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ŠIMTAI
GEGUŽĖS 18-19 RIAUŠIŲ ATGARSIAI

Elta tebegauna pluoštus iškarpų iš vak. pasaulio spaudos — 
atgarsių apie įvykius Kaune: gegužės 14 d. Romo Kalantos susi
deginimą — auką Lietuvos laisvei ir Kauno gatvėse buvusias 
riaušes, gegužės 18 ir 19 d.

JAV spaudoje — “Miami Her
ald” š. m. gegužės 22 d. per tris 
skiltis skelbė: “Pranešama apie 
lietuvių sukilimą”. Pažymėta, 
kad riaušes sukėlė Romo Ka
lantos savižudybė ties Kauno 
muzikiniu teatru. Dienraštis 
pridūrė, kad Lietuvos katalikai 
protestavo dėl katalikų persekio
jimo, kad jie buvo pasiuntė pro
testą J. Tautu Gen. Sekretoriui 
K. Waldheimui. Pridėtas rytų 
Europos žemėlapis, su Kaunu, 
kur, esą “riaušes sukėlė jauni
mas”.

“The Boston Globe” taip pat 
geg. 22 d. pirmame puslapy skel
bė : “Rusų daliniai malšino riau
šes Lietuvoje”. Toliau antraš
tėje nurodyta — “Lietuvių jau
nimas kelia riaušes, katalikui nu- 
sižudžius”.

Cleveland miesto dienraštis 
“The Plain Dealer” geg. 25 d., 
Įdėjo vedamąjį “Laisvė kunku
liuoja Baltijos erdvėje”. Laik
raštis priminęs sovietų metodą 
— politinio protesto reiškėją 
(Kalantą) paversti protiniai 
nesveiku, pridūrė; tokie meto
dai nepavyksta, nes “Lietuvoje 
tebevyksta nepasitenkinimas. ir 
tūkstančiai .... tu, . kurie pasirašė 
katalikų peticijas, negali būti 
laikomi nepilnapročiais”. Dien
raščio nuomone, demonstracijos, 
kurios, lietuvių rengtos, įvyko 
JAV-se (Clevelande, Chicagoje, 
Detroite, New Yorke, Los An
geles ir kitur — E.) turėjusios 
tikslo atkreipti JAV prezidento 
dėmesį. Dienraščio nuomone, 
JAV prekybos bei kultūros po
veikis galįs labiau paveikti so
vietų vidinę discipliną, negu de
monstracijos.

Elta minėjo, kad vak. Euro
pos spaudoje buvo gausiai žinių- 
apie Romo Kalantos žygį ir geg. 
18-19 įvykius Kaune. Verta dė
mesio žinomo Londono savait
raščio “The Economist” geg. 27 
d. laida.

“The Economist” laikraštis, 
rašydamas apie prez. Nixono 
viešnagę Maskvoje, įdėjo antraš
tę “Blogos dienos Kaune”. Esą 
riaušės Kaune buvusios “aiškiai 
ryškiu debesiu šiaip ramiame 
pono Brežnevo horizonte. Jos 
liudija: ne rusai' sovietų pilie
čiai vis smarkiau protestuoja”. 
Pagal savaitraštį, “net švelniau
sias nepasitenkinimo reiškimas 
Sovietų Sąungoe griežtai bau
džiamas, todėl tikro smurto ap
raiška gali būti laikoma aiškiu 
nusivylimo išryškinimu. Lietu
vių riaušės, tai tik viršūnė to 
nacionalistinio ledyno viršūnės, 
apie kurio apimtį niekas dar 
nežino”.

Esą, Lietuvos, Ukrainos ir ki
tų nerusų nepasitenkinimo reiš
kėjai sudaro “specialų pavojų 
p. Brežnevui”. Kitoje vietoje 
britu savaitraštis nurodo: “Ki
nijos europinis garsiakalbis, Al
banijos spauda pasiskubino pa
skelbti apie riaušes Lietuvoje, 
kaip kovą prieš Rusijos šoviniz
mą. Brežnevo Kremliuje (prez. 
Nixono buvimo metu) rodyta 
šypsena, pasak laikraščio, gali 
būti, nuslėpė rūpestį dėl pasta
rosios savaitės žinių iš Kauno. 
“Lietuvos protestai” — apie tai 
kitoje vietoje rašė “The Econo
mist” savaitraštis Londone. Ko
respondento pranešime pažymė
ta: ligi šiol galvota, kad nepa
sitenkinimą reikšdavo tik sovie-

IŠ VISO PASAULIO
o

STOKHOLMAS. — Pasaulio 
aplinkos konferencijos dalyviai 
rekomenduoja nors 10-čiai metų 
uždrausti medžioti banginius. 
Daugiausia jų išgaudo sovietij 
ir japonų laivai. Banginiams gre
sia išnykimas.

SAIGONAS. — žvalgybai į 
rankas pateko slaptas komunis
tų dokumentas, kuriame vyriau
sioji P. Vietnamo komunistų va
dovybė išbara Viet Congo na
rius už menką įsijungimą į le
miamą kovą. Memorandume ko
munistų vadams sakoma, kad 
daugelis kadrų nesuprato ofen- j 
zyvos svarbos ir neįsijungė į 
kova. Iki birželio mėn. komu
nistai planavo užimti du trečč- 
dalius P. Vietnamo ir išlaisvin
ti svarbiuosius provincijų mies-i 
tus. Tačiau revoliucijos jėgos
neišpildė jai patikėtų uždavinių 
ir neparėmė politinės ir karinės
kovos, sakoma centro rašte Viet 
Gongui.

BEIRUTAS. — Izraelio karo 
laivai pasirodė netoli Libano, o 
izraelitų lėktuvai kasdien skrai
do virš Libano'teritorijos. Mano
ma, kad tai nervų karas.

PARYŽIUS. — Hanojaus at
stovai Paryžiuje paskelbė, kadį 
Amerikos lėktuvai iki gegužės
24 d. numetė 580 bombų į upių 
pylimus ir užtvankas. JAV lai
vai iššovė į pajūrio pylimus 500 
artilerijos sviedinių. Pentago
nas sako, kad tai — melas, nes 
jei lakūnai būtų gavę įsakymą 
pylimus sudaužyti, jie tai būtų 
seniai padarę.

tų žydai bei smulki rusų inte
lektualų grupė. Tačiau gegužės 
18-19 Kaune gatvėse demonstra
vę tūkstančiai Lietuvos jaunuo
lių nebuvo nei žydai, nei inte
lektualai. Juos numalšino mi
licija bei atgabenti parašiutinin
kų daliniai.

Laikraštis priminė, kad So
vietų Sąjungoje didelės riaušės 
prieš tai įvykusios 1962 m. bir
želio mėn. Novočarkasko mieste 
išėjus į gatves tūkstančiams 
darbininkų, šeimininkių ir stu
dentų. Jie protestavo prieš mai
sto kainas. Ii* tuo atveju, kaip 
Kaune, įstaigos nusprendusios 
panaudoti ne vietos, bet iš ki
tur atgabentus dalinius. Vėliau 
įvyko ir kiti protestai. Tačiau, 
pabrėžia Londono “The Econo
mist”, “Kauno riaušių didybė 
buvo nepaprasta”. Priminęs S. 
Kudirkos atvejį ir katalikų pro
testus,
visi protestų reiškėjai kalba kaip 
katalikai ir kaip lietuviai. Jie 
protestavo, iš tikrųjų, “prieš nea- 
todairišką savo krašto rusinimą, 
krašto, per prievartą okupuoto 
prieš 30 metų”.

Lenkų dienraštis “Dziennik 
“Dziennik Polski” geg. 23 d. 
pirmame puslapyje pažymėjo, 
kad kruvinas riaušes Kaune “nu
malšino iš Azijos atgabenti pa
rašiutininkai”.

Dienraštis, priminęs “Kauno 
Tiesos” (geg. 20 d.) žinią apie 
Romą Kalantą tariamai buvus 
protiniai nesveiku, nurodė: “jau 
tas faktas, kad tiek stengtasi su
niekinti Kalantos žygį, liudija

Sovietu laivui "Akademik Korčatov" lankantis Miami uoste, lietuviu ir kubiečiu demonstracija vyko ne tik 
gatvėse, bet ir vandenyje. Nuotraukos tolumoje matosi sovietu okeonografijos laivas, o valtyje kubiečiai 
laiko lietuviu plakatą, lietuvaitei laikant Kubos vėlia /ą. Sovietu laivą saugojo Pakrančiy Sargybos laivai, 
°. sala visą kovo 26 dieną buvo atskirta nubjMiami, visas judėjimas buvo sustabdytas. Rusu jūrei
viai Į miestą buvo vežiojami policijos mašinomis.’ Nsrs lietuviu buvo tik keliolkia, jie visi turėjo plaka
tus ir daug ju pateko j vietinę spaudą, kada karštesni kubiečiai, policijos įsiutinti, turėjo sužeistu ir 

suim’u.

KODĖL JUNGTINĖS TAUTOS TYLI?
Vliko raštas J. Tautu Gen. Sekretoriui

Ryšium su okup. Lietuvos katalikų protesto raštu, Vlikas š. 
m. gegužės 24 d. išsiuntė raštą Jungt. Tautų Generaliniam Sekre
toriui Kurt Wadheimui. Prie rašto prijungti nuorašai dviejų do- 
.kurnęntų: "Lietuvos katalikų kreipimasis į J. Tautų Gen- Sekreto
rių, paruoštas 1972 m. vasario mėn., su 17,000 parašų ir Lietuvos 
R. Katalikų memorandumas Sovietų Sąjungos Komunistų Parti- 

j jos generaliniam sekretoriui L. Brežnevui — šis memorandumas 
paruoštas 1971 m. gruodžio — 1972 m. sausio mėn. įPrie Vliko
rašto dar prijungti du puslapiai Lietuvos katalikų parašų.

Karas P. Vietname
SAIGONAS. — Didieji B-52 

bombonešiai ketvirtą dieną iš ei
lės puolė taikinius šiaurės Viet
name, nuklodami “bombų kili
mais”.. komunistų kariiras me
džiagos telkimo punktus netoli i 
demilitarizuotos zonos. Puoli
muose dalyvavo apie 60 didžiųjų 
lėktuvų, numetusių 1,500 tonų 
bombų.

Vlikas savo rašte J. Tautų 
Gen. Sekretoriui pažymėjo, kad 
minėtų dokumentų tikrumas ofi
cialiai patvirtintas ir jie turėjo 
didelį atgarsį pasaulio spaudoje. 
Tačiau — pabrėžiama Vliko raš
te — kelia ne tik mūsų nupeš

tas išryškina tebetęsiamą reli
gijos persekiojimą ir pagrindi
nių žmogaus teisių pažeidimą 
Lietuvoje. Lietuvių tautos dau
guma okupuotame krašte remia 
šių peticijų turinį bei dvasią. 
Į tuos prašymus turėtų atkreip

savaitraštis teigia, kad, kokių

tį, bet taip pat neabejotinai do
kumentus pasirašiusių nusivy
limą tai, kad J. Tautų organiza
cija ligi šiol nėra patvirtinusi 
minėtus dokumentus gavusi, 
nors vienas jų buvo skirtas Gen. 
Sekretoriui. •

Vlikas savo rašte toliau nuro
dė, kad reikalas ginti žmogaus 
teises — visur ten, kur jos pa
žeidžiamos — tai viena pagrin
dinių pačios organizacijos gyva
vimo priežasčių. Tų protestų 
autoriai, kreipęsi į J. Tautų 
Gen. Sekretorių, teigia Vlikas, 
visiškai gerai numano tos or
ganizacijos vaidmenį. Tie auto
riai pažymėjo, kad jų kreipima
sis turėtų atsidurti “atitinka
muose kanaluose”, ypač, kai 
“Lietuva nėra atstovaujama J. 
Tautų organizacijoje”.

Savo rašto pabaigoj Vlikas 
pasiteiravo Gen. Sekretoriaus, 

žygių, ryšium su minėtais
dokumentais (Lietuvos katalikų 
skundu), lauktiną ateity. (Seka 
dokumentai ii* parašų pavyz
džiai).

Vlikas kreipėsi 
į Valst. Sekretorių

Vlikas š. m. gegužės 31 d. raš
tu kreipėsi į JAV Valst. Sekre
torių William P. Rogers, pri
jungęs sovietų okupuotos Lie
tuvos katalikų pastarojo meto 
peticijas — protestus, skirtus 
J. Tautų Gen. Sekretoriui Kurt 
Waldheimui ir Sovietų Sąjun
gos Komunistų Partijos Pirma
jam Sekretoriui Leonidui Brež
nevui.

ti dėmesį “aukščiausieji civili
zuotojo pasaulio tribunolai”.

Wikas, nurodęs, kad š. m. ge
gužės 24 d. minėti Lietuvos ka
talikų protestai buvo persiųsti 
J. Tautų Gen. Sekretoriui, to
liau teigė: “Kadangi didelio mas
to žmogaus teisių pažeidimo at
vejai paprastai J. T. narių dele
gacijų pateikiami svarstyti ati
tinkamų komisijų darbotvarkė
se, mes kreipiamės į Tamstą pa
vesti tai atlikti JAV Delegaci
jai J. Tautose. Toks veiksmas 
atitiktų JAV-bių, kaip žmogaus 
teisių pagrindinių saugotojų, 
vaidmeniui. Toks veiksmas taip 
pat parodytų kitoms valstybėms, 
kad, nors JAV-bės ir siekia tai
kingo bendradarbiavimo bei sam
būvio, tačiau jos tai nevykdo 
pavergtų tautų Rytų Europoje, 
ypatingai gi Lietuvoje, sąskai- 
ton”.' (E)

Prašo nekeisti 
paramos Įstatymo 
WASHINGTONAS. — Prezi

dentas Nixonas sugrįžo iš Camp 
David dviem dienom anksčiau, 
negu buvo numatęs. Jis paskel
bė P. Dakotą katastrofos vietą 
ir pradėjo svarstyti kelis nami
nius reikalus. Prezidentas pa
rašė laišką senato vadams, pra
šydamas praleisti jo pasiūlytą 
karinės užsienio paramos įstaty- 
hą be jokių pakeitimų ar suvar
žymų.

Kauno riaušių nepaprastą apim
tį”. (E)

Vlikas pažymėjo, kad tas 17,- 
000 Lietuvos katalikų protee-

Senatoriui Mansfieldui, kuris 
siūlo papildymus tam įstatymui

STAIGUS LIETUS ATNEŠĖ NELAIMĘ
RAPID (TTY. Pietinėje Dakotoje virš Juodųjų kalnų 

penktadienį susikoncentravo dideli debesys. Oro biuro pareigūnai 
pranašavo lietu, tačiau nebuvo numatyta tokio lietaus, koks iš
krito. Tik kartą per 100 metų gamta iškrečia tokią išdaigą. Per 
kelias valandas prilijo 10 colių. Pritvino maži upeliai, atnešę savo 
vandenis į didesnes upes. Buvo pralaužti keli pylimai ir užtvankos. 
Didelė vandens banga perbėgo per Rapids City šeštadienį nakties 
metu. Vanduo nuplovė daug namų, išrovė medžius, sugriovė tiltus, 
nunešė automobilius ir judomus namus, nutraukė vandens ir dujų 
vamzdžius, dėl ko kilo sprogimų ir gaisru.

Paskutinėmis žiniomis, šias 
eilutes rašant, Dakotoje žuvo 
155 asmenys ir dar 500'dingo 
be žinios. Vis daugiau ir daugiau 
randama kūnų. Kadangi nelai

mė ištiko naktį, žmonėms mie
gant, daug lavonų yra be dra
bužių ir dokumentų. Praeis ilgas 
laikas, kol visi bus atpažinti.

P. Dakotos gubernatorius pa
siuntė 1,800 Tautinės Gvardijos 
vyrų padėti" gelbėti nukentėju
sių. Iš Fort Carson, Colorado, 
atvyko ir reguliarios kariuome
nės daliniai. Raudonasis Kry
žius aprūpino tūkstančius pa
stogių netekusių ir sužeistų žmo
nių maistu ir vaistais. Dujų tie
kimas 44,000 gyventojų mieste 
sustabdytas. Nuostolių padary
ta virš 100 mil. dol. Sužeistų 
skaičius išaugo į tūkstančius.

Sen. AIcGovern, kuris senatan 
išrinktas Pietinėj Dakotoj, nu
traukė rinkiminę kampaniją ir 
sugrįžo namo. ‘ Prezidentas Ni- 
.xonas pažadėjo 'DaKotaH^tįt at
sistatyti po šios nelaimės/

Agnew puola 
sen. Mc Governa 

c 
WASHINGTONAS. — Praė

jusį savaitgalį sen. McGovern 
gavo dar kelių valstijų delegatii 
pasižadėjimą už jį balsuoti ii’ 
jis dabar jau turi 937 delegatus 
į konvenciją, kuri savo kandida
tą Į prezidento vietą turi išrink
ti 1,509 balsais. Antruoju seka 
sen. Humphrey su 335 delega
tais, trečias — George Wallace 
su 328 ir sen. Muskie su 178.

Sen. McGovern aplankė ligo
ninėje gulinti gubernatorių Wal
lace. Po to senatorius pareiškė 
korespondentams, kad jis neat
meta galimybės, kad tapęs pre
zidentu jis paskirtų gubernato
rių Wallace i kurią svarbią vy- 
riausyliės vietą.

Omahoje šeštadienį kalbą pa
sakė viceprezidentas Agnew. Jis 
kritikavo sen. McGovern ir pra
našavo. kad balsuotojai greit 
pamatys “kas McGovern iš tiesų 
yra”. Balsuotojai sužinosią apie 
jo labai toli į kairę siekiančias 
pažiūras ir jo balsavimo sena
te sąrašą. Jie sužinos apie Mc
Govern pažiūras i marijuana. į 
vaikų vežiojimą, Į dezertyrų am
nestiją. Tada balsuotojai mesią 
George McGovern iš rankų kaip 
karštą bulvę.

Toliau Agnew priminė, kad Mc 
Govern padarė karjerą iš savo 
pasipriešinimo Vietnamo karui, 
tartum jis vienintelis atrado tai
kos privalumus. Agnew priminė, 
kad sen. McGovern pats balsavo 
už Tonkino rezoliuciją 1964 m. 
m. ir vėliau. 1966 m. balsavo 
prieš tos rezoliucijos atšaukimą.

Reikalauja išduoti 
čekų pabėgėlius

WASHINGTONAS. — Lakū
nams Amerikoje ir visame pa
saulyje taip įgriso lėktuvų gro
bimai ir įvairūs grasinimai bom
bomis, kad lakūnų organizacijos 
rimtai nutarė kovoti prieš oro 
piratus. Tarptautinė lakūnų fe
deracija nutarė bii*želio 19 d. 
skelbti 24 valandų streiką, jei 
Jungtinės Tautos nieko nedarys 
prieš lėktuvų grobimus.

Amerikos lakūnų sąjunga 
kreipėsi į federaciją reikalauda
ma, kad ta praneštų Vokietijai, 
jog lakūnai boikotuos Vokieti-
jos aerodromus, jei Bonos vy
riausybė neatiduos Čekoslovaki
jai 10 pabėgėlių, kurie pagrob
tu lėktuvu atskrido į Vokietiją. 
Pagrobimo metu čekų lakūnai 
priešinosi, jiems padėjo du ke
leiviai. Vienas pilotas buvo nu
šali tair;:rkitas- stržeis tas.Du-kę-. 
leiviai irgi sužeisti.

Amerikos lakūnų sąjungos 
pirmininkas John Donnell rašo 
federacijai, kad šio nusikalti
mo (čekų pabėgėlių veiksmų

Komunistų puolimai P. Viet- į lėktuve) negalima palįkti ne- 
name aprimo prie An Loco ir! nubausto, kaip dažnai atsitik- 
Kontumo miestų, tačiau pagyvė- > davo praeityje, nes nuolaidumas 
jo Saigono ir Hue miestų apy- Ųik skatina dar didesnius teroro 
linkėse. Viet Congo jėgos už- {veiksmus.
ėmė dvi Saigono valdžios karei- Čekoslovakijos vyriausybė ir-
vių pozicijas vos 15 mylių į pie- S* formaliai pareikalavo, kad N'o- 
tus nuo Saigono. Priešo daliniai kietija sugrąžintų 10 pabėgusių 
pasirodė ir į vakarus nuo mies-į čekų. Vokiečių vyriausybės at- 
to. čia juos puolė didieji ame-|s^ovas P^neiškė spaudai, kad dar 
rikiečiu B-52. Per anksti pasakyti, kokių veiks

mų imsis V. Vokietija, kuri su 
Prezidentas Thieu įspėjo gy- Čekoslovakija neturi diplomati- 

ventojus, kad ateinantieji ke-j nių ryšiu.
turi mėnesiai bus lemtingų- Ko-j Būtų gerai, jei amerikiečiai 
munistai keičia taktiką ir ren- lakilnai suprastų, kad pabėgi- 
kasi savo puolimams kitus taiki-1 
nius — Hue miestą ir Saigoną.' 
Prie Hue penktadienį

per anksti pasakyti, kokių veiks
mų imsis V. Vokietija, kuri su

j mas iš komunistinės valstybės
- ■ yra labai rizikingas veiksmas,

priešas baudžiamas sunkiausiomis baus-
puolė 17 mylių į pietvakarius mpmjs. jje turėtų atsiminti, 
nuo miesto. Ir čia į mūšį buvo vjSy komunistinių valstybių 
atsiusti didieji bombonešiai, ku-, lakūnams ir kitam lėktuvų per- 
rie iš 128 komunistų žuvusių pa-1 sona]uj yra griežtai įsakyta prie- 
klojo 68 kareivius. ' Gintis pagrobėjams, ko visai nė-

Didelė amerikiečių marinų ra Amerikoje ar kitose pasau- 
aviacijos bazė Da Nange ren-' lio valstyliėse. Jei čekų pilotas, 
giasi išsikraustyti į Tailandiją. | jei Bražinskų pagrobto lėktuvo
Per ateinančias tris savaites, pa
gal prezidento paskelbtą karei
vių išvežimo planą, teks išvežti 
apie 11,000. Jų tarpe bus ir ke-
turios aviacijos ir trys marinų 
Pantom F-4 lėktuvų eskadrilės 
su technišku personalu ir san-
dėlių apsaugos grupėmis. Apie 
1,000 marinų bus perkelti į Nam 
Phong bazę šiaurės rytų Tailan- 
dijoje. Likusieji 6,000 karo avi
acijos vyrų bus išgabenti į Ko- 
rat ir Takh Li bazes Tailandijo- 
je.

ir bando sustabdyti lėšas Viet
namo karui, prezidentas rašo: 
“Aš dalinuosi su Tamsta troški
mu laiku ir garbingai išvežti iš 
Indokinijos ten likusias mūsų 
jėgas, tačiau kongreso papildy
mai užsienio paramos įstatymui
gali mūsų priešų būti suprasti 
klaidingai ir gali pakenkti ma-
no taikos pasiūlymams, o tai pa
kenktų mūsų tikslui”.

stiuardėse nebūtų jėga bandę 
grobėjų nugalėti, tų šaudymų 
ir aukų nebūtų buvę. Kaip pra
eityje yra jau pasitaikę, ameri-
kiečiai lakūnai, net žaisliuką pa
matę, suka, kur tik piratas pasa
ko sukti. Visai kita padėtis yra 
komunistiniu šalių lėktuvuose.

Čikaga laukia 
Jaunimo dienų

Chicagos majoras Richard J. 
Daley, birželio 13 d., antradienį, 
priims Laisvojo Pasaulio Lietu
vių Tautinių šokių šventės dele
gaciją ir įteiks specialią prokla
maciją skelbiančią liepos mėne
sio pirmąjį savaitgalį Jaunimo 
Dienomis.

♦ Kinija siūlo į pasaulio ap
linkos konferencijos rezoliuciją
įtraukti ir Vietnamo aplinkai 
daromą žalą.

Vliko pirm. dr. J. K. Va
liūnas š. m. birželio 6 d. išvy
ko trims savaitėms į Europą. Jo 
kelionės metu Vliko pirmininko 
pareigas eina Vliko vicepirm. dr. 
Jonas Puzinas. (E)
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MUZ. PETRAS ARMONAS
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Where has

Now Bonds payabontii at maturity

I

Your money will add up faster than 
ever before, because now there’s a 
Eonus interest rate oh all U.S. Sav- 
ings Boids. Now E Bonds pay 5^% 
when held to maturity of 5 years, 10 
rndhtSs (4% die first year). That ex
tra payable as a bodus at ma
turity, applies to all Bonds issued 
since June 1, 1970... with a coia- 
parablė improvement for all older- 
Bonds.

Get a grip ba your money the Pay
foil Savings way. It’s aa easy waj to 
see your money grow instead of go;

belžti, 
š'tb'gfiiiiį 

iš jį išgaudavo fu-

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
<l (orha>? 1962 rn. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00 

įšleido Dr. kaziv Griniaus Komitetas. Knygą gailina 
nusipirkti “Naujienoje” už $5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrištą) už $2.00.
Naujienos

173$) S<» Halsted Street

You shake yotif head.
Yoe šee it slip out of your hands 

and you worry.
Instead of worrying, why not do 

something about your moaey? Save 
some. Painlessly.

■ J

Join the Payroll Saviags Plan

Bonch are sa.fe- If Jost, stolen, or destroyed, 
we replace them. WVa weeded, they can be S 
cashed at your bank. Tax may be deferred 
smtxL redemption. Awd always remember,

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje 

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga, aprašanti: paskutinių 90 (1369-1959) metų 

Chicagos. lietuvių, gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 pšL 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 .draųgja, .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 čeki arša Monėy 

Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
i 11 t F‘ > A*vardu ir pasiusti:

1739 S6. flALSTĖD St.z CHICAlStl, ILL. 6(^8

m0jė įvyksiančias Bendruome
nei — Spaudos— Radio Dienas, 
kurias nuo šią metų pradeda 
ruošti pati žurnaiisią Sąjungos 
Centro Valdyba. JP-žento Ramūno ir ponios Armo- 

nienės brolio — vargonų virtuo
zo Zenono Nomeikoa. Gyveni Rb- 
chesteryje.

Šių metų birželio 3 d. dr. Le
onidas solistė Praurima Ragai, 
savo gražioje rezidencijoje, 
Bloomingdale, Armonams suruo
šė šaunias išleistuves. Susirin
ko gausus būrys artimų drau
gų. jų tarpe ir keletas muzikų, 
kurie, vaišingų ponų Ragų na
muose, paskleidė muzikinės pa
vasariškos nuotaikos ir susirin
kusius svečius maloniai nuteikė. 
Styginis trio: Povilas Matiukas

is ■ I 
fl

Muziką Armona jau nepri-1 Chicagos išsikelia arčiau *avo 
klausomoj Lietuvoj daug kur Į vienintelės dukrelės Ramunės, 
matėme. Jis grojo Lietuvos ope
ros orkestre, buvo Šiaulių gim
nazijos muzikos mokytojas ir 
Šiaulių teatro dirigentas. Pasi
traukus iš Lietuvos, grojo Miun
cheno simfoniniame orkestre ir 
vadovavo lietuvių tremtinių cho
rui. Vos atvykęs į JAV, Roches
tery j e jis jau rengia religinės 
ir pasaulinės muzikos koncertus. 
Vėliau, gyvendamas Santa Bar
bara. Calif., grojo čelistu miesto 
simfoniniame orkestre. Tai tik 
keli škicai jo muzikinės veiklos 
lig’ 1961 metų.

Pagaliau nuo 1964 metų Ar
mėnas jau gyvena Chicagoje. čia smuikas, Petras Armonas — 
jis su visu atsidavimu reiškia- čello ir Monigirdas Motėkaitis 
si muzikos srityje, lietuviškame — pianinas išprildė: Arenskio 
gyvenime. Jis šv. Kryžiaus baž- G-moll trio I, II ir UI dalis, Meti
ny ics vargonininkas ir Daina- delsohno — D-molI trio I-ją da- 
vos ansamblio vadovas. Čia sta
tė operetes, dirigavo kontatai,. bėnui akomponuojant, solistė 
buvo, ketvirtos Dainų šventės Janina Armohienė padainavo — 
muzikos vadovas ir svarbiausias G. Gudauskienės “Daug Pava- 
dirigentas. Taip pat Chicagoje, sarių, Chopin — “Mergaitės 
buvo suorganizavęs stygini kvar- Į troškimas ir Gretchinanovo — 
tetą ir vėliau_ trio, kuriame da- “Snieguolė”. Solistė Praurima
lyvauja smuikininkas Matiukas, Į Ragienė, klarnetu pritariant jos 
pianistas M. Motėkaitis ir su če- 
lo pats Armonas.

Kur tik reikėjo muzikinio pa- 
' puošalo, visur Armoną prisi
šaukdavo. Nei 16 vasario, nei 
kiti svarbesni minėjimai be Ar
mėno-vadovaujamos Dainavos)ros Manon 
neapsieidavo. Jis ne tik neimda- 1 
vo atlyginimo, bet dažnai dar 
ir savo pridėdavo.

Ponia Janina Armonienė lie
tuviškai visuomenei taip pat bu
vo ne svetima. Ir jos gražiu bal
su daug kas pasigėrėdavo.

Aštuonis metus gyvendami sužavėtus svečius. Tai buvo tik- 
Chicagoje, Armonai čia paliko1 ras muzikos meno vakaras. Po- 
gilius kultūrinius pėdsakus. Ta- nams Raganas, už taip gražiai 
čiau nieko nėra amžino. Jie iš vaišingai, ir kultūringai jų na-

vyrui dr. Ragui, atliko O. Me- 
trikienės “Gegutė”. Akompona- 
vo M. Motėkaitis. Buvusi Lietu
vos operos solistė Izabelė Mote- 
kaitienė, priderindama momen
tui, padainavo Massenet, iš ope- 

i — “Sudiev”. Akom- 
ponavo jos sūnus Monigirdas. 
Koncertinės nuotaikos pagau
tas, 12 metų Regių sūnus Pau
lius savanoriškai sėdo prie for- 
tepiono ir paskambino L. Laoin 
“Bythė Blue”. Tuo ir baigėsi 

i muzikos programa, palikdama

muošė praleistą vakarą, visi at
silanką labai dėkingi. Dar ma
lonu, kad nebuvo jokių kalbų 
ir prakalbų. Mielus Armonus 
visi gerai pažįsta ir visi žino 
kur, ir ko susirinko...

Išlydint visi ponams Armo-

nams linki dar daug skaidrių 
dienų ir saulėtos nuotaikos Itali
joje vietoje, prie artimųjų...

Dar noriu priminti, kad šio 
mėnesio gale bus išleista solis
tės Janinos Armoniėnės dainų 
ar arijų plokštelė. P; Vėnėlova

Lietuvis žurnalistas
Lietuvių žurnalistų Sąjungos 

neperiodinis leidinys Nr. 1(7), 
Chicago, 1972 m. gegužės mėn.

Amerikos Lietuvių žurnalis
tų Sąjunga savo pavyzdžiu pa
rodė, kaip naudinga yra savo 
dukrą leisti šu platesniu pasau
liu susipažinti. Čikagoje savo 
Centro Valdybą šiek tiek pa
auginusi Sąjunga ją išleido į 
Detroitą, iš kurio vėl į Čikagą 

■ grįžo jau visiškai suaugusi, su- 
Irimtėjusi ir apsišvietusi bei ge
rų norų ir plant] kupina.

Alantui prezidentaujant Det
roite pradėtas leisti LŽS orga
nas “Pranešėjas”, šiomis dieno
mis hatfjbsibš ČV išleistas Čika
goj fe jau aiškiai paivadintas var
du “Lietuvis Žurnalistas”, 16 
puslapių, pailiustruotas naujo
sios valdžios ir teturiu iškiliųjų 
spaudos žmonių — senosios kar
tos garbės narių Leonardo šimu
čio ir prof, jiibžbš Žilevičiaus 
ir jaunosios kartos Jūratės Ka- 
zickaitės ir Jorunės jbnikaitės 
atvaizdais.

Biuletenį redaguoja Vytautas 
Kasniūnas ir redakcinis kolekty
vas — Juozas Vaišnys, S. J., 
Vladas Būtėnas, Jtifgis Janušai- 
tits ir Algirdas Pužauskas. Jur
giui Janušaičini if administra
toriaus pąfeigclš riždėftdš.

Turinys: Jūdzbs^Vaišnio: žur
nalisto misija; Vytatirtb Kąsniū- 
no: Nuoširdžiai ir atvirai; LŽS 
Centro Valdybos : Lifetuvių žur- 
naiiistų Sąjungos gairės; Buvu-

šio LŽS Centro Valdybos pir
mininko Vytauto Alanto: Mūsų 
Sąjungos veikla įsisiūbuoja. 
“Gairių” komentarai ir jo pa
ties linkėjimai naujajai CV-bai; 
Kun. Juozo Prunskio:: Lietuvių 
žurnalistinės studijos Čikagoje; 
A. P.: Pasaulio spaudos žinios. 
Apie spaudos laisvę; VI. Būtėno: 
I>r, Petro Daužvardžio Fondas. 
Toliau Stasio Kalvaičio ir pata
rėjo prof. Petro Joniko tvarko
mas skyrius: Laikraštinė kalba
— trys puslapiai naudingų pa
tarimų ir pamokymų; Algirdo 
Pužausko: Pirmasis 100 dienų
— LŽS ligšiolinės veiklos ap
žvalga. Pabaigoje apie lėšas, au
kotojus ir narių pareigas, ir dar 
skyriai: Knygos; Mūsų miru
sieji, Kronika, Laiškai ir nuo
monės ir dar sąsiuvinyje įdė
tas atskiras LŽS CV aplinkraš
tis nariams apie ateinančio rug
sėjo 16-17 dienomis Tabor Far-

tėvas ir vaikas
Sūnus prisispyręs prašo tėvą 

pinigų į kiną. Tėvas ir šiaip su
kosi ir taip, bet pagaliau tarė:

_Gerai, duosiu, jei atsakysi 
į vieną klausimą.

__ Gerai, — sutinka sūnus.
— Tai pasakyk, kiek lapų yra 

ant to medžio palangėje?
_ Trys tūkstančiai du šim

tai keturiasdešimt penki, greit 
atpila sūnus.

— O iš kur tu žinai?
_Tėveli, tai jau yra antras 

klausimas. O aš turėjau atsaky
ti tik į vieną.

• Iš kito kišenės- kiekvienas 
kvailys gudrus.

Sava operai Jūratė ir Kasty
tis buvo rėtaiš iaiifiėjiriiaiš lie
tuvių laisvojo rnėho p'asdulyjė. 
Tiek rengėjai, tiek atlikėjai ir 
žiūrovai visada prisimins ją su 
pasigėrėjimu ir dėkingumu. 
Jei kai kurios dėmelės ir buA’o 
kritikų panagrinėtos, tai tik 
gerų norų skirtos susiorienta- 
vimui ateityje.

Sekant iš. m. gegužės 23 d. 
Naujienų 122 N-ry vieno ope
ros žiūrovo pabertais Įspū
džiais, tebūnie leista ir kitai 
eilinei žiūrovei savo Įspūdžiais 
pasidalyti.

Kai atsiskleidus scenos už
dangai pasirodė būrys jaunų 
vyrų, trankiai sudainavusių 
žvejų dainą, beveik susijaudi
nusi šnibždėjau draugei: — 
Juk tai mūsų žeiriaitėliai. — 
Kažin — atsakė ji abejingai. 
Žinoma, žemaičiai — galvo
jau. Juk lietuviškas Baltijos 
jūros pakraštys Aukštaitijos 
nesiekia, tik kuršius bei ryt- 
prūsius. Nepriklausomybės lai 
kais Nidos ir apylinkės žvejai 
kalbėjo kuršiškai.

Tačiau šitas žvejų apdaras? 
... Ne. taip storai autais ap- 
mūturuotaš blauzdas iki kelių 
žemaičiai nedėvėjo. Berods, 
aūdamiesi naginėmis, jie dro
biniais ar nuošūkiniais autais 
apsupdavo letenas ir paliktais 
ilgesniais galais apvyniodavo 
žemutinę blauzdos dalį bei 
tampriai simetriškai apvarsty- 
davo per naginių šonuose iš
durtas skylutes Įvertomis api- 
varėlėmiš ir surišdavo. Autai 
nesiekė nei pusės blauzdos ir 
kojos atrodė grakščios bei plo
nos.

Palaidus marškinius dėvėjo 
ir žemaičiai, bet ne tokius il
gus, kaip matėme scenoje. Se
nesnieji vilkėjo ir kiaurai pėr 
vidurį susegamais. Susijuos- 
davo juostomis, o ir virvėmis, 
b'ėt nė kanapinėmis. Moterys 
mokėjo trini pirštais nunerti 
gražias virveles ir storų margų 
šiulų. Čikagoje gyvena viena 
pažengusio 
kuri tokias 
(i.

Operoje 
merginų apranga buvo tikrai 
šokiruojanti. Raudonos spal
vos skarelių ant galvos bent 
Žemaitijoje niekas nėra matęs, 
kol moterys tebebuvo laisvos 
pasirinkti spalvas. Legenda 
apie Jūratę ir Kaitytį jtik siekia 
senovę, kada gintaro krašto 
gyventojos pačios verpė, audė 
ir savo darbo audiniais rengė
si. Tada jos neturėjo nei prie
monių nudažvti audeklus rau
dojai. Kaip žinoma, lino dra- 
bės balino saulėje pievose ir 
galvas rišosi daugiausia balto- 
nfs skarelėmis. O dažė nudek- limai dideli paveikslą

• luš ar iiiilį alkšnių,
• ąžūblį lapais, bfei 

lukštais. V 
das, žalias ir gelsvas špaĖ'aš. 
Sumaišytuose lapuos gaudavo 
ir kitokius atspalvius, tik ne 
lelijavus (violetinius, nė juo
dus ir ne raudonus;

Iš seno žinoma, kad lietuves 
dėvėjo rauktus (prie juosmens 
sutrauktus, arba klostėmis su
klostytus ir ilgus, net ir jau
nos merginos, tik ne žemėvel- 
kais — iki kojų kauliukų. Nuo 
šalčio apsisaugoti iš pilku ar 
rudų avies vilnų nuaušdavo 
dideles keturkampes skfepetas, 
raiščiais vadinamas. Jas Įžam
biai sulenkusios dvigubas nė
šio ant pečių; priešakyje esan
čius du siauresnius žambas, 
sukeitusios per krūtinę, stitiš- 
davb už nugaros. Tuo budu 
rankos likdavo laisvos ką nors 
nešti ar dirbti.

Apvylė ir Jūratės apsirengi
mas. Manyta, kad ji atrodys 
panaši i programos viršelyje 
nupieštą. Galvos papuošalas 
išviso ar buvo reikalingas? Juo
das rūbas veikė slegiančiai, 
tarsi būtų iš anglies klodų ver
mes iškilusi; o ne iš gintaro rū 
mų jūros dugne.

Lietuvos nepriklausomybės 
laikais, kai kurie rinkusieji į 
paišybą žemaičiai moksleiviai, 
sekdami Maironio’ balade ban
dydavo atvaizduoti Jūratę. Vi
sada laibą ir ilgais palaidais 
plaukais apsisklėidusią. Vie
no mėgėjo pieštą tėko matyti 
bestovinčią prie, juros kranto. 
Ji akis pridengusi plaštaka žiū
rėjo į žemės tolį. Jos apdaras 
buvo iki kelių ilgumo sijonu
kas iš žvynų, kaip žuvies. Ir 
tokia pat juosta per krūtinę. 
Tie žvynai — tai plokšti skri
tuliukai, sudėlioti vienas per 
kitą nuo viršaus iki apačios. 
Kitas mėgėjas vdizdavo Jūratę 
bangų o vėjo draikomais plau
kais, o pati apjuosta tiršto rū
ko skraiste.

Apie undines buvo kalbama, 
kad jos yra pusiau moiėrys — 
pusiau žūV^š. Gdl dėl to, kad 
jos buvo “matomos” tiktai iki 
puses išnėriišioš iš Vandens ir, 
kaip vandenų gyventojos, va
dinamos Undinėmis.

.šiaip aė taip scenoje šokan
čioms uncfihėms tiktų kūno 
spalvos arbh žalsvos tunikos, 
primenančios maurus, tik jau 
no juodas aptraukalas. O jų 
šokiai galėtų panašėti į plau
kiojimo sportą, daugiausia 
rankų plastika.

Pasigesta scenos gilumoj rtš 
kesnio jūros vaTždo. Tas rei
kalas, aišku, nėra lengvas įvyk 
dyti — kainuoja daug pinigų. 
Gabus dailininkas nupieštų ga- 

- jūrą.

0 pritaikius šviesos efektus, 
būtų galima išgauti ir jūros 
gilumos iliuziją.

Visumos pastatyme tarpais 
atrodė lyg kažko trūksta,
kažkas nedasakyta. Rūtelės 
vaidmuo blankus. Gautas įspū
dis, kad abiejų, kaip Rūtelės, 
taip ir Kastyčio meilė glūdėjo 
vien svajonėse, tat ir siužeto 
dramatiniu fragmentu neprat 
turtino. O. Algminienė

i

Paid and

QUARTERLY

ar

1739 So; Halsted Street

amžiaus žemaitė, 
virveles rnbka ner-

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60MI8
Peter Kazanauskas, President Phone 847-7747

iflSURH)

K A FKAMS f R JAUNIMU]
Sek pasaką, varnyte. 

Apiė senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus ...

Š. Petersoniene 
e

.i pasakuo yr& vąikų mėgstami ne matiau kaip žaidimai 
krykštasimat Naujienose galima gauti siu perlų ir žemčiūgų mūsų mažlfr 
items tki jaunimui:

1. N. Butkrene. VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos lt DVY 
NUKES, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš va.kų pasaulio Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2 Vand« Frankiene - Vaitkevičiene, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems Jūratės Eidukaitės iliustruota Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys $1.50

3 A. Gtedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams Dail. V. SiriiaD- 
kevičiaus iliustruota, 130 psl., $1.83.

4 Stase Vanagaite - Petersoniene, LAUME dAUMt. 1? eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes levų Zemejė. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail J Kiburo iliustrunta, «4 
psl . kaina 5 dol

5 Ma«roOH, JAUNOJI LIETUVA, pverfia 118 psl., $1,00

6. Affonsas Vambutis, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-got premi
juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dol.

7. Juozas Švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaites, kaip pasako* 
saikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių, flrustrubta dail. Z. Sodeikienės 
Indelio formato kfetais viršeliais, puikus 77 pst. ietdmvs. $3.00

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Kihuuti padsvunai legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai 
čiai bendravo su savo dievais 54 psl. Si.00

Vaikai mėgsta fr non skaityti. Dėlto l- pat mažens yra daug lengviau juos 
ipiaunti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knvgą. Jei tėvai išbalansuo
tu vaikams perkamas dovanas — pusė knv^ų. puse žaislų — lietuviško auk* 
įėjimo rodyklė ktaiga pakiltų aukštyn

NAUJIENOS,

1739 So HALSTED Sf. CHICAGO. HX.

MMBitings and Loan

&
ĮV REGULAR
70 PASSBOOK

. A .r ACCOUNT rer Annum

NOW INSUREb TO $20,000.

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF Įl 6.000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY
Per Annum

all the 
money gone?

Chicago, HL 60608
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Vandalais buvo vadinama ka
ringa germanų giminė, labiau
siai pasižymėję savo karo žy
giais tarp antrojo ir penktojo 
šimtmečio Bizantijos ir Romos 
teritorijose.

Vandalizmu vadinamas be
prasmiškas, piktos valios ar kerš
to sumetimais naikinimas meno 
vertybių ar gėrybių. Tuomi la
biausiai pasižymėjo vandalai už
imdami Roma 455 metais. Da
bai* “vadalais” vadinami bet ko
kie piktavaliai, ypač mokiniai, 
kurie savo destruktyviais elge
siais daro nuostolius. Mokyklų 
“vandalais” ypač pasižyfi Chi
cagos paaugliai mokiniai. Vie
na tokių, labiausiai nuo savo mo
kinių nukentėjusi mokykla yra 
Thomas Kelly High School, 4136 
So. California avenue.

Apie pasibaisėtiną “vandalų” 
siautėjimą šioje aukšt. mokyk
loje plačiai rašo tos pačios mo
kyklos laikraštis “The Claricn”

Straipsnyje “Kelly Demon
strates No Pride In School By 
Vandalizing It” du jaunei au
toriai Bob Miller ir Mark Za- 
czyk rašo: “Šiuo straipsniu mes 
norime parodyti nuostolius, ko
kius vandalizmas padarė Kelly 
mokyklai ir tos mokyklos kai
mynystei”.

Išmušami langai
Nuo 1971 metų rugsėjo iki 1972 

metų balandžio Kelly mokyklai 
išmušta 280 lankų, vidutiniškai 
po 16 iki 20 langų kiekvieną 
mėnesį. Daugelis langų yra už
kalti lentomis, kadangi pinigų 
trūksta ir vandalai nesiliauja.

Apie pusantro milijono dolerių 
yra išleidžiama kasmet išmuštų 
langų pataisymui Chicagos vie
šosiose mokyklose. Tos sumos 
kasmet didėja, kadangi vanda
lizmas didėja ir stiklo kainos 
brangsta.

Nuostoliai prausykloms
Kelly kasmet išleidžia vidu

tiniškai po §5,000 prausyklų 
(washrooms) sugadinimams pa
taisyti. Nuostoliai pasidaro kai 
toiletai užkemšami kartoninėmis 
pieno bonkomis ir visokiais ki
tokiais dalykais ir nuspardomi 
bei sulaužomi vandens vamzdžiai 
ir t. p. Pavyzdžiui — berniukų 
prausykla pirmajame aukšte, ku
ri buvo “suvandalizuota” prieš 
keletą mėnesių. Pataisymas 
kaštavo §580.

Rašinėjimai sienose
Tas (rašinėjimas) yra turbūt 

labiausiai vartojamas vandaliz
mas mokyklos viduje ir iš lau
ko pusės. Tiems rašymams sie-

Kaip jau buvo skelbta, kovo 26 d. Miami, Floridoje jv.'ko demonstracijos prieš uoste sustojusį soviety laivą 
"Akademik Korčatov". Demonstraciją organizavo kub adai ir lietuviai. Šiems demonstruojant su plakatais, 
kubiečiai kelis kart susimušė su policija. Virš uosto skraidė policijos helikopteriai, kelis kart buvo pakel

tas Dodge Island tiltas, kad protesto dalyviai negalėty prieiti prie sovietu laivo.

nuo sunaikinimo.
nacių išaiškintas

Išlikę ir į lais-

;>o-
u/si-

Pasišventėlis
Tris iš eilės dienas eidamas i 

Juwel krautuvę (1500 So. K- 
dzie) matau dvejomis, pažas
tyse, lazdomis pasirėmęs, .mt 
kaklo lyg ir mažą stale 
pieriaus lakštams padėti, 
kabinos senvvo amžiaus fe *
gelis iš praeivių parašų pra.so.

Porą dienų nekreipiau dėme
sio. Trečią dieną praeidamas 
užkalbinau. Pasirodo, lietux :s 
Pranas Būdvytis renka parašus 
Jaunimo peticijai. Pasiteiravęs 
sužinojau, kad tas pats asmuo 
Simo Kudirkos reikalu, berods 
sakė, dvylika tūkstančių parašų 
surinkęs. Ir dabar jau arti as
tuonių tūkstančių patašą betu
rįs. Žvilgterėjęs Į pasirašiusių
jų pavardes, pastebėjau, kad 
šią peticiją pasirašo pairtų tau
tybių žmonės, bei atrodo dau
giausiai lenkiškų 
Yra ir mūsų tarpe 
darbui pasišventusių.

masis savo 
daug žydų 
Vėliau buvo 
ir nukankintas,
vąjj pasaulį patekę Vilniaus žy
dai ji skaito didvyriu. Vilniaus 
žydų istoriją rašantis daktaras 
nori daugiau žinių apie kapit->-_ 
i>ą Ganžą.

Kapitonas Ganžas buvo ve
dęs lietinę. Nepatikrintomis 
žiniomis, jo našlė su dukra yra 
atvykusios i JAV-bes ir čia gy-

Apie kapitonų Jokūbą Ganža 
jo stirną žinantieji 

te rasvti Lietuvos
inalonė-

Generali-

Consulate General of Lithuania

pavardžių, 
tautiniam

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Čikagietės įspūdžiai ok o 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina S1.00.
J. Jasminas, A KISS 1N THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykit 

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

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

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

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

progomis. Jas b 
atsiuntus čekį ar

nose nuvalyti tenka sunaudoti mas gesintuvų sugadinami juos 
kas savaitė mažiausiai po visą 
dėžę numazgojamųjų skysčių
(removers). To skysčio kaina tenka siųsti pataisymui. Daug 
yra §24 už vieną dėžę. Sienų ter- kartų mokiniai peiliais supiaus- 
liojimas ypač mėgiamas vanda- to gaisro gesinimo žarnas, iš jų 
lų užsiėmimas mokyklos lauko pasidarydami į botagus. Neretai 
pusėje. Daugumas garažų mo
kyklos kaimynystėje taip pat su- 
terliojami. Kasmet kaštuoja vi
dutiniškai po §3,000 garažams 
perdažyti. Bet to labai prakti
kuojami durų sulankstymai, iš- 
rantymai; daugelio išlankstymų, 
išdrožinėjimų ir įbraižymų du
ryse riebeįmanoma pašalinti.

Spintelių sugadinimai

Nuo 1971 metų rugsėjo iki 
1972 m. balandžio mėn. buvo 
suvandalinta 39 salių spintelių, 
kas kaštavo pataisymams §1000. 
Čia neįskaitomos spintelės ber
niukų ir mergaičių gimnastikos

prikemšant visokių pašalinių 
dalykų ir kitaip sužalojant, kad

Mūsų spaudoje

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

Lietuviams Z reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- | 

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. - 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULĮ. Atsiminimai ir 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psL

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra- 
darbiautoju ir tiltu statytoju su sovietais sukeltu mitų miglose apie 
besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol.

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 408 psl.. kaina 5 dol. Ap
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija pries bolševikus ir jos na
rių elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rokienė, GRĮŽIMAS Į LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta gerinusiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl., kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai apie! 
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose. Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis 270 psl.. $4.00

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune Na u d akluose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ka ji ten matė. kokia> 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė 95 psl $1.00 Yra taip pat 
♦šversta į anglu kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ Kelionės 1 Lietu 
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis 331 psl S3.00

O. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS, 
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m 
psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultu 
rini gyvenimą Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau ju. 
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS 
52 psl., S1.00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1737 So. HALSTED ST.. CHICAGO ILL 60608 
atsilankam darbo valandomis arba užsakant paštu tr pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.
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Kitoki mokyklai nuostoliai

Du kilnoj’amieji “Theater in 
the Streets” vienetai, laikomi 
.mokyklos .autoprobiliarus, pasta
tyti aikštėje, yra labiausiai van- 
dalizuojami mokyklos dalykai. 
Elektros Įrengimai tuose viene
tuose yra visiškai išardyti ir ne
begalimi vartoti. Abudu viene
tai sugadinti visiškai panašiai; 
net padangos sužalotos. Elektros 
Įrengimams vėl atstatyti ir su- 
piaustytoms padangoms pakeisti 
kaštuoja §250.

Nuostoliai mokytojams

Nuostoliai, daromi mokytojų 
nuosavybei mokyklos viduje ir 
iš lauko kasmet didėja. Nuo pra
eito rugsėjo buvo: supjaustytos 
dvi padangos; šešioms padan
goms išleistas oras; atplėšti pri- 
šakinių langų valytuvai, vienas 
automobilis perkaltas vinimis, 
kitas automobilis subraižytas. 
Kai kuriems mokytojams buvo 
pagrasinama vandalizmu per te
lefoną.

Daugumoje, atvejų mokytojų 
nuosavybė sužalojama kai mo
kytojas subara savo klasę arba 
kaip nors sudraudžia mokini. 
Vandalizmas yra virtęs moki
nių keršto priemonė prieš mo
kytojus, nors mokytojų automo
biliai buvo suvandalizuoti visiš
kai be jokios priežasties.

Gesinimo Įrankiu žalojimas

Metai iš metų žalojimai ug
nies gesinamų aparatų ir gais
ro alarmo Įrengimų yra labai 
nuostolingi ir pavojingi. Daugu-

gaisro gesintuvai pavagiami; jie 
kaštuoja po §13.2’5. Gaisro alar
mo Įrengimai į sužalojami nulau- 
žiant jų rankenėles arba užkem- 
šant kramtomąja guma.

I
Vandalų gaudymas

Stebina, kad labai retai tesi- 
seka pagauti: vandalą darant 
rimtą nuostolį. Kai mokinys pa
gaunamas beterliojant dažais 
sienas, stalus, spintas, jis yra 
priverčiamas valymo skysčiais 
terliones pašalinti. Bet jei mo
kinys pagaunamas bedarant mo
kyklai rimtą nuostoli, kaip tai 
laužant toiletą arba kriauklę 
(sinką), toks porai savaičių pa
šalinamas iš mokyklos.

Telefonų gadinimas
Beveik kiekviename kamba

ryje Įrengti telefonai yra labiau
siai vandalų žalojami dalykai. 
Šių mokslo metų pradžioje be
veik visi mokyklos telefonai bu
vo tvarkoje. Daug naujų tele
fonų Įvesta. Dabar gi, mokslo 
metams baigiantis, daug tų te
lefonų arba sugadinti arba nu
plėšti nuo sienos ir pavogti. Te
lefonams pataisyti sąskaita bu
vo §130.

' Išvados

Vandalizmas Kelly ir kitose 
viešosiose mokyklose yra sun
ki problema švietimo Tarybai 
nuo pat jos Įsteigimo prieš 70 
metų.

Straipsnis baigiamas apsi- 
džiaugimu, kad Kelly mokykla 
esanti mažiausiai vandalizuoja
ma Chicagos pietinėje dalyje.

patvirtino 
politiką

tokia antrašte

Vokietija 
vergijos

S. Kairys 
straipsnyje “Tėviškės žiburiuo
se” iš Vokietijos rašo:

Tai padarė ji, ratifikuodama 
su Maskva ir Varšuva sudary
tas sutartis. Maskvos paverg
tos ar tautinio komunizmo tiro
nijai atiduotos tautos laikys ge
gužės 17 juodžiausia diena jų 
laisvės atgavimo lūkesčiuose. V. 
Vokietija buvo joms visą laiką 
didžiausia viltis Europoje, sie
kiant išsilaisvinimo iš komuniz
mo vergijos. Dabar V. Vokieti
jai bet kitoms laisvoms Europos 
valstybėms, o gal net ir visam 
laisvam pasauliui šis Įvykis gali 
atnešti tragiškesnių pasekmių 
nei Molotovo-Ribentroppo sutar
tis.

SKAITYK PATS IR PARAGINA

KITUS SKAITYTI

PAIEŠKOJIMAS
Lietuvos kariuomenėje bene 

iki 1930 ar 1931 metų yra tar
navęs žydų tautybės kapitonas 
Jokūbas Ganžas ar Gensas. Išė
jęs atsargon jis dirbo buhalteriu 
vienoje Kauno ligoninėje, o na
ciams okupavus Lietuvą, buvo 
paskirtas Vilniaus žydų geto 
policijos viršininku. Naudoda-

SEVERU STORES. IMD.
Lietuvių tautos gedulo dieną, 

š. m. birželio mėn. 15, Beverly 
Shores ir apylinkės gyvenan
tiems lietuviams lietuviškos pa
maldos bus 7:30 vai. xakare šv. 
Onos parapijos bažnyčioje, Be
verly Shores, Ind.

Visi apylinkėse gyveną lietu
viai kviečiami pamaldose daly
vauti. Pamaldas rengia Ameri
kos Lietuviu klubas, fe

ĮKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI
N ė ■ k n a <

SUSIVIENIJIMAS
CIETUVIŲ 
AMERIKOJE

SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau 
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS doleriu savo apdraus 
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy 
bės apdrauda ir ligoje pašalpa, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu kapitala. 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000.00.

SLA — jaunimui duoda gera Taupomąją Apdrauda • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautu pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.
duoda VAIKAMS ir jaunuoliams’labai pigią TERM apdraudąSLA
už $1,000.00 apdraudcg.tik;S3.00.mokesčio.metams.

SLA — AKCTDENTALR APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme 
nims, rekomenduojama lietuvišku KLUBU Ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 

metus.
SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreinkitės i kuopų 

veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysite

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:
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St, Chicago, m. 60608

Lietuviai Kelly mokykloj

Šių 1972 mokslo metų baigian
čiųjų sąraše randamos lietuviu
kų ir lietuvaičių tokios pavar
dės:

Alekna, James; Barkauskas, 
Rudy Anton; Budrys, Anthony, 
P.; Čepas, Jūratė, O.; Demikis, 
Michael; Dry gas, Barbara J.; 
Dumblauskas, Edward; Jurkai- 
tis, Margaret; Gaidelis, John 
Richard; Grigalunas, Edward; 
Gudelis, Vytautas; Janulis, Ken- 
net E.; Janušas Feliksas; Jony
nas, Aušrelė M.; Kaminskas, Ro
mas A.; Kardas, Gregory; Ki- 
linskis, Alan C.; Koutrikas, John 
Anthony; Krivickas. Robert 
Paul; Lapinskas, Laima Julia; 
Lindžius, Martin G.; Lukoševi
čius, Helen; Martinka, Susan 
M.; Norkus, Janet Ann; Pace- 
vičius, Margarita M.; Palukaitis, 
Kęstutis Ludwig; Perveneckis, 
Cheryl Lynn; Pocius, Kathy J.; 
Preikšat, Vily G.; Raila, John 
Joseph; Rusteikis, Lydia Maria, 
Satunas, Donna Lynn; Šliuzas, 
Algis Kazimer; Strakalaitis, 
Dianne Lynn; Tamasiunas, Pe
ter Michael. J. P.

NAUJIENAS
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

307 WEST 30 STREET. NEW YORK. N. Y. 10001

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčiu? nuo mė- 
°sio pirmos.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVEST TAUPYM 
SĄSKAITOMS.

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES
OF 55,000, OR MORE, 
2 YEAR MATURITY.

’NAUJIENOS' KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

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

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

UNIVERSAL
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Jou kelintą kartą spaudoje už
tinkama kukli Žinutė, kad Mar
quette Parko lietuvių parapijos 
choras, tragiškų birželio išveži
mų paminėjimui, ruošia religi
nės muzikos koncertą. Progra
mai pasirinkta didingas Cheru
bini “Requiem”. Solistu pakvies
tas vargonų virtuozas Zenonas 
Nomeika, kuris be solo grosimų 
dalykų, sutiko ir chorui akompa
nuoti. Pažįstant Cherubini “Re- 
qviem”, tai rodo, kad solistas 
Nomeika turi didelę vargonais 
grojimo techniką.

Choras pasirinkdamas šį kū
rinį, taip pat pasirodys be jokios 
solistų — dainininkų “užuovė
jos”, nes veikalas parašytas tik 
chorui. Bus įdomu išgirsti, kiek 
dar liko mūsų chorų Chicago j e,

kiu veikalu, koks yra Cherubini 
“Requiem”.

Įdomų, nors ir nematomą vaid
menį čia tyliai vaidina naujasis 
parapijos klebonas, kun. A. Za
karauskas. Pro jį čia tylomis 
praeiti, būtų lyg ir nelabai sąži
ninga. Gal ir keista, bet šiame 
krašte mes turime lyg ir savo
tiškai persiorientuoti. Mes tu
rime matyti tuos, kurie mus ma
to, supranta ir nėra mums abe
jingi. šiuo atveju, vienas iš tų 
yra naujasis Marquette Parke 
lietuvių parapijos klebonas. Jis 
aiškiai nevengia lietuvio vardo. 
Ir tai jis yra įrodęs jau prieš

Kaune riaušes buvo didelės
Romo Kalantos mirtis Kaune sukėlė žymiai didesnes 

riaušes, negu užsienio lietuviai patyrė. Sovietų valdžia ir 
propagandos agentūros planuotai žinias apie tas riaušes 
slopino, bet visko nuslėpti negalėjo. Pirmas žinias apie 
neramumus Kaune pranešė užsienio žurnalistai, bet so
vietų valdžia ėmėsi visų priemonių, kad Maskvoje dirban- 

- tieji užsienio agentūrų atstovai būtų visiškai izoliuoti 
nuo Lietuvos ir kitų rusų okupuotų Pabaltijo kraštų.

Sovietų vidaus reikalų ministerija, naudodama jau 
paskutiniu metu pačioje Rusijoje .vis dažniau taikomą 

• metodą, patį Kalantą paskelbė ligoniu. Oficialus valdžios 
pranešimas sakė, kad 19 metų Romas Kalanta jau mo- 

" kyklooje rodė psichopatinių žymių, o jo nuotaikos dar la
biau pasikeitė, kai jis pradėjo dirbti Kauno dirbtuvėje. 
Jie tvirtina, kad jis susidegino tokio pamišimo metu. Jie 
tiktai negali išaiškinti, kodėl jis, jau apsipylęs benzinu, 
bet dar neužsidegęs, Laisvės Alėjoje sušuko: — Laisvės 
Lietuvai!

Užsienio korespondentai pranešė, kad sovietų polici
jai labiau rūpėjo išaiškinti, kas pranešė užsienio kores
pondentams žinią apie Įvykius Kaune, negu patys Įvykiai. 
Kremliaus valdovams buvo labai nemalonu, kad lietuviai 
pareiškė protestą prieš pačią prezidento Niksono kelio
nę į Maskvą. Kremliaus valdovams. prezidento kelionė 
buvo labai reikalinga. Jiems taip pat rūpėjo sudaryti Įs
pūdį, kad pačioje Sovietų Sąjungoje “komunistinės sant
varkos” vergai gerai jaučiasi ir jokio nepasitenkinimo 
nerodo.

Dabar aiškėja, kad Lietuvai laisvės reikalavo ne vie
nas Kalanta. Šių metų gegužės 28 dieną Varėnoje kitas 
lietuvis jaunuolis susidegino, kaip Kaune sudegė Kalan
ta. Iki šio meto okupantui pavyko nuslėpti ‘Varėnoje pro
testavusio jaunuolio vardą ir pavardę. Bet laisvojo pa
saulio lietuviai sužinos ir Varėnoje protestavusio ir gy
vybes netekusio jaunuolio vardą. Okupacinė sovietų val
džia bandė nuslopinti ir Kaune vykusi lietuvių protestą, 
bet jiems nepavyko. Jų nelaimei tuo metu Kaune buvo ke
li Amerikos lietuviai, lankiusieji savo gimines. Jie dar ir 
šiandien nėra laisvi pasakoti, kas dėjosi Kaune. Jie bi
jo, kad,, rusai nesiimtų represijų prieš Lietuvoje likusius 
brolius ir seseris. Vieną kitą dalyką tarp eilučių galima 
išskaityti ir iš ateinančių laiškų. Dabar aiškėja, kad ket
virtadieni, gegužės 18 d., kai turėjo būti laidojamas Romas 
Kalanta, visas Kaunas užtvino didžiausia demonstracija. 
Laisvės Alėja, miesto sodas ir visos šalutinės gatvės buvo 
pilnos žmonių. Gatvėse buvo jaunimas, vyresnio amžiaus

eilę metą, — dar būdamas Vy
čių dvasios vadu. Vyčiai ne bet 
ką kviečiasi dvasios vado pa
reigom. Jį mes matome demons- 

drįstančių išeiti viešumon su to-Gracijų — eisenų pirmose eilė-

žmonės, bet buvo daug ir suaugusių. Kauno policija, par
tijos nariai ir Kauno apylinkėse stovinčių rasų karo jėgų 
vadai nesitikėjo tokios didelės demonstracijos. Jie neži
nojo, kas daryti ir ko griebtis. Jie niekad nemanė, kad Į 
gatves pasipils tokios didelės Kauno gyventojų minios.

Demonstrantai neturėjo ginklų, bet jie buvo labai ne
draugiškai nusiteikę okupanto atžvilgiu. Jie atėjo nu
lenkti galvas prieš Romą Kalantą, drĮsusį protestuoti prieš 
rusų okupaciją ir reikalauti laisvės Lietuvai. Į gatvę išė
jęs Kauno jaunimas valdžios atstovams taip pat keliais 
atvejais pareiškė, kad Lietuvai reikia lasvės. Policija ne
turėjo įsakymo šauti Į minią, bet keliose vietose Įvyko su
sirėmimų tarp policijos ir Į laidotuves išėjusių kauniečių. 
Pranešėjai sako, kad vienas policininkas buvo nudobtas. 
Tada prasidėjo represijos. Miesto centran pradėjo plauk
ti sovietų policijos būriai, kurie pradėjo benginklių pro
testantų areštus. Tuo tarpu sovietų policijai tarnaujan
tieji laikraščių fotografai fotografavo Į laidotuves atėju
sias minias. Jos buvo fotografuojamos gatvėse, iš me
džių ir iš balkonų.

Pradėjus atvežtiems policijos būriams areštus, prasi
dėjo riaušės. Pradžioje Į laidotuves atėję žmonės prieši
nosi policijai, o vėliau pradėjo vartyti jų mašinas. Dar 
vėliau pradėjo daužyti langus. Kaune laidotuvių dieną 
buvo suimta apie tūkstantis žmonių. Rusai neturėjo, kur 
jų dėti. Daugumą, trumpai patardę, išleido, bet Įtariamus 
jaunuolius pasiliko. Riaušės buvo tęsiamos' ir penktadie
ni. Jos aprimo, kai Į Kauną lėktuvais buvo atvežti keli 
čekistų batalijonai ir suimta keli šimtai žmonių. Suimtuo
sius rusai registravo ir kirpo plaukus. Buvo suimta labai 
daug nieku dėtų ir visai nekaltų žmonių. Visiems buvo 
nukirpti plaukai... Svarbesnėse Kauno gatvėse buvo iš
daužyti visi langai, o vietomis ir durys. Keli amerikiečiai, 
tuo metu buvę Kaune, pasibaisėtiną vaizdą matė savo 
akimis.

Parvažiavusieji taip pat pasakoja, kad “tarybinė” 
valdžia ėmėsi priemonių galimai greičiau sudėti išdaužy
tus langus. Stiklai ir dailidės dirbo po kelias 16 valandų 
pamainas, kad tik sudėtų išdaužytus langus ir duris.

Riaušių metu padaryta žala pataisyta, tiktai Kauno 
gatvėmis ilgaplaukio jaunimo jau nesimato. Visi jaunuo
liai yra trumpais plaukais.

Ne tiktai Kremliaus valdovai, bet ir visas pasaulis 
žino, kad lietuviai rusų okupacijos nenori. Jie reikalauja 
laisvės Lietuvai. Ir jie yra pasiryžę kovotų už gimtinio 
savo krašto laisvę.

se, pav., Simo Kudirkos, už re
liginės laisvės persekiojimą Lie
tuvoje, ir kitur. Prieš kiek lai
ko, oficialios vyskupo vizitaci
jos metu, jis nesivaržydamas 
vyskupą pristatė tikintiesiems, 
tardamas žodį pirmiausia lietu
vių kalboje, o vėliau angliškai. 
Tai buvo lyg ir priminimas vys
kupui, kad čia jis yra taip lie
tuvių.

Nėra reikalo vardinti stipriai 
užakcentuotų visokiausių tradi
cinių lietuviškų pamaldų, kurios, 
kažin kaip savotiškai juntamos, 
lyg ir ant tvirtesnio pagrindo. 
Verta prisiminti kelis paskuti
niuosius metus, kas buvo su, taip 
vadinamom, Didžiosios Savaitės 
pamaldom. Juk net Didyjį šeš
tadienį, nekalbant jau apie kitas 
Didž. Savaitės dienas, visos pa
grindinės ceremonijos buvo šioj 
parapijoj atliekamos tik anglų 
kalboj. Ir tai vyko lietuviškiau
sioj. parapijoj. Kaip žinome, 
daugiausiai visokių Didž. Savai
tės pamaldų vyksta dienos me
tu, kada visas fiziniai pajėgus, 
— angliškai kalbąs, elementas 
dirba. Į pamaldas atsilanko dau
giausia tik pensininkai, kurių 
dažnas tikrai anglų kalbos ge
rai nemoka. Tad, koks tikslas 
tas pamaldas buvo atlikinėti ang
lų kalboj ? Atkėlus čia klebonu 
kun. Zakarauską, viskas iš kar
to pasikeitė. Kai kas mano, kač 
čia yra tik “politika”. Gal būt. 
Bet ta “politika”, toli gražu, ne 
visų lietuviškų parapijų klebo
nai užsiiminėja. O juk lietuviš
kų parapijų, bent netolimoj pra
eity, čia buvo priskaitoma apie 
14-ką. Ar neperdažnai mes pla
kame tuos, kurie ką nors daro, 
sakydami, kad jie tai daro tik 
dėl tam tikros politikos, garbės, 
ar kitų išrokavimų ? Pamėginki
me su tais “politikieriais” ir 
“garbėtroškom” palenktyniauti. 
Esu tikras, pasijusime kiekvie
nas įsitraukęs į pozityvų dar
bą, kad ir dėl garbės, ir nebus 
laiko kam nors kitam tos gar
bės pavydėti. Padarykime ką 
nors, kad ir dėl tuščiausios gar
bės, vis tiek jau būsime ką nors 
gero padarę.- štai pav., pagrin
dinai remontuojami Marquette 
Parko lietuvių parapijos vargo
nai. Jie turėtų būti baigti prieš 
birželio išvežtųjų paminėjimo 
koncertą. Remonto darbas tę
siasi jau penkeri metai, ir tai 
kainuos ne vienas tūkstantis do
lerių. Kodėl? O todėl, kad nau- 
jon bažnyčion buvo atvežtas iš 
keliolikos kompanijų surinktas, 
ne mažai kainavęs, senas laužas, 
ir net pagrindiniausių dalykų 
nepataisius, pastatytas. Vadi
nasi, savo laiku kas nors buvo ap
gaubtas, ar kokios nors kitos 
“apčiuopiamos” priežastys pri
vertė leistis būti apgaunamam. 
Naujasis klebonas ir šią kažkė- 
no padarytą klaidą turi atitaisy
ti, nes jis nori turėti gerą chorą, 
gerus vargonus, kuriais jis ir 
pats neblogai, sako, grojąs. Jis 
turi taip pat neeilinį dramatinio

tenoro balsą, tik gaila, Šioj pa
rapijoj nesant giedotų mišių, 
(sakoma, kad tai kažkada čia 
buvusio kun. Vyšniausko nuopel
nas), Dievulis bus apdovanojęs 
ne tą, ką reikia. Tą visą turint 
galvoje, neatrodo, kad čia, bent 
netolimoj ateity, laukiama gi
tarinė džiunglių muzika. Juk 
net ir kunigai, ypatingai jau
nieji, o taip pat nenorį būti “ne
moderniškais” senieji, jos taip 
nekantriai laukia. Įsivaizduoki
te, koks nepaprastas būtų lai
mėjimas išmetus vargonus iš 
bažnyčios, kada gerais vargo
nais geras vargonininkas gali 
net simfoninius kūrinius vienas 
pats groti, ir pakeitus juos, kad 
ir į labai jau šiais laikais išto
bulintą, bet vistiek primityvią 
gitarą, iki pasišlykštėjimo ne
tinkančią bažnyčioj. Tūlas to 
reikalo gynėjas pacituos 150-tos 
psalmės žodžius, kuriuos reikia 
suprasti, kad visokiais instru
mentais galima Dievą garbinti. 
Bet čia, nors ir misijų kraštų 
teisėmis bažnyčia laikosi, bet tas 
kraštas nėra tyrlaukiuose, ar 
džiunglėse, kur nebūtų galima 
pasinaudoti kuo nors geresniu.

Kai kurie “su glėbiu Dievo 
gaudytojai”, sakosi nežiną, kur 
yra tokia Marquette Parko lie
tuvių parapija. Tai rašo Drauge 
tūlas “I. S.”. Girdi, “Tokį vardą 
parapijai davė žmonės, žinoma, 
nepriklausą parapijai, neiną jos 
bažnyčion, ir t. t. Pasakyčiau, 
labai jau drąsus, nors ir netie
sioginis savęs išaukštinimas. 
Štai, žiūrėkite, aš priklausau pa
rapijai, einu jos bažnyčion, mo
ku nario mokesčius, ir ginu jos 
vardą, o jie bijo net parapijos 
tikrąjį vardą ištarti. Na, ar ga
li būti ryškesnis pavyzdys fari
ziejiškumo? Aš lygiai taip pat 
priklausau tai pačiai parapijai 
su visais jai įsipareigojimais, 
tik jokių būdu nežinau, kiek abu 
mes su Tamsta esame verti Di
džiosios Teisybės akyse su vi
sais savo nario mokesčiais. Įdo
mu ir tai, kad jis pav., neran
da skirtumo tarp parapijų var
dų, “šv. Kryžiaus”, “šv. Jurgio”, 
“Šv. Antano”, ir “Švenčiausios 
Mergelės Marijos Gimimo, (čia 
reikia būtinai pridėti — lietu
vių), parapijos. To skirtumo 
“nematant”, ginčas, žinoma, ga
li būti beprasmis. Įsivaizduoki
te, pav., skelbimą: — “švenčiau
sios Mergelės Marijos Lietuvių 
Parapijos” salėje vartotų daik
tų išpardavimas. Kol prasimuši 
pro parapijos vardą, kad sužino
tum kas toj parapijoj vyksta, 
devyni prakaitai išmuša. Na, o 
jeigu kartais reikia net kelis 
kartus tą parapijos vardą pa
kartoti ? šešis ilgiausius žodžius 
reikia perskaityti vien tik pa
rapijos pavadinimo, o kas toj pa
rapijoj vyksta, išreiškiama trim 
žodžiais. Gal būt kad parapiją 
tokiu vardu pavadinusis šv. Mer
gelę mylėjo taip pat, kaip ir pa- 
sislėpusis po “I. S.” inicialais. 
Bet niekas negali ginčytis, kad

Jaunieji kuria 
savo “laikraštuką”
Bostone eina Lietuvių Jauni

mas, kuris sakosi esąs “Pasau
lio lietuvių jaunimo informaci
jos laikraštukas”. Išėjo jau Nr. 
4, 24 pusi., mašinėle rašytas, 
ofsetu spaustas, tiražas 5,200. 
Redaktorius — Gintaras Karo
sas, redakcijos štabe — Dovilė 
Eivaitė, Dalia Nasvitytė, Algis 
Rukšėnas, Viktoras Stankus, 
Marius žiugra. Adresas: P. O. B. 
8992, Boston, Mass., 02114. Lei
džiamas — “pagal finansines 
galimybes”.

Laikraščio būdingas veidas 
— informacija, būti informaci
jos šaltiniu visame pasauly iš
barstytam lietuvių jaunimui; 
informacija tam jaunimui apie 
lietuvių visuonienės nuveiktus 
darbus, apie Lietuvos jaunimo 
laimėjimus pasaulio arenoje; in
formacija, kuria tas jaunimas 
galėtų būti įtrauktas į lietuviš
kas organizacijas bei prasmin
gus darbus.

Laikrašty daug entuziazmo, 
skatinimo atsiliepti, nusiskundi
mo, kad leidėjas “Lietuvių jau
nimo informacijos centras” skęs
ta skolose, nesulaukdamas para
mos.

Tarp sumanymų, kaip surink
ti visus lietuviškos dvasios as- 
mentis, dėmesio vertas dr. Ele
nos Vaišnienės siūlymas: paruoš
ti trumpą atsišaukimą su klau
simais: ar esi lietuviško kilimo, 
ar nori žinoti, kas lietuviai yra, 
ką kiti lietuviai veikia universi
tetuose, profesijose, socialinia
me gyvenime, pasaulio arenoje. 
Pranešk savo daresą ir mes pa
rūpinsime visą tuo reikalu in
formaciją. Tai būtų galimybė 
suregistruoti ir tuos “nežino
mus” lietuvius.
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parapijai parinktas vardas dėl 
savo ilgumo labai jau tinkamas. 
Tai yra vardas vienas iš pačių 
griozdiškiausių. Lygiai toks pat 
griozdiškas ir Brigrton Parko 
lietuvių parapijos vardas. Tad, 
čia yra pagrindinė priežastis to 
vardo vengti, tariamasis, ar tik
rasis šv. Mergelės mylėtojau, o 
ne kita. Mesti kaltinimą, kad 
tokį vardą parapijai davė, at
seit, netikintieji, labai jau ne
atsargu. (Neatsargu ypatingai 
šiame krašte, kur viskas sten
giamasi trumpinti. Juk net vie
toj žodžio “four”, rašoma skait
linė “4”, tik dėl to, kad skaitlinę 
“4” greičiau galima pamatyti, 
negu žodį “four” paskaityti.

Iš viso, šiuo metu parapija yra 
gerose rankose, tik mes patys 
“nepasistenkime” ją perduoti į 
kitas rankas. Prisiminkime, kuo 
baigėsi “Šv. Kryžiaus” parapi
jos klebono, kun. Abromaičio lie
tuviškoji veikla. Ar daug mes 
tuometinėje jo padėtyje galėjo
me jam padėti? B. B.

VINCAS ŽEMAITIS

Lietuviški vandenvardžiai 
ir pilkapiai

Nuo Vyslos iki pat Maskvos
17

Užgeso Romuvose vaidilučių kūrena
ma Amžinoji Ugnis, kriviai baigė savo 
liūdnas dienas, vaidilų kankliai dūlėjo ir 
rūdijo, nebuvo kas lietuvių tautos dva
sią žadintų ir kviestų į naujus žygius... 
Atėjo Lietuvon naujas Kristaus evangelijos 
mokslas, bet nebuvo kas jį aiškintų, jo 
prasmę suprantamai išguldytų. Atsibas- 
čiusiems iš Lenkijos naujo tikėjimo dva
sininkams ne misijos rūpėjo, čia juos ska
tino vykti lengvas pragyvenimas, žmonių 
išnaudojimas, jie bendraudami su ponais, 
net skaitė žemu dalyku žmonių, jų vadi
namų chlopų, pagoniškos kalbos išmokti.

Praėjo pora šimtų metų ir štai popie
žiaus atsiųstasis vizitatorius Kamulėjus 
(1595) rado: “Katalikų bažnyčios būtis 
Vilniaus diocezijoje buvo labai liūdna... 
Taip vieną tos liūdnos padėties priežasčių. 
Kamulėjus pažymėjo, kad Vilniaus dioce
zijoje buvo skiriami dvasininkai, nemo
kantieji “vulguris lituanici sermonis” (pap
rastos lietuvių kalbos) ir dėl to yra visai 
nenaudingi vietos gyventojams. Jis nuta
rė, kad į Vilniaus seminariją būtų priima

mi išimtinai “juvenes diocesis Vilnien- 
sis lituani” ir pats Vilniaus bursos prefek
tas, Kainolėjaus žodžiais, turėjo būti “li- 
tuanus”. (Žr.: X. J. Kurczevvski. Kosciol 
Zamkowy, częsc druga, str. 97 —99). Jo
gailos pavedimu Lietuvos bažnyčią tvarkė 
Lenkijos primas, Plocko arkivyskupas. 
Todėl įdomu, kad šis Kainolėjaus nutari
mas buvo pradėtas vykdyti tik už trijų 
šimtų metų, 1907 metais, esant Vilniaus 
vyskupu Roppui, po pakartotinų lietuvių 
kunigų Vatikanui protestų.

įdomu, kad tais pat laikais XVI šimt
mečio pabaigoje, ėjo didelis tarp kara
liaus Zigmanto Vazos ir Lietuvos Ponų Ta
rybos disputas dėl paskyrimo lenko Lucko 
vyskupo Bernardo Maciejevskio Vilniaus 
vyskupu. Lietuvos kunigaikštis Jurgis 
Radvila gavo vyskupo šventinius 1575 m. 
ir ėjo Vilniaus vyskupo pareigas. 1582 ka
ralius Ratorius pavedė administruoti Let- 
galiją (Inflantus). 1584 m. jis, besilanky
damas Romoje, popiežiaus Grigaliaus XIII 
buvo pakeltas kardinolu presbiterium. 
1590 m. kard. Jurgis Radvila, renkant nau
ją popiežių konkliavos buvo išrinktas 
kandidatu popiežiaus sostui. 1591 m. J. 
Radvila buvo paskirtas Krokuvos vysku
pu. Lenkai pradžioje griežtai protestavo, 
kad tai “contra leges patriae” (prieš tau
tos Įstatymus), bet greitai susigriebė, kad 
tai bus gera proga pasodinti lenką Ma- 
cievskį, didelį karaliaus Vazos patikėtinį.

Vilniaus vyskupu.
Bet nežiūrint visu karaliaus Vazos dėtu 

pastangų, Macievskiui tapti Vilniaus vys
kupu nepavyko. Paskyrimas lenko Vil
niaus katedrai buvo priešingas pagrindi
niams Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos 
įstatymams, kai valstybės toli gražu nesu
sijungusios su Lenkiją į vienetą, bet esan
čios su ja federatyvinėje sąjungoje, suda
rytoje dviejų lygiateisių valstybių. 1588 
m. Lietuvos Statuto trečias skyrius, dvy
liktas straipsnis sakė: “Kalbėdami Didžio
jo Lietuvos Kunigaikščio, Lenkų karaliaus 
vardu... prižadame ir prisiekiame prie
saika, ... kad Didžiosios Lietuvos Kuni
gaikštijos valstybėje ir visose jai priklau
sančiose žemėse neleisime kitašaliams už
sieniečiams nė tos valstybės kaimynams, 
jokių dvasininkų ir pasaulininkų vietų, 
miestų, dvarų, žemių seniūnijų, laikomų 
posesijų, žemės ir kiemo urėdų laikyti, 
arba naudotis ir amžinai valdyti”... Vil
niaus vyskupija išliko iki 1600 m. neužim
ta. Tik tais metais mirus Krokuvos vysku
pui J. Radvilai, jo vieton buvo paskirtas B. 
Macievskis, o Vilniaus vyskupu Benedik
tas Vaina “lituanus carnein ex carne, sua 
os osibus” (kraujo ir kaulo lietuvis). To
kiu būdu 1588 metų Lietuvos Statutas nu
galėjo Liublino unijos 1569 metų postula
tus. Tas pats atsitiko, kai 1752 m. lenkai 
būtinai užsigeidė pasodinti Vilniaus vys
kupu lenką Vodzinskį.

Visa tai rodo, kad lietuvių aristokrati
ja, politinių savo valstybės teisių žvilgsniu, 
buvo kieta kaip geležis, bet svetimoji kal
ba ir svetimos lenkų kultūros rūdys skver
bėsi į vidaus santvarką, galvojimą, papro
čius, su perdėtom šlėktai privilegijom, ne
pažabota liberum veto, kai privatūs kiek
vieno pono reikalai, bei privilegijos buvo 
statomos aukščiau bendro valstybės ger
būvio ir įstatymų. Lietuvių tautos dvasia, 
jos senas išmintingasis commonsense (svei
kasis protas) visų tų iš svetur Įsiskverbu
sių rūdžių buvo ėdamas ir naikinamas, 
įvyko tai, kas turėjo įvykti, kai žmogus, 
ar tauta atsižadėdama Dievo jai įdiegtų 
tautinių atributų ir uždėtų pareigų, virsta 
daugiau nieku kaip paprastu žerriės kirmi-, 
nu ar trąša svetimoms kultūroms tręšti.

štai gyvas pavyzdys, ką gali padaryti 
tos svetimos rūdys (subordinacija sveti
miesiems. padlaižiavimas, nuolankumas 
ir paklusnumas svetimiesiems dvasinin
kams iki savo tautybės, jos apraiškų išsi
žadėjimo. bendravimas su kitataučiais iš 
pasigailėjimo ar savos menkystės jausmo 
ir 1.1.), parodo šie kun. dr. Pr. Penkausko 
duomenys jo brošiūroje: Lietuvių tautos 
dvasia istorijos šviesoje”, Kaunas, 1919 m. 
Jis radęs žemaičių Kapitulos Archyve 200 
psl. taip užvardintą sąrašą: Poslnžnyjfe 
spiski Preosvieaščennago Sambgitskago 
Rirnsko — Katoličeskich cerkvėj Episko- 
pa i Kavalcrą kniažia Gėdrdjca 1819 goda.
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Šitoje didelėje knygoje, rašo kun. Pen- 
kauskas, mane nustebino vienas dalykas, 
kurį čia pirmą kartą savo gyvenime užtikau. 
Dalykas tikrai nepaprastas. Išvarčiau, 
išžiūrėjau visą knygą ir ką manote? Visa
me žemaičių Vyskupijos 1819 metų kuni
gų sąraše neradau nei vieno kunigo lietu
vio! Kurgi, sakau jūs čia pasidėjote? Ogi 
visi, pradedant nuo vyskupo ir baigiant 
vikarais, altaristais užsirašę: “Iz dvorian 
kniazestva Samogitskago, nacij polskoj” 
(iš Žemaičių kunigaikštystės dvarininkų, 
lenkų tautos). Tai štai, sakau, jūsų liga! 
Telšių pliumpiai pasidarė lenkais! Ar tai 
nestebėtina?’’ Iš tiesų , ne tik nuostabu, 
bet stačiai gėda! Juk tie patys žemaičiai, 
kuriuos vokiečių kronikininkas Dusburgas 
1283 m. išvadino “kiečiausio sprando lie
tuviais”, po keletos šimtų metų virto 
“minkštasprandžiais lenkais”, o dar vėliau 
davė eilę išsigimėlių, pavyzdžiui inž. Na
rutis - G. Narutovič, pirmasis Lenkijos pre
zidentas, lenkų maršalas Juozas Giniotas 
Pilsudškis, išplėšęs Lietuvos širdį — jos 
sostinę ir padovanojęs lenkams, generolas 
Anders (Andrius — Andriejauskas), ko
vojęs už Lenkijos atstatymą ir kiti.

(Rus dnticiaiH

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti “N a u j i e n a s”



DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ NOSIES 

IR GERKLĖJ LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.; PRospect 8-3229 
Rozid. telef.; WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
quo 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždaryta'

Roz. toL 239-4683

0R. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pula»K| Rd. (Crewford 

Medical Building). Tol. LU 5-6446 
- priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia. skambinti 374-8012

ralef^ PRosp-ct 8-1717

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez.: 3241 WEST Mth PLACE 
Phone: REpubiic 7-7868

BR. G K. BOBELIS
IR

DR. B. B. SEITON 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
<;J 840 Summit St

ROUTS 58, ELGIN, ILLINOIS

Gražiai pavyko 
šaulių balius

š. m. birželio mėn. 3 d. Vyčių 
salėje Vytauto Didžiojo šaulių 
kuopa surengė balių. Svečių pri
sirinko daug, sunku buvo sutal
pinti, reikėjo pristatyti naujų 

stalų. Kitų atvykusių svečių 
reikėjo atsiprašyti dėl vietų sto
kos. Malonų įspūdį darė unifor
muotų šaulių tarnyba, kurie sve
čius sutiko, mandagiai pasveiki
no ir nurodė vietas.

Baliaus pasisekimo priežastis 
buvo nauja negirdėta progra
ma, kurią išpildė Waukegano ir 
Racine sekstetas, vadovaujamas 
muzikės Reginos Ditkienės. Pro
gramą atliko jaunos gražiai pa
sipuošusios Aldona Kavaliūnie- 
nė ir Eleonora Kružikienė iš 
Waukegano Stasė Petrušaitienė, 
Bronė Kuliavienė, Ida Tamu-

Geraldine Chaplin, pasekusi savo tėvą Charlie Chaplin į filmy bizni, vaidina Londone gamina
mame filme "Innocent Bystanders'7.

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI "NAUJIENAS"

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

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

GUŽAUSKŲ
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GĖLINYCIA 
2443 WEST 63 r o STREET 

Telefonai: PR 84)833 Ir PR >-0*34 
---- - -

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71«t STREET 
Ofl«»: HEmlock 4-5849 

Rezlct: 388-2233
OFiSO VALANDOS: 

•Trmadiėnūū ir kėtvirtad. 1—7 vaL, 
tetrad., peoktadisaj nuo 1—5, trsč. 

.ir šeitad, tiktai auaitarua,

Rož.: GI 843873

DR. W. EIS1N - EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kodaio Avov WA 5-2670
Valandas pagal susitarimą. Jei neat

siliepia. skambinti Ml 3-0001.

iš Racine. Sekstetas padaina
vo šias dainas: 1. Mergytė jau
noji. 2. Berneli mūsų. 3. Nemu
nėli, Nemunėli. 4. Kelionės dai
na. 5. Učia, učia. 6. Raudona ro
žė ir 7. Vakaruškos. Programos 
pranešėjas buvo šaulys Juozas 
Petrauskas.

Seksteto pasirodymas buvo 
maloni staigmena. Dainos gra
žios negirdėtos, svečius tiesiog 
užbūrė. Svečiai dainininkėms 
nuoširdžiai ir gausiai plojo, o 
kai kurias dainas privertė kar
toti.

Seksteto vadovei p. R. Ditkie-

nei priklauso didelė padėka ir 
pagarba už jos įdėtą darbą ir pa
ruošimą gražių dainų. Kuopos

GRADINSKAS
DR. NINA KRAUČEL- 

KRIAUCĖUUNAiTE
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6132 So. KĖDŽIE AVĖ. 
TiTef. WA 5-2670.

Neatsiliepus — skambinti
. -r - 471-0225. '

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tolu HE 4-1818 arba RE 7-9708
Rozidoricijos: PR 6-9801

dr. j. Meškauskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71$t STREET

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket
virtai. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet. Kėtvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.

,. Trečiadieniais uždaryta. „ .........

ML FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 7Iit St. — Tel. 737-5149
Tikrint akis, Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

PATI NAUJOJI 
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI 
NUSTATOMA 

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

PERKRAUSTYMAI

■■ ■ ~

1 ■ ■ 1 ■■

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

2047 W. 67th Pl. WAIbrook 5-8063

Apdraustat perkraustymas 
iš įvairių atitump. 

ANTANAS VILIMAS 
.. 323 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1382

i SOPHIE BARČUS '
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

| L

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63fd STREET

VaL:,antrai nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai nuo 5—7 vaL vak.

Ofiso tolof.: 776-2880
T,^fi«uj«s_r»x. ttlof.: 448-5545 M

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

Ofisai 2750 Wait 71 st St. 
Tai.: 925-W6

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

uždaryta.
Rex. tek: WA MG99

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

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

CHICAGO, ILL. 60629

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ lipo t 
Oflaaa: 2652 WEST 59th STREET 

Tol.: PR 3-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Tumasonis, NL D., S. C.
.CHIRURGAS 
1454 WEST 71 st STREET.

Off to toli?.- HEmlock 4-2123
Rozld. tolo.- Gibton 8-6195

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

p. Šileikis, o. p.
1H ORTHOY’EDAS-PROTEZISTAS

Aparatai ■ Protezai. Med. Bau- 
dažai. Speciali pagalbi ko)<xni 

* (An* Support!) ir t. t

2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 
TeM.! PRoepect 6-5084

ko j o programos atlikėjoms už 
gražiai nuotaikingai padainuo
tas dainas. Sesės šaulės p. R. 
Ditkienei įteikė rožių puokštę. 
Svečiai vaišinosi skania vaka
riene, kurią paruošė sesės šaulės 
vadovaujamos vadovės S. Cece- 
vičienės.

Nuotaikingai grojo Kosto Ra
manausko orkestras. Svečiai 
linksminosi užtraukdami gra
žias dainas ir dalinosi vakaro 
įspūdžiais su ištolimesnių vieto
vių atvykusiais svečiais.

Po skanios vakarienės, gra
žios programos ir nuotaikingų 
šokių svečiai skirstėsi iki atei
nančio šaulių parengimo, o jų 
bus nemažai.

Birželio mėn. 18 d. išvyka į 
Lake Geneva ir birželio mėn. 24 
d. Joninių laužas p. p. Regių so
dyboje. J. Kaunas

Šiandien man, rytoj tau 
Šlapias Čikagos gegužės 13 ry
tas mane paskatino pasiimti 
skėtį. Lakavičiauš koplyčioj ė 
tautietė Elena -Bildušienė jau 
“ant lentos”. Matau susigru
pavusį atžalyną: Vytautą dvi 
mergytės, Leonų du berniukai 
ir Viena mergytė, mairčiutės 
Bronė ir Laimutė, neminint 
tiesiai stovinčių Vytauto ir 
Leono.

Senolio Jbno Biidūšo, miru
sio 1966 m., būta tiėšauš, kaip 
prūsų Žalnieriaus. Būdamas 60 
m. jis dar atrodė, kaip 40’ m. 
vyriškis. Jo kovota už tėvynės 
laisvę ir gerovę.

Per keturis 'miesto blokus 
pasiekiame griakšČiąją bažnyčią. 
Ran. V. Zakarauskas krikščio
niškai atriašauja. Markėtparkui 
ištikimas Baltrušaitis prie var
gonų. Negirdėtas lytinis teno
ras solo nuteikia taip, kad atsi- 
rrieharrie, kur esame.

Krikščioniškas kuklumas ne- 
1 » 

pataria skaičiuoti automobilių 
važiuojančių į kapines. Dėl iš
imties, galime smalsuoliams pa-

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, suris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spuidintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetemis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų . ir , garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verki r. poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yru gausus pasirinkimas poezijos leidimų:
1. J. Augustaitytš - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psL Kaina $1.—>
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psL S2.00., t
5. Butkp Jrnė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL Sl^O.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169

psL .Kairia $3.00, , .. , i . . -a, , •< . v i- n
7 Kleopas Jurgelionis, GLODI • LIOOL Lyrikos eiles, 105 psl. Š2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. .Eilėraščiai, 86 psl. S2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
> išvietintas lietuvaites senovės įaikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST. OF. ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
Anykščių Šilelis’; vertimas, 42 ?sl $2.00

14 BiIys Ruksa, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. SI.00.
1$’ Stasys Santvaras, ĄTDARI LANGAI- Rinktinu lyrika, 107 psL, S3.00.

* 16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2,50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė- 

UMi892pmi«5ffikta», PLAUK, MANO LAIVELI. Enėraščiaf, li2 psl. $1.00
19 Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Kilęs, 70 psl., $1.00.
20. Elėria TumTenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktine, 180 psl. $3.(10.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai. 

j5 psL $1.00.
24. Adomas Jasai, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.

Norėdami įsigyti Šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujierir 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar pinigini orderi.

NAUJIENOS,
1739 Sd. Hateted SU,' Chreago, III. 606U8

minėti, kad buvo nemažiau kaip 
25 apšviestoj mašinos.

Į tkazimierines važiuojant, 
tenka nugirsti, kad velionės bū
ta linkusios į dailę. Prižiūrėda
ma anūkes Viliją ir Liną, ji ta
pydavo ir paišydavo.

Kūnas žėinės globai senuo
ju stiliumi perduotas.

Šarkos restorane tenka susi
pažinti su ašarojančia žemėje 
gulinčios Elenos seserimi Ona. 
Paaiškėja, kad jos sūnelis Juo
zas buvo nuoširdžiai bažnyčio
je pagiedojęs. Tai tas pat Alek- 
siūnas, kuris prieš du mėnesius 
mus linksmino 
damas ir 
vaidmenį 
našlė”.

Žingeidaudamas priėjęs jis 
paklausęs: “Atsiprašau, pone,

Patenkintai šypsodamasis tas 
žmogus atsakęs: “Aš apžarstau 
traukinį nuo tigrų saugančiais 
milteliais, kad tigrai traukinio 
nepultų”.

Pasakotojas nustebęs atsakęs: 
“Betgi šioje vietoje per tūkstan
čius mylių jokių tigrų nėra!”

“Aha!” — triumfuodamas 
atsakęs tas žmogus. '“Dabar 
tamsta pats matai, kaip efek
tingi yra mano milteliai!”

šauniai vaidin-’ 
dainuodamas savo 

operetėj “Linksmoji

Jonas Kaunas

Graži iškyla

m. gegužės mėn. 28 dienąš.
Onos Bruzguli en ės sodyboje 
įvyko Šakiečių iškyla — pikni
kas. Susirinko daug svečių iš 
tolimų apylinkių. Svečiai links
mai šoko grojant nuotaikin
gam A. Ramonio orkestrui, vai
šinosi lietuviškais patiekalais, 
kuriuos paruošė klubietės. Tal
kininkai nuoširdžiai talkinin
kavo prie baro, virtuvėje ir 
mandagiai patarnavo svečiams. 
Prie iškylos pasisekimo prisi
dėjo maloniai šiltas oras, saulė
ta diena ir gera nuotaika._

Iškyla davė gražų pelną. Val
dyba trumpai pasitarus iš pik
niko — iškylos pelno paskyrė: 
25 dol. Jaunimo kongresui ir 
25 dol. tautinių šokių šventei.

Klubo pirmininkas Adomas 
Didžbališ minėtas pinigų sumas 
įnešė į atatinkamus jaunimo 
komitetus. J. K.

STEBUKLADARIS

Rongresmanas Sidney R. Ya
tes (9-to distrikto Illinois) vie
na proga papasakojo tokį juo
ką, kurį jam kitas papasako
jęs:

Važinėdamas Long Island ge
ležinkelio traukiniu jis pastebė
jęs perone žmogų, kurs vieno
je rankoje laikė savo skrybėlę, 
o kita ranka iš tos skrybėlės 
kažką saujomis sėmė ir žarstė 
aplinkui ore, nbrš skrybėlė ir 
ranka buvo tuščios:

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
ififl 2533 W. 71st Street
MW Telef.: GRovehill 6-2345-1

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ROMO GAMYBA
ko gaminamas romas.

„ raugintų cukrinių nendrių 
ir jų melaso. Tinkamai išnau
dojus toną cukrinių nendrių, iš
eina 50 kilogramų cukraus ir dar 
12 litrų romo.

Gaminamas jis daugiausia An- 
tilų salose ir Jungtinių Ameri
kos Valstybių pietinėse valsty
bėse, Jamaikoje, Kuboje, Por- 
torikoje.

Kiekvienas kraštas turi savus 
jo gaminimo rečėptūš, nevieno
das ir j b stiprumas.

Iš
Iš

GINTARINIAI PINIGAI

Lietuviškų senųjų pinigų is
torikas J. K. Karys iiiario, kad 
pirmieji lietuviški “pinigki” bu
vo gintaras. Jo gabalai ėjo kaip 
tam tikras mainų dalykas. Tie 
gabalai neturėjo kokių nors pi
niginių ženklų.

Į užsienius parduodavo ir gin
taro dirbinius — papuošalus, fi
gūrėles, amuletus.

• Geras buvai, kol kiaules 
ganei, bei pasiutai, kai ponu pa
sijutai.

SKAITYK IR KlTAiA rATARK

SKAITYTI DEMOKRATINĮ
DIENRAŠTI "NAUJIENAS’

ŠnMlrlffiį h

PRANEŠIMAI

. — Utenos Apskrities Klubo pusme
tinis susirinkimais ivyks antradieni, 
birželio 13 d 7:00 vai. vak.. Holly
wood svetainėje. 2417 W. 43rd St. 
Nariai prašomi .atsilankyti. Bus pa
darytas pranešimas iš buvusio pikni
ko ir kiti pranešimai. Dabar 2 mė
nesius susirinkimų riebus. Kitas su
sirinkimas bus rugšėjd mėn.

Valdyba

Stasys vai.Wkas
GH. 3241 So. Ofėėn Šttėėt

Mirė 19*72 m. biržėllo mėn. 10 diehą, 6:20 vat ry to, sthufcęs 70 
metu amžiads. Gimęs Lietuvoje, Birią apskrn Vabalninko parapijoj, 

kiifhė. lh

Anrėrikdjė išgyvend 23 meras.
Paliko nuliūdę: žmona Paulina, pagal tėYtis .Vaitėrariaiitė, dvi 

dukterys — Sophia Juozunas, žentas Juozas ir Benedikta Valleri, 
žentas Juozas, sūnus Arvydas čepulionis, marti Janice, septyni anū
kai. Lietuvoje liko brolis ir seserys^ Lenkijoje liko pusbrolis.

Vietoje gėlių prašo aukoti Širdies fondui.
Kūnas pašarvotas Jurgio F. Rudmino koplyčioje, 3319 So. Litua- 

nrca AVenUe. ...
Antradienį, birželio 13 dien^ 8:30 vai. ryto bus lydimas LŠ kop

lyčios i §v. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamaldų bus 
laidojamas Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Stasio Valecko giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti lardčtūvėse ir suteikti jam paskfrtini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, dukterys, sūnus.

Laidotuvių Ditėktorius J. F. Rudminas. Tel. YA 7-1138.

REpubfie 7-W1

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

ro n emiv w > j <mui * - j jjcm u mm nn n i tu muiannmumuaac

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMiD
i605-<!7 So. HERMITAGE AVENiTF

Tel: YArdi 7-1741 -1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayėtte 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED ’iOH.KiOh

NARIAI:
Chičažfoi
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVO 
MAS U IENA 
Ir NAkfi

fufciMe
K0PLYČ‘4f_ _ 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Š6. LiTbANICA AVENUE. Phone: YArus 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, 111. Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVĖ. Phone: LAfayette .3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAN1CA AVĖ. Tel.: YAras 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ) 

2424 WEST 69th STREET 
2314 West 2M place
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410

K Epu hiic 7-1213
Virginia 7-667£

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED ŠTfcĖĖT Phone; Y Ards 3-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
''outh Holland. Ulin oil
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Gražią, lietuvišką šeimą pasitinkant
Birželio 3 d. Gimimo šv.!pabroliai sudarė ska 

Mergelės Marijos bažnyčioje, gražų vestuvių vaizdą.
6812 So. Washtenaw, Chicago- ir pirmasis — Nijolė

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę Reikia

je Grąžina Vainailė ir dr. Kas- ir Antanas Tauginas,, toliau: 
lytis Latoža sumainė aukso j Vitalija Ruibytė. Gintaras če- 
žiedus. Sutuoktuvių apeigas I penas, Dalia Ringutė, Stanys 
atliko kan. \ aclo\as Zakaraus- i Juozaitis. Rita Lato/.aitė, \ iš

giedojo lijus Rukuiža, Natalija La'o-solo
Binkienė, o 

muz. VI. Bal
trušaitis. Jaunos pamergės ir

sol. Prudencija žaite. Arvydas Kliudžius, Da
lia Kaunaitė ir Dalis Ramonas.

Vestuvės i v v k o Lietuvi u

GRAŽINA IR D R. KASTYTIS LATOŽAI

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

knygų spinta ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 pusL 
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai Įrišta, 464 pusi...................
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai

Įrištas, 431 pusi. _____________________ -_________
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi. įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; II dalis, 225 pusi., Įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais — __________________________

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

88 pusi., ____________________________________
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p. 

įrišta — S5.00 minkštais viršeliais —___
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pusL, dabar tik______________________ __

kokią

$6.00
$6.00

$7.50

$2.00
$2.00
$5.50

$1.00

$10.00

1739 So. Halsted St., Chicago 8, III. — Telef. HA 1-6100

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HI. 60629. • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Ilgu metu patyrimas.

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

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

Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos. Ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. 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:

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiusime.
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ii- pakvietė šias vaišes p ra-
Kan. V. 

mal-
nuu-

Tauliniuute Namuose dalyvau
jam 23d asmenų. Jaunosios te* 
velis \. Vaina trumpu žodžiu 

p;rinoji pas\cik i no jaunavedžius, sve- 
/airiaih <

\(s!i Joną Valkūną.
Zakarauskui sukalbėjus 
dą. prasidi io linksmos ir 
taikingo^ vaišės.

Vėliau žodžiu sveikino 
noįo tėvelis Bronius 
Ateitininkų Tauginas, 
huania E. Modest: 
gramomis: giminės i

MU.

(iražu, k 
užbaigę mt 

venimui.

SPAUSTUVEI REIKALINGAS REAL ESTATE
jau- 

Latoža,

Tele-

ir pasiruošę
na gimusi

veliams persikėlus
C.hicagą, Gražina Ma-1

Rūtos rateliui ii* huv> jo iždi
ninkė. Gražina lankė (.hieagos 
Aukšt. Lituanistikos mokvkla

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

Darbo dienomis 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. 60G08

dar vieną dukrą - 
<i lanko University 
Chicago Circle.

Nijolę, k u 
of Illinois 
St. Dž-as

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

Joseph kolegiją, Indianoj, kur. 
st kmingai gavo pedagog s 
laipsnį ir mokytojauja St. Pan- 
eratius mokykloje.
Gražina priklausė 
tems, o šiuo imtu ji 
terė Neo Lithuania.

Lietuvos miestu pradžia
Plečiantis didiesiems Lietu

vos miestams Vilniui ir iš da
lies Kaunui, visoje Lietuvoje 
prie stambesniųjų dvarų kūrėsi 
miesteliai. Miestelio kūrimosi

I pagrindą sudarydavo didžiojo 
j kunigaikščio leidimas rengti 
į vietoje turgus irJaikyti karčia- 

jūi ų skau-l rna's’

EXPERIENCED 
WIRING and SOLDERING 

Silk screen operators. 
Evergreen Radionic. 

8901 So. KEDZIE AVE. 
423-5700

Vasara nebetoli

Chicago]

Kastytis gimė Hanau sto
vy kloję. Vok i e t i j oje. A t vy k ęs 
su tėvais į Ameriką, baigė Mor
ton East High school Ciceroje 
ir Cicero Aukšt. Lituanistikos 
mokyklą. Įstojęs j University 
of Illinois Urbana. studijavo 
veterinarijos mokslus ir baigė 
gaudamas veterinarijos dakta
ro laipsnį. Kastytis priklauso 
Ateitininkų organizacijai ir yra 
aktyvus sportininkas.

Miestelių kūrimąsi būdingai 
pavaizduoja didžiojo kunigaikš
čio Aleksandro 1495 m. raštas 

. Žemaitijos seniūnui, kuriame 
rašoma: “Lenkėsi mums žemai 
ponas Mykolas Sirevičius ir pra- 

. šė mus, kad leistume jam lai- 
Jkyti turgų jo Žagarės dvare, ir 

pasakė mums, kad tai nekenks 
mūsų turgams Žemaičių žemė
je. Ir jei tai nebus žalinga mū
sų dvarų turgams, tai mes su
tinkame tą turgu jo Žagarės 
dvare leisti”.

Vasara prasidės trečiadienį, 
birželio 21 dieną nuo 2 valan
dos ir 6> minučių ryto, praneša 
Adlerio planetariumas. Ta die
na yra ilgiausia ir naktis trum
piausia. žmonės
čia, kaip mūsų planeta žemė 
skrenda, nuo tos 
žiemos lankui po 181/, mylios 
per sekundę ...

nieko ne j nu

valančios vėl

Pucinskio bilius

Bro
il ar
il os- 
Illi-

Jaunavedžiai išvyko i poves
tuvinę kelionę — Virgin Is
lands ir grižę apsigyvens 
okfield, Illinois. Kęstučio 
bovietė — Boon Animal 
pital, Western Springs,
nois... Daug gražių ir saulėtų 
dienų Jų gyvenime linkime. ..

Ta proga tenka paminėti ir 
jaunavedžių tėvus. Regina ir 
Bronius Latožai gyv. Cicero j e. 
Latoža Nepriklausomos Lietu
vos karininkas. Jie abu yra 
veiklūs lietuviškame gyveni
me, augina dvi gražias dukras: 
Rita ir Nataliją, kurios lanko 
aukštesniąsias mokyklas.

Antanas Vainai 
daug metų 

Vaina Real 
kurie savo 

sugebėjimais

Regina ir 
chicagiečiams jau 
yra žinomi kaip 
Estate savininkai, 
sąžiningumu ir
daug padėjo savo tautiečiams, 
šiuo metu Vaina turi gražų va
sarnami 8210 Harding Ave. 
Miami Beach, Florida id sėk
mingai verčiasi. Be to, turi

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA | 

' J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. PRospect 8-2233

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-93J 
■MOHuaBManaMMOMmaa

NAMAI —
GERIAUSIAS DRAUGAS

IGNACO GUMBAKIO 
ĮPĖDINIAMS

Prieš Antrąjį Pasaulinį Karą 
JAV-bėse mirė Ignacas Gumba- 
kis. Yra likę keli tūkstančiai 
dolerių, Į kuriuos turi teisių mi
rusiojo tėvai — Martynas ir 
Juzega Gumbakiai. Jei tėvai bū
tų mirę, tai teisių Į palikimą 
turi Ignaco Gumbakio broliai ar 
seserys.

Patys ieškomieji, arba apie 
juos žinantieji, malonėkite ra
šyti Lietuvos Generaliniam Kon
sulatui New Yorke:

Consulate General of Lithuaia 
41 West 82 Street, New York, 
N. Y. 10024.

Illinojaus kongresmanas Ro
man Pucinski pradėjo Illino
jaus valstijoje kampaniją su
rinkti milijoną parašų paremti 
jo biliui, kuriuo siūloma išleis
ti įstatymą žymiai pagriežtinti 
bausmes kriminalistams, kurie 
savo piktadarybėms vartoja 
šaunamus ginklus. Pucinski ti
ki, kad ši kampanija išsiplės vi
same JAV krašte.

Kongs. Pucinskio bilius H. R. 
15139 reikalauja ginklo pavar
tojimą pripažinti federaliniu 
kriminalu ir piktadariui prie 
“normalios” baudos pridėti 10 
metų kalėjimo už pirmą nusi
kaltimą ir po 25 metus už antrą 
tokį nusikaltimą. Pucinski sa
ko, kad įvairios priemonės 
ginklams registruoti ir kontro
liuoti pasirodė visiškai neefek
tingos. “Kriminalistai ginklų 
neregistruoja”.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

1 .m .n...- , r,, ■

LAIKRODŽIAI |R BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Tek: REpublic 7-194]

«««««»«■ i
A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

i-A 3-8775
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

HOME INSURANCE
• Jei nulupai kaili, iškratyk 

ir kaulus.

g Velniui neprisigriešysi, gas- 
padoriui neprisidirbsi.

9 Pasenęs gyvulys nužudo
mas, žmogus pavaromas.

CHRISTINE ANN GIEDRAITYTĖ,

TRUMPA!

— Rašytojo Jurgio Gliaudos 
naujasis romanas “Sunkiausiu 
keliu” spausdinamaes M. Mor
kūno spaustuvėje, Čikagoje. 
Turiny pavaizduotas nepri
klausomos Lietuvos 1918 m. 
pabaigos ir 1919 m. pradžios 
kelių mėnesių laikotarpis. Iš
ryškintas Mykolo Sleževičiaus 
ir jo artimųjų bendradarbių 
vaidmuo, karių savanorių tel
kimas, tuometinė Lietuvos vi
daus ir tarptautinė situacija. Ro
maną leidžia Dr. Kazio Gri
niaus Fondo valdyba — 2523 W. 
69th St., Chicago, Ill. 60629.

— Dr. Izidorius 
kartu su žmona 
Australijos i JAV. 
Angeles, Čikagoje

: de. Atlankys dukros šeima, ar- 
■ timuosius ir dalyvaus šokiu 
šventės ir jaunimo kongreso iš
kilmėse.

Isjf”; »tfe an« Cssmttv (mr>

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
Anicetaj Garbačiauskas, sav

J. Kaunas 
atvyksta iš 
Sustos Los 

ir Clevelan-

Nuo 7 ryto iki 8:30 vai. vak. 
TA IS OME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas, 

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

■.___ /

— žurnalistas Bronius Kvik
lys — 5747 So. Campbell Avė., 
Chicago, III. 60629 — surinko 
lituanistiniais leidiniais gausia 
biblioteką, šiomis dienomis ją 
papildė pilnais “Teisininkų ži
nių’’ ir “Sėjos“ komplektais.

— Inž. Liūtas Grinius — 3879

baliaus debiutante, kartu su savo tėveliais gyvena Chi- Kazio Griniaus laiškus ir 
metais ii baigė Marijos aukstesniąp mokyklą. Mokykloje j , .

- - “ - ‘................. t ji mato juos netrukus išleisti
priklausė lotynų ir Gintaro klubui, o Rūtos draugijoje ji bujzo vicepimni- kiru leidiniu.

Real Estate. Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

kitoki blankai.

Mozoliausko sukurtas pamink
las šv. Kazimiero kapinėse ir 
kelios dešimtys velionies gimi
niu ir artimųjų dalyvavo vaišė
se žmonos dr. Janinos 
eienės namuose.

Dr. L. Sipavičius

Jakševi-

šį pava-
- .nz. .,™ a, ,.n„ras _ 38,9 sari staiga mirė Kaune. Jis iIg, 

e’rC”iif ,aili’ dirh" ^ovininku sanalo- 
n Z' Seniau mirė džiovos- li

ros Respublikos prezidento dr.|m specialists; „dvtoioi J Ron.
j 1 7-mete Gintaro 
caęoje, kur šiais 
visus keturis metus ji dalyvavo įvairiuos^ mokiniu saviveiklos klubuose.

ninkė. Ji taip pat priklausė "Senior Six" dainininkių grupei, atliekančiai 
dainų programėles mokyklose, bažnyčiose ir ligoninėse. Be to, ji yra “Mar
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gų specialistai gydytojai J. Run- 
kevičius ir L. M. Koganas.

Jūratė L Jakševičiūtė ir G. 
S. Mohen susituoks 1972 m. bir
želio mėn. 25 d. 3 vai. p. p. Šv. 
M. Marijos Gimimo bažnyčioje

sės 5 vai. vak. Lietuvių Tauti
niuose namuose, 6422 Šo. Ke-

- - ^ve., Čikagoje.

TVARKINGAS 10 kambarių mū
ras. Naujas gazu šildymas, garažas. 
Arti 70-tos ir Western. S19.500.

2 BUTŲ MŪRAS ir 2 auto garažas 
arti mūsų — bargenas. S26,6OO.

8 KAMBARIŲ pusantro aukšto' na- 
50 pėdų lotas, 2 auto garažas.

butas 
lotas,

mas.
Evergreen Parke. $19,000.

MODERNUS MŪRAS, liuksus 
ir dvi biznio patalpos. Platus 
garažas, arti ofiso. $44,900.

PLATUS BIZNIO LOTAS 
Marquette Parką. $10,000.

2 BUTŲ beveik naujas mūras, 2 au
to garažas, atskiri gazu šildymai, arti 
ofiso. $37,500.

7 KAMBARIŲ NAUJAS MŪRAS, 
2% vonios. Karpetai. Garažas — 
prie Nabisco. $29,500.

7 KAMBARIŲ MŪRAS. Įrengtas 
beismantas, air-cond. Uždaras por- 
čius. Garažas. Marquette Parke. — 
$23 300

5’ BUTŲ MODERNUS MŪRAS prieš 
Parką, gražus iš lauko ir viduj. — 
S64 600

10 BUTŲ MŪRAS, apie S15.000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73,500.

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

prieš

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.
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BU1LDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

uzmiesčiusse.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING gc SHEET METAL
<444 So. CISTERN AVE.

CHICAGO. ILL. GG&3
TEL.: VI 7-3447
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