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PODGORNAS ATVAŽIAVO Į HANOJŲ
SAIGONAS. — Sovietų Sąjungos prezidentas Podgornas at

skrido į Hanojų. Apie jo kelionę nieko nebuvo skelbta Maskvoje 
ir pasaulis apie ją sužinojo, kai jo lėktuvas nusileido Indijoje. Čia 
jis pasiėmė kuro ir buvo priverstas ilgiau pasilikti dėl kilusios 
audros. Kalkutoje Podgornas trumpai pareiškė, kad Vietnamo pro
blemą reikia išspręsti “greit”, o amerikiečiai turėtu sustabdyti

VARĖNOJE MIRĖ SUSIDEGINDAMAS

savo bombardavimus. Podgorno 
kvos vado kelionė po prezidento

Į Pasaulio sostinėse spėliojama, 
ka Podgornas pasakys Hanojaus 
vadams. Ar jis patars baigti 
ofenzyvą pietuose? Ar jis tarsis 
su Hanojaus partijos vadais, 
kaip pristatyti naujų ginklų ka
ro tęsimui. Manoma, kad jo vi
zito metu Amerika vengs bom
barduoti Hanojaus apylinkes.

Hanojus paskelbė, kad ameri
kiečiai numetė daugiau minų Į 
penkius š. Vietnamo uostus.

Paryžiuje Amerika atmetė ko
munistų reikalavimą pradėti de-
rybas, nes š. Vietnamo kariuo
menės puolimai Pietų Vietname 
nesumažėjo. Antradieni J. A. V. 
lėktuvai š. Vietname padarė 340 
antskrydžių.

An Loc miestas po 68 dienų 
apgulimo yra išlaisvintas, iš jo 
bėga tūkstančiai žemės rūsiuo
se per apgulimą, gyvenusių žmo
nių. Dar 1,500 kareivių atvyko 
Į miestą pakeisti pavargusių ir 
sužeistų miesto gynėjų.

Lėktuvas sprogo 
ne dėl bombos;

DETROITAS. — Antradienio 
sprogimas DC-10 keleiviniame 
lėktuve, kuris tik pasikėlė iš De
troito aerodromo, Įvyko dėl stai
ga atsidariusių lėktuvo bagaži
nės durų. Dėl staigiai pasikeitu
sio oro spaudimo Įvyko sprogi
mas. Lėktuvas sugebėjo nusi
leisti ir tik 10 asmenų buvo leng
vai. sužeistų.

Atsidarius bagažinės durims, 
iš lėktuvo iškrito karstas, kuria
me buvo 72 m. moters kūnas, 
siunčiamas iš Wisconsino Į Buf
falo. Galima nesunkiai supras
ti, kaip (jautėsi! Mfenas netoli 
Windsor, Ontario, gyvenąs ūki
ninkas, kuris pamatė iš dangaus 
krintantį karstą. Ūkininkas nu
skubėjo prie nukritusio objekto 
ir pamatė, kad tai karstas. Nuo 
smūgio Į žemę atsidarė dangtis 
ir jis matė baltomis kojinėmis 
apmautas kojas. Ūkininkas greit 
nuskubėjo prie telefono ir pra
nešė policijai apie karstą, nukri
tusi iš dangaus ant jo kukurūzų. 
Policijos seržantas pradžioje pa
manė, kad žmogus skambina iš 
kokios tavernos.

Indijos parama 
Bengalijai

NEW DELHI. — Indija ir 
Bengalija pasirašė naują bend
radarbiavimo sutartĮ, kuri In
dija Įpareigoja duoti Bengalijai 
per šiuos ir ateinančius metus 
275 milijonus dol. Sutartis liečia 
ne tik prekybą, bet ir ateities 
ekonominĮ planavimą. Bengali
ja įpareigota statyti popieriaus 
fabrikus ir trąšų Įmones. Gami
niai bus suinčiami į Indiją, ku
ri atsilygindama gamins benga
lams taip reikalingą cementą. 
Indija padės Bengalijai pasta
tyti atominę elektros jėgainę.

Kitame susitarime praėjusią 
savaitę Bengalijos kariuomenė 
bus paruošiama ir apginkluoja
ma Indijos parama. Sudaryta 
bendra komisija rūpintis abejų 
šalių aukštesniu švietimu.

kelionė yra pirma didesnio Mas- 
Nixono vizito Maskvoje.

IŠ VISO pasaulio

NICOSIA. — Kipro arkivys
kupas ir prezidentas Makarios 
vėl atmetė trijų vyskupų reika
lavimą, kad jis pasitrauktų iš 
prezidento vietos. Kada ateina 
vilkai, piemuo savo avių nepa
lieka, sako prezidentas Maka
rios, nurodydamas, kad kritiško
je padėtyje esanti Kipro sala to
liau reikalauja, kad jis atliktų
jam žmonių patikėtas pareigas.

SANTIAGO. — Čilės minis
terial, norėdami suteikti prezi
dentui Allendei progą perorga
nizuoti ministerių kabinetą, vi
si padavė atsistatydinimo pa
reiškimus. Kairiųjų koalicija ga
li pasikeisti, nes kai kurie' Al
lendes partijos vadai reikalauja 
pagreitinti revoliucinį procesą, 
nepaisant vis stiprėjančios opo
zicijos. Už komunistus kaires
nės grupės užiminėja fabrikus 
ir ūkius, nors komunistų parti
ja tam nepritaria, siekdama 

: tvarkingo ūkių ir Įmonių perė
mimo valstybės žinion:

NEW DELHI. — Indijos par
lamente Įvyko nekasdieninis 
Įvykis. Komitetui svarstant Jain 
religijos sukakties festivalio 
programą, pačiai premjerei 
Gandhi pirmininkaujant, Į par
lamento salę atėjo ir garsus tos 
religijos “šventas vyras”, at
siskyrėlis,- pakviestas dalyvauti 
pasitarime. Jis atėjo visai nuo
gas. Po trumpo sumišimo ko
miteto nariai tęsė posėdi, Į kurį 
Įsijungė ir nuogalis.

NEW DELHI. — Indijos de
šiniųjų Jan Sangh partija pra
dėjo kampaniją prieš Indijos 
valstybinę radijo stoti, kuri kal
tinama neobjektyvumu. “AlI-In- 
dia” stotis tapusi “All-Indira” 
stotimi, kurios programos vien 
tik giria ir garbina premjerę 
Gandhi ir jos vyriausybės dar
bus. Demonstracijos Įvyko 17- 
koje miestų. Opozicija reikalau
ja sudaryti nepriklausomą kor
poraciją, kuri tvarkytų radijo 
reikalus.

HOUSTONAS. — Spaudoje 
buvo nemažai spėliojimu, kad bu
vęs Texas Gubernatorius, ilga
metis demokratas, John Con
nally pereis Į respublikonų par
tiją ir net kandidatuos Į vice
prezidento vietą. Iš Texas pra
nešama, kad Connally prieš mė
nesį balsavo demokratų pirmi
niuose rinkimuose. Tuo jis at
liko savo, kaip demokrato, parei
ga-

STURGIS. — Pietinėje Da- 
kotoje kariuomenės inžinieriai 
išpompuoja vandenį iš Fort 
Mead ežero, kurio užtvanka la
bai susilpnėjo per didįjį lietų, 
sukėlusi katastrofą Rapid City 
mieste. Kartu kariuomenė ban
do sustiprinti ir pačią 85 aukš
čio ir 200 pėdų platumo užtvan
ką. Jei nebus lietaus, pavojus 
bus pašalintas, užtvanka sutai
syta, tačiau jeigu pradėtų lyti, 
atsirastų rimtas pavojus Stur
gis miesteliui, kurio namus nu
plautų iš ežero išsiveržęs van
duo. Sturgis turi 4,500 gyven
tojų.

Piety Vietnamo kareivis godžiai geria iš savo šalmo, netoli Phu Bai miesto, kur komunistai 
neseniai pradėjo puolimus.

NAUJIEJI FAŠISTAI SVAJOJA APIE 
DIKTATŪROS ĮVEDIMĄ ITALIJOJE
ROMA. — Iš Italijos ateina žinios, kad prezidento paskirtam 

Giulio Andreotti nesiseka sudaryti koalicinės vyriausybės iš de
mokratiškų partijų atstovų. Pati kairiausioji socialistų partija 
nesutinka dalyvauti vyriausybėje, kurioje būtų ir nuosaikiai deši
nieji liberalai. Kai kurie socialistai nesutinka bendradarbiauti 
net ir su socialdemokratais, su kuriais praeityje jie yra buvę vie
noje partijoje, šių metų rudeni Įvyksta kelių- svarbiųjų partijų 
suvažiavimai. Iki to laiko partijų vadovybės'ibijo imtis atsako
mybės ir spręsti svarbesnius klausimus. *

Kai kurie krikščionių demo
kratų vadai raginą savo partieti 
Andreotti sudaryti laikiną vy
riausybę iš vien krikščionių de
mokratų partijos narių ir ban
dyti valdyti Italiją iki rudens 
ir iki minėtų partijų kongresų.

Socialistų kairysis sparnas 
jau seniai žvalgosi Į komunistų 
partijos pusę ir svajoja apie ko
alicinę “liaudies fronto” vyriau
sybę su komunistais. Tokiai koa
licijai linkę pritarti ir kairieji 
krikščionys demokratai.

' Italijos politinę atmosferą už
teršė ir naujųjų fašistų vado 
Giorgio Almirante pareiškimas 
Florencijoje. Jis Įspėjo savo kal
boje, kad “tautinė dešinė yra 
pasiruošusi perimti valstybę”, 
jei vyriausybės nepavyks suda
ryti ir jei vyriausybė nesugebės 
valdyti. Almirante užsiminė, kad 
naujųjų fašistų partiją parems 
ir dešinieji kariuomenės vadai.

Italijoje dar yra nemažai žmo
nių, kurie prisimena Musolinį ir 
jo fašistinę diktatūrą. Jei dau
gumas italų ir nenori tokios 
diktatūros sugrįžimo, yra ir to
kių, kurie pasiilgo valstybės pa
stovumo, tvarkos ir Įstatymų 
gerbimo. Paskutinieji rinkimai 
sustiprino naujųjų fašistų ju
dėjimą ir paskatino jo vadus 
svajoti apie naują diktatūrą.

Nuramino Kiniją
WASHINGTONAS. — Val

stybės departamento atstovas 
Charles Bray pareiškė spaudai, 
kad JAV lėktuvų bombardavimai 
šiaurės Vietname jokiu būdu 
nesiekia grasinti Kinijos saugu
mui. Jis pakartotinai pabrėžė, 
kad moderni lėktuvu kontrolės 
ir bombų mėtymo technologija 
vartojama tam, kad nebūtų ne
numatytų incidentų.

Departamento pareiškimas, 
amerikiečių korespondentų nuo
mone, buvo skirtas Kinijai nu
raminti. Kiti departamento 
sluoksniai pareiškė korespon
dentams, kad privatūs Amerikos- 
Kinijos kontaktai Paryžiuje ne
buvo nutraukti dėl bombardavi
mų Vietname.

"Privačių klubų 
diskriminacija

WASHINGTONAS. — Aukš
čiausias Teismas 6-3 balsais pa
darė svarbų sprendimą: atskiros 
valstijos turi teisę duoti leidi
mus pardavinėti alkoholinius gė
rimus privatiems klubams, ku
rie praktikuoja rasinę diskrimi
naciją.

Bylą pradėjo negras politikas 
Harrisburge. Pa., kur Loyal Or
der of Moose skyrius neleido ne
grui valgyti savo valgykloje. Ne
gras nebandė Įrodinėti, kad pri
vatus klubas negali jam uždraus
ti jo patalpose valgyti. Jis ban
dė Įtikinti žemuosius teismus, 
kad valstija, duodama tokiam 
klubui gėrimų leidimą, pati nu
sikalsta diskriminacijos Įstaty
mams.

Aukščiausias Teismas, nu
spręsdamas. kad privataus klu
bo rasinė diskriminacija nelaužo 
konstitucijos, sudaro pagrindą 
klubų diskriminacinei praktikai 
ir kitose formose. Įvairūs pri
vatūs klubai gali nepriimti na
rių religiniais ar lyties pagrin-l 
dais ir toks nepriėmimas nebus 
laikomas laisvių ar teisių laužy
mu. Ir apkaltintas šioje byloje 
Order of Moose klubas savo Įsta
tais leidžia priimti Į organizaciją 
tik baltus vyrus.

Atmetė siūlymą 
derėtis dėl taikos

BELFASTAS. — šiaurinės 
Airijos slapta “provisionals” pa
sivadinusi airių armija pasiūlė 
valdžiai paliaubas ir taikos de
rybas. Tačiau britų atstovas 
tuos pasiūlymus atmetė, pareikš
damas, kad jis nepriima ultima
tumų iš teroristų.

Teroristai reikalavo atsaky
ti Į pasiūlymą per 43 vai., ta
čiau britų administratorius at
metė reikalavimą per dvi vai. 
Airiai katalikai turi atsisakyti 
smurto, tada tik bus galima kai-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦

> Washingtonas paskelbė, kad 
ateinanti pirmadienį prezidento 
patarėjas Kissinger vėl skris i 
Pekiną, kur bus keturias dienas. 
Manoma, kad jis papasakos Ki
nijos vadams apie Maskvos de
rybas ir aptars kitus Amerikai 
ir Kinijai rūpimus klausimus.

+ Federalinė vyriausybė nuo 
gruodžio 31 d. visai uždraus 
naudoti DDT nuodus, išskyrus 
išimtinus atvejus. -v .

♦ Sen. McGovern, pareiškė, 
kad jis, gal, pasiūlys sen. Ken- 
nedžiui viceprezidento vietą. 
Pats Kennedy savo pareiškime 
sako, kad jis neatmeta tos min
ties — būti viceprezidentiniu 
kandidatu.

♦ Izraelis nustatė, tardyda
mas japoną teroristą, kad pa
saulinė “raudonoji armija”, ku
rios nariais buvo Tel Avivo 
skerdynių organizatoriai, api
ma Airių Respublikos Armiją, 
Urugvajaus Tupamaros, Turki
jos Liaudies Išlaisvinimo Armi
ją, V. Vokietijos Bader-Meinhoff 
grupę ir Quebeco Išlaisvinimo 
Frontą.

♦ Sovietų užsienio reikalų mi- 
nisteris Gromyko Paryžiuje na
grinėja su Prancūzijos vadais 
Viduriniųjų Rytų konflikto klau
simus. Gromyko nuomone, žy- 
dų-arabų konfliktas yra pavojin
giausias karo židinys visame pa
saulyje.

♦ Izraelis ruošia japonų tero
ristui Okamoto viešą, plačiai iš
garsinamą teismą. Jo salėje 
Įrengiami komunikacijos apara
tai, kad visas pasaulis galėtų 
teismo eigą sekti.

♦ Texas demokratų delegaci
ją į konvenciją sudaro 130 na
rių. Iš jų 42 balsuos už gub. 
Wallace, 34 — už sen. McGovern 
ir 21 — už sen. Humphrey. Kiti 
33 dar niekam nepasižadėjo.

♦ Paryžiun atvyko Irako vi
ceprezidentas Hussein. Prancū
zija, kurios interesai irgi palies
ti Irako žibalo nacionalizavimo, 
nuosaikiau laikosi ir bando iš
siderėti iš Irako tolimesniu kon
cesijų. Tuo atveju nacionaliza
vimas paliestų tik britus, ame
rikiečius ir olandus.

♦ Iš Pietų Vietnamo buvo iš
vežti dar 1,800 kareivių ir Ame
rikos karinės jėgos ten turi 61,- 
900 vyrų.

bėti apie ateitį, pareiškė Wil
liam Whitelaw, britų paskirtas 
Šiaurinės Airijos administrato
rius.

DAR VIENAS LIETUVIS JAUNUOLIS
MASKVA. — Antradienį po visą pasaulį vėl nuskambėjo ži

nios apie įvykius Lietuvoje. “Lietuvių šaltiniai šiandien pranešė”, 
sako Associated Press agentūra, kad “dar vienas lietuvis jau
nuolis susidegino, o 200 jaunų žmonių laukia kalėjime teismo 
po dviejų dienų riaušių Kaune”., “Chicago Tribūne” žinią pa
skelbė vienoje laidoje su antrašte “Lithuanian Burns Self to 
Death”, o kitoje laidoje — “Immolation by 2d Youth in Lithuania 
Reported”. “New York Times” vakar paskelbė žinią pirmame 
puslapyje: “200 Lithuanians Reported Jailed”.

AP agentūros žinia pakartoja 
skaitytojams jau žinomus fak
tus apie gatvių kovas Kaune ge
gužės 18 ir 19 dienomis. Riau
šėse dalyvavę keli tūkstančiai 
jaunuolių, kurie šaukė “Laisvės 
Lietuvai!” ir mėtė akmenis ir 
pagaliau Į -milicininkus ir para
šiutininkus. Du milicininkai žu
vę šiose riaušėse.

šaltiniai iš Lietuvos praneša, 
kad antras jaunuolis, inspiruo
tas Romo Kalanto žygio, suside
gino prieš 10 dienų (apie 3-4 
birželio) nedideliame Varėnos 
mieste, apie 50 mylių į pietus 
nuo Lietuvos sostinės Vilniaus, 
sako AP pranešimas iš Maskvos. 
Žinios pranešėjai neturėjo jau
nuolio pavardės ar amžiaus. Jie 
sako, kad jis užsilipo ant ketu
rių aukštų pastato Varėnoj, ap
laistė savo drabužius gazolinu, 
uždegė juos ir tada šoko nuo na
mo. Jis mirė po keturių dienų. 
Valdžios kontroliuojama spauda 
nieko apie tą Įvykį nepranešė ir 
po susi deginimo'- nebu vo-., tokių 
neramumų, kaip Kaune.

Tie patys šaltiniai apskaičia
vo, kad Vilniaus Tardymų ka
lėjime yra apie 200 jaunuolių, 
suimtų riaušių metu Kaune. Jie 
tardomi ir laukia teismo. Apie 
300 kitų, kurie buvo suimti gat
vių kovų metų, jau buvo paleisti 
iš kalėjimų. Apie 20 iš tų 200 
suimtų yra studentai Kauno me
dicinos ir technikos institutuose, 
o likusieji yra jauni darbinin
kai ir aukštesniųjų mokyklų mo
kiniai.

“New York Times” paskelbė 
daug ilgesnę AP agentūros ži
nios versiją už kitus laikraščius, 
čia pridedama, kad Lietuva. Bal
tijos respublika su daugiausia 
katalikais gyventojais, buvo pri
jungta prie Sovietų Sąjungos 
1940 metais. Tautiniai jausmai, 
kaip pranešama, per paskutinius 
6 mėnesius vis augo, katalikams 
reikalaujant religinių laisvių. 
“Vienas iš šaltinių”, sako NYT, 
kuris buvęs Kaune gatvių kovų 
metu, pranešė, kad jaunuoliai 
pirmiausia susirinko prie Kalan
tos namų prieš jo laidotuves, o 
po to žygiavo gatvėmis iki mies
to “Sovietų pastato”, o iš ten nu
traukė prie slaptos milicijos rū
mų. Demonstracija buvo stip
riai nacionalistinė, jaunuoliai 
šaukė “laisvės, laisvės, lais
vės!”, “Laisvės Lietuvai” ir 
“Laisvės Jaunimui!”

Kada vienas milicininkas ban
dė išardyti demonstraciją, jau
nuoliai šaukė “Išdavikas”!, ir. 
kalbėdami apie lietuvių tautą, 
— Mes turim vieną motiną”.

Milicija prie slaptos žvalgy
bos rūmų atstūmė jaunuolių mi
nią lazdomis, tačiau jaunuoliai 
susirinko miesto sode, kur su
sidegino Kalanta. Jaunuoliai 
dėjo gėles susideginimo vietoje, 
tačiau milicija sodą uždarė ir 
gėles pašalino.

NYT praneša, kad Kauno gat
vės dar stipriai patruliuojamos 
milicijos ir parašiutininkų divi
zijos kareiviu, kurie stovi ne
toli Kauno. Tie parašiutininkai 
ir parašiutininkai iš vadinamų Į riaušių

Egiptas prarado 
jau 114 lėktuvų'

JERUZALĖ. — Žinia apie 
Egipto ir Izraelio lėktuvų susi
kirtimą virš Viduržemio jūros 
vėl atkreipė pasaulio akis į tą 
nebaigtą konfliktą. Izraelis pra
nešė, kad oro kovose buvo nu
mušti du Egipto Mig-21 lėktu
vai, o Egiptas sako, kad jo du 
lėktuvai buvo tik lengvai sužalo
ti, o Izraelio du Mirage lėktuvai 
nukritę į jūrą, šiek tiek skiria
si ir jų abeji] nurodoma susikir
timo vieta. Egiptas tvirtina, kad 
Izraelio lėktuvai buvę Egipto te
ritorinėje erdvėje, į šiaurę nuo 
Suezo kanalo žiočių.

Izraelio karinė vadovybė pra
neša, kad du numušti Egipto 
lėktuvai jau buvę 69-tas ir 70-tas 
sovietų Mig-21, numuštas nuo 
karo .pradžios 1967 m. birželio 
mėh.’ Iš .viso izraelitai numųšę 

"per paskutinius penkeris metus 
114 Egipto karinių lėktuvų.

Rusai daugiausia 
parduoda ginklų

STOKHOLMAS. — Švedijos 
vyriausybės įsteigtas Tarptau
tinis Taikos Tyrinėjimų institu
tas. vadovaujamas prof. Gunnar 
Myrdal. paskelbė ilgi] studijų ra
portą anie ginklu gamybą ir par
davinėjimą. Didžiausias ginklų 
tiekėjas yra Sovietų Sąjunga, 
sako instituto raportas.

Institutas praneša, kad Bri
tanija ir Amerika plačiu mas
tu apginklavo Traną, kuris ga
vo bilijono dol. vertės ginklų 
prieš britų pasitraukimą iš Per
sijos įlankos. Tranas turi di
džiausia pasaulyje “hovercraft” 
laivų laivyną. Pernai Tranas ga
vo iš Britanijos du naikintuvus 
ir dar du gaus, kai jie bus baigti 
statyti. Tranas turi gauti 700 
britų Chieftain tankų ir 200 Ita
lijos helikopterių.

Pagrindinis sovietų ginklų 
gavėjas buvo Egiptas, gavęs 
1970 m. 250 mil. dol. vertės gin
klų ir 1971 m. — 420 mil. dol. 
vertės. Po Egipto daugiausia 
sovietų ginklų gavo Indija, ku
ri dabar jau pati stato sovietų 
Migus ir kitus ginklus. Net ir 
mažas Ceylonas pernai gavo so
vietų ginklų už 2 mil. dol.

TITUSVILLE. — Indianos po
licija paskelbė, kad jaunuolis, 
kuris IJoridoje buvo suimtas už 
telefoninį grasinimą susprogdin
ti Baltuosius Rūmus, yra laukia
mas Muncie. Indianoje, kur jis 
dalino žmonėms nepadengtus če
kius.

“vidaus jėgų”, priklausančių Vi
daus reikalų ministerijai, buvo 
panaudoti antrąją Kauno riau
šių dieną. Parašiutininkai ypa
tingai buvę žiaurūs su jaunais 

dalyviais, baigia NYT.



BALFO CHICAGOS APSKRITIES IR SKYRIŲ VALDYBOS RENGIA

1972 M. 18 D. (SEKMADIENI). PRADŽIA 12 VAL. BŪČHO DARŽE.
Veiks: virtuve su karštais valgiais, kavinė su saldumynais, 3 barai su įvairiais gėrimais, turtingas “Lai

mės Šulinys”, šokiams gros Ramonio orkestras.

| pikniką kursuos busas, keleivius paims šiose vietose: 12 vai. 18 ko
lonijoje prie “Naujienų” redakcijos, 12:15 vai. Bridgeport® prie Lietuvių 
auditorijos, 12:30 prie šv. Kryžiaus bažnyčios, 12:45 prie Brighton Par
ko bažnyčios, 1:00 vai. prie Marquette Parko bažnyčios.

Iš pikniko išvažiuos 7:00 vai. vak. Bilieto kaina į abu galus 2.50 dol. 
asmeniui.

VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI IR PAREMTI LABDARINGĄ 
BALFO VEIKLĄ.ARNOLDO GIEDRAIČIO IEŠKOJIMASSAVO TEATRUI VIETOS UŽMIESTYJE

?’auj:enese visą laiką sekiau 
rež'sieriaus Arnaldo Giedraičio 
ke'ą Chicagos amerikiečių tea
tro pasaulyje, kuris jau yra pa
likęs savo pėdsakus prieš penk
metį Marquette Park Playhouse 
(dabar vadinasi Menė) pastaty
mais avangardinių Amerikos 
dramaturgų vaidinimų, .vėliau 
Old Town Playhouse North šių 
laikų paryžietiško teatro naujai 
sukurtais spektakliais ir šian
dien Warrenville, Illinois. (Se
cond Street at Jefferson) off- 
Broadway 1(170-71 metų sezo
no Kurt Vonnegut, Jr. juodosios 
komedijos “Happy Birthday, 
Wanda June”' nauju pastatymu 
savo naujai įsirengtame Al
bright teatre. -

Charakteringa avangardiniam 
teatrui surasti sau vietą keis
čiausiose aplinkybėse, kaip kad 
New Yorko pats avangardiškiau- 
sias teatras off-off-Broadway 
randasi apleistose bažnyčiose ar 
garažuose.' Bet tas keistumas 
iš tikrųjų yra gyvenimo padik
tuota būtinybė, nes avangardi
nis teatras priešingai komer
ciniam teatrui negali turėti iš
taigingų patalpų. Be to reži
sierius, aktoriai, pagalbinis per

sonalas dirba dėl paties meno, 
o ne dėl atlyginimo. Tokiu bū
du jie yra skurdo stovį paver
tę į dorybę ir jiems svarbus 
tik vidinis turtas, o ne išorinis 
skurdas.

Arnoldas Giedraitis yra itin 
išmoningas sukurti teatrui pa
talpas. Pas jį braižas visur pa
lieka tas pats. Jis mėgsta ba
rokines apystovas: karnizus, 
žvakides, balustradas, čandaly- 
rus, veidrodžius, degančią rau
doną spalvą, žvakes... Jis mėgsta 
romantišką muziką ii' jo foninė 
muzika beveik visuose jo pasta
tymuose kaip kokį raktą turės iš- 

i trauką iš Chopin “Les Sylphi- 
des” baleto. (Beje, Giedraičio 
žmona Gražina Parokaitė yra 
klasikinio baleto balerina). Vi
sa tai yra savotiška pretenzija, 
tačiau ji įgauna sparnus jo re
žisūros atvirumo, sakyčiau, dva
sinio nuogumo priešpastatyme. 
Kai jo geriausiame pastatyme 
Jean Genet “Tarnaitėse” (The 
Maids, Les Bonnes) kambari
nės persitaiso Į ponias, tuomet 
visos tos barokinės apystovos 
pabrėžia dar daugiau spektaklio 
Įtampą ir teatrališkumą.

Kai Marquette Parko barą
ARNOLDAS GIEDRAITIS

Albright Teatro Warrenvillėįe direktorius
Teatro spektakliu programoje apie jį be kt. parašyta: Arnold Giedraitis 
(Direktorius) atvyko į Warrenville, IIL, visy teatro fazių patirtimi ratuo
tas: vaidinime, direktoriavime, šviesu ir dekoravimo mene. Artistiškai 
Arnoldas Giedraitis (direktorius) yra mišinys europiejinio drausmingumo 
ir amerikoniško atvirumo. Priedais prie savo teatrališkojo pajautimo, įsi
gyto savo gimtojoje Lietuvoje, jis atsinešė iš pirmyjy ranku patirtį apie 
New Yorko Off-Broadway Teatro sceną ir Cafe La Mama, kur jis vaidino ir 
administravo. Chicagos audiencija ir kritikai atsimins jį kaip Chicago Re

pertory kompanijos Playhouse Theatre artistą direktoriy.

Giedraitis pakeitė į teatrą, tai 
buvo jo sumanumo ir kruopštu
mo nuopelnas. Jis pats sukalė 
ir padirbo sceną, Įrengė apšvie
timą, papuošė teatro vidų. Nuo 
to laiko ta vieta ir toliau tokia 
pati ir paliko, o visi vėlesni jos 
savininkai tuomi tik pasinaudo
jo. Menė yra šiandien Mar
quette Parko teatrališkiausia 
vieta, tačiau šiandien joje nėra 
teatro, nes joje nebėra Giedrai
čio, o kitas toks neatėjo. Ta pa
ti istorija pasikartojo ir Play
house North, kuris gimė iš mek- 
sikoniško restorano palaikų. Da
bartinė jo vieta yra Chicagos 
užmiestyje Warrenville, kur 
1858 metodistų pastatyta baž

nyčia, vėliau tapusiį-pasilinksmi- 
nimų salė, dar vėliau Ku Klux 
Klan būstinė, o nuo 1924 metų 
iki 1957 metų dailininko Adam 
Emory Albright (1862—1957) 
studija perėjusi į miesto tary
bos rankas šiandien tapo naujai 
pritaikytu ir išdekoruotu teatru.

Šį kart Giedraičio užmojis yra 
pats ambiciškiausias ir pavo
jingiausias.

Adam Emory Albright buvo 
vidutinių atsiekimų tapytojas, o 
garsenybė tapytojas Ivan Al
bright yra jo sūnus, gimęs 1897 
metais, seniai nutolęs nuo Chi
cagos ir dabar gyvenąs Ver- 
monte. Chicago visuomet sir
go ir serga liga jog ji esanti tik 
antras miestas po New Yorko. 

j e, tai jo laikraštiniška patirtis 
aprašant nusikaltimus) ir savo 
landumu pagarsėjo. Life žurna
lo kritikas Richard Schickel jį 
pavadino juodu komediantu, 
juodumą suprantant kaip žmo
gaus groteskiškumą. šis epitetas 
Vonnegutui prilipo ir šiandien 
rašomas doktorato dizertacijos 
apie jo juodą komediją. “Happy 
Birthday, Wanda June” yra Von
negut debiutas teatre. Vaidini
mas buvo sutiktas New Yorke 
pasidalintomis nuomonėmis, taip 
pat ir filmas, kuriame pagrindi
nę rolę atliko Rod Steiger ir ku
ris šiuo metu rodomas Chicagos 
kinuose. Giedraitis pasirinko šį 
veikalą kad būtų paviršutiniš
kai arčiau Chicagos ir kad žmo
nės galėtų pamatyti teatre tai 
ką jie matė filme.

Turinys yra gan paprastas. 
Tai yra satyra apie Odisėjaus 
sugrįžimą namo, šįkart Odisė
jas yra barzdotas vyras vardu 
Ryan, kuris aštuonis metus iš
buvo indėnų nelaisvėje Pietų 
Amerikoje, kurion nuvyko me
džioti su lakūnu, numetusiu ato
minę bombą ant Nagasaki. Jis 
yra tironas, giriasi s,avo laimė
jimais per ispanų pilietini ų karą 
ir antrąjį pasaulinį karą, savo 
žmoną vadina dukterim ir gale 
vaidinimo eina nusišauti, bet ne
pataiko į save. Tai beveik sa
votiška parodija Hemingway 
kaip žmogaus ir yra didelis klau
simas ar Vonnegut turėjo teisę 
pasijuokti iš didesnio rašytojo. 
Yra dvi paralelinės scenos: Ry

an svečių kambarys ir dangus, 
kur randasi jo nužudytas nacis 
budelis per anatrą pasaulinį ka
rą, jo nusigėrusi ankstyvesnė 
žmona ir mergaitė Wanda June, 
atsitiktinai užmušta ledų par
davėjo automobilio gatvėje, ku- 
rios gimtadienio tortas buvo 'at- 

i neštas Ryan žmonai Penelopei 
vieno iš jos jaunikių, kadangi 
tortas buvo ant išpardavimo. Be
je, danguje visi visą laiką žai
džia stumdomomis kaladėlėmis 
(shuffleboard). Vaidinime pil
na šmaikštumo ir jumoro, o tai 
ir sudaro vaidinimo pasisekimą 
žiūrovų tarpe (New Yorke vai
dinimas išpildytas 143 kartų).

Giedraitis padarė dangų kaip 
dangų, tai yra viršuje su gė
lių skaidrėmis ir Chopino mu
zika. O apačioje jis išvystė grei
tą, tiesiog gyvsidabrišką tem
pą. Iš to vaidinimo daugiau ir 
nebuvo galima išspausti, tačiau 
tai vertas dėmesio spektaklis, 
kuris ilgai išliks atmintyje. Tai 
Įvyksta todėl, kad Giedraičio re
žisūra remiasi betarpiškumu ir 
aktorių artimu bendravimu su 
žiūrovais (lietuviškoje scenoje 
išskyrus “Ataraxia” pastatymą 
tai negirdėtas dalykas),.

Harold Ryan vaidina Joe 
Young, pasižymėjęs aktorius 
Chicagos scenoje ir žinomas bal
sas Chicagos radijuje. Jis yra 
nuoširdus ir įtikinantis savo ro
lėje, tačiau jam trūksta fizinių 
davinių būti tigru žmogum. 
Penelope Ryan vaidina Young 
žmona Madalyn Young, irgi to 

paties garso aktorė, bet mažiau 
įtikinanti savo rolėje, nes ji ne
sistengia duoti savo rolei įvai
rumo (ypač susitikimo scenoje 
po tiek daug metų nesimatymo) 
ir viską muša į tempą. Mažiau 
sėkmingas yra John D. Lamon 
(Equity aktorius) Nagasaki pi
loto rolėje, kurioje jis pamėg
džioja gyvą Giedraitį, o tai ne
reikalinga darbui gauti. Kiti 
aktoriai Richard Teppema, Ri
chard Huszagh, Thomas J. Bor

ling, William Deri-Davis, Eliza
beth Deri-Davis yra patenkina
mai geri. Išskirtinas dėmesys 
krenta Lucy Ann Lund, kuri 
vaidina nuostabiai įdomią Wan- 
dą June danguje.

Vienas iš reikšmingiausių pa
stabų, padarytų danguje, yra 
jog būta gyvo žmogaus, kuris 
niekam nepasidavė ir tai buvęs 
lietuvis. Beje, tai paties akto
riaus sąmojus, bet ši pastaba 
mano buvo girdėta visuose tri
juose Giedraičio teatruose iš 
žmonių, kurie su juo dirbo. O 
tai yra pats tiksliausias Arnol
do Giedraičio apibūdinimas.

Saulius šimoliūnas

c YB:

PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Y’ear Maturity

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

Philomena D. Pakel, President

Chicago Savings
o O

and Loan Association

PER ANNUM PER ANNUM

LIULA GOS TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVE dėl bet kokių jūsų namo pa
gerinimų duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. O gal Jums 
yra reikalingi pinigai dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nu
sibodo mokėti aukštas nuomas, įsigykite miosavus namus.

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

Chicagos menininkai dažniausia 
apleidžia savo miestą ir išeina 
kitur nesugrįžti. Warrenville 
miestelio tėvai nenorėjo paleisti 
niekais buvusios dailės studijos, 
norėjo kaip nors sujungti, kad 
Albright šeima iš jų kilusi, bet 
nežinojo ką daryti su pastatu. 
Ir štai atėjo Arnoldas Giedrai
tis su pasiūlymu paversti studiją 
į teatrą. Miestelio galvos suti
ko, finansiniai parėmė ir taip 
atsirado Albright teatras. Pa
vojus yra tame, kad miestelis 
nesupras naujų vėjų teatre ir 
nenorės remti Giedraičio teatro. 
Tačiau gali būti ir kitaip, o Gie
draičio įsteigtas teatras gali vir
sti Chicagos pažiba. Aš tegaliu 
linkėti Giedraičiui sėkmės ir 
geros sveikatos, nes ištvermę 
ir talentą jis pats turi.

Dabartinis vaidinimas atsida
rė gegužės 19 d. ir tęsis iki bir
želio 25 d. penktadieniais ir šeš
tadieniais 8 vai. vak., o sekma
dieniais 7 vai. vak. Telefonas 
393-9757. Sekantis bus “Tar
naitės”, pastatymas, kuris šiuo 
momentu yra repetuojamas.

Kurt Vonnegut, Jr., gimęs 1922 
Indranapolyje, nuo 1947 metų 
pradėjo dirbti Chicagoje kaip 
teismo reporteris, vėliau persi
kėlė New Yorkan ir verčiasi ra
šytojo amatu. Sakau amatu, 
nes jis nepasižymi ypatingu me
nu. Jis mėgsta savo romanuose 
piešti groteskinius žmones (be-

I»rs easy to faeget that emergencies 
Jo happen. And when there is. * 
crisis, youT need a nest egg to fall 
back ocu

The Payroll Savings Plan is one of 
the easiest ways to make sure you’ve 
something saved foe when you need 
money fast. Whan you participate at 
the Payroll Savings Plan wbert you 
woak, an atnoant you designate mfl 
be set aside from each paycheck and 
invested m U.S. Savings Bonds. It’s 
an efifordets way to bu3d vp a- 
tCSCTFCn

And now there’s x bonus interest 
rate on aU U.S. Savings Bonds—far 
£ Bonds, 5į^% when hdd to matu
rity of 5 years, 10 .months (4% the 
first year). That extra payable 
as a boons at maturity, «pphc* to all

Bonds issued since Jonė 
with a comparabk improvement far 
aS older Bonds.

Let’s hope there are no doubled 
waters in your future. But remember, 
•mergences don’t always happen to 
the oriMr gups.

wmfc If loot, afeolec er dutRiyu!, 
w Ffflfincu Wsew aeried, they m be 
cashed at ytmr Wk. Tn awy be defcmd 
■adl aedaaptona. Aad ebrayt 
lomfeiaea paomd wy

Take stock in America.
Now Bonds pay a bonus at maturity.

The ILS. not pay for thia xfotfowfflL
R ia M a jmbfcr aerdee hs with The

n£ the Trejuuary and The Q—aril.

NAUJIEjN os
1739 So. Halsted Street Chicago, Ill 60608
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VLADAS MINGĖLA

Taip greit prabėgo 60 meteliu

•3*

JURGIS JUODIS VYTIS

gimtų 
tikro-
ar su- 
idėj a, 
ir tuo

1

(Tęsinys)
“Kūryba nėra tas pats, kuo 

šiandien laikome fotografiją ir 
taip pat šios rūšies dailę — fo
tografinį meną. Grynai realisti
nis menas šiandien jau nepriim
tinas. Ieškoma ko nors naujo. 
Tačiau nevalia “iš didelio rašto 
išeiti į paraštes”. Tačiau, ab
straktas mums irgi nepriimti
nas. Mums, lietuviams, reikia 
taip pat tėvynei tarnaujančios 
fabulos. Taigi, turinio. Menui 
reikia jausmingų išgyvenimų, 
reikia širdies, meilės ir talento. 
Kad ir neeilinio dailininko kū
rybinis darbas atliktas be šių 
būtinų ypatybių, nebus paten
kinamas. Prie viso to reikia 
fantazijos, jaudinančių bei už
degančių emocijų, estetinių iš
gyvenimų. Neužtenka taip pat 
vien kūrybinės energijos, noro 
kurti, ne! Reikia taipgi prie kū
rinio pridėti nemažai meninės 
precizijos. O čia dar forma, spal
vų ir atspalvių derinimas. Todėl 
geram dailininkui, taip pat ir 
kitų žanrų kūrėjui, reikia, kar
tais net metais skaičiuojamo 
laiko. Nesistebiu todėl, kad Ra- 
faelis savo “Madoną” kūrė tris,

ar daugiau, metus. Todėl, daž
nai gyvenime tokių dailininkų 
tapybos bei kompozicijos nepi
gios. Pagaliau šios rūšies dai
lininkai, ar iš viso menininkai, 
dažniausia nėra užinteresuoti 
savo kūrinį parduoti. Jie tiesiog 
Įsimyli Į savo kūrinį. Jie retai 
ruošia ir parodas... (kuriam tik
slui?) Kam skubėti, jeigu me
nininkui miela gyventi savo ža
vingųjų kūrinių draugystėje.

Toliau dail. J. Juodis byloja:
‘‘Mano stilius, kad kiek ir mo

dernus, bet jis vis dėlto yra rea
listinio meno nušviestas: tik jis; 
nėra fotografinis. Aš nenoriu 
kopijuoti nei gamtos, nei daik
tų, nei gyvą būtybių, nei vi
satos objektų nei dangaus gro
žio nei galybių. Aš dedu visas 
pastangas, kad kūrinys 
gyvenamame pasaulyje, 
vėj, kad nebūtų sužalota 
šaržuota vaizduojamoji 
kad ji nebūtų iškraipyta 
išniekinta.

Dailiųjų menų mokslo diplomas 

jut' Dail. J. Juodis negalėjo nuši
lę raminti nebaigęs aukštojo me- 

no mokslo tėvynėje. Tuo pasi- 
naudodavo jo priešai, įvairiomis 
progomis stengdamiesi jį paže
minti. Tad, vieną dieną Juodis 
įstojo į “Famous Artists School, 
Westport, Conn.” ir trejų metų 
meno kursą išėjo ir užbaigė per 
dvejus metus: gavo atitinkamą 
diplomą. Tuo pačiu laiku turėjo 
rūpintis šeimos išlaikymu. Rei
kia pabrėžti, kad minėtos meno 
mokyklos profesūra išduodama-• 
me diplome pažymėjo, t. y. pri-' 

i pažino dail. Jurgiui Juodžiui i 
“virpančių bangų ir kintančių ■ 
spindulių” atsivežtinį lietuvišką

1 stilių. Šiuo metu dailininkas J.
J. priklauso 
kų Sąjungai 
rikos: “Art 
ty” ir “The

Simbolika, tautosaka, mitologija 
bei istorija

Kiekvienas menininkas kūrė
jas, dar ir šiandien, yra impres-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA čikagietės Įspūdžiai cku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina S1.00.
J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykiu 

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 5 y 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

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

progomis. Jas ir 
atsiuntus čeki ar

sionistas “įspūdininkas”. O gy
vendamas pasaulyje žmogus tų 
Įspūdžių pagauna daug. Jų yra 
Įvairių: gamtos, gyvajam pa
saulyje, regimajam, klausos...

Imkime, kad ir garsą, o tų gar
sų Įvairių įvairiausių! Pavieniui 
instrumentui grojant (leiskime, 
smuikui) — ar visam instru
mentalistų orkestrui kokią sim
foniją grojant. Mes, kad ir ne
matydami, iš toliau galėsime 
tiksliai pasakyti, kas ir kuo gro
ja. Vokaliniame mene, kada 
dainuoja tik vienas, mes ir iš 
toliau, nematydami, žinosime, 
kad dainuoja solistas arba visas 
choras.

g

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

I Lietuviams reikalinga literatūra
Į Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
I vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
| čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULI Atsiminimai ir 
I intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose 
Į Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psL
I Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Į Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragediia įvyko bendra- 
Į darbiautoju ir tiltu statytoju su sovietais sukeltu mitu miglose apie 
Į besikeičiantį komunizmą. 158 psl.. kaipa 3 dol.

Jurgis GUauda, AGONIJA. Romanas. 408 nsl.. kaina 5 dol. Ap- 
[ rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na- 
I rią elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rokienė, GRĮŽIMAS I LAISVE. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkia pavergto lietu- 

į vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl.. kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

Į Juozas Kapačlnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk- 

j lose, Vokietijoje. 273 psl.. kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.
| J. Audėnas,. PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
I paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
i išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
1 asmenis. 270 psl., $4,00.

- ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ.
1 Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose. 

Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės Į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau ju<>- 
kingL Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS. 
52 psl., $1,00.

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

čekį ar piniginę perlaidą.

Taigi, tapytojas savo Įspū
džiais juos, tuos garsus, pagau
na ir panaudodamas Įvairias me
no formas gali išreikšti drobėje 
garsus, melodijas, akordus. Ga
li pavaizduoti, kaip tos melodi
jos skrenda, kaip jos tolsta, Įvai
riausiomis kreivėmis, bangomis, 
pvz. kaip radijo siunčiamos 
■bangos. Miško ošimas, jūrių, di
delių ežerų, milžiniškų upių ir 
ežerėlių bei kūdrų bangų, ban
gelių, judesiai, ošimas (o ypač 
jeigu dar vėjas pučia), užimąs 
be paliovos, plinta skrieja ban
gomis, verpetais, trumpai su
sidarančiomis Įvairiomis formo
mis : verpetais, ratais — ratilais, 
elipsėmis, trumpam sukuriančios 
Įvarias geometrines figūras, kol 
viskas dingsta kažkur begalybė
je. Jeigu matytume oro banga
vimus ypač audros metu — kiek 
ten galėtų būti meno gražių gra
žiausių formų. Tie Įspūdžių ne- 
nepaprastumai pagaunami jau
traus kūrėjo pojūčiais, štai mes
tas akmenėlis į vandeni, kritęs, 
paliečia vandens paviršių, pasi
girsta gal tik vos pagaunamas 
pliaukštelėjimo garsas, po jo su
juda vanduo, gimsta bangelės, 
o dar vėliau to ramaus ežerėlio 
paviršių ima puošti daugybė 
Įvairaus dydžio, ir vis didėjantie- 
ji, rateliai, ratai, ratilai. KurĮ 
laiką vandens rimtis ir harmo
nija suardoma. Po kurio laiko 
apskritimai ir bangelės išnyks
ta. Ežerėlio paviršius vėl ima 
snausti ramybėje, spindėjime ir 
vėl menininkui gimsta naujos 
emocijos. Ir taip be galo. Jaut
riai dailininko sielai atsiranda

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

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

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

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, TIL 60608

idėjų, Įkvėpimo, naujų kūrybi
nių minčių.

Kartą dail. J. Juodis išsitarė:
“Štai Įsigilinus Į mano kūri

niuose besivyniojančius vingu- 
ringus, spalvingus, ratilus, lini
jas, kartais plokštumas... Tai 
mano naudojamos pagalbinės 
priemonės. Jomis aš dažniai 
vaizduoju gal kitiems nemato
mus, nepastebimus, bet mano 
sieloje jie giliai išgyventi, pro
tu išmąstyti, aš juos savotišku 
būdu, savo iliuzijose susidariu
siomis formomis bei vaizdais, 
pateikiu meno mėgėjui bei my
lėtojui spalvingais matomais 
vaizdais. Jei Įsižiūrėsime į bet 
kurį mano kūrini, rasime mini
mas elipses, ratilus, spindulius, 
kurie tačiau neina be tvarkos: 
jie riša tapybos detales Į darnią 
vienumą, jungia jas į vienos idė
jos vaizdą. Tos elipsės išeina iš 
paties vaizduojamo objekto; kaip 
bangos garsas, kuris po tam tik
ro kelio sugrįžta vėl ten, kur 
nėra nei pradžios nei galo. Pa
naši filosofija tiktų ir šiame pa
saulyje gyvenančiam žmogui. 
Simboliais aš vaizduoju tuos pėd
sakus (iliuzijomis ir emocijomis 
aš puošiu savo kūrinį). Jie yra 
įvairūs: šviesūs, tamsūs, kaip 
tos linijos, ryškios ir neryškios, 
kartais susiliejančios. Apibėriu 
įvairiomis spalvomis.

“Mano kūrybos kelias nėra 
nei M. K. Čiurlionio nei K. Šimo
nio nei Picasso ar kurio kito. Aš 
einu grynai Jurgio Juodžio ke
liu. Aš savęs neparduodu! Aš 
turiu savo stilių, savo idėjas, sa
vo siekiamus idealus.

Dail. J. Juodis galvoja:

“Kaip genialių poetų, rašyto
jų, muzikų negali paruošti mo
kykla, taip ir dailininkų bei 
skulptorių. Jai reikia gimti.

Dail. J. Juodis mano, — klysta 
tie, kurie mano, kad meno aukš
tumų tik mokyklos pagalba te
pasiekiama. Gyvenimo tikrovė 
nuneigia tai. Reikia daug nuo
latinio tobulinimosi, kūrybinio 
darbo, pastangų. Tik sustosi dir
bęs, sustosi progresavęs. Kas 
save laiko aukščiau už kitus me
nininkus, ne visados teisybė, daž
niausia jie stovi meninėje tikro
vėje žemiau jų.

O šių laikų mūsų lietuviškieji 
kritikai yra pasibaisėtiniai šališ
ki. Lietuvišką tikrovinį meną 
jie su žemėmis maišo, o abstrak
tų tapytojus Į padanges iškelia. 
Neturėdami nusimanančių me
no kritikų, tuo pačiu turime pa
sitikėti savo tautiečių skoniu ir 
jų mėgėjišku sprendimu. O tų 
sprendimų menininkai susilau
kia ruošdami savo darbų paro
das.

Tiesa, vis dėlto reikia tarti, 
kad nėra tokio dailininko (jei
gu jis iš viso yra dailininkas V. 
M.), iš kurio negalima būtų bent 
šiek tiek, bent šio to išmokti, 
kaip lygiai nėra tokio, kuris bū
tų neklaidingas ir 100% pasie
kęs meno tobulybės.

Lietuvių Dailinin- 
Čikagoje ir Ame- 

in America Socie- 
American Federa

tion of Art” žymiųjų dailininkų
organizacijoms.

Tėvynės keliu

Kartą J. Juodis rašė man: 
“Menas yra vienas gražiausių 
Aukščiausiojo dovanų žmonijai. 
Be meno pasaulis būtų nuobo
dus, niūrus, juodas ir varganai 
neturtingas. Istoriniuose meno 
paveiksluose, tautiniuose pamin
kluose, lengvai įžiūrimas kultū
rinis tautos veidas: jos garbin
gumas, didingumas, šviesumas. 
Menas — tautodailė — tautosa
ka — dainos — tautos istorijos 
veidas arba veidrodis, kuriame 
kultūringoji žmonijos dalis ma
to tos tautos veidą.

Dail. Jurgis Juodis sako:

— Be meno paminklų, tapy- 
bų, valstybingumo žymių, — ka
ralių, kunigaikščių, valdovų, 
karžygių, herojų — herojinio 
epo, tautosakos, dainų — tau
ta nesukurdama ir nepalikdama 
ateinančiom kartom plačiašakio 
meno lobyno, amžių raidoje ne
išsigali parodyti kultūros žymė
mis švytinčio veido, nes, dau
gis, daug ir didžiųjų tautų — 
valstybių pasišovusių kurti pa
saulines imperijas to veido iš 
viso neturi. O savo muziejuose 
ir valstybiniuose rūmuose laiko 
sukrovę iš šimtų, gal mažesnių 
tautų, išvogtojo meno vertybes: 
tam vaizdų ir teisingą pavyzdį 
pasaulis stebi raudonajame 
Kremliuje — Maskvoje.

Taip pat šiandien menas virs
ta tautos ir valstybės istorija: 
tapyta drobėje, iškalta kaltu 
žėruojančiose skulptūrose, arch i-

tektūrimuose paminkluose, pl .k ramių ir padorių žmonių žudy- 
tuku, peiliu bei kitais įrankiais! nėms.
išskaptuota bei išbrėžta medy-; šiandien mūsoji Tėvynė — 
je, kaltu iškalta akmenyje. I Lietuva kūjo ir plautuve ženk-

Aukščiausia tautos kultūros 
paraiška: įvairiašakis. įvairia
rūšis menas. Menas niekad ne
miršta. Menas, kaip ir mokslas 
— žmogaus didybės ir nemirtin
gumo įrodymas. Ar gyvuliai ir 
žvėrys kuria meną? Ne! Me
no kūryba priklauso tik visais at
žvilgiais kultūringam žmogui. I 
Sunkioje vergijoje, vispusiškoje 

! nelaisvėje, žmogus vis labiau 
j ima tolti nuo meno. Tikrasis ir 
■ neabejotinas (nemirtingasis) me 
i nas kyla ir tarpsta tik laisvose 
i kultūringose tautose.

Vergai negali būti iškiliais 
meno kūrėjais tik todėl, kad 
juos pavergę valdovai — bude
liai uždraudžia savarankiškai 
galvoti, be to atima jiems kal
tus, teptukus, dažus ir net po
pierių ir plunksną... Vergai ne
gali tapti iškiliais kūrėjais tik 
todėl, kad vergo gyvenimo sąly
gos nėra tam tinkamos. Laisvė 
yra visokeriopo kultūros kles
tėjimo sąlyga.

Nuo partizanų iki Romo 
Kalanto liepsnii

Pavergtoje mūsų šventoje že
mėje — bet koks menas, bet 
koks mokslas ar mokslai, bet 
kokie ginklai tarnauja tik pa
vergėjui, lietuvių nekenčiamai 
Maskvai ir jos lipdomos pasau
linės raudonosios imperijos pro
pagandos tikslams. Sovietų Ru
sijos ir visų pavergtųjų tautų 
menas šiandien virto kruvinojo 
komunizmo propagandos plaka
tais ir panašios rūšies skulptūro
mis. Ten rašytojas tik tiek ver
tinamas, kiek jis tarnauja ko
munistų partijai ir pasaulinės 
revoliucijos idealams, hekaltų,

le raudonojoje vergijoje už
drausta būti “sau tauta”. Krem
liaus genocido uždėtas gedulas 
neatšaukiamai įpareigoja kiek
vieną lietuvį, ypač tuos, kurie 
gyvena tikrai laisvajame pasau
lyje — visus savo kūrybos dar- 

i bus skirti tik Lietuvos laisvei, 
jos šviesesnei ateičiai.

Dail. J. Juodis pabrėžia: ‘.Mū
sų meno kūriniai yra tiek tever
ti, kiek jie pasitarnauja mūsų 
šaliai atgauti laisvę ir suvere
nines valstybės teises.

Būti pasiaukojančiais ir ko
vingais, nenuolaidžiais ir užsi
spyrusiais. mus įpareigoja 700.- 
000 lietuvių kankinių kančia, 
skausmas; taipgi ar galėtume 
užmiršti 50,000 ant Tėvynės au
kuro paaukojusių savo kraują ir 
gyvybę partizanų — žaliųjų gi
rių brolių ? Ar mes būtume šal
ti ir neatkreiptume dėmesį Simo 
Kudirkos aukai? Ar mums, gy
venant laisvėje ir pertekliuje, 
— patenkinamoje ekonominėje 
gerovėje, Romo Kalanto (kaip 
Margio — mūsų legendarinio he
rojaus) susideginimas, užsipylus 
benzinu, sušukus: — “Aš reika
lauju laisvės Lietuvai!” — te
būtų tik paprasta “pramogėlė”?

Tad dėl minėtų priežasčių lie
tuvių menas ir literatūra turi 
padėti ir šiandien besiaukojan
čiai lietuvių tautai kovoti prieš 
rusus pavergėjus visais galimais 
būdais: net ir meno pagalba!

(Pabaiga)

SKAITYK "NAUJIENAS” - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as

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

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 dol.
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Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

1800 So. Halsted St Chicago, III 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ. TURINT] DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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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 f ondus namams įsigyti.

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

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES
OF $5,000, OR MORE, 
2 YEAR MATURITY.
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Iš atvažiavusių iš okupuo
tos Lietuvos ir iš įvairių asme
nų pavyko patirti apie kai ku
rių N. Lietuvos teisininkų liki
mą.

Kaip žinoma, pagal Serovo 
instrukciją, visi Neprikl.Lietu- 
vos teisininkai turėjo būti iš
vežti ir sunaikinti koncentraci
jos stovyklose arba Sibire prie 
sunkiųjų darbų.

Pirmos okupacijos metu 
daug teisininkų buvo numaty
ta išvežti . Daug jų buvo išvež
ta arba laikomi kalėjimuose, 
bet ne visi žuvo. Kaip teko pa
tirti, šie teisininkai dabar, pa- 
lengvėjus kiek sąlygoms, yra

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

Adv. Balkunas dirba Mariam- 
polėje — Kapsuke, B. Grėbliū-

nas, grįžęs iš Sibiro, yra pen
sininkas; adv. Kolevzonas 
Bencelis, pirmos okupacijos 
metu buvęs adv. jurkolegijos 
narys, simpatizavęs okupan
tams, dabar pensininkas ir gy
vena Vilniuje. Turėjusi dėl sa
vo veiksmų blylą pas bolševi
kus adv. L. Purėnienė, senukė, 
pensininkė.* Adv. Balys Širvins- 
kas advokatauja Vilniuje; adv. 
Veržbavičius taip pat dirba 
Vilniuje. Adv. Marija Digrienė- 
Jakovickaitė dirba Trakuose; 
adv. Petras Kiškis, buvęs labai 
subolševikėjęs, mirė; adv. A. 
Stankus — pensininkas Vil
niuje; adv. Laikūnas — pensi
ninkas Šiauliuose; R. Kasdie
nė, buv. Kauno Apygard. Teis
mo sekr. pad., pasižymėjusi

prastai miestuose, būriavosi žiopsotojų būriai Vot 
ir visos “riaušės”. (Vilnis, 1972 m. birž. 14 d., 2 psi). 
žinios apie Kaune vykusias riaušes laisvąjį pasaulį 

pasiekė ne per “komunistinius” informacijos šaltinius, 
bet per Maskvoje veikiančius užsienio laikraščių kores
pondentus. Jie pirmieji pranešė apie Romo Kalantos su
sideginimą, jie plačiau ir tiksliau informuoja apie gegu
žės 18 — 19 dienomis riaušes. Kad Kaune buvo suimti ne 
trys “gauruoti chuliganai”, kaip iš okupuotos Lietuvos 
atsiųsti straipsniai sako, aiškiai matosi ir iš.užsienio ko
respondentų praneštos papildomos žinios. Chicago Sun- 
Times korespondentai iš Maskvos savo laikraščiui vakar 
atsiuntė tokią žinią:

“Du šimtai jaunų darbininkų studentų ir gimna
zijų mokinių tebesėdi kalėjime ir laukia teismo, o 
Lietuvoje susidegino ir antrasis jaunuolis. Du poli
cininkai žuvo geg. 18 — 19 d. d. riaušėse Kaune. Ne
ramumai prasidėjo, kai jaunas Romas Kalanta geg. 
14 d. susidegino miesto parke. Praeitą mėnesį žinia 
apie netvarką telefonu buvo pranešta į Maskvą, tuo 
tarpu antradienio pranešimas sako,' kad riaušės bu
vo žymiai rimtesnės, negu pradžioje atrodė. Romas 
Kalanta nusižudė politiniais sumetimais. Protes
tavusieji Kalantą skaito lietuvių tautos kankiniu. Ki
tas jaunuolis prieš 10 dienų užsidegė ir iššoko iš ket
virto aukšto”. (Chicago Sun Times, 1972 m. birž. 14 
d., 22 psL).
Slapyvardžiu prisidengęs J. Žaliukas Kalantą, apšau

kė psichiniu ligoniu, nusižudžiusiu “ligos būsenoje”, tuo 
tarpu Maskvoje tikslias žinias ' surinkęs korespondentas 
tvirtina, kad Kalanta nusižudė politiniais sumetimais 
ir yra skaitomas lietuvių tautos kankiniu. Mes turime 
pagrindo daugiau patikėti korespondento žiniomis., negu 
okupacinę politiką teisinančių agentų šmeižtais.

Praeitą pirmadienį Įžanginiame pranešėm, kad Va
rėnoje, protestuodamas prieš sovietų okupaciją suside
gino dar vienas lietuvis jaunuolis. Vakar iš Maskvos ko
respondentas patvirtina antro jaunuolio tragišką mirtį 
ir praneša, kad jis šokęs iš ■ ketvirto aukšto. Antro jau
nuolio pavardės tuo tarpu ir jis nepraneša. Okupantas 
stengiasi viską slėpti, bet jo daromi nusikaltimai paaiš
kės, nukankintųjų pavardės bus žinomos. Okupantas ir 
visi jo bendradarbiai privalės aiškintis teisme už kiekvie-

Slepia žinias apie Kauno riaušes
“Tarybinės” Lietuvos valdžia, Sovietų Sąjungos po

licija bei propagandos agentūros ir po visą pasaulį išmė
tyti sovietų imperializmo agentai organizuotai slepia ži
nias apie geg. 18 — 19 dienomis Kaune vykusias riaušes 
ir lietuvių tautos nepasitenkinimą okupantu. Kai laisvą
jį pasaulį vis dėlto pasiekė žinios apie Romo Kalantos 
susideginimą, tai sovietų policija Maskvoje pradėjo tar
dyti užsienio korespondentus ir klausinėti, iš kur jie ga
vo žinias apie neramumus.

Iš Maskvos užsienio korespondentų praneštos žinios 
informavo apie Romo Kalantos šauksmą “Laisvės Lie
tuvai” ir susideginimą, apie okupanto provokacijas lai
dotuvių metu, apie kauniečių pasipiktinimą ir susirėmi
mą, su policija, apie policijos batalijonų siuntimą į Kauną 
ir areštus, tuo tarpu oficialūs sovietų valdžios pranešimai 
tekalbėjo apie kelių chuliganų sukeltą tvarkos ardymą. 
Pranešimai sakė, kad “gauruoti chuliganai” buvo su
imti ir atiduoti teismui, o viešoji tvarka buvo atstatyta.

A. Žaliuko slapyvardžiu prisidengęs J. Paleckis pra
neša Chicagoje leidžiamai Vilniai, kad buvo suimti tik
tai trys “gauruoti chuliganai”, kurie Kalantos laidotuvių 
metu ardę tvarką, bet jie buvo suimti ir nubausti. Žaliu
kas rašo, kad buvo suimtas 18 metų amžiaus Alvydas Ja- 
siukaitis, vienerius metus jau anksčiau praleidęs kalėji
me, o šiais metais papildomai jam jau buvo duota 15 die
nų. Šių metų geg. 19 d. jis nevykdė kažkokių “teisėtų 
draugovininkų” reikalavimų, užtat ir vėl 'gavęs 15 dienų 
arešto.

Penkiolika dienų kalėjimo gavęs ir 20 metų Alfredas 
Juškėnas, kuris dirba'1 antrajame Kauno statybos treste, 
žaliukas sako, kad prieš kurį laiką jis buvo nuteistas už 
valstybinio turto grobstymą, o Romo Kalantos laidotuvių 
metu jis trukdė judėjimui. Jis buvo įspėtas, bet milici
ninkų įspėjimų neklausė ir dar su jais plūdosi. Panašiai 
pasielgė ir Henrikas Monkevičius, už anuos du gerokai 
vyresnis. Žaliukas negalėjo išaiškinti kokio charakterio 
yra tas Monkevičius, bet jis nustatė, kad Monkevičius.; 
nedirba ir girtauja. Tvarką palaikančius žmones jis Įžei
dinėjo, ir mėtė ant jų šiukšles.1 Jis taip pat gavęs 15 die
nų kalėjimo. Toliau Žaliukas rašo:

“Milicininkams dorotis su tokiais chuliganais 
laidotuvių metu nebuvo lengva. Kas yra lankęsis Lie
tuvoje, labai gerai žino, kad ten milicininkai neturi į na lietuvių tautai padarytą nusikaltimą. Pavergtos Lie- 
jokio ginklo. Lazdą turi, bet ir jos nevalia vartoti, tuvos jaunimas kovoja už savo krašto ir savo tautos lais- 
jeigu nėra pavelijimo'iš aukščiau. Be abejo, chuliga-vę. Rusai bus priversti trauktis iš Lietuvos ir kitų oku- 
nai galėjo siautėti, o jiems siautėjant, kaip esti pa- puotų kraštų. '•

tų Sąjungos ir advokatauja Vil
niuje. Adv. Lygumas grįžo iš 
Rusijos ir yra juriskonsultas 
Kaune; adv. Maizelis Nau- 
mas grįžo iš Rusijos ir yra ju
riskonsultas Kaune. Paskuti
nėmis žiniomis jis išvyko į 
Izraelį. Priv. gynėjas Vincas 
Stirbis gyvena Tauragėje; pro
kuroro pad. Holšanskis dirba 
Tauragės Maiste; Jonas Žėruo
lis buv. Apyl. Teisėjas ir I-mos 
okupacijos metu Aukščiausio 
teismo narys, dabar gyvena 
Vilniuje ir yra Teisių fakulte
to dekanas; Kęstutis Damaše- 
vičius, buv. Vilniaus apygar
dos Teismo narys, bolševikme
čio buvęs Teis. Komisaro pa
vaduotojas ir 2-ros okup. metu 
ministeris, profesoriauja Vil
niuje Teisių fakultete. Bu
vęs prokuroro pad,, vėliau ko
misaras Povilas Pakarklis, bu
vo grįžęs iš Sov. ir mirė Lietu
voje. Teisėja Elena Jackevičai 
tė — pensininkė, gyvena Kau
ne; teis. Vaičiulis gyvas, pensi
ninkas, ‘adv. Zigmas Toliušis, 
grįžęs iš Sibiro, mirė Kaune; 
adv. Dzidas - Hubertas Toliu
šis grįžo iš Sibiro ir gyvena 
Kaune; buv. ypatingasis tardy 
toj as Matas Kry gėris, gyv. 
Kaune, yra vienos įmonės ju- 
konsultas. Apel. Rūmų proku
roro pad. St. Sasnauskas grįžo 
iš Sibiro, gyvena Mąrijompo- 
lėje; teisėjas R. Burokas mirė 
Kaune. Teismo pirm. F. Bu- 
gailiškis mirė Vilniuje . Vyr. 
Trib. teisėjas Jurgis Byla nu
žudytas išvežamas. Taip pat 
nužudytas Petras Valičenka, 

iprok. pad., vėliau ypatingasis 
tardytojas. Mariampolės teisė
jas Romualdas Jakštas grįžo iš 
Sibiro, gyvena ir dirba Vilniu
je Aklųjų institute. Adv. Jurgis 
Dabrila miręs. Mariampolės Apy 
gardos Tardytojas T.Daugir- 
das žuvo Sibire; teismo primi- 
ninkas Jonas MĖčiulis grįžęs iš 
Vorkutos, mirė (Šilutėje. Vil- 
daus R. Ministerijos juriskon
sultas A. Jakobas gyvena lais
vai Sovietijoje. Buv. prokuro
ras Vojevodzkis gyvena laisvai 
Sovietijoje ir profesoriauja 
Žemes ūkio akademijoje; adv. 
Juozas Grigonis mirė Kaune. 
Adv. Salamonas Zimanas, re
daktoriaus Honono Zimano 
brolis, yra bolševikinio Aukš
čiausio teismo narys. Jo brolis, 
buv. tardytojas Savelius Zima
nas, negrįžo, žuvo kare su vo
kiečiais.

Teisėjas Stasys Anuškevičins 
gj^vena: Kaune ir dirba preky
boje; tard. Stasys Genys taip, 
pat dirba prekyboje; teis. J. 
Jakučionis dirba Kaune; teis. 
St Pračkaila- dirba Kaune. Tei 
sėjas Jonas Januška žuvo Sibi
re, sumalė sniego valymo, ma
šina šiaurėje. Jo žmona Elena 
neseniai mirė Kaune. Teisėjas 
Antanas Valavičius žuvo Sibi-

Lietuvių Jaunimas
“Lietuvių Jaunimas” yra 

pavadinimas Bostone pačių 
jaunųjų leidžiamo periodinio 
laikraštėlio, kurio išėjo jau 6 
— 7 numeris. Jo leidėjas Bos
tone veikiantis Lietuvių Jauni
mo Informacijos Centras (Lit
huanian Youth Information 
Center), adresu: P. O. Box 
8992, Boston, Mass. 02114. Kaip 
to jaunimo informacijos cent
ro, taip šio laikraštėlio spiri
tus movens yra labai gabus ir 
veiklus bostoniškis jaunuolis 
studentas Gintaras Karosas.

Kad ir trumpai susipažinki
me su šiuo simpatingu jauni
mo leidiniu, kurį patys leidė
jai vadina “laikraštuku’’. Jis 
yra visiškai rimtas, solidus, 24

puslapių lietuvių ir anglų kal
ba prirašytas ir plačiai iš liet, 
jaunimo gyvenimo vaizdeliais 
pailiustruotas žurnaliukas. Tu
rinys tiek įvairus, kad atpasa
koti daug vietos užimtų. Nors 
keletas antraščių: Žinios. Veik
los gairės. Mūsų darbai. Ko 
.mums reikia? Veiklos kalen
dorius. Stovyklos. Trumpai: 
žinios apie liet, jaunimą iš 
įvairių pasaulio šalių. Sportas, 
Šaulių Sąjunga. Ko reikia lie
tuvių jaunimo veiklai išjudin
ti? Toliau seka 2 puslapiai 
angliškai, ’ dar toliau — žinios 
iš Lietuvos, Nauji leidiniai; 
feljetonas “Disertacija apie 
barzdos reikšmę”. Kas yra 
Elta, Altas, Veikloje ir gyve
nime; vėl 2 puslapiai anglų 
kalba; t 
Jaunimo 
Jaunimo

VINCAS ŽEMAITIS

Lietuviški vandenvardžiai

Nuo Vyslos iki pat Maskvos
20

Aš jam priminiau ir prašiau rasti 
Europos tautų istorijoj kitą pavyzdį, kur, 
palyginamai, maža saujalė pagonių žemai
čių, iš trijų pusių vokiečių kryžiuočių ap
supta, bet savo dvasios vadų skatinama, 
net 192 metu be atvangos kovojo ir atsilai
kė, prieš Vakarų Europos moderniai gink
luotus, įgudusius karius. Arba imkime, 
pavyzdžiui 1336 metų Pilėnų pilies trage
diją. Vokiečiams pilį apsupus ir pily užsi
dariusiems neturint vilties apsiginti, vy
riausio kunigo parėdymu, visi likę dar gy
vi, kad nepatekti vergijon, patys išsižu
dė, ne tik kariai, bet vaikai ir moterys. 
Žiaurūs kryžiuočiai, įsibrovę neginamon 
pilin, išvydę krūvas lavonų, buvo siaubo 
pritrenkti ir apsisukę grįžo namo..

Priėmus krikščionybę, ši pagarba dva
sininkams neišnyko, bet visa didžioji tra
gedija , kad dėl Lietuvos karalių, didžių
jų kunigaikščių, ar Valstybės Ponų Tary
bos žlibumo, dvasiniai lietuvių tautos rei
kalai buvo pavesti tvarkyti svetimšaliams 
iš Lenkijos, ir tai truko apie 500 metų. 
Naujiems tikėjimo apaštalams, su mažom

išimtim, skiepijimas ir aiškinimas ' Kris
taus evangelijos dėsnių rūpėjo tiek, kiek 
jiems teikė gerą, lengvą, patogų, be rū
pesčių gyvenimą. Į žmones, kaip buvusius 
pagonis, jie žiūrėjo iš aukšto, vertė vergiš
kai paklusti, ne tik jiems, bet ir ponams, 
kurie iš Dievo malonės skirti jiems valdyti 
ir tvarkyti. Jie niekino lietuvių kalbą, kaip 
pagonišką, kurios Dievas nesuprantąs ir 
vertė mokytis jų “katalikiškos” kalbos. 
Dėl ko lietuvių bajorija ir dideli etniniai 
lietuvių gyvenami plotai suslavėjo (virto 
“gudais”, ar “lenkais”).

Aš priminiau jam mano paties 1915 m. 
rugp. mėn. prie pat Vilniaus išgy ventą nuo
tykį, prižiūrint rusų ruošiamus prieš atžy
giuojančius vokiečius karinius sustiprini
mus. Vietovės lietuviškiausiais vardais, 
daugelio gyventojų pavardės suslavintos 
dažnai slaviškom — ovič, — evie, —cki. ar
— ski galūnėm. Pasitaikė tiesiog vertimai, 
sakysim, Vabalas — Žukovskį. Balandis
— Galumb, Žvirblis — Wrublcwski ir pan. 
Užeinu kartą aplankyti savo bendradarbį 
R. Kalbame lietuviškai (jis taip pat mokė
jo gerai lenkiškai). Jo šeimininkė, papras
ta kaimo moterėlė, didžiai nustebusi, sako 
(laužytu lenkišku žargonu): “Czeha tylko 
pomyslie — pan polskei wiary, i gadasz 
tem poganskein litewskem jęzv'kem!” (Bei 
kia tik pamanyti, tamsta, lenkų tikėjimo ir 
kalbate ta pagoniška lietuviška kalba!) 
Ne kas kitas, tik vietos klebonas, ar vika

ras tai paprastai kaimo moterėlei, šią biau- 
rią savo kalbos fanatišką panieką bus įdie
gęs. Lietuviui teko lengėčiauti ne-tik prieš 
savo kleboną, bet ir prieš savo poną dvari
ninką, kuriam baudžiavą ėjo, be to ir prieš 
rusą uriadniaką.

Ponų baudžiava Rusijoj; (taigi ir Lietu
voje) panaikino tik 1861 m. Mūsų inteli-- 
gentija, kilusi daugumoje iš kaimo ir gy
venusi nepriklausomu gyvenimu vos 20 
metų. Taigi, toji vergiškumo dvasia nega
lėjo staiga išnykti. Savęs nuvertinimas 
(mažybės — menkavertystės kompleksas), 
besąlyginis žavėjimasis svetimaisiais, jiems 
pataikavimas, stoka tautinio jausmo ir ne
supratimas savos tautos aspiracijų, tų kai
mo bernelių ir mergelių psichikos nepa
keitė net kartais atsiekti daktarų, profeso
rių. ekselencijų ir kt., rangai. Kai kam dar 
pridėjo tuščią savigarbą, neklaidingą iš
imtį, autoritetų nepripažinimą, sukėlė 
troškulį ir pagarbą pinigui ir prabangai.

Aš prašiau Herr Wirt'ą mane blogai ne
suprasti: lietuvių tautoje buvo ir yra, taip 
tarpe dvasininkų, taip ir pasauliečių, ne
paprastos doros, kilnumo* pasiaukojimo, 
degančio patriotizmo asmenybių. Dažniau
siai tai kuklūs, be pretenzijų, asmenys, vi
suomenininkai atliekantys- savo pareigas, 
siauroje aplinkoje. Tokius tik galima bū
tų pakaltinti per daug jau uždaru kuklu
mu. Tai duoda progos iškilti siaurų prin
cipų ambicingiems rėksniams, ypač sveti-

re; tardytojas Kazys Budrevi- 
čius žuvo Sibire; teis. Stasys 
Markeliūnas gyvas ir mokyto
jauja. Jo brolis Petras Markeliu 
nas, tardytojas, taip pat gy
vas ir dirba ok. Lietuvoje. Uk
mergės teisėjas Kontrimavi
čius — mirė. J. Beleckas, Ute
nos teisėjas, buv. Ministerių 
Kabineto sekretorius, mirė Si
bire; prokuroras Motiejus Pi- 
liponis grįžęs iš Sibiro, mirė 
savo tėviškėje, Rokiškio apskr. 
Vilniaus Tardytojas Edmundas 
Radziukynas niirė grįžęs iš Si
biro; tardytojas Kazys Vait- 
kūnas grįžo iš Sibiro, dirba 
kur tai ūkvedžiu; V. Tribuno
lo vicepirmininkas M. Čepas 
mirė.
Apl. Rūmų vicepirmin. Sergė
jus Dorošiukas — mirė; adv. 
L. šiaudvytis mirė Vilniuje, 
rastas gatvėje sušalęs; prof. 
Kazys Šalkauskas mirė Vilniu
je; tardytojas Vulfas Lurije 
vokiečių sušaudytas; teis. Ele
na Masiulytė gyvena Lenkijoje; 
adv. Archipovas, kilęs iš Ute
nos, dirba prokuratūroje Aukš 
čiausiame teisme; tardytojas 
Adomas Bitleris mokytojauja; 
prokuroro padėjėjas J. Rainys 
dirba buhalteriu Kaune. Iš Si
biro negrįžo, matomai .žuvo, 
Vyr. Tribunolo teisėjas J. Bra
zaitis; buv. Teisingumo mi
nisterijos viceministras Povilas 
Brazaitis mirė Sibire.

Tuo tarpu tiek pavyko apie 
teisininkus surinkti žinių. Jei
gu yra kokių netikslumų arba 
papildymų apie kitus teisinin
kus, labai prašyčiau pranešti 
man. adresu:

Jonas Talalas
Naujienos
1739 So. Halsted St.
Chicago, Ill. 60608.
Būsiu dėkingas, nes Lietu

vių Teisininkų Draugija deda 
pastangas apie visus kolegas 
surinkti tikslias žinias. Taip 
pat prašau suteikti žinių ir 
apie laisvame pasaulyje gyve
nančius teisininkus.

Jonas Talalas

Kongreso žinutės; 
darbas ir širdis — 
tautos ateitis! Dar 
angliškai. ‘Užbaigaipuslapis

Visų lietuviškų laikraščių adre- ' 
sai ir LJIC (Lietuvių Jaunimo 
ryšininkų adresai).

Antradienį Naujienose lan
kėsi LJIC steigėjas ir pirminin
kas Gintaras Karosas, Jūratės 
ir Aušrelės Jasaityčių lydimas. 
Gintaras važinėja Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso 
reikalais. J. P.

Prasideda švaros metai
Nuo ateinančio šeštadienio 

•Čikagoje 'prasideda “švaros 
metai”, kol žmonės išmoks sa
vo ne tik bonkas, skardines ir 
cigarečių nuorūkas ne po kojų 
mesti, o nunešti iki artimiau
sios pastatytos statinės ir nu
mesti ne šalia ar pro šalį, o tie
siai į statinę. Daug akių bus 
sekančių, kaip piliečiai ben
dradarbiauja norint apšvarin
ti Čikagos miestą.

Pradedant ateinančiu šešta
dieniu, Čikagos parkus ir kitas 
viešas vietas patruliuos 240 po
licininkų. Negana to, į švaros 
priežiūros talką įtraukti ir ug
niagesiai, mokinių skersai 
gatves palydovės, Parkų Dist- 
rikto personalas ir t t Pagau
tas teršiant pašalius bus bau
džiamas padidinta bauda: vie
toj $10 baus $50, vietoj $50 bus 
baudžiamas $100. Parkų Dist- 
riktas skirs 500 tarnautojų par 
kams apvalyti. Planuojama iš
valyti parkų lagūnus. Taip 
pat bus kreipiamas dėmesys į 
šunis, kurie išvesti pasibėgioti 
teršia šaligatvius ir parkų pie
veles.

help your 
HEART FiJNO^F 

help your HEART

moįe». juos nepažįstančio  j e aplinkoje ir iš 
, to- susikrauti sau politinio bei medžiaginio
> kapitalo. Kiek yra pagyvenusio amžiaus 
. moterėlių, kurios nežinodamos kur dėti
jų, ar jų velionių vyrų sunkiai uždirbtą 
kapitalą, ji paveda tiesiog bažnyčių atsto
vams, tikėdamos tuo geru darbu įsigyti po 
mirties danguje nors mažą sau “kampe-

> lį”... Ir tos stambios aukos, testamentai 
’ daugumoje nueina neva lietuvių statyboms, 
' o tikrumoje svetimiesiems...

— Ačiftb Liauk kas man paaiškėjo, — 
pasakė Herr Wirt, — ypač po to, kai aš 
vieno pažįstamo lietuvio dėka buvau pavė
žintas, aprodytos net, rodos, penkios jūsų 
skaitomos bažnyčios, bet ne visas bažny
čių rubricėlėje radau jas lietuvių bažny
čiom užrašytas; jos visos su mokyklų, kle
bonijų pastatais, labai puošnios, tiesiog 
milijonus kainavusios. Buvau uvežtas ir į 
jūsų kapines, vežėjas skundėsi, kad anks
čiau savo kapinėse kurijos “biznierių” lie
tuviai ant kablio kaip šunys buvo laidoja
mi, kad jūsų primus secerdos tam net raš
tu spaudoje pritaręs ir protestuojančius 
prieš tai — siauros pasauliečių grupės in
trigantais išvadinęs. Toliau, jis man sakė, 
kad jo pastangomis, net ar pusę milijono 
kainavusią Dievo Motinos koplyčią, neg
rams jų rajone Vašingtone D. C. jruošęs. 
Kai dėl pastatytos grotos- vardu “Kenčian
čios Bažnyčios, virtusios dar Tylinčiąja —, 
Romoje, S v. Petro bazilikos pogrindyje,

aš pats lankiau ir mačiau. Iš tiesų, jūs 
pralenkėte lenkus, kurie už jus bus bent 
dešimtį kartų skaitlingesni ir gal būt tiek 
pat kartų turtingesni. Aš mačiau ir kitų 
tautybių paprastas bažnyčias. Aš įsitiki 
nau, kad jūs lietuviai katalikų statyboms 
ne tik sau, bet ir kitiems esate labai dos
nūs. Bet , kai aš paprašiau tą pat asmenį 
nuvežti ir parodyti jūsų lietuviškos katali
kybės centrą — su skaitykla, biblioteką, 
archyvais, šalpos, jaunimo skyriais, prie
glaudą įvairioms kongregacijoms, tai jis 
man pasakė, kad tokios lietuvių katalikų 
įstaigos, nėra. Turi, girdi, kai ką įsiruošę 

. tėvai jėzuitai, bet tai tik savo reikalams.
— Aš pats, — tęsė H. Wirt, — esu prieš 

kosmopolitinį Romos katalikiškąjį inter
nacionalą ir pripažįstu kiekvienai tautai 
savarankiai tvarkyti savo religinius ret 

Įkalus pagal savas tradicijas ir pajėgumą.
1 Po to viso, aš atvirai pasakysiu, kad jūs 
lietuviai, esate per daug geri kitiems, bet 
tuo pat kartu — per daug blogi sau. Man, 
prisiminė anksčiau Tamstos pasakytoji 

’ apie lietuvius Dosfojevskaitės ištarmė, kad 
“nei vienas kraštas nėrą tiek daug padaręs 
slavų civilizacijai, kiek mažutė Lietuva”.

(Bus daugiau!-

Skaitykite ir platinkite
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ NOSIKS 

IR OSRKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso PRospoct 8-3229 
R»xid. tetef.: WAibrook 5-5076

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

Rm. HL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pul«»xi Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

fslof.- PRoipoct 8-1717

DR. S. B1EŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Roz.: 3241 WEST tfth PLACE 
Phono: REpublic 7-7868

LIETUVIAI AMERIKOS ETNINIŲ 
GRUPIŲ KONVENCIJOJE

Dr. Jonas Genys išrinktas j valdybą
Washington, D. C. šių metų 

birželio mėnesio 3- ir 4 dieno
mis susirinko apie šimtas šio 
krašto tautybių atstovų į Ame
rikos Etninių Grupių Visatau- 
tinės Konferencijos (National 
Confederation of American 
Ethnic Groups) konvenciją 
Washingtone, čia buvo atsto
vaujamos 32 tautos ir apie 50 
civilinių ir kultūrinių organi
zacijų. šioje konvencijoje da
lyvavo du lietuviai, Dr. Jonas 
Genys ir Dr. Kazys Šidlauskas, 
kaip oficialūs Amerikos Lietu
vių Tarybos delegatai.

DR. C K. BOBELIS 
IR 

DL B< B. SE1T0N 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Tolof. 6954)533 

Rex Valley Medteal Center 
IM Summit St 

ROUT! 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PtTER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisai: HEmlock 4-5849 

Razld.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

rtrmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
wtrad., penktadieni nuo 1—3. tree, 

ir ieaiad. tiktai susitarus.

Roz.: GI 40873

DR. W. EISIM - HSINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. KedrU Avt^ WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia. skambinti MI 3-0001.

Konviencijoje buvo svarsto
mi kultūriniai, politiniai ir 
ekonominiai Amerikos etninių 
grupių reikalai. Tam buvo su
daryti specialūs komitetai. Dr. 
J. Genys ir Dr. K. Šidlauskas 
įteikė Politinių Reikalų Komi
tetui dvi svarbias rezoliucijas 
— Baltijos Kraštų vadavimo ir 
Europos Saugumo Kanferenci- 
jos reikalais. Vėliau šios rezo
liucijos buvo priimtos visuoti
nio susirinkimo ir bus įteiktos 
Amerikos vyriausybės ir legis
latures pareigūnams. Dr. Šid
lauskas buvo išrinktas i Nomi
nacijų Koinitetą, bet taip pat 
dalyvavo Mokslo Reikalų Ko
miteto posėdžiuose, kur Dr. J. 
Genvs buvo oficialus narvs ir 
šio Komiteto sekretorius. Bir-

GRADINSKAS
DR. NINA KRAIKEI- 

KR1AUCEL1UNA1TE 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Neatsiliepus — skambinti 
471-0225.

Valandos pagal susitarimą.-■

Ofiso tok: HE 4-1818 arba RE 7-9708 
Rezidenciįos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

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

PATI NAUJOJI 
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI 
NUSTATOMA 

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

PERKR.AUSTYMA1 '

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th Pl. WAibrook 5-8063 
k

MOVING
A pd raustas perk ra ustymas 

ti jvairiy atstumų. 
ANTANAS VILIMAS

B23 West 34 Pfaca 
TeL: F Rentier 6-1142

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses’
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Ofiso telef.: 776-2880 
Naujas rez. te’efu 448-5545

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

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

CHICAGO, ILL. 60629

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tel.: 9254296

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

uždaryta.
Rex. tel.: WA 54099

želio mėnesio 3 dienos vakare 
abu lietuviai , dalyvavę Kon
vencijoje buvo pakviesti į As
tos Vitėnaitės Universiteto bai
gimą pobūvį, kur ponai Vitė- 
nai sudarė jiems progą, susi
tikti ir pasitarti su Lietuvos 
Atstovu J. Kajecku, Dr. K. Jur- 
gėla, Amerikos Balso Lietuvių 
Skyriaus Viršininku, ir kitais 
Washingtono lietuviais.

Antrą AEGVK Konvencijos 
dieną buvo Komitetų praneši
mai, bendri priešpiečiai ir 
Konfederacijos valdybos rinki
mai. Komitetai pristatė 15 la
bai svarbių rezoliucijų, kur 
yra išreikšti Amerikos tautinių 
grupių reikalavimai, pareiš
kimai ir ateities veiklos pla
nai. Buvo nusiskųsta, kad kai 
kurios įstaigos taiko daug tei
sių juodukams bei ispanų kil
mės amerikiečiams, bet tų pa
čių teisių nesuteikia Europos 
bei Azijos kilmės amerikie
čiams. Buvo tvirtai pasisakyta 
prieš komunizmą, už paverg
tų tautų išlaisvinimą ir už rei
kalą veikti vieningai, kad ne
liktume nuskriausti. Buvo pri
statyti faktai, kaip bandoma 
etninių grupių vieningumą su
ardyti. Mes negauname fondų 
savo mokykloms, tarnybų sa
vo žmonėms, bei kitų privile
gijų, kuriomis pilnai naudoja
si juodukai ir kitos vieningos 
tautybės. Taip pat iškelti fak
tai, kaip etninių grupių vadus 
prisivilioja ultra liberaliniai 
veiksniai. Ten prieš savo norą 
jie tarnauja srovėms, kurios 
nepritaria mūsų kovai už pa
vergtų kraštų laisvę, bei re
mia kooperaciją su mūsų prie
šais. Rinitų etninių grupių va
dus jie bando apjuodinti spau
doje, o jų organizacijų darbą 
sugriauti. Konvencijoje buvo 
nutarta kreiptis i įvairias įstai
gas prašant pašalpos etninių 
grupių veiklai. Bus leidžiamas 
mėnesinis laikraštėlis. Taip 
pat bus dedamos pastangos, 
kad pravedus Etninių Studijų 
Programų Įstatymą, ten numa
tyti fondai patektų į atsako- 
mingų žmonių administraciją.

Sekantiems trims metams 
buvo išrinkta nauja Amerikos 
Etninių Grupių Visuotinės 
konferencijos valdyba iš 15 
žmonių. Konferencijos Prezi
dentu išrintas teisėjas Albert 
A. Fiok (Amerikoje gimęs ven
gras iš Pittsburgo), Vykdan
tysis viceprezidentas bus Paul 
Deac (rumunas is Washingto
no, buvęs karo koresponden
tas). Į šešių iviceprezidentų 
pozicijas buvo išrinkti Įvairių 
tautybių žmonės (bulgaras, 
lenkas, ukrainietis, baltarusis, 
pietų vietnamietis ir slovakas). 
Sekretorius ir kasininkas bus 
Dr. J. Bent (buvęs Kubos am
basadorius J. A. Valstybėse).

II PLJK vakariniu programą komisija. Iš kairės j dešinę — iždininkas Rimas 
Staniūnas, sekretorė Dalia Stankaitienė ir pirmininkas Gediminas Kazėnas.

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spac. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

TeU PR t-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71rt STREET 
OflM telef.- HEmlock 4-2123 
Rasi*. tolOd. Gibson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-21&3, 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

P. ŠILEIKIS. 0. P.
ŠR ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai. Med. Bau- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 

" (Arch Supports) ir L t
VaL: 9—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd $f„ Chicago, III. 60629 

Telef.: P R owe t 6-5084

t ■>«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ E
POEZIJOS VEIKALAI

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

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

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

Kišeninio formato, 157 psL $2.00.
5. Bulky Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL Sl,50,
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktine, 169 

psl. Kama 53.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eiles, 105 psl. S2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psL $2.(Mk

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ RO2IV ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
» išvretintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. S5.09.

13. Hadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
"Anykščių Šilelis”, vertimas, 42 psL $2.00.

14. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psL S1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinu lyrika, 167 psL, $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl $2,50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eiles, 70 psl., S1.00.
20. Elena Tumtenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJL- Eilėraščiai, 80 psl. $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai. 

J5 psL $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar pinigini ordery

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SL, Chicago, 1IL 80608

, SKAITYK IR KlTA_M PATARK 
j SKAITYTI ’NAUJIENAS*

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninėm 
kapams gėlės.

ROY lt PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So, Harlem Ave, — 5Ė6422B

Visatautinio Egzekutyvinio 
Komiteto Prezidentu išrinktas 
Walther A. Kollacks (Ameri
kos Vokiečių Visatautinės Ta
rybos Pirmininkas), o šio ko
miteto Vicepirmininkais iš
rinkti Prof. Dr. Jonas Genvs 
(Amerikos Lietuvių Tarybos 
įgaliotinis Washingtone) ir 
Otto F. Blaszek (vengras, teisi
ninkas, New Jersey Valstybės 
Etninių Grupių, Pirm.). Tau
tybių Konvencijos Prezidentu 
išrinktas Teisėjas William F. 
Cercone (italas), o šio komi
teto viceprezidentai bus kinas 
ir prancūzas.

Dr. J. Genys pakvietė visos 
konvencijos dalyvius dalyvau
ti pamaldose National Shrine 
Katedroje už ištremtus ir mi
rusius lietuvius, latvius ir es
tus Sibire, kur apeigas atliko 
vyskupas Vincentas Brizgys.

Dalis delegatų pamaldose 
dalyvavo. j. b. g.

DETROIT. MICH.
— Birželio Trėmimų minėji

mas, birželio 11 d. praėjo gali
ma sakyti su pasisekimu. Publi
kos dalyvavo apie 450. Minėji
me pagrindinis kalbėtojas bu
vo p.-Doyle Martin, pabaltiečių 
skyriaus viršininkas. Jis savo 
kalboje išsireiškė, kad tokiems 
trėmimo minėjimams neprita
riąs. Buvo perskaitytos guber
natoriaus ir miesto majoro pro
klamacijos ir priimta atitinka
ma rezoliucija. Meninę progra
mą atliko Windsoro mergaičių 
kvartetas “Aušra” — vadovė 
V. Tautkevičienė ir tautinių šo
kių grupė “šilainė” — vadovė 
G. Gobienė. Taip pat pasirodė 
estų ir latvių meninės jėgos. Pa
baigai sugiedota visų trijų pa
baltiečių himnai.

— Detroito ir Windsoro lietu
vių susiartinimo išvyka į gam
tą įvyks šeštadienį birželio 17 
d. St. Michaels parke, po atvi
ru dangumi. Išvykoje bus at
liekama meninė programa bei 
įvairus sportas. Svečiai mielai 
laukiami. Pradžia 12* vai.

— L. B. Jaunimo Kongreso 
sekcijai finansų komitetui au
kavo: 25 dol. J. Pikunas; po 10 
dol. — J. Dunca, J. Salinis, J. 
Kirtiklis, A. Vaitekaitis, L. Hei- 
ningas, A. ir B. Nakai, J. ir A. 
Rugieniai, J. ir A. Vahikoniai 
ir J. ir O. Rekašiai.

— Kaip jau buvo rašyta, De
troito Etninės grupės liepos 141

ir 16 dienomis ruošia festivalį. 
Festivalyje meninę dalį atliks 
Windsoro mergaičių kvartetas 
“Aušra”.

— Robartas ir Aldona Tamu- 
lioniai nuvažiavo į Havajus lan
kyti dukros Audronės ir anū
kėlio Andriaus. A. Tamulionie- 
nė automobilio katastrofoje bu
vo sunkiai sužeista ir paguldy
ta ligoninėn ilgesniam gydymui.

— Augustas Rinkūnas, ilga
metis SLA narys, jau antri me
tai kaip serga ligoninėje. Dabar 
perkeltas į St. Josephs Nursing 
Home, 9400- Conant Ave., Ham- 
tramek. Draugai ir pažįstami 
prašomi aplankyti.

— SLA 200 kuopos išvažia
vime, dovanų paskirstymo lai
mėtojai: J. Laukoms, R. Jan- 
čauskas, J. Vasiliauskas, C. Sim
pson, H. Huly ir R. Butclt.

A. Miežis

Tautininkų nauja valdyba
Š. m. gegužės mėn. 26 d. 

A. L. T. S-gos Čikagos skyriaus 
metiniame narių susirinkime, 
L. T. Namuose, 1972 — 73 me
tų kadencijai išrinkta nauja 
skyriaus valdyba. Birželio 8 
d. buv. skyr. v-bos p-kės p. 
Onos Biežienės bute naujoji 
valdyba pasiskirstė pareigo
mis: Konstantinas Petrauskas 
pirmininkas, Irena Budreckie- 
nė — vicepirmininkė, Veroni
ka Lenkevičienė — sekretorė, 
Kazys Šimulis — kasininkas, 
Severiną Juškienė — vald. 
narė ypatingiems reikalams.

Poniai Biežienei, p. Stefani
jai Rudokienei, 4-rias kaden
cijas buvusiai kasininkei, Ire
nai Budreckienei — buv. sek
retorei ir kt., už tvarkingą ir 
uolų pasidarbavimą ir pažadė
tąją naujai valdybai paramą, 
naujasis valdybos p-kas valdy
bos vardu, nuoširdžiai (padė
kojo. Dr. St. Biežis visus apdo
vanojo savo paties augintomis, 
gražiai žydinčiomis ir malo
niai kvepiančiomis rožėmis.

Pirmininko adresas: K. Pet
rauskas, 4429 So. Tahnan Avė., 
Chicago, Ill. 60632. (kp)

Geria žvirblis keptuvėj, ne
gu kurapka apluoke.

Godišius stveriasi visko, Lik 
ne darbo.

♦

Lengviau veidą pasidažyti, 
ne kaip suteptą sielą užsitu- 
šuoti.

BESSIE A. URBON
Anksčiau gyveno Bridgeporto apyL

Mirė 1972 m. birželio mėn. 13 dieną, 12:15 vaL popiet, sulaukusi 
80 metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Tauragės apskr.. Vienetų kaime.

Amerikoje išgyveno 62 metus.
Paliko nuliūdę: 2 sūnūs — Charles, žmona Martha, gyv. Tower, 

Minn, ir Frank, žmona Beatrice, duktė Ann Urbanczyk, jos vyras Jo
seph, 5 anūkai. 11 proanūkų ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4330 So. California Ave.
Penktadienį, birželio 16 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš ko

plyčios į St. Basil's parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a Bessie A. Urbon giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patar- 
tiavjmą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnūs, duktė, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Gerald F. Damid ir Dovydas P. Gaidas. 
Telef. 523-0440.

j P E T K U S 
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOMIE
V h* 2533 W. 71st Street<■ K Telef.: GKovehill 6-234S-*

** 4^ * 1410 So. 50th Avė., Cicero
■ Telef.: TOwnhall 3-210S-S
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I A1KSTS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS Pe GAIDAS GERALDAS F. DAhMID
160.5-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tek; f Ardi 7-1741 -1742

4330-34 So. CALIFORNIA A VENŲ}’-
Telefonas: LAfayetle 3-0440

MODERNIŠKOS AJR-CONDITIONED KOFIACtOf*

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVO 
MAS CMENA 

1Ė NAKTĮ 
ir

TURIME 
KOPLYČ’^f 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YAtus 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave„ Cicero, Ill. Phone: OLymptc Z-10U3

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tek: YAros 7-113a-113S>

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 111. 974-4410

P. J. RIDIKAS
KS4 So. HALSTED STREET Phone: YArds 71911

i LEONARD BUKAUSKAS IK SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 

649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Ulinoli |
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ir ponia M, Varnienė, stebi

HELP WANTED — MALE 
Darbininku

,01

* * : tu

Iš kaires i dešinę: Dail. Mikas Šileikis, prof. dail. Adomas Varnas 
veikslus dailės parodoje.

KOVA SU TERŠIKAIS
Chicagos Parkų Distriktas 

paskelbė, kad nuo vakar, bir
želio 13 dienos pradedama pa- 
griežtinta kova su tarša ir ter- 
šikais. Tuo pačiu metu prade
damas intensyvesnis
nuosavybių — gatvių ir parkų 
Valymas. Konųianijoje daly
vauja Chicagos Parku Distrik-

miesto

tas, Chicagos gatvių ir sani- 
tacijos departamentas ir poli
cijos departamentas.

Nors baudos už pašalių ter
šimą yra seniai nustatytos, ta
čiau policija “leido per pirš
tus”. Nuo šiol teršikai būsią 
gaudomi ir baudžiami. Ypatin
gai baustinas yra biaurus pap
rotys gatvėse ir parkuose dau
žyti bonkas.

Viską perka pas Lieponj!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. L1EPONIS

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

1

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
knygų, kurios papuoš bet kokią

gražiai irišta, 592 pusi, 
įrišta. 464 pusi. ______ _

$6.00
$6.00

pa-
Nuotr. Jurgio Kasakaiėio

SPAUSTUVEI

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę Reikia

REAL ESTATEREIKALINGAS

Spaustuvėjc 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. 60608

venlojų prieaugli. Būtų reika
lingų šeimų 1970 metais būta 

1293,115. Tas skaičius padidė-

Teršalu kalnai
Chicagos miestas tmi 7,000 

akrų viešųjų parkų ir 7 mylias 
iežero paplūdimiu. Kiek juose 
priteršiama, bus aišku iš se
kančio pavyzdžio: pernai per 
laikotarpi nuo Kapų Puošimo 
dienos miestas ir Parku distrik
tas vien iš parkų ii- paplūdimių 
išvežė 1,870 tonų sąšlavų! •

Parkų Distriktas turi pasta
tęs 5.200 statinių kad piliečiams 
savo sašlavas nereikėtu toli 
nešti, tačiau daug yra tokių, 
kad statinei esant čia pat “po 
nosim”, jie bevelija mesti že
mėn ne i statine.

Parkų Distrikto 
mų departamento 
Joseph Krzesinski
jo departamentas savaitgaliais 
išsiunčia nuo 250 iki 300 tar
nautojų sąšlavoms surinkti. KUIHg;(S JO„as 
Pradėjus pagriežtintą kam-.birželio 13 d. 
paniją su teršikais, departa
mentas parkų ir paplūdimių 
valytojų skaičių žada pakelti 
iki 400 žmonių.

pagražini- 
direktorius 
sako, kad

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

MAINTENANCE MAN
Experience required. Steady full 
time job. Medium sized plant. Good 

salary, full benefits.
Call 243-1117
Mr. BRAUCK

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

1 VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

— Genovaitė Dambrauskaitė 
iš Marquette Parko apylinkės, 
Chicago Art institutą baigianti 
studentė, dalyvavo naujo sti
liaus moterišku drabužių kon- 
kursinėje parodoje Goodman 
teatre. Už 5 projektus ji gavo 
premiją iš Klopman Mills b-vės. 
Pagal juos pasiūti drabužiai 
bei apranga jau yra kai kurio
se krautuvėse.

MATURE MAN
NEEDED AT ONCE

STOCK CLERK
(Should know some English). Steady 

work. (Northwest Side). Hours:
9 A. M. to 5 P. M.
Write Box AF-335.

225 W. WASHINGTON ST.
CHICAGO, ILL. 60606

SHOE LEADHER CUTTER

Experienced Upper Cutter

Call Mr. SURDYNSKI

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Avė. PRospect 8-2233

K. E R 1 N G J S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

Ml Mlw 1 n III

NAMAI —
GERIAUSIAS DRAUGAS

Naujienose galima gauti Duikių 
knygą spintą ar lentyną:

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI,
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

Įrištas. 431 pusi. ........................................... ....... ....
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis. 208 pusi, irišta — SB.OO. minkštais 
viršeliais — $2.00: H dalis, 225 pust, įrišta — S3.00, 
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. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pusi., _________________________________ __
S. Michelsonas, LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p. 

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

pusi., dabar tik____________________________

$7.50

$2.00
$2.00
$5.50
$3.00

$1.00

Illinojui reikalinga 
1.3 milijono namų

{Ilinojaus butu administra
cija (IHDA) paskelbė, kad iki 
1980 metų Illinojuje turės būti 
pastatyta ar perstatyta 1,300,000 
naujų namų. Pasak tos Įstaigos 
raportą iki 1980 metų kasmet 
turi būti pastatyta naujų arba 
remontuota po 113,000 namų, 
kad būtų galima aprūpinti gy-

— Chicagos Archidiocezijos 
kardinolas J. Cody leidžiama
me diacezijos laikraštyje New 
World, š. m. birželio 9 d. nu
merio pirmame puslapyje pra
šo aukoti ir melstis už paverg
tus kraštus — Lietuvą, Lenkiją 
ir Vengriją. Tame pat laikraš
tyje paskelbta ir apie antiso- 
vietines riaušes Kaune, apie 
Kalantos susideginimą ir kt.

— Chicagos Marquette Parko 
lietuviu bažnvčios asistentas U »
kunigas Jonas Kuzinskas š. m. 
______ __ ... išvyko 3 savai
tėm atostogų Į Europą — Vo
kietiją, Romą ir kitas vietoves.

— Amerikos Latvių D~ja Con 
neetieut valstijoje, vadovauja
ma P. Upitčio, aktyviai renka 
parašus Jaunimo kongreso pe- 
ticipai.

— Joana Martinkutė ir Irena 
M. Seibutytė Marijos aukšt. 
mokyklos abiturientės, gavo 
šiemetines Chicagos Lietuvių 
Moterų Draugijos stipendijas. 
Jos bus Įteiktos debiutančių 
Gintaro baliaus metu birželio 
24 d. Conrad Hilton viešbutyje.

929-4200

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

MATURE REFINED 
HOUSEKEEPER 

Live in. Sun., Mon. off.
General Housework, no laundry. Two 
older children, excellent salary. Must 
have excellent references. Air con
ditioned private room, bath & TV. 

Some English necessary.
GLENCOE — TEL. 835-4880.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tek: REpublic 7-1941

PERSONAL
Asmeny Ieško

IEŠKAU SAVO PUSBROLIO 
JUOZO VITKAUS.

kilusio iš Juodeikių kaimo, Plungės 
valse., gyvenusio Chicagoje. Žinan
tieji apie ji arba apie jo šeimą, pra
šomi rašyti:

MRS. GRASILDA BUKOFF,
34 So. BERRIEN ST..

NEW BUFFALO, MICH. 49117 
Atsilyginsiu.

—O—1a—M! m ■■’■I B I

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX F
4645 So. ASHLAND AVB.

LA 34775 Į
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs tutomobĮHv draudimai.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

BRIGHTON PARK — 
Vicinity ' 43rd & Rockwell. 

Selling Tailor & Cleaners store, pres
sing machine and all eauipment — 

including building.
5^2 rooms in rear.

BY OWNER.
CALL LA 3-1310.

Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

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. S26,600.

8 KAMBARIŲ pusantro aukšto na
mas. 50 pėdų lotas, 2 auto garažas. 
Evergreen Parke. $19,000.

MODERNUS MŪRAS, liuksus butas 
ir dvi biznio patalpos. Platus lotas, 
garažas, arti ofiso. $44.900.

PLATUS BIZNIO LOTAS prieš 
Marquette Parką. $10,000._

2 BUTŲ beveik naujas mūras. 2 au
to garažas, atskiri gazu šildymai, arti 
ofiso. S37,500.

7 KAMBARIU NAUJAS MŪRAS, 
2% vonios. Karpetai. Garažas — 
prie Nabisco. S29.500.

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

5 BUTU MODERNUS. MŪRAS prieš 
Parka, gražus iš lauko ir viduj. — 
$64 600

10 BŪTU MŪRAS, apie $15.000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73,500.

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

R
3BM

$10.00

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

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARLA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, EI. 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas fvairiv prekiy. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
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. VALANT1NAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigas ir sąžiningas patarnavimas. Naajausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metu patyrimas.

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

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 pažįstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

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

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.
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BIS
— Ragmond Naras, Chicagos 

greitkelių planavimo direkto
rius, atsisakė priimti kontra- 
versinių grupių — The Midway 
Org. (TMO ir Citizen Action 
Program (CAP) atstovus su 
jais atvykusius demonstran
tus prieš planuojamą pravesti 
pietvakarini greitkeli. Sutiki
mas atidėtas sekančiam kartui. 
R. Naras yra miesto planavi
mo Įstaigos tarnautojas.

— Jessie />. Daraška, Ed-1 
ward Enskat, Judith J. Gustas. 
Donna J. Kutka, Paul J. Mar- 
shilonus. Joan Ribickas, Ro-į 
bert E. Rūbas, Joseph P. Spū
dis. Lawrence C. Stankus ir 
Robert K. Žalkus baigė Chicago 
Southwest kolegiją.

♦ “Menė”, 2515 W. 69 SU, 
atidaryta kasdien nuo 5 vai. p. 
p., savaitgaliais nuo 12 vai. Ke
pame stoikus ant anglių, — šio
kiadieniais sumažintam kainom.

(Pr).

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. — 7763888
Anicetas Garbačiauskas, $av

Nuo 7 ryto iki 8:30 vai. vak. 
T A ISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

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

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

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

kitokį blankai.

LYNNE NOVERIŪTĖ,

Bruno Noverio ir Caryl Bliumaitės Noverienės duktė, baigė Taikos Karalie
nės mokykla Burbanke, Illinois. Ši rudenį rengiasi įstoti į Indianos valsty
binį universitetą, kur planuoja studijuoti namu ekonomiją. Lynne 1955 
metais gimė Arkansas valstijoje, Fort Chaffee miestelyje. Chicagon ji bu
vo atvežta dvieju metu amžiaus. Chicagoje ji lankė Morrill pradžios mo
kyklą, kurią baigė su dideliu laimėjimu, nusinešdama mokslo darby pre
miją. Ji mėgsta muziką ir jau 6 metai, kai priklauso Musichorale Miniature 
grupei. Ji yra modeliavusi televizijai ir fotografams. Jos paveikslai buvo 
naudojami plačiai skleidžiamiems garsinimams. Lynne planuoja studijuoti 
madas ir vidaus dekoravimą. Ji mėgsta keliauti. Kartu su tėvais ji yra 
apkeliavusi Angliją, Ispaniją ir Meksiką. — Esu lietuvaitė, domiuosi lie
tuviu tautos praeitimi ir man bus malonu dalyvauti rengiamame Gintaro 
baliuje, — pareiškė Noveriūtė. Bruno Nover yra Chicagoje gimęs foto
grafas. Jo tėvas Petras Noveris buvo gimęs Lietuvoj. Debiutantas tėvai 
priklauso Kęstučio klubui. Don Varnas postui ir skaito Naujienas, Sandarą 

ir Draugą.

Chicagos Lietuviu Suval
kiečiu Draugijos Tėvai rengia 
linksma šokių popietę, specialiai 
skirtą Tėvų pagerbimui birželio 
18 dieną Kay’s sode prie Lie
tuvių Tautinių kapiniu, Willow 
Springs, III. Draugijos sūnūs ir 
dukros patarnaus nariams ir 
svečiams specialiai skaniai pa
ruoštus valgius ir gėrimus, šo-

— Šveicarijos lietuviai, va
dovaujami P. Radvilos, iki 
šiol yra grąžinę 2000 parašų 
Jaunimo peticijai. Taip pat 
yra gauta užpildytų peticijos 
blonku iš Anglijos, Kanados ir 
daugelio Amerikos apylinkių, 

blankai yra gaunami 
Kongreso būstinėje, 

Claremont Ave.,. Chi
cago. Ill. 60636-. Tel. 737-3300. 

į Visi lietuviai yra kviečiami da- 
kiams gros smagus Jurgio Jo-I^7vaul’ parašų rinkime ypatin 
niko orkestras. Tėvai, sūnūs ir sai ,arPe amerikiečių, bei kita- 
dukros širdingai prašomi atsi-pau<X,9 ’r veiksniu didinti 
lankvti ir praleisti smagiai Tė- '7e’^čju skaičių už Lietuvos is- 
vų dienos linksmą šokių popietę. 
Pradžia 1 vai.

Draugijos Valdyba 
'(Pr).

Jaunimo

laisvinimą.

RTZNTFRTa.1, kURFR GARSINASI 
'NAUT1ENOSF’’. _ TURI GERIAUSIA

PASISEKIMĄ BIZNYJE

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu. 1% auto garažas. Marquet
te Parke. $21.900.

GRAŽUS 6 BUTU MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. . $67.500.

4 BUTU- MŪRAS. Modernios vo
nios. spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai. 3 automobiliu gara
žas. Tik $52.000.

2 PO 5 MŪRINIS. Snintelės. nauja 
šilima gazu. alumin. langai. 2 auto 
garažas Tik S27.9O0.

GRAŽUS 2 BUTU MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šfldvmas gazu. 2 au
to S3 R 500.

11 BUTU 7 metu mūras Koklinės 
nivtolės. šaldvtuvai ir virimo pečiai, 
šildvmas gazu alumin. langai. Pa- 
iamu anie $23 nnn Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

MŪRINIS BUNGAT-OW. 3 miega
mi. 12 ineto<miajį$d, 55-ta ir 

A ! V -

TrpngtaS dfiWic’'kambary* skiepe. 
Co-Hausia vieta: Brighton’ Parke. — 
$26 5

vi e 
Va 
for

vai
ski.

Lab&

i^k- 
Hn- 
’ali-

2951 W/63 St.'(Prie SacTamešto-

TEL. 436-7878 : 1
M t?

BUILDERS AND CONTRACTORS 
. Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatai! senus vi
su rūšių namo apšildvmo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius jr 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai 

Aoskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste Ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO n.T, 60609




