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žemesniu vietų^evakuojama. Iki Pennsylvąmjoj — 12, Mąrylan-

Sen. Muskie neturi

pietų

♦ Uragano Agnes atnešti lie
tūs Pennsylvąnijoje patvindė 
upes iki rekordinio lygio. Daug

centre 
para- 
Ricos

de — 7. Iš viso šioje audroje 
jau žuvo 46 asmenys ir 12 din
go be žinios.

New Yorko gubernatorius ir
gi mobilizavo Tautinę Gvardiją 
vakariniame New Yorke.

ment for a Democratic Military. 
Progressive Labor party. Work
ers World party, U. S. Service
men’s Fund ir Pacific Councel- 
ing Service.

šios frontinės grupės nė vie
na neturi savo pavadinime žodžio 
“komunizmas”, tačiau visos jos 
siekia to paties tikslo komu
nizmo diktatūros įvedimo lais
vajame pasaulyje.

WASHINGTON  AS. — Kaip jau buvo pranešta, Amerikos 
Lietuvių Taryba birželio 8 d. pasiuntė senatoriui Charles Percy

NEW YORKAS. — JT apar- 
teido reikalą komitetas paskel
bė raportą, kuriame tvirtina, kad 
Pietų Afrika per praėjusius me
tus dar daugiau sustiprino ra
sinę priespaudą ir rasių atsky
rimo politiką.

WASHINGTONAS. — Penta
gonas skelbia, kad šiais metais 
į karinę tarnybą bus pašaukta 
ne daugiau 50,000 jaunų vyrų. 
Rugpiūčio mėn. bus pašaukta 
8,900.

■kitų pavergtų tautų kultūriniai laimėjimai priklauso Sovietų 
Sąjungai. -

Senatorius Charles Percy, at
sakydamas Į Altos raštą, sako, 
kad parodos klausimas buvo ofi
cialiai iškeltas Lietuvos pasiun
tinybės Washingtone valstybės 
departamente. Po to valstybės 
departamentas išsiderėjo iš So
vietų Sąjungos, kai* kurių pakei
timų toje parodoje.Departamen
tui reikalaujant, buvo pašalinti 
Sovietų Sąjungos žemėlapiai, ku
riuose Baltijos valstybės buvo 
parodytos kaip Sovietų Sąjun
gos dalis. Be to, buvo iš paro
dos išimta kai kuri propagandi
nė medžiaga, Įskaitant knyga 
“Leninas apie tautybių klausi- 
mą .

Baigdamas savo laišką sen. 
Percy sako. “Man buvo užtikrin
ta, kad vyriausybė, priimdama 
šią parodą, nei kiek nepakeitė 
Amerikos politikos Baltijos vals
tybių atžvilgiu’: Amerika nepri
pažįsta Baltijos valstybių jėga 
Įjungimo Į Sovietų Sąjungą.

Paryžiaus požemio trauki
nėlio stotyje sprogo bomba, su- 
žeisdama 8 asmenis.

Izraelio artilerija apšaudė 
du Libano kaimus, kur veikia pa
lestiniečiai partizanai. Libanas 
praneša, kad 10 namų buvo su
griauta, viena moteris žuvo, 4 
žmonės sužeisti.

+ Senatas papildė užsienio 
paramos įstatymą ir skyrė karo 
pabėgėliams Kambodijoje šelpti 
2 mil. dol.

Šiandien Čikagos 
įvyks Puerto Rico dienos 
das, dalyvaus ir Puerto 
gubernatorius Luiz Ferre.

WASHINGTONAS. — Sen. 
Muskie pareiškė, kad jis vis dar 
save laiko kandidatu į preziden
to vietą. Paklaustas, ar jis gal
voja, kad sen. McGovern galėtų 
sumušti rinkimuose prezidentą 
Nixona, sen. Muskie atsakė abe
jojąs. šiuo momentu nei Mc
Govern, nei joks kitas demokra
tų kandidatas negalįs turėti 
daug vilčių prieš Nixona. Jį bū
tų galima nugalėti, jei aplinky
bės pasikeistų ir jei būtų tinka
mi kandidatai. Jei McGovernui 
pavyktų sumobilizuoti jaunus 
balsuotojus, jis turėtų jėgą, ku
rios neturi respublikonai, pareiš
kė sen. Muskie.

WASHINGTONAS. — Atsto
vų Rūmų vidaus saugumo ko
miteto pirm. Richard Ichord pa
reiškė kongrese, kad po metų ty
rinėjimų paaiškėjo, kad įvairių 
radikalių grupių bandymai su
kelti JAV kariuomenėje maištus 
ir sukilimus, visiškai nepasi
sekė. Atstovo Ichord vadovau
jamas komitetas stebėjo komu
nistinių grupių pastangas pa- 
kirstiAmerikos kareivių mora
lę, organizuoti streikus, rasinius 
susikirtimus, kurstyti nepaklus
numą karininkams. Amerikos 
kareiviai pasirodė per daug in
teligentiški, patriotiški ir atsi
davę savo kraštui, pasakė Ichord.

Atstovas Ichord nurodė, kad 
komunistų pastangomis netoli 
kareivinių buvo steigiamos ka
vinės, leidžiami pogrindiniai 
laikraštėliai, kurie kurstė karei
vius prieš nustatytą kariuome
nės tvarką. Kai kuri didžioji 
spauda daug rašė apie sensacin
gą kariuomenės moralės nuos
mukį ir netvarką. Komitetas 
nieko panašaus nepastebėjo, nors 
kareivių kurstymas yra proble
ma, su kuria teks kovoti.

Raporte nurodoma, kad pa
grindinės grupės, kurios savo 
tikslu laiko sužlugdyti iš vidaus 
Amerikos kariuomenę, yra šios: 
Revoliutionary Union, Yencere- i T 4

Komunistų grupės 
kursto kareivius

• . -------------- i line's vi neri « paivj.atkreip« fotografo .. . ,. , . ...c| j Young Socialist Alliance. Move-

Šitokiems optimistiškiems 
Pravdos svarstymams tą pačią 
dieną smūgį davė žymaus sovie
tų fiziko, branduolinės bombos 
išradėjo Andrei Zacharovo pa
skelbtas memorandumas apie 
žmogaus teises Sovietų Sąjun
goje. Zacharovas po savo anks
tyvesnių pasisakymų už laisvę 
ir žmonių teises buvo pašalintas 
iš patarėjo vietos Atominės 
Energijos Valstybiniam komite
te.

Zacharovas savo memorandu
mą nusiuntė Brežnevui pernai 
kovo 5 d., bet į jį negavo jokio 
atsakymo, todėl dabar jį paskel
bė su papildymais. Autorius pa
smerkia valdžios išlaidas gink
lams, kuriems išeina 40 L' v;sos 
valstybės lėšų. Jis siūlo plačias 
reformas, sakydamas, kad pa
grindinis vyriausybės uždavi
nys yra saugoti piliečių pagrin
dines teises. Zacharovas smer
kia viešas ir slaptas valdžios 
žmonių, partijos ir kultūros elito 
privilegijas, reikalaudamas, kad 
būtų skelbiamas pareigūnų gau
namos algos.

Zacharovas savo memorandu
me siiHd-panaikinfi vienos parti
jos kandidatų statymą rinki
muose ir reikalauja žmonėms 
teisių pašalinti valdžios parei
gūnus, jei jie netinka savo pa
reigoms. Reformose numatoma 
amnestija visiems politiniams 
ir religiniams kaliniams, siūlo
ma baigti slaptus, uždarus teis
mus, raginama paskelbti “teisės 
sužinoti” spaudos įstatymus, rei
kalaujama laisvo naudojimo už
sienio literatūros, radijo trans
liacijų ir teisių išvažiuoti į už
sienį ar emigruoti.

Užsienio politikos kritikoje 
Zacharovas sako, kad sovietų vi
suomenei nereikalingas įtakos 
zonų plėtimas ar savų idėjų eks
portavimas.

“Agnes” uragano

Pavyko sučiupti 
žymius belaisvius 
JERUZALĖ. -— Izraelio-Liba- 

no pasienyje įtempimas nesuma
žėjo po trečiadienio puolimo. Iz
raelio jėgos dviejose vietose puo
lė Libano teritoriją. Libane žu
vo 9 asmenys ir 16 buvo sužeis
tų. Lengvai sužeistas ir vienas 
izraelitas.

Trečiadienio puolime, kaip jau 
buvo pranešta, izraelitai suga
vo penkis Sirijos karininkus. 
Dabar paaiškėjo, kad Izraelio 
ginkluotai kolonai tik pradėjus 
važiuoti Į Libaną, priešais pasi
rodė kelios lengvos mašinos. Iz
raelio komandos vadas buvo nu
stebęs, kai pamatė mašinas pil
nas karininkų. Po trumpo su
sišaudymo, kuriame vienas Li
bano kariuomenės policininkas 
žuvo, kiti pasidavė į nelaisvę.

Grupėje buvo Sirijos genera
linio štabo nariai: generolas 
Alouani, pulk. Aloush, pulk. Jer- 
rakh ir du karinės aviacijos 
žvalgybos- karininkai: pulk. 
baji ir pulk. Abassi. Juos ly
dėjo Libano štabo žvalgybos ka
pitonas Nassif ir penki Libano 

i kareiviai, kurie visi pateko ne
laisvėn. Izraelio karininkas pa
sakė: “Mes buvome nustebinti 
tokia netikėta laime”. Sirijos ka
rininkai planavę bendrus žval
gybos veiksmus ir nutarę ap
lankyti Izraelio pasienį kaip tik 
tuo momentu, kada izraelitai 
pradėjo Libano puolimą.

šiol nuo uragano žuvo 47 žmo
nės.

+ Prezidentas Nixonas vakar 
pasirašė švietimo įstatymą, ku
riame numatyta duoti federalinę 
paramą visoms mokykloms. Pre
zidentas kritikavo tą Įstatymo 
dalį, kuri kalba apie integraciją 
ir vaikų vežiojimą.

Kainų komisija nutarė 
vienam mėnesiui užsaldyti visas 
mėsos kainas.

Vakar posėdžius pradėjo 
demokratų partijos programos 
komitetas.

0 Buvęs prezidentas Johnso- 
nas turėjo Brooke Armijos ligo
ninėje nuodugnų sveikatos, ypač 
širdies, patikrinimą ir buvo pri
pažintas sveiku.

Tėvai kalėjime žuvusio 
George Jackson, vieno iš “So
ledad brolių", ieško iš valdžios 
15 milijonų dol. už sūnaus nušo
vimą, jo neapsaugojimą, kalėji
me.

Prie istorinio Romos Koliziejaus įvyko Italijos kariuomenės paradas. Nuotraukoje matosi "bėg 
te" pražygiuojąs italu parašiutininku dalinys.

HARRISBURę. — Tropikų 
audra “Agnes” per Floridą pa
sukusi i šiaurę, jau pasiekė New 
Yorką. Floridoje ji padarė nuo
stolių 25 milijonus dol. Pennsyl- 
vanijoje gubernatorius pašaukė 
1,400 Tautinės Gvardijos vyrų 
gelbėti apsemtų žmonių. ' Virš 
15,000 žmonių turėjo palikti ap
semtus namus Virginijoje ir Ma- 
rylande, kur tokio didelio lietaus 
nebuvo jau 44 metai.

Virginijoj žuvo 8 žmonės,

Varšuvos miesto gatvių eismą kon
troliuoti padeda ir moterys milieinin- Socialist Workers partv 
kės, kurty vtena r*1-----’ *-*---- 1

aki

ČIKAGA. Septyni 
vietnamiečiai, kurie su Tarptau
tinio Išvystymo agentūros sti
pendijomis studijuoja Ameriko
je, nebenori grįžti į P. Vietna
mą, nes Amerikoje budami jie 
pasižymėjo kaip karo Vietna
me priešininkai. Agentūra bu
vo nutarusi juos išsiųsti namo, 
tačiau dabar pažiūrą pakeitė ir 
leido vietnamiečiams pasilikti, 
kol jie baigs studijas.

A. ZACHAROVAS SIŪLO REFORMAS
MASKVA. — Sovietų Sąjunga ketvirtadienį prisiminė prieš 

31 metus prasidėjusį Hitlerio Vokietijos puolimą. Pravda pa
sididžiuodama rašo, kad "socializmas” laimėjo “Didįjį Patriotinį 
karą” ir tas laimėjimas šiandien neša puikiausius vaisius — 
sovietų politinė, ekonominė ir karinė galia kasdien didėja. Su
tartis su Bona davusį pokarinių Europos sienų juridinį patvirtini
mą, sovietų saugumą sustiprina Varšuvos paktas ir Komekon 
ekonominė organizacija, susitarimas su Amerika atitolina atomi
nio karo grėsmę ir sumažina ginklų lenktynes.

REYKJAVIKAS. — Pasaulio jr kitiems senatoriams laišką, prašydama pasisakyti prieš sovietų 
šachmatų čempionas B. Spass- Čikagoje rengiamą parodą. Dr. K. Bobelis laiške nurodė, kad 
ky atvyko Į Reykjaviką, kur lie- Sovietų Sąjunga, nelegaliai okupavusi Lietuvą, dabar bando ap- 
pos 2 d. prasidės varžybos dėl; gauti laisvojo pasaulio žmones, Įtikindama juos, kad Lietuvos ir
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Š. VIETNAMO UOSTŲ UŽMINAVIMAS 
PALIETĖ NAFTOS, RAKETŲ ATSARGAS

SAIGONAS. — Karinė vadovybė pripažįsta, kad Amerikos 
minos Šiaurės Vietname uždarė visus to krašto uostus jr laivų 
judėjimas sustojo 100%. Pradžioje buvo išmėtyta apie 500 mi
nų, o dabar jų skaičius siekia 3,000. Kai kurios minos yra upių 
žiotyse ir didesniuose kanaluose. Per 6 savaites jokia mina nebuvo 
susprogdinta laivų judėjimo, nors keli sprogimai įvyko, minas 
išmėtant iš lėktuvų.

Apskaičiuota, kad šiaurės 
Vietnamas turi tik apie 90,000 
metrinių tonų gazolino ar alyvos, 
maždaug trijų mėnesių atsargų. 
Komunistų ofenzyvos pradžioje 
Hanojus turėjo 162,000 tonų ga
zolino ir kitų naftos produktų. 
Per mėnesį š. Vietnamas impor
tuodavo . 35,000 tonų. Tiek pat 
gazolino š. Vietnamas per mė
nesi ir sunaudodavo. Amerikos 
lėktuvų puolimai sunaikino 28,- 
000 tonu.

Lėktuvams sudaužius apie 66% 
elektros jėgainių š. Vietname, 
priešas vis daugiau priverstas 
naudotis gazolinu varomais elek
tros generatoriais. Daug gazoli
no suvartoja kariuomenės tan
kai ir sunkvežimiai. Greit jiems 
pritruks gazolino ir kitų naftos 
produktų.

Balandžio 20 d. priešas iššovė Į 
Amerikos lėktuvus 317 S AM ra
ketų, daug jų panaudodamas P. 
Vietname ofenzyvos pradžioje. 
Gegužės 31 d. priešas iššovė jau 
tik 39 SAM raketas. Po mėne
sio uostų blokados ir JAV lėk
tuvų puolimų Hanojus "savo ra
ketas pradėjo taupyti-ar jų pri
trūkti.

Amerikos užsienio 
prekybos deficitas 
WASHINGTONAS. — Ame

rikos prekybos balansas šių me
tų pradžioje nepasitaisė. Per 
pirmąjį metų ketvirtį prekybos 
deficitas buvo 1.5 bil. dol., o ba
landžio mėnesį jis pakilo iki 2.1 
bil. dol., pareiškė prekybos se
kretorius Peterson, pranašau
damas, kad per likusius metų 
mėnesius deficitas bus sumažin-

Dar 1964 metais Amerika tu
rėjo užsienio prekyboje 7 bil. 
dol. perteklių, ji daugiau par
duodavo užsieniams, negu iš jų 
pirkdavo. Pernai tas perteklius 
buvo pakeistas 2 bil. dol. defi
citu.

Prezidentas Nixonas pareiš
kė spaudai, kad jis galvoja lai
kinai atšaukti iš užsienio šalių 
įvežamos mėsos suvaržymus. 
Kainų kilimas gali priversti vy
riausybę griebtis ir kitų prie
monių.

Kovo 9 d. žemės ūkio sekreto
rius Elmer Butz paskelbė, kad 
šiais metais bus leista į Ame
riką įvežti 1,24 bilijonus svarų 
užsienio mėsos, daugiausia jau
tienos. šis kiekis yra 7 % dides
nis už 1971 metų mėsos impor
tus, tačiau, atrodo, ir toks padi
dintas mėsos pirkimas nesuma
žino jos kainų Amerikoje ir teks 
importuoti dar daugiau.

Japonas puola 
atomo bandymus
ŽENEVA. — Japonijos am

basadorius nusiginklavimo kon
ferencijoje stipriais žodžiais 
puolė Kiniją ir Prancūziją už 
jų vykdomus atmosferoje ato
minių bombų bandymus. Tie 
bandymai didina tarptautinius 
įtempimus, užteršia pasaulio ap-

VATIKANAS. — Popiežius 
Paulius VI-sis, prisimindamas 
trečiadienį devintą savo išrinki
mo popiežiumi sukaktį, pareiškė 
kunigų grupei: “Mes vis dar 
tiek daug turime padaryti”. Iš 
tos pastabos daroma išvada, kad 
popiežius nesirengia pasitrauk
ti, sulaukęs rugsėjo mėn. 75 
metų, nors jis iš kitų aukštų dva
siškių reikalauja, kad-jie per- 
leistii savo vietas jaunesniems.

čempiono titulo su amerikiečiu 
Bobby Fischer.

WASHINGTONAS. — Demo
kratų vadas senate sen. Mike 
Mansfield iš Montanos atsigulė 
į Bethesda jūrų laivyno ligoni
nę. Jis jaučiasi labai pavargęs 
ir dažnai ji krato šaltis.

WASHINGTONAS. — Ar
thur Burns, Federalinhp Rezer
vų Tarybos pirmininkas, vyks 
į Pietų Ameriką, kur dvi savai
tes derėsis su Argentinos. Peru, 
Venecuelos ir Brazilijos ekono
mistais. Liepos 2 d. į Maskvą iš
vyksta prezidento mokslinių rei
kalų patarėjas dr. Edward Da
vid. Jis tarsis su sovietų moks
lininkais dėl bendradarbiavimo 
mokslinių projektų vykdyme.

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas artimųjų rately
je atšventė 32 metų vedybinę su
kakti. Ta proga jis padovano
jo žmonai 32 geltonų rožių 
puokštę.

TEL AVIVAS. — Ligoninėje 
mirė Tel Avivo aerodromo sker
dynėse sužeistas izraelitas, šio
se skerdynėse jau žuvo 27 as
menys. Dar 15 gydosi ligoninė
se, tačiau jų gyvybei pavojaus 
nėra.

NEW YORKAS. — TV akto
rius Johnny Carson gavo skyry
bas Manhattan© teisme. Jis su 
buvusia žmona išgyveno 9 metus 
ir vaikų neturėjo. Susitarime 
tarp advokatų numatytas išlai
kymas buvusiai žmonai, kuri, 
spaudos žiniomis, gausianti 100,- 
000 dol. per metus.

MONTE CARLO. — Daininin
kas Frank Sinatra, kurį apklau
sinėti nori kongreso komitetas, 
buvo pastebėtas Monte Carlo 
viešbutyje. Kongreso komitetas 
tiria-jo ryšius su Mafija.

LOS ANGELES. — Pentago
no slaptų dokumentų paskelbė- 
jas Daniel Ellsberg turi stoti į 
teismą, kuris prasidės liepos 5 d.

LONDONAS. — Britanijos be
darbių skaičius birželio mėn. vėl 
sumažėjo ir dabar sudaro tris 
su puse nuošimčio. Britanijai 
tai yra labai daug, nes ji ilgą 
laiką bedarbių visai neturėdavo. 
Amerikos bedarbių yra 5.9%.

linką ir rodo visišką moralinės 
pareigos nesupratimą. Japonas 
kvietė abi valstybes sustabdyti 
sprogdinimus ir įsijungti į nu
siginklavimo konferencijos dar
bus.

Daktarai nenori 
sveikatos draudimo
SAN FRANCISCO. — Metinė 

AMA (American Medical Asso
ciation) konferencija pasibaigė, 
išrinkdama nauju, jau 127-tu 
prezidentu, dr. Hoffman, urologą 
Jis pareiškė sayo kalboje, kad 
gydytojų unijos yra nereikalin
gos, o taip pat, pasmerkė ir vals
tybinį sveikatos draudimą, ku
ris per daug amerikiečiams kai
nuotų ir atneštų per daug pikt- 
naudojimų.

Dr. Hoffman pareiškė, kad jis 
liepos mėnesį važiuos į Brita
niją, Švediją, Šveicariją ir So
vietų Sąjungą susipažinti, kaip 
ten veikia valstybinis sveikatos 
draudimas, kurį daug kas siūlo 
įvesti ir Amerikoje.

NEW YORKAS. — Centrinia
me NėNv York o parke trys vy
rai užpuolė Kipro ambasadorių 
Jungtinėse Tautose ir jo žmoną. 
Atėmę žiedus, laikrodžius ir pi
nigus, plėšikai numovė diploma
tų batus ir sumetė juos į ežerą. 
Ironiška, kad ambasadorius Ros- 
sides, 77 m., yra .JT komiteto 
santykiams su šeimininkais pir
mininku. Komitetui pavesta rū
pintis diplomatų saugumu New



vVASARIO 16 GIMNAZIJOJE
Vasario 16 gimnazijos evangeliky jaunimo 

ratelio ekskursija po Odenwaldq
Praeitą gegužės 28 d. (sek

madieni) visiems evangelikams 
moksleiviams ir kviestiesiems 
svečiams. Evangelikų jaunimo 
ratelio vadovas mokyt. Fr. Skė
rys suruošė ekskursiją į gražųjį 
Odenwalda. Eskursijoj dalyva
vo 25 mokiniai, vienas studen
tas ;r ekskursijos vadovas mo
kytojas Fr. Skėrys.

Preikšti nuoširdų bendradar
biavimą su kitomis jaunimo or
ganizacijomis Vasario 16 gim
nazijoj kartu keliauti buvo pa
kviesti: skaučių atstovė Justi
na Dirgelaitė, IV kl.; skautų — 
Vig’s Narbutas, VIII kl.; gim
nazijos mokinių komiteto pirmi
ninkas Romas Žaliukas, VIII kl.; 
ateitininkų pirmininkas Petras 
Dauknys. 7 kl., ir Pabaltiečių 
krikščionių studentų sąjungos 
lietuvių sekcijos sekretorius 
stud. Petras Veršelis. Kelionė 
buvo ilga ir Įvairi: Romuva - 
He;delberg - Eberbach - Amor
bach - Miltenberg - Michelstadt - 
Bensheim - Hūttenfeld — viso 
250 kilometrų.

Rytas nieko gero nežadėjo: 
pilki debesy niūriai gaubė dan
gų. oras šaltas. Praeitais me-' 
tais liepos mėn. 4 d. vykdant' 
tokią pačią ekskursiją po Pfal- 
co kraštą ir lankant Roformaci- 
jos vietas Worms - Speyer ir 
t. t., oras buvo labai geras ii 
iš pat ryto saulė žeme ritinėjo- 
si. šiais metais Vakarų Vokie
tijoje pavasaris lietingas ir oras 
šaltas. Nors oras blogas, bet 
patogus autobusas jau Romu
vos kieme laukia ir reikia va

žiuoti. Nuotaika truputi pri
slėgta, bet autobusas (8:15 vai.) 
išriedėjo iš gimnazijos kiemo. 
Odenwaldo kalnai, važiuojant 
Bergstrasse, atrodo šiandien ra
mūs, kiek susirūstinę ir apsi
niaukę. Jie rūksta, lyg tūkstan
čiai kalvių dumplių pūstų balz
ganas miglas į dangų. Miglos 
kyla iš slėnių, kabinasi į šlai
tus, užlipa ligi debesų ir ten su
silieja į vienumą, primindamos 
čiurlioniškos aukos dūmus.

Heidelberge
Važiuodamas Bergstrasse ne

trukus pasiekiame Heidelbergą. 
, Miestas dar tuščias, tik pora 
ankstyvų ir blogo oro nebojančių 
žmonių skuba gatvėmis. Nec- 
karas patvinęs, tyliai bet sku
biai teka, plaudamas sutvirtin
tas pakrantes. Nuo Neckaro til
to jau matosi Heidelbergo pilis. 
Autobusas nurieda vingiuota 
gatve aukštyn ligi pat pilies var
tų: Pirmiausia apžiūrime pilį 
iš lauko, .paskui sueiname į kie
mą. Vadovas aiškina pilies is
toriją : statyta nuo 1400 ligi 
1500 metų; ligi 19 šimtmečio 
buvo Pfalco kunigaikščių bei 
grafų rezidencija. Prancūzų ka
ro vadas Melac Liudvigo XIV 
Įsakymu 1689 m. ir 1693 m. pilį 
sunaikino ir dali susprogdino. 
Vėliau pilis buvo šiek tiek at
statyta ir, kaip jau minėta, 19 
šimtmetyje ją perėmė Badeno 
kraštas savo kunigaikščiams, bet 
iš čia j iė vėliau persikėlė į Man
heimo pilį. Kieme nusifotogra
fuojame. Pilies skiepe apžiūri-

Laisvojo Pasaulio Lietuvių IV-tosios Tautiniu Šokių šventės pirmininkas Dr. L. Kriaučeliūnas, meno vadovė 
Genovaitė Breichmanienė ir muz. Br. Jonušas posėdžio metu.

Savings Bonds pardavimas
Cook apskrities (Chicagos 

miesto su apylinkėmis) gyven
tojai per praeitą gegužės mė
nesį pirko valstybinių taupy
mo bonų (U. S. Savings Bonds) 
serijų E ir H už $23,595,156. 
Tai yra 7% daugiau kaip per
nai per gegužės mėnesį. Visa
me Illinojuj per tą mėnesį par
duota bonų už $35,466,253.

žydai apskundė 
Field muziejų

Amerikos Civilinių Laisvių 
Sąjunga (ACLU) ir Amerikos 
Žydų Kongresas Field Muziejų 
apskundė federal, distrikto teis
mui už suruošimą sovietų me
no ir rankdarbių parodos.

Skundą teismui prieš Field 
muziejų paruošė 2-jų sinagogų

jaunųjų grupė* už tai kad j pd- 
rodą nebuvo įleisti jauni žydu
kai apsivilkę T - marškiniais 
su užrašais “Save Soviet Jews” 
(Gelbėkite sovietų žydus J/

Tado Kosciuškos 
vardo lėktuvas

Praeitą ketvirtadienį O’Hare 
aerodrome buvo “pakrikšty
tas” pirmas lenkų aviacijos li
nijos (Polish Airlines) Lot 
lėktuvas, skirtas skraidyti tarp 
Chicagos ir Varšuvos. Lėktu
vas “Tadeusz Kosciusko” yra 
sovietų Ilyushin — 2 tipo. Jis 
būsiąs vienas iš trijų lėktuvų, 
kurie palaikysią 5,720 mylių 
susisiekimą tarp dviejų miestų.

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

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

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

me didžiausią vyno statinę, tal
pinančią 220,000 litrų vyno!

Visame pasaulyje žinomame 
Heidelbergo universitete eina 
mokslus ir keletas lietuvių stu
dentų, baigusių Vasario 16 gim
naziją ar atvykę iš užjūrio. Uni
versitetas įsteigtas 1386 m. ir 
yra seniausias Vokietijoje. Eu
ropoje dar senesni yra tik Vie
nos ir Pragos universitetai. Hei
delbergas šiuo metu turi 150,000 
gyventojų, kurių kas penktas 
yra studentas; taigi 30,000 stu
dentų gyvena šiame mieste. Pa
grindinėje gatvėje lankome go
tikos stiliaus evangelikų šv. 
Dvasios bažnyčią, statytą 1436 
metais/ Per antrąjį pasaulinį 
karą visiškai nenukentėjo. Prieš 
reformaciją ji priklausė katali
kams. Po reformacijos naudo
josi katalikai ir evangelikai: vi
duryje buvo pertverta siena. Nuo 
1936 metų bažnyčia priklauso 
tik evangelikams. Joje vyksta 
kelis kartus per metus dideli baž
nytiniai koncertai, nes bažnyčia 
turi puikius vargonus. Apžiūri-

tuštėja. Kiti dar ir sumuštinių 
prisiduria. Skanios arbatėlės 
troškuliui nuraminti taip pat 
buvo pasirūpinta.

Amorbache
Pasistiprinę tęsiame kelionę. 

Kelias veda į Amorbachą. Mies
čiukas nedidelis ((4,000 gyven
tojų). Mūsų autobusas įsirikia
vo į turistinių mašinų iš Vokie
tijos ir iš užsienio eilę prieš gra
žiąją bažnyčią. Amorbache be
nediktinų vienuoliai įsikūrė 734 
metais. Išskyrus keletą užsili
kusių senienų iš tų laikų nieko 
nebėra. Amorbach sutraukia tu
ristus iš viso pasaulio savo ba
roko stiliaus bažnyčia, statyta 
H. Maksimiliano von Welsch 
1742—1747 metais. Uždarius 
vienuolyną 1894 metais, jis pa
teko į rankas kunigaikščio Lei- 
ningen, kurio tėvai reformaci
jos laikais perėjo į evangelikų 
tikėjimą. Dabar kiekvieną sek
madienį šioje buvusioje vienuo
lyno bažnyčioje laikomos evan
gelikų pamaldos. Viduje bažny-

km. spinduliu apžvelgti Oden- 
waldą.

Iš čia kelionė veda tiesiai į 
namus, nes artėjo vakarienei lai
kas. Mokiniai, nors truputį pa
vargę, galėjo drąsiai sakyti, kad 
šis sekmadienį labai gražiai pa
įvairino kasdieninį gimnazijos 
gyvenimą ir suteikė neišdildo
mų įspūdžių.

Keliautojų nuotaika pakili. 
Prieš pasiekiant Romuvą išky
los vadovas mokyt. Fr. Skėrys 
dėkoja visiems už gerą elgesį 
kelionės metu, o organizacijų at- 
stovams-ėms už dalyvavimą ek
skursijoj. Jis pažada ir kitais 
metais, jei suras tam lėšų, pra
tęsti šią gražią Vasario 16 gim
nazijos evangelikų jaunimo ra
telio tradiciją ir suruošti dar 
įdomesnę ekskursiją po Schwarz- 
walda. Fr. Skėrys

blza\T IE KlAi. M.’ S i h, g aRSIM A 81 
VAU i IENOJE”. — TURI GERIAUSIA

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Naudokitės proga — skriskite papiginta 
kaina j Lietuvą, rudenį ir žiemų

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

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

Dar yra kelios vietos sekančiose ekskursijose:
CHICAGA —NSW YORK —SPALIO MEN. 2 D. — 15 dienp kelionė 

iš New York© $660.00 + tax, Iš Chicagos $760.00 + tax* 
ft dienv Lietuvoje.

PRALEISKITE KALĖDAS IR NAUJUS METUS LIETUVOJE 
CHICAGA < NEW YORK — GRUODŽIO MeN. 21 D. — 14 dieny kelionė 

iš New Yorko $660.00 + tax, iš Chicagos $760.00 -p tax* 
H dienų Lietuvoje.

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

Dėl informacijų skambinkite ar rašykite:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 So. WESTERN AVENUE 

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

Jei planuo}afe bet kur keliauti, pirmiausia matykite mus.
Taip pat paruošiame kvietimus giminėms atvykti i Amerika. Tei

kiame informacijas kelionių reikalais Į visus pasaulio kraštus.' Parū
piname lėktuvų bilietus ir reikalingas vizas.

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 vžl.

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

4 Z and Rockwell Street. Tek LAfayette 3-1083
NEMOKAMAI VIETA AUTQMOBIL1AMS

on 
investment 

account

mokama dviejų 
metu certrfi- 

catams. Mažiau
sia $5,000 
<r daugiau

Pinigai Įdėti prieš mėnesio 15 d duoda dividendus už visą mėnesi.
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.

Prašome aplankyti naują mūsų narna.

VALANDOS: Pirtnad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vak.; 
Antrad ir penktadieni 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto •— 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta

me ir jėzuitų bažnyčią, staty
tą 1712 metais. Vaikščiojame 
po senamiestį, einame seniau
siu tiltu per Neckarą (1768 m. 
statytas) vadinamu Raudonu 
tiltu. Tiltas per paskutinį karą 
nenukentėjo — jis tebėra toks, 
koks buvo prieš beveik 200 me
tų.

Iš Heidelbergo Neckaro pa
krante važiuojame aukštyn. 
Plentas vadinasi Pilių gatve. Ir 
tikrai, vardas teisingas, nes be
veik kiekvienas kaimelis pasi
puošęs pilaitės griuvėsiais, ku
rie savo senumu vienas su kitu 
lenktyniauja, čia senovėje ka
raliai ir kunigaikščiai savo atos
togas leisdavo, dabar vienas 
prie antro susispaudę viešbučiai 
laukia paprastų vasarotojų.

Eberbache neštoj ame, bet at
sisveikinę su Neckaro upe pa
sukame į Odenwaldo gilumą, kur 
kaimeliai dar anksčiau spiečiasi 
ir grakštūs miesčiukai kalnų 
prieglobstyje snaudžia. Susto
jame miško aikštelėje su pasto
ge nuo lietaus, su suolais ir sta
liukais. Oras pasitaisė, nebelyja. 
Vos tik atidarome iš gimnazijos 
virtuvės pasiimtą dėžę piausti- 
nių (šnicelių), bematant ji iš-

PĖa annum

PASSBOOK
ACCOUNTS

PER ANNUM
SI OOO or mor*

T mln

HIGH RATES
PAID QUARTERLY AT

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES

4071 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

TEL.: LA 3-8248

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

PER ANNUM

S5000 or more 
certificates 

2 year min.

PER ANNUM
Investment 

Bonus 
certificates

čia yra labai puikiai išpuošta 
garsių menininkų darbais, ku- 
siais ir šiandieną tebesigrožima.

Viduramžiu vaizdai-

Tiesiog nuostabu, kad tie me
niški paveikslai ir skulptūros dar 
iki šiol išliko. Atrodo, tartum 
jie būtų prieš keletą dešimtme
čių sukurti. Bažnyčia meniškais 
geležiniais vartais pertverta. 
Apžiūrinėjame senąją biblioteką, 
žaliąją koncertų salę ir kitas 
įdomesnes vienuolyno įžymybes.

Neaplenkiame nė -Miltenber- 
go. Miesto centre pasijuntame 
lyg nukelti į 14-15 šimtmetį. Tik 
žmonių drabužiai primena šian
dieną. Lankome Mildenburgo pi
lį. Iš čia atsiveria puiki pano
rama į miestą. Maino upė daro 
čia didelę kilpą. Buvome numa
tę išsimaudyti,' bet šaltas oras 
neleido užmojo įvykdyti. Keli 
mokiniai pasivažinėjo laiveliais 
Maino upe. Odenwaldo mieste
liai ir kaimeliai, būdami atstu 
nuo didesniųjų pramonės ir pre
kybos centrų, liko karo nepalies
ti. Jie iki šiol išlaikė savo vi
duramžišką veidą.

Miltenbergas — mūsų pasiek
ta toliausia vietovė. Iš jos pra
sidėjo kelionė atgal per Michel
stadt, Lindenfels, Bensheim. Mi
ch elstadte užtrukome tik pus
valandį : apžiūrėjome origina
liausią Vokietijos rotušę, staty
tą 1484 m. ant medinių stulpų. 
Pats namas prasideda tik maž
daug trijų metrū aukštyje, o 
apačioje galima vaikščioti. Po 
rotuše anksčiau vykdavo turgai. 
Iš tų laikų yra išlikusios svars
tyklės ir audeklams spausti ma- 
šiha. Apžvelgėme Odenwaldo 
muziejų šalia rotušės.

Kitąmet Schwarzwaldas
Nibelungen gatve atriedėjome 

j Lindenfels, kur užtrukome va
landą. Lindenfels miesčiukas 
yra labai gražus kurortas, vadi
namas Odenwaldo širdimi ar per
lu. Miesčiuką supa iš 11 šimt- 
čio išlikę griuvėsiai. Iš pilies 
prieš akis atsiskleidžia labai pui
ki panorama — matyti pusė 
Odenwaldo. Oras buvo pagerė
jęs ir žiūronais galima buvo 20

S e km a d i e n L 
liepos 30 dieną >

BUCO SODE
WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

įvyks

- • ■>.- * o

BUS ĮDOMI PROGRAMA, GERA MUZIKA ŠOKIAMS, 
SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI GĖRIMAI 
VISA LAIKĄ GARSUSIS G. JONIKO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS MODERNIŠ- 
KIAUSIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS. 
LIEPOS 30 DIENA VISI KVIEČIAMI Į NAUJIENŲ 

PIKNIKĄ.
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Frank Zogas, President

'Q PER ANNUMPER ANNUM PER ANNUM

ASSETS OVER $160,000,000 
RESERVES $14,500,000

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000,

ga IV 
daly 
Liliu

Futbole 
(Soccer) 
rungtynes- 
21 dieną

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

10 d 
rung- 
spur-

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

^SAFETY 0FX 
YOUR SAVINGS

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

tr progas sumo tktsi;

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

KAS PRIKLAUSO SAMBŪRIO 
DIREKTORIUI?

Nuo
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

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

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

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

CHICAGOS TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖ 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 nuosavus namus.

sambūri lydi i plačiuosius van
denis, linkėdamas “Gero vėjo”.

Mes irgi manome — jeigu pla
čiuose vandenyse polkos, kad
riliai, kuskinėliai — mazur
kos. .. ir kiti sudėtiniai šokiai 
būtų lydimi mūsų liaudies mu
zikos Įrankių, tai tuose pla
čiuose vandenyse būtų kas už
protestuoja, kaip anuomet už
protestavo Pietų Amerikiečiai, 
kai “Grandinėlė’ tenai pašoko 
kolumbietišką šoki “Cumbia”. 
“Jeigu Grandinėlei teks ateityje 
grįžti i Pietų Amerikos kraštus, 
būtų patartina, kad jos vado
vai iš anksto sužinotų, kokie 
yra kiekvieno krašto šokiai’’... 
(“Dirva” 1970. VII. 15.).

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Kaip pirmiau paminėta, pri
klauso lietuvišku tradiciniu ir 
kitų, bet trumpų baletinių dra
bužių Įtaisymas ir anapusinių 
šokių darybos, choreografijos 
įvykdymas, pačių šokių išmo- 
kymas — šokių vietos “fono” 
paruošimas...

Visų drabužių spalvų raštų 
smulkiau nagrinėti čia nesiima 
ma. Kodėl visų priejuostės į 
baltą dugną? Kodėl senų lie
tuviškų kaimo apeigų “Lithua
nian Folk Dances”, ne baleto, 
drabužiai trumpi?... Tik pra
bėgomis prisimintina, kad ki
tos tautos ne tik savo liaudies 
šokius šoka su ilgais, bendrai 
dėvimais būdingais drabužiais, 
bet ir charakteringus baletus. 
O jau ypač solistai — tčs.

Vvru kiekvieno šokio dra
bužius Įsistebėti buvo dar sun
kiau. Apskritai, spalvos iš lie
tuviškumo neišlekiančios: rus
va, pilka, balta. Kelnių raštai, 
kaip ir reikia, vyrauja dryži
niai. Palaidiniai, atrodo, to pa
ties kirpimo, kaip buvusieji. 
Iš viso vyrų apranga irgi ar
čiau lietuviškumo, negu būta 
pirmiau...

Atskiri šokiai, šokami apsi
rengusių mergaičių su A. Vai- 
tonienės (kaip sako) išaustais 
— pasiūtais tradiciniais dra
bužiais, iš toliau nepastebint 
raštų, jų išdėstymo, neatsižvel- ]

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato pst, 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:

Kad mūsų šokius, net tokius, 
kaip Blezdingėlė, lydi svetimų 
muzikos instrumentų orkest
ras, čia “pažangiesiems ir iš- 
prususiems, išbridusiems iš pa
rapinių lygių”.. • mūsiškiams 
galvos neskauda. Neskaudės 
nė plačiuose vandenyse kita
taučiams. Jeigu pajus smilkte- 
lėjiiną, tai tik todėl, kad ne
mato tų muzikos Įrankių ir ne
girdi tų melodijų, garsų, kokių 
lietuvių tautiniame sambūry
je tikėjosi pamatyti ir girdėti...

Mums ne “paslapčiomis”, bet 
visai aiškiai viešai skamba 
klausimas: Jeigu yra viena 
teisybė, kad visa, kas matyta 
scenoje būta lietuviška (kaip 
profesorius teigia) ir miela, 
turi būti viena teisybė, kad tam 
lietuviškumui lydėti reikia lie
tuviškos muzikos “griežtų rit
mu”.

komanada Liths 
rengia draugiškas 
š. m. birželio mėn. 

(M) valanda po pietų

ATSINAUJINUS 
dažniausiai nesama vienos tei
sybės”. .. Kad vienos teisybės 
nesama, (jeigu jos iš tikrųjų 
muzikos klausimais nėra), iš
eina, profesorius, būdamas jis, 
kur kas pirmiau nežinojęs. 
Dabar ši palyda parodė. Paro
dė ne jos pačios reikalu, bet 
pasauliniu visuotiniu pločiu.

Tai ai- mes tikrai girdėjome 
krakoveko, polonezo, mazur
kos, polkos muziką ir kokios 
muzikos itarpų “Lithuanian 
Folk Dances”, kaip parašyta 
programoje, koncerte, kur vis
kas matoma buvo lietuviška! 
Ar čia yra antra teisybė, kad 
ta muzika lietuviška? Arba dar 
trečia teisybė, kad gali būti ta 
pati ir lietuviška ir kitatautiš- 
ka?

O tą “Lithuanian Folk Dan
ces’’ muziką puikiai sugrojo 
be jokių elektrinių — svetimų 
lietuvių liaudies muzikos ins
trumentų, net gitarų, muzikos 
instrumentu “ansamblis”.

Koncerto fonas bendrinis, 
bespalvis, be jokio ženklo.

Nors “Grandinėlės” direkto
rius buvo puikus anapusinių 
šokių darybos, choreografijos 
į vykdyto jas, bet labai sveikin
tinas reiškinys, kad atsigręži
mu Į senovę, — drabužių, šo
kimo stiliaus, šokėjų išraiš
kos atžvilgiu — pradėjo artėti 
prie kitų mūsų tautinių šokių 
išraiškos atžvilgiu — pradėjo 
artėti prie kitų mūsų tautinių 
šokių sambūrių, irgi gražaus 
jaunimo ir savo stiliumi labai 
gerai šokančio.

(Bus daugiau)

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.

giant i Ui, kad visos priejuos
tes Į baitą dugną, vis dėlto tei
kė pakenčiamai gražų lietu
višką vaizdą. O visiems kartu 
susimaišius, ir visas šokėjų 
vaizdas iš rūbų svėrė i lietuviš
kumą.

Šokių išmokymas ir pašoki
mas. Kaip mums praneša J. 
Daugailis “Laimėjimus škinti 
Grandinėlė” (“Draugas” 1972. 
III. 21) “dvejus metus dirbda
ma po 6 vai. savaitėje”, taigi 
po dviejų metų pertraukos, 
dabar savo akimis matėme, kad 
choreografija, schemos rūpes
tingai Įvykdyta. Visai sutinka
me su Petro Maželio vaizdingu 
nusakymu apie Įvykdymą (ten 
pat): “Gi šokėjai griežtame 
ritme pina Įvairias Įmantrias 
formas’’. Patys šokiai irgi iš
mokyti puikiai, šokėjai , rei
kia manyti, būdami geri ir 
tikri nuoširdūs lietuvių liau
dies šokių mėgėjai, šoko labai 
gerai.

Kad žingsniais, šokimo sti 
liumi, kaip mokytojas pasisa
kė (prisipažino) Janušaičiui 
(ten pat), grįžtelėjęs pats Į se
novę, arba “pabodamas ko
kių pūstų skersvėjų”, dabar šį 
grįžtelėjimą pastebėjome. Dėl 
to grįžtelėjimo šokimas buvo 
liaunesnis, tuo pačiu ir lietu
viškesnės dvasios.

Pastebėjome ir tai, kad šo-
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Vis dėlto mūsų gerbiamas 
profesorius norėtų, kad būtų 
buvę programoje ir “išeivių 
kompozitorių” (citata). Bet tas 
nebuvimas pateisinamas ir tuo, 
kad reikėtų “glaudžiai bendra
darbiauti su choreografu”... 
(citata) O tai dar vienas pa
tvirtinimas, kad choreografas 
anapus. Anapusinis nė muzi
kas švedas čia ne ką lietuviš
ka gali pridėti prie tokių šo
kių, anot Vaitulevičiūtės, ku
rie (greičiausiai ir priversti
nai) sudaryti iš negiminingų 
kūrinių arba išgalvotų— O 
čia Petrui Maželiui, šio kon
certo, “Sekant tautinius šokius 
ir klausant muzikos, paslap
čia ateina klausimas — o jei
gu tai būtų tautinių instrumen
tų orkestras”. (“Grandinėlė iš
kėlė bures į plačiuosius vande
nis”, “Dirva” 1972. III. 15). 
Taigi tik paslapčia partizaniš
kai. .. Bet su dabartine muzi
ka, tokio orkestro grojama, jis

Marquette Parko sporto 
lėje, California ir 69 
į >r i eša k y j e. Rungtynėse 
vims; lietuvių komanda 
Senior su vokiečiu komanda 
Švaben Senior. Tu komandų c
žaidimas bus idomus, nes abi v
komandos yra gana pajėgios ir 
nenorės perleisti pinnenybės. 
Visi sporto mėgėjai kviečiami 
atvykti įdomiu rungtynių pa
sižiūrėti.

GRANDINĖLEI
(Tęsinys)

TRUPUTIS APIE MUZIKĄ

Giliu ir plačiu muzikus žino
vu, kūrėju, kritiku mes laiko
me prof. Jakubėną. Jis pasisa
kęs (prisipažinęs), jog: “Ne
būdamas žinovu, nesu ir liau
dies sambūrių ypatingas mė
gėjas”. ..

Bet liaudies šokių sambūriai 
negali išsiversti be muzikos... 
Tačiau, sakome tačiau, profe
sorius taria: “Kas ypač malo
nu, kad visa ką matėme sceno
je, buvo sava, miela, lietuviš
ka”! Tai pasakyta visų lietu
vių, lietuviškai nusiteikusių 
apie lietuviškumą, tiesa.

Tik mus drumsčia -tai, kad 
profesorius, nebūdamas šokių 
žinovas... visa ką matęs sce
noje, tvirtina esant lietuviška. 
O apie koncerto muziką, būda
mas jos žinovas, rašo:

“Grandinėlės muzikos paly
da parodė, kad “pasaulyje

— S. m. birželio mėn 
žaidė draugiškas futbolo 
tynęs. Weimemac parke 
to aikštėje. Northsaidėjf 
tuvių komanda Liths Senior, 
su vok iečių komanda Rams 
Senior. Abi komandos beveik 
vienodo pajėgumo ir laimėji
mo taškus išvedė lygiai, 2:2. Iš 
lietuvių komandos įmušė įvar
čius; Romas Ubas ir Mykolas 
McCluskis. Rungtinės buvo 
įdomios, nes kiekviena koman
da kovojo už laimėjimą — dau 
giau gauti taškų. .4.S7a

Try this before breaJcfest. Dancers facing you, left to right, are Alvydas 
Narbutaitis, Shaw High, and Kęstutis Susinskas, Ohio State University.

“The Plaine Dealer’’
Keli lietuviai tvirtina, jog tai Pakeltkojis, bet amerikiečiai, stebėję 

šokį, skaito jį rytine mankšta.
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kūjų išraiška nebuvo tokia be
reikalingai perdėm linksma, 
kaip užrašytas ano Pietų 
amerikiečio charak terizavimas 
(“Dirva” 1970. VII. 15) "Jūsų 
linksma muzika, koketiškos ir 
grakščios jaunystės išraiška"... 
(citata). Nebuvo nė tokia 
“krykščianti” (citata). kaip 
tūlas recenzentąs yra pirmes- 
niąją išraišką apibūdinęs. O 
buvo, kiek reikiant, lietuviš
ku ve'du išraiška.

Chicago Savings and Loan Assn.
Philomena D. Pakel, President
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“politinėje rezoliucijoje” buvo 
numatyta, kaip jaunimas turės 
išstumti iš Lietuvos laisvinimo 
darbo vyresniąją kartą ir kaip 
jis turės paimti į savo rankas vi
sas politinės veiklos vadovauja
mąsias vietas.

Nors, mūsų jaunimui apsižiū
rėjus ir pamačius tos rezoliuci
jos žalingumą, jos vykdymas ir 
buvo sustabdytas, bet kai kurie 
mūsų veikėjai ir kai kuri spau-

mūsų jaunimą brautis į Vliką, 
negriauti jį, kaip tautos atstovy
bę, užimti visas politinio darbo 
vad. vietas, išstūmus iš jų vy
resniosios kartos veikėjus.

Tas daroma, va, ir dabar, prieš 
II-jį PL Jaunimo kongresą.
I.—Jaunimo kurstymas Drauge

1972 m. kovo 15 d. Drauge pa
sirodė, rodos, labai menkutis, 
bet piktas tūlo Br. šilo straips

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien^ išskyrus sekmadieniust nuo
9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL

nis ir vėl ją sulaikė. Jis pastebėjo ant jos krūtinės prisegtą 
trispalvę Lietuvos vėliavėlę ir liepė jai tą ženklelį nusiim
ti. Moteriškė griežčiausiai atsisakė tai padaryti. Kada 
sargybinis jos į vidų vis dėlto nebeleido, tai ji, pradžioje 
išaiškinusi, kurią kalbą jis supranta, šitaip jam tarė:

Protesto atgarsiai plačiojoje Rusijoje
Motiejaus Pranevičiaus vadovaujama Chicagos Lie

tuvių Taryba ir inž. Romo Krono vadovaujama Chicagos 
Lietuvių Bendruomenė piketuoja propagandinę sovietų 
valdžios parodą Chicagoje. Besiremiant “kultūrinių mai
nų” susitarimu, kultūrinės Amerikos įstaigos turi teisę 
ruošti meno parodas Sovietų Sąjungoj, o sovietų vyriau
sybė turi teisę propagandines parodas ruošti Amerikoje.

Jeigu Kremliaus valdžia ruoštų rusų, dailininkų paro
das, lietuviai neprotestuotų ir nepiketuotų. Bet visi žino
me, kad sovietų valdžia, pavergusi milijonus rytų Euro
pos gyventojų, prievartauja menininkus, grobia minėtų 
tautų meno kūrinius, rodo juos ruošiamose parodose ir 
skelbia, jog tai yra rusiško komunizmo kūryba. Chicagos 
lietuviai bendromis jėgomis pagamino tinkamų plakatų 
ir labai vykusiai piketavo Field muziejaus patalpose su
ruoštą parodą.

Pirmomis dienomis pikietininkų skaičius buvo dido
kas, bet vėliau eilės buvo retesnės. Kiekvienas parodon 
ėjęs čikagietis pastebėjo nepatenkintus lietuvius, latvius 
ir kitų tautų atstovus. Sovietų valdžios parodos “garbės 
komitetą” sudariusios turtuolių žmonos ir nežinančios 
kuo užsiimti turtingos našlės negalėjo suprasti, ko tie či- 
kagiečiai nori. Bet parodą atvežusieji sovietų valdžios 
agentus ir iš Maskvos atvažiavusius tikruosius parodos 
rengėjus šiurpulys nukrėtė, kai jie pamatė plakatus ir 
paskaitė skelbiamus lozungus. Jie negalėjo suprasti, kaip 
pikietininkai galėjo reikalauti nekišti nagų prie pavergtų 
tautų meno darbų, kada tų kraštų valdovai įsakė parodą 
ruošti, gavo visus JAV leidimus ir net Chicagos policijos 
protekciją. Rusijoje prieš policiją niekas negali balso pa
kelti, jei neskaityti Kauno jaunimo, o čia Chicagos lietu
viai net ir policijos nebijo!

Didžiausios baimės parodą ruošusiems rusams sukėlė 
viena čikagietė, piketavusi praeito sekmadienio popietę. 
Pamačiusi, kad daugiau žmonių į parodą nebeina ir nebu
vo prasmės lauke piketuoti, ji nutarė užeiti į vidų ir pa
sižiūrėti, kaip ta paroda atrodo. Bet ji prie įėjimo susi
dūrė su rusais, sekusiais kiekvieną žmogų, einantį Į pa
rodą. Ji nešėsi savo paltą ant rankos. Rusai jai liepė pal
tą pasidėti Ji nepaklausė, bet paltu apsisupo. Rusas bi
jojo, kad kišeniuje nebūtų kokio ginklo. Moteris pasiūlė 
patikrinti, bet jis bijojo arčiau prie moteriškės prieiti. 
Kad nekiltų įtarimas, ji paltą pakabino greta esančioje 
drabužinėje ir buvo besirengianti eiti į vidų. Bet sargybi-

— Šio ženklelio aš nenusiimsiu. Žinok, ponas, čia ne 
sovietų Rusija ir net ne rytų Vokietija, kur galite laisvai 
savo brolius šaudyti arba į kalėjimus kišti... Čia yra 
Amerika, kur gerbiamos kiekvieno piliečio teisės. Čia ne 
Sovietų Sąjunga, kur pilietis neturi teisės savo nuomo
nės pasakyti, kur prievartaujate ir pažeidžiate žmogaus 
sąžinę, tyčiojatės iš kiekvieno kitaip galvojančio žmo
gaus. Amerikoje gerbiamas kiekvienas asmuo. Jūs man 
neuždrausite į šią parodą Įeiti... Jūs man nepasakysite, 
ką aš privalau ant savo krūtinės nešioti, ko nenešioti...

Lietuvė moteris apsisuko ir nuėjo prie durų. Sargy
binis bandė ją vytis, bet tuo tarpu išlindo kitas Kremliaus 
atsiųstas sargas, pataręs susirūpinusiam nurimti ir leisti 
lietuvei Įžengti i parodą. Parodos rengėjų tarpe kilo di
džiausias sumišimas, bet jie nutarė palikti savo teises gy- 
nusią lietuvaitę ramybėje. Prie jos daugiau nesikabinėjo.

Tuo tarpu Vilnies redaktorius sovietų parodos ir 
piketavimo klausimu šitaip rašo:

“Mūsų lietuviškieji nacionalistai praeitą savait
galį iš kalno pagimdė pelę. Per visą savaitę per laik
raščius rašė ir baubė — piketuosime TSRS liaudies 
meno ir’kultūros parodą, važiuosime specialiais au
tobusais ir šturmuosime, protestuosim. Na ir kas 
išėjo? Ogi, didelis pššš... Mes sakėm, kad jie save 
demaskuos. Taip ir buvo. Net ir toks didlapis, kaip 
Chicago Tribune už piketavimą juos išpeikė ir ties
mukai pasakė, jog tokiais piketais jie daugiau ken
kia JAV, negu Tarybų Sąjungai.” (Vilnis, 1972 m. 
birž. 23 d., 1 psl.)
Kad tos lietuvės, piketavusios “sovietų kultūros” 

parodą Chicagoje, balsas nebuvo toks jau menkas “pššš...”, 
kaip Jokubka bando pavaizduoti, josios žodžius pačioje 
Maskvoje iškėlė sovietų mokslininkas Andrei D. Sacharo
vas. Jis viešai pareikalavo piliečio teisių visoje Sovietų 
Sąjungoje ir patarė kitaip pertvarkyti visą krašto ūkį ir 
užsienio politiką. Jis sako, kad Sovietų Sąjungoje reikia 
pravesti demokratines reformas, kurios garantuotų kiek
vieno piliečio pagrindines teises. Jis pareiškė baimę, kad 
Rusijon nebegrįžtų Stalino naudoti valdymo metodai.

— Mūsų visuomenę yra apėmusi apatija, veidmainiš
kumas, siauras egoizmas ir slepiamas žiaurumas, — vie
šai pareiškė didžiausias sovietų mokslininkas, kaip iš 
Maskvos praneša Chicago Sun — Times reporteris Roger 
Leddington birželio 23 dienos numeryje.

Chicagos lietuvių balso aidas atsiliepė pavergtų Rusijos 
gyventojų širdyse.

nelis, kur jaunimas kurstomai: 
1) “veržtis” į tautinę veiklą, lyg 
vyresnieji jo į tą veiklą neteis
tų; 2) “vežtis” į “svarbesniuo
sius postus”, lyg juos laikytų 
užgrobę vyresnieji ir neprileis
tų prie jų jaunimo; 3) “laužyti” 
“atgyventus veiklos būdus”, lyg 
mes savo veikloje būtume visai 
atsilikę ir dėl to būtų kaltas se
nimas ; 4) “reikalauti” “kad kuo 
greičiau apsijungtų mūsų svar
besnieji veiksniais” lyg tas jų 
apsijungimas būtų galimas, tik 
jis būtų vyresniųjų trukdomas.

Į tą nediduką straipsnelį ne
reikėtų man čia, Naujienose, 
reaguoti, jei Draugo redaktorius 
būtų leidęs man bent keliais žo
džiais tam p. Br. Šilui tame pa
čiame laikraštyje atsakyti. Bet 
jis, deja, to man neleido pada
ryti, parodymas, kad to straips
nelio autoriaus nuomonė atitin
ka ir jo, redaktoriaus, bei visos 
Draugo redakcijos liniją.

Dėl to aš dabar čia noriu dėl 
to straipsnelio čia pasisakyti.

1) Mūsų jaunimas laisvas atei
ti j betkurią mūsų viešąją veiklą. 
To vyresnieji jam netrukdo, net 
jo labai visose mūsų veiklos sri
tyse lankia. Nereikia veržtis 
pro atviras duris.

2) Į “svarbesniuosius postus” 
mūsų žmonėms, ne tik jauniems, 
bet ir seniems, “veržtis”, atsieit, 
brautis, spraustis nereikia. Rei
kia tik kandidatams Į juos turė
ti visuomenės pasitikėjimą, ypač 
kada Į juos patekti reikia rin
kimų. Visais gi atvejais reikia 
j juos kandidatui turėti dar kom
petentingą atitinkamos veiklos 
srities žinojimą, sugebėjimą tuo
se postuose dirbti ir dar morali
nių kvalifikacijų. Kas tą visa 
turi, to nereikia raginti Į “pos
tus” “veržtis”, o kam tų kvali
fikacijų trūksta, tai geriau, kad 
j juos nei “nesiveržtų”.

3) Kurstyti jaunimą kažką 
“laužyti”, griauti, ardyti labai 
neišmintinga. Dažnai pasitaiko 
tokių “laužymo” mėgėjų, kurie 
patys nežino, ką “laužą” ir ką 
darą. Ne viskas, kas yra sena, 
yra jau būtinai ir bloga. Pvz., 
teisiniai papročiai Įsigalioja, 
teisinės ir dorinės tradicijos su
sikloja dažnai šimtmečiais. Jos 
laikomos geros kaip tik dėl to, 
kad senos. Pagaliau, ir teisės 
kūriniai (pvz., kodeksai) galio
ja kartais šimtmečiais, lygiai 
kaip ir valstybių teisinės san
tvarkos. Būtų daug išmintin
giau skatinti jaunimą geriau pa
žinti tai, kas yra, negu kurstyti 
ji griauti, ardyti, ieškoti kažko 
naujo (netgi ir nežinant, ko ieš
koma), vien tik dėl to, kad tai 
bus nauja.

4) Mūsų “svarbesniųjų veiks
nių” apsijungimas nėra jau toks 
paprastas dalykas, kaip kam at
rodo. žinau, ką Br. Šilas turi 
čia galvoje — tai Vliko ir LB 
(ar gal LB ir Alto) “apjungimą”. 
Pirmiausia, susijungti teisiškai

!gali tik tos pačios teisinės pri- 
i gimties organizacijos ar vad.
“veiksniai”. Kitoks “apsijun
gimas” negalimas, nes possumus 
quod de jure possumus, t. y. ga
lime (tik) tai, ką pagal teisę 
galime. Tokių “apsijungimų” 
klausimai sprendžiami kompe
tentingų ir sų tais (su dalyku) 
gerai susipažinusių asmenų va
lios ir nuomonės pareiškimais, 
o ne šiaip sau jaunimo, kuris, 
kaip kada p-lė G. Gailiušytė LFB 
konferencijoje po I PLJ kon
greso konstatavo, absoliučiai ne
žino, kas yra tie mūsų “veiks
niai” — kas yra Vilkas, kas Al
tas ir kas Liet. Bendruomenė.

Tokiais rašymais, jaunimo 
kurstymais spaudoje tik kelia
mas visuomenės nerimas ir be 
reikalo ardomi gražūs santykiai 
mūsų jaunimo su vyresniąja 
karta.

II. — Kėlimas nerimo ir nesan
taikos Vokietijos LB Tarybos 

rezoliucija
Kai- kurioje mūsų spaudoje, 

kaip, Drauge, Tėviškės žiburiuo
se ir Pasaulio Lietuvyje, paskelb 
ta ir Vokietijos Krašto LB Tary
bos 1972.III.5 d. rezoliucija, kur 
randame panašių mūsų jaunimo 
kurstymų ir neatsakingų patari
nėjimų PLB Valdybai ar Vlikui 
padaryti tai, ko negalima. Ten 
žiūrėk, duodamas patarimas ar 
paraginimas padaryti ir tai, ko 
pati toji Taryba nesuvokia, neiš
mano, net nežino, ką kalbanti.

1) Pvz., yra kviečiamos lais
vinimo organizacijas Įtraukti Į 
darbą “naujų jėgų”, bet nenu
rodoma, kaip gi tą būtų galima, 
skaitantis su teise, padaryti. 
Kalbėti abstracijomis ir kitiems 
priekaištauti lengva, bet iš to 
jokios naudos.

2) “Primenama” PLB Valdy
bai, kad ji tartųsi su Vliku dėl 
aktingesnio lietuvių Įjungimo Į 
Vliko darbą.

Ir vėl nieko nepasakanti, nieko 
neduodanti abstraci j a. Vlikas, 
mūsų tautos atstovybė, gi su
daromas Lietuvos politinių gru
pių-, kaip tautos politinės minties 
reiškėjų ir vykdytojų. Tegul 
mūsų žmonės dedasi į esamas 
mūsų politines grupes arba, kas 
nori, tegul susiorganizuoja ko
kias naujas — ir per jas galės 
dalyvauti Vliko darbe. Kam ne
rūpi Lietuvos valstybės gyve
nimas, kurį formuoja politinės 
grupės, tam nerūpės nei Vliko 
darbas. Kas niekina, pajuoki- 
nėja mūsų politines grupes, kaip 
tą daro visi kurstytojai, tas už
kerta kelią ir mūsų lietuvių ma
sei dėtis į jas, tuo gi pačiu ir 
dalyvauti Vliko darbuose.

3) Siūloma PLB Valdybai “iš
siderėti” (?!) iš Vliko tam. tik
rą skaičių atstovų, kuriuos rink
tų kas penkeri metai PLJ kon
gresas.

Tai juokų darbas. Viena, kad 
jaunimas nesudaro jokios orga-

Vida Kriaučeliūnaitė baigė Cart 
Sandburg aukšt. mokyklę. Ta proga 
jos tėvai Irena ir dr. Leonas Krau- 
čeliūnai suruošė Beverly Country 
klube vaišes, kuriose dalyvavo ' gau
sus būhys švietimo bei visuomenės 
organizaciją darbuotoju — Kriauce. 
liūnų šeimos bičiulių bei bendradar
bių lietuviškos kultūros kėlimo bei 
propagavimo veikloje. Rudenį Vida 
pradės studijuoti socialinius mokslus 

Elmhurst kolegijoje.

nizacijos teisine žodžio prasme. 
Jis nėra joks teisinis asmuo. To
dėl jis ir negali būti atstovau
jamas Vlike. Antra, kas šian
dien yra jaunas, tas rytoj (po 
kurio laiko) bus jau senas. Ir 
kam dabar reikia čia to mūsų 
jaunimo išsiskyrimo iš vyres
niosios kartos bendrame Lietu
vos laisvinimo darbe ? I Koks 
tikslas to viso skaldymosi ir to 
mūsų jaunimo kurstymo prieš jo 
tėvus, motinas, dėdes, tetas ir 
kitus vyresniuosius ?!

Ar ne geriau būtų visiems gy
vent ir dirbti bendrai, taikoje, 
sutarime, neklausinėjant, kiek 
kas turi metų.

Argi ne teisingai sakoma, kad 
60 metų vyras gali būti daug 
jaunesnis už 25 metų asilą? Kar
tais gi ir jaunų metų žmogus 
pasensta ir sava energija išsi
eikvoja, tuo tarpu kai kokių 60 
metų senis, žiūrėk, darbui dar 
būna visai pajėgus.

Taigi, gerbkime visi vieni ki
tus ir dirbkime draugėje visi 
gražiai, solidariai, nekurstyda
mi kartos prieš kartą. Tas svar
bu įsidėmėti ir II-jo PLJ kon
greso nariams, mūsų mielojo 
jaunimo atstovams, suvažiuojan
tiems j jį iš visų pasaulio kraš
tų. '

"NAUJIENOS” KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

GABRIELE PETKEVIČIŪTĖ - BITĖ
Rašo JANINA NARŪNE

Spausdiname ištrauką iš Janinos Norūnės nau
jai parašytos knygos “Trys ir viena”. Tai atsimi
nimų pluoštas apie keturis žinomus mūsų rašytojus: 
Gabrielę Petkevičiūtę, Balį Sruogą, Juozą švaistą- 
Balčiūną ir Jurgį Savickį.

Knygos autorė J. Narūne yra gimusi ir gimnazi
ją baigusi Panevėžyje, kai tuo pat metu tame mieste 
mokėsi poetas ir dramaturgas Balys Sruoga, rašyto
jas Juozas švaistas - Balčiūnas ir kiti.

Kartu praleistos jaunystės dienos paliko auto
rei šviesių atsiminimų, kuriais ji nori pasidalinti su 
skaitytojais, juo labiau, kad tokių žinių ir tikrų fak
tų neturime nei mūsų enciklopedijoje, nei perio
dinėje spaudoje.

Rašytoja Janina Narūne literatūrinėje kūrybo
je jau nebe pirmoke. Ji yra išleidusi (daugiausia 
vaikams) virš dešimties knygų lietuvių, anglų, vo
kiečiu ir ispanu kalbomis, šiuo metu yra spaudoje 
TRYS IR VIENA ir ’MIŠKO VIEŠNIA (vaikams). 
Galutinai paruošta spaudai autorės VAIKYSTĖ.

N. RED.

ĮVADO ŽODIS
Gerbiamus skaitytojus ir skaitytojas noriu su

pažindinti su tuo laikotarpiu Panevėžyje, kada 
ten mokiausi ir bendravau su šioje knygoje mini
mais rašytojais. Jie paliko man neužmirštamus 
prisiminimus, kurių nenorėčiau nusinešti Į Ana
pus, kai dabar tiek daug mano vienamžių jau yra 
nuėję ilsėtis į kapines...

Šiuos atsiminimus išleisti kilo mintis dar ne
priklausomoje Lietuvoje gyvenant, dėl to turėjau 
iš tų laikų senų užrašų mano ir mano vyro inž. 
P. Narutavičiaus.

Gerbiamiems skaitytojams gal bus neaišku,

Rašytoja visuomenininke ir pedagogė

GABRIELĖ PETKEVIČIŪTĖ-BITĖ f r nroo 
kodėl pasirinkau tuos, o ne kitus panevėžiečius 
rašytojus? Pasirinkimas neatsitiktinis: Šioje 
knygoje aprašomieji — Gabrielė Petkevičiūtė — 
Bitė, Balys Sruoga, Jurgis Savickas ir Juozas 
Balčiūnas — švaistas buvo mano pažįstami, kole
gos. Su jais riša tolimos mano jaunystės dienos, 
kai gyvenome nepriklausomoje Lietuvoje ir dar
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anksčiau (prieškariniais laikais), pilni jauno op
timizmo ir energijos.

Turiu Įspėti mielus skaitytojus, jog knygoje 
TRYS ir VIENA neieškotumėte didelės mokslo 
studijos apie tuos keturius rašytojus. Tai nebuvo 
knygos uždavinys, nei autorės tikslas. Čia rasite 
asmeninius mano ir mano vyro užrašus, ir gal, 
tokių faktų; kurių nerasite nei Lietuvių Enciklo
pedijoje nei kitur spaudoje.

Knygos tikslas yra perduoti tas žinias, kaip 
medžiagą, kas norės smulkiau susipažinti ar ra
šyti apie minėtus rašytojus.

Šią knygą stengiuosi rašyti labai suprantama 
kalba, kad ji būtų lengvai skaitoma mūsų išeivi
joje. Ji taikoma plačiajai visuomenei, ypač vy
resnio amžiaus moksleivijai. Dėl to daugiausiai 
asmeninius mano atsiminimus papildau žiniomis 
apie tų rašytojų literatūrinę ir visuomeninę veik
lą, idant gautųsi pilnesnis vaizdas. Autorė '•

k

Kokia graži toji senovė! Paimkime, kad ir ne
tolimą praeitį, porevoliucinius 1905 metiį laikus. 
Mūsų aukštuomenės (bajorijos) buvo gražios šei
mos tradicijos, paremtos aukštos moralės princi
pais, su lietuvišku vaišingumu kiekvienam, ap
lankiusiam namus, neišskiriant nė pakeleivio ar 
ubago.

Koks idealus ir dorovingas buvo jaunuomenės 
auklėjimas tiek lietuvių dvaruose, tiek ir menko
je ūkininko grytelėje, ir kaip ramiai, be skubotu- 
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mo slinko visas gyvenimas, pilnas paprastumo, 
romantikos, idilijos!'..

Tokios senųjų laikų bajorijos atstovė buvo ra
šytoja Gabrielė Petkevičiūtė, nors ji liko ištiki
ma demokratiškoms pažiūroms per visą savo gy
venimą.

GABRIELĖS GIMINYSTĖ SU 
CHADAKAUSKAIS

Sebentiškių dvaro savininkas, Lietuvos titu
luotas bajoras, Antanas Chadakauskas, yra tėvas 
buvusios mūsų prezidentienės Sofijos Smetonie
nės ir Lietuvos ministerio pirmininko našlės Jad
vygos Tūbelienės. Antanas Chadakauskas turė
jo tris brolius ir vieną seserį: Zbignievas, Stepo
nas, Aleksandras ir Malvina (vienintelė sesuo).

Malvina Chadakauskaitė ištekėjo už medicinos 
daktaro Leono Petkevičiaus. Tuo būdu Gabrielė 
Petkevičiūtė, pagal motiną Chadakauskaitę - Pet
kevičienę, yra tikra pusseserė Jadvygos Tūbe
lienės, Sofijos Smetonienės ir visų kitų Antano 
Chadakausko vaikų. Tarp kitko Gabrielė Petke
vičiūtė buvo Sofijos Smetonienės krikšto motina.

Daktaro Leono Petkevičiaus tėvas, t. y. Gabri
elės Petkevičiūtės senelis, Felicijonas Petkevičius 
buvo Betozoro dvarų vyriausias prievaizdas ir 
1835 metais iš Belozoro nusipirko Puziniškio dva
relį (102 ha.), kame gimė ir augo ir vėliau gyveno 
ir rašė plačiai žinoma kultūrininkė, pedagagė, vi- 
suGmenininkė ir rašytoja Gabrielė Petkevičiūtė'— 
Bitė, ; (



DR. ANNA BA1ICNAS
AKIŲ, AUSŲ NOSIES 

IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

28SS W. 63rd STREET
Ofi»o Hlof.t PRospecf 84229

R«zid. tolofu WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 Ui 12 vai ryto, 

ano 7 ikj 9 vai vak. Treč. uždarytu

Rtt, tol. 239-4683

OR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
. 6449 So. PuU«k| Rd. (Crawford 
AAodical Buildins). Tol. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal »uxi tarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

PRoopect 4-1717

DR. S. B1EZ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3144 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieni ai ■ 
Trečiid. ir sekmad. ofisas uždarytas

Rot: 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7864

DR. C K. BOBELIS 
»

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR iLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tolef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
160 fwmmit St. 

ROUTE 54. ELGIN. ILLINOIS

DR. PITER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5449 

Rexidu 344-2233 
OFISO VALANDOS:

Plrmadieniaii ir ketvirtai 1—7 vai. 
intrad., penktadieni nuo 1—5, treč 

.. ir ieštad. tiktai susitarus.

Rot: Gi 3-0873

DR. W. EIS1N - EISiNAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

G1NRKOLOGIN* CHIRURGIJA 
4132 Se. Keddo Avo, WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti MI 3-0001.

DR. NINA KRAUCEL- 
KRIAUCEL1UNA1TE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ.

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofise tel.: HE 4-18T3 arba RE 7-9708 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: PinnacL, 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.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

“contact lensės”
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—1 vaL vak.

Ofise Nlkf.: 776-2880
Naujas raz. telef.: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendre čhlrūrgH*

Ofisu 2? 50 West 71 st St. 
Tek 9254196

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

uždaryta. -
Rez. tol.: WA 54099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.- HEmlock 4-2123 
Rezfd. tele/.. Glbson 4-6195

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

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEOAS-PROTEZISTAS

VV Aparatai - Protezai, Med. Ba>- 
dažai. Speciali pagalba kojomt 

B (Arėk Suppbrte) ir t t
VaL: 9—4 Ir 6—8 šeštadieniais 9—1. 
2850 Watt 63rd St, Chicago, III. 60629 

Telef.: PRotpecf 6-5084

Prisiminti Birželio įvykiai
Birželio 11 d. Raeino Altos 

skyrius suruošė Birželio įvykių 
minėjimą, kuris pradėtas pamal
domis šv. Kazimiero bažnyčioje. 
Po pietų parapijos salėje įvyko 
oficialus minėjimas. Jį atidarė 
skyriaus pirm. Viktoras Kaže- 
mėkaitis, trumpai primindamas 
laisvės netekimo ir trėmimų tra
gedijas bei peržvelgdamas pa
skutinių dviejų metų įvykius ir 
apraiškas, kurios rodo, kad Lie
tuvoje, kur jaunimas jau auk
lėtas priverstinėje komunistinė
je dvasioje, supranta laisvės 
vertę ir dėl jos aukojasi.

Į garbės prezidiumą buvo pa
kviesti — Kenoshos Altos skyr. 
pirmininkas J. Kasputis ir Wis- 
consino Lietuvių Dienos komi
teto pirmininkas J. Milišauskas.

JAV ir Lietuvos himnus su
giedojo Ida Tamulėnienė. Jei 
pianinu akomponavo Bronė Pliū- 
raitė.

Invokacijos vietoje buvo per
skaityta Vyt. Alanto eiliuota ba
ladė “Amžinoji ugnis dar neuž
geso”, skirta pagerbti Romą Ka
lantą.

Po to, tylos ir susikalupimo 
minute buvo prisiminti žuvusie
ji dėl Lietuvos laisvės.

J. Milišauskas, kalbėdamas 
apie tragiškuosius birželio įvy
kius, apgailestavo, kad pasaulio 
didieji tiek daug rūpinasi apie 
ką tik sudarytas valstybes, pa
miršdami ir nutylėdami komu
nizmo pavergtų tautų likimą.

Buvo priimta rezoliucija, kuri

GRADINSKAS
VĖSINTUVAI

NUO 
§99.95

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

LIETUVI, EIK PAS LIETUVĄ

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai —- Pilna apdraudė 

Ž1MA KAINA
R. t B R t N A S 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

MOVING 

Apdraustas parkraustymas 
ii jvairiv atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Placa 

Tat? FRontiar 6-1442

/—-------- = ■- --------- >

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

FOREST FIRES HURT 
OLM FOREST FRRKD1

Oh* ▼Mife Jefettw 
Tcxitrrf the cureless use o£ fire.

So phase feflo’r Sedkey’i ABGc 
Abreys held mttdm dll cold. 
Be due to drmi all čampfireų 

<ir the and dnyra 
tbernapain. Crmh all 

smokes dead oct.
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pasiųsta JAV prezidentui, Wis. 
senatoriams ir kitiems pareigū
nams.

Meninę programą išpildė li
tuanistinės mokyklos mokiniai 
ir moterų sikstetas “Viftiė”.

Ramas PI i ura perskaitė pro
zos dalykėlį “Sargybinis”.

Toliau buvo parodytas scenos 
paveikslas, vaizduojąs pavergtą 
Lietuvą. Lietuvą vaizdavo M. 
Petkūnaitė, o pritaikytus eilė
raščius sakė Ed. Kūliavas, Vikt. 
Kleinotaitė ir Vita Paukštelytė.

Moterų sikstetas padainavo 
keturias dainas. Pianinu akom
ponavo R. Kažemėkaitytė.

Po minėjimo buvo bendras po
būvis, kurio metu pasitarta dėl 
lietuviškos veiklos stiprinimo ir 
kitų reikalų.

Lietuvių Diena

Wisconsin© Lietuvių Diena 
įvyksta liepos mėn. 16 d., šv. Te
resės parapijos parke, Kenosha, 
Wis. Bus pravesta speciali pro
grama, skirta paminėti Paverg
tų Tautų Savaitę.

Rengimo komiteto pirm. J. 
Milišauskas ir visas komitetas 
energingai dirba, stengdamiesi, 
kad WLD ir minėjimas vėl ge
rai pasisektų.

Joninės

DLK Kęstučio šaulių kuopa 
Jonines ruošiasi minėti liepos 
mėn. 1 d., šeštadienį, Vinco Bag
dono sodyboje, prie Mičigano 
ežero kranto. Joninėmis vietos 
lietuviai domisi ir kasmet vis 
daugiau žmonių jose atsilanko.

Jurgis Milas

COCKFORD. ILL.
Pavasaris atgaivins 

visokią gyvybę

Žiema buvo ilga, Šalta ir ne
maloni, bet atėjo pavasarėlis ir 
visas gyvenimas prisikėlė.......

štai ir vėl Chicagos lietuviu
kai skautai buvo atvykę į Rock- 
fordo Lietuvių Klubo parką pra
eitą šeštadienį. Skautų meiste
rio Vaclovo Plibplio vadovauja
mi suvažiavo apie 50. Mažiukai 
ir paaugę vilkiukai tvarkingai 
pasistatė eilėse palapines ir at
rodė kaip kokia gatvė. Nors 
skautai maži, bet jų palapinės 
yra aukštos ir erdvios. Skautai 
yra netinginiai: jie išvalė klu
bo parką, surinko visas sausas 
šakas ir vakare užkūrė didelį 
laužą, prie laužo šoko ir dainavo, 
po to pavalgę vyresniųjų patiek
tą vakarienę sulindo Į palapi
nes nakvynės. Kadangi čia nei 
vilkų, nei gyvačių nėra, o ir 
tokios audros nebuvo kaip per
nai, kad palapines nuvertė, šie
met galėjo ramiai išmiegoti.Par- 
ke yra kelios stirnos, tai tik jos 
skautus aplankė, bet tiek tyliai, 
kad nė vienas nenubudo.

Sekm. rytą anksti kėlė, — ap- 
siprausė šaltu vandeniu, užsidė
jo savo gražias mėlynas unifor
mas, gražūs vaikai visi kalba 
lietuviškai, bet tarp savęs kalba 
angliškai. Pavalgę pusryčius, 
lenktyniavo, šaudė saidokais. Vė
liau pradėjo rinktis Rockfordo 
publika. Kun. Algis Kazys iš 
Chicagos atvyko 11 vai. ryto at
laikė šv. mišias lietuviškai; pa
sakė pamokslą, padėkojo L. klu
bui už gražią vietą, leistą .skau
tams susirinkti ir Dievo žodį lais
vai ištarti.

Po pamaldų Rockfordo sve
čiai pietavo «u Chicagos skau
tais lietuviukais, o mes su Juo
zu Undraičiui išvažiavome. L. 
klubas turėjo pusryčius dėl visų 
narių salėje už dyką. Būtų dau
giau klubo narių atvažiavę pa
sveikinti Chicagos lietuviukus 
skautus ir jų vadus. Po pietų ir 
jie išsiskirstė į namus, žvalgas

EAST CHICAGO, IND
A. L. B-nės East Chicagos 

apylinkės valdybos pastangomis 
buvo surengtas Lietuvos oku
pacijos tragingųjų Birželio įvy
kių minėjimas. Birželio 11 d. 
minėjimas pradėtas lietuviško
mis pamaldomis šv. Pranciškaus 
lietuvių parapijos bažnyčioje.

Mliua ui ižiremiuosiu ir nukan
kintus atnašavo kun. P. Jakule- 
vičius ir liūdėsio dienai pritai
kintą pasakė pamokslą. Lietu
vių parapijos choras, vadovau
jamas muziko A. Giedraičio, gra
žiai darnai giedojo tai dienai 
pritaikintas giesmes.

Po pamaldų minėjimas buvo 
tęsiamas parapijos salėje. Mi
nėjimą atidarė East Chicagos 
L. B. valdybos pirmininkas V. 
Makiejus. ■ Pirmininkas pasi
džiaugė minėjimo dalyvių gau
sumu ir po trumpų įžanginių žo
džių paprašė kun. Jakulevičiaus 
sukalbėti Invokaciją. Paskaiti
ninkas Romas Tervydis perskai
tė pasirašytą labai įdomią pa
skaitą, kuri buvo palydėta karš
tais aplodismentais.

East Chicagos L B. Apylin
kės pirmininkas V. Makiejus pa
deklamavo keletą savo kūrinių. 
Minėjimo pabaigoje pirm. Ma
kiejus pasiūlė rezoliuciją reika
lauti, kad Lietuvai būtų grąžin
tos jos turėtos religinė, tautinė 
laisvė ir nepriklausomybė. Su
sirinkusių vienbalsiai (priimtos 
rezoliucijos buvo pasiųstos Pre
zidentui Nixonui, J. T. general, 
sekretoriui Kurt Waldheimui ir 
J. T. žmoniškumo Teisių komi
sijai, kongresmanui Ray Mad
den ir Hammond Times dienraš
čiui.

L. B. pirmininko pastangomis 
iš Indianos gubernatoriaus Ed
gar P. Whitecomb buvo gauta 
proklamacija, kuria birželio 15 
diena Indianos valstybėje pa
skelbiama maldų diena ir “fel
lows Hoosiers” kviečiami kovo
ti, kad Lietuva atgautų savo re
liginę ir politinę laisvę.

Minėjimas buvo baigtas su- 
giėdant Marija, Marija.

East Chicagos L. B-nėš valdy
ba sekančiu įvykiu rengia gegu
žinę, kuri įvyks sekmadienį lie
pos 9 dieną nuo 2 vai. po pietų 
p. Jonynų sodyboje Chestertone, 
Ind. Gegužinėje bus gausi ir 
įvairi virtuvė su karštais ir šal
tais valgiais, taip pat bus baras, 
muzika ir laimėjimai. K. C.

CICERO
Mūsų senoji karta nyksta

Nepermaldaujamoji Giltinė 
mus skina be pasigailėjimo.

A. a. Stulginskas, Danauskie- 
nė ir Baltulis — visi kaip susi
tarę buvo pašarvoti Petkaus lai
dojimų koplyčioje, čia patogi 
vieta net ir trims sutalpinti.

Mirusieji, kaip senosios kar
tos gyventojai susilaukė gausių 
lankytojų. :Po iškilmingų pamal
dų šv. Antano parapijos bažny
čioje nulydėti į šv. Kazimiero 
kapines.

Minusiems tariu Ilsėkitės ra
mybėje prie savųjų, o liūdin
tiems gyviesiems reiškiu gilią 
užuojautą.

Mūsų Liberty namų bendro
vės dalininkai turėjo savo me
tinį susirinkimą, tik kažkodėl 
mažai tesusirinko. Vadovybė 
smulkiai išdėstė bendrovės me
tinę apyvartą, bet iŠ jos gavo
si liūdnas vaizdas: dalininkai 
tarpusavyje kerštauja, kelia ne
apykantą ir patys sau ir bend
rovei daro nuostolius: gražios 
salės stovi tuščios, laime dar, 

JONAS STEPONAITIS
Gyv. East Chicago, Indiana

Mirė 1972 m. birželio mėn. 21 dieną, sulaukęs metų amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje, Kybartų valsč.

Amerikoje išgyveno 22 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Emma, duktė Leonora, jos vyras Matt 

Mikicich, 3 anūkai — Michael, Johnny ir Laurie-Ann, 3 seserys — 
Marcelė Viekus, pagal pirmą vyrą Adomaitienė ir jos šeima, gyv. East 
Chicago. IncL, Petronė , gyv. Paris, France, Alesė Turas ir jos šeima, 
gyv. Australijoj bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Oleska koplyčioje, East Chicago, Indiana Har
bor, Indiana.

šeštadieni, birželio 24 dieną 9:30 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios Į St. Francis parapijos bažnyčią, East Chicago, Ind., o po gedu
lingų pamaldų bus laidojamas Šv. Jono kapinėse. . .

Visi a. a.'Jono Steponaičio giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, duktė, seserys, giminės.

Laidotuvių Direktorius Oleska.

4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfajette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITtlARiCA AVE. Tel.: Y.\ras 7-11^-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS , 
’ ' (LACKAW1CZ)

2424 W EST 69th STREET REpublic 7*1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 111. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 80. HAL3TED STREET Phone: YArds 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. * Phone COmmodore 4-2228 
South Holland, HUnols
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kad krautuvė yra išnuomota if 
duoda pelno.

Senasis užveizda Butvilą nuo
širdžiai atlieka savo pareigas. 
Garbė jam, kad už mažą atlygi
nimą laikosi savo pareigose.

Gražioji vasarėlė, kaip neju
čiomis atėjo, taip nejučiomis 
prabėgs, o su šaltu rudenėliu 
vėl atgis mūsų užsnūdusi veik
la subuvimai, parengimai, per
statymai — kaip kitados būdavo. 
O tai buvo laikai, kurių liko tik 
prisiminimas.

Mainosi laikai, mainomės ir 
mes su jais, bet nepasiduokime. 
Senatve, šalin! Cicero D.

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI "NAUJIENAS"

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antk> 

pių papuošimui ir sezoninės 
' kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Horiom Avo. — 536-1220

Dėl “Pastabų iš tolo”
LOS ANGELES, Cal. — Nau

jienų 131—132 numeriuose at
spausdintas ilgas p. VI. Bakūno 
pasikalbėjimas su Lietuvos gar
bės konsulu p. J. Bielskiu Los 
Angeles, Kalif., mieste.

šis pasikalbėjimas liečia Lie
tuvos Diplomatinę Tarnybą ben
drai, o Los Angeles garbės kon
sulatą išskirtinai. Galimas daik
tas, kad tas straipsnis rašytas 
tikrai labai iš toli, nes susidaro 
įspūdis, kad vienas nežino, ką 
kalba, o antrasis — apie ką ra
šo.

Visų pirma, jokios diploma
tinės tarnybos ir net Lietuvos 
konsulato Los Angeles mieste 
nėra. Yra tiktai garbės konsu
las. Todėl nėra reikalo kalbėti, 
apie Lietuvoj buvusius diploma
tus ir jų “galimybes” užimti gar
bės konsulo vietą. Garbės kon
sulais gali būti ir dažniausiai 
esti ne Lietuvos piliečiai ar di
plomatai, bet gyvenamojo kraš
to asmenys, pasižymėję moks
lo, politikos ar prekybos srity
se. Jie neprivalo būti Lietuvos 
piliečiai, nei lietuviai.

Garbės konsulai gali turėti sa
vo įstaigas ir tarnautojus (ne 
pavaduotojus), jeigu jie patys 
jiems apmoka. Garbės konsulų 
yra labai daug. Jie turi repre
zentacines Įstaigas. Pavyzdžiu 
galėtų būti Kanadoje buvęs To
ronto, Can., Lietuvos garbės kon
sulas Grant Suttie. Savo kon
sulate jis turėjęs net kelis tar
nautojus.

Vietoj padėkoti lietuviškiems 
veiksniams, jie puolami. Pasa
kojama, kad jie kenkia, juos su
maišo...

O į ką lietuviai, Amerikos pi
liečiai, turėtų kreiptis, jei ne į 
Valstybės Departamentą? Ir 
ar ne tik tų lietuvių pastangų 
dėka mes dar turime Lietuvos 
diplomatus Amerikoje? Jeigu p. 
Bielskis seka lietuvių veiklą 
Amerikoje, tai jis turėtų supras
ti ir ideologinių grupių žmones, 
turėtų jų nepulti, nemažinti jų 
pastangų, bet jiems padėti. Tik
ra mūsų diplomatinė tarnyba 
visa tai žino. Ji turėtų padėti Ka
lifornijos lietuviams išeiti iš šių 
“diplomatinių intrigų”.

Visoje šioje “iš tolo” neaišku
mo je, yra ir naujenybių. Ponas 
Bielskis visą laiką rėmė “rezo
liucijų komitetą” ir jų pastan
gas kelti Lietuvos bylą Jungti
nėse Tautose skaitė didele išmin
timi. Dabar staigiai pasisakė 
prieš. Sako, kad ne. Turėkime 
vilties, kad iš jo užgirsime ir 
daugiau panašių — ne.

Lietuvis iš arti

GELIS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GIUNYŪIA 

2443 WEST 63ra STREET 
Telefonai: PR 44)833 Ir PR 4-0434

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

kUlgi 2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehiU 6-2345-4

r JI * 1410 So. 50th Ave., Cicero
■ Telef.: TOwnhall 3-2108-S
f TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 
im wi i w mii i) NT i r n n 1111111 n ihiwirn 11■■ ■ i ■ i  ——— —

laidotuvių direktoriai-.

DOVYDAS P. GAIDAS GERAtDAS F. DAIMIB
4Š65-O7 So. Hermitage aveivite '

Tel: Y Arde 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUK
Telefonas: LAffttėtte 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOKLI C1O>

AMBULANCE 
PATARNAVi 
MAS DIENA 
IR NAKTĮ 

> 
TU R’ME 

KOPLYSUf 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. UTUANICA AVENUE. Phone' YAr..» 7-3401

BUTKUS -VASAITIS
1446 So. 5(Jth Avė., Cicero, 111, Phone: OLympic 2-100?

PETRAS BIELIŪNAS



KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI J TAUTINIU ŠOKIU ŠVENTES 
UŽSIENIO ŠOKĖJU PASIRODYMŲ IR TALENTŲ VAKARĄ

REAL. ESTATE FOR SALE* ’ 
Namai, Žemė — Pardavimui

BARGENAS ATSARGIESIEMS

KURIS ĮVYKS LIEPOS MEN. 1 I)., 8 V AL. VAK. MARUOS AUKŠT.
MOKYKLOS SALEJE, LIETUVIŲ PLAZOJE, CHICAGOJE j

I

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

Bilietus galima Įsigyti “Marginiuose”.

, Savininkas sumažino kainą. Labai
■ gera apylinkė. Labai geras 6 kam- 
. barių mūrinis su 3 dvigubo dydžio 
j miegamaisiais, 2 patogiom voniom,
retos kokybės virtuve su pilnais ka
binetais, įmontuotomis virimo bei ke- 

1 pimo krosnimis ir indų plovėjų, taip 
pat dideliu valgomuoju prie virtuvės. 
Iškaltas ir įrengtas beismantas, 2 ma
šinų garažas. Į pietus nuo 63-čios ir

■ į vakarus nuo Pulaski. Paimkite tą 
* namą už naują žemą kainą, žemesnę 
I kaip bargenas. Skambinkite stebuk

ladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
251-8500

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJ1MAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

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

LPL Tautinių Šokių Šventės Rengėjai 9d^‘°XJrb^nSi^:

Ruošiamės į Kongresą ir Šokius
St. Monica, Calif. — Visos 

mūsų kolonijos stengiasi kuo 
daugiau jaunimo pasiusti i 
Chicagą. Organizacijos, drau
gijos ir pavieniai asmenys au
koja pinigus ir darbą, kad tik
tai viskas gerai pavyktu, ne
būtu klaidu ir nekiltų nesusi
pratimų.

Tėvai stengiasi taip supla
nuoti atostogas, kad tik jų vai
kai galėtų vykti i ruošiamą 
šventę. Jau pats važiavimas 
jaunimui yra didelis dalykas, 
o kai visi suvažiuos i didelę gra 
žią minią, vienos lietuviškos 
minties apimtą ir apjungtą, jie 
pasijus stipriu lietuvišku vie
netu Amerikoje. Ta prasme 
tie kongresai yra remiami, 
lėšos pateisinamos.

Nemažas būrys atvyks ir 
Kalifornijos. Kelionė tolima 
brangi

o

is 
ir 

bet graži idėja nugalės

LIETUVIO
BATŲ TAISYMO r

4612 So.
(Town

Dirba 6 _ _
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

Paulina St. 
of Lake)

dienas savaitėje. Pirm, ir

Lietuviu spaustuvė
COMMUNITY INSTANT PRINTERS

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

KRUMPLIS ir STULPINAS

PIGESNIS l’ž BARGENĄ 
$21,000

visas kliūtis. Jaunimą reikia 
ne tik parengti, bet ir dalį lė
šų sumokėti čia pat vietoje.

Kaip visur ir visada, mūsų 
amžina darbininkė Ona Razu- 
tienė rengia jaunimą šokiams 
jau metų metais. Tarytum jai 
neužtektų darbo, jai dar teko 
suorganizuoti jaunimo ansamb 
lio šventę vietoje, St. Monica 
auditorijoje, lėšoms sukelti. 
Prie jos prisidėjo kelios nau
jai sudarytos šokių grupės. Tik
tai šitokiu būdu susidarė dide
lis būrys jaunimo. Ypač daug

logijos mokslą, pasiekdama magistro 
laipsnį. Omahoje ištisus mokslo me
tus dirbo mokyklų distrikte, savo 

1 specialybėje. Ji buvo aktyviai Įsi- 
ipaaugęs dairėsi i amerikiečius,I L?nsus.,,’r i Xie.tos iau1?- skau- I . .v C. . i c,y veiklą. Dabar laikinai ansigyvenoO jau išaugęs, JIS suprato esąs! Chicagoje, pas savo tėvus, nes š. m. 
padangių -- vieno pasaulio* ruSpluc*° J3 d/ ^teka už Ry- 
v v. . Imanto Pauliukonio, dirbančio svarbi o-žmogus. O Čia mes stengiamės, Į se pareigose vienoje pramonės ben- 
kad išaiigtn ir liktų lietuviu. 
Pasaulio žmonėms tie kongre
sai nereikalingi. Motina

— Donatas ir Danutė Janutai 
su dukromis birželio 21 d. at
skrenda į Čikagą. Porą savai
čių atostogaus Union Pier va
sarvietėje. Tuo pačiu laiku ža-

pasirodė 6-10 metų vaikučių, ku- (]j pasižiūrėti Tautinių šokių
rie dar per jauni Į šokij šventes 
važiuoti. Bet ateis ir jiems lai
kas, tegu pratinasi.

Jaunimas šoka gerai, tiktai 
nesusipratinęs. Kalti čia ne šo
kėjai, bet vedėjai. Vieni jau 
šoka iš vieno šono, o kiti tiktai 
pradeda iš kito šono. Tas pat 
ir su užbaigom. Visai ne vieto
je buvo vyrų ūkavimai ir šauks 
mai, tarytum šoktų rusišką ka
zoką, ar norėtų bent šūkavi
mais i save atkreipti dėmėsi.

ir Jaunimo Kongreso progra
mų. Teisininkas Donatas Ja
nuta kuri laiką buvo advokatū
roje, dabar dirba Kalifornijos 
prokuratūroje, San Francisco 
mieste. -Danutė Janutienė yra

droveįe, Auroroje. Dalia gaus nuola
tini paskyrimą arčiau Rymanto dar
bovietės. Pastarasis yra žinomo, prieš 
porą mėty mirusio istoriko, pedagogo 
ir gimnazijos direktoriaus Prano ir 
mokytojos Elzbietos Pauliukoniy sū
nus, JAV karo laivyno atsargos vyr. 
leitenantas. Omahoje Dalia greitai 
Įgijo vietos visuomenėje simpatijos. 
Jai išvykstant Į Chicagą, vietos po
nios suruošė netikėtą priešvestuvinį 
pobūvį, su daugeliu gražiu dovany ir 
gausiomis lietuviškomis dainomis. 
Viena dainų buvo jai specialiai su
kurta. Chicagoje jos tėvu, pačios Da
lės ir jos sesers Liucijos Krutulienės 
draugės, bendradarbės ir draugingu 
šeimu_ ponios, gausiu būriu taip pat 
suruošė Daliai staigmeną — prieš
vestuvinį pobūvi, čia vėl buvo gausu 
labai vertingų dovanų. Abudu jau
nieji yra ryškaus, bekompromisinio, 
lietuviško auklėjimo. Savo tarpe ki
taip nekalba kaip savo tėvų kalba. 
Abiejų tėvai, giminės ir draugai nuo
širdžiai džiaugiasi susidarančia nau

ja, pavyzdinga, lietuviška šeima.

Sunku yra patikėti, bet tikrai taip 
yra. Pilno dydžio 6 kambarių Colo
nial tipo mūrinis su 3 dideliais mie
gamaisiais. Pilnas beismantas. 2 ma
šinų garažas. Platus sklypas. Žemi 
mokesčiai. Visai arti St. Jane’s de 
Chatel mokyklos. Paimkite tą barge- 
na savo ir savo šeimos laimei. Skam

binkite stebukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
251-8500

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkiy Reikia

CAPABLE CLEANING WOMAN 
WANTED

for general offices, one day per week. 
Vicinity of Kildare & Division. 

$2.00 per hour, plus carfare. 
Call Monday through Friday

8 A. M. to 5 P. M.
342-2300

HOUSEKEEPER LIVE IN
Private quarters — N. W. suburban 

rectorv, 3 priests.
Week days 9 to 5 call 236-8890.

Evenings, Saturdays and Sundays 
call 446-1610. Or reply to Box AF 359 

225 W. WASHINGTON
CHICAGO, ILL. 60606

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELT? -REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Avė. PRospect 8-2233

WHEATFIELD, INDIANA
PARDUODAMI PETRO DEVEIKO PARMOS SKLYPAI

Ciceriečiams ir kitiems čikagiečiams žinoma, kaip šioj grybų karalystėj 
augo kelmučiai ir baravykai, o dabar vadinasi Golf Course subdivision. Pa
dalyta pusės akro sklypais. Gražių medžių pavėsyje galima statyti namus 
apie visą 18 Hole Golf Course. Bus reikalingos mokyklos, bažnyčios, krau
tuvės ir lengvas privažiavimas. Vieta vadinsis Sandy Pines Golf Estates. 
Visus pardavimo reikalus tvarko Deveiko dukra Lena ir žentas Ben Lauraitis.

BET KADA INFORMACIJŲ GAUSITE IŠ

BEN LAURAITIS,
R. 2, Box 71, Wheatfield, Indiana

BRIDGEPORTO APYLINKĖJE 
Savininkas parduoda namą pa
likimui sutvarkyti. Pajamas ne
šanti nuosavybė. Galima pirkti 

pagal kontraktą. 
Teirautis 927-6896.

LAIKRODŽIAI |R BRANGENYBtS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tel.: REpublic 7-1941

WANTED TO RENT
Ieško buty

Gabrielius

Bern. Brazdžionis pasakė la
bai jau mitinginę kalbą, nepri
taikytą nei jaunimui, nei seni
mui. Visai be reikalo jo džiaugs 
mas, kad nėra amerikiečiu, 
kaip kad Chicagoje, kur jie 
ateina balsu medžioti. Maišė 
jis net Vietnamą, o užbaigė 
tuo, kad Razutienės niekas ne
išgriovė, lyg kas žinotų ar kam 
rūpėtų tuos Įvairios intrygos ar 
konkurencijos...

Savo eilutes paskaitė V. Tu
mas. Išvaizda kukli, bet kartu 
ir pretenzinga, kaip ir jo kūry
ba, eilėraščiai, idėjos. Jis, ma
žas būdamas, buvo lietuvis,

",M — .. .. i
A & L. INSURANCE & REALTY 4

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

«775
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobIIsy draudimai.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

vaistininkė, dirba Berkeley, v 7 
Calif. Ten ši šeima ir gyvena.

— Henrikas Antanaitis, Dan
guolė Juškaitė ir
Žemkalnis išrinkti Australijos 
lietuvių jaunimo
Jaunimo Kongresą. H. Antanai
tis yra baigęs psichologijos 
mokslus magistro laipsniu, mo
ko Melburno lituanistikos mo
kykloje, priklauso skautų or
ganizacijai, studentų organi
zacijoms, aktyvus spaudos ben
dradarbis. D. Juškaitė priklau 
so skautų organizacijai, tauti
nių šokių grupei ir Geelongo 
lietuvių chorui. Studijuoja vers 
lų administraciją, dirba valdi
nėje mokesčių Įstaigoje. G. 
Žemkalnis studijuoja teisę, 
priklauso skautų organizacijai 
ir Studentų sąjungai, dalyvau
ja Melbourne lietuvių ansam
blyje ir tautinių šokių grupėje.

2 SUAUGUSIŲ ŠEIMA ieško nuomoti 
4 kambarių butą 2-ram aukšte Brid- 
geporto apylinkėje dabar arba arti

moje ateityje. Tel. 523-1049
atstovais iC

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

D

ALL MODES OF TRAVEL 
4059 So. ARCHER 

& R TRAVEL SERVICE — 
COMPLETE TRAVEL

Air Cruise — Bus — Rail — 
Charter Bus Service.

Individual Group Package Tours 
254-5933

MISCELLANEOUS FOR SALE
Įvairūs Pardavimai

PARDUODAMA
VIENA ELEKTRINĖ KITA 

PAPRASTA RAŠOMOS MAŠINĖLĖS.
SKAMBINTI 776-5162

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, Hl. 60629. • Teb WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairiu prekiy.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Nuo 7 ryto iki 8:30 vai. vak.
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas, 

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

— Grandies šokėjų grupė 
pakviesta dalyvauti Latvių ben 
druomenės ruošiamoje Joninių 
šventėje, birželio 
šventėje dalyvaus 
viu tautiniu šokiu 

c c c.
estų ir lat- 
grupės.

HOME INSURANCE
— Dr. K. Jučas

PERSONAL
Asmenų Ieško

TONY POWELL
(Povilonis)

REAL ESTATE BROKER
2749 West 63rd Street
QtfHCAGO, ILL. 60629
434-3400 or 735-1968

butas 
lotas.

prieš

Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVE., CHICAGO
TEL. — 254-5551

BEVERLY HILLS AREA
Immediate occupancy modern 6 room, 
3 bedrooms, 1% baths. Finished ba
sement. Side drive. 2 car garage. 

50x185 lot.
$17,900.

Shown by anuointment fo}7 owner
239-3791

NAMAI — 
GERIAUSIAS DRAUGAS

TVARKINGAS 10 kambarių mū
ras. Naujas gazu šildymas, garažas. 
Arti 70-tos ir Western. $19.500.

2 BUTŲ MŪRAS ir 2 auto garažas 
arti mūsų — bargenas. $26,600.

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

MODERNUS MŪRAS, liuksus 
ir dvi biznio patalpos. Platus 
garažas, arti ofiso. S44.900.

PLATUS BIZNIO -LOTAS 
Marouette Parka. $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. — 
$23 300

5'BUTU MODERNUS MŪRAS prieš 
Parka, gražus iš lauko ir viduj. — 
S64.600.

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

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

SIUNTINIAI I 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

Call: Frank Zapolis 
3203 Vi W. 95th St.

GA 4-8654 txsv«*Nct

Stat** Farm F «re and Casualty Company

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer

Chicago, IH. 60632. Tol. Y A 7-5980

suorganiza
vo lietuviu tautodailės bei bui
ties parodėlę Cook apskrities 
Gailestingųjų seserų mokyklo
je. Ta proga būsimoms medi
cinos darbuotojoms ir jų sve
čiams Grandies šokėjai parodė 
lietuviškų tautinių šokių pras
mingumą grakštumą ir tauti
nių drabužių turtingą groži.

— Dr. Vincas Misiulis, Det
roit, Mich., yra atvykęs Chica- 
gon. Apsistojo Marquette Par
ko apylinkėje pas K. Radvilą, 
fel. RE 7 — 5436.

WOMAN MIDDLE AGE.
40 to 55 yrs., single or widowed with 
1 or 2 children. Must be nature lo
ving, with good habits and conside
rate. Would like to meet and dis

cuss possible marriage plans. 
W’rite: NAUJIENOS Box 181, 

1739 So. HALSTED ST.
CHICAGO. ILL. 60608

ECONOMY
55th AND KOSTNER VICINITY

6 room brick, 3 bedrooms, dining 
room, gas hot water heat. Full ba
sement. Enclosed rear porch. 2 car 

garage. Owner leaving city. 
$23,900. No. 525.

3

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209
K. E R I N G 1 S 

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Tvsomi auto motorel, rtabdiiel, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

♦ “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).

154 pust knyga. Kaina $1.50

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

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

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

NAUJIENOS, CHICAGO B, ILL. — SATURDAY, JUNE 24, 1972

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybė* kitur

BEVERLY SHORES
ANT BROADWAY PARDUODAMAS 

GRAŽIAUSIAS DVIGUBAS

Daug medžių — arti ežero.
Klausti tel.: UN 4-1044 (Evanston) 

arba 376-5119 (Chioagoj)

* Bilietus į IV Tautinių šokių 
šventės Banketą prašoma įsigy
ti iki birželio 29 d. (ketvirtadie
nio), nes dalyvių skaičius turi 
būti iš anksto žinomas. Bilietai 
gaunami Marginiuose. 2511 W. 
69 St., arba pas Sofiją Džiugie- 
nę, tel. (312) 925-3682. Banke
tas įvyks liepos 2 d. Amfiteatro 
salėje tuoj po Tautinių šokių 
Šventės programos. (Pr).

MR. CLEAN
71-st & KEDZIE VICINITY

This sparkling 5 room brick has 
large bedrooms, large living room
with wall to wall carpeting. Full 
basement. Fiber glass awnings. Cyc
lone fence. 2 car garage. Key in 

office. Upper 20’s. No. 492.
ARCHER REALTY WEST CO.

6250 Archer Ave.
581-5600

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. landai. 3 automobilių gara
žas. Tik $52.000.

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu. alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik $27.900.

GRAŽUS 2 BUTU MŪRINIS. Di- 
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
to garažas. $36.500.

11 BUTU 7 metu mūras. Koklinės 
nlvtelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa- 
iamu anie $23 000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150.000.

NKRTS PEAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tek: 471-0321

NETOLI AUSTIN BLVD., 
naujas namas 12 butų po 1 ir 2 mie
gamus. Geras plasteris. daug įren

gimu. Tik $30.000 imokėti. 
AGENTAS.

Tel. 788-4960

NAUJAS 8 BUTU NAMAS po 3 — 
4% kamb. Marquette Parke. $15,000 

pajamų. Mainys į mažesni. 
HE 4-2323

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
Anicetai Gerbečleusket, mv

Čikaga vėl turi styginį kvar
tetą: Karilė Baltrušaitytė - Va
laitienė, Nerija Linkevičiūtė, 
Vytautas Nakas ir Bernardas 
Prapuolenis. Dalios Juknevičiū
tės vadovaujami jie pasirodys 
Jaunimo Centre liepos 3 d. va
karą. (Pr).

BERVYNE — Geriausias investavi
mas i 4 butų namą. 2 butai po 5 
kambarius su 3 miegamais ir 2 po 4. 
Netoli 23-čios ir East Ave. $680 pa
jamų. Nauja šildymo sistema. 2 ma

sinu mūrinis garažas. $69,500.
SVOBODA, 2134 So. 61st Ct.. Cicero. 

Tel. BI 2-2162 arba LA 1-7038

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

2 PO 5 — 3 MIEGAMI, medinis. 
Gazo pečiais šildvmas. žemi mokes
čiai. Geriausioj vietoj Brighton Parke. 
$14<Wl

MŪRINIS BUNGALOW 5 kamba- 
Hii — 2 miegami. Centmlinis oro 
šildymas. Garažas. Dideli kamba
riai. naujai išdažyti. 64-ta ir Sacra
mento. — 24.500.

5 KAMBARIŲ — 3 miegami, 10 
metų. Labai gražiai irengtas skie
pas. Garažas. Gražiai aptvertas ir 
apsodintas. Namas kaip pasaka. 69-ta 
ir Bell. $25.500.

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

TEL. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

kitoki blankai.

SKAITYK PATS IR PARAGINC

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

■* Bilietai Į Tautinių šokiu 
Šventę, Koncertą ir Banketą 
gaunami Marginiuose*’. Visus 
bilietus kviečiame jsigyti iš 
anksto, kad netektų gaišti prie 
įėjimo. (Pr).

PARDUODAMAS
2 MIEGAMŲ MŪRINIS BUNGALOW
Kampinis sklypas. įrengtas beisman- 
tas. Gazo Šilima. Labai gerame sto
vyje. šiaurinėje Harvey apylinkėje.

Skambinti savininkui.
Tel. 331-0368

63rd & KEDZIE 
Excellently maintained brick______  v buil
ding consisting of 16 apts & 1 store. 
New gas fired hot water heat. Gross 
over $33,000. Price $180,000. For 

details call
McKEY & POAGUE R. E.

3145 W. 63rd ST. — Jei. 4344300.

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai 
Puriu leidimus dirbti mieste Ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO, ILL, 6060P
TEL.: VI 7-3447




