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UNIMO KONGRESO DALYVIUS
VATIKANAS PRIPAŽINO LENKIJAI 
BUVUSIAS VOKIEČIU PARAPIJAS
VATIKANAS. — Popiežius Paulius pagaliau patenkino Len

kijos valdžios ir lenkų katalikų reikalavimą pripažinti lenkams 
buvusias vokiečių žemes. Iki šiol lenkų dvasiškiai, kurie valdė 
katalikų bažnyčią buvusiose Vokietijos provincijose tebuvo “apaš
tališki administratoriai” ir Vatikanas laikėsi pažiūros, kad tų 
žemių priklausomumas nėra išaiškintas iki taikos konferencijos. 
Dabar, Bonai pasirašius su Lenkija sienų pripažinimo ir nepuoli
mo paktą, ir Vatikanas paskyrė lenkus vyskupus tų vokiečių 
žemių parapijoms tvarkyti.

Sakoma, kad popiežius Pau
lius, kuris yra gyvenęs Varšu
voje kaip Vatikano diplomatinės 
pasiuntinybės narys, norėtų Len
kiją aplankyti. Tokiai kelionei 
nedavė sutikimo Varšuvos ko
munistinė valdžia, tačiau dabar, 
Vatikanui pripažinus vokiečių 
žemes Lenkijai, padėtis gali pa
sikeisti ir popiežiaus kelionė 
gali tapti realybe.

Lenkiją labai pykindavo, kad 
Vatikano metinė knyga dar 1972 
metų leidiny visada Įrašydavo 
buvusių Vokietijos provincijų 
parapijas jų vokiškais pavadi
nimais.

George Weller, Daily News 
korespondentas Vatikane, rašo, 
kad, jei lenkai įsileis popiežių, 
tai ir vengrams nebus patogu 
jo nepriimti. Tada galima tikė
tis, kad ir Rusija jį priims, ir — 
katalikiška Lietuva.

IŠ VISO PASAULIO
TOKIJO. — Nežiūrint žinių
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NATURAL GAS A Natural for U.S.-U.S.S.R. Trade
1 Natural gas piped 

from Siberia to 
•western or south- 

f ern Soviet ports.

3 The gas would be c h i 11 e d to 
—260° in spheres constructed 
as huge thermos jugs. Specially 
designed ships would transport 
the LNG to the U.S. where 
demand for gas outstrips 
supply. ‘ '

5 Newport News 
shipyards have a 
concept of unload
ing ships into 
stainless steel tank 
systems.

ŠIANDIEN ATIDAROMAS II-SIS
■ PASAULIO JAUNIMO KONGRESAS

ČIKAGĄ, — šiandien 7 vai. vakare Conrad Hilton viešbutyje 
atidaromas II-sis Pasaulio Jaunimo kongresas. Po iškilmingo ati
darymo ir sveikinimų kun. S. Saulaitis, S. J. iš Brazilijos skaitys 
paskaitą "Lietuvių jaunimas išeivijoje — prasmės beieškant”, 
šeštadienį be kitų paskaitų bus svarstomas bendradarbiavimas 
tarp lietuvių, latvių ii' estų jaunimo, ši paskaita ir svarstymai 
bus anglų kalba, ir viena iš kalbėtojų bus Ilze Kalninš iš Cleveland©.

2 There it is liquefied (LNG) to 
** l/600th of its volume.

4 Gas vented os it warms would 
~ be used as fuel to drive the 

ships. • » .

£ 12 LNG ships now exist. An- 
w other 27 are being constructed.

None are under U.S. flag.

. .. '.šiame brėžinyje iliustruojama numatoma Amerikos-Soviety Sąjungos prekyba natūraliomis dujomis. Dujos iš
apie Kinijos Mao Tse Tungo sun- Sibiro žibalo lauku būtu pakrautos Į specialius tanklaivius, kurie atgabentu dujas, suskystintoje formoje, į JAV

Italų vyriausybė
ROMA;. — Jau- pranešta apie 

naujos Italijos vyriausybės su
darymą. Pirmą kartą po 10 me
tų koalicijoje nedalyvauja kai
rieji socialistai. Todėl vyriausy
bė nebėra “centro — kairės” par
tijų, bet tiktai “centro”.

Dėl tos priežasties kairysis 
krikščionių demokratų politikas 
Aldo Moro nebesutiko būti už
sienio reikalų ministeriu ir jo 
vieton paskirtas ekonomikos pro
fesorius, senatorius Giuseppe 
Medici. Kitas buvęs premjeras 
— Mariano Rumor liko vidaus 
reikalų ministeriu. *

Kabinete yra 26 ministerial, 
penki jų “be portfelio”. Krikš
čionys demokratai turi 17, so
cialdemokratai — penkis ir li
beralai ■— keturis. Socialdemo
kratas Mario Tannassi tapo vi
cepremjeru ir gynybos minis
teriu. Premjeras Andreotti pa
keitė įtakingą finansų ministerį, 
buvusį premjerą Emilio. Colom
bo, kuris, kaip ministeris be port
felio, rūpinsis Europos rinkos 
reikalais.

Spasskis vertina 
Fischerio lošima f c

REYKJAVIKAS. — Pasaulio 
šachmatų čempionas Spasskis 
turėjo Islandijoje pasikalbėjimą 
su užsienio korespondentais. Jis 
pareiškė, kad jo konkurentas 

Fischeris šiuo metu lošia geriau, 
negu anksčiau, kada jam teko 
su Fischeriu sulošti 5 partijas. 
Iš tų penkių, dvi Spasskis lai
mėjo, o trys baigėsi lygiomis. 
Paskutinį kartą Spasskis lošė su 
Fischeriu 1970 m. rugsėjo mėn.

SpassMs palygino Fischerio 
lošimą su Capablankos, buvusio 
pasaulio čempiono 1921—1927 
metais.

Paklaustas ar jam. valdžia leis 
pasilaikyti varžybose laimėtus 
pinigus, Spasskis atsakė neži
nąs, tačiau tuoj atkirto: O kiek 
pinigų bus leista Fischeriui pa
silaikyti? Spasskis pareiškė 
mėgstąs Fischerį. Koresponden-

kią ligą, Kinijos žinių agentūra 
pranešė, kad .jis priėmė ir ilgai 
šnekėjo su vizituojančia Ceylo- 
no premjere Bandaranaike. Pa
sikalbėjime dalyvavęs ir prem
jeras Cho u En Lai.

WASHINGTONAS. — Sena
torius Jocksonas vis dar kaltina 
vyriausybę, kad ji derybose su 
Maskva -per daug nusileido 
Kremliaus vadams. Jis prista- ‘ 
tė senatui 197o m. rugpiūčio 4 
d nusiginklavimo planus, ku
rie rodo, kad tuo metu Amerika 
kitaip žiūrėjo į. strateginių gin
klų “lygyb” su sovietais. Sena
torius tvirtina, kad Amerika da
vė sovietams daug palankesnes- 
sąlygas, negu buvo planuota duo
ti.

LONTJONAS. — čia 14 vals
tybių delegatai svarsto banginių 
tikimą. Norima ąnsįjįarti s»roą?s r.-4StebėtoLai _3iąiio, kad SaigPr.
žinti banginių medžiojimą, nes 
pasaulyje banginių skaičius spar
čiai mažėja ir bijoma, kad jie 
gali visai išnykti. Daugiausia 
banginių sugaudo Japonija ir 
Sovietų Sąjunga. Amerika pa
siūlė 10-čiai metų visai sustab
dyti banginių gaudymą.

WASHINGTONAS. — Notre 
Dame universiteto rektorius per 
20 metų kun. Theodore Hesburg 
pareiškė, kad studentai Ameri
koje pasikeitė, nes visas pasau
lis pasikeitė. Jis- pats, jaunas 
būdamas, tikėjęs, kad visi klau
simai išsprendžiami ir viskas 
yra tik arba juoda arba balta. 
Dabar jis taip negalvojąs.

LOS ANGELES. — Juoda ko
munistė Angela Davis yra spau
džiama tapti Amerikos negrų 
vadove. Ji tačiau bijanti, nes 
kasdien ji gaunanti daug grasi
nimų, kad ji bus nušauta. ■ •

KAIRAS. — Egipto narkoti
kų pirkliai dažnai pavadina atsk-i 
ras hašišo rūšis žinomų žmonių 
vardais. Pastaruoju metu labai 
populiari hašišo rūšis 
xon” žmonės mielai 
“Churchill”.

WASHINGTONAS. 
bamos gubernatorius
liepos 9 d. pasirodys televizijos 
programoje kartu su kitais pen
kiais demokratų kandidatais į 
prezidento vietą.

MIAMI BEAČH. — Jipių va
dai nutarė demokratų konvenci
jos metu dieną-naktį sekioti Či
kagos miesto merą Richard Da
ley, nes paskutinėje konvenci
joje Čikagoje jipius sekioję sau
gumo detektyvai.

uostus.

SAIGONO PUOLIMAS PRIE QUANG TRI
SAIGONAS. — Vakar Pietų Vietnamo kariuomenės prieš- 

puolis šiaurinėje šalies dalyje pasistūmėjo į priekį ir saigoniečiai 
yra apie 5 mylios nuo Quang Tri miesto, kurį komunistai užėmė 
savo ofenzyvos pradžioje. Apie 20,000 kareivių puolimą stip
riai paremia JAV aviacija ir laivai iš jūros. Apie 2,000 marinų 
buvo perkelti į užfrontę į šiaurę ir šiaurės rytus nuo Quang Tri, 
septynios mylios nuo miesto. Pietų Vietnamo kariuomenė bandys 
atsiimti priešo užimtą miestą.

Kinija pranešė, kad ji pasi
rašė su šiaurės Vietnamu naują 
sutartį, kuri padidins Hanojui 
teikiamą paramą.

Praėjusią savaitę Vietname 
žuvo 2’ amerikiečiai ir 21 dingo. 
Matyt, tie dingusieji yra šiaurės 
Vietname numušti lėktuvų pi
lotai.

VOGUSIOS ŽINIOS

no ofenzyva šiaurėje rišasi ir su 
Amerikos prezidento politika. : 
Prezidentas norįs parodyti, kad < 
jo planas “vietnamizuoti” karą 
duoda vaisių ir kad Saigono val
džia ir kariuomenė pajėgia susi- < 
doroti su komunistais. Aviaci
jos parama šiame puolime yra 
labai svarbi. Apie 60 B-52 lėk
tuvų daužo komunistų pozici- . 
jas, o jas “suminkštinus”, puo- , 
la Saigono marinai ir parašiuti
ninkai.

WASHINGTONAS. — Vice
prezidentas Agnew paskelbė, kad 
jo 24 metų duktė Susan susižie
davo su William Stein, Marylan- 
do vienos įstaigos tarnautoju.

ROMA. — Graikijos karalius 
Konstantinas, gyvenąs egzilėje 

I Romoje, išvyko su šeima atosto
gų Į Ispaniją. '

yra "Ni- 
perką ir

- Ala- 
Wallace

-¥- Vliko vicepirmininkas Juo
zas Audėnas š. m. birželio 22 d. 
išvyko vienai savaitei atostogų. 
Jų. metu jis dalyvaus SLA Sei
me, birželio 26-30 d., Miami 
Beach, Floridoje. (E)

tas paklausė, ar jis vadina Fi- 
scherį "Bobby” vardu. Spaskis 
jį vadinąs "Robert James”.

šiame piešinyje parodomas parašiu
tas, kuriuo instrumentu paketas bus 
nuleistas ant Marso planetos 1976 
metais. Parašiutai jau bandomi New 

Mexico dykumoje.

♦ FBI detektyvai suėmė prie 
Detroito 28 m. vyrą Martin Jo
seph McNally, kuris kaltinamas 
lėktuvo pagrobimu. Tai tas pats 
vyras, kuris įšoko su parašiutu 
ir su puse milijono dolerių, virš 
Indianos, netoli Peru. Buvo ma
noma, kad jis žuvo ir buvo ban
doma surasti jo lavoną. Piratas 
gerokai apdraskytas, su stam
biomis mėlynėmis ant kūno, ta
čiau sveikas.

♦ Ūkininkas, kuris surado sa
vo sojos pupų lauke American 
Airlines maišą su 500,000 dol., 
atmetė bendrovės jam pasiūlytą 
dovaną — 10,000 dol. Jis norįs 
mažiausiai 25,000. Bendrovė pa
siūlė jį ir jo žmoną nuvežti Į 
Havajus dviem savaitėms nemo
kamų atostogų, tačiau Lowell 
Elliott nenorįs jokių atostogų.

♦Baltieji Rūmai paskelbė 
kainų kontroles maisto produk
tų pardavėjams. Vaisių ir dar
žovių, bei kitų maisto gaminių 
kainos bus užšaldytos, tačiau 
kontrolės neliečia ūkininkų, o tik 
urmininkus ir mažmenines pre
kybas.

♦ Aukščiausias Teismas va
kar 5-4 balsais pasisakė prieš 
mirties bausmę.

♦ Alžiras atidavė pusę mili
jono dol., kuriuos iš Western 
Airlines bendrovės buvo gavęs 
lėktuvo piratas, atskridęs į Al- 
žirą birželio 3 d. Piratas pra
šo Alžiro politinės globos.

♦ Arthur Bremer teismas už 
gubernatoriaus Wallace peršovi- 
mą prasidės liepos 12 d.

♦ šachmatininkas Bobby Fi
scher vėl praleido vieną lėktu
vą į Islandiją ir nežinia, kada 
jis ten pasirodys pradėti loši
mų dėl pasaulio čempiono titulo 
su sovietų šachmatininku Boris 
Spasskiu, kuris jau laukia Rey- 
kjavike.

♦ “Daily News” vakar prane
šė, kad ponia Nixoniene kalbės 
lietuvių tautinių šokių festivaly
je, o gub. Ogilvie duktė jame 
šoks.

♦ Gegužės mėn. Amerikos 
užsienio prekybos deficitas bu
vo mažesnis — 552.4 mil. dol. šių 
metų penkių mėnesių deficitas 
yra didesnis už visų praėjusių 
metų deficitą.

Profesorius Rusk 
nepakeitė pažiūrų 
WASHINGTONAS. — Buvęs 

prezidento Johnsono valstybės 
sekretorius Dean Rusk, dabarti
nis Georgijos universiteto profe
sorius, kalbėjo Atstovų Rūmų 
komitete. Jis ragino nemažin
ti pastangų Amerikos saugumui 
užtikrinti. Rusk pareiškė nepa
keitęs savo nuomonės apie Viet
namo karą. Jei jis būtų Hano
jaus vadų vietoje ir jis neside- 
rėtų su Amerika, girdėdamas pa
sitraukimo reikalavimus pačia
me Amerikos kongrese. Hano
jus žino, kad mes pasitrauksi
me ir jis to laukia, /pareiškė 
Rusk. ’ ' •

Indija nenori 
paleisti belaisvių

*SIMLA. — Kurortiniame In
dijos kalnų mieste, į kurį britų 
kolonijos laikais kiekvieną va
sarą persikeldavo Indijos val
dymo aparatas ir todėl miestas 
buvo vadinamas “vasarine sosti
ne”, prasidėjo Pakistano prezi
dento ir Indijos premjerės dery
bos.

Indijos valdžia kelis kart yra 
pareiškusi, kad ji nepaleis 93,- 
000 pakistaniečių belaisvių, kol 
•nebus tikra, kad tų keturių di
vizijų Pakistanas vėl nepanau
dos karui prieš Indiją Belais
viai, be to, buvo paimti dabar
tinėje Bengalijoje, todėl dery
bose dėl belaisvių turėtų daly
vauti ir bengalų atstovai, 
kistanas kol kas Bengalijos 
pripažino.

. Galima tikėtis, kad šiose
rybose bus sutarta atgaivinti 
diplomatinius ryšius tarp Pakis
tano ir Indijos. Po to jau būtų 
-galima-siekti kitų klausimų- -iš
sprendimo.

Keblus yra Kašmiro klausi
mas. Tą musulmonų provinciją 
britai, padalindami Indiją, pri
skyrė Pakistanui, tačiau vieti
nis sultonas, indas. 1947 metais

jaunimo, 
sąjungos

vyks iki

Pa- 
ne-

de-

Rusk pareiškė, kad tuo me
tu kada japonai puolė Mandžiū- 
riją, dauguma amerikiečių ma
nė, kad ta vieta yra labai toli ir 
Amerikai neverta reaguoti, ta-
čiau po trumpo laiko pačiam j užrašė Kašmirą Indijai. Nuo to 
Ruskui tekę būti Burmoje jau laiko Indija Kašmirą ir valdo, ne- 
kareivio uniformoje. Panašiai sutikdama su Pakistano pasiūly- 
ir Europoje, jei pasaulis- būtų! mu pravesti Kašmire plebiscitą, 
reagavęs, kada Hitleris užėmė kad jo gyventojai patys nutar- 
Ruro kraštą, tai, gal, visai ne- tų, kam priklausyti. Abi šalys 
būtų buvę II-trojo Pasaulinio ka- greičiausiai susitars dėl pasku

tinio karo teritorinių pasikeiti
mų. Indija užėmė per karą šiek 
tiek Pakistano teritorijos, o šis

i turi užėmęs plotą Indijos žemių.
Manoma, kad bus sutarta pasi
traukti atgal iki prieš karą 
vusiu sienų. 4L &

ro.
Rusk patarė kongreso nariams ' 

nemažinti lėšų gynybai, nes jis 
žinąs, kad sovietai tikrai toliau 
ginkluosis, kiek įmanydami.

Prezidentas Thieu 
valdys dekretais

SAIGONAS. — Pietų Vietna
mo prezidentas gavo diktatoriaus 
teises šešių mėn. laikotarpiui 
Jis galės valdyti dekretais. P- 
Vietnamo senate šiam įstatymui į 
buvo nemaža opozicija, tačiau 
prezidento rėmėjai ją apgavo. Se
natui baigus dienos darbus, opo
zicija išėjo namo, liko tik*Thieu 
šalininkai. Jie ir patvirtino mi
nėtą įstatymą vienbalsiai, apie 
tai opozicija sužinojo tik kitą die
ną.

bu-

Bobby Hull neloš 
Čikagos klube

WTNNIPEGAS. — Žinomas 
Amerikoj Čikagos ledo ritulio žai 
dėjas Bobby Hull, 15 metų žai
dęs “Black Hawks” klube, pasi
rašė sutartį su nauju klubu — 
Winnipeg© "Jets”. Jis bus šio 
klubo žaidėjas ir treneris. Kon
traktas jam duoda du su puse 
milijono dolerių. Tai didžiausia 
suma bet kurios sporto rūšies 
profesionalui.

čikagiečiai nekaltina Bobby

Baigta Seato 
konferencija

SYDNĖJUS. — Australijoje 
pasibaigė SEATO organizacijos 

.konferencija, • pripažinusi pa- 
’ skelbtame pareiškime, kad šian
dien viltys pastoviai taikai, šio
je pasaulio dalyje yra didesnės, 
negu buvo anksčiau, šešių vals
tybių ministerial sutinka, kad

■ Sovietų Sąjungos karo laivyno 
plaukiojimas Indijos vandeny
ne dar nesudaro grėsmės, tačiau 
padėtį šios organizacijos kariniai 
patarėjai atidžiai stebės.

Konferencija nutarė, besikei
čiant tarptautinei padėčiai, lai
kytis lanksčios politikos, tačiau 
kartu išlaikyti organizaciją ko
lektyviam visų narių saugumui 
užtikrinti.

Canberros viešbutyje, kur gy
veno 44 konferencijos delegaci
jų nariai, buvo rasta naminė 
bomba, kurią išardė saugumo 
specialistai.

Hull už perėjimą į kitą lygą ir 
į kitą klubą, žaidėjai sutinka, 
kad ir jie panašiai pasielgtų, ga
vę tokią sumą pinigų.

Paruošiamieji kongreso dar
bai prasidėjo 1970 m. gegužės 
mėn. Įvairių centrinių jaunimo 
organizacijų pasitarime, kurį 
sukvietė PLB valdyba Clevelan- 
de. Organizaciniai uždaviniai 
pareikalavo iš jaunimo atstovų 
daug darbo ii- rūpesčių. Kon
greso rengėjai parodė daug su
manumo ir energijos. Rengimo 
darbuose aktyviai dalyvavo Ame 
rikos ir Kanados jaunuoliai, o 
kitose šalyse vietinis jaunimas 
turėjo nemažai rūpesčių. Cen
trinį kongreso komitetą sudarė 
LB, Santaros-Šviesos, studentų, 
skautų, ateitininkų, Lietuvos 
Vyčių, Akademinės Skautų są
jungos, protestantų 
neolituanų ir sporto 
atstovai.

Kongresas Čikagoje
liepos 4-tos dienos, kada bus 
sporto dieną, vėliau kongreso 
dalyviai persikels į Kent univer
sitetą, Ohio, kur iki liepos 9 d. 
bus nagrinėjamos įvairios lietu
vybės ir jaunimo temos..Stovyk
la vyks Romuvoje, Kanadoje, 
nuo liepos 9-15 d. Liepos 16 d. 
kongresas bus uždarytas. Bus 
paskelbti-kongreso nutarimai

Jaunimo kongrese atstovų yra 
250. Iš jų pusė iš Amerikos ir 
Kanados. Pietų Amerikos lie
tuvių jaunimui atstovauja 58 at
stovai, Europai — 38, Australi
jai 27 ir kitiems kraštams — 2.

Jaunimo peticija Jungtinėms 
Tautoms prašo ištirti sovietų ko
lonializmą ir žmogaus teisių pa
žeidimus Pabaltijy ir reikalau
jama apsisprendimo teisės ir 
nepriklausomybės.

Lietuvių jaunimo kongresui 
— daug sėkmės!

Naujas prancūzų 
liaudies frontas

PARYŽIUS. — Prancūzijoje 
socialistai ir komunistai susitarė 
atgaivinti “liaudies frontą”. Po 
ilgų derybų, kurios paskutinė 
sesija užtruko visą naktį, komu
nistų vadas Georges Marchais 
ir socialistų vadas Francois Mit- 
terand pasirašė penkerių metų 
sutartį siūlyti prancūzų balsuo
tojams vienodą programą ir ne
kovoti rinkimuose į parlamen-

Prancūzijos garsusis "Liau
dies frontas” pirmą kartą buvo 
iškilęs 1936 m. ir laimėjo rinki
mus. Tas frontas iširo, kai Sta
linas pasirašė paktą su Hitleriu.

Susitarime tarp dviejų par
tijų numatoma nacionalizuoti 
Prancūzijos bankus, draudimo 
bendroves, kasyklas, žibalo, vais
tų, ginklų įmones. Prezidento 
teises numatyta susiaurinti, pa
sisakyta prieš karinius blok us, 
tačiau pripažinta Europos Ben
droji rinka. Nutarta sustabdy
ti Prancūzijos atominių ginklų 
gamyba. Darbininkams žadama 
40 vai. darbo savaitė ir pensijos 
sulaukus 60 metų.

— "El Diario” dienraščio Bo
gotoje (Kolumbijoje) žinia apie 
riaušes Lietuvoje ir R. Kalan
tos auką buvo paskelbta ge>r. 21 
d. ' (E)



StASž PETERSONIENE

JAUNIMO KONGRESO DIENORAŠTIS
l ■ ■

JAUNŲJŲ DAILININKŲ PARODA
1972 m. birželio 24 d.

šeštadienio vakaras. Jaunimo 
Centre daug publikos. Vyrauja 
jaunimas, nes šį vakarą įvadas 
į 11 Pasaulio Lietuvių jaunimo 
kongresą — atidaroma jaunųjų 
dailininkų dailės paroda.

Besisukinėjant tarp žmonių 
prieš parodos atidarymą, prieina 
Romas Kasparas ir, paglemžęs 
nuo stalelio pluoštą J. Kongre
so programų ir jaunųjų daili
ninkų sąrašą, padavė man sa
kydamas “gal rašysi ką nors 
apie mus”. Tai, žinoma, buvo 
dar, viena paskata vesti šiuos už
rašus — dienoraštį.

Šios parodos rengėjų atspaus
dintame sąraše surašyti šie jau
nieji dailininkai, dalyvaują pa
rodoje:

Mankus, Paolo soleri lecture 
Poster, kompozicija; J. Eidukai
tė, Be pavadinimo; D. Stončiu
tė, Auka — grafika; V. Saka
lauskas, Dieviškas chaosas; D. 
Stončiutė, šokėjos, Į erdves — 
akvarelė ir pastelė; J. Mikonie- 
nė; D. Zikienė, Gamtos katedra 
— aliejus, žodžių atgarsiai — 
mono print; J. Eidukaitė; D. 
Stončiutė, Kompozicija — raša
las; D. Reklytė-Aleknienė, No. 
1-afortas; G. Maleckaitė, Duel 
with the Angels; D. Reklytė - 
Aleknienė, No. 1 etching aqua
tint, Untitled — afortas, Untit
led;! A. Balukas; R. Krutylytė; 
A. Mataitis, Gamtovaizdžio puo
šimas; J. Eidukaitė, Neparduo
damas; S. Pinkus, Nusileidimas 
į pragarą; R. Arbaitė, The pro
tecting Arme; V. Sakalauskas,

Kwepsant; R. Arbaitė, Auka; 
D. Gelažiutė, Motule amžinybe; 
V. Mockutė, Vilija; A. Vailokai- 
tytė; Irena Mitkutė, Lietuviški 
liaudies keiksmažodžiai; R. Bau- 
kytė, Be pavadinimo — macra- 
mo; K. Lapšys, Kompozicija — 
litografija, Keturiems dideliems 
lietuviams — litografija, šokis i 
kuri matant norisi dainuoti, ši 
mintis veda į žiląją praeitį — 
tapyba, Laisvės mintys — ta
pyba, Trys lietuviški straipsniai 
— tapyba.

Parodą atidaro kun. A. Kezys, 
S. J., pavaduodamas, kaip jis 
prisistatė, Dalią Lukošiūnaitę, 
kuri yra šios parodos administra
torė ar kokį kitokį titulą turi —• 
nežinau.

Romas Sakadolskis, 11 PLJ 
kongreso pirmininkas, sveikina 
j. dailininkus kongreso rengėjų 
vardu.

Poeto Kazio Bradūno žodis
Kalbėtojas, pasidžiaugęs gra

žiom j, dailininkų pastangom, 
metė žvilgsnį atgal, į pirmąją 
lietuvių dailininkų parodą, įvy
kusią Vilniuje 1907 m. Nuo jos 
šįmet sukanka 65 m. Anoj paro
doj buvo liet, dailininkų iš kelių 
valstybių, šioje parodoje taip 
pat dailininkai iš įvairių kraštų. 
Anoj parodoj dalyvavo ir mūsų 
Čiurlionis. Ši paroda vyksta1 
Čiurlionio galerijoj. Anie laikai 
nebuvo lengvesni nei Lietuvai, 
nei dailei, šių laikų publika dai
le labiau domisi.

Poetas Kazys Bradūnas ragi
no jaunuosius dailininkus nenu

sigąsti vyresniųjų rezervuotu
mo. Čiurlionis irgi nebuvęs su
prastas anos parodos lankytojų. 
Tačiau dėl to jis neišpylė dažų 
ir nesulaužė teptuko. Anais lai
kais nesuprastas, avangardistas, 
šiandien — didžiausias meninin
kas.

— Dideliais pasidarę, nepa
mirškit, kad pirmuosius žings
nius pradėjot lietuviškoj visuo
menėj ir Čiurlionio galerijoj...

Pagalvokit ir apie lietuvišką 
abstraktą. Japonai turi savąjį.

Nenumokit ranka į tai, ką 
mūsų tėvai yra mums davę. Ne
pasiduokit pažiūrai, kad mes tik 
pasaulio vaikai, — baigė savo 
taiklų žodį poetas K. Bradūnas.

Premijų laimėtojai
Kun. A. Kezys, foto meninin

kas, paskelbė dail. premijų ko
misijos nutarimą. Premijų ko
misiją sudarė dail. Kurauskas, 
dail. Sodeikienė ir dail. Bliskis.

Pirmąją premiją laimėjo Kęs
tutis Lapšys iš Austrijos, ant
rąją Irena Mitkutė už lietuviškų 
keiksmažodžiu afortus ir trecią
ją Raminta Baukytė už “moder
nišką mezginį”. Abi laimėtojos 
iš Čikagos. Rodos.

Tos pačios komisijos nutari
mu, buvo paskelbti ir Foto me-- 
nininkų parodos laimėtojai. Ši 
įdomi paroda taip pat surengta 
Jaunimo Centre Jaunimo kongre
so proga. Foto parodos laimėto
jais paskelbti šie foto meninin
kai: I-ji premija Rimantui Žu
kui iš Kalifornijos, II-ji Auk- 
suoliui Valiūnui iš Toronto ir 
III-ji — trečios kartos lietuviui 
Gėry Mankus iš Čikagos.

Po oficialiosios dalies kun. A. 
Kezys kvietė visus apžiūrėti ne 
tik meno ir foto parodas, bet 
ir V. Variakojo tautodailės ar 
tautotyros parodėlę, esančią J. 
Centro antrame aukšte.

St. Catherines, Ont., Kanadoje, Lietuviu Tautiniu Šokiu grupė "Nemunas". Nuotraukoje yra įaunesniŲjų ir vyresniųjų grupiu šokėjai 
su mokytojais: kairėje 3 eilėje J. Bieliūnas, antroj eilėj Stasė Zubrickienė. Nuotrauka daryta 1971 m. spalio mėn. Kanados Lietuviu Die

nos; proga.

Niekas neskubėjo namo. 
Vieni vaišinosi kavute, apžiūri
nėjo parodas, treti kraipė gal

vas koridoriuje prie “chirurgi
niai anatominių” vyresniųjų 
dailininkų paveikslų.

VL. BAKŪNAS

Pastabos iš tolo

EARN MORE, 
MORE OFTEN

For the individual with $5000 or more who 
wants the insured safety and stability 

a savings account and the maximum rate 
of return... investing in a Standard Federal 

Certificate Account makes sense! The 
interest rate is 6% per annum, and Standard 

Federal compounds the interest daily to 
yield an annual return of 6.18% when left to 

compound. Interest is paid monthly or 
quarterly, as you prefer. This certificate 

■ ■ matures in two years. 
If you have $1000 to invest in a certificate, 

Standard Federal pays you a big 5-3/4% per 
annum with a I year maturity.

Savings Certificate 
1 Year Maturity 
$1000 Or More

INTEREST COMPOUNDED DAILY- 
PAID MONTHLY

Receive interest check automatically 
monthly or quarterly, or accumulate for 

higher yield..
ASSETS.OVER $175,000,000 ■ RESERVES OVER $14,900,000 .

For more information about our savings 
plans, call or stop in at Standard Federal Savings, 

the 175 million dollar savings association 
located in your neighborhood.

WAL
SOS

STANDARD
FEDERAL

Savings and Loan Association of Chicago
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.X __  - — •

Rebelion en Lituania
Tokia antrašte Kubos pabėgė

liu laikraštis “Diario Las Ame
ricas”, leidžiamas Miami, Flo
ridoje, pirmame puslapyje pa
skelbė apie riaušes Kaune, įvy
kusias ryšium su Romo Kalan
tos susideginimu. Tai buvo ge
gužės mėn. 23 d. laidoje.

“Diario Las Americas” lais
vojoje Kuboje (iki Castro bet 
kokią laisvę-suėmė į savo ran
kas) buvo vienu žymiausių dien
raščių, kurį leido Humberto Me
drano. Dabar to laikraščio lei
dėjas yra atsidūręs tremtyje, 
Kubos pabėgėlių eilėse, su cen
tru Miami, Floridoje. Laikraš
čio vardas persikėlė čia taip pat, 
pasikeitė tik leidėjai. Buvęs jo 
leidėjas Humberto Metrano pa
sidarė dabar jo anksčiau, Kubo
je, leisto laikraščio bendradarbiu. 
Ir kaip toks, jis tame laikrašty
je pasireiškia kaip neatlaidus 
antikomunistas. Kas svarbiau
sia, tai ta aplinkybė, kad jis yra 
labai gerai “apsišvietęs” komu
nizmo teorijoje ir istorijoje api
mančioje net ir Lietuvos likimą. 
Matykite, kitą dieną, gegužės 
mėn24 d. laidoje, jis editoriali- 
niame puslapyje patalpino ilgą 
straipsnį “EI Comunismo Encien- 
de Otra Pirą Humana”, kuriame 
plačiai įžvelgė Į Lietuvos istori
ją, sovietinę apgaulę ir dabarti
nę lietuvių tautos priespaudą, 
iššaukusią didvyrišką Romo Ka
lantos auką.

Nelietuvio patarimas - 
lietuviui

Long Beach, Kalifornijoje, kur 
gyvena nemažas skaičius lietu
vių, leidžiamas dienraštis “In- 
dependant” turi gana įdomią 
“kolumną”, kurioje gvildenami 
bet kokie skaitytojų klausimai, 
tokiu keliu: skaitytojas parašo 
jam rūpimu klausimu ir paskui 
vėliau, po ištyrimo, randa atsa
kymą sakytoje “kolumnoje” pa
vadintoje “Action Line”.

Nesenai toje kolumnoje paste
bėjau atsakymą lietuviui, kuris 
redakcijai buvo pasiuntęs tokį 
klausimą: “Po 28 metų, neuž
ilgo rengiuosi sentimentaliai ke
lionei į mano buvusią tėvynę — 
Lietuvą, žinau, kad Lietuva da
bar yra suvaržyta labai griežtų 
Rusijos įstatymų. Norėčiau pa
siimti kiek dovanų mano gimi
nėms, bet nežinau ar tai yra 
leistina”. Atsakyme, vadovau
jantis tūlo kelionių biuro infor
macija, galimybės aiškinama Ši
taip: galima pasiimti dovanų, 
kurių vertė neviršija 40 dolerių. 
Toliau sakoma: kas anksčiau 
buvo nepriklausoma Lietuva, 
dabar yra ’’Lithuanian Soviet So
cialist Republic”. Toliau aiški
nama, kad imigracijos ir muitų 
įstatymai, vykstantiems į Lietu- ’

vą — yra lygiai tie patys, kaip 
ir vykstantiems į Sovietų Rusi
ją. Turistai, vykstantieji į Lie
tuvą, Latviją ir Estiją, gali ten 
nuvykti tik vienu keliu — per 
Leningradą ar Maskvą. Toliau 
tame atsakyme sakoma kad: 
“Maskva paskutiniu laiku pasi
darė kiek nuolaidesnė turistams 
ir dėlto galima laukti, kad muito 
inspektoriai “negnaibys” turis
tą, jei jo įvežamos dovanos šiek 
tiek viršys nustatytas”. Bet., 
atsakymo autorius vistiek pa-

taria: neimkite perdaug dovanų, 
kas viršytų leistas normas...

Pasitraukė 'Lietuvių Dienų' 
vyr. redaktorius

Suredagavęs paskutini, š. m. 
birželio mėn., Los Angeles mies
te A. F. Skiriaus leidžiamo “Lie
tuviu Dienu” žurnalo numeri, 
savo (tame nr. patalpintame) at
virame laiške žurnalo vyr. re
daktorius Bernardas Brazdžio
nis skaitytojams praneša, kad iš 
redaktoriaus pareigų pasitraukia 
— išeidamas į pensiją.

B. Brazdžionis žurnalą reda
gavo ir jo spaustuvėje dirbo, be
rods nuo 1955 metu.

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI
N A »J T T E N A c

Kiek kaštuoja žmona?
Airijos aukščč. teismo teisė

jas nusprendė, kad žmona Airi
joje yra “skaitoma judomoji 
nuosavybė lygiai kaip veislinė 
kumelė ar karvė”, šio teismo 
jury priteisė piliečiui Werner 
Braun $31,200 atlyginimo iš 
Stanley Roche, kurs iš Brauno 
pasiviliojo žmoną Heide, 50.

Kadangi katalikiškoje Airijo
je perskiros neleidžiamos ir nė
ra jokių divorsams įstatymų, ci
vilinis teismas yra vienintelė 
priemonė prieš nusikaltusį vyrą 
ar žmoną.

— JAV darbo unijos turi apie 
18.3 milijonus narių ir daugiau 
kaip keturis bilijonus dolerių 
turto.

———M——-1.......H I1 Fl

Sekmadienį, 
liepos 30 dieną,

BUČO SODE
WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

N&yj b m M

BUS ĮDOMI PROGRAMA, GERA MUZIKA ŠOKIAMS, 
SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI GĖRIMAI. 
VISĄ LAIKĄ GARSUSIS G. JONIKO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS MODERNIŠ- 
KIAUŠIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS. 
LIEPOS 30 DIENĄ VISI KVIEČIAMI I NAUJIENŲ 
PIKNIKĄ.
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60602 Assessor ;R 
įstaiga. Tuo ad- 
siųsti užpildytus

tel471-1424

Marguos

W 00v.r. AKADEMINĖ PROGRAMA 
Conrad Hilton viešbutis

8 OOv.v. "KONGRESO VAKARAS” 
Rinktiniai lietuvių 
jaunimo talentai. Šokia* 
Conrad Hdton viešbutis 
Grand Ball Room

2:00upp. IV TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ 
Chicago International Amphitheatre 
43 ir Halsted

8 OOv.v. “DU APIE GEDIMINAICIUS”s 
V. Krėvės - “SKIRGAILA" 
J. Grušo - "BARBORA RADVILAITĖ" 
Jaunimo Centras

1V30v.r. AKADEMINĖ PROGRAMA 
Conrad Hilton viešbutis

8 OOv.v. VAIDINIMAI: -
K.Ostrausko - "KVARTETAS" 
K.Sajos - "MAMUTŲ MEDŽIOKLE" 
Jaunimo Centras

ML 476-2242
MMJK Būstinėje-Jaunvno Centre

let 737-3300

PATARIMAI
Vyresnio 65 metų amžiaus nuo
savybės mokesčių sumažinimas

Vyresnio, 65 metų, amžiaus 
sulaukusių nuosavybės mokes
čių sumažinimo pareiškimo blan
kus reikia užpildyti ir išsiųsti the 
Assessor of Cook. County Įstai
gai iki š. m. rugsėjo mėn. 1 d.‘ 
Pareiškimo blanko yra 3 lapai 
kartu suklijuoti: baltas, gelto
nas ir ružavas. Tarp jų reikia 
įdėti kalkinis popierius (carbon- 
paper), rašyti rašalu arba rašo
mąja mašinėle. Rašant ranka, 
reikia rašyti spausdintomis di
džiosioms raidėmis ir tinkamai 
spausti, kad išskaitomai žy-. 
mėtų ant visų lapų. Kas turi kė
lias nuosavybes, pareiškimą rei
kia rašyti ant- to namo, kuriame * 
gyveni; už kitus negausi, -čia' 
aš paaiškinsiu, o blankus galė-r 
site užpildyti patys.

Kaip užpildyti blankus
Viršuje blanko- yra išspaus

dintas didelis numeris; jis rei
kia įrašyti į žemiau esančius lan-: 
gelius. Žemiai# yra saviitinko 
pavardė, vardas ir vidurinis var
das; reikia Įrašyti Į langelius-. 
Dar žemiau adresas — Įrašyti 
į langelius. Paskui seka mies
tas arba kaimas, State (valstija) 
ir Zip code, taip pat reikia įra-; 
šyti į langelius. Dar žėmiau, 
telefono numeris, savininko gi
mimo data, mėnuo (10), diena 
(25) ir metai (1902). Į dešinę 
savininko amžius (sausio 1 die
ną 1972 m.).- Dar žemiau seka 
nuosavybės dokumento (title by 
deed) išdavimo data, mėnuo, die
na ir metai. Toj pačioj eilutėje 
to dokumento numeris. Apa-

ROCHESTEKIO TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ | Laukaitis Juozas, 
Laukaitis Paulius, 
Matiukaitė Daiva, 
Matiukas Petras, 
Mickytė Aldona. 
Mickytė Genovaitė, 
Petrauskas Kostas 
Puidokai tė Kristina, 
Pukinskaitė Silvia,

Grupė pradėjo savo veiklą Į N. Y.; New York State parodo- 
1940 metais, pasivadindama į je ir kt. žymesnėse vietose, įs- 
Skautų šokėjų Grupės vardu. 
Grupei vadovavo bei mokė Sta
sys Ilgūnas. R. Viliūnaitė, S. 
Jankus ir M. Krygerytė. 1963 
metais St. Ilgūnui ir kitiems iš 
vadovavimo pareigų pasitrau
kus, vadovavimą'-^perėmė da
bartinė grupės vadovė Jadvyga 
Reginienė.

Kadangi laikui bėgant į šokių 
grupę įsijungdavo kitoms orga
nizacijoms priklausą jaunuoliai, 
tuo budu ir grupės vardas bu
vo pakeistas į dabartinį.

Per ilgą metų eilę daug jau
nuolių turėjo progos suktis lie
tuviško šokio sūkury.

Pasirodvta nesuskaitoma ei
le kartu lietuviu ir amerikiečiu 
tarpe. Grupė dalyvavo visose 
Tautinių šokių šventėse Čikago
je, Pasaulinėje Parodoje New 
Yorke 1964 -1965 metais, Ame
rikos Ūkininkų Sąjungos šimt
mečio sukakties minėjime Sy
racuse N. Y.. 1968 m.; Tarptau
tiniame Tautų Baliuje Buffalo,

kąitant ir televiziją.

Paskutinius keletą metu ame
rikiečių tarpe išsivysčius ypatin
gam susidomėjimui iškelti Įvai
rių tautybių tautinių šokių ir 
muzikos meną “Lazdynas” ne
nuilstamai dalyvauja 'Tarptau
tiniuose Tautinių šokių Festi
valiuose įvairiuose universite
tuose, muziejuose ir pan. visoje 
plačioje New Yorko valstijoje.

Ilgametis grupės muzikantas 
Zigmas šipaila. Muzikinis pa
tarėjas J. Adomaitis.

Šventės dalyviai:
Bu t rimai tė Birutė, 
Butrimas Vytautas, 
Cieminis Romelius, 
Ilgūnaitė Rūta, 
Ilgūnas Stasys.
Kilčiauskaitė Irena, 
Klimaitė Rūta, 
Klimas Tadas.
Krokytė Danutė, 
Krokytė Jūratė,

Puodžiūnaitė Aušrelė, 
Sakalauskas Leonardas
Saladžiūtė Birutė,
Saladžius Gediminas,
Stankutė Birutė,
Staskevičiūtė Danutė,
Šipailaitė Kristinai
šipailaitė Reginai'

i

kėslus užgniaužęs pačioje užuo
mazgoje.

“Besiklausant tokių' paaiški
nimų man prisiminė vienos ari
jos žodžiai “Ir tu jam tiki varg
šė mergaitė”, baigia Dziennik 
Zwiazkowy red. Jan Krawiec.
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avinqsand Loan
2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608

Pexer KazanausVas. President Phene 847-7747

NOW INSURED TO $20,000.

REGULAR 
PASSBOOK 

. A ACCOUNT 
Per Annum

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $JD,OOO. OR MORE 

2 YEAR MATURITY
Per Annum

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

PREZIDENTO VIZITO METU MASKVOJ 
BUVO ŽINOMA ROMO T ALANTOS AUKA

Lenkų Susivienijimo Ameri
koje organas “Dziennik Zwiaz
kowy” pradėjo spausdinti sa
vo vyr. redaktoriaus patyrimus 
Maskvoje, kur jis buvo 
kęs prezidento Nixono 
metu.

Maskvą pasiekęs kiek
luotai red Jan Krawiec iš jam 
skirto kambario Inturist vieš
butyje nuėjęs tiesiai į spaudos 
konferencijų salę, kur visų pir
ma sųsikirtęs su tūlu rusu, kurs 
pasisakęs esąs Tasso korespon
dentas. Rusas patyręs, kad J. 
Krawiec yra lenkų dienraščio 
Amerikoje redaktorius, paklau
sęs, kokio jo laikraštis laikosi 
nusistatymo dėl Lenkijos, spe
cialiai dėl dabartinės Lenkijos 
valdžios^
• Gavęs atsakymą, kad pagal 
reikalą pakritikuojama, rusas 
visiškai nepatenkintai pareiš
kęs, kad lenkų vieta yra Lenki
joje. Girdi, “jei nenorite padė
ti, tai bent netrukdykite ir ne
sikiškite į vidaus reikalus, kurių 
nesuprantate!”

Krawiec piktai atkirtęs” “Ko
dėl jūs kišatės į Lenkijos rei
kalus? Kodėl neišsikraustote iš 
Lenkijos?" Rusas labai piktas 
nuėjęs šalin.

Prasidėjo smegenų plovimas

Tą pačią dieną spaudos kon
ferencijų salėje įvykęs tikras 
smegenų plovimas, kur susirink- 
kusiems svetimu kraštu kores
pondentams įvairių sovietų kul
tūros, meno ir propagandos sri
čių agentai — literatų, artistų, 
aktorių, kompozitorių ir kL pir
mininkai arba sekretoriai, o la
biausiai “Literaturnaja Gazeta” 
redaktorius čekovskis vienas po 
kitam gyrę sovietų santvarką.

pasakoję apie gerybes ir ma
lones, kokiomis naudojasi so
vietų rašytojai ir artistai, apie 
poilsio namus ir ligonines, tik 
nė žodžiu neprisiminęs psichia
trinių ligoninių, kur laikomi už
daryti sveikieji rašytojai ir pan.

Vos tik prasidėjus diskusi
joms, Įvykęs aštrus susikirti
mas tarp čekovskio ir New York 
Times korespondento šabat, pa- 
klaususio apie žydų padėti So
vietuose. čekoskis pareiškęs 
“užuojautą” Jungt. Valstybėms, 
kur žydai nenorį būti piliečiais 
ir yra sudarę “Visapasaulinę Žy
dų Bendruomenę”. Kas kita esą 
Sovietų Sąjungoje, kur žydai 
esą pilni piliečiai ir turi visišką 
laisvę vystyti savo kultūrą, o 
geriausias tam Įrodymas esą žy
dų teatrai Vilniuje, Kaune, Ki- 
šiniove ir Birobirdžane. Sovie
tuose jokio žydų klausimo nesą, 
o jei kalbėti apie antisemitizmą 
tai reikią turėti galvoje Jung
tines Valstybes, kur naujausiai 
esą išniekinta 39 sinagogos ir 
15 kapiniu, šabat apleidęs sa
lę.

Kitas konferenciją “erzinan
tis” klausimas iškeltas, kodėl 
Kaune, Lietuvoje, susidegino 
lietuvis Romanas Kalanta?

Į tą klausimą atsakęs pats 
spaudos konferencijos pirminin
kas Makarovas, duodamas ti
pingą sovietišką aiškinimą, gir
di “Kalanta nusižudė, nes buvo 
psichiniai nesveikas”. Taip nu
tarę gydytojai Kaune ir jiems 
pritarę savižudos mokytojai ir 
draugai. Jokių politinių motyvų 
nebuvę. Negana to, maža “chuli
ganų” grupelė bandžiusi pami
šėlio susideginimu .pasinaudoti 
riaušėms sukelti, tačiau greitas 
saugumo organų Įsikišimas jų

help your < 
HEART FUNdV
help your HEART

čioje kairėje pusėje savininko 
parašas.

Jeigu viršuje pareiškimo blan
ko nebūtų parašytas numeris, 
tada į langelius reikia numerius 
Įrašyti iš tax bylos. Kieno var
du dokumentas rodo yra namas, 
to vardu užpildomas pareiški
mas. Jeigu nuosavybė yra abie
jų vardu, vyro ir žmonos, pa
reiškimą užpildo kuris nors vie
nas, kaip kam patogiau. Kas 
dar negavote pareiškimų blan
kų, skambinkite telefonu 321- 
.61-51, paprašykite ir jums grei
tai prisius, arba nuvykite asme
niškai pasiimti, jas lengvai gau
bite, nereikalaus jokių įrodymų. 
Adresas: lig North Clark St., 
.Chicago, Ill. 
•J. Cullerton 
resu reikia 
■blankus.

Prie pareiškimo blankų reikia 
pridėti savininko tapatybę įro
dančius dokumentus. Kad tik
rai esi to namo savininkas, nuo
savybės dokumento (deed) ku
ris yra su žyminiais ženklais fo
to kopiją ir amžiaus įrodymui 
Medicare kortelės foto kopiją.

Antanas Stakėnas

Perkarštos kelnaitės
Importeriai New Yorke turi 

netikėtą kliūtį : muitininkai ne
praleido iš Anglijos importuotų 
“.karštų” (trumpų) kelnaičių, 
kurios pasirodė uždegus sparčiai 
dega.. Tokių prekių importuota 
i New Yorką 250,000 ir Į Phila- 
delfiją - 500,000. Importeriai tu
ri viltį, kad jų prekė bus praleis
ta, kadangi pasirodė sumirkius 
kelnaites tam tikru chemikalu, 
jos nebedega.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

1

NSURt

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 nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,004, OR MORE, 
2 YEAR MATURITY.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, ID. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
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Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Viešnia šokių šventėje
Laisvojo Pasaulio Lietuvių IV-toji Tautinių šokių 

šventė žada būti ne eilinis mūsų tautinės veiklos įvykis. 
Ne eilinis jis savo rekordiniu dalyvių skaičiumi — virš 80 
grupių, apie 2,000 šokėjų. Pirmų kartą šokių šventėje 
pasirodys grupės iš tolimų kraštų: Vokietijos, Anglijos, 
Brazilijos, Argentinos ir Urugvajaus, neminint kaimy
ninės Kanados. Ši šventė bus ne eilinė ir todėl, kad pirmą 
kartą jai šiltą dėmesį parodė ir Amerikos vyriausybė. 
Prezidento žmona, pirmoji šalies “lady”, specialiai at
vyksta į Čikagą dalyvauti lietuvių šventėje. Reikia svei
kinti šventės rengėjus už sugebėjimą gauti šitokį Baltų
jų Rūmų palankumo parodymą.

Kaip atsimename, III-joje mūsų šokių šventėje daly
vavo jaunos ponų Nixonu dukterys Julia ir Patricia. Lie
tuvių masiniai šokiai joms tada paliko gražų įspūdį. Gal 
ir tai paskatino ponią Nixoniene pasiryžti atvykti Čika
gon karštą vasaros dieną?

Neturime abejoti, kad prezidento žmonos pasižadė
jimas atidaryti mūsų šokių festivalį turi ir politinių mo
tyvų. Lietuvių vardas pastaruoju metu dažnai randa
mas Amerikos Spaudoje. įvykiai Lietuvoje: Kudirkos, 
Bražinskų, Simonaičių, Kalantos veiksmai, katalikų pro
testai, Kauno riaušės, o taip pat ir išeivijos lietuvių de
monstracijos, peticijos, protestai ir laiškai redakcijoms 
daro įspūdį, kad lietuvių tauta yra kovinga, puikiai- or
ganizuota, veikli. Galima manyti, kad “Lithuanian Po
wer” imponuoja. Lietuviai politikai išmoko surasti tin
kamas duris ir nebe vengia į jas pasibelsti, kai yra rimtas 
reikalas.

Ponios Nixonienes prestižas Amerikoje kasdien di
dėja. Jos kukli ir švelni asmenybė paliko gilų įspūdį vi
sose užsienio šalyse, kur tik jai teko, kaip prezidento žmo
nai, lankytis. Anglijos The Times korespondentas, rašy
damas apie ponios Nixonienes viešnagę Maskvoje, paste
bėjo, kad ji prezidentūroje lyg išaugo, išsivystė į puikų 
Amerikos ambasadorių, kurio pirmas interesas — pap
rasti įvairių šalių žmonės: darbininkai, šeimininkės, vai
kai. Ji kaip prezidento Nixono atstovė lankėsi Peru, kur 
vežė pašalpą nuo žemės drebėjimo nukentėjusiems žmo
nėms. Ta proga ji gavo iš Peru vyriausybės aukščiausią 
Saulės Ordino Didįjį Kryžių ir tapo pirma amerikietė 
gavusi tą žymenį.

Ponios Nixonienes šilta laikysena padarė didelį Įspūdį 
Varšuvos gyventojams, kur ji gatvėje spaudė rankas su
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drovė, 1739 So. Halsted St. Chicago, 
HL 60608. Tele! HAymarket 1^100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money

Prisipažinsiu, kad prieš šeše
rius metus (1966), I-jam PL 
Jaunimo kongresui pasibaigus, 
nebuvo man malonu šiame 
tiesaus ir aiškaus žodžio dien
raštyje irgi tiesiai, aiškiai, at
virai pasisakyti dėl, mano nuo
mone, labai nelabos, tautos in
teresui didžiai žalingos to kon
greso neva priimtos, bet iš tik
rųjų net ne jaunimo, o pašali
nių asmenų nedorais būdais ir 
priemonėmis kongrese pravestos 
vad. “politinės rezoliucijos”. Ži
nojau, kad daugeliui tas mano 
pasisakymas nepatiks, bet ne
galėjau tylėti. Negalėjau todėl, 
kad aną rezoliuciją, ypač gi su
planuotą jos vykdymą laikiau 
dideliu blogiu, kuri turėjau ne 
tik kaip lietuvis, bet dargi ir 
kaip krikščionis viešumon iškel
ti ir jam prieštarauti. Gi krikš
čioniškasis doros mokslas žino 
devynias svetimąsias nuodė
mes, jų tarpe ir kito nuodėmę 
arba blogą darbą nutylėti, jam 
neprieštarauti, jo viešumon ne
iškelti, kur tatai padaryti gali
ma ir būtina.

Ir dabar, prieš II-jį PL Jauni
mo Kongresą nebuvo man ma

augusiems ir vaikams, visus maloniai pakalbindama ir 
pasveikindama. Ji su prezidentu yra buvusi 53 valstybėse. 
Visų jų spauda išskirtinai pabrėždavo ponios Nixonienes 
kuklumą, paprastumą ir jos dėmesį darbo žmonėms, 
sergantiems ir vaikams.

Ponios Nixonienes motina buvo imigrantė iš Vokieti-
jos, gimusi netoli Frankfurto. Jos tėvas William Ryan 
buvo Nevados kasyklų darbininkas. Jauna Pat Ryan ne
turėjo gyvenime prabangos ir liko našlaitė turėdama vos 
18 metų Ji studijavo, pati užsidirbdama mokslui lėšas, 
dirbo ligoninėje, baigė rentgenologijos kursus, tapo li
goninės technike. Kalifornijos universitete, pilną laiką 
dirbdama, ji gavo mokytojos diplomą. Aukštesnėje Whit
tier Union mokykloje mokytojaudama, jauna Pat Ryan 
daug dirbo su studentais, ypač dramos būreliuose. Įsto
jusi į Whittier teatro grupę, ten susipažino jauną advo
katą Richard Nixona, kuriam likimas lėmė tapti 37-tuoju 
JAV prezidentu.

Žinia apie ponios Nixonienes pasižadėjimą/dalyvauti 
Laisvojo Pasaulio Lietuvių I V-toje Tautinių šokių šven
tėje per Amerikos Balsą pasiekė ir okupuotą Lietuvą. 
Keli Čikagos politikai, kurie jau buvo apgailestavę ne
galėsią dalyvauti šventėje, skubiai pranešė rengėjams, 
kad jie tikrai atvyks. Prezidento žmonos atvykimas pas 
lietuvius, aišku, nuskambės Amerikos spaudoje ir tele
vizijoje. Visa tai yra mūsų tautinis laimėjimas.

• Neabejojame, kad šventės dalyviai priims garbingą
ją viešnią šiltai ir kultūringai. Jos dalyvavimas bus atly
ginimas šventės dalyviams, lietuvių jaunimui, už kantrų 
darbą besiruošiant šios šventės programai. Tai bus pa
dėka šventės rengėjams, jaunuolių tėvams ir visai visuo
menei, aukomis ir darbu prisidėjusiai prie šventės pa
sisekimo. A. P.

lonu šiame pat laikraštyje tą ne 
vykusią ir tautai žalingą “politi
nę rezoliuciją” priminti, kaip 
dar nevisai pašalintą blogį, ypač 
kad vėl ne jaunųjų, o kitos į 
jaunimą besibraunančios jėgos, 
tiesiog blogi žmonės ėmė kurs
tyti spaudoje mūsų jaunimą 
aną rezoliuciją vykdyti. Greičiau
sia, kad ir vėl būsiu apšauktas 
tam tikroje spaudoje kokiu ne
doru prieštarautoju, kaip prieš 
6 metus buvau apšauktas neva 
katalikiškame, bet iš tikrųjų jau 
senai dabartinio redaktoriaus 
nuo krikščioniškosios spaudos 
etikos pagrindų ir principų nu
vestame Drauge, katalikų filoso
fo redaguojamuose Aiduose ar 
kat. veikėjo, mano “idėjos bro
lio” redaguojamajame Pasau
lio Lietuvyje. Nemanau betgi, 
kad mane dėl šio prieštaravimo 
blogiui smerks pats jaunimas, 
kurį aš labai nuoširdžiai' ginu 
nuo žalingų Įtakų iš oro, nuo ne
gerų vyresniosios kartos žmo
nių, kurie nori mūsų jaunimu 
piktnaudžiauti, savo blogas idė
jas įvykdyti ne savo, o jaunimo 
vardu, pažeisdami tuo jaunimo 
gerą vardą.

Paskelbus Naujienoms mano 
priminimą visuomenei ir jau
nimui tos blogos I-jo PLJ kon
greso “politinės rezoliucijos”, 
kartu ir įspėjimą, kad pašalinės 
jėgos vėl braunasi į Jaunimo 
kongresą ir kursto spaudoje jau
nimą negeriems darbams, iš pati
kini ų šaltinių gavau patirti, kad 
šis II-sis PLJ kongresas I-jo kon
greso klaidą nepakartos, kad jis 
bus atsargus ir savo sprendimuo
se savarankus.

Tas mus visus, vyresniosios 
kartos geros valios lietuvius, 
gali tik džiuginti. Tas ke
lia mūsų visų dvasią ir nuo
taikas, taip pat ir norą šį II-jį 
PLJ kongresą visokeriopai, ne 
tik morališkai, bet ir, pagal iš
gales, medžiagiškai paremti.

Ko laukiame iš jaunimo?
Laukiame iš suvažiuojančio į 

savo kongresą mūsų jaunimo, 
kad jis parodys, visų pirma, sa
vo tikrą idealizmą, kurio taip 
labai reikia mums visiems ir vi
sam šioje epochoje sumaterialė
jusiam, tik medžiaginę kultūrą 
vertinančiam pasauliui.

Laukiame iš jo rimtų proble
minių svarstymų, panaudojant 
tam gilų ir platų protą, taip pat 
kompetentingą svarstomų daly
kų žinojimą. Žinoma, kur rei
kės, jaunimas galės kviestis ir 
atitinkamų sričių ekspertus, net
gi ir iš kitų tautų, kaip pvz., 
tarptautinės teisės pasauly iš
garsėjusius žinovus ir pan.

Mano nuomone, jaunimui rei
kėtų, visų pirma, svarstyti sa
vas, ji tiesiogiai liečiančias pro
blemas, kurių jis turi labai daug. 
Aišku, jis gali kritikuoti ir vy
resniuosius mūsų veikėjus, tik 
ta kritika turėtų būti geros va
los, gerų tikslų, esminė, gerbiant 
asmenis, neįžeidžianti (ne tokia, 
kokios būta I-jo kongreso “po
litinėje rezoliucijoje”).

Būtų tanai prasminga ir prak
tiškai naudinga kongrese apsvar
styti jaunimo tarpe pasireiš
kiančias klaidas ir silpnybes, 
kaip pvz.: mūsų jaunimo nutau- 
timą; savo tėvų kalbos nemokė
jimą ir jos nevertinimą; savo 
tautos ir valstybės istorijos ne
žinojimą; taip pat tautinės kul
tūros nepažinimą; savos .lietu-. 
viškos knygos neskaitymą; lie- 

. tuviškų laikraščių neprenume- 
ravimą ir jų neparėmimą; lie
tuviškų tradicijų nesilaikymą; 
lietuviškoms organizacijoms ne
priklausymą ; Lietuvos valsty
bės teisinės santvarkos nepaži
nimas ir nesusigaudymą jos idė
jose; mūsų politinių grupių vaid
mens valstybėje ir tremtyje ne- 
šuvokimą ir politikos, kaip to
kios, žeminimą; lietuviško so
lidarumo jaunimo neturėjimą ir 
dėl to dažną išsiskyrimą iš lie
tuviškų kolonijų, bėgimą į už
miesčius, toli nuo lietuviškų cen
trų ir židinių, kur nėra reikia-

Kardinolas kreipia
Amerikos Lietuvių Tarybos 

pirmininkas Dr. Kazys Bobelis 
raštu kreipėsi į Chicagos kar
dinolą John Cody, prašydamas, 
kad birželio 18 dieną visoje jo 
valdomos arkivyskupijos baž
nyčiose būtų paskelbta Lietu
vos tragedijos maldos diena. 
Tą dieną nepriklausoma Lie
tuva komunistinės Rusijos bu
vo skaudžiai paliesta ir iki šios 
dienos fiziniu ir dvasiniu geno
cidu yra naikinama.

Kardinolas mielai sutiko 
maldos dieną paskelbti. Į vi
sas Chicagos < arkivyskupijos 
bažnyčias buvo išsiuntinėti jo 
laiškai, skelbią birželio .18 die
ną Lietuvos Maldos Diena. Chi- 
cogoj tai yra istorinis įvykis, 
nes iki šio meto nė vienas šios 
arkivyskupijos vadovas išskir 
tinai tik lietuvių reikalu visai 
vyskupijai laiškų nebuvo rašęs.

Už pranešimą apie lietuvių 

mo dvasinio klimato išlikti lie
tuviu, ypač formuotis vaikų lie
tuviškai asmenybei, lietuviškų 
parapijų nevertinimą, iš jų iš
siskyrimą, jų neparėmimą ir tuo 
pačiu leidimą joms, kaip lietu
vybės židiniams, visai sunykti.

Ak, kiek daug mūsų jaunimą 
liečiančių klausimų ir problemų!

Būtų gera jas visas' kongrese 
apsvarstyti, bent jau iškelti, 
kad kongreso atstovai, grįžę į 
savo kraštus ir namus, galėtų 
jas pateikti vietos lietuvių jau
nimui visapusiškai apsvarstyti 
ir padaryti teisingus sprendi
mus.

Dėl praeityje pasitaikiusių 
klaidų nereikia nusiminti. Reikia 
tik savas klaidas pažinti, jas pri
pažinti ir iš jų prisikelti.

Savo straipsnyje “Klaidoje 
pasiliekantieji” (1967. 11.18 d. | 
Nauj ienose), apgailestaudamas 
kaikurių mūsų vyresniosios kar
tos veikėjų nenorą pakilti iš sa
vu klaidų, pacitavau žymaus vo
kiečių poeto Friedrich Rūeckert 
(1788—1866) mums visiems, 
taigi ir jaunimui įsidėmėtinus 
žodžius, kuriuos noriu dabar ir 
čia pakartoti:

“Das sind dię AVeisen, 
die durch Irrtum zur 
Wahrheit reisen. Die bei 
dem Irrtum verharren, 
das sind die Narren”.

“Tie yra išminčiai, kurie per 
klaidą keliauja į tiesą, o tie, ku
rie klaidoje pasilieka, yra kvai
liai”.

Tikėkime, kad ir mūsų jau
nieji iš kartais pasitaikančių 
jiems klaidų prisikels, ypač gi 
šiame savo H-me kongrese I-jo 
kongreso klaidų nekartos.

šiomis geromis viltimis mes 
visi laukiame II-jo PL Jaunimo 
kongreso.

dėmesio į lietuvius 
tautos kančias ir už prašymą 
net nelietuvius melstis, kard. 
Cody yra užsitarnavęs lietuvių 
padėkos.. Jo dėka vyskupijos 
laikraščio New World pirma
me puslapyje -yra atspausdin
tas Amerikos vyskupų pirmi
ninko kard. Krol laiškas, ku
riuo buvo prašomi visi Ameri
kos vyskupai paskelbti maldos 
dieną už Lietuvą. Milijonai ti
kinčiųjų amerikiečių pirmą 
kartą užgirdo Lietuvos Vardą 
ir bažnyčiose.

Kardinolo Cody laiškas ši
taip skamba:.

“Mylimieji Kristuje:
Remdamasis Nacionalinės Ka 

talikų Vyskupų Konferencijos 
Pirmininko Kardinolo Krol pa
reiškimu, aš skelbiu šį sekma
dienį, birželio 18 d., “Maldos 
Diena už Bažnyčią Lietuvoje”.

Kaip žinoma, jau daugelį 
metų toje šalyje yra panaikin
tos žmogaus teisės ir tikėjimo 
laisvė, o visai nesenai tos per
sekiojamos šalies žmonės įtei
kė protestą Jungtinėms Tau
toms. Aš primygtinai raginu 
kievienose sekmadienio mišio
se, birželio 18 d., į ‘Tikinčiųjų 
Maldą” įterpti atitinkamus pra
šymus už taiką, tikėjimo išpa
žinimo laisvę ir žmogaus teisių 
grąžinimą visiems geriesiems 
Lietuvos žmonėms”. V. P.

La Bohema statoma 
‘ ateinančią žiemą

Sausio mėnesio gale, Marijos 
Auditorijoje, bus statoma lie
tuvių kalba Puccini opera “La 
Boheme”. Trims spektakliams 
ir trims solistų sąstatams paly
dės pilnas simfoninis orkestras. 
Jaunieji dainininkai norintys 
spektakliuose dalyvauti pra
šomi registruotis iki š. m. lie
pos 20 d., šiuo adresu:
Chicago Opera Company & 
Workshop, 7121 So. Talman 
Ave.,

Po dainininkų patikrinimo, 
bus paskelbti solistų sąstatai. 
Rugpjūčio 17 d. prasidės choro 
repeticijos, kurios numato
mos ketvrtadieniais.

Pelėdos puola žmones
St. Louis priemiesčio St. John 

gyventojai kreipėsi į valdžią, 
prašydami juos apginti nuo pelė
dų, kurios medžiuose sėdėdamos 
seka praeivius ir smigdamos iš 
viršaus juos atakuoja. “Nejau
kus jausmas būti pelėdų puola
mam”, rašo Mrs. Sue Fox savo 
prašyme apginti.

Prašymas kol kas neturėjo pa
sekmių. “Juokingas dalykas kai 
suaugę žmonės bijosi šešių un
cijų paukštukų”, atsakė į skun
dą Missouri valstybinė konser
vacijos komisija.

BALYS SRUOGA
Rašo JANINA NARŪNE

6
SLAPTAS MOKSLEIVIŲ LAIKRAŠTIS

Gimnazistai leido lietuvišką savo laikraštėlį, 
tuo metu caro valdžios ir gimnazijos administra
cijos griežtai draudžiamą. Tai buvo storas 80 — 
90 ranka rašytų lapų sąsiuvinis. Savo nepaprastai 
gražia rašysena kiekvieną lapą iš abiejų pusių pri
rašydavo mielas Kaziukas Gineitis (jaunesnysis). 
Jis perrašydavo visus jam duotus rankraščius, 
milžinišką darbą atlikdamas, visa širdimi auko
damasis. Vinjetėmis ir iliustracijomis (šaržais), 
kaip mokėdami, leidinį paruošdavo gabesnieji 
“grafikai”.

Tas slaptas laikraštis — sąsiuvinis eidavo iš 
rankų Į rankas, iki visi jį perskaitydavome. Aš, jį 
perskaičiusi, perduodavau savo kaimynui, gim
nazistui Bučui, arba kitam kaimynui — Vyčiui.

Balys dėdavo ten savo sukurtus eilėraščius. Jų 
tarpe, atsimenu, buvo lyrinis eilėraštis, skirtas 
sesei mėlynakei, tamsiaplaukei lieknai mergaitei, 
kurią Balys susitikdavo Verbickių šeimoje. Gal 
būt, tai buvo jo pirmoji gimnazistiška “meilė”...

Be eilėraščių mūsų gimnazistiniame laikrašty
je būdavo apysakų, straipsnių, žinių ir kritikos. Į 
jį rašė Antanas Jonuška, Pranas Gineitis (vyres
nysis), Bonifacas šemetas, abu pusbroliai Pun
dzevičiai ir kiti. Į tą laikraštį rašydavo ir semina

ristai, kuklūs, kilnios ideologijos vyrai — busi
mieji mokytojai. Rašiau ir aš, pasinešusi į tada 
paplitusias sufražistines idėjas. Parašiau kažko
kį rašinį su dialogais, o sekančiame numeryje 
Balys parašė kritiką. Atsimenu jo posakį: “Ja
nina Markevičiūtė košės pridrėbė”.

Balys buvo griežtas kritikas ir be jokio pasi
gailėjimo drožė tiesiai į akis tai, ką jautė ir gal
vojo, stačiai nepakęsdamas melo, diplomatijos ir 
komplimentų.

Gerutis seminaristas Silvestras Pašakarnis, 
atėjęs į mūsų namus, draugiškai guodė “supiltą” 
penkiolikametę moterų teisių “kovotoją”.

Mes visi bijodavome Balio kritikos ir todėl 
stengdavomės “iš viso vieko” parašyti geriau, 
kad Balys neišjuoktų. Bet jis buvo labai geros šir
dies. Padaryti draugui kokį patarnavimą, net su
sijusį su tam tikru pavojum, jam būdavo “et, vie
ni juokai”. Ir gera padaręs, jis nemėgdavo apie 
tai kitiems pasakotis ar girtis bei didžiuotis. Len
gvai jis tai užmiršdavo, kaip šiandieną suvalgytus 
pietus.

BALYS SKAITO SAVO EILĖRAŠTĮ
Kartą per vieną lietuvių moksleivių sekmadie

ninį susirinkimą, slaptai vykusį Panevėžio pa
kraščio mokyklos salėje (mokyklos vedėja buvo 
lietuvė), Balys deklamavo savo eilėraštį, apdai
nuodamas žalią pavasarį, meilę, laisvę... Bet 
taip galingai, tiesiog gaivališkai, išjaustas ir iš-
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reikštas buvo jo poetinis žodis, kad likau, tartum 
perblokšta.

— Kaip jums patiko Balio eilėraštis? — 
džiaugsmu švitėdamas paklausė mano kaimynas 
Antanas Jonuška.

Ką galėjau atsakyti? Tarsi be žado, lyg dar 
labiau sumažėjusi, ir šiaip nedidelė gimnazistu- 
kė... buvau pritrenkta, lyg kokio išsiveržusio 
vulkano... Didžiųjų ovacijų lydimas, lino plau
kus atmetęs, kaip nugalėtojas, toks didelis, leido
si nuo katedros jaunasis poetas.
MANUS NEPAŽABOSI • j

Rusų gimnazistų papročiu, klasių auklėtojai 
ne tik gimnazijos rūmuose auklėdavo auklėtinius, 
bet ir į namus ateidavo patikrinti tų, kurie, iš to-i 
liau atvykę, “ant kvaterų” gyvendavo. . >;; . - J

Vieną vakarą realinės gimnazijos auklėtojas, 
dėl savo rudos barzdos “Barbarosa” vadinamas, 
atsilankė bute, kur gyveno Balys. Neradęs jo na
mie, parodė šeimininkei nepasitenkinimą ir kaž
ką pasižymėjo į savo knygutę. /

Po kiek laiko sugrįžusiam Baliui šeimihinkė 
apie tai papasakojo, įspėdama, jog rytoj, tur būt, 
auklėtojas jį šauks pasiaiškinti. >

— Tu manęs nepažabosi, Barbarosa! — tikį 
nusijuokė Balys. J

Pabaigęs Panevėžio realinę gimnaziją, Balys 
vyko į Petrapilį aukštųjų mokslų siekti.
— FRIDAY, JUNĖ 30, 1972

BALYS STUDENTAS
Balys Sruoga įstojo į Miškininkystės institu

tą, kurio pastatai buvo išsirikiavę gražiame eg
lių parke, pavadintame “Lesnoje”. Tai buvo toli
mas Petrapilio užmiestis, ten, kur prasideda miš
kai — vien tik eglės šimtametės ir senos pušys.

Iš Petrapilio atvykdavo'studentai ir studentės 
nuo kalnelių rogutėmis pasivažinėti. Mėgdavome 
ir mes, lietuviai, tenai atsilankyti, pilnus plau
čius tyro oro prisikvėpuoti. Būdavo linksma, ne
valdomas juokas ilgai skambėdavo, kai Balys — 
vairuotojas roges smagiai pasukdavo iš tako, ir, 
staiga, visi iki vieno išvirsdavo į sniegą.

—■ ’tai ko jūs griuvinėjate? — juokdavosi ta
da ir Balys.

Balys Sruoga, kad ir labai mėgdavo gražią 
gamtą ir tą senąjį eglių parką, vis dėlto po kiek 
laiko pasitraukė iš Miškininkystės instituto ir 
įstojo į Petrapilio universitetą, savo dvasiai arti
mesnių mokslų ieškodamas: literatūros ir filolo
gijos.

v (Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE
OIENRAŠTJ -NAUJIENAS”

JOS VISAD RAŠO 
, TEISYBE



DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, ausų nosių

IR gerkles ligos 
pritaiko akinius

2858 W. 63rd STREET
Ofi*© talaf.; PRospect 8-3229
Rwkl talafu WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto. 
nuo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta’

Ui t*L 2394683

DR. K. G. BA1UKAS
AKUŠERIJA ir moterų LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA
6449 So. PuU**| Rd. (Crawford 

Mwdical Building), Tol. LU 5-6
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012
Tolof.: PRospect 8-1717

OR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rot: 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpublic 7-7868

DR . C K. BOBELIS
IR 

OR B B SEITON
INKSTU IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Totef. 6950533 

. ’ox Valio* Modkal Cantor
Vumniit St 

*OUT« S* JILGIN. ILLINOIS

©RTP 5PA7K

unerr th* 
HE m lack 4-5*40

OFISO vąlandos-
ir t®Hrrrtad 1—1 vii..

■s n trad TwmVfadHni min 1 —=5
' H 6-T5f4*4 *yv

GI 8-0873

OR. W. EISIM - EISIMAS
AKUŠERIJA IR MATPBU LIGOS
GtWFKOLOGIN^ CHIRURGIJA 

4132 So. Kodzio Ava.. WA 5-2678
Valandos pagal susitarimą Jei nest 

silienia skambinti MJ 3-W

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas prasidės birželio 30 
d. iškilmingu atidarymu ir šo
kiais Chicagoje ir užsidarys 
liepos 17 d. su panašia progra
ma Toronto mieste. Kongresas 
riedės per visą eilę trafaretinių 
dalykų — susiartinimo vaka
rus, studijų dienas, ateities gai
rių nagrinėjimus. Visa tai bus 
mirę ir praėję po liepos 17 die
nos, o kas mano manymu, bus 
išlikę yra Chicagos jaunųjų ir 
vidurinės kartos teatralų entu
ziazmas, kuris be Kongresų 
rengėjų ypatingos 1 paramos 
daro stebuklus Chicagoje.

Jaunimo Centre liepos mėn. 2 
d. 8 vai. vakaro Įvyks Vinco 
Krėvės “Skirgailos” ir Juozo 
Grušo “Barboros Radvilaitės” 
ištraukų spektaklis, o sekanti 
vakarą tą pačią valandą bus 
Kosto Ostrausko “Kvartetas” 
ir Kazio Sajos “Mamutų Me
džiokli”. Bilietų kainos 6, 5, 
4, 3, 2 dol.

Kodėl sakau, kad tai stebuk
lai? Ar norim, ar nenorim, 
mūsų nutautėjimas eina spar
čiu žingsniu, jei ne bėgte bėga. 
Retas turįs -mažiau 30 metų ži
no ką nors apie Lietuvą ir lie
tuvius, o dar retesnis moka 
lietuvių kalbą. Ir štai atsirado 
teatralai, kurie ne vien lietu
viškai kalba, bet ir lietuviškai 
vaidina. O pasirinktas reper
tuaras platus, Įdomus ir am
bicingas, prasidedąs Vinco Krė
vės (1882 1— 1954) nemariu 
vaidinimu Skirgaila naujoje

Stasio Pilkos adoptacijoje, ei
nąs per mūsų iškilaus drama
turgo Lietuvoje gyvenančio

GRADINSKAė.
DR. NINA KRAIKEI ■ 

KRIAUČEUŪNA1TĖ 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Neatsiliepus — skambinti 
471-0225.

Valandos pagal susitarimą.

VĖSINTUVAI
NUO 
$99.95

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

PERKRAUSTYMAl
Ofiso tol.: HE 4-1818 arba RE 7-970* 
Rezidencijos: PR 6-980] ;

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CH1RURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET ‘

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

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

2047 W. 67th PL WAIbrook 54063

M. FRANK PUCKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą.. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Ofiso tolof.: 776-2880 
Nauįat roz. tolof.: 448-5545

Apdraustas porkraustymaa 
ii įvairiu atetumy. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tol.: FRontior 6-1882

SOPHIE BARCOS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WQPA,
1490 kiL A. M.

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

Telaf.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AYE.

CHICAGO, ILL 60629DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
bendra praktika k* ehirurgiĮa 

Ofisai 2750 Wait 71 it St. 
vTeL: 9254294

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

uždaryta.
Rtx. HL: WA 54099_______

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, spoc. MOTERŲ ligos 
Mam: 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.

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

2454 WEST Tltt S’! REST 
Ofise falai.' HEmloci 4-2122 
Rerld. talec. Glbwn S-6195

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

P. SUNOS, 0. P.
lįt OUTHOFEDAS-rROTEZISTM

Aparatai ■ Protezai. Med. Ba»- 
dažai Speciali pagalba ko|«RH 

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

Telef.: PRospect 6-5084

TJnksmamo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antkaa- 

pįų papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Hadam Ava. — 5U>1Z^

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI ■NAUJIENAS•

Vasario 16-tos gimnazijos tautinių šokių grupė 
Eglė Pauliukonytė 

Ervinas šiušelis, 
Manfredas šiušelis, 
Antanas Šugždinis, 
Pranas Kuzminas, 
Romas Žaliukas, 
Petras Dauknys, 
Linas Upčius, 
Vincas Skirius, 
Vygis Narbutas, 
Algis Valiūnas.

Vadovė
Juozo Gruiote. IMS) istorinę'Irena H 
dramą Barborą Radvilaitę ir 
Amerikoje gyvenančio moder
nisto dramaturgo Kosto Ostraus 
ko (g. 1926) “Kvarteto” prem
jerą, užsisklendžiąs Kazio Sa
jos iš Lietuvos (g. 1932 — na
šūs metai lietuvių literatūrai, 
nes 1932 m. dar gimė Romual
das Lankauskas ir Algimantas 
Mackus) karnavališka ’“Ma
mutų Medžioklė”, kur šalia 
juoko atsiranda liūdesys, žo
džiu bus šio sezono antras te
atrinis festivalis ir kartu pui
kus panoraminis žvilgsnis į lie
tuvišką dramą.

Žinoma, ■________ ___
aiškinti pagal žvaigždes, 
pagal žmonių nuostabumą. Be 
je, Chicagos jauniems teatra
lams daug padeda režisierius, 
aktorius ir teatro žinovas Sta
sys Pilka ir Jaunimo teatro su
manytojas dramaturgas Ana
tolijus Kairys. Baigusi meno 
studijas Chicagos Art Institute 
ir dramos studiją Goodman te- piace, Chicago, Ill. • tel. (312) 
atre, Dalia Juknevičiūtė po 5^2_  5939.
trumpo pabandymo atgaivinti Valdyba, vadovaudamasi Sa- 
New Yorke lietuvišką teatrą jungos principais ir vedama 
metė visą savo energiją į Chi- jos tikslų, sieks gaivinti ir iš- 
cogą ir čia surado gan gerą dir- laikyti tautinę sąmonę lietuvių 
vą — šiais metais dramos stu- sportuojančiame jaunime bei 
dijas Illinois universitete bai- organizuoti lietuvišką sportinį 
gusią Mariją Smilgaitę, Chica- judėjimą, vykdant varžybas, 
gos universitete literatūrą stu- steigiant institucijas, nustatant 
dijuojančią Eglę; Juodvalkytę ir pagrindines fizinio auklėjimo 
-kitus. Talkon atėjo aktoriai jp sporto gaires.
Juozas Raudonis, Alfas Brin- Sąjunga ir toliau stengsis da- 
ka, Rimas Cinką, Bernardas tyvauti ir reprezentuoti šiau- 
Prąpuolenis, muzikai Nerija rės Amerikos lietuvius tarptau- 
Linkevičiūtė ir Vylautas Na- tinėse varžybose ir organizaci

jose.
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Marytė Palavinskaitė, 
Kristina Ramanauskaitė 
Romy Piedaitė, 
Kristina žutautaitė, 
Antanina šugždinytė, 
Aurelia Krivickaitė, 
Aldona fcadiukytė, 
Ugnelė Stasaitė, 
Ramutė Matutytė, 
Raimonda šreifeldaitė,

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Montevideo — Uruguay tautinių šokių grupė 
“Ąžuolynas” Vadovas — Alfredo Stanevičius 

Nestor M. Aleksiūnas, 
stebuklus nereikia Juan čiurkiūnas, 

Aldo Meškerevičius, 
Alberto Mockevičius, 
Eduardo Farianovic, 
Jose Petruškevičius, 
Bernardo Steponis, 
Leonardo Sleivis, 
Victor Evovlockas 

(akordeonistas),

Aida Dorelis,
Marcela Dorelis,
Maria Kamandulis,
Graciela Kersevičius,
Elisa Klimas,
Stefanija Stendelis,
Vihna Stendelis,
Estela šilingauskas.

Grupę globos Rosa Pretkus.

skaičius iš 50.7 milijonų nukri
to iki 48.8 milijonų, tačiau jau
nų rūkorių virš 17 metų amžius 
1.2 milijono vyrų ir moterų per
ėjo j “sunkiųjų” rūkorių katego
riją, tai yra rūko po daugiau 
kaip 25 cigaretes per dieną ir iš 
tų 1.2 milijonų tik 200,000 yra 
vyrai.

Susirinkimu ir pr • engimo

PRANEŠIMAI

BEVERLY HILLS GtLINYČIA 
2443 WEST 63ro STREET 

Talafonal; PR 80833 Ir PR 80834

TWAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W, 71st Street 
Tetef.: GRovehiU 6-234M

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-8

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
A1KST4 AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

i

i

kas. Čia neįmanoma išvardinti 
viso to užsidegusio jaunimo, 
kuris serga teatro entuziazmo 
liga, kaip kad Linas Regis vie
ną sykį vaidinęs ostrauskišką 
angelą, o kitą sykį krėvišką 
vienuolį, ir kuris karštligiškai 
dirbdamas atsiekia . meniniij 
rezultatų.

Taigi teatrinis užsidegimas 
Chicagoje yra ne Jaunimo Kon
greso laimikis, bet brandus už
simojimas parodyti savitą žo- statė, kad 'Amerikos rūkorių 
džio ir vaizdo derinį, grąžinan
tį mūsų kultūriniam gyveni
mui polėkį ir tikrą meniškumą. 
Jo kaltininkai yra patys reži
sieriai (Dalia Juknevičiūtė ir 
Marija Smilgaitė) ir anksčiau 
suminėti aktoriai. O Bostone, 
iš kur bus atvežtas “Barboros 
Radvilaitės” spektaklis, lietu
viškas jaunimas, vadovauja
mas Algirdo Antanavičiaus, ir
gi užgavo teatro stygą: stato 
stilistiniai daugiabriauniskus 
dalykus, neriasi romantinėn 
Lietuvos istorijon. Gal tai ir 
bus pastatymų prasmė, jog 
Chicagos teatralai susitiks su 
Bostono teatralais.

Beje, šis teatrinis savaitga
lis nusitęsiąs į pirmadienį tilps 
ir liaudiškos kultūros pasiro
dymo fone — Tautinių šokių 
šventės metu. Visa tai miela 
ir gera, nes mes tą savaitgalį 
sulietuvinsime Chicagos mies
tą nuo Tautinių šokių iki me
niškai pakilusio teatro.

Saulius šimoliūnas

Moterys daugiau rūko
Nors bendrai rūkorių Ameri

koje skaičiai yra sumažėję, dau
giau kaip po vieną pokelj per 
dieną rūpančių padaugėjo, ypa
tingai moterų tarpe. Sveikatos, 
švietimo ir gerovės departamen
to Sveikatos statistikos centras 
apklausinėjęs 37,000 šeimų nu-

— Joniškiečiu Labdarybės ir Kul
tūros Klubo pirmas piknikas įvyks 
antradienį, liepos 4 d. Onos Bruzgu- 
lienės sode, 8274 So. Kean Ave. Pra
džia 12 vai. popiet. Šokiams gros ge
ras Jurgio Joniko orkestras. Taipgi 
bus skaniu valgiu, gėrimų ir daug 
dovanų. Valdyba ir Komisija nuo
širdžiai visus kviečia gausiai atsilan
kyti ir linksmai praleisti dieną su jo
niškiečiais. A. Kalys

— Lietuvos Vyčių metinis piknikas, 
fcuris įvyks antradienį, liepos 4 die
ną, bus Vyčių namuose ir darže, prie 
47-tos ir Campbell gatvės. Pradžia 
12 vai. dienos. Orkestras šokiams 
gros nuo 3 vai. popiet, šeimininkės 
pavaišins gardžiais pietumis ir už
kandžiais ir bus Įvairumų jauniems ir 
suaugusiems. Vyčių apskričio valdy
ba ir nariai kviečia visus lietuvius, 
atsilankyti ir pasilinksminti su drau
gais. j

ANNA M. KAMINSKY
Bukauskaitė

Pagal pirmą vyrą Bitinas
Gyv. Chicagoje, Dlmois

Mirė 1972 m. birželio mėn. 27 dieną, 9:20 vai. vakaro. Gimusi 
Lietuvoje, Raseinių apskr., Viduklės parapijoj.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nubudę: dvi dukterys — Josephine O’Malley, žentas Tho

mas ir Anna Kosapka, brolis John Bukauskas, brolių ir seserų vai
kai su šeimomis bei kiti giminės, draugai ir pažįstami^

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 West 71st 
Street

šeštadieni, liepos 1 dieną 9:30 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 
į St. Christine parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus lai
dojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Anna NL Kaminsky giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Dukterys, brolis, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Petkus ir Sūnus. Tel. 476-2345. ______

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA I 
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ČAIBOTUVIV DIREKTORIAI: 1

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID |

1605-07 So. HERMITAGE AVENUE ’
TeL: Y Arti 5-1741 - 1742 į

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPL\ 31D*

NARIA51
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Afisociacijoe

AMBULANCE 
PATARNAVi 
MAS CMENfc 
IR NAKTĮ 

★ 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. UTUANICA AVENUE. Phone: Y Arus 7-3401

BUTKUS - VASAITIS

SPORTAS i
ŠALFASS Centro Valdyba 

1972 —• 73 metams

Praeito gruodžio 11 t— 12 
dienomis Įvykusiame šiaurės. 
Amerikos Lietuvių Fizinio Auk
lėjimo ir Sporto (šALFAS) Są 
jungos suvažiavime, Detroite, 
buvo išrinkta Centro Valdyba 
1972 — 73 Metų kadencijai.

Jonas Baris, pirmininkas, 
4529 AV. 6-tth Place, tel. (312) 
582 — 5939.

Dr. Edm. Ringus ir Jonas; 
Bagdonas — vicepirmininkai; 
Zigmas Žiupsnis — sekretorius, 
Anis Grinius — iždininkas; 
Raimundas Korzonas, Aleksas 
Laurinaitis, Antanas Tauginas 
Jr., Vitalis Umbrasas ir Romas 
Underys — valdybos nariai.

ŠALFAS Sąjungos Centro 
Valdybos adresas: 4529 W. 64

J

JOHN D. GOTAUTAS
Gyv. 7301 So. Kedzie Avė.

Mirė 1972 Tii. birželio mėn. 28 dreną, 8:39 vai. ryto, 
metu amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Raseinių apskr., Kražių 

Amerikoje išgyveno 62 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Anelė (Markevičiūtė), duktė 

žentas Robert, sūnus Vito, marti Mary Jane, 9 anūkai — Linda, Cyn
thia, Cathteen, Roberta, John ir Diane Graff, taip pat Jane, Patricia 
ir Anita bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Wester n 
Avenue.

šeštadieni, liepos 1 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios į šv. M. ‘Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. John D. Gotauto giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jatn paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
2mona, vaikai, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Td. RE 7-8600.

sulaukės 81 
parapijoj.

Ruth Graff,

1446 So. 50ttrCAye^ Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE Fa RUDMINAS
3310 So. UTUANICA AVE. Tel.: YAras 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills,*I1L 974-4410

P. J. RIDIKAS
S354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 3-1811

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So, MICHIGAN AVEu Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, fflinob

 _ __ . M—IBW—
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Pasaulio Lietuvių IV-tosios Tautinių šokių Šventės

ŠEŠTADIENIS, LIEPOS MĖN. 1 D.
7 vai. vak. Oficialus IV-tosios tautinių šokių šventės atidarymas Jau

nimo Centro sodelyje prie paminklo Žuvusiems už laisvę.
8 vai. vak. Koncertas Maria High School Auditorijoje.
SEkMADIENIS, LIEPOS MĖN. 2 D.
2 vai. p. p. Laisvojo Pasaulio Lietuvių IV-toji Tautinių šokių šventė 

International Amphiteatre. , I

to skaičiaus 553,990 ašmenys 
lankėsi konvencijose. Buvo tu
ristų iŠ kitų valstybių, kurie lan
kėsi Chicagoje įvairiais reika
lais. M. §

trump/VI J
♦

Alfredas Repšys, Romas 
Šileris ir Arturas Hermanas, 
\ okietijos lietuvių jaunimo ats
tovai į JK, ‘ 
Drunga iš 
Naujienas.

kartu su Mykolu 
Bostono aplankė

— Mikas Mockevičius, gyv. 
£ i i m v» , i Braitonparko apvlinkėie n ra oi-

va . vak. Tose pačiose patalpose šokių mokytojams pagerbti Ban-py pirmadienį apie 12 vai. nak- 
ties, kai laukė autobuso prie 
Archer ir Troop gatvių, buvo 
dviejų, kaip jam atrodė, meksi
kiečių užpultas. Atėmė pinigi
nę, kurioje buvę apie §20. ša
lia stovėjusios moters nelietė.

bo reikalus svarstė nuosekliai Į R? ,Jaunimo 
ir korektiškai. Kongreso proga Balzeko Lielu-

pių kultūros muziejus bus at- 
Pirmininkė Mary Nebereza daras pirmadienį ir antradienį 

pastebėjo, kad iš valdybos Į ilgiau — iki ,6 vai. vak. atvv- 
susirinkimą neatvyko du na-[kušių į Chicagą svečių lanky
čiai, nutarimų raštininkė Mary niU1'- 
Lrbelis ir klubo koresponden- D
tas Antanas Jusas. Pranešu buvusiems drau-

ir pažįstamiems, kad ma- 
Nutarimų raštininkės parei- no brangus vyras Liudas Gre

gas apsiėmė laikinai eiti vie- gėris, gimęs Tauragėje 1895 
na jauna klubo narė kol Mrs. įlietais gegužės 12 diena ir gy- 
Urbelis pasveiks. Blogiau su venęs 959 E. Noleinan St., Cen- 

------ Anta tralia, III., mirė ligoninėje nuo 
pas sūnų ir širdies priepuolio 1972 m. ba-

i ir landžio 11 dieną.
R. Gregerienė

— Vilius Bražėnas, Ft. Meyrs, 
Fla., neseniai apsigyvenęs šio
je apylinkėje, suėjo į kontaktą 
su vietos spauda ir organizaci
jomis, kurių susirinkimuose jis 
yra kviečiamas paskaitoms. Ft. 
Myers News-Press laikraštis 
įdėjo B. Bražėno laiškus ir pa
reiškimus apie įvykius Lietuvo
je, taip pat apie Amerikos vi-i 
daus gyvenimo ir politikos link-

ketas.
Informacijai tek (312) 476-0007.

Vaikams džiaugsmas
— aikštelėje

Jau vienuolikti metai, kai 
dr. O. \aškeviėiūtė organizuo
ja ir globoja vaikams aikštele 
Marquette Parke, netoli sv. 
Kryžiaus ligoninės, prie 69tos 
gatves. Aikštelėje yra didelė 
švaraus smėlio dėžė, kurioje 
vaikai nepavargdami rausiasi, 
vis naujus ir vis kitokius suma 
nynius vykdydami. Pik vado
vės mokyt. Gr. Meiluvienė švil 
pūkas atitraukia juos nuo smė
lio dėžės. Vaikai sustoja ratu, 
prasideda ^žaidimai, dainos, 
čia vaikai artimiau susipažįsta, 
susidraugauja. Laikas naudin
gai ir linksmai bėga. Daroma 
pietų pertrauka. Vaikučiai so
tinas! savo atneštais užkan
džiais vėliau dainuojama, pa
sakojama pasaka, ar koks nors

pamokantis atsitikimas . Hollywood Inn svetainėje.
Birželio 19 d., aikštelės ati- riij atsilankė gana daug ir klu-

da rymo grogą 
čiūtė pasitarė 
tėvais ir prabilo 
jiems
džiais paragino būti gerais vai
kais, lietuviukais. Kadangi vai
kai yra įvairaus amžiaus, tai 
vedėjai mokyt. Gr. Meiluvienei 
talkininkauja mokyt. R. Mė- 
mėnienė ir jaun. padėjėjos N. 
Pociūtė ir A. Balzaraitė.

Aikštelė veiks visą vasarą, 
šiokadieniais nuo 10-tos ligi

dr. O. Vaškevi- 
su atvykusiais 

i vaikučius, 
suprantamais pavvz-

------- i'
--ros valandos. Lietui ištikus, korespondento reikalais, 
kun. klebonas Zakarauskas lei- nas Jusas būdamas
do naudotis parapijos sale.

J. Tamulis

Apie Našlių klubą
Našlių klubo mėnesinis susi

rinkimas Įvyko birželio 9 d.

ANTRASIS PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
KONGRESAS JAU ČIA PAT

Jo užsibrėžtiems tikslams pasiekti dar stinga pinigų, 
miau yra surašyta atkarpa, kad tie tautiečiai ir organizuoti tel
kiniai, kurie iki šiol neturėjo progos prisidėti auka, bet 
jautrūs jaunimui, galėtų ją užpildyti. Kiekvienas doleris 
prasmingas kongreso sėkmei, dėl to kviečiame paskutiniųjų 
nu talkon.

yra 
yra

VARDAS PAVARDĖ AUKA

ADRESAS

Čekius rašyti Lithuanian World Youth Congress.

Šią atkarpą drauge su savo auka malonėkite pasiusti se
kančiu adresu: Dr. J. Kazickas, 530 Fifth Avenue, New York 
N. Y. 10036.

marčių jau baigė pagyti i 
sustiprėti ir lankytojams pasi
žadėjo i kitą klubo susirinki
mą būtinai atvykti. Bet štai 
kita nelaimė ištiko — įvvko ki
tas širdies priepuolis ir nega
lint likti namie kadangi reika
linga pastovi priežiūra, teko 
nuvežti į slaugymo namus. 
Dabar nežinia, kiek truks kol 
Antanas vėl iš tos ligos išsi
kapstys.

Našlių klubas, kaip ir kitose 
organizacijose, ima vasaros 
atostogas. Klubas ši kartą atos- 

pasiėmė net du mėnesius.
Rudeni, spalio 115 dieną klu- 

Ibas turės grandiozini banketą: 
Polonia Grove svetainėje.

Klubas dar turės vieną pikni
ką, kuriam parengti išrinkta 
komisija ir darbininkai.

Klubo posėdis, kaip papras
tai, . baigėsi vaišėmis ir šokiais. 
Gaila, kad du veiklūs klubo 
nariai serga. Klubas jiems lin
ki greit pasveikti ir sustiprėti 
ir grįžti i savo pareigas klube.

Laikinas korespondentas

HELP WANTED - MALE 
Darbininkų Raikia

ALTO BODY IR 
FENDER MECHANICAS 

Geras atlyginimas ir priedai 
už atliktą darbą. 

DANNY’S ALTO REBUILDERS 
2475 Archer Avė. 225-8670

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

MARQUETTE PARKO 
APYLINKĖJE 

parduodama aukštos kokybės 
PAINT & HARDWARE 

krautuvė su galimybe išimtinai ats
tovauti nacionalinę firmą. Kampinis 
namas 58’xl25’ dydžio su puikiausiu 
butu 2-me aukšte. Savininkas išeina 
pensijon. Puikus pirkinys tinkamam 

asmeniui.
TEL. 925-1333

tarp 9:30 ir 3:30 vai.

BRIGHTON PARK — 
Vicinity 43rd & Rockwell, 

machine and all equipment — 
including building. 
5M> rooms in rear 

BY OWNER. 
CALL LA 3-1310.

Selling Tailor & Cleaners store pres
sing i ’ ’ ' -

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių apšil
domas butas be baldų su 2 miegamais 
ir nauja virtuve. 1241 So 50 Ct 
Cicero. Tel. OL 2-6577 po 5 vai. vak’

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ RAUDAT 

!0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.

TEL. GR 6-4421
6200 So. WESTERN AVE.

— germanų kraštams, Robertas 
Selenis — narys. Dauguma jų 
Įeina Į laikraščio “Lietuvių 
Jaunimas” redakcine kolegL 
ją-

— Teisininkas Jonas Talalas 
užsakė Nąujienas savo giminai
tei Cecilijai Mačiulienei, gyv. 

mes duodant gerus pavyzdžius! miest\. Tuo būdu
. . jis prisideda prie Naujienų va

jaus sėkmės.

T)ail. Jurgis Juodis persi
kėlė gyventi Į naują vietą: 214 
Eldert Lane, Woodhaven, N. Y 
11421.

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žemo — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žeme---- Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ LNFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774

NAMŲ VALDYMAS —- NOTARIAT AS — VERTIMAI 

į VISŲ RUSIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

INCOME TAX SERVICE

Izie Avė. —~ PRospect 8-2233
SAVININKAS PARDUODA 

MARQUETTE PARKE
7 KAMBARIŲ BUNGALOW

su 3 miegamais ir valgomuoju.
Pilnas beismantas, kilimai, užuolaidos.

Virš 20,000 dolerių.
Tel. 434-6464

SAVININKAS PARDUODA 
4 kambarių galimą padidinti mūrini 
namą geroje Archer ir Narragansett 
Avė. apylinkėje. Skambinti pirma
dieni ir antradieni nuo 4:00 iki 7:00 

vai. vak.
Tel. 586-1533

MARQUETTE PARKO CENTRE 5% 
kambarių mūrinis namas 19 metų.

Labai gerame stovyje
BROKERIS. 778-6916

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBRS
Pardavimas ir Taisymas

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

A. 4 L INSURANCE A REALTY

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, UI. 60629. • Tek W4 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prekių 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

__ COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

3333 S' "L 6°629’ — TeL WA S2737
3333 So. Halsted St, Chicago, HI. 60608. — Tel. 254-3320

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

’ V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai ligų metų patyrimas.

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

Vienuolės ir žemės turtai

Turtingame Chicagos šiaurės 
priemiestyje Wilmette veikia ka
talikių moterų vienuolių kongre
gacija, kuri savo 40 akrų žemės 
plote operuoja Malingkrodt ko
legiją ir joje mokytojauja, šio
mis dienomis jos savo žemės 11 
akrų pardavė stambiam kon- 
.traktoriui, gaudamos pusę mi
lijono dolerių. Kontraktorius to
je žemėje statys turtingiems gy
venti rezidencijas po §75,000 iki 
§150,000, Tos vienuolės vadina
si Krikščionių labdaringu m o 
(Christian Charity) seserimis.

■Paklaustos, ką jos su tais pi
nigais darys, vienuolės paaiški
no, kad pinigus panaudos ..pase
nusių seserų “pensijoms”.

1S netolimos praeities bei asme
niškos patirties. V. Bražėnas 
taip pat pasiuntė dokumentuotą 
raštą St. Petersbufgo vyskupui 
apie katalikybės padėtį Lietuvo
je ir žmonių pastangas anįgafn- 
tiškais būdais siekiant laisvės. 
Rašto nuorašai jau pasiųsti Or
lando ir Miami vyskupams.

— Organizacijų valdybų ats- 
ir spaudos darbuotojų in

formacinį pasitarimą Paverg
tųjų tautų savaitės atžymėjime 
dalyvavimo reikalu, kviečia Chi
cagos Lietuvių Taryba ir LB 
apygardos valdyba. ' Pasitari
mas įvyks š. m. liepos mėn. 7 d. 
(penktadienį) 7;30 vai. Altos 
biuro patalpose, 2606 W. 63rd 
Street. Organizacijų valdybų 
atstovai, spaudos darbuotojai 
ir besiįdorhaujantieji Pavergtų
jų tautų savaitės pravedimu 
prašomi pasitarime dalyvauti.

Jonas A. Simanavičius, 
Toronto lietuvių radijo progra
mos vedėjas, pakviestas Jau
nimo kongreso užbaigimo dar
bų ir iškilmių koordinatorium.

— Rimas Staniūnas, Chica
gos Lietuvių Tarybos vicepir
mininkas, iki liepos mėn. 19 
d. pavaduoja atostogų išvykusi 
Tarybos pirmininką Mykolą 
Pranevičių. Reikalui esant pra
šoma kreiptis i R. Staniūną tel. 
778 — 0787.

— A. Stankus iš Marquette 
Parko apylinkės, daugelio lie
tuviškų organizacijų veikėjas 
ir bendrų darbų rėmėjas, susi
žeidė eismo nelaimėje. Gydosi 
namuose žmonos ir sūnaus bei 
jo šeimos priežiūroje. Geri kai
mynai, kaip M. Tiškevičius, 
taip pat organizacijų bendra
darbiai ji aplanko.

■* Jaunimo Centre liepos 3 
d. vakarą Lietuvos dramatur
gas kreipsis i kasdienišką mažą 
žmogų. Kviečiami atvykti ir 
herojai. (pr)

♦ Bilietai j Tautinių šokių 
Šventę, Koncertą ir Banketą 
gaunami “Marginiuose”. Visus 
bilietus kviečiame Įsigyti iš 
anksto, kad netektų gaišti prie 
įėjimo. (Pr).

*■ Kas Chicagon atvykusii 
į Jaunimo Kongresą ir IV Tau
tinių šokių Šventę norėtų įsi- 
SyK Lietuvių Fondo išleistus me
dalius atminčiai, prašome kreip
tis Į LF būstinę, 2422 W. Mar
quette Rd. (Margučio patalpo
se). Telef. 925-6897. (Pr)

INCOME TAX 
*645 So. ASHLAND AVE.

(Currency Exchange ištaigoj) ' 
Pigūs automobilyj draudimai.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660 I

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

VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas, 

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

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis

GA 4-8654 INSURANCE

Stat* rarm Fire ano Casualty Company

SIUNTINIAI J LIETUVA 

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pust knyga. Kaina $1 50

Nei vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpi, negalės apsieiti be j. Augustaičio pa
ruostos studijos. §i knyga būtina kiekvienam, norinčiam pSinH nl 
K’itntlgyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpj paistantieji žmones tvirtina, kad J. Augustaitis teisinėju

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 Si 50 ėeki arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštui toldu adresu:*

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

— NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, — FRIDAY, JUNE 30, 1972

CHICAGA TURI DIDELES 
PAJAMAS

Pereitais metais Chicagą ap
lankė 7,793,975 žmonės iš to
liau, išleisdami apie 838 milijo
nus dolerių. Naujai atstatytas 
McCormick Place yra konven
cijų bei biznierių suvažiavimo 
centras, kuris geografiškai ge
riau prieinamas nuo Pacifiko ir 
Atlanto pakraščių biznieriams. 
Konvencijų dalyviai Chicagai da
vė 458 milijonus dolerių pajamų. 
Turizmas — 380 mil. dolerių. Vi- 
zitoriai mėgsta lankyti didžiąsias 
krautuves, gerus restoranus ir 
viešbučius.

Pereitais metais Chicagoje 
lankėsi 2,203,975 biznieriai. Iš

— Lietuvių Jaunimo infor
macijos Centras, PO Box 8992 
Boston, Mass. 02114, pagami
no Įvairias emblemas su tauti
niais ženklais dėvėti prie prie 
drabužių bei automobilių, taip 
pat parduoda šiltus marškinius 
su užrašu “University of Vil
nius Founded 1570 Lithuania’’. 
Jaunimo Info centrą sudaro 
Gintaras Karosas^ 
Viktoras Stankus - 
Dalia
Dangerutis Aukštikalnis — ižd., 
Dovilė Eivaitė — užsieniui, Gy 
tis žiaugra — registracijai, Ži
vilė Pauliukonytč — IBM, Ge
rimantas Griauzdė — techni
kai, Raminta Kalė^aitė — ispa
nų kraštams, Dalia Nasvytytė

pirm., dr. 
vicepirm., 

Bielkevičiūtė — sekr.,

♦ Gintaro Vasarvietei, Union 
ier, Midi., dėl rezervacijų 

skambinti 616 169-3298.
(Pr).

* II PLJK-so iškilmingas ati
darymas prasidės birželio 30 d. 
(penktadienį), 7 vai. vak. Con
rad Hilton viešbutyje 3-čiain 
aukšte. 720 So. Michigan Ave. 
Po iškilmingo posėdžio, toje pa. 

pirmoji kongre- 
Lietuviy jauni- 

prasmės be

čioje salėje 
sinė paskaita ‘ 
mas išeivijoj . 
ieškant”. Skaito kun. A Sau- 
laitis, SJ„ 9:30 v. ten pat susi
pažinimo šokiai. Iškilmingan 
posėdin visus kviečiame daly
vauti. (Dalyvavimas 
3.00 doleriai. -šokiuose

(Pr).'

CALIFORNIA SUPER SERVICB
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

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

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

M. A . ŠIM K U S
Real Estate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
*259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Beto daromi ir liudijami vertimai. I 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitokį blankai. 
- - ......

REMKITE TUOS BIZNIERIUS 
KURIE GARSINASI 

"NAUJIENOSE”

NAMAI —
GERIAUSIAS draugas

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

2 BUTŲ MŪRAS ir 2 auto garaž. 
arti mūsų — bargenas. S26,600.

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

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

PLATUS BIZNIO LOTAS prie 
Marquette Parką. $10,000.

2 BUTŲ beveik naujas mūras, 2 ai 
to garažas, atskiri gazu šildymai, ar‘ 
ofiso. $37,500.

7 KAMBARIU NAUJAS MŪRAS 
2% vonios. Karpetai. Garažas - 
prie Nabisco. $29.500

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

5 BUTU MODERNUS MŪRAS prie! 
Parka, gražus iš lauko ir viduj. — 
$64.600.

10 BUTU MŪRAS, apie $15.00( 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73,500

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-720C

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

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

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

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

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

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET 

TeL: 471-0321

i 12 BUTU MŪRINIS 7 metų. Ivai- 
I raus dydžio butai. 63-cia ir Pulaski.
Labai pelningas ir gražus namas.

I PO 5 — 3 MIEGAMI, medinis. 
Pečiais šildymas. Žemi mokes

čiai. geriausioj vietoj Brighton Parke 
$14.900.

i . MŪRINIS BUNGALOW 5 kamba- 
j miegami. Centralinis oro
Į sūdymas. Garažas. Dideli kamba
riai, naujai išdažyti. 64-ta ir Sacra
mento. — 24.500.

! 5 KAMBARIŲ — 3 miegami, 10 
metų. Labai gražiai įrengtas 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

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

Apskaičiavimai nemokamai
Buriu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS 

HEATING & SHEET METAL

CHICAGO. ILL. 60609 
TEL.: VI 7-3447

NAUJIENAS
® • ■ imu tapę perki r penfa 
ir profM smno bktxi psr

NAUIIENAS




