ana Kocurova ir 
Stefanija Gulyk. Sobošas turė
jęs papasakoti minėtiems ukrai
niečių veikėjams apie užsienio 
tautiečių veiklą, turėjęs nuvežti 
jiems pinigų, kai jie sustiprintų 
savo veiklą prieš sovietų siste
mą. Padaręs kontaktus, jis tu
rėjo grįžti į Briuselį, atsivež- 
damas Karavanskio knygos 
rankraščius. Karavanskis yra 
žinomas ukrainiečių laisvės ko
votojas, daug metų iškentėjęs 
sovietų kalėjimuose ir darbo sto
vyklose.

“Ukrainskaja Pravda”, apra
šydama pasikalbėjimą su belgų 
studentu Jaroslavu Dobošu, pir
mą kartą oficialiai pripažino, 
kad Ukrainoje veikia naciona
listinis judėjimas, su kuriuo ry
šius palaiko ir užsienio . ukrai
niečiai.

Amerika mažiau 
rems J. Tautas

NEW YORKAS. — Valstybės 
departamentas išsiuntinėjo vi
soms JAV agentūroms Jungti
nėse Tautose memorandumą, ku
riame nustatoma nauja taupu
mo politiką. Amerika siekia su
mažinti savo įnašą į JT finan
savimą ir naujiems projektams 
tik tada skirs lėšų, jei atitinka
mai bus sumažinami senų pro
jektų biudžetai.

Memorandume pabrėžiama, 
kad narių mokėjimai Jungti
nėms Tautoms turės būti nusta
tomi ne pagal atskiros valstybės 
pajėgumą mokėti, bet pagal to
je organizacijoje turimą įtaką 
ir gaunamą iš jos naudą.

Amerika iki šiol sumokėdavo 
31.5% visų JT išlaidų. Dabar 
siekiama riboti įnašus iki 25%. 
Memorandume siūloma taupiau 
elgtis, mažinti keliones, nerei-

IŠ VISO PASAUįJO

WASHINGTONAS. — Birže- 
lio 23 d. į Kiniją išvyksta du 
kongreso nariai: Gerald Ford ir 
Hale Boggs su žmonomis ir 
valstybės departamento parei
gūnu.

PARYŽIUS. — š. Vietnamo 
delegacijos vadas pareiškė, kad 
jis sutiktų slaptai derėtis su 
prezidento patarėju Kissingeriu, 
jei tas atsivežtų naujų pasiū
lymų ir pradėtų oficialias Viet- 
namo-Amerikos derybas Pary
žiuje.

SALISBURY. — Rodezijos an
glių kasyklos sprogime ne visi 
darbininkai žuvo. Vakar buvo 
surasti aštuoni sunkiai sužeisti, 
bet gyvi. Dar nežinomas 466 
darbininkų likimas. Sprogimas 
.vięnpj^^asyMosi.šąęhtoj>ęL,. bu
vęs toks smarkus, kad iš kasyk
los, lyg artilerijos pabūklas, iš
šovęs lauk gan sunkias mašinas.

JERUZALĖ. -— Izraelio vy
riausybė mokės . Tel Avivo ae
rodromo skerdynėse žuvusių gi
minėms pilnas pensijas, apie 120 
dol. per mėn. Našlės gaus pen
siją iki mirties, vaikai — iki 19 
metų amžiaus. Vaikai gaus po 
1.200 dol. kaip vestuvių dovaną. 
Sužeistieji bus gydomi veltui. Iš 
24 žuvusių, 16 buvo portorikie- 
čiai, vienas kanadietis, kiti — 
izraelitai.

WASHINGTONAS. — Kelei
vinių lėktuvų pilotų unija pa
skelbė boikotą tiems kraštams, 
kurie neteisia ar neišduoda lėk
tuvų pagrobėjų. Boikotas pir
miausia liečia Kubą ir Alžirą. 
Unija kreipėsi į prezidentą Ni- 
xoną, prašydama jo uždrausti 
Amerikoje nusileisti lėktuvams 
tų kraštų, kurie pritaria oro 
piratų veiksmams ir juos padrą
sina. Pilotai bandy’s i boikotą 
Įjungti mechanikų ir kitas uni
jas.

LOS ANGELES. — Transpor
to sekretorius John Volpe pareiš
kė, kad britų-prancūzų bendrai 
statytas supersoninis lėktuvas 
Concorde yra toks triukšmingas 
ir orą teršiantis, kad greičiau
siai jam nebus leidžiama skrai
dyti virš Amerikos ar nusileisti 
jos aerodromuose.

NEW DELHI. — Indija leido 
šeikui Abdulai, Kašmiro musul
monų vadui, sugrįžti į Kašmirą, 
kur jam būdavo draudžiama gy
venti, nes jis reikalaudavo ple
biscito ir siekė prisijungimo 
prie Pakistano.

CAPE KENNEDY. — Penta
gonas nutarė studijuoti naiki
nančių satelitų sistemos statybą. 
Tie satelitai galėtų erdvėje pa
sivyti, atpažinti kitą satelitą ir 
reikalui esant jį sunaikinti. Spė
jama, kad sovietai jau turi tokių 
satelitų programą.

kalingus suvažiavimus ir visas, 
išvengiamas protokoląvimo išlai
das.

Buvęs Ceyionas, dabar pa- 
vadintas Šri Lanka vardu, 
turi 25,332 kv. myliu plotą 
ir 12.5 mil. gyventoju. Sa
la yra mažesnė už Pietinę 
Karoliną. Šri Lanka eks
portuoja daug arbatos, gu
mos ir kokoso riešutu. Ne
seniai Šri Lanka pasiskel
bė nepriklausoma nuo bri

tu karūnos respublika.

-STOKHOLMU KONFERENCIJA PRIEŠ- 
NUODINGŲ CHEMIKALŲ NAUDOJIMU

STOKHOLMAS. — Pasaulio aplinkos teršimo konferencijo
je priimtas atsišaukimas į visas pasaulio valstybes ątsargiau 
elgtis su Įvairiais chemikalais ir nuodingais mineralais, kurie gali 
pakenkti aplinkai. Išsamų ir statistika pagristą pranešimą pa
darė Japonijos delegacija. Ji pranešė, kad plačiai naudojamas 
chemikalas polichlorinated biphenil, trumpai vadinamas PCB, 
susargino šiais metais 1,081 žmogų. Chemikalas plačiai naudoja
mas dažuose, elektros vielų izoliacijoje ir kituose pramonės ga
miniuose.

Japonai paskelbė naują ligą 
“itai-itai”, kuri veikia žmogaus 
kaulus ir kuri sukeliama kadmi- 
jaus metalo nuodais. Iš švino, 
sidabro ir cinko kasyklų kadmi- 
jus pateko Į vandeni ir Į ryžių 
laukus. Iš 132 susirgusių, 32 
mirė.

Japonijoje gyvsidabrio nuodai 
užnuodijo žuvis ir vėžiukus Mi
namata Įlankoje. Sirgo 181 žmo
gus, iš kurių 52 mirė. Gyvsida
bris, patekęs su žuvimi Į nėš
čios moters kūną, paveikia kū
dikį ir jis gimsta beprotis, nu
statė japonų daktarai.

Konferencija prisiminė ir gyv
sidabrio aukas Irake, kuris ga
vo kviečių seklų, tačiau jas ėmė 
naudoti maistui. Rezultate mirė 
virš 1.000 žmonių, o dar daugiau 
liko ligonys.

žmonės, ypač, vadinamose, ci
vilizuotose valstybėse sunaudo
ja daug Įvairių chemikalų, ku
rių žala ar nauda nėra aiškiai 
nustatyta. Vakar Amerikos 
maisto ir vaistų administracija 
paskelbė, kad ji nutarė išimti iš 
“saugių” maisto priedų “carra
geenan” adityvą. Išaiškinta, 
kad tos substancijos didesni kie
kiai gyvuliuose pasireiškia gimi
mo defektais. Amerikoje šio 
raudonų jūros žolių ekstrakto 
per metus sunaudojama 4 mili
jonai svarų. Juo tirštinami šo
kolado produktai, išgarinto pie
no, ledų, dietinių gėrimų, py
ragų kremų ir kūdikių maisto 
gaminiai. Ateityje jis bus už
draustas naudoti.

Praeityje panašiai buvo iš
aiškinti ir pripažinti kenksmin-

VFLUy$ĮOS ŽINIOS
♦ Amerika jau penktą kartą 

atsisakė Paryžiuje derėtis su 
Hanojaus ir Viet Congo atsto
vais, kol jie parodys, kad tikrai 
nori rimtai derėtis.

+> Londono biržoje aukso kai
na pakilo iki 65 dol. už unciją. 
Ziuricho biržoje sklinda gandai, 
kad prezidentas Nixonas Mas
kvoje padarė slaptų susitarimų. 
Dėl to aukso kainos pakilusios 
iki rekordinio lygio.

♦ JAV armija pakėlė Į gene
rolo laipsnį dar 5 negrus. Dabar 
armijoje bus 9 juodi generolai.

Illinois atstovas Roman Pu- 
cinski pasiūlė Įstatymą, kuris 
griežtai baustų visus nusikaltė
lius, kurie vykdydami nusikalti
mą turėjo šaunamą ginklą.

♦ Atstovų Rūmų komitetas 
laukė atvykstant ' dainininko 
Frank Sinatra, tačiau jis išvyko 
į Londoną. Komitetas nori ap
klausinėti jį apie jo ryšius su 
gangsteriais.

♦ š. Vietname JAV lėktuvai 
sunaikino geležinkelio depą ir 
plento tiltą vos 25 mylios nuo 
Kinijos sienos. Lėktuvai kitose 
š. Vietnamo vietose sudaužė dar 
5 tiltus ir nuskandino 61 laivą. 
Iš viso padaryti 272 užskridimai.

gaiš DDT, cyklomatai ir eilė ki
tų gaminių. Stokholmo konfe
rencija ir siekia apvalyti pasau
lį nuo kenksmingų chemikalų 
naudojimo, sustabdyti žmonių ir 
gyvulių, paukščių ir žuvų nuodi
jimą.

Sihanoukas sieks 
visos Kambodijos 
PEKINAS. — Buvęs Kambo

dijos valdovas Sihanoukas pa
reiškė pasikalbėjime su NYT at
stovu, kad jis nepritaria jokiai 
naujai Ženevos konferencijai In- 
dokinijos klausimu. Jis neleis 
Kambodijos suskaldyti Į Lon No
lo Kambodiją ir jo jėgų valdo
mą Kambodiją. Nauja Ženevos 
konferencija galėtų padalinti 
Vietnamą į tris dalis: Saigono, 
Hanojaus ir Viet Congo. Laosą 
tokia konferencija padalintų į 
vakarinį ir rytinį Laosą.

Sihanoukas pareiškė, kad 
Kambodijos karininkai dažnai 
parduoda Amerikos ginklus ko
munistams. Jo kariuomenė Kam 
bodijoje dabar turinti daugiau 
amerikiečių ginklų, negu kinų 
gamybos.

Princas Sihanoukas pareiškė, 
kad prezidentui Nixonui lankan
tis Pekine, premjeras Chou En 
Lai bandė suvesti prezidentą su 
juo, Sihanouku, tačiau Nixonas 
atsisakęs su juo susitikti.

Mažos tautos drąsa
“Lietuva sukyla prieš Mask

vos režimą” — ““Priešsovieti- 
niai sprogimai Sovietų Sąjungo
je” — stambiom antraštėm geg. 
22 skelbė Neapolio pagrindinis 
dienraštis “Roma”, žinios pa
teiktos dienraščio pirmame pus
lapy. ir kitas straips
nis apie “Mažos tautos drąsą” 
(apie tautą, jos okupaciją, Vil
nių, santykius su. lenkais irkt.). 
Str. autorius — Matio Tramon
tane. Čia pat Įdėtas, per dvi skil
tis, ir Lietuvos žemėlapis pavaiz
duoja pilnutinę etnografinę Lie
tuvą, ne tik su Kaunu, bet ir 
su Vilnium bei kitais didesniais 
ir mažesniais miestais. (E)

Triumfo kelionė
LOS ANGELES. — Teismo 

išteisinta negrė komunistė An
gela Davis šią savaitę pradės 
trijų savaičių kelionę po Ameri
kos miestus, kur ji dėkos savo 
rėmėjams, parėmusiems jos gy
nybą teisme pinigais ir morali
ne parama. Biržulio 29 d. An
gela Davis bus New Yorke, kur 
masinis politinis mitingas Ma
dison Square Garden bus paį
vairintas plačios apimties kon
certu. su daug baltų ir juodų 
scenos bei TV žvaigždžių.

Po šio pasivažinėjimo po 
Amerikos miestus, išteisinta ko
munistė išvyks atostogų — še
šioms savaitėms Į Sovietų Są
jungą ir Bulgariją.

Ar kinai siunčia 
narkotikus i JAV?
HONG KONGAS. — Marinų 

atsargos generolas I>ewis Walt, 
kuriam senatas pavedė išaiškin
ti narkotikų prekybos Azijoje 
kelius, pareiškė spaudos konfe
rencijoje, kad jo sudaryta komi
sija nerado jokių Įrodymų, kad 
Kinija būtų Įvelta narkotikų pre
kyboje ir nelegaliame narkotikų 
siuntime Į Ameriką. Jis neturįs 
jokių Įrodymų, kad Hong Kon
gas būtų didesnis narkotikų pre
kybos ir jų paskirstymo centras.

Senato pakviestas, gen. Walt 
lankėsi Japonijoje, Taivane, P. 
Korėjoje ir dar žada aplankyti 
Tailandiją, P. Vietnamą ir Iao- 
są.

NUOSAIKŪS DEMOKRATAI BIJO, KAD 
BUS PRARASTA PERSVARA KONGRESE

WASHINGTONAS. — Nuosaikieji demokratų partijos nariai 
susirūpinę, kaip sustabdyti Pietinės Dakotos senatorių George Mc
Govern, kuris ir vėl laimėjo pirminius rinkimus keturiose valsti
jose. Kalifornijoje jis laimėjo 271 delegatą i demokratų konven
ciją, 17 delegatų jis laimėjo savo gimtinėje Lakotoje, 10 — N. 
Meksikoje ir apie 70 New Jersey valstijoje. Jis iš viso jau turi 
virš 900 jam įsipareigojusiti delegatų, toli pralenkdamas kitus de
mokratų partijos kandidatus į prezidento vietą. Ji ĮŲ 
turi vilties konvencijoje būti nominuotas pirmame bals,.

Nutarta piketuoti 
sovietų parodą

ČIKAGA. — Antradienį Ame
rikos. Lietuviu Tarybos būstinė
je Įvyko lietuvių • organizacijų 
atstovų ir laikraštininkų susirin
kimas, kuriame buvo aptarti bai
siųjų birželio Įvykių minėjimo 
planai. Susirinkimui pirminin
kavo J. Jasaitis, lietuvių at
stovas Čikagos Pavergtųjų Tau
tų komitete. Prezidiume buvo 
R. Staniūnas, Čikagos Lietuvių 
Tarybos vicepirm. ir R. Kronas, 
LB Čikagos Apygardos pirm.

Ryšium su Sovietų Sąjungas 
liaudies meno parodos atidary
mu Čikagoje nutarta šiais me
tais birželio minėjimų neruošti, 
bet visą energiją nukreipti Į tos 
parodos piketavimą ir demon
stracijas prie Field Museum of 
Natural History rūmų. J. Ja
saitis pranešė, kad piketavimė 
dalyvaus visų komunizmo ;pas 
vergtų tautų žmonės. Čikagos 
komitetas lietuvių grupei pasky
rė pačias sunkiausias pirmas pa
rodos dienas, nes Čikagoje tarp 
kitų tautybių vyrauja nuomo
nė, kad lietuviai yra geriausiai 
organizuoti ir geriausiai pasiro
dys.

Kalbėtojai priminė, kad Los 
Angeles lietuviai tikrai atkreipė 
amerikiečių dėmesį, piketuoda
mi tą pačią sovietų parodą sa
vo mieste. Čikagoje jau susiriš
ta su didžiųjų laikraščių, tele
vizijos ir radijo stotimis bei gau
tas miesto leidimas organizuoti 
protesto piketus.

Demonstracijoje bus naudoja
mi Altos paruošti ir kitų or
ganizacijų ruošiami plakatai, 
kurie iškels sovietų nusikaltimus 
pavergtoms tautoms, pristatant 
juos, kaip “Real Art of Soviets”.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
|pirm. dr. K. Bobelis pranešė su
sirinkusiems, kad susisiekus su 
valstybės departamentu, gau
tas pareiškimas, kad amerikie
čiai yra laisvi žmonės ir gali 
reikšti savo nuomonę Įvairiomis 
teisėtomis priemonėmis, todėl ir 
lietuvių ruošiamas parodos pi- 
ketavimas yra priimtinas. Altą 
kreipėsi Į kardinolą Cody, pra
šydama jo raginti visų katalikų 
parapijų vadovus atžymėti bir
želio 18 d. kaip lietuvių katali
kų gedulo dieną. Marquette par
ko lietuvių bažnyčioje tą sek
madienį Įvyks iškilmingas “Re
quiem”. Kreiptasi Į Illinois po
litikus, kad ir jie padarytų pa
reiškimus lietuviams skaudžiu 
dienų proga.

Visi susirinkime kalbėjusieji 
pabrėžė, kad tik vieningas ir 
gausus lietuvių pasirodymas ga
rantuos sovietų propagandinės 
parodos piketavimo pasisekimą 
ir išreikš lietuvių tautos kovos 
už laisvę jausmus.

Pabrėžtina, kad susirinkimo 
daugumą sudarė jaunosios kar
tos atstovai.

Amerikos vidaus politikos 
spertai ir spaudos komentatoriai 
negali atsistebėti sen. McGovern 
pasisekimais pirminiuose balsa
vimuose. Jokie opinijos stebėto
jai ir pranašautojai jam nedavė 
jokių šansų. Jo neremia darbo 
unijos, jo nemėgsta reguliarios 
demokratų partijos vadai, jis 
neturi negrų pasitikėjimo. Jis 
tačiau laimi delegatų balsus pir
miniuose rinkimuose. Jo orga
nizaciją sudaro radikalios jau
nimo grupės ii' žuvusio sen. Ro
bert Kennedy patyrę rinkimų 
kampanijos organizatoriai.

Birželio 20 d. pirminiai rinki
mai Įvyks New Yorke, čia u.lc- 
Governas irgi tikisi laimėti dau
gumą delegatų, kurių yra 278. 
Delegatų skaičiumi po McGovern 
eina gubernatorius Wallace, pra
lenkdamas sen. Humphrey ir 
sen. Muskie.

Houstone suvažiavo demokra
tai gubernatoriai ir tarėsi, ką 
daryti, kad McGovernas negau- 
tų noniinacijos: -Senator?nsrišgir 
dėjęs apie gubernatorių planus, 
pats atvyko i konferenciją ban
dyti paveikti Įtakingus demo
kratus. kad jie prieš ji nekovotų. 
Demokratai bijo, kad radikalios 
McGovern mintys ir siūlomos 
reformos visai atstums balsuoto
jus nuo demokratų ir visus de
šiniuosius demokratus privers 
balsuoti už Nixona. Tada demo
kratai prarastų ne tik preziden
tūrą, bet gali prarasti senatą ir 
Atstovų Rūmus bei gubernatū- 
ras.

Sen. McGovern savo kampani
ją remia kalbomis prieš Vietna
mo karą. Jis reikalauja suma
žinti lėšas gynybai, kalba apie 
mokesčių Įstatymų reformas ir 
šalies turtų lygesnį paskirsty
mą. Jis Įrodinėja, kad balsa
vimas už Humphrey ar Muskie 
nepakeis reikalo, nes jie ves pa
našią politiką, kaip vedė John- 
sonas ar Nixonas. Tik jis galįs 
radikaliai pasukti Ameriką Į 
taiką, pilną Įdarbinimą ir rei
kalingas reformas. Yra tokių 
demokratų, kurie galvoja, kad 
McGovern, pasirinkęs kuri nors 
pietietį viceprezidentu (minima 
atstovo Wilbur Mills pavardė) 
galėtų laimėti lapkričio mėn. rin
kimus. su sąlyga, kad nedarbas 
nemažėtų, kainos kiltų ir Viet
namo karas toliau eitų pilnu 
tempu. Tuo atveju prezidentui 
Nixonui būtų sunkumų, nes žmo
nės daugiau susirūpinę infliaci
ja ir darbo stoka, negu kelionė
mis i Pekiną ar Maskvą. Prieš 
rinkimus demokratų kandidatas 
turėtų suvienyti demokratų par
tijos šakas. Kitaip jis jokių vil
čių negali turėti.

WASHINGTONAS. — Ameri
kos šelpiamųjų skaičius praėju
sį sausio mėn. padidėjo 60,000, 
tačiau šalpai išleistos sumos su
mažėjo. Taip Įvyko todėl, kad 
sumažėjo išlaidos šelpiamųjų 
sveikatos patarnavimams. Sau
sio mėnesį šalpai išleista 1.54 
bil. dol.



JURGIS JANUŠAITIS

VOKIETIJOS, KANADOS IR PIETŲ 
/ MERIKOS JAUNIMO KONCERTASL w * y

L epos mėn. pradžioje Chį- vakaro. O kokią programą
cagoįe vyksta dideli ne eiliniai matysime?- * - * - * ’• .»«#*» • i -*-**. •
lietuviškojo gyvenimo Įvykiai Ji būsianti visai nauja, įdo- 
- - laisvojo pasaulio lietuvių mi, ją atliks Vokietijos, Ka- 
IV tautinių šokių šventė ir II mados ir Pietų Amerikos jau-
Pasaylio lietuvių jaunimo kon nimas.
gresas. Abu Įvykiai riejlą dpau- Turęsijnp progos koncerte 
ge, abu Įvykiai sudomino lais- sutikti Leną Valaitytę, pramo- 
vo’o pasaulio jaunimą ir abųįginės muzikos ir dainų soljs- 
Įvykiai turi savo paskirtis. 1 tę. Ji atvyksta iš Vokietijos.

S>iuo atveju kalbame apie
Laisvojo pasaulio lietuvių IVj 
tauinių šokių šventės pietų?
ivvkstąnti tikrai įdomų kon
certą.

Po vieno posėdžio griebiu 
komiteto vicepirmininką 
Modestą. Kiek susirūpinę 
čiau su glėbiu planų. Jo rūpes
tis — liepos mėnuo. 1 dieną, 
šeštadienį, prieš tautinių šo
kių šventę, Marijos aukšt. mo

‘Ji gražiai reiškiasi vokiečių 
scenoje. Yra dainavusi Pran
cūzijoje. Italijoje, Japonijo
je ip, žinoma, daug daĮųuoja 
Vokietijoje. Yra išleidusi vo
kiečių kalba savo d^bų plokš
telę. Girdėjome nesenai vieš-

>Š Izraeliu, o <|abar turėsi
me susipažinti su yješnią įš Vo
kietijos — Leną Valaitytę.

j Girdėsime Montreąlįp jąu- 
Į nimo ansąmblĮ “Gintarą” su

Chicagos lietuviai protestavo prieš soviety karo jėgų terorą okupuotoje Lietuvoje. Paveiksle matope Chi
cago; Bendruomenės pirmininką inž. Kroną, kalbanti susirinkusiems lietuviams. Kalbas pasakė garbės 
konsule Juzė Dauivardienė, Alto pirmininkas Dr. Kazys Bobelis, lietuvių vyskupas Vincentas Brizgys ir 
kiti. Gavus žinią apie jaunuolio Romo Kalantos susidesinimą Kaune, protestui susirinko ir visą Mar

quette Parką apėjo minios lietyviu.
Foto V. Noreikos

rinkimas darė žygius nuo Rock- 
fordo organizacijų — pasiun
tė prez. Nixonui 6 telegramas Į 
Maskvą, kol jis lankėsi tenai ir 
15 telegramų Amerikos senato
riams, kad užtartų pavergtą oku
puotą Lietuvą, sustabdytų ne
žmoniškus persekiojimus.

Tas darbas buvo baigtas apie 
12 vai. nakties. Padaryta vis
kas kas galima laisvoje šalyje 
Amerikoje. žvalgas

CLEVELAND, OHIO
Birželio išvežimų minėjimas
Lietuvos okupacijos — tra- 

gingųjų birželio Įvykių minėji
mas Įvyksta Clevelande ŠĮ sek
madienį, birželio mėn. 11 d. 
sekančiai:

10:30 vai. ryto šv. Mišios už 
pavergtą Lietuvą — Šy. Jurgįo

lietuviu
Paųiąldy metu giedru Čiurlio
nio amjąiųbįi^.

yąL . jpiuė-
jimąą §y. JuĄ-gip parapijas ga
lėję. ną^įys ijępš
.Centro KoudMQ Rini?- 
das Kasulaitis ir Aųierican In
dependent Party kandidatas Į 
JAV kongresą Thomas Lip- 
pitt.

Himnus sugiedos LTAĮ Čiur
lionio ansamblis, vadov. muziko 
A. Mikulskio.

Organizacijos prašomos da
lyvauti su vėliavomis pamaldo
se ir minėjime. Visa Clevelan- 
do ir apylinkių lietuvių visuo
menė kviečiama atsilanliyĮi.

Minėjinias ųebųs ilgas.
ALT Cleveland© Skyriaus 

Valdyba

kykloje suruošti gerą koncer-ispecialia jaunimui paruošta 
t j programa. Ansapibliui vado-

ina. kad tą savai!-■ vauja Zigmas Lapinas. Ji esa- 
xvlsų lietuviškųjų kolo-line girdėję kiek anksčiau, ta-

Rr. KAZYS GHINlfJS
A ĮSIMINIMAI |Ę MINTYS

iš viso laisvojo pasaulioįčiau šiuo atveju ansamblis
* Ghięągą aplankys daugybė (lups visai nąųją pr,ogrąnią.

žmonių. Tad jiems reikia duo Mūsų scenoje mergaičių kvar 
ti gražių vertingų pramogų, tetai retokai suninkami. Gi 
Jaunimo kongresas planuoja! šianje koncerte pirmą Įcartą

trūksta šiuo svarbiu momentu 
— išreikšdamas viltį pažymė
jo vakaro planuotojas Algis 
Modestas.

Gi kad paskutinę dieną ne
reikėtų vargti, bėgioti ir ieš
koti kur gauti į koncertą bi
lietų, jau dabar juos galima 
įsigyti Marginiuose, kurių pla
tinimą rūpestingai atlieka Mar 
ginių prekybos savininkė Iza
belė Sinkevičiūtė, nuolatinė ir 
nuoširdi LTŠ šventės talkinin
kė. Taip pat bilietus ten gali
ma įsigyti į šokių šventę bei 
planuojamą pošventinį ban
ketą. V

šokius. Tai bus proga arčiau 
pažinti ir kitų kraštų tautinius 
šokius.

Koncerto tikslas — tikimasi, 
kad Chicagos lietuviai ir iš ki
tur atvykę svečiai domėsis šiuo 
Įdomiu koncertu, gi gautas iš 
koncerto pelnas eina milžiniš
koms šokių šventės išlaidoms 
padengti.

— Būčiau labai dėkingas lietu 
vių visuomenei, kad šiam kon
certui skirtų valandėlę laiko ir 
reikiamą dėmesį, kad jauni
mo pastangas paremtume mo
raliai ir finansiniai, ko ypač

iį 1962 ąi. Gražiąią Kainą $5,0U.

išleido Dr. Kaziu Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti ‘Naujienose” už $5.00, užsakant paštu ręikia 
pridėti’25 cęntus pašto išlaidoms apmokėti. ’ Taip'pat 
galima įsigyti ’ ir pirmąjį ‘tA.tsimihihių ir minčių” tomą

(nęįrištą) už $2.00. ’
naujienos

1739 So. Rallied Street . Chicagų £, Ų|.

ROCKFORD. III.
Alto susirinkimas

Dabartinis einąs Alto parei
gas pirmininkas Peras šernas 
sušaukė organizacijų atstovų 
susirinkimą, prižadėjo būti. Bet 
ne visi dalyvavo, čia skaitau, 
tai apsileidimas. Vienok išrink
ta Alto valdyba vienbalsiai. Kai 
kurie bandė atsisakyti, bet su
sirinkę organizacijų atstovai 
delnų plojimu nutildė, sutiko 
dirbti toliau. .0 to darbo Lie
tuvos reikalais daug ir vis di-

Raportai valdybos iš pereitų 
metų buvo priimti su pagyrimu. 
Iškelti okupuotos Lietuvos nu
siskundimai, kad vyksta tikėji
mo varžymai ir žmogaus laisvė 
užgniaužta. Lietuvos jaunuolių 
demonstracijos Kaune ir kituose 
miestuose privedė prie despera
cijos, kad viešai Kaune jaunuo
lis susidegino — žuvo už laisvę 
dėl visų Lietuvos žmonių. Susi-

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 Į)ė<Jės 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 ji 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- 
S, - - K ’' ■*'**’* **’’ ‘ ’ t

maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, karną 2 doL

GĄUĄĄMA “NAUJIENŲ ĄPMINĮSTĘĄCIJQJE

. o tauti- Chicagoje koncertuos Londo- 
komitetas no, Ontario, studenčių kvar

tetas “Rasa”, vadovaujamas 
Vidos PetrąšiųĮės.

Įdomų, bus stebėti iš užsie
nio atvykusių dantinių šokių 
grupių pasirodymus. Tos gru
pės pademonstruos tų kraštų, 

'kuripse jos gyvena, tautinius

pramogas.
šventės 1
savo. Nesibijotina

parengimų. nes

savo šokių 
nių šokių 
planuoja 
net kelių
žmonių tikrai nestokosime.

Tad ir Algis Modestas 
nuoja šeštadienio vakarui 
lonių staigmenų žiūrovui.

Koncertas prasidės 8

pla-
ina-

vai.

~ . ~r~i_ ~ n i ■ i ■ i i—i niėMi i.TB V<W—' •nr—iT,’.‘ —y,-.

I Kas Gk turi q»rą skonį,
I Visko oerko pas lieponp

Į LIETliViy PREHYBOS namai
' FURNI1W C2WTER. INC.
į vurąuetfr' 62 1 i Sc 8-5875

Vedėjas J. LIEPOMIS
į ir KgivuTa-iieniais nuo 9 iki 9:30 Kuom dienom n^o

9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai.

KNYGOS ANGLU KALBĄ
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. CiLaglelės Įspūdžiai ckū 

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

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

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

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

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas h 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ai 
piniginę perlaidą.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, III. 60608

DETROITO
— Organizacijų Centro Val

dyba š. m. gegužės mėn. 27 d. 
turėjo darbingą posėdi. Pasė
dyje dalyvavo pirm. Dr. V. Mi
kulis, vicepirm. E. Paurazie- 
nė, vicepirm. A. Sukauskas, jau
nimo reikalams atstovas R. Se- 
lenis ir sekret. N. Giedriūnaitė. 
Nutarta prisidėti prie ruošiamo 
Etninių grupių festivalio ir pa
vergtų Tautų motorkados. Nu
tarta kviesti i Detroito genoci
do parodą ir rudeni suruošti 
koncertą. Koncertas ruošiamas 
papildyti ištuštėjusią kasą ruo
šiant demonstracijas, kurios pa
reikalauja daug išlaidų.

— Š. m. birželio mėn. 11 d. 3 
vai. po pietų McAuley Audito
rijoje, Mercy College, 8200 West 
Outer Drive, Įvyks pabaltiečių 
Birželio Trėmimų minėjimas. 
Minėjimo pagrindinis “kalbėto
jas bus -p. Doyle Martin, pabal- 
tiečių skyriaus viršininkas iš 
Washingtono. Meninę progra
mą išpildys Windsoro mergaičių

NAUJIENOS
je * ■*

kvartetas “Aušra” ir tautinių 
šokių grupė šilainė, ir latvių 
bei estų mininės pajėgos, šiais 
metais minėjimą ruošia estai. 
Detroito visuomenė kviečiamą 
gausiai atsilankyti.

— Detroitiečiai remią jauni
mo ruošiamą kongresą. Aukavo 
Gediminas Balanda 75 dol., Pra
nė Balandienė 25: dol., Rapolas 
Valatka 25 dol., gen. Jonas Čer
nius 20 dol., Kazys ir Kristina 
Daugvidai 20 dol., Antanas Su
kauskas 15 dol., iš Ann Arbor 
J. ir O. Karčiai 10 dol., Antanas 
Matulis 10 dol., ir Alfonsas Le- 
perskas 10 dol.

— Lituanistinės mokyklos 
naujas tėvų komitetas: pirm. 
Liuda Rugienienė, vicepirm. Jo
nas Urbonas, iž’d. Alfonsas Kas
putis, narės Vitalija Keblienė 
ir Julija Zarankienė.

— L. B. Radijo valandėlės 
transliacijos laikas sekmadienio 
rytą truputį pasikeitė. Dabar 
prasidės 8:25 vai. ir baigsis 9:05

all the 
money gone?

<

It just goes.
You shake your head.
You see it slip out of your hands

pT

li

PER ANNUM PER ANNUM

£

ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

QN ĄĮ-L PASSB,OOI{ 
ACCOUNTS

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

and Loan Association
YOUR SAVINGS

UP TO 
520.000.

CHICAGOS TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖ dėl bet kokių jūsų namo pa
gerinimų duoda paskolas nuo $5(K>.Q0 ir daugiau tįnkamoplis sąlygomis. 0 gal Jums 
yru reikalingi pinigai dėl kilpkjų reikąlų? Ąr jei neturite nuosavo namo ir jums nu
sibodo mokėti aukštas nuomas, Įsigykite nuosavus namus.

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY
BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KRĘIPKITĖS Į:

vai.
— Detroite Į .Pavergtų Tautų 

Komitetą ir Etninių grupių Ko
mitetą, atstovauti iš Organiza
cijų Centro paskirti Bernardas 
Brizgys ir adv. Rimas Sukaus- 
kas-Sakis.

— Trijų dienų festivalis 
Įvyks liepos 14-16 dienomis De
troito miesto centre prie Cobo 
Hali, Uetuviai turės du pavi- 
lionelius. Kultūrinį ir maisto, 
liepos 14 d. Įvyks pavergtų tau
tų motorkada.

— L. B. Kviečia registruotis 
norinčius vykti i IV tautinių šo
kių šventę Čikagoje. Kaina as
meniui ten ir atgal 15 dol.

- - S.L.A. 200 Kuopos išvažia
vimas Į gamtą gegužės 28 d. pa
sisekė. Diena pasitaikė labdi 
graži. Ruošiant išvažiavimą 
nuoširdžiai pasidarbavo, bėį tal
kininkavo: 0. ir Č. šądeikąi, M. 
Grinienė, A. Nilon, y. Kązląųs- 
kas J. Bąlnionis, F. Blauzdys ir 
kiti. A. Miežis

and you worry.
Instead of worrying, why not do 

something about your money? Save 
some. Painlessly.

Join the-Payroll Savings Plan 
where you work.

Your money will add up faster than 
ever before, because now there’s ą 
bonus interest rate on all U.S. Sav
ings Bonds. Npw E Bonds pay 
when held to maturity of 5 years, 10 
months (4% the first year). That ex
tra payable ąs a bonus .at ma
turity, applies to all Bonds issued 
since June 1, 1970... with a com
parable imprpyęinęnt for all older 
Bonds.

Get ą grip on your money the Pąy- 
rpll Sayings way. It’s ąn easy way to 
see your money grow instead of go.

Bonds arc safe. If lost, stolen, or destroyed, 
w-e replace th«a. When needed, they can be 
časbed m yęcf bwJL Tax be deferred 1 xbb*. ± 

redemption- And always remember, 3k *
hced» ire-i proud yay to save. *

4 paw■ ■ * ■ Wlaa 
Philomepa D. Pakel, President

6245 So. WESTERN ĄVĘ. TEL.: GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 p. Tues. ? to 4, & Fr’- 9 to 8, Sat. 9 to 12:30

0©

Take stock in America.
Bonds pay ą bonus ątnia(:urity

t J ’ ■
Tkę UA. wot for titfo adi i itf sam—
It fo m ■ p^Wlir TM
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•ft
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Alg. Gladkauskas - tragiško pasaulio auka
šiltą tvankų, debesuotą bir

želio trečiosios rytą didelis bū
rys Detroito lietuvių susirinko
me į Vai. S. Baužos laidotuvių 
namus atsisveikinti su Algirdu 
Gladkausku. Gulėjo jis karste, 
per krūtinę ateitininko žalia 
juosta perjuostas, gėlėmis apsta
tytas. Jo rausvi ūsai buvo ge
rokai apkarpyti, bet vistiek gra
žiai dengė viršutinę lūpą,. Pa- 
pilkėjusiame veide galėjai iš
skaityti tą pačią ramią, lengvai 
ironišką šypsenėlę. Jei ne kars
tas, jei ne gėlės, jei ne vaito
janti juoduose drabužiuose mo
tina, sakytumei, jog Algirdas 
dar kartą sugrąžo į sceną, jog 
gavo šitokią makabrišką rolę ir 
tuoj, tuoj atsikėlęs ką nors juo
kingo pasakys... Deja, už pusva- • 
landžio kalbėjome maldas, praei
dami pro karstą kiekvienas tyliai 
jam pasakėme sudiev, lydėjome 
į šv. Antano bažnyčią ir į Holy
Sepulchre kapines.

Algirdas gimė 1934 m. balan
džio 9 d. Zarasuose. Lietuvą su 
motina ir sesute Aldona apleido 
1944 m. vasarą. Tėvas Bronius 
Gladkauskas, patekęs į savisau-

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

Frank Zogas. President

Passbook Savings A 
All accounts com- r 
pounded daily — 

paid quarterly 

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

su DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ......... _...... $3.00
Minkštais viršeliais tik ....__ r.......... ..... ................_...... $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europa įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 
tik ________ __ ........................... ..................... ...........  $1.50
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį.

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

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti Dulkiu knygų, kurios papuoš bet kokia 

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

įrištas, 431 pust _________________________ $7.50
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi. įrišta — S3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; H dalis, 225 pust, įrišta — S3,00, 
minkštais viršeliais — ___________________  $2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p.._ $530
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusi. _________________  $3.00
P. LiOdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

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

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

pusi., dabar tik  $10.00

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SU Chicago 8, Ill. — Telef. HA 1-6100

gos dalinius, tuo laiku vokiečių 
buvo išsiųstas į Norvegiją ir tik 
karui pasibaigus, jau Vokietijo
je, su šeima vėl susijungė. Gy
vendamas Dillingeno lietuvių 
stovykloje, Algirdas įpusėjo 
gimnazijos kursą. Į Ameriką, j 
Detroitą atvažiavęs, baigė Wes
tern vidurinę mokyklą ir Wayne 
State universitetą. Karinės tar
nybos metu buvo vėl Į Vokietiją 
išsiųstas. Iš kariuomenės grįžęs 
tapo federalinės valdžios tar
nautoju, nes buvo baigęs politi
nių mokslų bei valstybinės san
tvarkos studijas. Kurį laiką jį 
matydavome Ambasodoriaus til
to muitinėje, imigracijos valdi
ninko uniformoje. Tarnyboje 
paaukštintas, buvo išsiųstas į 
Port Huron muitinę. Pagaliau, 
prieš kokį pusmetį, vėl tarnybo
je paaukštintas, išvažiavo dirb
ti į (deja, šiuo laiku man neži
nomą) aerodromą Californijoje.
Gegužės 29 d. Algirdas Glad
kauskas buvo rastas paskendęs 
maudymosi baseine. Kokiu bū
du jį mirtis ištiko, dabar sunku 
spręsti. Prie daugelio viešai 
skelbiamų gandų, dar vieną pri-

MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

4C4Ū ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 50632 

PHONE: 254-4473

6%
2 Years Savings 

Certificate 
(Minimum $5.000)

Lėktuvnešio modelis, 53 pėdų "Enterprise? Jr." laivas plaukioja Mississippi upe, ieškodamas 
jaunų vyrų ir registruodamas juos į karo laivyno tarnybą.

dėjo ir atsisveikinimo pamoks
lą sakydamas šv. Antano pa
rapijos klebonas kun. Kazimie
ras Simaitis. Esą, kaip nepapras
tai pareigingas ir sąžiningas val
džios pareigūnas, Algirdas la
bai daug žinojo apie valdžios įs
tatymus bei potvarkius. Esą, jis 
žinojo, ką galima į šį kraštą 
įvežti ir ką galima išvežti. Kle
bono užuomina piršo prielaidą, 
jog Algirdo žinojimas ir parei
gų vykdymas šiame sergančia
me, tragiškame pasaulyje jam 
gyvybę kainavo. Tai, žinoma, 
tik spėliojimai, o tiesą gal daug 
vėliau sužinosime, čia galima 
tik paliudyti, jog tai buvo labai 
religingas, abstinentas, aukš
čiausių moralinių privalumų vy
ras.

Detroito lietuviai Algirdą 
Gladkauską ilgiausiai ir ryškiau
siai prisimins iš jo sukurtų ro
lių scenoje. Nuo labai jaunų me
tų (tiksliai, deja, negali pasa
kyti, nuo kada) Algirdas pri
klausė Z. Arlauskaitės vadovau
jamam Detroito Dramos mėgėjų 
sambūriui. Kadangi buvo vie
nas iš pustuzinio pačių geriau
sių aktorių, tai kada tik vaidino, 
visada turėjo vieną iš pagrindi
nių Vaidmenų. Kiekviename vei
kale jis stengdavosi sukurti vi
siškai skirtingą charakterį. Ir 
sukurdavo. Eidamas veikalo su 
Algirdu (programose vardą 
trumpindavo į “Algį”) Glad
kausku, spėliodavau, kaip gi jis 
dabar pasirodys ir, prisipažin
siu, niekad neįspėdavau. Gyve
nime lėtas, lėtas flegmatikas, 
scenoje kartais ir gyvuoju si
dabru pasiritinėdavo.

Į BIRŽELIO
Ir vėl gražus, žiedais apsikai

šęs birželis. Ir vėl tas gražusis 
birželis prisiminimuose suke
liantis siaubą.

Birželyje laisvos Lietuvos gy
ventojai pamatė klerkiančius 
okupanto tankus ir kaip skėrių, 
užplūdusią purviną raudonąją 
armiją. Su anuo birželiu prasi
dėjo lietuvių tautos genocidas. 
Ugi sekančio birželio jau tūks
tančiai lietuviu nežinia kur din
gę, ar kentėjo okupanto kalėji
muose. Antrasis birželis ligi to 
laiko negirdėtu rusų sadistišku- 
mu apvainikavo okupacijos me
tines : Praveniškių, Panevėžio, 
Telšių miškelio, Lankeliškių, 
Červenės ir kitomis žudynėmis. 
Apvainikavo nakties metu gy
ventojų užpuolimu, sugrūdimu 
į gyvulinius vagonus ir išveži
mu lėtai mirčiai į Sibirą. Į tą 
Sibirą, kuris jau nuo rusų carų 
laikų kėlė pasibaisėjimą. Skir
tumas buvo tik tas, kad carai 
trėmė jiems kuom nors nepalan
kius, daugiausia vyrus, o komu
nistiniai carai visus, neišskiriant 
moterų, senelių, ligonių, vaikų 
ir net naujagimių.. Jie visi buvo 
apskelbti liaudies priešais.

“Iš visii kampelių bėga trau
kiniai, pakrauti geležimi, angli
mis, mašinomis. Skuba jie į 
Nemuno šalį. Broliškosios res
publikos siunčia įrengimus, ža
liavą naujoms gamykloms”. Taip 
“švyturyje” džiūgauja kažkoks 
Dainius Jankūnas.

Toliau jis dar rašo: “Tiesa, 
dabar mes jau galime atsilygin
ti draugams už brolišką paramą

ŠEŠĖLYJE
ne tik padėkos žodžiu, bet ir mū
sų sukurtomis gėrybėmis, rei
kalingomis kitų tautų ūkiui vys
tyti”. Dar pagarbinęs atvyks
tančius kolonistus, savo straips
niuką Jankūnas “Švyturyje” bai
gia: “Atverkime svečiams lie
tuvišką širdį, dėkingą už šian
dieninį gyvenimą ir šviesiąją 
rytdieną, kurią kuriame kartu 
su jais draugiškoje TSRS šei
moje”.

Nežinau, kokio amžiaus yra 
tas “Dainius” Jankūnas. Jei jis 
yra dar jaunas ir neatsimena 
anų baisių dienų, tai galėtų vy
resniųjų tautiečių pasiklausti. 
Jie jam papasakotų, kaip iš vi
sų Lietuvos kampelių bėgo trau
kiniai pakrauti keturiasdešim- 
čia tūkstančių ramių Lietuvos 
gyventojų, kančioms ir lėtai 
mirčiai į baisųjį Sibirą. Jie ten 
troško, alpo ir daug, ypač vai
kų, išmirė dar nepasiekę vergti 
stovyklų. Tuose vagonuose gir
dėjosi tik raudos ir šauksmas 
bent dangaus pagalbos... Bet pro 
enkavedistų durtuvus jų nie
kas tada neišgirdo.

Ar Dainius Jankūnas girdė
jo apie Proveniškių ir kitas tų 
jo liaupsinamų “brolių” atliktas 
negirdėto brutalaus sadistišku- 
mo žudynes? Ar girdėjo, kaip 
traukiniai riedėjo į “visko per
tekusią tėvynę” su iš Lietuvos 
ūkininkų aruodų iššluotais pa
skutiniais grūdais? Ar girdėjo, 

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000,

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

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

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

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

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

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

UNIVERSA
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k<Up mi€StiivSe tu ‘’brolių buvo 
ištuštintos visko pertekusios! 
krautuvės ir sandėliai? Kaip 
bankuose buvo nusavintos net 
tarnaičių kuklios sutaupos?

Pagaliau Dainius, turbūt, ži
no, kas Lietuvoje dėjosi antro
sios okupacijos pirmaisiais ke
liais metais. Kiek lietuvių krau
jo sugėrė tėvynės žemelė žūtbū
tinėje kovoje už laisvę... Ar tai į 
būtų Įvykę, jei ne ta rusiškų 
“brolių” okupacija?...

Kai kas sako, kad tas vis-' 
kas jau istorija. Ar istorija, 
kada tūkstančiai lietuvių dar 
ir dabar kenčia rusų vergų sto
vyklose? Kada, kai kuriuos grį
žusius okupantas savoje tėvy
nėje laiko antraeiliais piliečiais, 
apsigyvenimo ir darbo atvejais? 
Kada trokšdami laisvės atsiran
da Bražinskai, Kudirkos, Simo- 
kaičiai, Kalantos? Istorija bus 
tada, kada okupanto batai ne
mindžios Lietuvos vaikų krau
ju permirkintos žemės... Kada 
sustos fizinis ir moralinis te
roras, ir išnyks okupanto per
sekiojimų baimė... O ta istorija 
bus baisi.

Kada ir kuo tas “vyresnysis 
brolis” atsilygins lietuvių tau
tai už visus jai padarytus nu
sikaltimus? Dainiaus Jankūno 
minimos “atriedančios gėrybės”, 
nevertos vieno nukankinto lietu
vio kančių. Manau ir “vyresnio 
brolio“ liaupsintojai patys tokios 
aukos nesutiktų savanoriškai 
atiduoti.

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Prof. Vaclovo Biržiškos
- SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiusite tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

Re to pas rusus jau tokia tei
sybė, kad jei jie ką ir duoda, 
tai už tą išplėšia keleriopai. Juk 
ir dabar iš pavergtų kraštų į 
“plačiąją tėvynę” rieda šimte
riopomis vertybėmis pakrauti 
traukiniai. Husai neįpratę trau
kinių grąžinti lengvesnių.

Tokios ir panašios mintys bir
želio šešėlyje aplanko kiekvie
ną padorų lietuvi čia ir ten... 
liet ne dejuoti šiandien reikia. 
Nulenkim galvas prieš kankinius 
ir kartu pasiryžkime visam pa
sauliui rėkte rėkti, apie įsiver
žusių barbarų mūsų tėvynėj da
romus baisius nusikaltimus. Ti
kėkime. ateis diena, kada žudo
mos tautos balsą pasaulis išgirs. 
Tikėkime, kad dar ir teisingu
mas nėra miręs. Istorijos bėgy
je sugriuvo sostai ir daug bu
vusių pasaulio galybių. Sugrius 
ir rusiškoji dabartinė pabaisa...

P. V n.

SKAITYK PATS IR PARAGINS

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

r

Daugelis detroitiečių prisi
mins Algirdą kaip ateitininkų 
veikėją ir ypač kaip kantrų atei
tininkų knygų kiosko šv. Anta
no bažnyčios prieangyje vedėją 
bei pardavėją. Arba, dar visai 
neseniai, dar tik pernai, skaity
toją per mišias šv. Beatričės 
bažnyčioje, kurioje jau treti me
tai lietuvių Dievo Apvaizdos pa- 
rapiečiai kampininkauja, kol 
naujoji bažnyčia yra statoma. 
Tai čia jis jau buvo užsiželdęs 
vešlius, didelius rausvus ūsus, 
kurie jo mergaitiškai skaistų, 
apvalų veidą darė savotiškai ori
ginaliu.

Prisimins jį ne vienas kelio
nių aprašymų mėgėjas iš jo apy
braižos Draugo literatūriniame 
priede, po kelionės Afrikoje 
prieš dvejus ar trejus metus. Ta 
apybraiža nebuvo tokia, kaip 
daugelio keliautojų, o labai ori
ginali, savotiška, sakyčiau — 
ekspresionistiška. šioje vietoje

-................. ~ ■ ■ ==>

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ 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:
NAUJIEN O S

1739 So. Halsted St, Chicago, III. 60608

galima daryti prielaidą, spėlio
ti, jog Algirdas ir beletristiko
je bus ką nors bandęs, nors kaži 
tik ar kur spausdinęs.

Man sakė, jog didelės žmonių 
minios lankę jo kūną birželio 
pirmosios vakare, kai kun. Al
fonsas Babonas atėjo kalbėti ro
žinio. Ir pasakojo, kad vos su
tūpę žmonės Baužos laidotuvių 
namuose birželio antrosios va
kare, kur Detroito visuomenės 
bei ateitininkų vardu atsisvei
kinimo žodį sakė Pranas Za- 
ranka, o visų organizacijų at
stovai tyliai pro karstą praei
dami velioniui pagarbą atidavė. 
Apie visa tai, žinau, parašys ten 
buvusieji.

Kai laukėme iš koplyčios išne
šamo Algirdo karsto, viena po
nia man šnabždėjo: “Jis niekada 
nepasikeitė. Kai bėgome iš Lie
tuvos, aš jiems, vaikams, pasa
kas sekdavau. Algirdas klausy
davo ir netrukdydavo. Jis bu
vo pats flegmatiškiausias. Ir už
augęs, ir iki mirties jis toks li
ko. Galėjo praeiti pro tave ne
pastebėtas. Net jo žingsnių ne
girdėjai...” Bet ar tikrai pra
ėjo Algirdas Gladkauskas nepa
stebėtas. Argi mes negirdėjo
me jo žingsnių? Ai, ne tik jo 
žingsniai, bet ir žingsnių aidas 
dar ilgai mūsų tarpe pasiliks.

Ramybė tebūna Algirdui. Gi
li užuojauta Stefanijai Glad- 
kauskienei ir Aldonai Duobie- 
nei, prieš keletą metų palaido
jusioms vyrą ir tėvą, o dabar 
— sūnų ir brolį.

Alfonsas Nakas
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tn Chicago $22.00 per year, $12,00 per 
six months. $7.00 per 3 months Tn 
other USA localities $20.00 per year, 
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AR VERTĖJO?
Lietuvių jaunuomenės išėji

mas į viešumą š. m. gegužės 18 
dieną, Kaune, su šūkiais sovie
tiniams okupantams “Laisvės 
Lietuvai!” buvo, iš tikrųjų, tra
giškas heroizmas, kurio nesiti
kėjo nei okupantas, nei laisvo
jo pasaulio žmonės.

Dėl to savo žygio mūsų tautos 
žiedas okupuotoje Lietuvoje tu-
rėš skaudžiai nukentėti. Ne vie
nas to mūsų patriotinio ir idė
jinio veido jaunimo, tikriausia, 
neteks ilgiems metams laisvės, 
net gyvybės ir daug, labai daug 
jų bus atimti galimybę baigti

ties gyvenimas.
Ka$ privertė tą doriškai svei-
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DR. ANNA BALIONAS 
ĄKiy, AUSŲ NpSlĘl CHICĄGOS L DRAUGIJŲ 1972 M. VALDYBOS Z

_ $23.00 
— $13.00 
z $3.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 
9 vaL lyto iki 5 vaL vakaro- šeštadieniais — iki 12 vai.

' Maskviniai džiaugiasi pagal įsakymą
; Visa sovietų imperijos propagandos -mašinerija, 
įgavusi įsakymą kelti į padanges Kremliuje pasirašytų 
'.susitarimų svarbą, džiaugiasi “nauja užsienio politikos 
kryptimi”,, garbina prezidentą Niksoną, drįsusį nuva
žiuoti Maskvon, pasirašyti kelias sutartis ir tyčiojasi iš 
laisvojo pasaulio, kuris tikėjosi didesnių pakaitų užsie
nio politikoje.

Praeitą savaitę jau nurodėme, kaip maskvinės politi
kos agentai ir įvairūs jų pritarėjai džiaugiasi be pa
grindo. Prezidentas Niksonas vis dėlto nepadarė tokių 
didelių nuolaidų, kaip pirmieji pranešimai sakė. Dabar 
aiškėja, kad sovietų imperijos dirigentai pirmomis ašt- 
tresnio konflikto valandomis jau gavo įsakymą nekalbėti 
apie įvykius Vietname, bet džiaugtis pagal Maskvos įsa
kymą. Sovietų politikos šalininkai dar ir šiandien, vyk
dydami propagandistų įsakymą džiaugiasi Kremliaus su- 
susitarimais ir tolimesnėmis “bendradarbiavimo” pa
sekmėmis.

S. J. Jokubka Chicagoje leidžiamos Vilnies redakto
rius, vykdydamas propagandos centro išsiuntinėtas ins
trukcijas, vis dar šitaip rašo apie Kremliuje vykusius • • •

bendradarbiavimo”

pasitarimus:

Stebint, kaip pasaulyje viskas vystosi į gerąją 
pusę, kaip vis labiau laimi sveikas protas, kaip blyk
čioja tautų sambūviui perspektyvos, taip ir lenda į 
galvą — kaip jaučiasi visokiausio plauko nacionalis
tai, ypač mūsiškiai altininkai, bendruomenininkai ir 
visokiausi “laisvintojai”. Laukė branduolinio karo,
kad jiems Lietuvą išlaisvintų; ’nesulaukė. Rašė laiš
kus Vakarų Vokietijos parlamento deputatams, kad 
neratifikuotų sutarties su TSRS, 
Laisvina Bražinską, niekas neišeina, ir t. t. O blo
giausia, kad prezidentas Maskvoje nieko nekalbėjo 
apie Lietuvą. Pasiuntė vyrai į Washingtona Altos 
vicepirmininką Šidlauską patirti, argi iš tikrųjų nie
ko nekalbėjo. Blogi reikalai vyrams ir labai blogi”.

niekas neišėjo.

(Vilnis, 1972 m. birželio 7 d. 1 psl.).
Kad reikalai yra blogi, tai aiškus dalykas. Tiktai pir

ma reikia išsiaiškinti, kam jie toki blogi: ar tiems, kurie 
“komunizmą” statė per 50 metų ir nepajėgia gyventojams 
duonos pagaminti, ar tiems, kurie stengiasi laisvojo pa
saulio pajėgumą sustiprinti?

Chicago Sun-Times turi kelis gerus korespondentus, 
pranešančius žinias ne tiktai iš Washingtono, bet ir iš kitų 
pasaulio vietų. Jų korespondentas Evan-Novak važinėjo 
ne tiktai į Maskvą kartu su prezidentu Niksonu, bet jis

buvo užsukęs ir į Varšuvą, kur jis patyrė daug įdomių 
žinių. Varšuvoje jam teko patirti apie paskutinį lenkų ko
munistų partijos centro komiteto posėdį, kai prezidentas 
Niksonas įsakė Amerikos laivynui užblokuoti visus Šiaurės 
Vietnamo uostus ir padėti minas į šiaurės Vietnamo van
denis. Vienas lenkų komunistų partijos narys patarė su
sirinkusiems komunistų partijos vadovams “žiūrėti į pa
saulį tokį, koks jis yra, o ne į tokį, koks mums patiktų”.

Lenkų komunistų partijos centro komitetas susirinko 
aptarti pasiruošimus prezidentui Niksonui sutikti, o čia 
Niksonas liepė kirsti į Pietų Vietnamą besiveržiantiems 
šiaurės komunistams. Lenkų komunistų partijos sekreto
rius Edward Gierek taip pat buvo tos nuomonės, kad rei
kia žiūrėti į pasaulį tokį, koks jis yra. Jis patarė pasiųsti 
Šiaurės Vietnamo komunistams švelnią užuojautą, tuo 
tarpu atvažiuojantį prezidentą Niksoną, įsakė gražiausiai 
priimti. Lenkijos komunistams labai reikalingas Ameri
kos kapitalas, Amerikoje gamintos mašinos, Amerikoje 
auginami javai ir kitokia “kapitalistinė” parama, be ku
rios Gierekas nieko nepajėgs padaryti. Gomulka privedė 
kraštą prie darbininkų streikų, o Gierekas nieko geres
nio neišplanuos, jeigu bent per dešimt metų negaus iš 
Amerikos reikalingos paramos. Lenkijos komunistų par
tijos centro komitetas nutarė nekreipti dėmesio į Vietna
mą, bet tęsti pasiruošimus Niksonui priimti. Minėti ko
respondentai šitaip aprašinėja politinį momentą tuome
tinėje “komunistinėje” Lenkijoje:

“Vos kelioms valandoms praslinkus nuo to mo- Į 
mento, kai JAV padėtos minos privertė lenkų laivus 
nusisukti nuo Haipong uosto, partijos vadas Gierekas 
paruošė du įsakymus: kad kontroliuojamoji spauda 
mažiau rašytų apie paskutinį Amerikos puolimą Viet
name, spausdindama tiktai pačias svarbiausias ži
nias, visai nekomentuodama jų įžanginiuose ir visiš
kai nepuldama pono Niksono; ir kad JAV ambasado
rius Lenkijoje būtų informuotas, kad prezidentas Nik- 

'sonas yra entuziastiškai laukiamas. Trumpai, apie
Vietnamo Įvykius įsakyta rašyti, tarytum jis būtų 
kažkur tolimoje erdvėje”. (Chicago Sun-Times, 1972 
m. birežlio 7 d. 58 psl.).
Tai kas dabar turi būti labiau nusiminęs, didelė Ame

rikos lietuvių dauguma, kuri pritarė prezidento Niksono 
įsakymui kirsti Šiaurės Vietnamo komunistams, pradėju- 
siems veržtis į Pietų Vietnamą, ar komunistai, kurių re
daktoriams įsakyta visai nerašyti apie Amerikos lakūnų 
kertamus smūgius ir laivyno dedamas minas? Jeigu Jo- 
kubkai reikalai vystosi į gerąją pusę, tai kaip išaiškinti 
įsakymą entuziastiškai laukti Amerikos prezidento Len
kijoje, kuris įsakė naikinti komunistų karo jėgas Šiaurės 
Vietname?

Prezidentas Niksonas kerta komunistams šiaurės 
Vietname, o Jokubka džiaugiasi, kad pasaulyje viskas 
krypsta į gerąją pusę. Lenkų, rusų, vokiečių transporto 
laivai su čekų karo medžiaga grįžta iš Šiaurės Vietnamo, 
o Jokubkai atrodo, jog viskas krypsta į gerąją pusę.

Beskaitydami Jokubkos raštą pamanėme, kad jis jau
pradeda nusisukti nuo komunistų, bet, kaip iš Giereko įsą-
1 11***1V» • • • • - _ _ _kymo matyti, jis džiaugiasi tiktai pagal Maskvos įsakymą.

Z VINCAS ŽEMAITIS
T
^Lietuviški vandenvardžiai 

ir pilkapiai
Nuo Vyslos iki pat Maskvos

14
Atrodo, kad iš visų tų sienos linijų pra

vestąją Kęstučio — Algirdo — tektų laikyti 
tikrąją etnine lietuvių — prūsų sienos lini
ja, nes niekas kitas — tik Kęstutis, daly
vaudamas karo žygiuose bei medžioklėse, 
ją galėjo geriausiai žinoti. Dabar tektų ją 
pakoreguoti, vedant Potsdamo liniją nuo 
Alnos į Braunsbergą, tuomet būtų priimta 
dėmesin ir Paserijos sienos linija.

Ar žemelės (Žemalės)

žemaičiai galiniai buvo

žemuma

lot.: Samia, 
Sainbia, Semba (kraštas buvo lietuviškas 
ar prūsiškas? Išeinant iš vokiečių šio kraš
to pavadinimo — Semeland — Sameland, 
mums tiktų jį vadinti žemele (žem. Žema
le), jos gyventojus — žemiais — žemu
kais lošimo kortose: žemis — aukštis, že
mukas — aukštokas), ši kraštą Žemele 
vadino prof. P. Pakarklis. Ta žodžio žem 
(žemas, žemuma, kartu ir žemė) šaknis 
buvo sulotyninta (lenkų) į sam, ar sem. 
Iš čia atsirado Samia ir net Sambia, Samo- 
gitia ir Semgalia. Vakarinė Lietuvos dalis, 
esanti Priegliaus (gal ir Vyslos), Nemuno 
ir Dauguvos žemupiuose iš senų laikų bu
vo vadinama Žemaitija, pagal tai ir jos gy-

...... -1 g -■
’fe:?

pirmąsias infonnaci-

Na-dravia, 
kilmės? 
miškai,

ven toj ai šiaurėje 
žemgaliai, toliau į pietus žemaičiai — kur
šiai ir karšiai ir pietuose prie Priegliaus — 
žemiai — žemukai. Net ir geografinė pa
dėtis šio krašto, apsupto iš trijų pusių van
denų, rodė jį esant maža žeme,
— atseit, žemele.

Prisimintina, kad vokiečiai kryžiuočiai, 
lenkų (mozūrų) atsikviesti padėti jiems 
nukariauti prūsus, 
nes žinias apie juos gavo iš lenkų. Taip 
prutėno tautovardį, lenkų kalboje virtusi 
prūsei, pruzzi, ir galop prusy, taip ir su- 
lotynintus krašto geografinius, ar atskirų 
giminių (klanų) vardus kryžiuočiai gavo 
iš lenkų. Pomesania — Pamedė, Pogesania
— Pagudė yra tvarkoje, bet tas Na-tangia, 

atrodo, ar nėra tik slaviškos
Priegliaus žemupyje buvo dideli 

turėję Tvankstos ar Tvankos var
dą. Tokiu būdu gretima tų miškų sritis ga
lėjo vadintis Patvankos, ar Patvakstos var
du, dėl kirčio, raidėms v ir s iškritus, pa
liko Patvanka. Palanga, galop, Palanga — 
Patangia, iš ko lenkai padarė Natangia.

Priegliaus aukštupys su savo pakais tu
rėjo dideles pilnas dravių girias, kas labai 
tiko verstis bitininkyste. Apie tai mini ir 
keliauninkas Vulfstanas.
gyventojai 
vėnais, nuo jų ir visas kraštas gavo Pa- 
druvos vardą. lankams jis
Nadrovia. Senuose lenkų žemėlapiuose

Tad šio krašto 
vadinosi padruviais — padra- 

nuo jų
tiko vadinti

įW

ką, idealistinį mūsų jaunimą pa
daryti tąjį lemiamą žygį ir pa
reikšti okupantai savo protes
tą?

J tai atsako, kaip atrodo, ge
rai su mūsų tautos tragedija su
sipažinęs Šveicarijos dienraščio 
Zuerichersee - Zeitung bendra
darbis George Popoff 
straipsnyje, paskelbtame to 
laikraščio 1972.V.31 d. laidoje, 
kurio dalis minčių buvo jau pa
skelbta Naujienose.

Jis nurodo tris pagrindines to 
Lietuvos jaunimo sukilimo 
(Aufstand) priežastis, jo pa

skatinimus: 1) komunistinę dik
tatūrą, 2) tautos rusifikaciją ir 
naikinimą, 3) lietuvių krikščio
niškojo tikėjimo .persekiojimą, 
mindžiojant jų religinės laisvės 
teises.

jaunimo
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L — Protestas prieš komunis

tinę diktatūrą
1) Šveicarijos spaudos bend

radarbis teisingai pastebi, kad 
komunizmas ir jo režimas nesi
derina su senos europinės lietu
vių kultūrinės tautos prigimti
mi ir su jos istoriniu, šimtmeti- bruką lietuvių tautai svetimą 
niu pilnosios laisvės bei nepri
klausomybės siekimu.

2) Jis teisingai pastebi ir tai, 
kad barbariška aziatinio bolše
vizmo sistema, lietuviai šlykš
tėjosi aukščiau ir ja šlykštisi da
bar. Ji nesiderina su lietuvio 
doriškai politiniais įsitikinimais. 
Lietuvis yra Vakarų žmogus ir 
kartu Vakarų demokratas. To
dėl sovietų jėga primestoji pa- 
vergtajai lietuvių tautai to bar-

1 bariško, aziatinio bolševizmo 
sistema, jo rėžimas yra lietu
vio įžeidimas, jo sielos žaloji
mas. To jokia lietuvių genera
cija, tiek senoji, tide ir jaunoji 
negali pakęsti.
II. —Lietuvių tautos rusifikacija

Zuerichsee - Zeitung bendra
darbis savo straipsnyje konsta
tuoja, kad šiandien Lietuvoje 
vyksta lietuvių tautos rusifika
cija: lietuviai siunčiami į Sibi
rą ir kitas sovietų imperijos to
limąsias vietas, gi jų vietoje.Lie- 
tuvoje apgyvendinami rusai. To
kių gyventojų apkeitimų, jo tu
rimais duomenimis, apskaičiuo
ta per 300,000. Rusifikacija 
Lietuvoje, esą, bolševikų vykdo
ma šiandien jau net didesniu 
tempu nei ją vykdė kada carai. 
Bolševikai tuo būdu siekią Lie
tuvoje įsitvirtinti ir tą kraštą, 
prieš jo žmonių valią, politiškai 
sovietizuoti. Tokio savo tautos 
naikinimo lietuviai irgi negali 
pakęsti. Iš tikrųjų, tai tautos 
išžudymas, tikras genocidas.
III. — Krikščioniškojo tikėjimo

persekiojimas
Toliau George Popoff irgi tei

singai rašo, kad bolševikiniai 
despotai visais būdais ir prie
monėmis persekioja okup. Lie-
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nuo 7 iki 9 yaL vak. Treė. uždaryta, 

ku. t.L 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
<44? So. Pula»<| Rd. (Crawford

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susi tarimą.
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LIETUVIŲ ZAGAKtS KLUBO VAL- 
’ _ _________ J

1 Masiliotus, So. Keatinj 
Vicepirminin-

Ave., tel. 927-8660," Nutarimų rašt. 

nia Ąve., teL 52^-2553; Finansų 

tenaw Avė., tel. 847-^74; kontrolės 

Keating Ave., tel. 585-5611; Iždininkė
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Londone geležinkelių streikui pasibaigus jaunas vyras džiaugiasi ga-
ves traukinyje šiokią tokią vietą.

tuvoje krikščioniškąją tikėjimą, 
ypač katalikus. Jie per jėgą

pažiūrų.

savo “tradicinį” ateizmą. Ko
dėl jie tą daro? Svarbiausia, to
dėl, kad jie nori sunaikinti visą 
lietuvių religinį gyvenimą, ku
ris neatskiriamai yra susijęs 
su lietuvių tautiniu gyvenimu. 
Sunaikindami lietuvio sieloje 
religiją, jo krikščioniškąjį tikė
jimą, jie tuo pačiu sunaikins ir 
lietuvio tautines savybes, pada
rys jį doriškai, religiškai, kar
tu gi ir tautiškai beveidį, išar- 
dydami pačią lietuvių tautinę 
bendruomenę. Su tuo irgi ne
gali sutikti joks lietuvis, net ir 
būdamas laisvesnių
George Poppoff savo straipsny
je atkreipia betgi dėmesį į tai, 
kad lietuviai, bendra taisykle, 
yra labai religingi, įsitikinę ka
talikai, netgi ir katalikai kovo
tojai. Dėl to Lietuvai ir pagrįs
tai duotas “Rytų Ispanijos” 
(“Spanien dės Ostens”) vardas. 
Str. autorius pateikia daug sta
tistinių ir kitų duomenų, rodan
čių, kokiu įnirtimu sovietai ko
voja prieš Katalikų Bažnyčią 
okup. Lietuvoje. Tą visa lietu
vių jaunuomenė mato, dėl to jau
dinasi, to negali pakęsti.

štai, kas, Šveicarijos spaudos 
bendradarbio aiškinimu, stimu
liavo, privertė idėjiškai ir pa
triotiškai nusiteikusį Lietuvos 
jaunimą š. m. gegužės 18 d. 
Kauno mieste išeiti į viešumą, 
į gatves su savo garsiu protes
tu ir šūkiu: “Laisvės Lietuvai!”

IV. — Ar žinojo Lietuvos 
jaunimas, kas jo laukia?

Šveicarijos dienraščio bendra
darbis G. Poppoff aiškina, bet 
ir mes patys gerai suprantame, 
kad tris dienas tęsęs kovas be
ginklis Lietuvos jaunimas su 
okupanto policija, net su pasi-

kviestais į Kauną iš Rusijos ka
riuomenės daliniais, gerai žino
jo, jog tos kovos baigsis jo žiau
riu pralaimėjimu, žiūrint į tai 
iš artimos perspektyvos.

Iš tikrųjų taip ir buvo: be
ginklis jaunimas buvo parblokš
tas ant žemės ir paskandintas jo 
kraujuose ir ašarose. Ta pras
me jis kovą pralaimėjo.

V. — Ar vertėjo?
Ne vienas ir mūsų stato klau

simą: ar vertėjo?
Visokie prisitaikėliai, konfor

mistai, tik savo kailio saugoto
jai, o gal ir mes vis iš didelės 
meilės tam dabar okupanto batu 
sutryptam mūsų tautos žiedui, 
pasakysime, kad tas mūsų idea
listiškai — patriotiškai nusitei
kusio mūsų jaunimo herojiškas 
žygis prieš okupantą, protes
tuojant prieš Lietuvos pavergi
mą, reikalaujant Lietuvai lais
vės (kurios okupantas šiuo me
tu niekad neduos), nevertėjo da
ryti.

Bet kažin, ką galvoja tie, ku
rie, parodę savo tragišką hero- 
jizmą, kovą pralaimėjo?

Jie, greičiausia, apie savo žy
gį ir jo prasmę galvoja taip, 
kaip ir Šveicarijos dienraščio 
Zuerichsee - Zeitung bendradar
bis: šiuo metu sustryptieji, krau
ju je ir ašarose paskandintieji 
kovą pralaimėjo, bet galima ti
kėtis, kad šiuo nepasisekusio 
maišto metu mažas, pavergto
sios europinės tautos vaikų iš
barstys laisvės sėklos vieną 
dieną sudigs ir atneš neapsako
mai didelį derlių...

s

SKAITYK "NAUJIENAS” -
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012 
r«Uf.: $.1717

DR. S. BIE21S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL; kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-b 

rrečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.
ūktai antradieniais ir penktadieniai, 
F“

Raz.: 3241 WEST 66th PLACE
Phone: REpublic 7-7868

DU C. K. BOBELIS
IR

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR iLAPUMO TAKŲ

CHIRURGIJA 
T«M. 695-0533 

Fox Volley Modkol Conte.-
MO Summit St

ROUTE 58. ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON

2434 WEST 71«t STREET 
H E m lack 4-6U9 

Rezld.: S&S-2233 
OFISO VALANDOS:

snmaOięniąis ir ketvirtad. 1—7 yaL, 
tntrad.; penkudisn; quo 1—S, treė.

Orius:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL,
- A— fe1-i ’ -fe/ _  . ‘ " —. . ■ , -

ir įetudj tifetai ausiUrua.

Rez.: Gi $-0873

DR. W. E1SIN -EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGĮNŠ CHIRURGIJA
$132 S«e K®diie Ave^ WA 5-2670

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

DR. NINA KRAIKEI- 
KR1AUCEUUNAITE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZ1E AVĖ. 

Telef. WA 5-2670. 
beatsiliepus — skambinti 

4714)225.
Valandos pagal susitarimą.

Oii ’̂ tel.: HE 4-181$ arba RE 7-9706
Rezidencijos: FR 6-9801 k ' •

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 7Įst STREET

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

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

kalba' lietuviškai 
2618 W. 71st St. — TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

Die Eroberung 
nuro-

A ilkaviškio apskr. yra Nadrawse kaimas, 
tuo tarpu kai vietos gyventojai jį vadina 
(nuo upelio Rausvė) ne Parausviai, bet dėl 
kirčio, iškritus raidei v, Parausiai. Žino
ma, čia yra prielaida, kurią tektų lietuviui 
kalbininkui (tik ne pangermąnistų, įdoktri- 
nuotam!) patikrinti.

Dr. Evald savo veikale
dės Preussens durch die Deutsche”

“nėra galimybės nustatyti, kur 
Nadruva nuo Sambos skyrėsi”. Taigi Na
druvos gyventojai vokiečių pripažinti lie- 

negalėjo tarmiškai daug skirtis 
samų (žemių), užskaitytų prūsais, 

tuo labiau, kad vakarų šiaurinėje Sambos 
dalyje kryžiuočiai apgyvendino jiems pa

ir tą sritį pavadino

dė, kad

tuviais.
nuo

sidavusius sūduvius 
Sūduva.

Dr. L. Weber “Prcussen vor 500 Jah- 
Danzig. 1878. pusi. 18 rašo: “Da die 

Samen lotinisiert Sainbite genannt wor- 
so muessen šie in der Nationalspra- 

che Sambiten oder Samaiten genannt sein, 
jedenfalls nur dialektischer

Samland rnit Schalauen und 
^adrauen einen leil von Unter — Litauen 
oder Szamaiten ausmachte”. (Dėl to, kad 
Šamai lotniškai Sainbite vadinosi, jie tu
rėjo jų prigimtoje kalboje sambais, ša
mais, ar samaiėiais vadintis. Iš tiesų, tai 
lik tarminis skirtumas nuo žemaičių. Že
melė (Žemale) su šalujais (šiluviais?) ir

re n”

den,

Szamaiten.
Unterschied

The

Nadruviais sudarė dalį Žemosios Lietuvos 
arba Žemaitijos”).

Prof. dr. H. Lowmianski ‘The Ancient 
Prussians” Torun. 1936 (S. 47): 
Prussians name of Sambia is cognate with
Lithuanian Žinud, latinized as Samogitia 
and Latvians Semigala, Semigalia all three 
denoted low - lying regions, situated on the 
lower course of the Pregola, the Niemen 
and the Dwina respectively”. ’ (Prūsų(vo- 
kiečių V. ž.) duotas Sambijos vardas turi 
kraujo ryši su lietuviškais Žemaičiais, su- 
lotynintais į Samogitią ir latviškais Žem
galiais — Semigaliais, Semigalia, jos vi
sos trys reiškia žemai gulinčias sritis, 
esančias ypatingai Priegliaus, Nemuno ir 
Dauguvos žemupiuose).

J. Voigt.
Koenigsberg 3-čiarn tome 65 psl. rašo: 
“Am verderblichsten konnten bei dem Un
ter nehmen zur Eroberung Samlands die 
Verbindung der Samlaender mit den aus 
uralter Zeit her stammvervandten Samai- 
ten werden... Auf eine Verwandschaft 
der Samlaender, Samaiten und Semgallen 
weisen aber ausserdem auch Name, Sitte, 
Verfassung und Religion bin””). (Blogiau
siai galėjo paveikti užkaraivimui Žemelės 
(Sambos) tas iš senų laikų giminystės "ry
šys, jungiąs žemius (samus) su žemaičiais 
... Be to, giminingumą žemių, žemaičių 
ir žemgalių parodo jų vardai, papročiai, 
samprata ir tikyba (religija).

Geschichte Preussens”. 1828, 
tome 65 psl.
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Lenkas Stryjkowski savo kronikoje 1582 
m. rašo: *“ 
kiečiai vadina

Taip Prūsą Samboje, kurią vo- 
“Sudawen, Sameland” ir 

apie Įsrutį, Ragainę ir Kuršo žemėje kai
mų gyventojai visur yra žemaičiai ir že
maitiškai kalba, net iki Karaliaučiaus, ką 
pats girdėjau ir mačiau”— (Žr.: Kronika 
Macieja Strkowskiego, 
perspausd. Varšuvoje 1766 m.

“Senprūsių kovos dėl 
“Sambijoje iki naujau

sių laikų randame lietuviškai skamban- 
vietovių pavadinimų”... Iš

Dr. M. Anvsas. 
laisvės” (78 psl.):

IV kn. pusi. 147,

DR. LEONAS SElBUTiS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

Ofisai 2750 West 7] st St. 
TeL: 9254296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
*. <• M T ▼

čių vardų, 
daugybės jų, čia pateikiu gerb. skaitytojo 
orientacijai vos kelioliką — vokiečių tran
skripcijoje (skliauteliuose sulietuvinda
mas), pirmiausia Sami jos valstiečių sąra
šą iš 1258 m. (prof. Lowmianski. Mapa po- 
dzialu politycznego krajow Baltyckich w 
epocie plemiennej, XIII W.).

(Bus daugiau)

Skaitykite Ir platinkite
Dienrašti 
«N A U J T K N A

Jos

...... <fesfe.’.'y:
-fe- V j

visad rašo
TEISYBE

' ’■-fe ” ’’ -'t- -ū'fe ‘ fevfefe-

GYDYTOJAS'IR CHIRURGAS 
Bendre prektike, spec. MOTERŲ ligos 

2652 WEST 59th STREET 
TeL: PR 8-1223

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

pagal susitarimą.

V. Tumasonis, M. D., S. C.
x f- r ‘ *

į H I R U R G A S 
2454 WEST 71st STREET 

Ofiso telef.- HEmiock 4-2123 
Roiid. teles-. Gibson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123, 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-619o.

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTA3

Aparatai - Protezai. Med. Ba»-
► 

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

T.lef.: PRospect 6-5084

skambinti telef. HE 4-2123, 
iliepia, tai telef. GI 8-6195.

1 dažai. Speciali pagalba kojoms

DYBA W72 METAMS — Pirmininkas 
Paul
Avė. ? , r ___
kas Bose Didžgalvis, 3803 S. Union 
Avė., tel. 927-8660fe Nutarimų rast. 
Joseph Keturakis, 4436 So. Califor
nia Ave., teL 52^-2553; Finansų 
rašt. Herman Danta, 4405 So. Wash
tenaw Ave., tel. 847-2774; Kontrolės 
rast. Josephine Masilionis, 4636 So. 
Keating Ave., tel. 5855611; Iždininkė 
Adella Šankus, 2520 W. 68 St., teL 
476-6309; Korespondentas Antanas 
Jusas, 2030 W. 23 St., tel. 927-8989; 
— Klubo susirinkimai įvyksta kiek
vieno mėnesio ketvirtą sekmadienį 
1:00 vaL popiet Hollywood svetai
nėj, 2417 W. 43 St. Nariai priima- 
mi nuo 16 iki 50 metų.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO VAL
DYBA 1972 METAMS — Pirmininkas

Joseph Skeivys, 6601 Sb. Artesian 
Ave., tel. 778-6536; Vicepirmininkas 
Frank Padžiukas, 6918 So. Artesian 
Ave., tel. 778-1624; Nutarimų rašt 
Rožė Didžgalvienė, 3808 So. Union 
Avė., teL 927-8660; Finansų rast. 
Bernice Žemgulis, 2535 W. 42 St., 
tel. 847-2879; Iždo globėjas Julius 
Klimas, 5602 So. Nordica Avė., teL 
586-1592; Kasininkas Lijo Genio- 
tis, 2222 West 24 Street., telefonas 
376-3980; Korespondentas Joseph 
Skeivys, 6601 So. Artesian Ave;; teL 
778-6536. — Susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio trečią trečiadie

nį 7:00 vai. vak., Hollywood svetai
nėj, 2417 W. 43 St. Nariai priima- 
mi nuo 16 iki 58 metų.

ZARASIŠKIŲ KLUBO VALDYBA 1972 
METAMS — Pirmininkas Petras Ble- 

kys, 7006 So. Rockwell St., telef. 
HE 4-9916; Vicepirmininkas Alfon
sas čičelis, 7125 So. Whipple St., 
tel. WA 56527, Sekretorius — Mi
kalina Bikulčienė, 1622 So. 50 Ct., p. - — ---- -
kretprius

vila, 5601 So. Monitor, teL 582”3612.

nius Bikulčius ir Povilas Peškaitis.
UTENOS APSKRITIES DRAUGIŠKO 
KLUBO VALDYBA 1972 METAMS —

Pirmininkas — K. Stukienė, 7242 
So. Francisco Ave., tel. PR 7-8817; 
Vicepirmininkas — J. Šulcą, 3933

Jusas. 2030 W. 23 St., tel. 927-8989;

vieno mėnesio ketvirtą sekmadienį 
1:00 vaL popiet Hollywood svetai
nėj, 2417 W. 43 St. Nariai priima-

Ave., tel. 778-6536; Vicepirmininkas 

Avė.. ^tel.v 778-1624; Nutarimų rašt 

Avė., tet 927-8660; Finansų rast, 
Bernice Žemgulis, 2535 W. 42 St., 
tel. 847-2879; Iždo globėjas Julius 
Klimas, 5602 So. Nordica Avė., tel 
586-1592; Kasininkas Lijo Genio- 
tis, 2222 West 24 Street., telefonas 
376-3980; Korespondentas Joseph 
Skeivys, 6601 So. Artesian Ave;/ teL 
778-6536. — Susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio trečią trėčiadie-

nęj, 2417 W. 43 St Nariai priima-

METAMS — Pirrnįninka s Petras Ble- 
kys, 7006 So. Rockwell St., telef. 
HE 4-9916; Vicepirmininkas Alfon
sas čičelis, 7125 So. Whipple St., 
tel. WA 5-6527, Sekretorius — Mi
kalina Bikulčienė, 1622 So. 50 Ct., 
Cicero, teL OL 6-8826, Finansų se
kretorius — Petras Anužis, teleL 
778-2145; Kasininkas — Emilija Sur
vila, 5601 So. Monitor, tel. 582-3612. 
Direktoriai — Sophie Venco, Bro-

&

So. Rockwell St; Kasininkas — Ma-
ry Radziukenas, 6804 So Artesian 
Ave. ; Finansų rast — B. Zemgulis 
2535 W. 42nd St., tel. VI 7-2879; 
Nutarimų rast. — V. Juška 5717 S. 
Leflin St.; Kontrolės rašt. — A Ra- 
dziukenas, 6804 So. Arlesian Ave. 
— Susirinkimai vyksta kas antrą 
antradienį, 7 vai. vak. Hollywood 
svetainėje, 2417 W, 43rd St.

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGUOS 
^APŠVIETA” VALDYBA 1972 ME-1

’ T _______  J
So. Emerald Ave., tel. 225-3016; vi- 
cepirm. — Aldona Olis, 3439 West 
73 Si., teL 925-9546; Nutarimų rašL 
Rožė Didžgalvienė, 3808 So. Union 
Avė., tel. 927-8660; Finansų rašt. 
Joanna Zelvis, 3251 So. Green St., 
teL 842-7838; iždo globėja Francas 
Wagner, 3238 So. Green St, telef. 
927-8839; izdinink-A Anastazija Va
lančius, 2451 W. 46 StM teL 927-2197; 
Šeimininkė Adela Cuprinskas, 3227 
So. Emerald Ave., tel. 842-3148. — 
Susirinkimai įvyksta kiekvieno mė-1 
nėšio antrą sekmadieni 2:00 vaL po 
pietų Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Nares priimamos nuo

Ave. ; Finansų rast — B. Žemgulis, 
Nutarimų rast — V. Juška, 5717* s’

dziukenas, 6804 So. Artesian Ave.

antradienį 7 vai. vak. Hollywood

I
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GĖLININKAS
(PUTRAMENTAS)

TJnkumnm/) &rba Talaodom
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuoiimui ir lemninėg 
k&p&mi gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 $€. Harlem Ąve» 586-1220

GRADINSKAS
PATI NAUJOJI'“' 
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI
NUSTATOMA'

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

PERKRAUSTYMAJ

MOVING
Leidimai — Pilna aprauda 
’’ ŽEMA KAINA ' -

R. ž E R Ė N A S 
^2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

/?

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiy atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: F Rentier 6-1882 z

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

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

CHICAGO, ILL. 60629

“APS VIETA”
TAMS — Pirm. Sleila Kaulakis. 3247 

So. Emerald Ave., tel. 220-3016; vi
cepirm. — Aldona Oils, 3439 West 
73 St., teL 925-9546; Nutarimų rašt. 
Rožė Didžgalvienė, 3808 So Union 
Avė., tel. 927-8660; Finansų

tel. 842-7838; iždo globėja Francas 
Wagner, 3238 So. Green St., telef. 
927-8839; izdinink-p Anastazija Va
lančius, 2451 W. 46 StM teL 927-2197; 
Šeimininkė Adela Cuprinskas, 3227 
So. Emerald Ave., tel. 842-3148. — 
Susirinkimai įvyksta kiekvieno mė- į

pietų Lietuvių Auditorijoj. 3133 Šo. 
Halsted St. Nares priimamos nuo 
16 iki 65 metų.

AMERIKOS LIETUVIŲ PIT TF/-TTT 
jrjF-v -r Trs tx. w »~ -  *

Pirmininkė Estella McNamee 6151 
L,. u:,,,,., fe.
pirmininkas Julia Sadauskas. 7222 S. W i * ’--w ■ į 4 g
tarimų rast. Rožė Didžgalvienė, 
3808 So. Union Avė., teL 927-8660; 
Finansų rašt. Bernice žemgulis.

* • • ■ ■* k^v., 4 "IbV 4 t~v I

trelės rašt. Josephine Masilionis. 
4636 So. Keating Ave., teL 585-5611; 
Kasos globėjas Joseph Mikšis 7251 
S. Francisco Ave., tel. 778-1740; 
Kasininkas Matt Povilaitis. 7050 S.
f u W*, V- į _ 4 , ’Tini ~

šalka P. Masilionis, 4636 S. Keating 
Ave., tel. 585-5611; Korespondentas 
Estelle McNamee, 6151 So. Spaul
ding, tel. 434-4936. — Susirinkimai 
įvyksta kas kiekvieno mėnesio tre
čią sekmadienį 1:00 vaL popiet Hol
lywood svetainėj, 2417 W. 43 SL 
Nariai yra priimami nuo 16 iki 55 
mėUL

MARQUETTE PARKO LIETUVIŲ 
NAMŲ SAVININKŲ ORGANIZACI
JOS VALDYBA 1972 M. — Bacevi

čius, Juozas — Pirmininkas, 6455 
So. Kedzįe Avę. Tel. 778-2233;'Ke

relis, Albertas — I viceprei, Bag- 
džįus, Juozas — II viceprez.; Šim
kus, Adolfas — IH viceprez.; Sta- 
kėnas, Antanas — Sekretorius, 
2651 W. 72nd St. Tel. 737-1862; 
Patlaba, Stasys — Sekretoriaus pa- 
vad. ir lietuvių koresp.; Ūselis, 
Adomas — Kasininkas - Iždininkas; 
Sasnauskienė, Jadvyga — Finansų 
rast.; Barakauskas, Algis — Anglų 
korespond.; Klemka, Bruno — Ka
sos globėjas; Skeivys, Juozas — 
Kasos globėjas.

LIETUVIŲ MOTERŲ PILIEČIŲ LY~- 
GOS VALDYBA 1972 METAMS: Pirmi

ninkė — ‘Marie Zolpienė, 3554 So. 
Halsted St., tel. YA 7-2576; Vicepirm. 
— Adeline Gedvile, 3352 So. Lowe 
Ave/; Nutarimų, rast. — Estella 
McNamee, 6151 So. Spaulding, teL 
4344936; Finansų 7 rast. *—Anna 
Guss, 3153 So. Halsted St.; Kasos 
Globėja — Stella Zigmpnt, 930 W. 
35th PI.; Kasininkė — Rožė Didž
galvienė, 3808 So/Union Ave., teL 
YA 7-8660; šeimininkė — Adella 
čųbrinskienė, 3227 So. Emerald 
Ave. — Susirinkimai įvyksta pirma 
sekmadienį kiekvieno ' mėnesio Lie
tuvių Auditorijos mažojoj salėj, 
3133 So. Halsted Street 1 vai. po 
pietų.

ERŽVILKO KLUBO VALDYBA 1972 
METAMS: Pirmininkas — Benedik

tas Jurėnas, 4720 So. Hamlin Ave., 
tel. LA 3-8897; Vicepinnininkas — 
Antanas Jusas, 2030 West 23rd 
St, tel. 927-8989; Nutarimų rašt. 
— Estella McNamee, 6151 So. Spaul
ding, telef. 4344936; Finansų rast. 
— Bernice Žemgulis, 2535 W. 42nd 
St., tel. 847-2879; Iždininkė — He
len Vengeliauskienė, 4500 So. Tal
man Avę., tel. VI 7:6743; Korespon
dentas — Antanas Jusas, * 2030 W. 
23rd Street, tel. 927-8989. — Susi
rinkimai įvyksta kiekvieno mėnesio 
pirmą trečiadieni. 8 vai. vak. Hol- 
lyywdod Įnn salėje, 2417 W. 43rd 
Street.

LIETUVIŲ BRIGHTON PARKO MO
TERŲ KLUBO 1972 METŲ VALDY- 
Ba: Pirmininkė — Nellie Skinulis, 

2441 West 70th Street, telefonas 
436-0495; Vicepirm. — Julia Sa- 
causkas, 7222 So. Richmond Street, 
tel. HE 47174; Nutarimų rašt. —

KLUBO VALDYBA 1972 METAMS — 
Pirmininkė Estella McNamee. 6151 
So. Spaulding., tel. 4344936;’ Vice
pirmininkas Julia Sačauskas, 7222 S. 
Richmond ’ St, tel. HE 47174; Nu
tarimų rast. Rožė Didžgalvienė, 
3808 So. Union Avė., teL 927-8660; 
Finansų rašt. Bernice žemgulis 
2535 W. 42 St., tel. 847-2879; Kon
trolės rašt. Josephine Masilionis. 
4636 So. Keating Ave., teL 585-5611; 
Kasos globėjas Joseph Mikšis, 7251 
S. Francisco Ave., tel. 778-1740; 
Kasininkas Matt Povilaitis, 7050 S. 
Maplewood Ave., teL 434-0267; Mar- 
šalka P. Masilionis, 4636 S. Keating 
Ave., tel. 585-5611; Korespondentas 
Estelle McNamee, 6151 So. Spaul
ding, tel. 4344936. — Susirinkimai

čią sekmadienį 1:00 vaL popiet Hol
lywood svetainėj, 2417 W. 43 St 
Nariai yra priimami nuo 16 iki 55

IKMKI11IIIIIIIIIIII1WIIIIIZIIIEECIIIIKI

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 

žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose t J jfe 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių

lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 

svajoja,buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos

gelmes.
Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. Kaina SI.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psl. S2.00.
5. Butky Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psl. Kama $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eiles, 105 psl.
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. F ‘

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ.
: išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.

"Anykščiu šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
14. Balys Rukia, UGNIES PARDAVgJĄS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI J.AN(SAL Rinktine lyrika, 167 psl., $3 00.

Eiliuoti kūrinė-

18. >Vtris’Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. S1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eiles, 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTltjl. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktine, 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai 

>5 psL $1.00.

Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.
Eiliuoti pasakojimai apie

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
"Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.

14. Balys Rukia, UGNIES PARDAVeJĄS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LAN&AL Rinktine lyrika, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psL S2,51).
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1.00.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE

Eiles, 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTltjl. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50.

Mitologijos posmai.22. Jonas Vapitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI.

24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienv
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GKL£S VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GtLINY^IĄ 

244$ WEST 63ra STREET 
Tolefonąl; PR $-0833 ir PR 8-083*
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Chicagos Miesto Viešu j ų Bibliotekų vadovybė paskysė p-lę Barbarą Moro 

diįū bei TVZ kad žadintu susidomėjimą. Programa Books to Borrow girdi- 

ir 10:15 vai. rytoz taip pat 2:15 vai. p. p. ir 9:45 vai. vak.

teikti informacijas miesto gyventojams apie bibliotekas ir knygas per ra

ina trečiadieniais per WMAQ stotį (banga AM-670) šiuo laiku: 12:15, 4:15

Estella McNamee, 6151 So. Spaul
ding, tel. 434-4936; Finansų rašt.
— Bernice Žemgulis, 2535 W. 42nd 
St, tel. VI 7-2879; Kasos globėja
— Anna Klimas, 7240 So. Fairfield, 
teL 737-4888; Kasininkė — Helen 
Vengeliauskienė, 4500 So. Talman 
Ave., tel. VI 7-6743; Koresponden
tė — Estella McNamee, 6151 So. 
Spaulding, teL 434-4936. — Susirin
kimai įvyksta pirmą mėnesio ket
virtadienį Hollywood Inn salėje, 
2417 W. 43rd Street. 8 vai. vak.

KRAKIŠKIŲ DRAUGIŠKO KLUBO 
VALDYBA 1972 METAMS — Pirmi

ninkas Motiejus Strum skis, 5920 S. 
Maplewood, tel. PR 6-0716; Vicepir
mininkė Janina Bartkus, 6919 So. 
Artesian, tel. 476-0686; Nutarimų 
raštininkė Eugenija Strungys, 7129 
S. Rockwell St., teL 476-6174; Fi
nansų sekretorė Rožė Plitkauskienė, 
4019 So. Rockwell St., tel. LA 3-0833, 
Kasininkas Bronius Bartkus, 6919 S. 
Artesian, tel. 476-0686. — Susirinki
mai įvyksta kiekvieno mėnesio tre
čią sekmadienį, 2:00 vai. popiet 
ponų Bartkų namuose, 6919 So. 
Artesian. ..............

CHICAGOS LIETUVIŲ SUVALKIEČIŲ 
DRAUGIJOS VALDYBA 1972 ME
TAMS — Pirmininkas Leonas Vasilia- 

vas, 7020 So. RockweU St., telef. 
737-2684; Vicepirmininkas Jonas 
Jonikas, 7058 So. Fairfield Ave., 
tel. RE 7-0017; Nutarimų sekretorė 
Eugenija Strungys, 7129 So. Rock
well St., tel. 476-6174; Finansų raš
tininkas Kazys Ulevičius, 7523 W. 
62 PI., tel. 458-8345; Kasos globėja 
ir korespondentė Ona švirmickie- 
nė, 6601 So. Whipple Ave., telef. 
BE 4-0290; Kasininkas Peter Vil
kelis, 2324 W. 71st St., telef. RE 
7-4694; Maršalka Jonas Šulcą, 3933 
So. Rockwell St., telef. 927-7893. 
— Susirinkimai įvyksta kas ketvir
tą penktadienį, kiekvieno mėnesio 
8 vai. vak. Hollywood Inn salėje, 
2417 W. 43rd St.

CHICAGOS NAŠLIŲ, NAŠLIUKIŲ IR 
PAVIENIŲ DRAUGIŠKO ---------
VALDYBA 1972 METAMS. — Pirmi

ninkė Mary Neberieza, 5724 So. 
Richmond St., tel. PR 8-5817; Vi
cepirmininkė Julia Sadauskas, 7222 
So. Richmond St., tel. HE 4-7174; 
Nutarimų raštininkė Mary Urbelis, 
6631 So. Hoyne Ave., tel. RE 7-5813; 
Finansų raštininkė Anna Condux. 
7132 So. Millard Ave., tel. 581-4133; 
Iždo kontrolės raštininkas Kaspa
ras Kriščiūnas, 3171 W. 84th PI.; 
Iždininkas Jonas Jonikas, 7058 So. 
Fairfield Ave., tel. RE 7-0017; Mar
šalka Justinas Žemaitis, 629 W. 18 
St; Korespondentas A. Jusas, 2030 
W. 23rd St., tel. YA 7-8989. — Su
sirinkimai įvyksta kiekvieno mėne
sio antrą penktadienį 8 vai. vakare 
Hollywood salėje. 2417 W. 43rd St.

9-TO WARD0 LIETUVIŲ DEMOKRA
TŲ KLUBO VALDYBA 1971 METAMS

— Pirmininkas Juozas Skeivys, 
6601 So. Artesian Ave., tel. PR 
8-6536; Vicepirm. Alfonse Spiečius, 
51 West 103 St., tel. WA 8-5487; 
Vicepirm. Bessie Sucilla, 741 West

KLUBO

y’

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

B
?

tMyr"3 į j

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderi-

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, Chicago^ ill. 60^08 Į
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123 St., tel. PU 5-3990; Kasininkas 
Frank Puodžiukas, 10822 So. Wabash 
Ave., teL CO 4-2467; Finansų sekre
torius Kazys Rubinas, 10753 So. 
Perry, teL PU 5-8889. Protokolų 
sekret. Anna Labžendis, 10826 So. 
Wabash; Kasos Globėjas Valtėr 
Stulpinas, 23 E. 112 Place; Kasos 
Globėja Zofija Bubelis, 10839 So. 
State St., Trusty Juozas Skeivys, 
6601 So. Artesian Ave.! Trusty Ka
zys Rubinas, 10753 So. Perry Ave.; 
Trusty Frank Puodžiukas. 10822 So. 
Wabash Ave.; Maršalka Kazys Gi- 
rulis, 10850 So. Edbrooke Ave.; Re
vizijos komisiją — Petronėlė Peč- 
kaitis ir Zofija Bubelis. — Klubo 
susirinkimai įvyksta kas mėnesio 
trečią ketvirtadienį, 7:00 vaL vak. 
parapijos svetainėj, 108 St. ir S. 
State St.

Savo naminę vaisty spintelę reikia 
nepaprastai švariai ir tvarkingai už
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ’ ir nuplauti 
lentynas; patikrint* visus užrašus, 
kad neįvykty klaidu, nes vaisty su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokiy vaisty trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.

Susirinkimų u pr’engimų
PRANEŠIMAI

f
-— Chicagos Meškeriotojy • Medžio

toju klubo susirinkimas įvyks šeš
tadienį, birželio 7* 
vak. Hollywood salėje. 2417 W. 43rd 
St. Po susirinkimo linksmoji dalis.

Valdyba

toju klubo susirinkimas įvyks 
tadienį, birželio 10 dieną 7:00 vai.

— Liet. Brighton Parke Moterų 
klubo piknikas įvyks sekmadienį, bir
želio 11 dieną Kay’s sode, prie Tau

rinių ir smagi muzika šokiams, 
džia 12 vai. Kviečia

Komisija ir Valdyba

klubo piknikas įvyks sekmadienį, bir-

tinių kapinių. Bus skanių valgių, gė
rimų ir smagi muzika šokiams. F._ 
džia 12 vai. Kviečia

A
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Sįdoęy Poitier, pasižymėjęs negras aktorius, dabar perėjo i re»-
sieriųs. Jis stato filmą "A Warm December" su Esther Anderson.
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Laidotuvių Direktoriai 
MAŽHH&EVANS

«4i jq WJgTERN ATĮL J _ <1
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TRYS MODERNIAKOt 
AnUCOHMTlONBD KOPLYČIOS

MA1MOMI TVTA
REpublk 7-8600 REpubfle 7-8811 ]

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
«»■-rtcT—ri-. irm insmvYimmmniTr-i 1 IUl.-zngTrrYrngaE^I3MMMB——i^T S

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GASDAS

=2,

GERALDAS F. DAIMtD
• > re—

16QM7 So. HERMITAGE A VENTE
TeL: TArti M741 -1742
, t r '-w •- * ‘ '

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPIA CiO>

NARIAI:

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Ą$soęiacijo8

TURIME 
KOPLYČ?4f 

VISOSE MIESTO
DALYSE'

AMBULANCE 
PATARNAVt 
MAS DIEtyA 

IR N AK t|

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE, ['hone:

* - *• » • »* ’ . > ■ ■ » • . . . - . e V • ,» YArus 7^3401
—— ■ĮF-1IH .III

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGĘ F. RUDMINAS
3319 So. L1TUANICA AVĖ. Tel.: Y Aras 7-1138-1 13S*

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ) 

2424 VV ĖST 69th STREET 
2314 WEST 23rd PLACE
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Ards 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
Phone Commodore 4-2228 
Phone COmmodore 4-2228

10821 So. MICHIGAN AVE.
649 EAST 162nd ST.
>outh Holland, Ulinoii

3 _ NAUJIENOJ CHICAGO 1, ILL - THURSDAY/JUN£ B, 1972 “
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Iš kairės i deš.: dail. M. Šileikis, Eleanor Cooper, Ramunė
Nuotr. Jurgio Kasakaičio

“Sesių" parodos atidaryme Balzeko muziejuje. I 
Tričytė, dail. J. Tričys, dail. J. Cadel ir dail. A. Cooper.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę) Reikia

SPAl'STVVEI REIKALINGAS

Spaustuvėje dirbę* gali tuojau pradėti darbę, o spaudos 
darbus pramokti norintis sveikas vyras bus pamokytas vartoti 
mašinas. Lengvas darbas, geras atlyginimas. Darbas nuolati
nis, maloni darbo aplinka.

Darbo dicnoiais prašome kreiptis į administraciją nuo 9 vai. 
ryto iki 4 vai. po pietų. Telefonuoti prašome HA 1-6100, o rašy
ti tokiu adresu:

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJ1MAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

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

Mokslininkas pasmerkė |pra<lėii žmogaus gyvybę yra 
moraliai draudžiama”.

Į bandytojų argumentus, kad 
dirbtinai užmezgami ir dirb
tinuose ysėiuose išvystomi kū
dikiai būsią nesugadinti, Dr. 
Ramsay atsako, kad jokie eks
perimentai negali užtikrinti ar 
iš tokio gemalo gali 
protinis išsigimėlis ar

nemorališkus bandymus
Princetono universiteto pro

fesorius Pau Ramsay, žymus 
Amerikos mokslininkas ir va
dovaujantis autoritetas etikos 
srityje, perspėjo mokslinin
kus, kad liautųsi darę eksperi
mentus siekiant “fabrikuoti” 
vaikus.

Straipsnyje Amerikos medi
kų žurnale Dr. Ramsay pers
pėjo, kad eksperimentai labo
ratorijose užinegsti ir užaugin
ti žmogiškas būtybes yra prie
šinga medicinos etikai. “Dėl
to bet Jdeno — vyru ar moterų 
— bandymai dirbtinu būdu

užaugti 
hemofi- 
privalo 

ir nepa-
> jei
AMA

būti savaime moralus 
sidaro moralus tik dėlto 
gaunami geri rezultatai”. 
(Amerikos gydytojų draugija)
d-ro Ramsay pažiūras parėmė 
specialiu vedamuoju sovo žur
nale.

nimą, pareikšdama, kad “Vy
ras yra sutvertas moterystėje 
būti lyderiu. Moterų padan
gos susilyginti su wrais yra 
klaida”. Mrs. Andeiin savo fi
losofiją labai plačia; pasklei
dė, suorganizuodama visose 
JAV 175 kursus bažnyčiose, 
universitetuose ir k t. Tu kur
sų tema yra “Kaip Įtikti vy
rams esant moteriške”.

“Laimėdainos sau nepriklau
somybę mes (moterys) susi
laukėme šeimyninių problemų 
ir daromės nelaimingos”, sa
ko ji. Koki ji siūlo receptą? 
“Mes mokome, kad moters di
džiausioji atsakomybė yra pa-

irai pragyvenimas emeagoje 
Į kaštuoja *288 mėnesiui. Ir to
kia suma dar neduoda finansi
nio saugumo ir judėjimo lais
vės. Departamento statistikos 

i biuras aiškina, kad mažiau
sias biudžetas gaunant $3,456 
j metams pajamų leidžia daryti 
tik tokias išlaidas: mažiau 
kaip $20 per savaitę maistui 
pirkti; 100 per mėnesi buto 
nuomai; $23 drabužiams ir pa- 
sidabinimams ir $36 medici
nai. Turint galvoje, kad pen- 
sininkų pora automobilio ne
turi belieka tik $69 transporta- 
cijai ištisų metų bėgyje.

Darbo departamento skai
čiai rodo, kad per 18 mėnesių, 
pradedant 1970 metų pavasa
rių, iki praeitų metų rudens 
medicinos kainos pakilo 15.5%, 
butų nuomos _ pakilo 7.7%, 
maistas pabrango veik 3%,

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės kitur

5 ROOM FRAME HOUSE, 
FINISHED ATTIC.

Hot water heat. Garage. 4 acres of 
land. Route 10 — 3 miles from North 

Judson, Indiana.
Call 636-6137 before 1 P. M. 

or 219—896-2708 anytime.

AUTOMOBILES—TRUCKS
Automobiliai — Sunkvežimiai

PARDUODAMAS labai gerai užlai
kytas, tinkąs važiavimui, gerai einąs 
1964 metų juodas Buickas. Šoferiui 
mirus — savininkas pigiai parduoda. 

Telefonuoti GR 6-0027.

kaip skamba populiarioji pasau
linė muzika perduodama mūsų 
liaudies instrumentais.

ŽAVĖTINA MOTERYSTĖ
sidaryti karjerą iš moterystės transportacija 5.1% ir apranga

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA j

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave.
MŪRINIS. 2 liuksus butai, po 3 mie

gamus. Kabinetinės virtuvės. Bran
gios vonios. Įrengtas rūsys. Arti 
66-tos ir Whipple.

MŪRINIS, 18 metų, 5 kambariai. 
Labai gerai išlaikytas. _ Arti mūsų 
so. Ateisite — parodysime. 

GLOBE R. E. 
2935 WEST 71st ST.

PR 8-6916 arba 436-3676

ofi-

“NAUJIENAS" SKAITO VISŲ 
SROVĖŲ ŽMONES: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO 
NALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS’ 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERIAUSIUS 
RAŠTUS.

ir savo šeimos gyvenimo. Tai 
yra pati didžioji moters laimės 
versmė”. Trys ketvirtadaliai 
mūsų paskaitų ir pamokų yra

— Kun. Stasys šantaras iš 
Melrose Parko buvo išvykęs Į 
Kanadą, Hamiltoną sutuokti sa
vo sesers sūnų Romą Pilipavi
čių su Rita Stukaite.

Mrs. Helen B. Andeiin, su 
savo vyru Aubrey Andeiin gy-j 
venanti Goleta, Kalifornijoje, ^a*P suprasti vyrą, dėlto, kad
aštuoniu vaiku motina ir kny
gos “Facinating Womenhood” 
autorė, savo knygoje, kurios 
per trumpą laiką pardavė 
250.000 kopijų, sukėlė “mote
rų išsilaisvinimo ” (Women’s 
Lib) tarpe dideli nepasitenki-

| Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

I CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
I

Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 
Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kaina 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugja, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

? AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiusti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
A N« —■ -rm ■■ i f

nesugebėjimas suprasti yra pa
ti didžioji bėdų priežastis šei
myniniame gyvenime. Moteris 
turi daryti taip, kad jos vyras 
jaustųsi esąs vyras. Tai yra vy
ro pagrindinis reikalavimas 1110 
terystėje. Jis turi būti Pirmas 
Numeris? Moters idealas, tar
pe kitų savybių, yra jos mote
riškumas, jos charakterio mei
lumas, jos laimė esant gera 
namų šeimininke ir motina, 
pačiai neprarandant tam tik
ros dalies vaikiškumo. Tomis 
savybėmis ir savo vyro pažini
mu ji Įsigyja visišką jo meilę.”

5.1 .
Pragyvenimo minimumas 

pensininkų porai Chicagoje ap
skaičiuojamas po 8288 mėne
siui. o Social Security čekis 
vidutiniškai yra $222 mėnesiui.

— Gen. Povilas Plechavičius 
yra labai sunkiai susirgęs. Jis 
reikalingas nuolatinės globos ir 
priežiūros.

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

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

Kiek kaštuoja pensininkui 
pragyvenimas Čikagoje
Darbo departamento apskai

čiavimu pensijon išėjusiai po-

— Tautiniu šokiu šventės už
sienio šokėjų pasirodyme ir ta
lentų vakare, kuris įvyks liepos 
mėn. 1 d. 3 vai. vak. Marijos 
Aukštesniosios mokyklos audi
torijoje, Kanadą reprezentuos 
pirmą kartą Chicagoje pasiro
dantis studenčių kvartetas “Ra
sa” iš London, Ontario ir muz. 
Z. Lapino vadovaujamas tauti
nių instrumentų ansamblis 
“Gintaras” iš Montrealio. Abu 
vienetai atliks specialiai šiam 
vakarui paruoštą programą. 
Bus ypatingai įdomu išgirsti

— Vet. Dr. Juozas Pilipavičius 
su žmona Brone ir dukterim 
Rita buvo atvykę iš Kanados. 
Edmontono, Alberta, į Chicagą 
aplankyti žmonos brolį kun. St. 
santarą ir kitus pažįstamus. 
Pabuvoję Chicagoje, savo auto
mobiliu grįžo i Edmonton, 
Alta. Dr. J. Pilipavičius yra at
sakingose pareigose Kanados ad
ministracijoje.

— Vincas Remeikis, buvęs 
Vilniaus policijos vadas, su žmo
na iš Chicagos persikėlė nuola
tiniam apsigyvenimui Į Liberty
ville, Illinois.

Nuo 7 ryto iki 8:30 vai. vak.
TA ĮSOM E 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 778-9533 — TEXACO
58-tos ir Western Avenue kampas

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

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

kitoki blankai.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St., Chicago, DI. 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
-

A II" T-!—1

SIUNTINIAI Į LIETUVA
_ COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

J. AUGUSTAITIS

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

MARY ALDONIS

yra Gintaro Baliaus debiutante. Ji gyvena kartu su savo tėveliu Bruno 
B., gimusiu Lietuvoje, ir motina Helen Gladys Yourga, gimusia Massachu
setts valstijoje, bet paskutiniu metu gyvenančiais Chicagoje. Mary yra gi
musi Chicagoje ir čia pradžios mokslą ėjusi. Ji baigia Taikos Karalienės 
aukštesniąją mokyklą. Ji mėgsta mediciną ir rengiasi būti gydytoja. Holy 
Cross ligoninėje rengiasi pediatrikos darbams. Mary Aldonis nuo mažens 
mėgo šokti. Baigdama trečiuosius metus, ji jau pradėjo baleto pamokas, 
kurias tęsia Iki šios dienos. Ji dažnai pasirodo įvairiuose parengimuose. 
Mokykloje ji priklausė Slaugių ir Lotynų klubams. Jos namuose galima 

raiti kelis laikraščius, nes tėveliai seka lietuvišką spaudą.

— Krivūlės, buv. Lietuvos po
licijos tarnautojų klubo valdy
bos posėdis, pirmininkaujant 
Algirdui Reivyčiui, įvyko Chi- 
cagoje 1972 m. birželio mėn. 2 
d., kur buvo, be kitų einamųjų 
reikalų, išklausytas Povilo Dir- 
kio pranešimas dėl jo redaguo
jamos knygos apie policijos 
veiklą Nepriklausomoje Lietu
voje.

— Tragiški Birželio įvykiai 
“Lietuvių Forume” bus prisi
minta birželio 10 d. <8 vai. vak. 
Programą, kurią paruošė mok. 
Marija Pėteraitienė. išpildys šie 
mokiniai: Kazė Brazdžionytė. 
Rūta Garūnaitė, Rasutė Janu- 
šaitytė, Vida Kazlauskaitė. Aud
ronė Kižvtė. Jovita Kerei vtė. 
Linas Lazauskas, Gorėta Mika- 
lonytė, Arūnas Polikaitis. Da
rius Polikaitis, Liucija Seibuty- 
tė, Rita Sekmakaitė. Danutė 
Ūsevičiūtė ir Vida Žvynytė. Pa
žymėtina, kad poetės Juozės 
Augustaitytės - Vaičiūnienės bus 
deklamuojami nauji eilėraščiai: 
“Traukinys” ir “Kelias”.

— Stud. Raimundas Lapas, 
Melrose Park, III., ruošiasi ke
lionei į Paryžių rugpjūčio mėn. 
gilinti prancūzų kalbos studijas 
ir susipažinti su meno bei kul
tūros institucijomis.

Chicagos Lietuvių Moterų 
Klubo 12-tas GINTARO BA
LIUS Conrad-Hilton viešbutyje, 
įvyks šeštadienį, birželio 21 d. 
Koklailiai 6:00 vai. vak.. prista
tymas ir vakarienė 7:00 vai. vak. 
$17.50 asmeniui. Pelnas skiria
mas Stipendijų Fondui. Dėl re
zervacijų kreipkitės į p. Genę
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LAIKRODŽIAI JR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TeL: REpublIe 7-1941

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

Uk 3-V75
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs lutomobilių draudimai.

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

tune-ups ir t. t.
4*24 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

>— - _... . - -

— Jaunimo Kongreso Sporto 
Diena prasidės liepos 4 d. 10:30 
vai. ryto futbolo rungtynėmis 
tarp Chicagos Lituanicos ir New 
Yorko Atletų klubo komandų. 
Sporto Dienos programomis ir 

i rūpinasi šALFAS 
Avė., tek: HE 4-9321. Kviečia centro valdyba. Informacijas 
baliaus pirmininkė p. Aldona teikia J. Baris, 4529 W. 64 PI., 
Brazienė, tel. 598-6193. (Pr). Chicago, Ill. 60629.

i vtiviĮu IKI j ''vnypų/vniu i.

Krajčekienę, 6800 So. Artesian reikalais

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

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

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

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

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

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Te!.: 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 METŲ geras 2 butų mūras 
ir 2 auto garažas. Marquette Parke. 
Platus lotas. Atskiri gazo šildymai. 
Gr^it ralima užimti. $37.500.

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

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

TVIRTAS 6% KAMBARIU MŪRAS. 
1% vonios. Karpetai. įrengtas beis- 
mantas. Garažas. Marquette Parke. 
$26 600.

SVARUS 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. .S28500

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 ST. (Prie Sacramento

TEL. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-condi’tioning 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*




