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KOMUNISTAI PLANUOJA IŠSKERSTI 
DAUG PIETŲ VIETNAMO GYVENTOJŲ

WASHINGTONAS. — Senatorius Kennedy, pakomitečio pa
bėgėlių reikalams pirmininkas, paskelbė, kad, jo žiniomis, Vietna
me nuo kovo 30 d. ofenzyvos pradžios žuvo 125,000 civiliu. NYT 
paskelbė ambasadoriaus Bunkerio raštą valstybės departamentui. 
Rašte sakoma, kad civilių aukos šių metų ofenzyvoje pralenkian
čios Tet ofenzyvos aukas. Per penkis šių metų mėnesius 23,463 
civiliai buvo priimti į ligonines, kaip karo aukos. Korespondentai 
iš An Loc apylinkių rašo apie žuvusius 13-tame kelyje, kur pabė
gėlių kolonas apšaudo komunistų kareiviai.

žinomas britų partizaninio ka
ro ekspertas Sir Robert Thomp
son, rašydamas NYT laikrašty
je, sako, kad Vakarų pasaulio 
sąžinė labai jautri amerikiečių 

į skerdynėms Mylai kaime ir jau- 
į tri civiliij aukoms Šiaurės Viet

name, kur daug žūva nuo Ameri
kos bombų. Tačiau visai mažas 
dėmesys, arba — jokio nekrei
piama į šiaurės Vietnamo ka
reivių aukas. Jos Įvyksta ne 
kaip kokia išimtis, ar netikslaus 
bombardavimo dėka, bet tos au
kos yra tiesioginės komunistų 
politikos išvada. -

Autorius nurodo, kad Hanojui 
skundžiantis dėl 6 žuvusių nuo 
bombų civilių, Hanojaus karei
viai šaudė raketas i Saigoną ir 
Phnom Penha, kur žuvusių buvo 
10 kart daugiau Didžiosios Hano
jaus iš rusų gautos patrankos 
sudaužė An Loc ir Quang Tri, 
Visai nesirūpinant dėl civilių 
aukų. Visi girdėjo apie Mylai, 
tačiau kas girdėjo apie. Caibe, 
kur komunistai užėmę “kaimą iš
žudė visas moteris ir-vaikus, vie
tinės milicijos šeimii narius. Ar
ba Dakson, kur komunistai su
degino 250 kaimiečių, daugiau
sia moterų ir vaikų, montagnar- 
dų genties žmonių.

Daugelis žino apie Hue mies
to gyventojų skerdynes 1968 m. 
kada 5,700 žmonių buvo išskers
ta ir sumesta į masines duobes.

Pulkininkas Tran Van Dac, 
perbėgęs į Saigono pusę, po 24 
metų tarnybos komunistų par
tijai, pareiškė, kad užėmę Pietų 
Vietnamą komunistai planuoja 
išskersti iki trijų milijonų “liau
dies priešų”. Kitas perbėgėlis 
pulkininkas le Nuan Chuyen, ir
gi 21 metus buvęs komunistų 
partijos narys, pareiškė, kad Ha
nojus laiko, jog pietiečiai jiems 
skolingi “kraujo skolą” — pen
kis milijonus gyventojų. Hano
jus turįs jau sudaręs pietiečių 
sąrašus ir, karą laimėjęs, su jais 
atsiskaitys.

Afrikos valstybių 
konferenciia v

RABATAS. — Maroke įvyko 
Afrikos valstybių konferencija, 
kurioje dalyvavo 23 valstybių 
galvos, posėdžiavusios 11 d. Pri
imtos rezoliucijos kritikavo Ame 
riką, perkančią chromą iš Rode- 
zijos, pasmerkė Nato valstybes 
už Portugalijos rėmimą, pasmer
kė valstyfbes, prekiaujančiassu 
(Pietų Afrika. Konferencija pa
žadėjo visą paramą tautoms, ku
rios bando išsilaisvinti iš kolo
nistų jungo.

Visi kalbėtojai ragino Afri
kos valstybes vieningai kovoti 
prieš rasizmą ir kolonializmą. 
Nauju Afrikos valstybių vie
nybės organizacijos gen. sek
retoriumi buvo išrinktas Ekan- 
gaki, Kamerūno darbo minis- 
teris.

Afrikos valstybių vadai pa
smerkė ir Izraelį ir pareikala
vo, kad Jungtinių Tautų nariai 
neremtų Izraelio ginklais.

IŠ VISO PASAULIO

TEL AVIVAS. — Japonų am
basados Tel Avive patarėjas, ku
ris kelis kart kalbėjo su kalėji
me laikomu (japonų teroristu, 
dalyvavusiu Tel Avivo aerodro
mo puolime, sako, kad 24 metų 
Okmato esąs kalėjime ramus ir 
prašąs arba ji greit nužudyti 
arba leisti nusižudyti pačiam. 
Japonas laikomas toje pačioje ce
lėje, kur kalėjo Adolfas Eichma- 
manas, nacių žydų žudymo or
ganizatorius.

Dr. Krarr.er — Pentagono politinis patarėjas — kalba laike II Pabaitiečiy Informacinio seminaro, Wa
shington, D. C. balandžio mėn. 15 d., 1972 m. Labai stipriai kalbėjo prieš komunizmą.: Sėdint ma

tyti pulk. K. Škirpa, Alto valdybos narys V. Vepštas, kun. Pugevičius ir kiti.

ČIKAGA. — Ketvirtadienio vakare Čikagos “milijonierkos”, 
LONDONAS. —Didysis Liuk-j vadovaujamos iš mėsos produktų pralobusios Swift šeimos atžalos, 

semburgo kunigaikštis iškilmių- surengė Sovietų Sąjungos liaudies meno parodos proga tame pa- 
gai buvo priimtas Britanijos ka-; čiame muziejuje, kur paroda vyksta, balių, kuriame pagal Saundra 

Saperstein, rašančia apie iškiliąją “society” Čikagos “Daily News”, 
dalyvavo apie 900 žmonių. Field muziejaus laiptai buvo nukloti 
visai neproletarišku raudonu kilimu, baliaus dalyviai gėrė rusišką 

j vodką, valgė rusų patiekalus, žiūrėjo į “Troiką” šokėjus, o po
niutės mielai fotografavosi su sovietų ambasados Washingtone 
kultūros reikalų patarėju Victor Sakovich.

pontonų dirbtuves
ralienės.

PARYŽIUS. — Prancūzijoj 
daug žmonių protestuoja dėl pre
zidento Pompidou amnestijos Į 
vienam garsiam naciui Paul Tou
vier, kuris okupacijos metu bu
vo Vichy vyriausybės milicijos 
karininkas. Jis -gaudė, gestapo .pasitiko apie 100- (sako Saper- 
pavestas, rezistencijos dalyvius, i štein)" demonstracijos dalyvių, 
suiminėjo žydus ir žmonės jo kurie šaukė “Išdavikai!” Daug 

demonstratorių buvę iš Krikš
čionių Gynybos Lygos ir iš 
Pavergtų Tautų Komiteto. Jie 
protestavę prieš Lietuvos, Latvi
jos, Estijos okupaciją ir sovie
tų elgesį su krikščionimis ir žy
dais. Lietuvių grupė korespon
dentei paaiškinusi, kad rusai ne
turi jokios teisės rodyti parodoje 
lietuvių tautos meną ir vadin
ti, jį sovietų menu.

Sakovičius, minėtas kultūros 
reikalų patarėjas sovietų amba
sadoje, pareiškęs poniai Swift, 
kad Čikagos parodos atidarymas 
sumušė visus prieš tai buvusius.

suiminėjo žydus ir žmonės jo 
daugiau bijojo, kaip pačių vo
kiečių. Nors jis teismų buvo ke
lis kart pasmerktas mirti, jį la
bai gynė ir globoj o prelatas Char
les Duquaire, dabartinis kardi
nolo Jean Villot sekretorius. Jam 
pavyko gauti iš Pompidou visų 
Touvier bausmių panaikinimą, 
Touvier yra 57 metų.

SILVER SPRING. — Gu
bernatoriaus Wallace sekreto
rius praneša, kad gubernatoriaus 
gydytojai jam garantavę, kad 
liepos 10 d. gubernatorius galės 
dalyvauti Miami Beach demokra
tų partijos konvencijoje

WASHINGTONAS. — Atsi
lygindamas už prezidento Nixo- 
no padovanotą Cadillac automo
bilį sovietų komunistų vadas 
Brežnevas siunčia prezidentui 
sovietų gamybos “hydrofoil” lai
vą, 28 pėdų, “Volga 70”.

FRANKFURTAS. — Viena 
amerikietė V. Vokietijoje pagim
dė penketuką: berniuką ir ketu
rias mergaites. Ji yra ameri
kiečio inžinieriaus žmona. Vy
ras dirba JAV armijos radijo 
stotyje.

Negrė kandidatė 
kalbės konvencijoj 
NEW YORKAS. — Vieninte

lė negrų atstovė į prezidentus, 
demokratė atstovė iš Brooklyno 
Chisholm pripažino, kad ji tu« 
ri mažai vilčių tapti kandidate 
demokratų konvencijoje, tačiau 
ji tikisi atvykti į konvenciją su 
apie 40 delegatų, kurie, kitiems 
kandidatams neturint •pakanka
mai balsų, galės suvaidinti svar
bu vaidmenį. C. i

Ji pareiškė, kad ji pasistengs, 
kad konvencija išgirstų jos bal
są. Ji reikalausianti iš parti
jos pasižadėjimų negrų, moterų 
ir tautinių mažumų naudai.

Prie muziejaus rūmų svečius

Neduoda saugumo 
tarybai lėšų 

WASHINGTONAS. — Sena
tas sudavė smūgį vyriausybės 
siūlomai priešvalstybinių veiks
mų kontrolės tarybai, kongre
so agentūrai, įsteigtai prieš 22 
metus. Senatas atsisakė tai ta
rybai skirti lėšų. Atstovų Rū
mai neseniai buvo patvirtinę 
450,000 dol. tarybos penkių as
menų veiklai. Senatas 42-25 
balsais lėšų prašymą atmetė.

Taryba buvo įsteigta 1950 m. 
registruoti ir sekti prieš Ame
riką veikiančių organizacijų vei
klą. Tarybai neabejotinai paken
kė ir tas, kad visą eilę jos ap
kaltintų piliečių įvairūs Ameri
kos teismai išteisindavo. Nebu
vo laimėta nė viena byla. Pre
zidentas Nixonas planavo tarybą 
atgaivinti ir duoti jai naujus 
uždavinius: sekti grupes, kurios 
remiasi smurtu ir siekia nuvers
ti vyriausybę jėga.

Senatui atsisakius duoti lėšas, 
klausimas eis į abejų kongreso 
rūmų konferenciją, kur bus sun
ku rasti kompromisą.

Ilgametis Arkansas demo
kratas senatorius John McClel
lan vėl laimėjo partijos nomina
ciją, gaudamas 52% balau.

f -v?:! ę ’

Ą Teismas nusprendė, kad 
angliakasių unijos paskutinieji 
rinkimai buvo nelegalūs. Darbo 
departamentas paskelbė perimąs 
laikinai visų tos unijos reikalų 
tvarkymą, kol bus išrinkta nau
ja angliakasių unijos vadovybė.

Amerikos lėktuvai padarė 
vakar šiaurės Vietname 350 ant
skrydžių, sudaužė tris karinius 
aerodromus, karo laivyno uostą 
ir kariuomenės barakus. Visi 
puolimai buvo nearčiau kaip 60 
mylių nuo Hanojaus, kur vieši 
sovietų prezidentas Podgornas.

A- Pentagonas pranešė, kad 
nuo Velykų ofenzyvos pradžios 
komunistai Pietų Vietname ne
teko 400-500 tankų. Jų žvalgy
ba dabar beveik nepastebi.

•^Britų administratorius šiau
rės Airijoj pasiūlė sušaukti vi
sų politinių grupių konferenciją, 
tačiau Airių Respublikos armija 
atmetė šį pasiūlymą ir pareiškė 
turinti teisę toliau tęsti šaudymą 
ir bombų mėtymą.

Venecuelos pagrobto mi
lijonieriaus šeima sumokėjo pa
grobėjams 1.1 mil. dol. ir išva
davo pagrobta Carlos Dominguez.

Sen. Humphrey pareiškė, 
kad sen. McGovern pirmame bal
savime demokratų konvencijoje 
pritruks apie 182 balsų ir tada, 
trečiame balsavime, konvencija 
išrinks sen. Humphrey.

♦“.Teruzalem Post” laikraštis 
reikalauja, kad Izraelio ambasa
dorius Washingtone Rabin pa
sitrauktų iš pareigų, nes jis, gir
damas prezidentą Nixona, kišosi 
į Amerikos vidaus reikalus ir 
įžeidė demokratų partijos kan
didatus. Sen. McGovern pasi
skundė dėl Rabin kalbos Izrae
lio vyriausybei.

Amerikos Yippies partija 
atšaukė savo numatytą demons
traciją Miami demokratų kon
vencijos metu. Tie jipiai ren
giasi demonstruoti respubliko
nų konvencijos metu, jie nenorį 
pakenkti savo remiamam sen. 
McGovemui.

SAIGONAS. — Prieš sovietų 
prezidentui Podgornui atvyks
tant į Hanojų JAV lėktuvai puo
lė vienintelį šiaurės Vietnamo 
pontoninių tiltų statybos fabri
ką Hanojaus priemiesčiuose, šis 
fabrikas šiuo metu veikė pilnu 
tempu, nes JAV lėktuvams dau
žant š. Vietnamo tiltus, ponto
nai yra labai svarbūs.

Lakūnai praneša, kad didžiulio 
tiltų fabriko rajonas buvo 
liktas liepsnose. Sudaužyti 
pastatai.

pa-
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CIVILINĖS AVIACIJOS LAKŪNAI

NEW YORK AS. — Tarptautinė lakūnų sąjunga paskelbė va
kar. kad pirmadienį, nuo 6 vai. ryto. Europos laiku pradedamas 
civilinės aviacijos lakūnų 24 vai. streikas, protestuojant prieš pa
saulio vyriausybių neveiklumą oro piratų atžvilgiu. Lakūnai pro
testuoja prieš vis dažniau įvykstantį lėktuvuose smurtą, grasi
nimus ir šantažą. Vien Amerikoje streiko dieną nepakils 15,000 
lėktuvų. Lakūnų sąjunga derėjosi su Jungtinių Tautų gen. sek
retoriumi Waldheimu, tačiau tas nieko negalįs padaryti, tik pa
skelbti lėktuvų grobimus pasmerkiantį pareiškimą.

Prezidentas prašo 
patvirtinti lėšas

WASHINGTONAS. — Ket
virtadienį prezidentas Nixonas 
sukvietė į Baltuosius Rūmus 
apie šimtą kongreso narių, 
svarbiųjįi komitetų dalyvių ir 
prašė jų patvirtinti vyriausybės 
prašomas lėšas gynybos reika-

Amerika skubiai pareikalavo 
sušaukti Saugumo Tarybos po
sėdį, tačiau jis vargiai įvyks, 
nes keli JT nariai pareiškė, kad 
taryba neturėtų nusilenkti bet 
kurios organizacijos ultimatu
mui. Pastovieji Saugumo Tary
bos nariai susitarė pasmerkti 
oro piratus, tačiau Kinija tyli, 
nes ji nenori pasisakyti prieš 
lėktuvų grobimus apskritai, kol 
tą metodą naudoja, arabai pa
lestiniečiai politiniais tikslais.. . j . . . . icdiHiicvidi pviivimctio unsidid.

ams’ TZ?S . . a J.°J1.Pa a” Kinija visada remia ir palaiko
rėjas Kissingeris, prieš išvyk
damas į Kiniją.

Prezidentas pasakė, kad Mas
kvoje sovietų vadams buvo aiš
kiai pasakyta, kad Amerika to
liau gamins puolamuosius gink- 
lūh, kurie nesuvaržomi SALT 
susitarimais. Jei Amerika su
stabdytų ginklų gamybą, sovie
tams nebūtų jokio noro derė
tis toliau.

Prezidentas nurodė, kad kon
gresas turės liepos mėn. dvi sa
vaites atostogų, po -to kongre
so darbą sutrukdys didžiųjų po
litinių partijų konvencijos. .Jis 
tačiau tikisi, kad padidintą gy
nybos biudžetą kongresas pri
ims iki rugsėjo 1-mos d.

Kremliuje buvo
opozicija

MASKVA. — Sovietu “Prav
da”. analizuodama susitarimus 
su Amerika, aiškiai pripažįsta, 
kad tiems susitarimams Krem
liaus valdžios viršūnėse {buvo 

Derybos Įvyko ne-

Įsteigė fondą 
aplinkai ginti

STOKHOLMAS. — Tarptau
tinė konferencija žmogaus ap
linkai nutarė steigti fondą, ku
rio lėšomis būtų finansuojama 
koordinacinė priežiūra įvairiose!
aplinkos teršimo srityse. Numa-Į opozicija, 
tomas 100 mil. dol. iždas, kuriam j žiūrint trukdomų veiksmu iš de- 
Amerika pažadėjo 40 mil. dol., įšiniųjų ir kairiųjų santykių pa- 
Japonija — 10 mil. dol. ir kitos gerinimo priešų ir tų. kurie švai- 
valstybės po mažiau. Iš viso fon-1 stėsi revoliucinėmis frazėmis, 
das turi jau 64 mil. dol. I dialogas įvyko, nepaisant tarp-

Jungtinėms Tautoms nauja or-; tautinės padėties painumo ir ne- 
ganizaciją patvirtinus, ji pra-, žiūrint kartais tiesioginės opo-

x . ’ J i
i pasišildyti rankas, pūsdami prie- 
j šiškumo ir įtempimų ugnį”, ra- 
' šo “Pravda”.

Tas pats straipsnis pabrėžia 
santykių su Amerika pagrindi
niu principų priėmimą tose de
rybose su prezidentu Nixonu. 
Tas aiškus ir tiesioginis doku
mentas atmetąs gandus apie 
“slaptus susitarimus” ir atiden
giąs nepagrįstų spekuliacijų šy
dą.

dės veikti atskirai nuo kitų .JT, tų žmonių, kurie mėgsta 
agentūrų. Sekretoriumi numa-!
tomas kanadietis M. Strong.

Azijos taryba 
kalba apie Kiniją

SEDULAS. — Pietų Korėjo
je vyksta Azijos ir Ramiojo van
denyno tarybos suvažiavimas. 
Tarybai priklauso 9 valstybės. 
Taryba buvo įsteigta kolekty
vinei gynybai ir visokiariopam 
bendradarbiavimui, ginantis nuo 
komunizmo.

Šioje konferencijoje visa ei
lė dalyvių pasisakė už “naujus 
laikus” ir reikalą suartėti su 
Kinija. Tik Tailandija, Pietų 
Vietnamas ir P. Korėja aiškiai 
pasisakė už Taivano rėmimą ir 
abejojo ar suartėjimas su Peki
no valdžia būtų Azijos tautoms 
naudingas.

♦ Fizikas Oreste Piccioni 
traukia teismo atsakomybėn du 
Nobelio premijos laimėtojus, su 
kuriais jis kartu dirbo Kalifor
nijos universitete. laimėtojai 
premiją gavę už jo pradėtus ty
rinėjimus.

arabu

apie Vietnamo karą
W WASHINGTON AS. — Pre

zidento patarėjo Kissingerio jau 
ketvirta kelionė į Kiniją sukė
lė įvairiausių spėliojimų. Bal
tieji Rūmai paskelbė trumpą 
pareiškimą, iš kurio mažai ką 
galima buvo patirti. Neabejoja
ma, bus kalbama ir apie Vietna
mo kara/ ■ '

Santykių pagerinimui tarp Ki
nijos ir Amerikos labai trukdo 
karas Vietname. Taip pasakė 

j Kinijos premjeras Chou En La
jus senatoriui Mansfieldui, kai 
tas lankėsi Pekine. Nebūsią ga
lima padaryti pažangos santy
kių gerinime, kol amerikiečiai 
kareiviai bus Indokinijoje, pasa
kė premjeras.

Ekonominiai santykiai šiek 
tiek pagerėjo, nežiūrint karo 
Vietname, šiemet Amerika jau 
pirko Kinijos prekių už 5 mil. 
dol. ir pardavė Kinijai Šancha
juje įrengtą televizijos satelito 
žemės stotį už 2.5 mil. dol. Ki
nija derisi su Boeing Aviacijos 
bendrove dėl keleivinių lėktuvų 
pirkimo, be to. kinai norėtų 
Amerikos javų, trąšų, chemikalų 
ir ėlektroniniii įrengimų. Iki 
šiol, po prezidento vizito. Kinijo
je lankėsi apie 400 amerikiečių, 
tačiau iš Kinijos svečių dar ne
daug atvyko.

Ar sen. Kennedy bus 
viceprezidentu?

WASHINGTONAS. — Ame
rikos spauda daug spekuliuoja 
apie sen. Kennedžio neaiškų pa
reiškimą. jog jis sutiktu būti 
“prezidento McGovern” vicepre
zidentu. Keliuose pareiškimuose 
Kennedy paliko neaiškų įspūdį. 
Kai kas galvoja, kad jis norėjo 
paremti sen. McGovern kandida
tūrą. aiškiai jo neendorsuoda- 
mas.

Stebėtojai sako, kad Kenne- 
dv sustiprintu McGovern pozi
cijas. jei jis kartu su juo kan
didatuotų. Tuo atveju Kenne
dy galėtų būti stiprioje pozicijo
je 1976 m. rinkimuose. Jei ta
čiau McGovern-Kennedy kandi
datūra pralaimėtii šiuose rinki
muose. Kennedy šansai susilp-

Jaunas vyrukas 
prarado atminti

EAST CHICAGO. — Basil 
Kadas, 16 m. amžiaus, atsirado 
Floridoje be pinigų, dokumentų 
ir. svarbiausia, be atminties. Jis 
išplaukė iš jūros į krantą prie 
Key West ir pareiškė, kad jis 
neatsimena nei kas jis yra, nei 
iš kur čia atsirado.

Policijai paskelbus šio jau
nuolio nuotrauką, iš East Chica
gos atsišaukė jaunuolio tėvai, 
kurių iš pradžių jis nepažino. Iš , 
namų jaunuolis dingo balandžio (nėtu ir ateities rinkimuose. Mė
li d. Kur jis visą tą laiką bu-į Govern šalininkai jį kaltintų už 
vo. niekas nežino. į pralaimėjimą.
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L Lin^xs “Kultūros baruo
se” yra <»yręsis. kad jiedu su 

*’• Sa<?iu yra bičiuliai ir dabar to 
paties darbo draugai, lai pa
liudija ir prof. V. Jakubėnas 
“Drauge" 1972. III. 2.) straips
nyje “Kokie galimumai slypi 
liaudies šokiuose”, kad Sagys 
su Lingiu yra "jaunystės die
nu bičiuliai”. Asmeninė jied- 
yieju bičiulystė čia visai ne
kliūtu. jeigu ji nebūtu Sagio 
plečiama ir išplėsta i mūsų tau
tinių šokių objektyvius laukus, 
greičiausiai tam bičiuliui visai 
nenorint.

Prie šio dar būtų galima 
dėti aneksuotos Lietuvos 
tarimu apie Sagio bičiuli, 
šiuo tarpu,

pri-

Bet
dėl visiems žino-

šiuo. Būtent: knygoje “Lietu
vos Dainų šventės”, išleistoje 
Vilniuje 1970 m., psl. 105 apie 
Penktajai Dainų šventei šokių 
paruošimą rašo: "Ši sudėtinga 
kūrybinė našta teko šventės 
vvriausiam šokiu vadovui J. •. c

Lingiui. Jo paruoštos kompo
zicijos buvo išleistos atskira 
knyga, patikrintos scenoje va
dovų seminaruose, vietiųėse ' 
šventėse. Dalis kompozicijų! į 
buvo labai artimos sceninėm, 
tačiau dauguma liaudies šokių 
buvo taip smarkiai pakeisti, 
kad atliekant juos scenoje vie
nam kolektyvui, išeidavo pa
krikas ir neįdomus reginys”... 
(Išnaša: “Lingys J. šokiai iri 
Žaidimai”. Lietuvos 1SR Liau
dies Kūrybos Namai. V. 1950”).

ATSINAUJINUS
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PAKELTKOJIS

Naudokitės proga — skriskite papiginta 
kainą j Lietuvą rudenį ir žiemą

Walter Rask-Rasčiausko vadovaujamas American Travel Service 
Biuras šiais metais yra suorganizavęs daug grupinių kelionių Į Lietuvą.

Jis pirmasis pradėjo organizuoti ekskursijas į Lietuvą, tą darbą 
sėkmingai tęsia jau 11 metų. Jo kelionės tvarkingai suplanuotos ir 
visuomet vyksta sklandžiai.

Dar yra kelios
CHICAGA — NEW

iš New Yorko

vietos sekančiose ekskursijose:
YORK — SPALIO MĖN. 2 D. — 15 dienų kelionė 
$660.00 -j- tax, iš Chicagos $760.00 + tax*

11 dienu Lietuvoje.

KALĖDAS IR NAUJUS METUS LIETUVOJEPRALEISKITE
CHICAGA - NEW YORK — GRUODŽIO MĖN. 21 D. — 14 dienų kelionė 

iš New Yorko $660.00 4- tax, iš Chicagos $760.00 + tax*
11 dienų Lietuvoje.

* Total tour prices are subject to airline agreement anrf govern
ment approval.

Dėl informacijų skambinkite ar rašykite:

AMĘRKAN TRAVH SERVICE BUREAU
972', So. WESTERN AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS 60643
I Tel.: (312) 238-9787

Jei planuojate bet kur keliauti, pirmiausia matykite mus.
I Taip pat paruošiame kvietimus giminėms atvykti į Ameriką.

kiąme informacijas kelionių reikalais į visus pasaulio kraštus. Pąrū- 
I piname lėktuvų bilietus ir reikalingas vizas.

Tai 1950 metais. *0 kaip da
bar,, pamatysime toliau.

Ar “Grandinėlės” direktorius 
pats visus šokius paėmė iš ana
pus, ar savo bičiulio choreo
grafo pasiūlytas, vis tiek jie 
nėra išeivijos “Egzodo” šokiai, 
(kaip J. Girnius išeivijos lite
ratūrą vadino Egzodo literatū
ra), bet aneksuotoje Lietuvoje 
choreografuoti šokiai. O L. Sa- 
giui tenka didelė garbė už jų 
labai gerą išmokymą, schemų, 
brėžinių Įvykdymą, (kaip mu
zikos kūrinio pagrojimą, ir t. 
t.) mokant net dvejus metus.

Todėl kas ir kaip šiame raši
nyje apie Čikagoje matyto kon
certo šokių “pynes”,’ choreo
grafiją nusakyta, tai ne Sagiui, 
bet Lingiui. 0 su- juo- esant vi
sai kitoje, 
nėję, tautinėje, 
padėtyje, 
būti tos 
atramos.

pa-

priešingoje politi- 
santvąrkinėje 

“situacijoje”, negali 
pačios sprendžiamo§

Tei- • ŠOKIAI/

Atskiri šokiai, vaidinimai,

O PER ANNUMANNUM

VZ SAFETY OF
YOUR SAVINGS

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two’ Year Maturity

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

Chicago Savings
and Loan Association

Vis dėlto jiedu, ir 
v i so j e p r o gra mo j e 

klasikiniai šokiai ir 
Šokėjos buvo apsiren-

’ tautiniais tradiciniais

(J1ICAGOS TAUPYMO IR $KQLEGM() BENDROVĖ dėl bet kokiu jūsų namo pa
gerinimų dunda paskolas nuo $590.00 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 nuosavus namus.

DIV IDEXDS COMI’OUNDED DAILY. PAID QLAK I ERLY
BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS

t « < KXVWIl įlyVliB

Philomena D. Pakel, President

624.5 So. WESTERN AVE. TEL.: GR 6-’
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tut*. 9 to 4, Thur*. & Fri. 9 to 8, Sat. 9 to 12:30

■*J

panašumu i rusų kazoką, ne “ch” yra svetimas garsas, ir j lenkėms.
Yra tos pačios giminės rusų šo- ji tardavo k. Žodyje iš trijų 

ipriebalsių “stk” ir lenkai vidu
rini taria nežymiai. 0 lietu
viai duslųjį “t” dar silpniau ta
ria arba visai netaria. Skepe
taitę plačiai vadindavo kus (t) 
ka, kuskele, lietuvių kalbai 
būdingu maloniniu žodžiu. 
Betgi skepetaitė niekad nėra 
buvęs mergaičių (ne moterų) 
iškilminis galvos apdaras nei raJį 
šokio Įvaizdis (žiūr. LE. “So- 
džiaus Menas”, “Tautiniai rū
bai ir juostų raštai” ir visą žo
dinę tautosaką).

■ Skepetaitė būdinga rusėms,

kis “Kabak”. Tik prie mūsiš
kio gale pridėtas pusiausvyros 

Į gimnastikos pratimas “ėjimas 
iš klasių”... Šokj.o pąbąiga ir 
išėjimas, primena viename ru
sų baleto leidinyje šokio “Par-

• tizanai” išėjimą.
i “Grandinėlę” lydėjusi į Pie
tų Ameriką 1970. VI. mėn. Ja- 

įne Scott “The Pląine Pęaler”. 
■June 12, Lithuanian Leap, By 
[Scott Young, Qhip Editor po
• Pąkeltkojp nuptrąųką parašė: 
į “Try this befpr breakfast”. — 
į reiškia gera rytinė mankšta 
kraujo apytakai pagreitinti. 
Tai norėtume sakyti, kad tai 
yra “komiška” gimnastika, 

:siekianti akrobatikos. .O išla
vintas toks ypač i šalis kojų 
išmetimas priklauso baletui.

Nors ši kai tą Pakeltkojis bu
vo pašoktas kiek santūriau, bet 
tai jo, taip choreografuoto. 
nors ir dabartinis pašokimas 
lietuvišku šokiu nepadaro ir 
nepadarys.

Kuskinėlis. šoko nedidelis 
būrelis mergaičių. (8). Jų visų 
senoviško vienodo kirpimo rus
vas margininis trumpas dra
bužis, baltos priejuostės stam
biais, retai išdėstytais, raštais, 
ant galvų balti lankeliai, ant 
pečių baltos, retai atlanguotos 
tamsesniais siūlais, Į kampą 
sulenktos, skepetaitės, šokda
mos tas skepetaites nuo pečių 
nusiėmė ir visaip jomis plasno
jo, purtė, kratė.

Skepetaitė lenkiškai rašomą 
“chustka”. Gabalas, gabalėlis 
kokio daikto drabužinės me
džiagos atlaika, rusiškai ku- 
sok, kusoček. Lietuvių raidy-

Knygoje “Narodny 
tanec”, “Liaudies šokis” ir 
matytuose kituose leidiniuose, 
nėra, ypač rusės, šokančios 
būdingus šokius be skepetaitės. 

(Bus daugiau)

. Tinginiui šalta dirbant, bet 
prakaitąs laša valgant.

Geriau su išmintingu pra- 
__ J, negu su kvailiu rasti ar
ba pigiai pirkti.

Geriau, bėdai esant, šešto
kas žemėje, negu muštinis dan
guje.

JEI JŪS NORITE SIŲSTISIUNTINĮ - DOVANI Į LIETUVĄ IR USSR DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 

ŽINOMOS FIRMOS

tos pynės, programoje išdėsty
ti vienas paskui kitą virtine, 
žąsele, ėję beveik be pertrau
kų. Kurioje etnografinėje Lie
tuvos srityje kuris šokis suras
tas, programoje'nepasakyta, iš
skyrus Kadriliu.

1-ji programos dalis

Pirmas ir trečias šokis 
purinė ir Blezdingėlė. Jų
grindiniai judesiai, choreogra
fijos ' pagrindas tas pats, kaip 
surastas A. Rūgytės Rytų Lie
tuvoje. Jiedu pasirodė viešu
moje apie 1938.— 39 metus to
kie, kokie surasti, tik. šiek tiek 
palyginti. Dabar čia 1 pašoktų 
anapusinio choreografo cho
reografijos Įpinta,, priskaldytą 
daugiau ir kitokių krypčių 
brėžinių. Į Kepurinę Įvestas 
naujas judesys: skrybėlių lai
kymas abiem lanku iškeltom 
rankom virš galvos, sustojus 
i eilę. Abudu šokiai dėl to-su
skaldymo ir “paįvairinimo” per
daug ištęsti ir netekę kiek sti
lingumo, 
tik jiedu, 
tautiniai 
tebuvo, 
gusios
drabužiais.

Aukštaičių Kadrilius. Nė 
programoje nesakoma, kad tai 
lietuviškas šokis, iš Kadriliaus 
pereinąs i ’Polka. Jo nei var
das nėra lietuvių kalbos žody
no. nei judesiai, ypač tie iškel
tomis rankomis plojimai, nei 
žingsnis, nei “temperamentas”, 
žinoma, nei muzika. Ano me
to lietuviai sakydavo “Dvare? 
kas pa nekas”. Dabar sakytu
me — unijinis, jogąilinis. Rem? 
Ii jo priimtinumą, liaudies šo
kių eilėje, kad jis kurioje Lie
tuvos srityje buvo, priimtas ir 
šokamas, būtų traukimas vir
tinės tokių reiškinių su kuriais 
kovojame, pav... svetimos kal
bos. ..

L Pakellkgjis. Programoje 
vadinamas džiaugsmingu, ener 
gingu. maloniu šokiu, šokamu 
su klumpėmis, šoko šeši vyrai.

Koks, kame, kaip jis būtų 
rinkėjų užrašytas, (jie užrašy
dami autentiškumo nenustati- 
nėja; yra užrašytų ir tikrų ka
zokų). ar toks, kaip dabarti
nis Lingio stilizuotas, choreo- 
grafuotas, jis yra lygiagretė 
ukrainiečių ^Aukštojo Balan
dėlio’’ (Žiūr. “Narodny tanec”, 
“Liaudies šokis”. Maskva 1967)

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, ING.
(LICENSED BY VNEŠPOSYLTORG) 

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 — Tel.: 581-6590-^58L7729
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių pri

statymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvairiausių, au

diniu, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC
Affiliated with PODAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, motociklams, šaldytuvams te
levizijos imtuvams ir Įvairioms kitoms sovietinėms prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR 
gyvenantiems giminėms. Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje Įstaigoje ar betkuriame mū
sų skyriuje.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 
9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:
126 Tilghman Street------

1900 Fleet Street ____
ALLENTOWN, PA. — 
BALTIMORE 31, MO. 
BROOKLYN, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue 
BUFFALO 12, N. Y. - 
CHICAGO 22, IH. — 
CHICAGO, ILL. 60629 
CHICAGO, ILL. 60609 
CLEVELAND 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue 
DETROIT 12, Mich. — ' ‘
FARMINGDALE, N. J. 
HAMTRAMCK, Mich. . 
HARTFORD 6, Conn. - 
LOS ANGELES 4, Calif. 
NEWARK, N. J. _ 
NEW YORK 3, N. Y. 
NEW YORK 3, N. Y 
PHILADELPHIA 23, Pa 
RAHWAY, N. J. — 
SOUTH RIVER, N. J. 
SYRACUSE, N. Y. 13204 
TRENTON 10, N. J 
UTICA, N. Y

— 701 Fillmore Avenue 1...........
1241 No. Ashland Avenue ..........

t — 2608 West 69 Sh-eet ........
— 1855 West 47 Street --......

— 11601 Jos Campau Avenue—....
— Free wood Acres Rt. 9 ......

11339 Jos Campau Avenue 
122-126 Hillside Avenue 7.2.
— 159 So. Vermont Avenue

378 Market Street-____________
— 78 Second Avenue __ -____
— 141 Second Avenue..... ........

631 W. Girard Avenue-----
47 East Milton Avenue -------.-----

41 Whitehead Avenue_____
— 515 Marcellus Street ___

1152 Deutz Avenue -------- ------
963 Sleeker Street __-_______ ,___

435-1654 
342-4240 
467-6465 
895-0700 
486-2818 
925-2787 
376-6755 
771-0696 
365-6780 
363-0494 
365-6740 
2496216 
385-6550 
642-2452 
674-1540 
475-7430 
769-4507 
381-8800 
257-6320 
475-9746 
392-0306 
732-7476
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■ - ' < JONAS A. ŠARKL’S, PH. D.,KAS ČIA DABAR DAROSI?
Visi žinome, kad vis dėlto 

yra tokių žurnalistų, kuriems 
nesvarbu, ką. kiti sakys ar ko
kiomis akimis į juos žiūrės; 
jie tarnauja tiesai ir teisin
gumui, stengdamiesi vįską ob
jektyviai vertinti, nors dėl
to tektų įsigyti ir mirtinų prie
šų. Deja, ne visi turi tiek 
drąsos. Kai kurie, nenorėda
mi įsigyti priešų, bijodami, 
kad drąsus tiesos žodis nepa
kenktų jų karjerai, išsižada 
principų, pradeda kitiems pa
taikauti, viską dirbtinai dailin
ti ir plauti saldžiu vandenėliu. 
Jie nesugeba kritiškai ir ob
jektyviai vertinti reiškinių, o 
rašo tik tuščias panegirikas. 
Tai žudo ne tik žurnalizmą ir 
sveiką kritiką, bet ir tuos vei
kėjus bei menininkus, apie 
kuriuos taip neobjektyviai ra

šoma, juos migdant ant ne
nupelnytų laurų.

Juozas Vąišnys SJ, 
LŽS pirmininkas

■

—Mes nesame vištos, kurios 
padėjusioh kiaušini}, garsiai gi
riasi, kudakuoja... — pareiškė 
vienas Amerikos Lietuvių Ta
rybos veikėjas, atvykęs iš toli
mesnės vietovės į tos organi
zacijos konferenciją Chicagoje. 
Buvo privačiai kalbama pertrau
kos metu apie Altos ir apskri
tai apie informaciją.

— Spauda yra perkrauta skel- 
biminio bei panegirikos tipo 
straipsniais,, kurie veda į viso
keriopą nuosmukį, alina ir 
skriaudžia daugumą skaitytojų 
vis didėjančia ir gausėjančia 
propaganda, vietoje rimtos in
formacijos ar įvykių aprašymų,

Skirgailos vaidintojai Chicagoje, 1972 m. gegužės mėn. 22 d. Iš kairės: Mergos (V. Bilaišytė, N. Spurgytė ir I. 
Blekyte), Oligė, Kijevo bajoraitė (E. Juodvalkytė), ka ys, Ona Duonutė, Lydos kunigaikštytė (D. Juknevičiūtė), 

vienuolis Jonas Skarbekas (Linas Regis), Skirgai a (J. Raudonis), vaidyla Stardas (Alfas Brinką).
V. A. Račkausko nuotr.

i giau, negu Užsienio reikalu mi
nisterijos ar veiksniai. Esamo
mis žiniomis paskiri mūsų po
litiniai veikėjai ne kartą tokią 
aplinkybę yra sėkmingai išnau
doję, o atlikę užduotį nesigyrė 
ir sau neplojo. Tuo tarpu Phi- 
ladelphijos bendruomenininkai 
savo pikniką seimo koridoriuose 
bei šalutinėse salėse garsino 
spaudoje ilgiausiais straipsniais 
iki nuobodulio visiems skaityto- 
janls, visai neproporcingai su at
likto darbo reikšme bei pasek
mėmis.

Jei savigirybos raštai kai ku
riais atvejais yra atleistini, tai 
kai kurių laikraščių redakcijos 
narių bei Eltos direktoriaus ten-

I dentinuos korespondencijos yra 
labai žalingos. Tokiomis reikia 
laikyti Drauge tilpusius apra
šymus apie Philadelphijos LB 
ruoštus politinius seminarus, 
JAV LB Tarybos posėdžius Chi
cagoje ir apie Lituanistikos in
stituto suvažiavima bei ten bu

vusias kai kurias niekines pa
skaitas. Jos nesiderina su kan. 
Adomo Jakšto - Dambrausko, 
prof. Mykolo Biržiškos, Algir
do J. Kasulaičio ir kitų minti- 

[ mis bei vizijomis apie lietuvių 
tautos paskirtį.

Sandūnų parkui paskirs 
2.3 milijonus dolerių

•Jau praėjo 6 metai kai JAV 
Kongresas priėmė bilių, kuriuo 

■ iš “Sandūntų” likučių pietiniame 
Michigano ežero gale įsteigtas 
nacionalinis Indianos kopų par
kas, pavadintas Indiana Dunes 
National Lake Shore. Busimasis 
parkas skaitomas vieninteliu to
kiu parku, kokio kito nėra per 
600 mylių aplinkui Chicagą. 
Parko įrengimas nuolat atidėlio
jamas dėl lėšų stokos. Pagaliau 
Atstovų Bumų vidaus reikalų 
subkomisija priėmė rekomenda
ciją skirti parko įrengimo rei
kalams 2 milijonus ir 300 tūks
tančiu doleriu.

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas LieponįLIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI

FURNITURE CENTER INC.
Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875

Vedėjas J. L 1 E P O N I S
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 

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

nesilaikant visuotinumo kriteri
jaus arba svarbumo bei pirmu
mo gradacijos ir tuo vedant į 
konfliktus. Už jų slepiasi daug 
didesni dalykai ir frontininkų 
atskalos politiniai ėjimai, pažei
džiant /tautinės drausmė# (pa
grindus ir tarpusavio sutarimus 
bei nutarimus, — kalbėjo tas 
atstovas, teigiamai vertindamas 
daugelį korespondencijų ir lie-

STANDAR
FEDERAL!nsured

SAVINGS and LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

tuviškos veiklos aprašymų.
Amerikoje yra išleisti ir vis 

papildomai įstatymai, tvarką 
garsinimus. Pagrindinis jų dės
nis yra tiesa garsinime ir etike
tėje. Komunikacijos priežiūros 
įstaigos neleidžia bet ką garsinti 
giriant be pagrindo ar prasilen
kiant su tiesa. Kai kurie produk
tai, pavyzdžiui degtinė ir ciga
retės, yra visai uždrausta gar
sinti radijo ir TV programose. 
Revoliucijos, reformacijos ir 
staigių pakitimų laikotarpyje 
žinių agentūros bei komunikaci
jos centrai savo raportuose daž
nai įvairiais būdais dėl savo vy
resniųjų ar aukštojo padėtyje 
esančių asmenų utopinių idėjų 
bei siekimų prasilenkdavo su tie
sa ir faktais vien dėl gražios pa
sakėlės. Tokiu būdu didelė dalis 
net valdžios užsakytų oficialių 
tyrimų arba raportų yra reika
lingi antrojo žvilgsnio ir dėme
sio arba kontratyrimo, ypatin
gai apie jų kūrėjų parinkimą, 
šiandien ne tik prezidentūros 
kalbėtojai, bet ir eiliniai piliečiai 
griežtai pasisako prieš tenden
cingumą žiniose, pranešimuose 
ir komentaruose. Yra paaiškė
ję, kad TV režisieriai sufabri
kuodavo ar suorganizuodavo 
dramatiškas scenas tendencin
goms išvadoms. Laikai keičiasi. 
Jei prieš keletą metu vienas lie
tuvis kunigas vis vadindavo ko
munų prototipus hipius bei ji- 
pius naiviais idealistais, tai šian
dien vienas aukštas komunikaci
jos pareigūnas viešai pavadino

mi amžinais studentais, bet ir 
aprašinėdami jas dargi kitus no
ri klaidinti, nes dauguma tokių 
studijų yra tendencingos arba 
niekinės. Geru pavyzdžiu yra 
gerai išgarsintas Los Angeles 
frontininkų studijų savaitgalis, 
kuriame prof. Vardys nupaišė 
dabartinio ok. Lietuvos lietuvio 
bruožus, padarydamas juos pa
našiais į menamo sovietinio žmo
gaus tipą, o dr. Kazickas siūlė 
skelbti referendumą dėl bendra
darbiavimo (su sovietais) klausi
mų. Jau anksčiau savo viena
me straipsnyje pirmojo teigi
mą pavadinau niekiniu. Į tai 
be teigiamų atsiliepimų, susilau
kiau ir kritikos. Akivaizdoje Ro
mo Kalantos mirties Kaune su
sideginant taip pat masinių de
monstracijų, prof. Vardžio tei
gimai tapo daugiau negu nieki
niais, o nežinomo didvyrio mir
tis susideginant Varėnoje pri
mena daug daugiau, negu se
novės lietuvių uždegamas ugnis 
pilaičių, kuriuose skelbiant pa
vojų. Pavojų išeivijai... Keis
čiausiai, kad po šių niekinių stu
dijų rengėjai išleido atsišauki
mą į visus gražių rezoliucijų for
ma. Buv. Kriminalinės polici
jos viršininko parašas po rezo
liucija nepadaro frontininkų se- 
peratistinę veiklą ir dominavi
mo pastangas neįtartinomis.

Mano šeimos draugas adv. 
Norgelevičius mėgdavo teigti, 
kad gerų pietų draugija kar
tais gali teigiamai paveikti dau-

VISKAS ENCYCLOPEDIA LITUANICA’!
Leidžiant LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJĄ buvo įmanoma šiaip taip vers

tis vien iš prenumeratos mokesčio: vieno išleisto tomo prenumerata įga
lindavo leisti sekantį tomą. Su ENCYCLOPEDLA. LITUANICA yra kitaip. 
Nors ir buvo dėta labai daug pastangų, bet toli gražu nesusidarė tiek pre
numeratų, kad būtų užtikrintos bent pačios kukliausios sąlygos jos lei
dimui. Jau I-ji tomą išleidus, aiškėjo, kad vargu ar įsigyvens LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJOS praktika. Tačiau dirbame toliau ieškodami išeities. 
Štai, to tikslo — prenumeratų padaugėjimo — siekdami, pereitą kovo mėn. 
kreipėmės į ENCYCLOPEDIA LITUANICA prenumeratorius prašydami, 
kad kiekvienas surastų bent vieną naują ENCYCLOPEDLA LITUANICA 
prenumeratorių. Deja, atsiliepimas buvo neįtikėtinai mažas.

Vis dėlto vilties prarasti nenorime. Dar karta bandome belstis i visu 
lietuvių duris tikėdamiesi, kad gal kiti LIETUVIU ENCIKLOPEDIJOS 
leidyklos leidiniai pagelbės toliau leisti ENCYCLOPEDLA LITUANICA.

Štai, sandėlyje dar turime Įvairių LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
leidyklos leidinių, kuriuos norime parduoti už aukščiausią pasiūlytą kainą. 
Skelbiame išpardavimą, kuris tęsis nuo š. m. gegužės 1 iki birželio 30 d.

Po birželio 30 d. atsakysime į gautus pasiūlymus.

1. LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 36 tomai, kaina $299.00, siūlau $..... ....

2. VINCO KRĖVES RAŠTAI, 6 tomai ..........  kaina $25.00, siūlau S.........

3. B. Kviklys, MŪSŲ LIETUVA, 4 tomai .... kaina $42.00, siūlau $.____

5. A. Kučas, AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJA

4. K. Jurgėla, LIETUVOS SUKILIMAS
1862—64 METAIS, 720 psl.............. kaina $10.00, siūlau S....... ...

639 psl................................................... .. kaina $10.00, siūlau $.

6. B. Raila, DIALOGAS SU LIETUVIAIS
560 psl................................................... .. kaina $7.00, siūlau $.

O vienuolika kitų leidinių: P. Andriušio raštų I t.. J. Balio — Lietuvių 
dainos Amerikoje, J. šešplaukio — Nemarioji žemė, L. Dambriūno — Lie
tuvių kalbos veiksmažodžių aspektai, St. Santvaro — Atidari langai ir 
Aukos taurė. A. Vaičiulaičio — Gluosnių daina, A. Rukšos versta Enėjidė, 
V. šlaito — Eilėraščiai, A. Kutkaus — Dainininko dalia, Lietuvos žemėlapis— 
kaina $38.00, siūlau $ ...............
VARDAS, PAVARDĖ ..................................................... .................. . ...............

ADRESAS ____________ ____________________ ______________________

Šią atkarpą prašome išsikirpti ir, pasirinkus norimą leidinį bei pažy
mėjus siūlomą kainą, atsiųsti leidyklai: LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 
295 W. Broadway, P. O. Box 95, So. Boston, Mass. 02127.

Pinigų iš anksto siųsti nereikia.
4192 ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO ♦ CHICAGO, ILLINOIS 60632 • 847-1140 

'OFFICE HOURS ♦ Monday, Tuesday, Thursday & Friday, 9 a.m. to 8 p.m. 
Saturday, 9 a.m. to 12 Noon • Wednesday, no business transacted.
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Jau išėjo seniai laukta

JuozėsT 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

deri tokiu adresu:
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St, Chicago, Hl. 60608
V -........ .............—.... ............. — __ jJ

sen. William Fullbright naiviu 
pamišėliu.

Ryškiausiais nesveikos pane
girikos pavyzdžiais buvo spau
doje žinutės ir straipsneliai, ap
rašantieji newjorkiškį Meką. Jo 
sandraugiai ar įprašyti asme
nys per eilę metų įvairiomis pro
gomis, pagal dalyvavimą tam ti
krų sluoksnių uždarose sueigo
se ar numatytų tikslų festiva
liuose, vis pūtė, pūtė ir išpū
tė kaip balioną į padanges. Bet 
tas balionas sprogo pirmame vie
šame pasirodyme gegužės 13 d. 
Chicagoje, šiaip visuomet kul
tūringai publikai nušvilpus ir pa
reiškus vietoje savo taiklias pa
stabas. Garsinamas avangardis
tu arba pirmūnu Mekas kartu 
su rengėjais ir visa avangardis
tų draugija paliko deramoje vie
toje — ariergarde arba užpaka
lyje.

Gėriuosi ir giriu daugelį ko
respondencijų, ypač kuriose spin
di veiklos ar minčių deimančiu
kai. Meteoru nušvito ir paliko 
pasiekiamu žiburiu Hamiltono 
LB veikėjų idėja pirkti ligo
niams lietuviškas knygas vie
toje gėlių. Ta mintis ir geras 
pavyzdys iš trumputės, kuklios 
žinutės be jokių pamokslų jau 
persimetė į kai kurias kitas Ka
nados ir Amerikos apylinkes. 
Daugelis tokių korespondencijų 
kelia lietuviško gyvenimo lygį 
ir veda į visuotiną pozityvią vei
klą.

Kuris laikas frontininkai ku
dakuodami ruošia politinių stu
dijų dienas, savaitgalius, savai
tes. Labai gerai, kad ruošia, nes 
jiems politinio švietimo reikia. 
Tik gaila, kad tose studijose jie 
ne tik patys pasiklysta palikda

NSUREl
Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSA
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

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

mi
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ALFONSAS NAKASAMFITEATRE, NE PAPLŪDIMIUOSE
būsime liepos Antrąją

Metus paankstinta, kad su
taptų su Jaunimo kongresu, IV 
Tautinių šokių šventė jau čia. 
Netoli 60 grupių, 80 ratelių, 
2,000 šokėjų! Iš trijų kontinen-

PIKETUOJA SOVIETŲ 
PARODĄ CHICAGOJE
Nors sovietų meno paroda 

Chicagoje, Fieldo gamtos isto
rijos muziejuje prasideda tik 
nuo šio šėštadienio, birželio 17 
d., bet piketuoti jį pradėta jau 
nuo ketvirtadienio, kadangi tą 
dieną muziejaus* moterų tapy
ba buvo surengusi sovietų 
“svečiams” vaišes, sumėtė- 
damos po $30 nuo galvos. Raū 
doniešiems svečiams priimti 
per visus muziejaus laiptus bu 
vo nutiesti raudoni kilimai ir iš
keltos kruvinai raudonos 
liavos. Sovietai šią parodą 
vadino: “Sovietų Sąjunga: 
nas ir amatai seniausiais 
kais ir šiandien”. Paroda
imanti mažiausiai 4,000 metų 
laikotarpį, tartum tai būtų so
vietų nuopelnas, kad per tą 
laiką menas ir amatai gyvavo.

Iškilmingų pietų svečius prie 
muziejaus pasitiko keli šimtai 
demonstrantų su plakatais, 
protestuojančių prieš sovietų 
įvestą vergiją už Geležinės 
Uždangos, prieš Lietuvos,'Lat
vijos ir Estijos okupaciją ir 
krikščionių bei žydų persekio
jimus.

Kaip Chicago Tribune rašo, 
Krikščionių Gynybos Lygos 
(Christian Defense League) 
direktorius kun. Paul Lind-

pasaulio lietuvių švente;
Jaunimas, jaunimas, jauni

mas. Spauda mūsų mirgėjo jau
nais veidais gerus du mėnesius. 
Prisižiūrėjome į juos, sėdinčius 
ir stovinčius, j ratelį susitvė
rusius, reveransui pasilėnku- 
sitts, sprandus ištiesusius. Visos 
tos spaudos nuotraukos tik juo- 
da-balta, vietomis ne kaip ir iš
ėjusios. G tai, arėhpję; bus kas 
kita. Pražys mėrgaidny rūbai 
daugiaspalviais tautiniais raš- 

atiduotų visas savo jėgas. Patys komunistai, kaip žino-1 tais'. Plaksis vyriricų tautinės 
juostos, šokių ritme' švies tik
ros, gyvos Šypsenos ir kaktos 
rasos prakaito lašais'. Pora va
landų amfiteatro arena banguos, 
siūbuos ir suksis.

žinau, kad mums, žiūrovams, 
sals širdys *tą savąjį jaunimą 
stebint. Kiekvienoje dainą ir 
tautinių šokią šventėje išgyven
davau nepaprastą dvasinį pa
kilimą, pajusdavau, kad mes esa
me didelė jėga. Kai po to išei
davau į gatvę, regėdavosi, kad 
ir kiekvieną juoduką lietuviškai 
galima kalbinti...

Vis dėlto, kai puota paruošta 
iki paskutinės detalės, kai sve
čiai sukviesti, ruošėjus ir kvie
tėjus apima nerimas. Ne dėl 
programos atlikėją, ne. Jie tik
rai suvažiuos, jie tikrai bus. Dėl 
publikos. Dėl tą per spaudą la
bai nuolankiai kviestų svečią, iš 
kurią garantija, kad ateis, deja, 
nebuvo gauta, šį kartą jau ne 
šiaip sau nerimas, o su pagrin
du. Tik prisiminkime pernykš
tę dainų šventę. Baisiai nejauku 
buvo dairytis į tuščių kėdžių lo
pinius šen ir ten. Kur tie tūks
tančiai, galvojai sau, kurie anks
čiau visas kėdes užpildydavo? 
Kazimierinėse ir Tautinėse jau 
visi? Ak, ne. Po šventės spau
doje besišnekant ir besibarant 
paaiškėjo, jog paplūdimys dau
gelį čikagiškių patraukė ir pro 
amfiteatrą jie pravažiavo. Ogi 
dainų šventė tik kas pėrikeri me
tai, ogi tautinių- šokią Šventė tik 
kas penkeri metai, ogi per pen
kerius metus tik dvi didelės šven
tės. Arba tik dvi didelės die
nos per 1,826 dienas;-

Publika iš Los Angeles jau; 
seniai rezervavo vietas lėktu
vuose. Publika iš Bostono, Niu
jorko, Montrealio ir Toronto se
niai apsirūpino atostogomis, kad 
būtų laiko automobiliais nuva
žiuoti, išgyventi, sugrįžti.. Pu
blika iš Detroito ir Cleveland© 
planų nepakeis, jeigu ir 120 laip-' 
snių Fahrenheit© kaitintų. Ir, 
reikia pasakyti, publikos iš toli
mu miestu nebus mažai vien 
jau todėl, kad mūsų vaikai ten 
šoks ir dar kiti vaikai būs" s'usi- 
rinkę"į II Pasaulio Lietuvių jau
nimo kongresą. Tačiau, kaip mes 
bekalbėtume ir beskaičiuotume, 
yra daugiau negu aišku, jog- pu
blika iš kitur amfiteatro nepri- 
pildys. Visi lūkesčiai ir visos 
viltys nukrypsta į čikagiečius. 
Jeigu jūs, sostinės gyventojai, 
panorėsite, tai amfiteatras bus 
sklidinai pilnas. Taip yra buvę

tų jie, iš keliolikos valstybių, 
valstijų, provincijų. Ne veltui 
rengėjai pavadino šventę nebe 
JAV ir Kanados lietuvių, kaip 
tai būdavo praeityje, o Laisvojo

me, kolchozuose nedirba. Jie yra įsitaisę įvairiose valsty
bės administracijos įstaigose, policijoje, žvalgyboje, kon
trolierių ir draugovininkų eilėse, bet ne prie darbo. Jie 
verčia darbininkus lenktyniauti, visą laiką įtemptai dirb
ti, kad kiekvienas darbininkas atiduotų visas savo jėgas.

Rusų okupuotos Lietuvos “tarybinę” valdžią suda
riusieji komunistai pakartos Pravdos įžanginį ir reika
laus, kad ir Lietuvoje žemės netekęs ūkininkas atiduotų 
visas savo jėgas. Lietuviai komunistai metų pradžioje 
pradėjo ruošti dirvą “paskutinių jėgų” teorijai. Nese
niai išėjęs šių metų kovo mėnesio komunistų partijos 
centro komiteto leidžiamas “ideologinis” žurnalas Ko
munistas pradėjo aiškinti partijos nariams apie reikalą 
didinti gamybą. P. Stanikas, ekonominių mokslų kandi
datas, parašė partijos veikėjams ilgą straipsnį, pavadintą 
“Darbo našumo augimas — pagrindinis ekonomijos užda
vinys”. Jeigu jis kalbėtų apie naujų mašinų įvedimą, tai 
galima būtų suprasti ir našumo augimą, bet apie naujas 
priemones ir darbo metodus jis visai nebekalba. Jis nori 
padidinti našumą prie dabartinių sąlygų ir prie dabarti
nių priemonių. Nieko kito nebelieka, kaip spausti pasku
tines jėgas iš darbininko.

Kad komunistai nemoka darbo organizuoti, parodo 
to paties Staniko straipsnis. Jis šitaip komunistams rašo:

“Mūsų įmonėse dar yra nemaža įrengimų, kurie 
nedalyvauja gamybos procese. Antai 1970 metais ne
dirbo 12,2 procentai metalo piovimo staklių, 12,6 
proc. kalimo — presavimo įrengimų, 17,2 proc. lieji
mo įrengimų, 20,6 proc. suvirinimo įrengimų. Iki 
šiol vis dar labai dideli įrengimų prastovėjimai, ku
rių pagrindinės priežastys — vidiniai organizaciniai 
nesklandumai — trūksta medžiagų, ruošinių, deta
lių, įrankių, techninės dokumentacijos ir panašiai. 
(Komunistas, 1972 m. kovo mėn. numeris, 36 psl.).
Jeigu dirbtuvėse trūksta medžiagų, kaip statistikos 

duomenimis pasiremdamas rašo komunistų partijos kan
didatas P. Stanikas, tai ką gali padaryti toje dirbtuvėje 
dirbantis darbininkas? Kaip jis gali padidinti gamybą, 
jei nėra iš ko tos gamybos didinti; jeigu ne tiktai trūksta 
medžiagų, bet nėra reikalingų planų ir nurodymų, koki 
tie gaminiai turi būti?

Komunistai apie ūkio reikalus' neturėjo jokios nuo
vokos. Jie mokėsi politikuoti, daugiau nieko. Bet pačioje

Komunistas - didžiausias darbininko 
išnaudotojas

Prancūzijos, Anglijos ir Vokietijos komunistai pra
eitame šimtmetyje skelbė, kad jie' stengiasi sumažinti 
darbininkų darbo valandas, gauti jiems didesnį atlygini
mą ir sudaryti sveikesnes darbo sąlygas. Šiandien komu
nistai siekia priešingu tikslų. Kai pasiskaitai komunis
tų valdomos Rusijos spaudą ir paskutiniais 50 metų įves
tus potvarkius, “komunistiniame rojuje” šiandien darbi
ninkai yra labiau išnaudojami, negu bet kuriame kapita
listiniame krašte.

Kas įdomiausia, kad darbininkų išnaudotojais tapo 
komunistai, kurie prieš 50 metų toje pačioje Rusijoje 
kvietė darbininkus aukotis, kovoti prieš naujai įvestą 
demokratinę santvarką,' prieš veikiančius įstatymus ir 
buvusios vyriausybės potvarkius. Rusijos darbininkai 
padėjo komunistams pagrobti valdžią ir įsistiprinti joje,z 
o dabar tie patys komunistai darbininkus labai žiauriai 
išnaudoja. Rusijoje komunistai neturėjo jokios nuovokos 
apie krašto ūkio reikalus, bet jie pagrobė dirbtuves, pre
kybos įstaigas, bankus ir viską nugyveno. Kai ištuštėjo 
sandėliai ir užsidarė suvalstybinti bankai, 1 tai krašte 
prasidėjo didžiausias badas. Žmonės piktinosi komunis
tais ir pradėjo juos vyti laukan, bet jie beginklius gyven
tojus žudė ir įsistiprino valdžioje. Joje jie ir šiandien te
besėdi, žmonių nerinkti ir jokių krašto gyventojų įgalio
jimų neturintieji.

Praeitais metais Rusijos komunistų partijos vado
vybė prižadėjo krašto gyventojams duoti daugiau mais
to. Prižadėti lengva, bet duoti jau daug sunkiau. Praei
tais metais maisto krautuvės pasiliko tokios pustuštės, 
kokiom jos ir buvo užpraeitais metais. Maskvoje leidžia
mas komunistų partijos centro komiteto organas Pravda i 
tuo labai susirūpinęs' ir šiais metais. Jie negali pagerėti, į Rusijoje jie buvo prasti politikai. Jie nepajėgė įtikinti
nes krašte nėra reikalingo maisto, o kas svarbiausia — 
nėra specialistų maistui paruošti. Gegužės Pravda šitaip 
rašo:

“Kad garbingai būtų išpildomi planai ir pasiža
dėjimai mėsos, pieno ir kitų produktų gamybos sri
tyje, kolchozų darbininkai privalo dirbti didesne 
įtampa, pilnai atiduodami savo jėgas”.
Komunistai įvedė lenktyniavimą ne tiktai pačioje 

Rusijoje, bet ir rusų okupuotuose kraštuose. “Tarybinės” 
Lietuvos komunistai taip pat įvedė įvairausius lenktynia
vimus, bet to neužtenka. Maskvoje leidžiama Pravda jau 
pradėjo reikalauti, kad kiekvienas kolchozo darbininkas

i krašto gyventojų daugumos ir gauti gyventojų manda
tą kraštui valdyti. Rusijoje valdžią jie pagrobė pervers
mu, nuversdami demokratinę Kerenskio vyriausybę. 
Valdžioje jie moka jėga laikytis, bet krašto ūkio sutvar
kyti nepajėgia. Stalinas ūkio specialistus šaudė, Brež
nevas spaudžia paskutinį prakaito- lašą ne tiktai rusiš
koje dirbtuvėje, bet ir valstybiniame dvare'.

“Tarybinės” Lietuvos komunistai seka rusiškų bro-’ 
lių pėdomis: išnaudoja darbininkus labiau negu rusai. 
Jie iš anksto ruošia straipsnius “ideologiniuose” žurna
luose, kuriuose aiškinama, kodėl lietuvis darbininkas 
privalo atiduoti paskutines savo jėgas ne tik- kolchoze,' 
bet ir kiekvienoje dirbtuvėlėje.

vė- 
pa- 
me 
lai- 
ap-

strom pareiškė, kad tokios pa
rodos rengimas Amerikoje yro 
Konstitucijos pažeidimas, ka
dangi paroda turi tikslą parem
ti priešą moraliai ir materia
liai' Parodos pajamos papildo 
doleriais bolševikų, iždą, iš ku
rio yra apmokami Šiaurės Viet
namu! siunčiami ginklai. Nuo 
lietuvių kalbėjęs Jonas Jasaitis 
pasakė, kadį “mes neprotes
tuojame prieš meną, o prieš 
kultpriniuš mainus su sovie
tais”, kadangi sovietai puošia
si svetimomis plunksnomis: 
prisiplėšę iš pajungtų ir pa
vergtų tautų jų kultūros lobius 
dabar nori pasauliui rodyti 
kaip savą sovietini meną. Kiti 
kalbėtojai pareiškė, kad dau
gumas tų parodos eksponatų 
yra paimti iš bažnyčių ir cerk
vių, kurias bolševikai šventva 
giškai apiplėšė, paversdami 
sandėliais ir šokių salėmis.

SKAITYK "■ NAUJIENAS ° - 
JOS TEIKIA GENIAUSIAS, 

TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

UŽSAK/KITĖ DABAR
GERIAUSIĄ DOVANĄ

< VINCAS ŽEMAITIS

Lietuviški vandenvardžiai 
ir pilkapiai

Nuo Vyslos iki pat Maskvos
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Daug labiau Tėvas, kuris duoda iš dan
gaus, duos gerąją dvasią tiems, kurie Jį 
prašo” (Luko II — 9, 10, 13). O jūsų vadai 
tremtyje teprisimena visuomet seną loty
nišką priežodi: guta cavat lapidein non vi 
sėd sepe gadendo . (Liet, būtų: Lašas po 
lašo ir akmenį pratašo).

Atsisveikinant, aš išdrįsau paprašyti vi
zitinės kortelės. Jis Įdėmiai pažiūrėjo ir 
nusišypsojęs pasakė: “Tai... (ir pabrau
kęs ranka per barzdelę visa yra laikina, 
ir neturi reikšmės, svarbu tai, ką mes kal
bėjome ir aptarėme. Gruess Got!”

11 (skyrius)

Būtų dar daug ką pasakyti, bet šios stu
dijos apimtis, kaip brošiūros, verčia eiti 
prie galo. Stengsiuosi, kiek galint, trum
pai ir glaustai baigti. Pirmiausia man rū
pėjo išaiškinti lietuvių tautos etnines že
mės, išeinant iš jos proistorės ir tuo sekant, 
surasti ir suprasti Visatos Kūrėjo istorijos 
eigoje jai skirtą misiją. Dėl laiko ribotu
mo, tai vykdžiau fragm'entinėje formoje, 
siekiant surišti praeitį su dabarties ir atei

ties uždaviniais bei aspiracijomis.
Visai netikėtai atėjęs, tartum kieno tai 

pasiuntinys, nepažįstamas, neišaiškintas, 
plačios erudicijos katalikų dvasininkas, 
kuris pokalbyje paryškino, tartum, nu- 
smaigstė gaires į svarbesnius lietuvių tau
tai siekius. Būtent, kad pavergtai tautai 
nėra aukščiausiu tikslu politinė nepriklau
somybė, pirma jos turi eiti dvasiniai religi
nis savarankumas — laisvai, ne pagal sve
timųjų įsakymus ir doininaciją. bet pagal 
kiekvienai tautai įgimtas ir jos praktikuo
jamas tradicijas tai vykdyti, prisilaikant 
jos būdo, papročių ir tikėjimo teisių. Ant 
jų turi remtis tauta, panašiai, kaip pa
vienis asmuo remia savo žmogiškąjį aš, 
anot Vydūno — būti sau žmogumi, su ne
priklausoma nuo kitų tautų politine laisve 
— gyventi ir kurti.

Girdėta, bet jo pabrėžtinai pasakyta 
evangelijos ištarmė: “prašykite ir bus jums 
duota. .. Dar labiau Tėvas iš dangaus duos 
gerąją dvasią tiems, kurie jį prašo”, dabar 
man sušvito daug aiškesne ir platesne pras
me. Juk, iš tiesų, kas iš širdies gilumos ko 
nors prašo, siekia, jis turi vilties tai atsiek
ti. tikėjimo tai gauti... Taip begalvojant, 
man prisiminė, atrodo, menkas, bet kar
tais stebinąs pavyzdėlis, kad štai ir šią 
brošiūrą beruošiant. Jautėsi minčių stoka, 
bet buvo didelis noras bei galvojimas rasti 
ką nors reikalingo savo dėstomai tezei pa
remti. Ir taip beieškant, štai žiūrėk, visai

netikėtai toj, ar kitoj skaitomoj knygoje 
ar prietiky tai, tartum, savaime atsirado. 
Psichologas tai pavadintų savo rūšies tele
patija.

Man rodos, kad vienas iš pagrindinių 
uždavinių, kurį- Kūrėjas lietuvių tautai 
bus pavedęs, tai'išsaugoti'amžių sąvartoje 
savąją kalbą. Ką lietuviai su neįprastu 
stropumu Įvykdė ir kuone pirmykštėje, 
pradinėje formoje, nežiūrint ilgame kely
je didelių aukų, ją atnešė prie lyginamųjų 
kalbų “Babiloirijos bokšto”. Ne veltui 
prof. A .Voldemaras saVd' studijoje: “La 
Lithnanie et šes* problėnies” yra pasakęs, 
kad lietuvių kalba laukia mokslininkų, ku
rie ja remdamiesi atkašią1 afmžhi gūdumo
je paskendusius žmonijos senųjų kalbų ir 
senos proistorės lobius.

Tenka prisiminti žymaus prancūzo; ly
ginamųjų kalbų prof. Meillet žodžius: “Kas 
iš žmonių lūpų nori išgirsti aidą kalbos, 
kokia kadaise indoeuropiečių kalbėta, tas 
tevyksta ir pasiklausb (kalbant) lietuvių 
ūkininką”. Laisvosios Šveicarijos kalnų 
sakalas dr. J. Eretas, iš jos aukštumų sa
vanoriu nusileidęs į Baltijos pajūrio ly
gumas. supratęs lietuvių kalbos dvasią ir 
ją pamilęs, davė aliuzijų,- kad (ai kalba, 
kuria kalbėjęs pirmasis žmogus Europos 
Bojuje. (Žr.: Įžang. pastabos).'

Antroji dar svarbesnė, turėjusi ir iki 
šiai dienai turinti lemtingos reikšmės lietu
vių tautos likiminiam išsilaikyme, yra re

ne kartą praeityj e,_ taip gali ir 
turi būti IV Tautinių šokių šven
tėje. Tiesa, man, dažnam Čika
gos svečiui, dar niekada nepasi
taikė, kad ten viešint liepos pra
džioje būtų vėsus ir gaivus oras. 
Kaip tik temperatūra vis sukda
vosi apie devyniasdešimtį ar šim
tą ir drėgmės procentai su tem
peratūros skaičiais beveik su
tapdavo. Nieko geresnio nesiti
kiu nė dabar. Bet gi nebe tie 
laikai, kai mūsų šokėjai ir dai
nininkai amfiteatruose" ir halė
se alpdavo nuo karščio. Dabar 
bekaršta ir betvanku tik iki am
fiteatrą pasieki, o viduje jau 
dirbtino vėsinimo sistema visai 
pakenčiamai savo paskirtį at
lieka;

žinau, kad- čikagiečiai esate 
:patys lietuviškiausi ir gerai su
prantate masinių sąskrydžių, 
kaip ši Tautinių šokių šventė, 
reikšmę, žinau, kad daugelis jū
sų būsite pačioje šventėje ir ki
tuose su šventė' surištuose po
būviuose. žinau taip pat, kad' 
dalis jūsų, vis dėlto, labai no
rėsite pasitraukti į paplūdimį, ar 
į užmiestį, į gamtą.- Tai į jus, 
kurie neapsisprendę; čia apeliuo-' 
j u; N evažiuokite liepos 2 dieną" 
f pa^ūdimį nei į-užmiestį, o at-' 
važiuokite į jums gerai žinomą 
Halsted'gatvę-prie 42-sios gat
vės, į International Amphithea
tre. Ten tikrai susirinksime at
stovai iš viso pasaulio. Ten, kar
tu su jumis, čikagiečiais, išgy
vensime iki šiol pačią didžiausią 
Tautinių šokiui šventę.

I GERESNE UŽ GRYNUSI PINIGUS AR BETKOKĮI DALYKĄ
Į SPECIALAUS RUBLIOI CERTIFIKATAI
Į Jie yra geriausia dovana.Į intertrade Express Corp, saky- I da v o Jums anksčiau, o dabar tai I patvirtina Jūsy giminės —
Į Su jais jūsų giminės gali gau- I tiką UK jie nori už dali regu- I lianos kainos. Yra. tas pat kaip I įeiti į krautuvę su 100 dol. ir nu- I pirkti ten prekių už 200 ar 300 I aoL netgi daugiau.
į Pilnai garantuoti ir apdrausti. I Tik JNTERTRADE EXPRESS I CORP, duoda Jums greičiausią I patarnavimą. Certifikatai yra I pristatomi i jūsų giminių na- I mus per apie 3 savaites. Spe- I cialaus Rublio kaina yra $2.35.
I Jokių primokėsimų nėra. Jūs 

galite siųsti bet kokią sumą.
Į Reikalaukite musų veltui siun

čiamų iliustruotų katalogų.
UŽSAKYKITE DABAR 

UŽSAKYKITE' TIK PER

1NTERTRADE
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street 
Fifth Floor

NeW York, N. Y. 10010
I Tel. 982-1530

ŽVARBU DĖL" AUTOMOBILIŲ
Tik trumpam laikotarpiui garan- 

Į tuojamas greitas pristatymas.
L Ilgai lauktas, visai

ZHIGULI VAZ 2101
. MOSKV1TCH 412 IE.

Liuksus modelis
L MOSKV1TCH 408 IE

ZAPOROZHETS ZAZ 966 ,

naujas 
$3275.00

$3275.00 
$3009.50

$2ūl±50
Yra tik labai ribotas kiekis. To
dėl paskubėkite. Užsakykite 

dabar.
Svarbu dėl a part me n t g.

Reikalaukite mūsų, specialių 
biuletenių.

,♦ Mes turime 23 metų patyrimą 
. šiame biznyje ir daug tūkstančių 
i patenkintų klijentų.

liginiai dvasinė jos paskirtis. Lietuviai ne
buvo stabų, nulipdytų balvonų, aukso ver
šių, ar kokių Įsivaizduotų slibinų garbinto
jai. ‘ Tai buvo tauta, nuo amžių misticiz
me paskendusi, Pasaulio Kūrėjo sudvasin
tos, paslaptingos gamtos reiškinių garbin
toja. Jei šiandien mes, kaip krikščionys, 
suprantame Pasaulio Kūrėją iš visos beri
bės visatos nuostabių, jokiu žmogišku pro
tu neišaiškinamų reiškinių, jėgų, šviesos 
modeliacijų ir L t, kurios pačios savaime 
be pirmapradės priežasties atsirasti, susi
kurti negalėjo, kaip negali pats savaime 
susikurti savo varsomis ir vaizduote mus 
žavintis dailininko paveikslas — tam rei
kėjo žmogiškos esybės vaizduotės. Taip 
lietuviui (pagoniui) atrodė, kad visoje 
gamtoje slypi dieviškoji esmė, tuo ar kitu 
būdu save pareiškianti ir turinti ryšio sū 
pačiu žmogumi, atseit, dvašids gilūtnoje 
jis buvo panteistas. Jam šventa buvo die
vų garbei pašvęsta slaptingai ošianti giria 
ir upė, savo skaidriuoju vandeniu gaivi
nanti, amžinai tekanti jos srovė. Tai ūkų 
pavidale pakylanti dangun (debesiri)*, tai 
vėl gausiu lietum, sniegu, ar kruša grįž
tanti žemėn. Ir tas šimtametis, plačiašakis, 
(virtuolis ąžuolas, kurio paūksmėje ruse
no dievų Į žemę atneštoji Amžinoji Ugnis, 
kaip simbolis fizinės ir dvasinės šilimos, 
viską skaidrinanti, paverčianti gamtos 
gyvybę, taip ir patį žmdgų, tos pat moti
nos žemės 'pelenų saują, o jo dvasią nuke-
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lianti į naujo pomirtinio gyvenimo dau
sas... (

Savo širdies gilumoje lietuvis' suprato 
lietuvybės esmę, jos ilgėjosi;.. Lietuvos 
karalius Mindaugas su savo visu dvaru pa^- 
reiškė tikroje, neiškreiptoje evangelijos 
tiesoje jai savo pagarbą. Bet šėtonas; gun- 
dęš Kristų savo didžiosiom pasaulio tušty
bėmis, nesnaudė, ir Mindaugas žuvo, lie
tuvių tautos nelaimei, — iškreiptos; falsifi
kuotos evangelijos skelbėjų bei pasekėjų 
pinklėse.

Karalius Gediminas, kuris iš tikrų ti
kinčiųjų vienuolių pažino Kristalus dieviš
kosios evangelijos dėsnius, sutampančius 
su jo pagoniškojo tikėjimo dorovinėm tie
som,- panoro tapti krikščionim, liet, šėto
no pinklėse aiškiai pamatęs to skelbiant© 
ir peršamo tikėjimo profanaciją , atvirai 
pasali, kad jo valstybėje visiems tikėji
mams yra pakanta ir lygybė ir kad “mės 
(lietuviai) garbiname Dievą pagal saVo 
apeigas ir visi turime vieną Dievą”. O ad
resu kryžiuočių, apgaulės apsiaustu atžy
mėtu kryžium, kad nuslėpus savo nedory
bes, pasipiktinęs pasakė: “Ką jūs man kal
bate apie krikščionis? Kur atrasime dides
nių skriaudų,- didesnės neteisybės, smur
to, nedorumo ir turto gobšumo, jei ne tarįi 
krikščionių žmdfiių; o ytphč taip tų, kurie 
dedasi dorais vienuoliais, kaip, pavyzdžiui, 
kryžiuočiai, tačiau kurie daro visokį pik
tą.” (Žr. “Gedimino laiškai”).



DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ NOSIES 

IR GERK L« S U GOS 
PRITAIKO AKINIUS

285S W. 63rd STREET
Ofiso teUf.: PRe>p«ct £3229
Rezid. telefu WAlbrook 5-5076

Kasdien nų<? 10 iki 12 vaL ryto, 
quo 7 iki 0 vai vak. Tree, uždaryta.

Rra. tel. 239-4683

OR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINi CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

tei ne^siliepia, skambinti 374-8012

Talafj PRoapoct. 8-1717

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. C K. BOBELIS
IR

DU B. B. SE1T0N
iHKSTŲ IR iLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA -------
Telef. 69S0533

Fox Valley Modlcai Cantor 
860 Summit St.

ROUTE M. ILGIN. ILLINOIS

DR- PET8R BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON

2434 WEST 7let STRUT
OflMs: HEirtloek 44849

Rszid.tM8.2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniai* ir ketvirtad. 1—7 val.. 
zntrad-' penktadisnj nun 1—5. treč 

ir tested tiktai snsiteruz

Roz.: G! 8-0873

DR. W. EIS1N - EISIMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGUA 

6132 So. Kadžio Ave^ WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia. skambinti Ml 3-0001.

DR. NINA KRAIKEI- 
KRIAUCEUŪNA1TE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA >2670.
Neatsiliepus — skambinti 

4714)225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tai.: HE 4-1818 arba RE 7-9708 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. L MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

RIVIERA BEACH, FLA.
Juodųjų valdžia

šis miestas yra puiki pajūrio 
vietovė prie k,elio Nr. 1, kiek 
į šiaurę nuo West Palm Beach. 
Miesto ribose, Singer saloje yra 
vienas iš puikiausių pajūrių ant 
okeano kranto su maudykla, kur 
išmiklinta sargyba prižiūri, kad 
su tais kurie maudosi, neatsi
tiktų nelaimės, ypač audringes- 
nėmis dienomis. Už tai tame pa
jūryje niekad lankytojų netrūks
ta. Ten pat multimilijonierius 
Jonas MacArthur turi pasista
tęs prabangų viešbutį, kur ir 
pats gyvena ir varo savo platų 
biznį, šis turtuolis skaitomas 
trečiuoju asmeniu turtingųjų 
tarpe Amereikoje.

šiame nedideliame ir dar jau
name mieste, kiek į vakarus už 
geležinkelio bėgių, jau kaip ir 
lauke, yra įsikūrusi juodųjų ko
lonija. Beveik visi jie gyvena 
toje kolonijoje. Kitur mieste 
jų kaip ir nesimato. Apylinkėje, 
ypač gretimame W. Palm Beach, 
yra daug statybų, tai ten dau
guma jų gauna darbus. Mote
rys dirba kaip patarnautojos mi- 
lionierių saloje Palm Beach ir 
kitur.

Mieste priskaitoma apie 16,- 
000 gyventojų, gi juodųjų neto
li pusės. Pastarieji gyvena su
sispaudę nedideliuose namuose, 
vaikų turi labai daug ir jauni
mo prieauglis didelis.

Prieš keletą metų į miesto ta
rybą buvo išrinkti keturi juodie
ji ir tik vienas baltas. Pavasarį 
vėl buvo rinkimai ir už juodų
jų perrinkimą straipsnius rašė 
net vietos dienraštis, pasisaky
damas, kad tarybos narių skai- 
čiuje-yra inžinierių, daktarų, tai

jie ir miesto reikalus sugebės 
tinkamai ir teisingai tvarkyti. 
Tai balandžio 4 dienos rinkimuo
se niekas nesistengė savo bal
sais juoduosiuos prašalinti ir 
baltuosius išrinkti.

Prieš kurį laiką City Clark 
vieta buvo laisva ir ta vieta bu
vo paskirta Adai Reed. Balan
džio rinkimuose į minimą vietą 
savo kandidatūrą išstatė balto
ji Thelma Carrano ir rinkimus 
laimėjo. Po prisaikdinimo iš
rinktoji negavo City Clark dar
bo, o tik dalį su atlyginimu $25 į 
mėnesį. Pralaimėjusi rinkimus 
Reed, juodoji, buvo palikta sa
vo vietoje su atlyginimu $9,500 
metams.

Nūkentėjusią ginti susidarė 
komitetas su atsargos jūrų ka
pitonu priešakyje. Nukentėjusi 
taipgi teisme iškėlė bylą prieš 
tarybos narius.

Vėliausiomis žiniomis keturių 
juodųjų balsais prieš vieną bu
vo prašalintas balsasis miesto ad
vokatas ir valstybės gynėjas, 
kuris ten dirbo nuo 1968 m. ir 
turi kontraktą iki 1973 metų, 
žada teisme kelti bylą.

Kalba, kad juodieji nori pra
šalinti visus baltuosius iš mies
to administracijos ir sudaryti 
grynai juodųjų valdžią.

Mieste yra įsikūrę keletas ir 
lietuvių šeimų — Babrauskienė, 
Buivydienė, o Jocius iš Toronto 
yra užpirkęs ar nupirkęs trijų 
būtų apartmentą. Nesenai į Flo
ridą atvykęs p. Jokūbaitis ne
toli multimilijonieriaus Mac- 
Arthur viešbučio prie pajūrio 
statosi sau puikią rezidenciją. 
Mieste ir apylinkėje, žinoma, 
yra ir daugiau lietuvių.

M. Tamulėnas

Lojolos universitetas 
gavo $7,000,000 dovanų

Jėzuitų universiteto Lojolos 
kancleris kun. James Maguire 
pranešė, kad Amerikos ligoni
nių aprūpinimo korporacijos 
įsteigėjas ir jos pirmininkas 
Foster G. McGaw užrašė šiam 
universitetui 7 milijonus dole
rių. Už tai universitetas savo 
ligoninę pavadinsiąs vardu 
Foster G. McGaw Hospital of 
Loyola University of Chicago. 
Kancleris pasakė, kad Lojolos 
universitetas tarp 1970 ir 1975 
metų turi sukelti $100 milijonų 
kapitalą.

McGaw iki šiol bažnyčioms, 
privačiai išlaikomoms mokslo 
institucijoms ir sveikatos glo
bos ‘centrams jau yra aukojęs 
$40 milijonų. .

keturių anglų pasiektą rekor
dą suryti 100 jardų makaronų 
per 94 sekundes.

Australai kimšosi makaronus 
į burnas nuo didelio padėklo, 
padėto vienoje karčiamoje ant 
trijų pėdų platumo stalo. 
zą-fw-

TAVARĖS. — Floridoje buvo 
suimtas vietinis 62 m. šerifas ir 
apkaltintas vieno kalinio, negro 
sumušimu, nuo ko tas kalinys 
mirė daboklėje.

Susirinkimų ir pr’engimų
PRANEŠIMAI

z---- —=^- —...
GRADINSKAS

ĮŠSIRINKIT:

VĖSINTUVŲ 
49 MODELIAI

2512 W. 47 ST. — F R Al 998

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!
L į

i PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA -------
R. Ž E R t N A S

Į2047 W. 67th PL WAibroek 5-8063

Apsirijimas
Keturi italų kilmės austra

lai paėmė naują pasaulinį 
(makaronų valgymo) rekordą, 
surydami per 42 sekundes 100 
jardų makaronų. Tuomi jie 
sumušė ligšiolinį 1967 metais

— Žemaičiu Kultūros Klubo pusme
tinis susirinkimas įvyks trečiadienį, 
birželio 21 d. 7:00 vai. vak. Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St. Nariai 
kviečiami atsilankyti ir aptarti klubo 
reikalus. Išgirsite pikniko raportą ir 
užsimokėsite duokles. Po susirinkimo 
bus vaišės.

Rožė Didzgalvienė, rast

— Amerikos Lietuviu Piliečiu Pa
šalpos Klubo pusmetinis susirinkimas 
įvyks sekmadieni, birželio 18 dieną 
1:00 vai. popiet Hollywood svetainė
je, 2417 W. 43rd St. Nariai malonė
kite'atsilankyti.

Rožė Didžgalvienė, rašt

MARY DANOUSKIS

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI ’NAUJIENAS"

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės Ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Avs. — 584-1220

GUŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GRLINYČIA 
2443 WEST 63ro STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 84)834

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

vita 2533 W* 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-4

* 4^ * 1410 So. 50th Ave., Cicero
■ Telef.: TOwnhaU 3-2108-4
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRJSTĄS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. Tel. 737-5149 
Tikrina skis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SElBUTiS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

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

Ofisas 2750 West 7]st St.
* Tek: 925-3298

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

uždaryta.
Rax. t*L: WA 54099

| MOVING
Apdraustas perkraustymaa 

iš jvairiy atstumu.J ANTANAS V4LIMAS
I 823 West 34 Placa
į T»L: FRontiar
*•-. .-^,1 -i....... ’

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuvių 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 
t ' j

Suvalkiečių Dr-ja
Chicagos Lietuvių Suvalkie

čių Draugijos susirinkimas įvy
ko gegužės 6 d. Hollywood sa
lėje, vadovaujant pirm. Leo
nui Vasilevui. Mirusi narė Ra- 
zalija Pranskus buvo pagerbta 
tylos minute, o šeimai išreikš
ta gili užuojauta.

Nutarimai ir valdyb.os pra
nešimai priimti vienbalsiai.

Hollywood salėj surengtas 
vakaras Šokių šventei param- 
ti praėjo gražiai, nors svečių 
buvo nedaug, bet pelno liko. 
Viso paskirta 115.51 dol. šiai 
šventei, kad tik ji gerai pavyk
tų-

Motinos Dienos gąrb.ei pikni
kas. irgi, pąyyko, nors smarkus 
Ketus lijo. Svečių buvo nema; 
žai ir visi, draugiškai linksmi
nos, grojant J. Joniko orkest
rui. Kopti si joj buvo L. Vasile
vas, M. Radžiukynas,. K. Stukąs 
ir visa valdyba.

Tėvų garbei piknikas įvyks 
birželio 18 d. Kay sodyboj, 8236 
S. Kean Avė., prieš Lietuvių 
Tautines Kapines. Gros Joni
ko orkestras. Bus įvairių gėri
mų ir užkandžių.

Sekantis Di’augijos susirįųjki- 
mas įvyjes penktadienį birželių 
23 (į. 8 vai. yak. Hollywood sa_- 
lėje, 2417 W. 43rd St.*

Ona Švirmickas

Gyv. Cicero, Illinois

Mirė 1&72 m. birželio mėn. 15 dieną, 6:55 vai. vak., sulaukusi 72 
metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 58 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Julia Moroskey, žentas Anthony, sūnus 

Frank Chesus, marti Gloria, 7 anūkai, 2 proanūkai, 4 seserys — Agnes 
Ribes, Josephine Kuchinskas, Mildred Swanson ir Roselle Rorke bei 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Šeštadienį, birželio 17 dieną 6:00 vai. vak. kūnas bus pašarvotas 
Petkaus ir Sūnaus koplyčioje, 1410 So. 50th' Avenuė, Cicero. I1L

Pirmadienį, birželio 19 dieną 10:00 yaL ryto bus lydima is koply
čios į Šv. Antano parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojama Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse'.

Visi a. a. Mary Danouskis giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę, lieka:
Duktė, $ūnus, seserys, giminės.

* ■ • -* t“ > r

Laidotuvių Direktoriai Petkus ir Sūnus. TeL 863-2108.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DLMIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGAolij

LAIDOTŲ VI Ų DIREKTORIAI:

BERNICE BARTASIS
Gyy. Hot Springs, Ark. Anksčiau gyv. Wesmont, Ill.

Mirė 1972 m. birželio mėn. 14 dieną, sulaukusi 73 metų amžiaus. 
Gimusi Lietuvoje.

Paliko nuliūdę: 2 sūnūs — Frank, jo žmona Angeline ir Edward, 
jo žmona Jacqueline, 5 anūkai, 2 proanūkai ir kiti giminės, draugai 
bei pažįstami.
' * - T ‘ — s -

Velionė buyo ųašlė mirusio Frank.
Kūnas pašarvotas Toon Funeral Home, 109 N. Cass Ave., West

mont, Illinois^
šeštadienį, birželio 17 dįęną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koply

čios į Holy Trinity (Westmont, Ill.) parapijos bažnyčią, o po gedulin
gų pamaldų bus laidojama Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Bernice Bartašis giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą. * • • F

Nuliūdę lieka:
Sūnus, giminės.

Laidotuvių Direktorius Paul Toon. Tel. 968-2262.

DOVYDAS P. GAIDAS GERAI D AS F. DAIM1D
46(95-07 Se. HERMITAGE AVENlT?

Teį: TAri« M741rW42

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0.440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPIA

AMBULANCE 
PATARNAVO 
MAS DIENA 

IR N AK T!
t

TURL^E 
KOPLY^

VISOSE MJESTC 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LTFUAN1CA AVENUE. Phone: YArus 7-3401

BUTKUS - VASAHIS
1446 So. 50th Ava, Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

L

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

V. T u mos o n is, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71 »t STREET 
Ofise telef.- HEmiock 4-2123 
Rezid. tele.’.. Glb»on 8-6195

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

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Bap 
dažai. Speciali pagalba Jojom; 
(Arcb Support*) ir t. L

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

Telef.: PRospect 6-5084

PRANAS ŪSELIS
Mūsų mylimas vyras ir tėvas mirė 1972 metų gegužės mėn. 12 

/iieną ir palaidotas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.
Velionis Pranas Ūselis negali atsidėkoti tiems, kurie suteikė jam 

paskutinį patarnavimą ir palydėjo jį į amžinybės vietą. Todėl mes, 
atmindami jį ir apgailėdami jo mirtį, dėkojame giminėms, draugams 
ir pažįstamiems, atvykuriems i šermenis, atsiuntusiems gėlių, auko
jusiems mišioms ir pareiškusiems užuojautą žodžiais, laiškais bei per 
spaudą, ir palydėjusiems į kapines.

Dėkojame Sv. Kryžiaus parapijos gerb. kun. Mikolaičiui už su
kalbėtą rožančių koplyčioje, taip pat kun. Stasiui už atlaikytas gedu- 

’ lingas pamaldas, pamokslą ir* palydėjimą į kapines. Dėkojame daly
vavusiems kun. šeštokui, kun. Marčiulioniiii ir kun. Dėmikiui, A. 
Braziui už giedojimą bažnyčioj ir vargonininkui muzikui Armonui.

L Dėkojame Laidotuvių Direktoriui Geraldui Daimidui už manda
gų ir tvarkingą patarnavimą.

Dėkojame karstanešiams. nunešusiems jį į amžinojo poilsio vietą, 
ir visiems > laidotuvėse dalyvavusiems giminėms, draugams bei pa- 

> žistamiems.
O Tau, mūsų mylimasis, sakome: — Ramiai ilsėkis šaltojoj že

melėj.
L Nuliūdę lieka:
L Žmona ir duktė.

-wowwf BULL LJI

PETRAS BIELIŪNAS I
4348 So. CALIFORNIA AVE. Pljone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDJIINAS
3319 S.9. LĮTUĄNLCĄ AVE. Tel.: YAros 7-1136-1.139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

242$ WEST ,69th STREET REpublic 7r1213 !
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672 !’
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 Sq. HALSTĘL) STREET Phone. Y Ards 7-1911

LEONARD BUICAUSILkS IR SŪNUS I
I 

10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2Z28 j 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228 ‘
->nuth Holland, Illinoia
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KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI J TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS 
UŽSIENIO ŠOKĖJŲ PASIRODYMŲ IR TALENTŲ VAKARĄ

HELP WANTED — MALE
Darbininkų Reikia

HELP WANTED — MALE
Darbininkv Reikia

KURIS ĮVYKS LIEPOS MEN. 1 D, 8 V AL. VAK. MARIJOS AUKŠT. 
MOKYKLOS SALĖJE, LIETUVIŲ PLAZOJE, CHICAGOJE

SPAUSTUVEI REIKALINGAS 
DARBININKAS

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

Darbo dienomis prašome kreiptis į administraciją nuo 9 vai.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

Programoje: Lena Valaitytė — Vokietijoje išgarsėjusi populiarios! 
muzikos dainininkė, Liaudies Instrumentų Ansamblis “Gintaras” 
iš Montrealio, Studenčių Kvartetas “Rasa” iš London, Ont., Šo
kėjai iš Muencheno. :

Bilietus galima įsigyti “Marginiuose”.

ryto iki 4 vai. po pietų. Telefonuoii prašome HA 1-6100, o rašy
ti tokiu adresu:

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

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

LPL Tautinių Šokių Šventės Rengėjai
T R U M P A I

Padidinamos pensijos
Senato finansų komisija šio 

birželio 13 diena nubalsavo skir
ti 17.6 milijonu sumą labdarai 
išplėsti ir Socialinės Apsaugos 
čekiams padidinti 10 nuošimčių, 
padidintus išmokėjimus prade
dant atbula data nuo šio birželio 
mėnesio 1 dienos.

Manoma, kad pradėjus tuos 
bilius diskutuoti senato plenu
me, Socialinės Apsaugos išmo
kėjimai bus pakelti 20 nuošim
čių, kas valdžios išmokėjimų su
mas padidins dar 4 bilijonais do
lerių.

Komisijos pirmininkas Rus
sell Long perspėjo, kad bilius 
nebus galima pasiųsti senato

plenumui iki demokratų kon
vencijos ir kad debatai gali už
trukti iki penkių savaičių.

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

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

CHICAGO, ILL TEL VI 7-932?

Pradės teršikus 
mokyti švaros

Geriau vėliau negu niekad. 
Chicagos merui paskelbus tota
linį karą gatvių, šaligatvių ir 
parkų’ teršikams, sumobilizuo
tos visos atliekamos miesto tar
nautojų jėgos, kurios uniformuo- 
se ir be uniformų seks publikos 
elgesį ir pastebėjus “flagrantiš- 
ką” nusikaltimą švaros taisyk
lėms pašauks .policiją teršikams 
į policijos nuovadą nugabenti

Iki šiol būdavo “kame gėrę 
ten pabėrė”; nuo šiol skardines, 
bonkas, kartonus ir popierius 
reiks tvarkingai sumesti i tam 
tikslui pastatytas statines arba 
neštis namo.

ti jau uno Šio pirmadienio nuo 
6 iki 10 centų svarui. Kainų pa
kėlimas apima bent 15 mėsos rū
šių. Pavyzdžiui, ‘‘sirloin” stei- 
kas iš $1.49 svarui pakeliama 
10 c. — bus $1.59 svarui; porter
house “steikas” iš $1.79 iki -1.89; 
“pork chops” iš $1.09 — $1.19 
svarui ir t. t. Po National Tea 
seka Hillman, A and P, National 
ir kt.

Protestą prieš staigų kainų 
kėlimą pirmoji pareiškė Natio
nal Consumer Union.

nililiiitsintmstiiiitiaatitMtMitttiasttitttsiNiriittsaiststiitittiitiii

Lietuvių spaustuvė
COMMUNITY INSTANT PRINTERS

Greitai, gražiai ir pigiai spausdina 
viską. Skambinkite ir sužinokite musų 
prieinamas kainas tel. (312) 778-1970 
2951 W. 63 St. — Chicago, III. 60629.

KRUMPLIS ir STULPINAS
iMtttiistsntuiststristttiutsutmatituttusttummnssastsmtsttsttt

Nusinuodijo narkotikais
Cook apskrities koroneris An

drew J. Toman praneša, kad nu- 
sinuodijimų narkotikais praeitą 
gegužės mėnesi buvo žymiai 
daugiau kaip pernai per tą patį 
mėnesį.

Chicagoj ir Cook apskrityje 
praeitą mėnesį nuo narkotikų 
mirė 29 žmonės, kai pernai per 
tą laiką mirė dar tik 18. Per pir
muosius keturis šių metų mėne
sius mirė 116, pernai gi per tą 
laiką tik 99. Daugumas jų nusi
nuodijo per didelėmis dozėmis 
heroino arba morfijaus. Iš nusi
nuodijusių 16 buvo baltieji, 13 
juodųjų; lytimis 17 buvo vyrai, 
12 moterų.

Pabrangs kava
Didžiosios maisto pardavimo 

krautuvės Chicagoj e praneša, 
kad šiomis dienomis bus pakelta 
kavos kaina po 5 centus svarui.

Kavai kainų pakėlimas pa
skelbtas vos trejetai dienų pra
ėjus po to, kai tos pačios krau
tuvės pakėlė kainas kai kurių 
rūšių mėsai po 6 iki 10 centų 
svarui jautienos ir kiaulienos.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, III. 6063Z Tol. YA 7-5980?
I .   f

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tol.: REpublIc 7-1941

A. A L. INSURANCE & REALTY

LIETUVIO
BATŲ TAISYMO 
DIRBTUVĖ

4612 So. Paulina St.
(Town of Lake)

Dirba 6 dienas savaitėje. Pirm, ir 
ketvirt. nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Ki
tas dienas nuo 9 ryto iki 6 vai. vak. 

Atvežus iš toliau, gaus nuolaidą. 
Darbas garantuotas.

STASYS ŠAKINIS

TEL.: YArds 7-9107

Kainu užšaldymo nepaiso
Didžiosios krautuvės šiomis 

dienomis vėl kelia kainas mėsai, 
ypač jautienai ir kiaulienai. Na
tional Tea kompanija pakeisian

A. LAURAITIS
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE. 
lA 3-1775

(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai.

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

Didelis pasirinkimas įvairiu prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PWIGAI.

TERRA !
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO j

Telef. 434-4660,

— Naujiena! šokių konkur
sas Įvyksta Liepos 1 d. vėsiose 
(air conditioned) Conrad Hil
ton viešbučio patalpose, tuoj 
po didžiojo Kongreso Vakaro. 
Premijos skiriamos trims ge
riausiai šokančiom porom se
kančiose kategorijose: moder
nūs šių laikų šokiai, valsas, 
tango ir maratonas. Konkurso 
šokiams be 15 instrumentu or- C 
kestro iš tolimos Pietų Ameri
kos specialiai atvyksta “Brazi
lijos” 12 instrumentų ir “Vene- 
zuelos garsai”. Pasibaigus Di
džiajam Talentų Vakarui šo
kių muzika gros be pertraukos.

— Šių metų birželio 24 d. 
Marquette Fieldhouse patalpo
se, esančiose 6700 S. Kedzie, 
bus tikrinama, ar vaikai kar
tais neserga polio, difteritu, 
kokliušu, tetanus, rubiela, o 
suaugusius patikrins, ar kar
tais jie'neturi džiovos ar vėžio. 
Sveikatos patikrinimą išrūpi
no kelios namų savininkų drau
gijos ir atsakomingu savival
dos (pareigūnų vadovaujamos 
organizacijos, šiam darbui rei
kalinga lietuvių talka. Galin
tieji ir norintieji padėti prašo
mi skambinti J. Bacevičiui 
778 — 2233. Stasys Patlaba

— Linda Klupšas, gyv. West
sides apylinkėje skundėsi, kad 
jai laukiant autobuso prie 26 ir 
Western gatvių, užpuolė du 
tamsiaodžiai vaikinai. ' Atėmė 
rankinuką, kuriame buvo apie 
$15. Sakosi dar rankinuke bu
vo ir neiškeistas čekis, namo 
raktas ir kitokie smulkūs daly
kėliai.

— Audronė Ambrazaitytė, 
Rimas Čepulis. Antanas Pas
kųs ir Linas Sidrys, Notre 
Daine universiteto studentai, 
surinko šiame universitete 960 
parašų Jaunimo peticijai. Pe
ticijų komisijos pirm. Antanas 
Kizlauskas atkreipia dėmesį į 
reikalą rinkti parašus visuose 
universitetuose bei kolegijose 
ir kviečia Į talką parašų rinki
mui bei peticijų platinimui vi
sus studentus ir visus tautie-

MATVRE 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

GENERAL
MAINTENANCE MAN

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

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

SHOE LEADHER CUTTER 

Experienced Upper Cutter 
Call Mr. SUBDYNSKI 

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.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

BRIGHTON PARK — 
Vicinity 43rd & Rockwell. 

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

including building. 
5% rooms in rear. 

BY OWNER. 
CALL LA 3-1310.

PERSONAL
Asmenų Ieško

IEŠKAU SAVO PUSBROLIO 
JUOZO VITKAUS, 

kilusio iš Juodeikiu kaimo, Plungės 
valse., gyvenusio Chicagoie. Žinan
tieji apie ii arba apie jo šeimą, pra
šomi rašyti:

MRS. GRASTTDA BUKOFF.
34 So. BERRIEN ST..

NEW BUFFALO. MICH. 49117 
Atsilyginsiu.

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. VALANTINAS
> __ <

čius.
— Biografijos Instituto lei

dinyje “Personalities of the 
West and Midwest’’ yra įtrauk
ti dr. .1. Vaifaitis iš Chicagos, 
dr. J. Valantiejus, New Buffa
lo. Mich, ir arch. E. Masiulis iš

— 'Stanley Valkauskas, gyv. 
prie Harlem Ave., pasakojo, 
kad praeitą pirmadienį grįžęs 
naktį iš darbo rado rūsio langą 
išplėšta. Iš ten išneštas spal
votos televizijos aparatas. Sa
kosi jaučiąs, kas tą padarė, bet 
ramybės dėlei nutylėsiąs.

♦ Laisvojo Pasaulio Lietuvių 
IV-toji Tautinių šokių šventė 
pyksta 1972 m. liepos mėn. 2 
d., 2 vai. p. p. Chicagos Inter
national Amphitheatre. 42-ji ir 
South Halsted gatvė. Bilietai 
gaunami Marginiuose.

Bilietų kainos: 8, 7, 6, 5. 4 ir
3 dol. Ložės po 12,10. 9. 8. 6 ir
4 vietas. Ložėse visi bilietai po

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgą metų patyrimas.

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

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

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

Beverly Shores, Ind.

♦ Dalyvaukite IV Tautinių šo
kių šventės Bankete ir links
mai praleiskime laiką. Banke-

10 dol.

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYBAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

Į -VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
MARQUETTE PARKO 

APYLINKĖJE
Savininkas parduoda 2 butų mūrinį 
namą. Moderniškas. Arti 73-čios ir 

California Avenue. 
Skambinti po 6 vai. vak. 

778-6370.

MARQUETTE PARKO 
APYLLNKĖJE

Savininkas parduoda 2 butų moder
nų mūrini namą po 4% kambarius ir 
po 2 miegamus. 2 auto garažas. Gau
nama 2 pajamos. Skambinti penkta
dienį po 6 vai. vak. arba visą dieną 

šeštadienį — 476-0877.

VIENAS Iš GERIAUSIŲ
Nepaprasto grožio 7 kambarių mūri
nis su 4 dvigubo dydžio miegamais, 
2 % pilno erdvumo voniomis. Ištai
gingai iškaltas beismantas su baru ir 
plovimo įrengimais, taip pat patogu
mų kambariu. 2 mašinų mūro gara
žas. Brangūs kilimai nuo sienos iki 
sienos. Tas namas yra originalus^ 
neįmanomas dublikuoti ir tik už 
S34,500. Laimė atrandama skambi

nant stebukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.

254-8500

PRIE 72-tros ir MOZART 5% kam
bariu. 18 metu bungalow. Geras ir 

pigus. GLOBE REAL ESTATE.
TEL. 436-3676

Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai 
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5551

TONY POWELL
(Povilonis)

REAL ESTATE BROKER 
2749 West 63rd Street 

CHICAGO, ILL. 60629 
434-3400 or 735-1968

SPECIALUS LIETUVIAMS. 4 butų 
po 4 kambarius su pilnu beismantu 
ir karšto oro šilima 16 ir 50-tos Avė. 
apylinkėje. Tikras bargenas tik už 

$25.900 su $3.000 imokėįimu.
SVOBODA, 2134 So. 61st Ct. Cicero 

Tel. BI 2-2162 arba LA 1-7038

PARDUODAMAS 10 metų senumo 
2 aukštų mūrinis. Grožio salionas, 
5 kambarių butas su 2 miegamais. 
2 mašinų garažas prie 69-tos ir Cali

fornia. Savininkas. PR 8-6832.

10 BUTŲ YRA PINIGAI 
' P *

Galima tapti turtingu lengvu būdu. 
Pirkite ta 7 metų senumo labai ge
ros statybos ir gražų 10 butų namą 
su moderniausiais Įrengimais. Ąžuo
lo medis, durys ir kabinetai. Cera
mic plytelės, oro vėsinimo vienetai. 
Gera apylinkė Į vakarus nuo Pulaski 
Rd. St. Turibius parapijoje. Stebuk
lingai žema kaina — tikras barmenas

NAMAI —
GERIAUSIAS DRAUGAS

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. $37,500.

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

7 KAMBARIŲ MŪRAS. Įrengtas 
beismantas, air-cond. Uždaras por- 
čius. .Garažas. Marquette Parke.-h- 
$23,300.; 4 <

5 BLTnU-MfiDŲ^NŲS;  MŪRAS prieš 
Parfca: gražus' ds lauko ii* viduj? 4— 
$64,600. U 6 .Gs’H

10 BJJTŲ. MūRAS4c agiek s ,$15.000 
pajamų, arti 65-toš ir Kedzie? $73,500.

7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7Ž00
: • : ■ : > V 1 ”

6 KAMBŠ&IŲ MŪRINIS: Moderni 
vonia, spirftėles. karsto  ̂vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas, Marquet
te’ Parke.’ $21.900.;.^^

GRAŽUS 6 BUTŲ- MČRAS,-Moder-
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J. A U G U S T A I T I S

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusi, knyga. Kaina 51.50

Nei vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpi, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos. Si knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos 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 persiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Nuo 7 ryto iki 8:30 vai. vak. 
T A IS O M E

VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuos 778-9523 — TEXACO
58-tos ir Western Avenue kampas

M. A . š I M K U S
Real Estate. Notary Public 

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

k i toki blankai.

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI DEMOKRATINĮ
DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS”

tas Įvyks Amfiteatro patal
pose. tik kitoje salėje tuoj po 
Šokių šventės programos. Ban
keto metu bus pagerbti grupių 
vadovai. šokiai vyks dvejose 
salėse ir gros du orkestrai. Bi
lieto kaina 12,50 dol. asmeniui. 
Gaunami Marginiuose. Bilietus 
užsisakant iš tolimesnių vieto
vių, siųsti Money orderį Lithu
anian Folk Dance Banquet 
adresu: Sofija Džiugienė, 7240 

|S. Mozart St., Chicago. Illinois 
60629 arba Marginiai, 2511 W. 
69th St., Chicago. Ill. 60629, pri
dedant voką su savo adresu ir 
pašto ženklu.

Norint gauti daugiau infor
macijos bilietų ar Banketo rei
kalu, skambinti kom. pirm. S. 

įDžiugienei, tel. (312) 925-3682 
nuo 5 vai. vakaro darbo dieno- 

Imis ir šeštadieniais bei sekma- 
; dieniais. (Pr)

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

(Pr)-

•* Gintaro vasarvietė, įsikūru
si ant pat Michigano ežero kran
to, Union Pier jau pradėjo va
sarojimo sezoną, čia galite ras
ti malonų poilsi ąžuolų pavėsy 
ar saulės spinduliuose tiek šei
mos tiek pavieni asmenys. Va
sarojimui galima išnuomoti 
modernius vasarnamius, esan
čius prie pat paplūdimio su vi
sais virtuvės įrengimais ir pa
tiems gaminti maista arba val
gyti modernioje self service vai-, 
gykloie, lietuviškam skoniui 
pritaikytą šviežia ir sveiką 
maistą. Dėl smulkesniu infor
macijų prašome skambinti tel. 
616 — 469-3298 arba rašyti — 
Gintaras. 15860 Lake Shore Rd., 
Union Pier, Mich. 49129. (Pr).

— tik 137.000. Paskubėkite. Skam
binkite stebukladariui. 

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

— Danguolė Juškaitė, Kana 
dos federalinės valdžios tarnau 
toja Winnipego provincijoje, 
išrinkta atstove į Jaunimo Kon
gresą. Ji vadovauja šv. Kazi
miero parapijos chorui ir Sam 
būrio tautiniii šokių grupei, 
dalyvauja vietos lietuvių orga
nizacijose.

♦ Chicagos Lietuvių Suval
kiečių Draugijos Tėvai rengia 
linksmą šokių popietę birželio 
18 dieną Kay’s sode prie Lie
tuvių Tautinių kapinių, šo
kiams gros smagus Jurgio Jo
niko orkestras. Tėvai, sūnūs ir 
dukros širdingai prašomi atsi
lankyti ir praleisti smagiai Tė
vų dienos linksmą šokių popietę. 
Pradžia 1 vai.

Draugijos Valdyba (Pr).
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BUILDERS AND CONTRACTORS 
iicrav S?a^a Ir Rcmontes

HEATING CONTRACTOR 
Įrengiu neujus ir perstetnu genys vi
su rūšių namo epšildymo peuuc ir 
air-ccndiiicning i naujus ir ssnua aa- 

■ mus. rrangm vandene boiiezms •• 
stogų linas (gutters). Dsroas 
kamas greit cąžiaingal ir garaatueUi.

. -<• i t?* V7 171 C. j
Puriu leiėlmus Girtti zresis L?

DOMAS ŽUKAUSKAS

So. AVE.




