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sienos su vakarų: valstybėmis, 
vienintelis būdas pabėgti yra iš 
Jugoslavijos, todėl lenkai mie
lai važiuoja atostogų j Jugos
laviją, kuri savo sienų tide ne
saugo, kaip kitos komunistų val
domos valstybės. Dar vienas len
kų kelias j laisvą pasauli yra 
jūros keliu į Švediją, tačiau ir 
tas pabėgimo būdas yra neleng- 
vas ir rizikingas.

Pirmas šių metų 
uraganas “Arlene” pasirodė At
lante ir gresia: rytiniam Ameri
kos pakraščiui.

♦ Viceprezidentas Agnew 
šiandiein atvyksta j Saudi Ara
biją is Kuwaito.

tracija parūpino 2 autobusus ir 
liepė indėnams išsikraustyti Į 
miesto jiems skirtą apartmen
ts, kurį indėnai atmetė kaip per 
mažą savo skaičiui. Jie buvo nu
vežti Į Chicagos Amerikos Indė
nų Ekonominės Tarybos ofisą, 
1341 W. Wilson avė., kur 40 
žmonių susigrūdę dviejuose kam
bariuose iškentė per naktį. Kur 
kiti iš tos 75 žmonių grupės (be
je, 8 areštuoti) nakvojo, nebe
parašyta, nes indėnų vargai di
džiajai spaudai neįdomūs.

Dvi moterys iš Operation 
Breadbasket atvežė jiems kiek 
maisto ir minkštų gėrimų, bet 
pamačiusios tiek daug mažų vai
kų grįžo pieno atvežti...

Mike Chosa pasakė, kad prieš 
2 tūkstančius metų panašioje pa
dėtyje buvo Juozapas ir Marija.

. Susirinkimo kalbėtojai ragino 
organizacijų atstovus kviesti vi
sus lietuvius parade dalyvauti 
ir tinkamai atstovauti Čikagos 
lietuvi^ kolonijai. Patirta, kad 
kitos tautos siūlo parade panau
doti Kudirkos tragedijos moty
vus, primenant amerikiečiams, 
kad pavergtųjų tautų laisvės 
troškimas nėra sumažėjęs ir lai
kas jo nenumalšina.

SAIGONAS. — Amerikiečių 
Pietų Vietname liko 239,500 ka
reivių, žemiausias skaičius nuo 
1966 m. kovo 31 d.

to valdininkai po trumpo susirė
mimo indėnus išvarė. Indėnai 
mėgino gintis, mėtydami akme
nis ir “molotovo kokteilius”, 
bet aštuonis suareštavus, pasida
vė ir pėsčiomis grįžo į miestą, 
gaudami leidimą per naktį pa
būti Pirmojoje presbiteri jonų 
bažnyčioje, 126 E. Chestnut st.

TEL AVIVAS. — Amerikos 
žydas, pabėgęs nuo policijos, Me
yer Lansky padavė į teismą vie
ną Izraelio laikraštį, kuris jį pa
vadino gangsteriu. Lanskis rei
kalauja vieno milijono Izraelio 
svarų nž apšmeižimą.

TEL AVIVAS. — Izraelio laik
raščių redaktoriai nutarė kovoti 
prieš valdžios cenzūrą, kuri ypač 
pasireiškusi Izraelyje lankantis 
sovietų žydui Victor Louis ir 
Amerikos ČIA direktoriui Ri
chard Helms.

Amerika iki'šiol statydavo są
lygas komunistams, kad jie irgi 
išvežtų savo karines jėgas iš 
Pietų Vietnamo ir kad nesikė
sintų užimti Saigono vyriausy
bės jėga. Nežinia, ar šiandien 
Paryžiuje Amerikos ambasado
rius Bruce tas sąlygas pakar
tos. Manoma, kad Washingtono 
atsakymas šiandien dar nebus 
paruoštas.

Paryžiuje žymus Hanojaus 
valdžios atstovas, politbiuro na
rys Le Due Tho padarė dar vie
ną nuolaidą, pasiūlydamas svar
styti pirma tik kariuomenės iš
vežimo ir belaisvių paleidimo 
planus, kitus punktus paliekant 
ateičiai. Tuo pareiškimu jis iš 
septynių punktų plano padarė 
vieno punkto planą, kurį 
amerikiečiams lengviau bus ap
svarstyti ir padaryti sprendimą.

Prezidento Nixono atsitrau
kimo iš Vietnamo planai visada 
pabrėždavo, kad Amerika atsi
trauks, kai Saigono vyriausybė 
ir kariuomenė bus pati pajėgi 
gintis nuo agresorių. “Vietnami- 
zavimas” turėtų būti baigtas tik 
1972 metų pabaigoje. Iki to lai
ko Amerikai tektų-Jaikyti Viet- 
namė nors irmažesnius', tačiau 
stiprokus karinius dalinius.
'■ Laikas dirba Hanojaus nenau
dai ir ’jiš 'tą žino.Vietname di
desnius’‘ karo: veiksmus ‘ galima 
išvystyti-’tik nuo sausio iki -ba
landžio mėnesio. • Saigono vyriau
sybei . pąvoj ingiaųsias . laikotar- 
pįs ir būtų ateinančių metų pir
mieji, keturi, mėnesiai. Jei Sai
goms 4 išsilaikys per tą laiko- 
tarpį^taĮ 1972 metų pavasarį jis 
jąir turės pakankamai stiprias 
savo jėgas ir, komunistų puoli
mus sugebės atmušti.

Kanados diplomatas Ches
ter Ronning pareiškė, spaudai, 
kad jis du kart važinėjo į Hano
jų 1966 m., tačiau jo atvežtus 
komunistų pasiūlymus Wash
ingtono vyriausybė atmetė, tai
ką sabotavo. Jam dar nespėjus 
grįžti į Hanojų su Amerikos at
sakymu, prezidento Johnsono 
vyriausybė viešai paskelbė Ha
nojaus nuolaidas ir savo atsaky
mą į jas. Tas užkirto kelią.to- 
limesniems'kontaktams su Ha
nojum. v <•

+ Valstybės prokuroras John 
Mitchel kongrese pripažino, kad 
vienoje Pietryčių Azijos valsty
bių aukšti pareigūnai buvo įveh 
ti į narkotikų prekybą.

+ Du neginkluoti sargai, ku
rie saugojo Wilmingtone, š. Ka
rolinoj vidurinę- mokyklą, buvo 
rasti nužudyti. ■

+ Omahoje keli policininkai 
buvo sužeisti muštynėse su jau
nuoliais, kurie nenorėjo vakare 
išeiti iš miesto parko.

♦ Vyriausybė skelbia, kad 
Amerikoje šalpos gavėjų tarpe 
tik 0.7% buvo pagauti sukčiau
jant, tas nuošimtis sudaro apie 
34,000 asmenų.

♦ Denveryje vyksta pasauli
nių šachmatininkų Bobby Fi
scher, amerikiečio, ir dano Bent 
Larsėn rungtynės. Jie lošia pus
finalyje dėl pasaulio čemjiono 
titulo. Pirmą partiją, iš numa
tytų dešimties partijų, laimėjo 
Fischer.

Kairiosios japony organiz 
įe tikrus jy tikslus galirr 

kos

urary oi Congress 
riodical Division

■ SAIGONAS. — Laose vyriau
sybės kareiviai pradėjo ofenzy
vą prieš komunistų jėgas net 
dviem frontais, šeši batalionai 
amerikiečių apmokytos kariuo
menės, vadovaujamos generolo 
Nang Pao, pasiekė pietinį Plain 
of Jars pakraštį.

NEW DELHI. — Indijoje pre
zidento Nixono patarėją Kissin- 
gerį pasitiko pikta demonstra
cija, protestuojanti prieš Ame
rikos ginklų tiekimą Pakistanui. 
Kissingeris su JAV ambasado
rium turėjo iš aerodromo išeiti 
per kitus vartus, o du Ameri
kos ambasados tarnautojai už
ėmė jų vietą oficialiame auto
mobilyje, kuris pravažiavo pro 
demonstrantus.

CAPE KENNEDY. — Trys 
astronautai: pulkininkas David 
Scott, pulk. Įeit, James Irwin 
ir majoras Alfred Worden, visi 
iš aviacijos, buvo izoliuoti iki sa
vo kelionės į mėnulį liepos 26 
d. Jie susitiks tik su 102 asme
nim, kad nesusirgtų ir dėl to ne
sutrukdytų ' kelionės planų. - L

NEW DELHI. — Indijos vy
riausybė paskelbė, kad nuo kovo 
2 d. Pakistanas 102 kartus pa
žeidė Indijos sieną, pakistanie
čiai nušovė 65 indus, sužeidė 112 
ir pagrobė 23.

BAGDADAS. — Irako valdžia 
ištrėmė du britų diplomatus: 
pirmąjį pasiuntinybės sekreto
rių ir aviacijos atašė. Jie kalti
nami kurstę smokslą prieš val
džia.

DETROITAS. — Viena mais
to krautuvė leido pirmam savo 
klientui pasiimti veltui tiek pre
kių, kiek jis į vežimėlį prisikraus 
per 5 minutes. Klijentas su
skubo prisikrauti už 133.37 dol. 
Jis išėjęs iŠ krautuvės netru
kus vėl sugrįžo, nes buvo nepri
sidėjęs prekių, kurių jam tikrai 
reikėjo. Jis išleido dar 10 dol.

Vienas paleistųjų iš Kubos 
jau sugrįžo į Floridą. Kitiems 
dar teks sumokėti Kubos val
džiai' už-Jaivų pataisymus'ir ki
tus gautus patarnavimus.

Nubausti kubiečiai žvejai bu
vo Pakrančių Sargybos laivo nu
vežti' į Kubos žvejų laivą . Mek
sikos- įlankoje. Jie turėjo su
mokėti Amerikos teismo nusta
tytas baudas, po 2,000 dol. kiek
vienas.

per praėjusius 5 metus jis pa
kilo tik 0.1%. Nors amerikie
čio darbininko produktyvumas 
per valandą dar pralenkia kitų 
šalių plieno prąmonę, tačiau 
skirtumas mažėja'

Pernai, plieno kainos Ameri
koje pakilo 6:4%, kada kitų ga
minių kainos - pakilo tik 3.8%. 
Vakarų Vokietijoje plieno dar
bo išlaidos yra tik pusė Ameri
kos įmonių išlaidų, o Japoni
jos darbo jėga kainuoja tik 23% 
to, ką išleidžia Amerikos įmo
nės.

Plieno bendrovių pelnas per
nai nukrito 42%, tokių mažų 
pelnų plienas nebuvo turėjęs 
per visą dešimtmetį.

Jei darbininkai išsikovos di
delius algų pakėlimus, tas tu
rės įtakos į kitas pramonės ša
kas ir infliacija toliau žygiuos. 
Dar blogiau, jei nesusitarus, dar
bininkai išeitų streikuoti. Tas 
Amerikos ekonomikai galėtų ge
rokai pakenkti.

Lenkų valdžia 
gąsdina žmones

VARŠUVA. — Lenkijos vy
riausybė, matyt, susirūpino pa
bėgimais į užsienius, nes spaudos 
agentūra plačiai paskleidė žinią 
apie 15 lenkų, kurie bandę Ju
goslavijoje, nuvykę ten atosto
gauti, pereiti sieną į Austriją ir 
į Italiją. Tie lenkai buvę sugau
ti, nuteisti jugoslavų1 teismo ir 
sugrąžinti į Lenkiją, kur jų lan
kia lenkų teismo bausmės.

Užsienio korespondentai negir
dėjo apie tokį įvykį nei Jugos
lavijoje nei Italijoje, kur šiais 
metais sieną'perėjo 63 politiniai 
pabėgėliai; Lenkijai neturint

Kanada ir Kinija 
'■ derisi dėl prekybos

OTTAWA. — Kanados dele
gacija sugrįžo iš-komunistinės 
Kinijos, kur Vedė derybas dėl 
prekybos- ryšių praplėtimo. Ki- 

' nija šio mėnesio pabaigoje at- 
siunčia pirmą savo delegaciją j.

■’ Kanadą, kur pasitarimai bus tę
siami. " ' '•* '* i,;-

Pernai, spalio mėnesį Kana
da užmezgė diplomatinius ryšius 

.-su-Kinija, tačiau prekybos ry
ty šiai nepasikeitė. Per metus Ka

nada pardavė Kinijai prekių už 
120 milijonų dolerių, o iš Kini
jos pirko už 19 mil. dol.
' Kinija- kaip praneša delegaci- 
JdfeAvadas Pepin,, atsisako, pirk- 

,.^-ti tokias Kanados prekes, kurias 
. ...gamiųo amerikiečių valdomos

bendrovės Kanadoje, ši sąlyga 
labai; apriboja prekių pasirinki
mą.' Kanadiečiai ’ aiškino’ Peki- 

‘ 'novadarns, kad visos • Kanados 
!,~T*'įirtii>n’ėš samdo-kanadiečius, nau- 
^doj'a'Kanados'žaliavas'ir dabgu- 

itn mbjft' tik''daNs amerikiečių kapi- 
°8’'falb jajo Valdo.. Kinai sutiko šią 
~ ^’sąlygą^gvarstyti-atskirai, iškilus

Vienos-arkitos'prekės klausimui.
Kinijai sutiko .kviesti Kapa- 

dos hjžinieriiis.’ir technikus sta
tyti elektros jėgainių an*;ęliemi- 

• • kalų’jmohiųi, derybos ir dėl 
oro linijos tarp abiejų šalių įs
teigimo.

18 amerikiečių
MIAMI. — Kuba ir Amerika 

paleido savo turimus kalinius, 
Amerika — keturis kubiečius 
žvejus, kurie buvo pagauti Ame
rikos teritoriniuose vandenyse, 
o Kuba — 18 amerikiečių, kurie 
užklydo į Kubą, sugedus laivams 
ar audros atnešti.

daugiau už tranzitą
BEIRUTAS. — Sirija paskel

bė, kad vakariečių nuosavybėje 
esanti Irako žibalo bendrovė su
tiko pakelti Sirijai mokamus už 
tranzito teises pinigus. Per me
tus Sirija iš tos bendrovės, ku
rią valdo amerikiečiai, britai, 
prancūzai ir olandai, gaudavo 
po 54 mil. dol., ©.ateityje gaus 
po 83 milijonus dol.

Sirija nemažai išleidžia gink
lams, net 65% savo biudžeto.

Indėnai savo žemėje neturi kur 
savo galvą priglausti

Remdamiesi senomis su val
džia sutartimis, Amerikos indė
nai bandė užimti keletą vietų, 
kurias federalinė valdžia aplei
do kaip jai nebereikalingas. Vie
na tokia vieta, plačiai pagarsė
jusi, yra Alcatraz kalėjimo sa
la San Francisco įlankoje, kurią 
indėnai okupavę išlaikė eilę mė
nesių, kol buvo valdžios jėga iš
varyti.

Kita panaši vieta šiomis die
nomis pagarsėjo Chicagoje, tai 
federalinės valdžios patuštinta 
Nike raketų bazė Michigano pa
ežerėje, prie Belmont Harbor, 
miesto šiaurinėje dalyje.

Birželio viduryje Chicagos in
dėnų vadas Mike Chosa su 75 
vyrų ir moterų grupe patylomis 
tą aptvertą tuščių barakų ir bun
kerių plotą okupavo ir išlaikė 
per 19 dienų, kol liepos 1 dieną

‘ Vėl prasideda 
SALT derybos

HELSINKIS. — Ketvirtadienį 
Suomijoje vėl prasideda Ame- 
rikos-Sovietų Sąjungos derybos 
dėl strateginių ginklų apriboji
mo (SALT). Amerikos delega
cija, vadovaujama Gerardo Smi- 
tho, atvyko antradienį, o vakar 
traukiniu atvažiavo ir sovietų 
delegatai.

šios derybos pakaitomis vyks
ta Helsinkyje ir Vienoje. Iki šiol 
didesnės pažangos nepadaryta.

Vyriausias mokesčiu Įstaigos direkto
rius, naujai paskirtas Johnnie Wai
ters, 51 m. Jis yra teisininkas, mo
kesčiu ekspertas, anksčiau buvęs pro
kuroro padėjėju teisingumo departa

mente.

Rengiasi Pavergtų 
Tautų paradui

ČIKAGA. — Antradienį Ame
rikos Lietuvių Tarybos patalpo
se įvyko negausus lietuvių or
ganizacijų atstovų susirinkimas, 
kuriame Čikagos Lietuvių Tary
bos pirmininkas Julius Pakalka 
ir LB Vidurio Vakarų Apygar
dos pirmininkas Jonas Jasaitis 
pranešė apie šių metų Paverg
tųjų Tautų Savaitės įvykių pla
nus. , .

Pasitarime dalyvavo ramovė- 
nų, šaulių, birutiečių, skautų, 
L B-nės, Čikagos Lietuvių Tary
bos atstovai ir lietuviškos spau
dos bendradarbiai.

šių metų Pavergtųjų Tautų 
savaitė prasideda liepos 17 d. ir 
baigiasi liepos 24 d. Tautų pa
radas numatomas šeštadienį, lie
pos 17 d. State st. ši gatvė tą 
dieną bus papuošta pavergtų 
tautų vėliavomis, kurių bus net

Pirks Australijos 
. kviečius, jei...
PEKINAS. — Kinijos vyriau

sybė pareiškė Australijos dele
gacijai, sudarytai iš opozicinės 
partijos veikėjų, kad Kinija 
mielai pirks iš Australijos kvie
čių, kada Australija užmegs san
tykius su Pekino vyriausybe. Ki
tu atveju kinai ir toliau kvie
čius pirks iš Kanados.

Pekino vadai nurodė austra
lams, kad negalima atskirti pre
kybos nuo politinių santykių. 
Kada Australija pripažins Ki
nijos valdžią Australija ir Ka
nada bus lygiai traktuojamos 
ir kviečiai bus perkami iš abie
jų valstybių.

WASHINGTONAS. — Amerikos vyriausybė nagrinėja i 
svarsto paskutinius Hanojaus pasiūlymus ir septynių punktų ta 
kos planą. Prezidentui Nixonui teks nelengvas uždavinys atsispiri 
spausdimui, kurį tas planas sukelia Komunistai siūlo paleisi 
belaisvius amerikiečius, jei Nixonas paskelbtų pasitraukimą i 
Vietnamo iki šių metų pabaigos. Kaip žinoma, belaisvių klaus: 
-mas yra labai jautrus ir vyriausybė nenorėtų būti kaltinam: 
kad paliko belaisvius varge, atmesdama Hanojaus pasiūlymus.

Manomą-kad ir naujai- laimėti įhiesto> poliaja'irF1arkų Distrik- 
pinigai bus išleisti karo reika
lams. ■ ’ ' :

Per Siriją eina iš Irako šako
ta vamzdžių linij ą įkuria-, teka 
per dieną 1.1 milijonas statinių 
žibaįb, kuris.pasiėkia' Sirijos uos
tą Baniyas ir Libano uostą Tri
polį, iš kur žibalas laivais gabe
namas į Europos uostus.

vairiais vardais, tačiau šioje demonstracijo- 
IrFHji. ši demonstracija įvyko prieš Ameri- 
grąžinimo Japonijai.

JAV diplomatai 
tariasi Egipte

KAIRAS. — Du Amerikos di
plomatai Egipte pradėjo pasi
tarimus su užsienio reikalų mi- 
nisterio pavaduotoju Hafez Is
mail. Amerikos atstovybės Kai
re, kur ji veikia prisiglaudusi 
prie Ispanijos ambasados, gal
va Donald Bergus ir valstybės 
departamento Egipto reikalų 
specialistas Michael Sterner įtei
kė Ismaijui naujus pasiūlymus, 
kurie turėtų atgavinti nutrū
kusius Izraelio-Arabų pokalbius 
dėl Suezo. kanalo.

Izraelis bijo toliau pasitrauk
ti nuo kanalo, kad jo neperženg
tų egiptiečiai. Amerika net siū
lo Izraeliui be lakūnų skraidant 
čius-lėktuvus, kurie nuolat fil
muotų ir televizijoje parodytų, 
kas dedasi prie kanalo. Tokie lėk
tuvai yra bandomi Kalifornijo-

WASHINGTONAS. — Antradienį Baltuose Rūmuose prezi
dentas Nixonas pasakė kalbą į plieno darbininkų ir darbdavių 
atstovus, patardamas jiems pradėti naujas derybas konstrukty
vioje dvasioje, nepamirštant ne tik savo, bet ir visos Amerikos 
interesų. Prezidentas pirmą kartą panaudojo savo autoritetą 
pramonės atstovams paveikti. Jis pabrėžė, kad Amerikai vis di
dėja ir didės ateityje konkurencija iš Sovietų Sąjungos, Japonijos, 
Kinijos ir Vakarų Europos. Amerikai teks imtis vidinių reformų 
tą kitų valstybių pramonės iššaukimą priimti.

Vakar prasidėjo plieno darbi
ninkų unijos atstovų derybos su 
plieno bendrovėmis, kurių dele
gacijai vadovauja U. S. Steel 
viceprezidentas Heath Larry. 
Plieno darbininkų unijai pri
klauso virš 400,000 darbininkų. 
Jų atlyginimų vidurkis yra aukš
tesnis už kitų pramonės šakų vi
durkį. Pernai jisl>uvo 4.22 dol. 
valandai, kada bendras pramonės 
vidurkis buvo 3.36 dol. valan- • » dai. Unija siekia 31% pakėlimo, 
panašiai, kaip išsikovojo šlami
nio įmonių darbininkai.

Plieno pramonė Amerikoje, 
kaip nurodė ir prezidentas Nixo
nas savo svečiams, yra sunku
muose. Japonija, . Vakarų Vo
kietija daro didelę konkuiten- 
ciją pasaulio rinkose, bendrovių 
pelnas sumažėjo, nukrito dar
bininkų produktyvumas ir su
mažėjo jų uždirbamų pinigų ver
tė. Plieno eksportai nuo 1965 
metų padidėjo labai nežymiai, o 
plieno importavimas į Ameriką 
smarkiai pakilo., Tarp 1960 ir 
1965 metų plieno darbininko pro-

imi i , ūmi ■Liiiiii iMMrrii a iMLrnMr wl .
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DAN KURAIČIO ŽODIS
šių1 metų gegužio 31 — Mi

rusių Pagarbos ir Kapų Puoši
mo Dieną — Dan Kuraitis Lie
tuvių Tautinių Kapinių iškil
mių metu tarė šiuos žodžius:

Kur lietuvis bebūtų,
kur nešiltų jo galva, 

Ten Lietuva. Tai Vilnius, 
o Vilnius— Lietuva.

Ten skamba dainos,
ten liejasi Neris,

Ten Gedimino kalnas, 
ten Lietuvos širdis. 

Tai Tado Rastenio

Lietuva yra? dainų kraštas; 
Lietuvis- yra- dainius.

žodžiai.

Jis 
jis 
Jis

Jis dai
nuoja1 dalgį kaldamas,- jis ra
liuoja galvijus gindamas, 
dainuoja šieną plaudamas, 
dainuoja pabaigtuvėse,
dainuoja vakaruškose, jis dai
nuoja ant Šešupės kranto, jis 
gieda laidotuvėse...

Prieš keturis įmetus man 
būnant Romoje, teko būti Vati
kano muziejuje. Mūsų grupei 
vadovavo lietuvis kunigas. Be 
kitų dalykų, aš jo paklausiau, 
ar kitos tautos 'turi giesmių 
knygą, kaip mūsų kantickos? 
Jis atsakė, kad gal ir neturi. 
Tada aš jo paklausiau, kodėl? 
Kunigas šitaip aiškino: Daina 
duoda lietuvio sielai maisto,, 
todėl jo tikėjimas ir davė jam 
giesmių knygą, kad jis rytais 
giedotų rytmetines- giesmes, 
kad vakarais giedotų vakari
nes; kad jis giedotų prie kry
žiaus, kad jis giedotų geguži
nes giesmes; kad-jis tris naktis’ 
giedotų prie mirusio; kad gie
dotų, lydėdamas mirusį į ka
pus. ..

Aš atvykau i šią brangią sa
li 19T3 metais. Tada buvau 19 
metų jaunuolis, 
dažnai siųsdavo į 
karčiamas, kad

vadinamą “pelę” alaus. To me
to saliūnuose aš girdėdavau i 
žmones lietuviškai dainuojan
čius. Ypatingai gražiai jie 
nuodavo šeštadienių vakarais.! 
Tais laikais visose Chicago* 
lietuvių karčiamose skambė
davo lietuviškos dainos. Tada 
organizavosi Chicagos lietu
vių chorai. Choristai mokėsi 
dainuoti be gaidų. Chorve
džiai mokė dainininkus, skam 
bindami pianiną vienu pirštu...

Ne* veltui* Upton Sinclair, 
rašydamas “Raistą”, pasirin
ko lietuvius. Jis žinojo, kad- 
jie vėliausiai imigravo į Ame
riką. Jis taip pat- žinojo, kad', 
lietuvių buvo mažiausioji gru
pė;; kad skerdyklose jie atlik-- 
davo geriau darbą, negu kiti;; 
kad jie buvo labiausiai skriau
džiami. Sinclair puikiai apra
šė Onos ir Jurgio vestuves, k a- 
da jiedu grįžo iš bažnyčios, ma< 
žoje svetainėje, atsiraitę ran
koves, jie dainovo savo myli
mą ir seną dainą:

DAN KURAITIS

Sudiev, kvietkeli tu 
brangiausias,

Sudiev,■ ir laimė man biednam.
Matyt, paskyrė taip

Aukščiausias,
Jog vargt ant svieto teks 

vienam...

Mane dėdė 
lietuviškas 
parneščiau

t Tai buvo 1906 metai. Tada 
šioje šalyje niekas apie lietu
vius nieko nežinojo. Amerikie
čiai pažino tiktai rusus, len
kus... Ir čia daina atgaivino 
lietuvių dvasią; Per dainą lie
tuvis- ir anoje gadynėje, kada 
Lietuva budo, kad jis vos ne
nuskendo rusų ir- lenkų jūroje 
daina labai daug padėjo. Sin-- 
clair, užgirdęs dainuojančius 
lietuvius^ kelias lietuviškas 
dainas Įdėjo i tą istorini vei
kalą, dar ir šiandien visame

pasaulyje skaitomą.
Tame veikale rašytojas Sin

clair labai vaizdžiai aprašė, 
kaip nelabieji agentai parda
vė lietuviui naujai perdažytą 
seną namą, paimdami kelis 
kartus daugiau pinigų, negu 
jis buvo vertas. Vėliau kaip 
tie patys agentai tą namą iš 
lietuvio atėmė, kaip jį vėl per
dažė ir vėl pardavė kitam lie
tuviui, 
gon atvažiavusieji 
mokėdavo pasirašyti 
kryžiuku.

Jeigu šiandien Upton Sinc
lair pakeltų galvą, tai jis pa
matytų, kaip tos mažos trijų 
milijonų tautos išeivija, kurios 
choristai anoj gadynėj daina
vo be gaidų, kurios choristai 
skambindavo 
šiandien yra 
išeivijoje, kuri turi savo ope
rą, vienintelė kuri išeivijoje 
buvo surengusi kėlias dainų 
ir tautinių šokių šventės. Jis 
pamatytų, kad 'toj operoj, 
kuri jau gyvuoja 15 metų, tos 
tautos solistai dainuoja gar
siausių operų arijas; kad tie

nes tais laikais Chica- 
lietuviai 

tiktai

vienu pirštu, 
vienintelė tauta

ietuvial kiekvieną rylUj 
>a į duonai uždirbti darbų,į 
karus jie pašvenčia dainai,! 
prisirengtų prie tų gražių, 

ų. Jis sėprastų, kaip tąsi 
nigas sakė, kad daina duo- i 
lietuvio sielai maisto...

* ■ *■ ė *- Tf ' •

los mažytės trijų milijonui 
liautos išeivija, be dainos pa- 
Į mėginio, turi dar dvi įdomias, 
savybes; Ta maža lietuvių tau
ta yra vienintelė išeivijoje, ku» 
ri Chicagoje turi tris skirtingų 

į minčių dienraščius ir vieną sa 
vaitraštį. Vienas dienraštis, 
kaip mes žinome, netarnauja 
lietuviams, jis tarnauja ru
sams, bet ir jo skaitytojai kiek 
vieną dieną eina į darbą, mo
ka savo bitas, dažo savo na
melius. Jie taip pat yra geri 
žmonės, tiktai, nelaimei, anoje 
gadynėje prišlijo prie nelai
mingos tikybos... Kiti du dien 
raščiai . ir. savaitraštis, ilgus 
metus kovoję vieni prieš kitus, 
bet vėliau, kai mūsų tautą išti
ko didelė nelaimė, suėjo į ben 
drą darbą ir dirba tautos išv 
laisvinimo baruose. Jie, orga
nizuotai beldžiasi į laisvojo pa 
šaulio duris ir pasakoja, kad 
ten, kitoje Atlanto pusėje, 
žiaurus bolševikas drasko jų 
tėvynę. Laisvasis pasaulis jų 
balsą vis dažniau užgirsta. Jis 
darosi vis garsesnis, jis tiek 
toli nuėjo, kad kiekvieną me
tą Vasario 16-tos proga kon
grese ne tik pasimeldžia, bet 
[ir primena visam pasauliui, 
kad Lietuva . neteko laisvės, 
kad lietuviai yra persekioja
mi. ... ' ;

Verta atkreipti dėmesį dar 
ir i tai, kad lietuviai turi dve
jas skirtingas kapines, šimt
mečio pradžioje, kad vyko di
džioji imigracija ir Chicagoje 
buvo organizuojamos draugi
jos, chorai, steigiamos bendro 
vės ir statomos bažnyčios,- bu-

f vo nupirktadWug žemės kapi-. 
nėms įsteigti. Vienas plotas 
buvo paskirtas papinėms, o 
vienas tų kapinių kampas bu
vo nešventintas, net tas kam
pas buvo paskirta* tiems žmo
nėms, kurie laisvai protavo, 
kurių pomirtini* gyvenimas 
nekankino, bet kurie nepano
ro būti nešventintame kapinių 
kampe, arba kaip* lietuviai sa
kydavo — už tvoros. -

Tie laisvos minties žmonės
žinojo, kad tais laikais, kai 
Dievulis šventino žemę, ji vi
sa buvo pašventinta vienodai-, 
nešventinto kampo- jta nepali
ko. Tiktai neprotingo žmo
gaus liežuvis paliko kampą 
“už tvoros”,.. Protingesnieji 
nupirko kitą žemės plotą ir 
įsteigė šias kapines. Jie pa
skelbė, kad šiose kapinėse nė
ra nešventintos vietos, kad nė
ra “kampo už tvoros’’, kad čia 
garbingai laidojami visi lietu
viai'.

Šiandien mes čia susirinko
me į amerikiečių įvestą dieną 
įnirusiems pagerbti ir kapams 
papuošti. Amerikiečiai visa
me pasaulyje pagerbia miru
sius ir papuošia kapus savo 
karių, žuvusių, už Amerikos ir 
kilų tautų laisvę įvairiose pa
saulio vietose, šiandien mes

tTUVIAl URUGVAJUJE
Radijo valandėlę; įsigijo Uru

gvajaus Lietuvių Kultūros Drau
gija. Transliuojama šeštadie
niais, 19:30 vai. C X 42, Van- 
guardia bangomis.

Adolfas Kaušinis, savo žmo
nos Stasės gimtadienio proga pa
aukavo 1,500 urugvajiškų pezų

davė filipiniečiams Filipinų 
salas; ji atidavė Kubą, ji ati-
davė pietų Korėją, o šiandien, 
padėjūsi vietnamiečiams apsi
ginti nuo komunistų, jau ren
giasi atiduoti vietnamiečiams 
pietų Vietnamą.

Noriu baigti savo trumpą 
kaibą šia kilnia mintimi: Šios 
puikios kapinės buvo įsteigtos 
prieš 60 metų... Dar už kitų 
60 metų, kada mes visi čia ra
miai ilsėsimės ir, brėkštant ry
tai, pulkai paukščių šiame 
gražiame ąžuolyne čiulbės ir 
ulbės, kaip jie šiandien čia 
čiulba... čia ilsisi žmonės, ka
pinių steigėjai ir lietuvių tau
tos švietėjai, kurie nieko, neno
rėjo išnaudotu, nieko nenorė
jo pavergti, niekam blogo ne
linkėjo. Jie, patys visą gyve
nimą sunkiai dirbdami, siekė 
šviesesnio rytojaus, kurio šian
dien/ visas pasaulis siekia.

’yisas, vieno sekmadienio išlaidas, 
f.. Atcfctogų namą statosi Urug
vajaus lietuviai prie Montevideo. 
Daugiausia tam tikslui aukoja 

.Urugvajaus Lietuvių Kultūros 
Draugijos nariai. Norisi many
ti, kad nuosavybės bus užrašy
ta lietuvių vardu.

Serga Urugvajuj : Emilija Jar- 
malaviČienė, Ona Juodžiūnientė, 
Vladas Bankauskas ir dar keli 
lietuviai.

Antanas ir Bronė čirpai pa
minėjo vedybinio gyvenimo SI 
metų sukaktį.

Jono šapoko žmona Birutė pa
gimdė sveiką ir gražią dukre
lę.

Edmundas Andriuškevičius, 
Liuda Miniauskienė, Elena Ke- 
ciorytė, Luisa Dutka - Giffotti, 
-viešėjo pas gimines Argentinoj, 
o Petras Spitrys iš Argentinos 
aplankė savo gimines Urugvajuj.
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gerbiame ne tik už krašto lais- — 
yę žuvusius karius, bet ir švie 
tėjus.

Man* keliaujant po pasauli, ’ 
teko matyti' daug Amerikos 
karių kapų-. Mačiau Amerikos 
karių kapus Vietname, mačiau 
juos Pietų Korėjoje, mačiau 
Filipinuose, Prancūzijoje, Vo
kietijoje ir kitur. Didžiausias 
amerikiečių kapinynas yra 
Prancūzijoje; prie Verduno, 
kur Pirmojo Pasaulinio? karo 
•metu kovojo amerikiečiai. 
Ten, pasižiūrėjus į akimi ne
aprėpiamus mažus baltus-kry- 
jžius, žmogų tiktai šaltis' apipi 
la. Kiek ši brangi šalis* paau
kojo savo vaikų, kad kraštas 
liktų .nepavergtas, kad būtų 
apginta amerikiečių garbė, kad 
Amerika galėtų būti nepriklau 
soma ir savarankiška! šis bran * 

‘gtiš kraštas antrą kartą turėjo 
kariauti už savo laisvę' ir už 
kitų tautų laisvę. Amerika nu- 
kariavo, bet vėliau ir vėl ati-

TC 5.avERS
HIGHEST INTEREST PAID ON SAVINGS

PER ANNUM
ON'PASSBOOK SAVINOS

PER ANNUW 
2 YR. SSOEA3 M1NJMUNV 

SAVINGS CERTIFICATES

INTEREST PAID QUARTERLY

Duodame dovanų 4 gabalu stalo indy komplektą. 
International Silver Co. gamybofe,^attdariusiam 
naują $100.00 taupymo sąskaita. Ptf to, su 
kiekvienu $25.00 ar didesniu indėliu Jus galėsite 
nusipirkti tokį pat 4 gabalu komplektą Hk už $2.95 
— mažą krautuvių kainos dalį. Turime ir daugiau 
komplekto priedu už nedidelę kainą. Tie puikus 
indai yra tikras bet kurio stalo papuošalas ir 
prideda malonumo kiekvienam valgiu?. Mes 
kviečiame Jus pasinaudoti <iuo pasiūlymu ir dar 
šiandien atsiimti dovanas.

Tik vienas komplektas veltui dobdamas sąskaitai 
Žios programos metu.

C/Af/OAf FEDERAL SAVfAfGS
3430 S. HALSTED ST. • CHICAGO 60608 • PHONE 523-2800

What if we told you 
to cough up $18.75
or else?

I -

Yocl Mpoaldn’t lie i, of ocrarm.

AIMecrFer4<fon&rs for _ 
erary 3 you invest Plus, the 
privilege of haying the 5%
Freedom Shares along iridi 
year Bonds. r

BtA ttiese are the selfish. zv/T 
reasons for baying Bonds.

Yon aee. one of die nice

Bonds »that yo< don’t bare kx. 
That’s because yon happen

Frr< of 1H, S you drink 
"feey’re e geC-rki-cfnick acherneu- 
forget ka-Bonds aren't for yueu 
They only pay off in the long 
Wet Foe repriek return, there 
are a lot better v<yg to make 
B. bock.

They do pay off, however, 
at a matter of fact

Good, bat selfish-
There’s one other very rm- 

portant reason idiy American 
already oro over $52 bfflfoe 
in Bonds- _

If a called pride. ' " * :
k pst so happens that mont 

Americans cheoie to thfok 
this is the best piece of real 
estate going. * * '

If ynu happen to be one o£ 
these Americana thinks e ; 
there’* something to this u 

of ours,’rhy not bay into it.
SigaupfordiPiyronSe^’ 

ings PIm where yxxi wort. * , 
Or go to your bank.
And cough up thatJl&TSC ‘ 1

Take stock in America
Buy IXS. Savings Bonds & Freedom Shares
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ALFONSAS NAKASLITERATŪRIŠKI “METMENYS” IR KULTŪRINGAS “I LAISVE”
Kuo ne kartu, birželio pirmo-

je pusėje, skaitytoją pasiekė pir
masis šiais metais, 21-masis iš 
vise, Metmenų žurnalo numeris 
ir, rodos, antras šiais metais, pa
žymėtas numeriais 51 (88) ir 
1971 gegužės data, Į Laisvę žur
nalą. Metmenis gavau keliomis 
dienomis anksčiau, pirmiau per
skaičiau, tai pirmiau pašnekėsiu.

Nors man iki šiol nebuvo nei 
vieno neįdomaus Metmenų nu
merio, geriau pasakius, Metme
nimis pavadintos knygos, vis 
apie du šimtu .puslapių storumo, 
vis pilnos intelektualių straips
nių, literatūros kritikos, tikrų 
dailininkų reprodukcijų, santa- 
riečių-šviesiečių suvažiavimuose 
skaitytų referatų ir net savotiš
kos politikos priedų-priedelių, 
bet paskutinioji knyga man iš 
visų labiausiai patiko. O labiau
siai patiko todėl, kad šis 21-ma
sis numeris yra bene pats lite- 
ratūriškiausias už visus.

Pačioje pradžioje skaitome 
“Dvi daineles”, kurias Liūne Su
tema mums Detroite prieš kele
tą mėnesių pati sudainavo. Se
kiau tuomet jos kūrybą, visas 
turimas jos poezijos knygeles 
ant kelių pasiklojęs, bet šitų 
“Dainelių” pas save dar netu
rėjau. Liūdnos, tai “Dainelės”, 
nostalgiškos, liūniškai sutemiš- 
kai autentiškos, deklavimui ne
išmokstamos, daugelį kartų skai
tant vis kitaip interpretuojamos.

Ai, ai — 58 (pakartoju žo
džiais: penkiasdešimt aštuo- 
nius!) puslapius gavo Coppe- 
lius — Daktaras Kripštukas — 
Julius Kaupas. Po septynerių 
metų, po ilgos, klaikios tylos. 
Viskas šiuose puslapiuose lite
ratūriška: Kostas Ostrauskas, 
tarp Hoffmanno ir Kaupo, Al
fonsas Nyka-Niliūnas, su įva
du į šešius laiškus, šeši Kaupo 
laiškai, Henriko Nagio parašy
ti nerašyto dienoraščio pusla
piai ir Juliaus Kaupo “Spindu
lys ant rašomojo stalo”. Nebe
liko nė trejų metų iki dešimtme
čio. Ar bus pakartotas “Kripš
tukas” su tomis pačiomis ilius
tracijomis, bet netrupančiame 
popieryje? Ar bus į krūvą su
rankiotos Juliaus Kaupo nove
lės ir noveletės? Ar bus vienoje 
knygoje pakloti Coppeliaus kri
tikos straipsniai ir tokie laiškai, 
kaip tik ką šeši perskaityti ? Vil
iamės, jog Vytautas Kavolis pir
mą žingsnį ta kryptimi jau žen
gė. ? -

Riebiai raudonai pasibrau
kiau A. Nykos-Niliūno žodžius 
apie J. Kaupo asmenį. Cituoju: 
“Niekad apie žmones, žmonė
mis, išskyrus artimiausius drau
gus, jis visiškai nesidomėjo, ir 
Į pašnekesį įsitraukdavo tik. kal
bant apie knygas. Ir tada jis ga
lėdavo kalbėti valandas, kreip
damasis ne tiek į savo partnerį, 
kiek į save patį”.

Čekoslovakijoje viena įmonė ėmė masiniai gaminti lenktynių auto
mobilius, kurie čia matomi paskutinės inspekcijos metu.

Kas tik turi gerą skonį, ’
Viską perka pas LieponįlLIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI J FURNITURE CENTER, INC.

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

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
į. 9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais uždaryta.

Kaupo asmenį, man regis, nie
kas negalėjo pasakyti. Nes kiek
vienas, kuris rašo ir spausdina, 
kaip tik labai domisi žmonėmis. 
Ir kiekvienas, kuris skaito kny
gas — skaito žmonių parašytas 
knygas, tad labai domisi žmo
nėmis. Kiekvienas, kuris, kaip 
vėliau iš Nagio pasakojimų pa
tirsime, lipa per langą draugo 
lankyti, eina į kleboniją pietų 
atsiimti, skina nuo medžių vai
sius, išdekoruoja gyvenamą bu
tą ir visaip kitaip žmogų erzi
na, juokina, šnekina — labai do
misi žmonėmis. Mačiau Julių 
Kaupą Jono Meko filmų seanse, 
mačiau ne viename; linksmame 
baliuje ir galiu liudyti, jog jis 
labai domėjosi žmonėmis. Pa
galiau, kai medicinos daktaras 
nueina į psichiatrijos sritį, tai 
reiškia, kad jis žmonėmis' domi
si labiau už visus kitus medici
nos daktarus.

Mažiausiai literatūros Vinco 
Trumpos straipsnyje “J. Tumas- 
Vaižgantas — gyvenimo kriti
kas”. Bet tai nereiškia, kad čia 
neįdomus skaitinys. V. Trumpa

Didesnės neteisybės apie J. 
dažniausiai viską mato kiek ki
taip, ir dėl to vis kyla polemika. 
Po poros filosofiškai humoris
tinių Antano Gustančio eilėraš
čių, vėlgi didelis gabalas Kazio 
Almeno beletristikos, pavadin
tas “Nes būna gražios j ievos 
dukros” ir, mažomis raidėmis, 
“Iš ‘Vieverių kronikų*”. Daug 
dabar visur kalbama apie Kazį 
Almeną. Reikia sutikti su kri
tikais iš šiapus ir anapus, jog 
K. Almenas puikiai pina intri
gą, turi daug fantazijos ir t. t. 
Tik negaliu visai sutikti su tais, 
kurie įrodinėja, jog jis esąs ge
rai išstudijavęs istorinius šal
tinius ir mokąs juos tinkamai pa
naudoti (taip, maždaug, buvo 
kritiko ar kritikų rašyta, tik 
neturiu po ranka, tad negaliu 
pasakyti, kieno ir kur). Jei jis 
ir išstudijuoja istorines kroni
kas, jeigu savo beletristikoje ir 
atkuria net datomis paremtus 
įvykius, tai vis dėlto bent jau 
čia apkalbamoje ištraukoje, jis 
niekaip neatkuria anuometinio 
gyvo žmogaus. ? Labai intriguo
jančio j, pikantiškoj istorijėlėj,
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visi žmonės yra paimti iš kaž
kokio lėlių teatro. Tie visi plėši
kai ne tik ne septyniolikto, ne 
aštuoniolikto,ywt' ir ne devy
niolikto amžiaus. Ką jau čia: ir 
1905 m. revoliucijos dalyviai 
būtų buvę gerokai drovesni, Nar
butą ir Kmitą po mišką bevedžio- 
dami, būtų daugiau skaitęs! su 
žodžiais, arba išvis beveik ne
kalbėję. Jų dialogai — dabar
tinių baltų ir juodų panterų dia
logai, ar gal Berkley hipių dialo
gai. Pagaliau Narbuto-Barbo- 

ros-Janio “meilės” trikampis yra 
toks kvailas, toks neįtikinantis, 
kad per eilę puslapių kilusi ir 
kilusi intriga, gale subliunška 
kaip muilo burbulas.

Nežinau, kokio žanro Petro 
Melniko “Svajotojas ir regėto
jas”, bet kūrinėlis aiškiai pri
skirtinas literatūrai. Dar šeši 
puslapiai R. Misiūno neliteratū- 
ros (“Marksizmas ir XX am
žius” — antraštė kalba už sa
ve) ir žurnalas užbaigiamas il
gomis Tito Guopio bei Kęsto Rei
kalo literatūros kritikomis. Iš 
dailininkų pristatomi Romas 
Viesulas ir Irena Mitkutė. Tai 
maždaug viskas. Reikia many
ti, jog Akiračiams absorbavus 
kultūrpolitinius raštus, Metme
nys ir ateity liks tokie literatū
riški, kaip šis 21-masis numeris.

Į Laisvę gegužės numerio pa

į ma Vakarų sociologių”, mėgi
nanti įtikinti, jog komunizmas 

j esanti tik iškaba, rusų kultūros 
. jėgoms paslėpti, rusų užkariavi
mams vykdyti. Abi šias teori
jas atmetęs, A. Maceina vėl ir 
vėl kartoja, jog mes bėgome ne 
nuo rusų, o nuo komunizmo. Au- 

! torius apgailestauja, jog po dau
gelio metų mūsų (išeivių, poli-

I tinių bėglių, emigrantų) atspa- 
■ rūmas ir budrumas mąžta ir mes 
jau nebežinome nuo ko iš tikrų- 

' jų bėgome, jau, esą, esame pa- 
į lankūs tautiniam komunizmui, 
| jeigu toks kada Lietuvoje būtų 
i įgyvendintas, rusu atsikračius.

Griaudamas čia suminėtas te- 
i ori jas, A. Maceina pasitelkė visą 
j eilę jų skelbėjų (rusų emigran- 
I tų, vakariečių filosofų bei so- 
iciologų). Bet įrodinėdamas, jog 
lietuviai nebežino, kur stovi, te
panaudojo dviejų asmenų po ci
tatą: dr. Jono Griniaus, rašiusio 
Tėviškės žiburiuose ir Naujienų 
redakcijos nario, rašiusio Nau
jienų vedamajame ir polemiza
vusio su dr. J. Grinium. Dr. J. 
G. čia atstovauja žinantiems, 
kodėl bėgome, o Naujienos — ne
žinantiems. Neprileidžiu, neno
riu tikėti, kad A. Maceina Nau
jienas čia būtų parinkęs iš blo
gos valios. Tikriausiai, tai tik 
atsitiktinumas. Kiekvienas pa
stovus Naujienų, Tėviškės žibu
rių ir tuzino kitų svarbesnių mū
sų laikraščių skaitytojas Čia tu
rės gražaus juoko, nes jeigu per
žiūrėtum, sakysime, tik viėne- 
rių metų Naujienų numerius, 
tai juose rastumei daugiau strai
psnių ir vedamųjų, smerkiančių 
tarptautinį ir tautinį komuniz
mą, negu tiekoje kitos spaudos 
numerių. Be abejo, Naujienose 
rasime banditų teorijos šalinin
kų, rasime iškabos teoretikų ir 
rasime skaidrių skaidriausių A. 
Maceinos teorijos rėmėjų. Pa
skutiniųjų Naujienose gal rasi
me kaip tik daugiausia. Nepai
sant Naujienų į “blogąją pusę” 
pastatymo, A. Maceinos straips
nis yra labai įdomus ir vertas 
visų dėmesio.

Trys autoriai rašo apie 1941 
m. sukilimą, 30-ties metų su
kaktuvių proga; Mykolas Nau
jokaitis — “Tauta ruošiasi su
kilti”, Kazys Škirpa — “1941 
metų sukilimo vadovfetė'-JBerly- • 
ne” ir pats redaktorius vedama
jame — “žvelgiant į 1941 metų 
sukilimą”. Ypatingo dėmesio čia 
verta K. Škirpos baigiamoji su
gestija, kad Lietuvos Sukilimi- 
nei Vyriausybei reikią išgauti

. JAV pripažinimą. Panašiai K. 
š. sugestionuoja ir ilgame Su- 

' kilimo atsiminimų aprašyme 
I Draugo dienrašfyjp; ten ypatin
gai nepalankiai pasisakydamas 

I apie Vliką. Maniu, kad greitai 
I sulauksime didėlės audros spau
doje ir Vliko vadovaujančių as- 
, menų pasisakymų.

♦‘Krupavičius — Bendruome- 
nininkas” — Vytauto Vaitiekū
no didesnis-- straipsnis, smarkiai 
paremtas datomis ir pavardėmis. 
Apie jį, deja, nieko negaliu pa
sakyti, išskyrus tai, kad parei
tame Į Laisvę numeryje V. Vai
tiekūno straipsnis buvo daug 

i įdomesnis. ■ v ■ ■
Dr. R. S. Daugvydas ir. Dr. M. 

T. Milgaudas labai aštriai, įtiki- 
I nanėiai, įdomiai aprašo padegė
jų sukeltą gaisrą (“Gaisras Vil
niaus universiteto bibliotekoj”). 
J. Žiograkalnis, padaręs pertrau
ką, grįžta su kraupių faktų sa
tyra, pavadinta “Vilniaus zekai”. 
Nors Solženicyno “Pirmojo ra
to” dar neskaičiau, bet iš J. žio- 
grakalnio sužinojau, jog zekai, 
tai “pirmajame rate”, arba “pra
garo prieangyje” dirbą intelek
tualai, kurie už geresnį kąsnį pa
laižo darbdavio rankas. Vilniaus 
zekai tai esą tie mūsų moksli
ninkai, kurie paskelbė Neryje 
paskandinto kalbininko Jono 
Kazlausko lavono skriodimo duo-

ma yra ir antras rašinys, M. L. 
inicialais pasirašytas “Kalbos 

. tyrinėjimas politruko ir moks- 
i lininko akimis”, kur politruko 
rolė duota Korsakui, o moksli- 

i ninko — Kazlauskui. ' Beveik su 
viskuo tame rašiny galima''su
tikti, tik negalima sutikti su pa
skutiniais žodžiais, dėl perdide- 
lio perdėjimo. Rašoma: “Kalbi
ninko Jono Kazlausko nužudymu 
lietuvių tautai ir baltų kalboty
rai padarytas milžiniškas nuo
stolis, kurį tik šimtmečiai išly
gins”. Būtų man visai tas sa
kinys neužkliuvęs, jei vietoje 
“šimtmečiai” būtų parašyta “de- 

i šimtmečiai”. Kas per daug, tai 
į perdaug.

čia aptariamas Į Laisvę nu- 
j meris yra vienas iš kultūringiau
sių. Ekscesų prieš paskirus as- 

. menis jame kaip ir nebėra, jei 
i neskaityti Altos pirmininko pa
vardės suminėjimo neigiama 
prasme. O tame Fab.' Žirgulio 
straipsnyje (“Teisė vadovauti ir 
pareiga dirbti”) tai ir buvo su
krauta visa LF bičiulių “politi
ka”. Autorius pasiėmė svars
tykles, ant vienos lėkštės uždė
jo Altą, ant kitos LB, ir ėmė 
sverti pagal pereito Vasario 16- 
sios minėjimo metu padarytus 
pareiškimus JAV senatoriams.

menis. Jų “garbei” ši puiki sa
tyra ir skirta. J. Kazlausko te-

Na, ir atspėkite, kierfo nuopel
nai nusvėrė, ką? Va, jau atspė
jote, taigi.

ASTUONIOS Už AŠTUONIS
Naujienos yra išleidusios arba laiko savo knygyne brošiūras ir 

knygas įvairiais klausimais, reikalais ar naudingam pasiskaitymui. Čia 
yra išvardinti leidiniai, kainuoją po 1 doleri:

Čikagietė, ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Knyga yra ypatingai naudinga tiems, kurie baigia pamiršti komunis
tines klastas ir melus. 95 psl.

_ L. Dambriūnas, LIETUVIŠKAS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. Būtina 
kiekvienai jaunai šeimai, neatskiriama kraičio dalis jaunavedžiams. 
Tik 35 psl., bet juose daug pasakyta.

Dr. A. J. Gussen, ATOSTOGOS VAKARINĖSE VALSTIJOSE. Įdo
mūs turisto aprašymai su iliustracijomis, 76 psL

Edmundas Jasiūnas, CIVILINĖ AVIACIJA JAV. Naudingos ir Įdo
mios žinios apie tą šių dienų būtinybę. 32 psl.

Ksaveras Kaunas, ELEGIŠKI STEPONO KOLUPAILOS NIEKIN- 
TOJAI. Polemika, 52 psl.

Dr. agr. A. šeštokas, SODŲ PIEVELĖS. Pritaikyta miestų gyven
tojams. 40 psl.

J. Vaičiūniene, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MOKYTOJO DAR.
BO APLINKYBĖS. Naudingi pasiskaitymai visiems.; 69 psl.

Vincas Žemaitis, SŪDUVOS PRAEITIS. Trumpa archeologinė ir 
politiniai istorinė Suvalkijos apybraiža. 1^0 psl., _

' Šios* knygos yrS& ^g^a^ ?eimbs ptfedžla : jas’ ir kitus lei
dinius galima gauti Naujienose, atsilankius asmeniškai arba prisiun- 
tus piniginį orderį. a ? v

NAUJIENOS, '
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO; ILL. 60608

čiu svarbiausiu straipsniu lai
kau Antano Maceinos “Nuo ko 
mes bėgome?” Straipsnio pava
dinimas grįžta ir grįžta klausi
mu; ar bėgome nuo rusų, ar nuo 
komunistų? Autorius skaityto
jui pateikia dvi teorijas. Pirmo
ji — banditų gaujos teorija, tai 
yra teorija, jog komunizmas ru
sų tautos neatstovauja, su rusų 
tauta netapatintinas, nes esanti 
tik klika, tik banditų gauja, ku
ri, tautą suterorizavusi, ją pa
vergusi, jos priedangoje vyk
danti visas piktadarybes namie 
ir svetur. Tokią teoriją skleidžiu 
daugumoje rusų emigrantai. An
troji, iškabos teorija, “skleidžia-

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St., , , Chicago, I1L 60608

I VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais ' TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

PER ANNUM 
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000, OR MORE,

. 2. YEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimūs. 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.
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nas jos paliekamų darbų yra įs
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tas metas visai bereikalingai trinamos ne vietoj ir ne 
laiku.

Nuovoką ir ;taktą turįs šventės komiteto pirminin
kas, gerokai prisidėjęs prie šventės suorganizavimo, 
kalbėjo apie Amerikos ir Kanados Lietuvių Dainų šven
tę, tuo tarpu JAV bendruomenės pirmininkas, prie šven
tės mažiausiai prisidėjęs, jau kalbėjo apie “mūsų“, JAV 
Lietuvių Bendruomenės” šventę. Teisybė, jis kalbėjo 
apie “šokių” šventę, kada keli tūkstančiai Amerikos lie
tuvių buvo susirinkę į dainų šventę. Pakartotinas “šokių 
šventės” paminėjimas labai jau girgždančiai skambėjo 
dainų šventėje. Senam žmogui panašus lapsus linguae 
dar būtų suprantamas, bet pačiame stiprume esančiam

Dainų skambesys ir šventės girgždesys
Praeita sekmadienį, liepos 4 dieną, Chicagoje įvyko 

didelė Amerikos ir Kanados lietuvių dainų šventė. Chi- 
cagon suvažiavo šimtai dainininkų, dešimtys chorų ir 
dirigentų, didokas skaičius dainos mėgėjų, visuomenės 
veikėjų ir nepaprastai daug geraširdžių lietuvių.

Visi šios šventės laukėme, atidžiai jai ruošėmės ir 
kiekvienas padėjome ją geriau suorganizuoti. Visi nore 
jome, kad salė būtų pilnesnė, kad joje būtų daugiau 
žmonių, kad lietuviai gražiau pasirodytų. Norėjome, 
kad ne vien mūsų vaikai, bet kad ir kitataučiai, sekusie
ji lietuvių organizuojamas dainų ir šokių šventes nepa
keistų geros savo nuomonės apie lietuvių mokėtą vesti
organizuotą ir vieningą darbą. Vaikų nuomonė mums 
svarbi dainos švenčių ateičiai, o kitataučių nuomonė 
svarbi dabartinei lietuvių politinei pozicijai išlaikyti.

Kiekvienam lietuviui buvo malonu matyti apypilnę 
didžiulę salę. Smagu matyti tiek daug pažįstamų ir dar 
daugiau pirmą kartą matytų veidų. Visi atidžiai klausė
mės kiekvieno tarto žodžio ir dainuotos ’dainos. Kiek
vienas gražiai sudainuotas posmas veikė protą, kiekvie
nas dirigentų ištrauktas balsas lietė širdį. Bet ilgai ruoš
toji dainų šventė jau praėjo. Liko tiktai puikių lietuviš
kų dainų skambesys ir neatsakomingų šventės ruošėjų 
paliktas girgždesys. Lietuviškos dainos, šimtmečiais 
skambėjusios ir lietuvius laisvėn bei nepriklausomybėn 
vedusios, ir toliau skambės. Jas dainuos kitos krūtinės, 
jos aidės kitais balsais, bet jos aidės. Tuo tarpu šventėje 
sukeltas bereikalingas girgždėjimas kitoj šventėje ga
lėtų būti pašalintas, jeigu parodysime daugiau geros, 
valios ir noro sausų šakų netrinti.

Kalbėdami apie girgždėjimą dainų šventėje, neturi
me galvoje nepatikrintų ir nesutvarkytų mikrofonų su
kelto girgždėjimo, taip smarkiai rėžusio ausis, gadinu-
šio balsus ir glušinusio dainas. Jeigu (kitoje šventėje 
akustikos tvarkytojai atliks savo pareigas, tai tokio be
reikalingo nervų tampymo nesukels. Girgždėjimą su
kėlė tos visuomeninio gyvenimo sausos šakos, jau kelin-

vyrui Šitaip viešoje vietoje nesuderinti minties ir liežu
vio labai jau girgždančiai nuskambėjo.

Girgždėjo ir pasigyrimas, kad “mes, JAV bendruo
menė” suruošėme šią šventę. Oficialiai šią dainų šventę 
ruošė bendruomenė, bet tikrumoje kaip šią, taip ir anks
čiau ruoštas šventes ruošė visi Amerikos lietuviai, visos 
didesnės Amerikos lietuvių organizacijos. Visos patrio
tinės Amerikos lietuvių organizacijos ir įstaigos šią dai
nų šventę rėmė, savo narius ragino eiti į šventę, prie jos 
prisidėti. Viena organizacija, kad ir stipriausia, tokios 
šventės nepajėgtų suruošti, jeigu didelė Amerikos lietu
vių dauguma tokiai šventei nepritartų. 0 ką jau bekal
bėti apie dabartinę bendruomenę, užtemptą ant vienos po
litinės grupelės kurpalio.

Prieš 20 metų, kai buvo organizuojama pirmdji dai
nų šventė, JAV LB nežinojo iš kurio galo pradėti. Pir
mąją Dainų šventę organizavo Amerikoje buvusieji ir 
naujai atvažiavusieji lietuviai. Tada rasta bendra kalba, 
buvo pasiskirstyta svarbiausiais darbais ir buvo stengia
masi viską suderinti. Dainų šventė palikta bendruome
nei, nes tai buvo kultūrinis darbas. Altui buvo paliktas 
politinis darbas, nes Altas turėjo daugiau patyrimo. Dai
nų komitetus sudarė mišrūs senų ir naujų tremtinių žmo
nės. Altas ir šiandien pritaria kultūriniam bendruome
nės darbui, jis remia dainos ir šokių šventes, tuo tarpu 
keli bendruomenės fiureriukai bando susirinkusią minią 
įtikinti, kad tiktai jie “suruošė šią šventę”, tik jiems pri
klauso visas kreditas. Šitokios minties skleidimas labai 
girgždančiai nuūžė. Tą ūžesį padidino girgždantis amfi
teatro mikrofonas.

Šiuos ir kitus dainų šventės girgždėjimus reikia ša
linti iš pačios Šventės'ir iš gyvenimo. Jeigu keli bendruo
menės politikieriukai ir toliau trins neprigijusias šakas;
jeigu jie nedirbs kultūrinio darbo, bet veršis į politiką, 
jeigu jie visų lietuvių bendrą darbą bandys kredituoti 
mažai grupelei, tartas girgždėjimas taps dar garsesnis.
Jis gali taip sustiprėti, kad lietuviškos dainos garsų iš 
viso nebus girdėti Bendruomenės, vadovybė, nustojus 
trynusi neprigijusias šakas, sumažins ir girgždėjimą. 
Sekančioje šventėje girgždėjimo neturėtų būti.

punktus, šių eilučių autorius ir-1 
gi prisivertė atidžiau perskaity
ti gražiai išleistus įstatus ir pa
stebėjo kai kurių logiškų netiks- 
himų, <

Įstatuose, antrajame skyriu
je, kur kalbama apie narius, 
penktas ir šeštas paragrafai tu
rėtų būti pataisyti. Štai kodėl. 
Penktame paragrafe sakoma, 
kad “Centro Valdybai nesutikus 
priimti pareiškėją nariu, nepri
imtasis gali CV nutarimą skųs
ti LŽS Garbės Teismui”.į Para
grafas trumpas, aiškus ir su
prantamas. Kiek neaiškumų at
siranda sekančiame paragrafe, 
kuris aptaria narių skundus Gar
bės Teismui. Čia Centro Val
dybai suteikiamos teisės, kurios 
nesiderina su anksčiau aptarto
mis nario teisėmis. Būtent “Na
rio nusikaltimą Garbės Teismas 
sprendžia tik tuo atveju, kai CV 
paduotą skundą palaiko ir kal
tinimą remia”.

Mano supratimu, šis sakinys 
įstatuose sukelia tik neaiškumų. 
Kas įvyksta tada, kai CV skun
do nepalaiko ir kaltinimo nere
mia? Teismas tuo atveju nega
li skundo svarstyti ir spręsti. 
Kas atsitinka, jei skundas teis
mui yra nario prieš Centro Val
dybą ? Jei CV tokio skundo ne
remia, nepalaiko, tai teismas jo 
ir negauna, negali svarstyti, čia 
jau varžomos nario teisės ir su
teikiama CV galia, didesnė už 
teismo galią.

Reikalavimas, kad visus skun
dus Garbės Teismui “patvirtin
tų” Centro Valdybą automatiš
kai išima ją iš teismo jurisdikci
jos, nes kokia normali CV praleis 
skundus prieš save pačią.'

Kaip matome, tas sakinys apie 
Centro Valdybos skundų palai
kymą ir kaltinimų rėmimą nie
kais paverčia ir ankstyvesnį pa
ragrafą, kur kalbama apie ne
priimto nario teisę skųsti teis
mui jo nepriėmusią Centro Val
dybą. Kokia prasmė ją skųsti, 
jei skundai teismui eina per “pri
tarimo ir parėmimo” instanci
ją?

Toliau vėl sakoma, kad “Kiek
vienas narys gali pasiūlyti CV 
iškelti tokį kaltinimą prieš jo 
nurodytą narį (dėl sąjungos oru
mui ir garbei kenkiančių poelgių 
.— A. P.). Jeigu kiekvienas 
skundas turi gauti CV parėmi
mą ir palaikymą, tai žodis “ga
li” jau geriau tiktų pakeisti “tu
ri”, nes visi skundai Garbės Teis
mui juk eina per CV aprobavi
mą, nes teismas juk “sprendžia 
tik tuo atveju”, jei CV skundą 
palaiko.

Įstatuose palikus “palaikymo 
ir rėmimo” sakinį, mažai bereiš
kia ir tolimesni paragrafai, nu
rodą, kad “Garbės Teismo spren
dimai neskundžiamas” ir “GT 
sprendimai galutiniai”. Centro 
Valdyba, nepalaikydama kurio 
nors skundo ir neremdama ku
rio nors kaltinimo juk kartu pa
reiškia ir savo sprendimą: “Tas 
skundas atmestinas, jis į teis
mą neis”. Iš kitos pusės, Cent
ro Valdyba skundą palaikydama 
ir kaltinimą paremdama, per
duoda jį Garbės Teismui, lyg sa
kydama; “Skundas — rimtas, 
kaltinimas — pagrįstas, teiski
te, kolegos teisėjai ir pripažin
kite kaltu”. Tuo pačiu Centro 
Valdyba, tartum, atlieka žemes
niosios instancijos teismo parei
gas. Ji siunčia Garbės Teismui 
tik tas bylas, kurias nori siųsti.

Kyla įtarimas, kad buvusioji 
CV tos praktikos ėmė laikytis 
dar įstatų nepriėmus ir jau ėmė 
skundus ir kaltinimus sijoti per 
savo rėtį. Teismui paduotas vie
no nario skundas prieš CV pir
mininką, kol kas dar nebuvo 
svarstomas, nes, spėliojame, CV 
to skundo nutarė nepalaikyti.

Manyčiau, kad iš įstatų pro
jekto reikėtų išmesti visą II-jo 
skyriaus, 6-tąjį paragrafą, ant
rąją jo dalį nukeliant į Vl-tą sky
rių, kur kalbama apie Garbės 
Teismą.

CV aprobavimas skundams ir 
kaltinimams nereikalingas ir dėl 
to, kad sąjungoje visi nariai, esu 
linkęs manyti, yra suaugę, su
brendę, išprusę, inteligentiški. 
Kitaip gi jie nebūtų žurnalistų 
sąjungos nariais. Skundus per
žiūrinčių auklių nariams nerei
kia. Jie patys turėtų būti pa
jėgūs spręsti, kada kreiptis į 
Garbės Teismą, kada — ne.

Pagaliau ir pačiam teismui 
reikėtų palikti teisę, kada no
ri, pačiam kelti bylas, ypač kai 
įstatuose numatomos bylos ir 
dėl spaudos etikos dėsnių ap
lenkimo. Gali pasitaikyti atve
jų, kada paties teismo iniciaty
va atsiras byla. Ar ir tada teis
mas turi kreiptis į CV ir prašy
ti jos pritarimo?

Sąjungai būtų buvę naudin
giau, jei įstatų projektą būtų 
paruošę ne CV žmonės, bet kom- 
sija sudaryta^kad ir iš pašalinių 
žmonių. CV, ruošdama tuos įs
tatus, šiek tiek sutiprino savo 
pačiu prerogatyvas, tuo metu 
nepagalvodama, kad iš CV teks 
vieną dieną pereiti į Garbės Teis
mą, kurio teisės bus apkarpytos 
buvusios valdybos įstatų. Jei jie 
bus priimti, busimoj i CV galės

Kunigu kankinimas 
Jėzuitu respublikoje

Katalikų žinių agentūra NC 
paskelbė iš Asuncion, vysk. An
des Rubio pranešimą, kaip Para
gvajaus policija tardė vieną ku
nigą, pavartojant “psichologinį 
smūgį” ir grasinimą nuskandin
ti.

Tėvas Uberfil Monzon buvęs 
verčiamas klausytis kitų kanki
namų kalinių dejavimų ir riks
mų. Tardytojai jam aiškinę, 
kad kankinami yra jo draugai.

Savaitę vėliau kunigui Mon
zon užrišo akis ir jį nugabeno 
prie upės, kur jam buvo pasa
kyta, kad bus prigirdytas, jei 
trijų valandų bėgyje neprisipa-. 
žins kaltu.

Paragvajaus vyskupų konfe
rencijos informacijos biuleteny
je rašoma, kaip kun. Monzon bu
vo kankinamas kalėjime, kelis 
sykius net bandant jį prigirdyti 
vonioje, kur vanduo buvo sumai
šytas su žmonių šlapumu... Kan
kinamasis labai pavojingai su
sirgęs, keletą savaičių negalėjęs 
nieko valgyti. Klinikoje pagy
dytas jis vėl buvo grąžintas į ka
lėjimą.

Kankintojai jį nugramzdinda
vo toje nešvarybių pripildytoje 
vonioje ir ištraukę reikalauda
vo patvirtinti, kad vyskupas Ra
mon Bogarin ir tėvas Gilberto 
Gimines dalyvavo priešvalsty
binėje veikloje. Patyrę apie kun. 
Monzono suėmimą vyskupas Ru
bio ir jo sekretorius iš Monte
video, Urugvajaus, buvo atvykę 
.į Asuncioną, bet dar .aerodrome 
būrys valdžios šalininkų juos 
apmėtė sugedusiais kiaušiniais ir 
pomidorais, o vyskupą Rubio tiek 
sužeidė, kad buvo reikalinga me
dicinos pagalba.

Kun. Monzon paleistas ba
landžio mėnesį, bet tebesigydąs 
Montevideo mieste.

Paragvajus nuo 1609 metų 
per 150 metų buvo valdomas jė
zuitų, kurie ten buvo įvedę pa
triarchalinę — teokratinę val
džios formą ir savo rūšies ko
munistinę ūkio sistemą. Nors 
jėzuitai 1757 metais buvo išva
ryti, tačiau kraštas iki.šių die
nų demokratinės santvarkos 'ne
beįstengė įsteigti.

džiaugtis tokiais kietais, CV ga
lias išplėtusiais įstatais.

A. Pužauskas

"NAUJIENOS" KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

- M. GELžINIS

Ar gali prof. Dr. Ivinskis 
parašyti bešališką

Mažosios Lietuvos istoriją?
12

Lietuvis — žemaitis, Dr. Salys, 1930 m. 
Leipzige apgynė disertaciją ‘‘Die žemaiti- 
sche Mundarten I”, kurioje jis aiškina, 
kad šiaurės vakarų Žemaitija 13-me am
žiuje buvusi kuršių gyvenama. Vokiečių 
mokslininkai Mortensenai gerokai panau
dojo p. Salio disertaciją savo tikslams. 
Veikalo "Die Wildnis im ostlichen Preus- 
sen, ihr Zustand um 1400 and ihre friihere 
Besiedlungen’’ (Dykra Prūsijos rytinėje 
dalyje, jos padėtis apie 1400 m. ir jos anks 
tyresnis apgyvendinimas) 254 puslapiuo
se randame 1109 numeruotas paraštes (fo 
otnotes.) Jose 68 kartus minima arba ci
tuojama Dr. Salio disertacija. Kartais Mor 
tensenai su Dr. Saliu nesutinka, bet daž
niau jie Salio mintimis sutvirtina savo 
“Atėjūnų” teoriją, kaip pvz. tokiu 399-os 
paraštės teigimu: “Salys halt die Feststel- 
lung der preussischen Nationalitat der 
Schalauer fūr endgūltig” (Salio manymu, 
skalviai buvo gautinai prūsiškos tautybės).

Kuomet vokiškieji universitetai skati
no lietuviškus daktarantus moksliškos 
“teisybės” vardu padaryti Lietuvai nenau
dingų pareiškimų, jie saviškiams nusta
tė labai aiškias publikacinio leistinumo ri
bas.

1923 m. Karaliaučiuje įsteigtoji “Histo- 
rische Kommission fūr ost — and west- 
preussische Landesforschung" (Istorinė 
komisija Rytų ir Vakarų Prūsų tyrinėji
mams) nustatė teremti tokius praeities 
tyrinėtojus, kurie griežtai moksliškais 

darbais paliudys “vokiečių tautos teises į 
kraštus aplink Vyslą, Preglių ir Nemuną”. 
(Es galt das Anrecht dės deutschen Vel
kes auf den Besitz der Landschaften an 
Weichsel, Pregel und Memel zu begrūn- 
den.) Skaityk Zeitschr. f. Ostforschg., 1 
Jahrg., 1952, Hef t 4 seile 525 — 529.

Šios organizacijos veiklos pasekmėje 
1925 m. turėjo užsidaryti didelė, nariais 
bei rinkiniais turtinga Lietuvių Literatū
ros Draugija veikusi Tilžėje46 metus nuo 
1879 iki 1925 m., nes Lietuvių Literatū
ros Draugija nepadėjo įrodyti vokiečių 
“teisių” į kraštus aplink Vyslą, Preglių ir 
Nemuną.

Po antrojo pasaulinio karo, organizaci
niai persitvarkę “Ostforšeriai” dar aiškiau 
nusakė savo publikacinio leistinumo ri
bas. Taip galime skaityti:

“Wir haben oft genug und vorbehaltlos 
betont, dass unsere wissenschafliche Auf- 
gabe kein Selbstzweck ist, Vielmehr ist 
uns die Pflichterfūllung gegenūber deni 
Vaterlande zugleich Dienst an der Befrie- 
dung Europas...

Wir sind fest ūberzeugt, dass jenen 
Zielen nur durch wissenschaftliche Exakt- 
heit gedient werden kann...

... Trotzdem bleiben Verlautbarungen 
vor der Oeffentlichkeit und ihr Sinngehalt 
ein wesentlicher Umstand, aus deni gerade 
jenseits der Grenzen auf die politischen 
Ziele eines Staates und ihre Ernsthaftig- 
keit geschlossen wird. Hieraus ergibt sich 
die schwere Verantwortung, die auf jeder 
Aeusserung vornehmlich bei solchen 
Schicksalsfragen der Nation lastet, wie es- 
die Zukunft des ostlichen Deutschland ist”.

(Mes esame dažnai ir besąlyginiai pa
kartoję, kad moksliškasis uždavinys nėra 
sau tėvynės pareigų pildymas, kuris kar
tu yra Europos taikos tarnyba...

“Mes esame įsitikinę, kad aniems tiks- 
lams tegalime mokslišku tikslumu patar
nauti. .. Tačiau vieši pareiškimai ir jų tu
rinys yra esminė aplinkybė, iš kurios už
sienis sprendžia apie tautos (valstybės) 
politinius tikslus ir jų rimtį. Iš to kyla la
bai sunki atsakomybė, kuri sveria kiek
vieną pareiškimą, ypač tuos kurie liečia 
Rytų Vokietijos ateitį.) Žiūrėk Jahrbuch 
d. Albertus Univers., Bd. X, 1960, p. 246.

Kaip vokiškas mokslininkas privalo 
laikytis bendros disciplinos, nustatė “Go- 
ettingeno Darbo Talkos” prezidentas, 
Prof. Dr. jur. Kraus tokiais žodžiais:

“Wer Zweifel ih der Frage der deu- 
tschen Rečhtsansprūche ūnd deren mog- 
licher friedlicher Durchsetzung bėgt, sol- 
Ite šie bei sich behalten. Das ist ein legi
times Gebot der Gememschaftsdisciplin... 
Aesserungen gehen uber die Grenzen, 
werden dort gehort, registriert__ und wer
den zum Ausdruck einer offentlichen Mei- 
nungen generalisiert mit der Folge der 
Verschlechterung unserer Position”.

(Kas abejoja vokiškais teisės reikalavi
mais ir jų taikingais atsiekimais, turėtų 
tokias abejones sau pasilaikyti. Tai yra 
bendruomeninės drausmės teisinis Įparei
gojimas... Pareiškimai išeina per sienas, 
jų ten klausosi ir juos ten registruoja... 
jie apibendrinami ir jiems duodama vie
šosios nuomonės reikšmė. Tai tik apsun
kina mūsų padėtį) Skaityk Jahrbuch d. 
Albertus Unwersit(it_ 1958, Bd.' p. 407-

Čia tikrai linkėtina, kad lietuviškieji 
mortenseninkai pasimokytų iš savo yokiš- 
kirjų^kolė^ų!’ '■ ' . *

Viduramžyje, kai reikėjo tautai vado
vauti kovose, su augančiu Maskvos pavo
jumi, lietuviškoji bajorija, susigundžiusi 
lenkiškos heraldikos blizgesiu, pasidavė 
lenkiškam lepumui ir anarchijai, šian

dien, kuomet eina lietuvių tautos lemia
mos kovos su tuo pačiu priešu, keli mūsų 
intelektualinės bajorijos atstovai, atrodo, 
dar nėra visai pasitraukę iš Brackmanno 
“tiesa dėl tiesos” klystžvakiškų spindulių.

18. PRAŠYMAS
Profesoriaus Ivinskio Lietuvos Istorija 

žada būti trijų tomų. Tai jau gražios apim
ties veikalas, kurimae, be abejo, ir Maža
jai Lietuvai bus paskirta šauni puslapių 
eilė. Mes tikime, kad jos istorija bus taip 
atausta, kad ji visiems patriotiškai nusi
teikusiems lietuviams nebus vien malonus 
pasiskaitymass, bet kad joje rasime prei- 
ties didingumą ir bolševikų priespaudos 
prislėgtam skaitytojui padės dvasiniai at
sitiesti ir pakurstys artėjančios laisvės ir 
nepriklausomybės vilties liepsnas. Tai, be 
abejo, yra sunkus uždavinys. Bet mes vi
si žinome, kad dr. Ivinskis tai gali labai 
gerai atlikti.

Kad dar daugiau suįdomintų ne tik pa
lankią visuomenę, bet ir abejingus maž- 
lietuvius, prašome gerb. profesorių pasek
ti dr. Anysą, kuris, prieš išleidžiant “Sen— 
prūsų Laisvės Kovas”, pateikė eilę jos 
puslapių per laikraščius mūsų spaudos 
skaitytojams. Visi turėjo pakankamai pro 
gos su jo veikalo dvasia iš anksto susipa
žinti ir niekam nereikėjo katės maiše pirk
ti.

Ar nebūtų ir dabar naudinga, jei gerb. 
profesorius, pačiam veikalui dar neišėjus, 
paskelbtų mūsų spaudoje anas Maž. Lie
tuvos fazes, kurios iki šiol dar nėra sutar
tos? Turiu omenyje Maž. Lietuvos apgy
vendinimo klausimą.

/ Gal tada pasirodys, kad visi būkštavi- 
mai nebuvo reikalingi ir p. Ivinskio Maž. 
Lietuvos istorijos dalis bus visų tremties 

lietuvių vieningai palaiminta. O jei ne, tai 
bus įdomu išgirsti siūlomus įnašus, ku
riuos autorius galės panaudoti arba atmes 
ti. Tokiu būdu galima, pašalinti visokius 
įtarimus ir užkirsti kelią visokioms ateities 
nepagrįstoms diskusijoms.

19. ŽODIS LIETUVIŲ FONDUI •

Prof. Ivinskio busimoji Lietuvos Istori
ja mus Įdomauja ne vien savo turiniu, bet 
ir tuo, kad į ją pirmą kartą oficialiai ža
dama investuoti stambesnę iš visuomenės 
surinktų pinigų sumą. Spaudoje, reikia 
manyti, buvo pamatuotų žinių, kad Lie
tuvių Fondo pareigūnai esą pasišovę mi
nėtos istorijos leidimą remti 5000 dolerių 
suma. Tai yra labai išmintingas Fondo vai 
dytojų nutarimas. Pinigų investavimas į 
laisvės kovoms naudingą įrankį, į Lietu
vos Istoriją, yra ne tik išmintingas, bet ir 
naudingas žingsnis. Atminkim, kad kny
ga, kartą išleista, gali stovėti bent 200 me
tų pasaulio didžiose bibliotekose ir ten liu
dyti per kelias žmonių kartas apie Lietu
vos nepriklausomybės teisėtumą.

Tik reikia manyti, kad Fondo pareigū
nai, prieš rikiuodami tokią stambią pini
gų sumą, turėjo progos iš pačios istorijos 
manuskripto Įsitikinti, kad jų remiama 
istorija

1) bus naudingas ginklas Lietuvos ne
priklausomybės kovoje,

2) bus priimtina visoms lietuvių trem
ties politinėms grupėms ir

3) kad Maž. Lietuvos istorija yra moks
liškai pagrįstai ir mūsų valstybinei koncep 
cijai naudingu būdu pateikta.

Už tokį didingą ir naudingą žygį Lietu
vių Fondo pareigūnai susilauks padėkos ir 
pagarbos. y
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DR. ANNA BALIONAS
AKIM, AUSŲ, NQSl 

IR GERKL1S LiGQt 
pritaiko akinius 

Zito* rt 63rd STREET
t»l«f.; PRcr*p«ct 8-322)

Rexid. teleL WAlbrook 55076
Kasdien. nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

uuo 7 iki 9 vai. vak. Treč. uždaryta,

R**. t»L 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building], T«L LU 5-6444 
Priima ligonius pagal susitarimą

lalafu PRospect 8-1717

NL S. BiEZlS 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-ą 
UKtai antrarhAniftio įj- penkrarhęniftig 
IreciaxL ir sekmai ofisas uždarytai. 

fUau 3241 WEST 66th PLACE
Phone; Republic 7-7 &68

DR. L K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Vailey Medical Center 
860 Summit St. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAUS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

• 2434 WEST 71st STREET
Ofisas; HEmlock 4-5849 

Rerid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS:

. pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antracL, penktadieni nuo 1—a. tree 

ir šeštaa, tiktai susitarus.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN - ESINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ava., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-OuOl.

te. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai. 
Tree, ir šeštad. uždaryta.

Ofiso falu Portsmouth 7-6000 
Redd. Mvfu GArdan 3-7278

Oftsr t»L: HE 4-1816 arba-RE 7-970C
Rezidencijos: PR 6-9801 -lun-

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai nuo 5—T vaL vak.

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir cMror®ija 

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Teta 925-8296

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

uždaryta.
Ret teta WA 5-3099

Jamžinkim Kudirka
if 

SLA 72 kuopa tam tikslui 
skiria 1100

HAMILTON, Ont — Praeitų 
metų lapkričio 23 d. okupuotos 
Lietuvos lietuvis jūrininkas Si
mas Kudirka, ištrūkęs iš okupan
tų vergijos, Amerikos pakraščių 
sargybos laive “Vigilant” mal
davo laisvės, bet jos negavo, kari 
nepakenktų plekšnių bizniui. At
vykę j JAV-bių laivą sovietų ru
sų budeliai Kudirką sumušė iki 
sąmonės netekimo, nuvilko at
gal j savo laivą ir po eilės mėne
sių tardymų bei kankinimų nu
teisė dešimčiai metų kalėti so
vietų vergų stovykloje.

Neleiskime sužvėrėjusiems ru
sų komunistams suniekinti žmo
gų, kurs veržėsi į laisvę, neduo
kime žudyti žmogaus teisių. Kel
kime aikštėn sovietų Lietuvoje 
vykdomą genocidą!

SLA 72 kuopos valdyba nuta
rė įamžinti Simą Kudirką ir jo 
vardu įnešti į Kanados Lietu
vių Fondą $100. Tam tikslui su
kelti lėšų šio liepos mėn. 25 d. 
kuopa ruošia gegužinę.

SLA tradicinė gegužinė bus 
Antano Padolskio sodyboje, 158 
Willow gatvėje, prie Paris, On
tario. Gegužinės programą, iš
pildys Hamiltono Rožytės Vass 
vadovaujamos “Lithuanettes”. 
Bus lietuviškų valgių ir minkš
tų gėrimų ir bufetas.

Kelias į gegužinę: iš Mamilto- 
no važiuojantiems 2-ju keliu — 
sukti tiesiai iki kol kelias su
tampa su 5-ju keliu. Kirskite 
5-j į kelią tiesiai ir pavažiavę 
pusantros mylios pasukite į kai
rę. Už pusės mylios prie kelio 
plevėsuos Lietuvos trispalvė A. 
Padolskio sodyboje.

Važiuojantiems 5-ju keliu, 2-jo 
ir 5-jo kelių sankryžoje yra švie
sos. Važiuojantiems rytų kryp
timi privažiavus prie šviesų suk
ti į kairę, o važiuojantiems va
karų kryptimi sukti į dešinę pu
sę.

Jei oras būtų nepalankus, ge
gužinė yistiek įvyks: A. Padols- 
kis svečiams užleis savo patal
pas. ;

SLA 72 kuopa jau daugel me
tų kaip ruošia gegužines A. Pa
dolskio sodyboje. Vieta yra la
bai graži ir patogi privažiavi
mui. Taip pat ir laikas patogus, 
nes tuo metu daugelis atostogau
ja, lankosi vieni pas kitus ir iš 
tolimiausių vietovių atvyksta į 
SLA gegužinę, kurioje susiran
da buvusių pažįstamų draugu. 
Ir praeitais metais Į gegužinę 
atvyko svečių iš Vankuverio, 
Montrealio, Toronto, Londono ir 
JAV — New Yorko ir tolimo
sios Kalifornijos.

Kadangi vieta yra paruošta 
ir tinka vasarojimui, su mau
dymosi baseinu, virimo kros
nimis, kur atvykę svečiai galės 
naudotis nemokamai, tad kvie-

GRAD1NSKAS

DL VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 5?th STREET 

Tek: PR 8 - T223
OFISO VAL.: pirm., an tract, trečiacl 
ir penkt. 2^4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

VĖSINTUVAI i
KIEKVIENAM

i NAMUI, NORS IR SENAM
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
LIETUVI, EIK PAS LIETUVjl Į

■ -------------==?

MOVING
Apdraustas parkraustymas 

ii įvairi v atstūmę.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef? HEmlock 4-2123 
Rezid. teleC. Glbson 8-6195

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

. P. ŠILEIKIS, 0. P.4^ ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS C* Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 

* (Arch Supports) ir t L
VaL: ft—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—L 
2850 West 63rd St., Chicago, HL 60629 

Telef.: P Respect 6-5084

...........................- "■

SOPHIE BARČUS
] RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
' Visos programos iš W0PA, 

1490 kih A. M.
Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma 

dienio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto, f I - .

I 
TeU HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

I -............. —•

Čiame atvykti kuo anksc 
tą dieną lietuviams yra užleista 
sodyba nuo ankstybo ryto iki ki
tos dienos ryto.

Sodybos savininkas A. Padol- 
skis yra savanoris kūrėjas, nuo
širdžiai remia SLA veiklą, o ypa
tingai šios SLA gegužinės ren
gimą, kur iš gauto pelno bus 
įnešta į Kanados Lietuvių Fon
dą 100 dolerių, įamžinimui Si
mo Kudirkos vardo. SLA kuopa 
kviečia atsilankyti š. m. liepos 
25 d. į gegužinę ir savo atsilan- 
kimu prisidėti prie Simo Kudir
kos pagerbimo ir įamžinimo.

SLA 72 Kuopos Valdyba

Našlių klubo veikla
Chicagos Našlių — Našliū- 

kių klubo susirinkimas įvyks šį 
penktadienį, liepos 9 d. Holly
wood salėje, 2417 W. 43rd St. 
8 vai. vakare. Turime gerai 
pasiruošti savo linksmybių 
piknikui, kuris įvyks po susi
rinkimo, sekmadienį, liepos 
11 d. Onos Bruzgulienės sody
boje 8274 So. Kean Ave. Bus 
visokiausiu vaišių bei brangių 
dovanėlių. Pikniko komisija 
susideda iš Onutės Sandarga, 
Agnės Deikus, Kasparo Kriš-

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Chicagos Lietuviy Našliy ir Naš- 
liukiv klubas rengia gegužinę — pik
niką liepos 11 cL, Onos Bruzgulienės 
sode, 8274 So. Kean Ave. Bus gar
džių užkandžių, veiks baras su gėri
mais atsigaivinimui, tai pat dovanė
lių. šokiams gros Antano Valiūno 
orkestras. Komisija ir valdyba pra
šo visus narius - res ir visą linksmą 
publiką dalyvauti.

M. Urbelis, rast.

— Chicagos Lietuviu Našliy ir Naš- 
liukiu klubo susirinkimas įvyks liepos 
9 d., penktadieni, 8 vai. vak. Holly
wood salėje, 2417 W. 43rd St. Valdy
ba maloniai kviečia visus narius ir na
res gausiai atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Po susirinki
mo bus vaišės ir George Joniko or
kestras.

M. Urbelisz rast.

ANTANAS ABROMAITIS
Gyv. 10747 So. Edbrooke Avė.
Mirė 1971 m. liepos 6 dieną, 

9:50 vai. vakaro, sulaukęs 81 
metų amžiaus. Gimęs Lietu
voje.

Amerikoj išgyveno 62 metus.
Paliko nuliūdę: šeimininkas 

Robert Petrauskas ir daug drau
gų bei pažįstamų.

Ketvirtadienį, 7 vai. vak. kū
nas bus pašarvotas Leonard ken 
plyčioje, 10821 So. Michigan 
Avenue.

Penktadienį, liepos 9 dieną 
8:30 vai. ryto bus lydimas iš 
koplyčios į Visų šventųjų pa
rapijos bažnyčią, o po gedulin
gų pamaldų bus laidojamas Lie
tuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Antano Abromaičio 
giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę lieka:
Draugai ir pažįstami.

Laidotuvių Direktoriai Leo
nardas Bukauskas ir Sūnūs. 
TeL CO 4-2228.

ANNA DAVIDAITIS
Gyv. 931 W. 6 Avė., 
Michigan City, Ind.

Mirė 1971 m. liepos 5 d., 5:45 
vai. ryto. Gimusi Lietuvoje.

Paliko nuliūdę: vyras John, 
sūnus Stanley David ir jo šeima, 
duktė Stella Saurint ir jos šei- Į 
ma, sesuo Agnes Ramanauskiš 
ir jos šeima, 4 anūkai, vienas 
proanūkas, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas ketvir
tadieni, liepos 8 d. 1 vai. popiet 
P. J. Ridiko koplyčioje. 3354 S. 
Halsted St.

Šeštadienį, liepos 10 dieną 
10 vai. ryto bus laidojama Lie
tuvių Tautinėse kapinėse.

Visi a. a. Anna Davidaitis 
giminės, draugai ir pažįstami Į 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutini patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, sūnus, duktė, sesuo, 
anūkai, proanūkas ir 
giminės.

Laidotuvių Direktorius P. J. 
Ridikas. Tel. 927-19U. ‘ - J

_ j, i-wir

čiūuu i- lJužL~ 
nautojų. Visi ir visos nuošir
džiai kviečiami.

Praeitas susirinkimas, pra
vestas ' pirmininkės Marytės Ne- 
beriezos, gražiai praėjo. At
sistojimu pagerbtas miręs na
rys Walter Trusk. Į klubą 
įstojo Šie nauji nariai: Sophie 
Petrošius, Anna Jankius ir 
Stella Dereška. Išrinkta ko
misija ir svečių patarnautojai 
piknikui liepos 11 d. Nutarta 
pareikšti užuojautą Naujienų 
vedėjui Martynui Gudeliui ir 
jo sūnui Ričardui, mirus Mari
jai Gudelienei. Daugiau svar
bių reikalų neatsiradus ir su
sirinkimą uždarius atšventė-

Liv AntttUų ir Auiamnų vardi
nes.

Į pobūvį atsilankė garbi vieš 
nia Agnes Ignotas iš Phoenix, 
Arizonos, kuri Chfcagoje ap
sistojo pas savo gerą draugę 
Onutę Condux. Ji vyksta Lie
tuvon atlankyti giminių.

Kaip jau žinoma ponia Ig- 
notienė su savo vyru Antanu 
yra geri veikėjai Phoenix lie
tuvių klube ir Ignotas savu lai
ku buvo to klubo pirmininku.

A. Jusas

SKAITYK PATS IR PARAGINU

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

Mirus
WALTER - VACLOVUI JAGELLAI, 

jo žmonai Annai, sūnums, jų šeimoms ir 
giminėms nuoširdžią ('užuojautą reiškia ir 
kartu liūdi

Euphrosine Mikužiūtė 
Bronė Spūdienė

DOLORES BRAZIŪNAS
Pagal tėvus Pommerin

Mirė 1971 m. liepos 5 dieną, 9:00 vai. ryto. Gimusi Abėrdeeių 
South Dakota. <

Paliko nuliūdę: vyras Edward, 2 sūnūs — Thomas ir Glenn, mo i 
tina Agnes ir tėvas Herman Pommerin (Aberdeen, So. Dakota), uos- j 
viai Pranciškus ir Petronėlė Braziūnai ir jų šeima, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. 13- 
tuanica Avenue.

Penktadieni, liepos 9 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš“ ko- -■ 
plyčios į šv. Dovydo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Visi a. a. Dolores Braziūnas giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
, Vyras, sūnūs, tėvai, uošviai ir.giminės.

Laidotuvių Direktorius Antanas M. Phillips. Tel. 927-340L

ANNA K. OCHUS
Gyv. Morton, Illinois

Anksčiau gyveno Chicago, UI.
Mirė 1971 m; liepos mėn. 5 dieną, 12:30 vai. popiet; sulaukusi 

81 metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje.
Paliko nuliūdę: du sūnūs — Joseph ir Albert Jr., taip pat ir se

serų vaikai bei kiti giminės, draugai ir pažįstami;
Kūnas pašarvotas P. Ridiko koplyčioje, 3354 So, Halsted Street,
Penktadienį, liepos 9 dieną 10:00 vai. ryto bus lydima iš koply

čios į Lietuvių Tautines kapines.
Visi a; a. Anna K. Ochus giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 

kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnūs, giminės.

Laidotuvių Direktorius Povilas Ridikas. TeE YA 7-1911.

DOMICĖLĖ DAULIS
Kazlauskaitė

: j Gyv. 7307 So. Campbell Avė.

Mirė 1971 m. liepos 6 dieną, 10:00 vai. ryto. Gimusi Lietuvoje, 
Luokės par., Užkapių kaime.

Paliko nuliūdę: sūnus Edward, marti Ann, anūkė Elaine, sesuo 
Stella Cook su šeima ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Lietuvoje liko 3 broliai — Stanislovas, Juozapas ir Aleksandras su 
šeimomis.

Trečiadienį 3 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Petkaus Marquette 
koplyčioje, 2533 West 71st Street.

Penktadienį liepos 9 dieną 9:30 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 
i Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Domicėlė Daulis giminės draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiamai dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar-, 
navGną ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnus, sesuo, giminės,

j - C Laidotuvių Direktorius Donald Petkus. Tel. 476-2345. Į
1 Į - 1

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražia ilsiem gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R- PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ava* —• 585-1220

REMKITE TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

GUŽAUSKŲ'
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

U. ■ ........... .........

nVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-234M

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS1
SENIAUSIA LR DIDŽIAUSIA LAIDOJDIO ĮSTAIGA

muitu ttiiteiiiiiimniiMmtinwmuHUUMUMtotnmiMMnimiMHliw******1*******

■
- IĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GBRALDAS F. DAlMiD
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS PIENĄ |

IR NAKTJ

* ITURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

į 

i

ANTANAS M. PHILLIPS į
»• ' • ’ . ’ • *’ T £

•r 
__,   ____ ____ H

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401 
_____ ■ —

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003 | 

g

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

„ ------------------------------- _ - -----------------------------------------------------------

I

GEORGE F. RUD JONAS Į
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAras 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ) I

2424 WEST 69lh STREET REpublic 7-1213 I

2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672 |
----- .......... .. - _________________________________________ įI

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 I 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228 I
South Holland, Illinois
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^Bendri ketvirtosios Dainų Šventės įspūdžiai SIDABRINES VESTUVES
i Ketvirtoji Dainų šventė įvy- 
Jco š. m. liepos mėn. 1 d. Am- 
phiteatro patalposee. Buvo

pozitorius Bronius Budriūnas.
Kad suaugusieji gerai dai

nuoja, tai kažkaip perdaug 
Juk jie-choristai ir 

turi gerai dainuoti. --T'
..lituanisti

nių mokyklų mokinių ir moki
nukų sudarytas choras, prita
riant keliems akordeonams, 
iš tiesų puikiai ir gražiai dai
navo. Publika jiems atsidėko- J J

|jo ilgomis, ilgomis katutėmis. 
Valio! lietuviškam atžalynui 

j ir jų mokytojams.. ’
Tikiu, kad apie šią didingą I • 

.. ____ jos grožį, chorus ir j
atvykę. Es-! choristus parašys kas nors 

keli šimtai'daugiau sugebąs ir nusimanąs.
choristės ap-}Aš:savo jausmų popieriuje ne

sugebėsiu tinkamai išreikšti.

Skelbta, kad šventė' prasidės, nesistebi.. 
. lygiai 3 vai. p. p., bei buvo pa
vėluota 15 minučių. Ir atrodo,| Bet iš keliolikos 
pasivėlininiaos įvyko ne dėl 
rengėjų, bet publikos kaltės.
Publika nesiskubino užimti 
savo vietų ir ūžė lyg bitės avi
lyje. Tik po kartotinų prašy 
mų aprimo.

• įnešamos į salę Amerikos, 
Lietuvos ir Kanados vėliavos, 
{žygiuoja choristai. Pranešėja
skelbia chorų . pavadinimus ir;šventę, 
iš kokios vietovės ;
tradoje susirenka 
choristų. Visos 
sirengusios tautiniais drabu
žiais.
kelnėmis ir baltais marški- » . . . .
mais. \ aizdas tikrai gražus.
* Pirmininkas dr. Balukas kai 
bėjo apie šią dainų šventę gal 
keletą minučnų. šį kartą kal
bėtojas nepradėjo kalbėti nuo 
Mindaugo ar Gedimino laikų. 
Truputį užgriebęs 18 šimtme
tį, užbaigė šios dainų šventės 
reikšme. Cook apskr. virši
ninkas George Dunne pasvei
kino lietuvius. Ir chorų ižygia 
Irimas ir kalbos užtruko tik 30 
piinucių. šventė pradėta Ame
rikos ir Lietuvos himnais ly
giai 3 vai. 45 min.
* šį kartą tikrai publika buvo 
patenkinta, kad nereikėjo va
landą ar kitą Įvairių kalbų 
klausytis. Visose ankstyves
nėse Dainų šventėse teko da
lyvauti, — pastaroji gražiausią 
įspūdi padarė.

Visos dainos gražiai skam
bėjo, bet gražiausiai ir tiesiog 
didingai skambėjo kantata 
“Lietuvos, šviesos keliu” (žo
džiai Bernardo Brazdžionio). 
Solistai buvo Prudencija Bič 
kienė ir bosas Jonas Vaznelis. 
Dirigavo pats kantatos kom-

Choristai — juodomis kark) publika buvo kiek
Bet ir tai at- 

kurie po 
trečios pertraukos 

salės šiaip sau 
ar su kitais šneku-

James ir Ann Ardxeck prieš 25 metus vedybų dieną

f' '

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

BOOKKEEPER. Experienced in pos
iting ledgers, preparing payroll and 

1 closing books. Also experienced in 
• į hospital claims. Pleasant working 
. 'conditions. Compensation according 

i to experience. Automotive experien
ce desired but not necessary. For 

appointment call Mr. JAMES, 
' . 729-6000

/NUGENT VOLKSWAGEN, INC.
301 WAUKEGAN RD., GLENVIEW

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė —. Pardavimui

WAITRESSES
’ Full and part time for Country club 
. in Skokie. Tuesday through Sunday.

Over 21. Qwn transportation. 
Pleasant working conditions. 
Call Mrs. LUCILLE NICHOL

OR 6-0300

Vicinity Pulaski and North Ave 
One operator full time.

528-0074 after 6 P. M.

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
JR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ I

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARLVTAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233drauslningesnė. 
sirado nenuoramų, 
antros ir 
užpakalyje 
vaikštinėjo 
čiavosi.

Atrodė, kad šioje šventėje 
publikos galėjo būti mažiau, 
negu ankstyvesnėse dainų šven 
tėse. Matėsi tuščių kėdžių vi
duryje salės. Tiesa antrasis 
aukštas pilnai buvo užpildy
tas, bet trečiame aukšte taipgi 
matėsi tuščiu kėdžių. Tai tie
siog skaudu ir graudu. Turėjo 
būti priešingai, — turėjo ne 
publikos bet kėdžių pritrūk
ti...

Šiai didingai Dainų šventei 
praėjus, nebus jau pakenkta, 
jei pastebėsiu, kad prieš šią 
šventę buvo skleidžiami įvai
rūs ‘“pletkeliai”. Kai kurie 
pyko, kam i garbės sąrašą pa
teko vienas asmuo, kuris ne
ginąs lietuvių reikalų. Nema
žai purkštauta ir dėl to, kad 
vienas dirigentas, nuvykęs į 
okupuotą Lietuvą, kažką apie 
Amerikoje gyvenančius lietu
vius neigiamai kalbėjęs ar fa

čikagiečiai James ir Ann Ar- 
dzeck, 6217 So. Rockwell, lie
pos 18 d. paminės vedybų 25 
metų sukaktuves, kitaip sakant, 
atšvęs sidabrines vestuves.

Per tuos 25 metus jiedu išau
gino gražią šeimą. Duktė Su
san, ištekėjusi už T. W. Schrie- 
del, gyvena Berwyn, III. Kiti jų 
vaikai jau irgi nemaži ūkai, tai: 
sūnus Jaine^ ir dukterys Connie 
ir Barbara Ann.

Sukaktuvininkai sidabrinėse 
vestuvėse turės daug svečių. Ma
tilda Barniškienė net iš Los An
geles atskrenda. Matilda yra 
James ' Ardzeck motina. (Jos 
pirmajam vyrui mirus, ištekėjo 
už Baltraus Barniškio).

Čikagoje gyvena ir daugiau 
Matildos vaikų: sūnus Felix 
Ardzeck ir duktė Matilda Ar
dzeck, ištekėjusi už Stukas, su

šeimomis. Matilda Barniškie- 
nė džiaugiasi galėsianti visus 
savo vaikus, marčias, žentą, 
anūkus ir anūkes susitikti šei
mos šventėje — James ir Ann 
Ardzeckų sidabrinėse vestu
vėse.

ACCOUNTING

MAN IN 20’S 
DRAFT EXEMPT

SCHOOL GRAD WITHHIGH 
CE EXPERIENCE AND INTEREST
IN

OFFI-

ACCOUNTING. ONLY PERMA
NENT NEED APPLY.

36TH & RACINE 
PHONE ,MR. JOHNSON 

254-8900 
ADDITIONAL INFORMATION

Atskridusi į Čikagą Matilda 
Barniškienė susitiks pažįstamus,! 
kurių daug Barniškiai turėjo' 
gyvendami Čikagoje ir Burnsi- F0R 
dėje. Abu Barniškiai dalyvavo,
organizacijų veikloje. Baltrus- WANTED
Barniškis rašydavo Naujienoms EXPERIENCED CARPENTER 
korespondencijas ir rinkdavo 
prenumeratas, šis labai spaudą 
mylintis vyras jau kelinti metai 
serga, negali vaikščioti.

Ne tik James ir Ann Ardzeck, 
bet ir visi giminės, draugai bei 
pažįstami šiuo raštu Barniškių 
yra sveikinami!

for residential & wrork.

771-8586

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS BUTAS ramiems 
suaugusiems asmenims. 

Skambinti telef. 5234109.

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

šęs. O čia kviečiamas diriguo- 
Dar kiti nepasitenkinimą 

chorvedžiui, ku- 
palankus tautos 
jo pakalikams.

“I
jie itrau-

HOME
LOANS

INSURED
SAVINGS

Serving the Lithuanian Community 57 years with personal attention
4071 ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AVE.) 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-8248

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. 8 TeL WA 5-2787 

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

COSMOS PARCRS EXPRESS CORP
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — T»l. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

maistas, doleriniai Certifikatai.
V. V A L A N T I N A S

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

SAVININKAS PARDUODA 3% metų. SUGALVOTA — PADARYTA 
pilkų dekoratyvių plytų narna, ant pla- 
taus 58^ x 135 pėdų sklype. 3 mie
gami, 1^2 vonios, formalus salionas, 
kilimai, oro * vėsinimas, antriniai lan
gai, dekoratyvūs augalai, viskas arti, 

79-tos ir Keeler apylinkėje. 
Tel. 582-7117

FOR SALE BY OWNER. 4 bedroom 
2 story house on 4 lots. Income ap
artment on 2nd floor. Full basement. 
2 car garage. 2 blocks from Fox river.

Near train and transportation. 
Price high 30’s.

Call (312) 658-4755 
for appointment.

A. & U INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

BUTŲ NUOMAVIMAS 
SAVININKAMS NEMOKAMAI 
Namų pardavimas, pirkimas.

Įvairūs draudimai.

j

SVEIKAS MEDINIS modemus vi
duj, graži gatvė, arti Maria HS., dide- 
lei šeimai ir pajamoms. Platus skly
pas. $18.600.

9 KAMBARIŲ MŪRAS. Patogi vie
ta, rami gatvė, arti parko. $18,950.

DU PELNINGI MŪRAI apie $17,000 
pajamų metams, Brighton Parke. Kai- 

ina $50,000.
6 KAMB. 15 METŲ MŪRAS, centr. 

vėsinimas, garažas. Prie 55-tos už 
Pulaski. S26.800.

2 BUTŲ MŪRINIS. 4 ir 5 kamb.. 2 
autom, garažas, Marquette Parke. 
$26 500

5 BUTU GELSVAS MŪRAS — 2x5, 
2x3 ir 1x4 kamb.. virš S7.000 pajamų, 
du blokai nuo parko. S47,000.

1% AUKŠTO 20 metų mūras. Gra
žus 2 butai, uždari pušų porčiai, nau
jas stogas, gazu šildymas, 2 auto ga
ražas. platus sklypas, arti mūsų. Naš
lė neužprašo — $33.500.

PRIE BAŽNYČIOS ir vienuolyno 
dviem butam 30 pėdų sklypas už 
$10,900.

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

BUD’S REAL ESTATE I.

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs keturis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų Išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veiUa.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl^ 
kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE
&

NAUJIENOJ CHICAGO lf ILL, — THURSDAY, JULY 8, 1971

ti 
reiškė vienam 
ris esąs labai 
okupantui ir 
Iš poros asmenų girdėjau:
Dainų šventę neisiu, 
kė Į dainų repertuarą Juozą 
Mikuckį”.

Įtraukimu i dainų repertua
rą Juozo Mikuckio pasielgta 
ne visai apdairiai. Juozas Mi
kuckis buvo gerbtas, mylėtas 
ir tikrai jokių skriaudų jis iš 
mūsų negalėjo patirti. Bet štai 
grįžęs i Lietuvą, jis ilgiausius 
šmeižtus prieš Amerikoje gy
venančius lietuvius bei jų or
ganizacijas rusų ir lietuvių 
kalba leidžiamuose laikraš- 
čiuo paskelbė. .

Šiaip lietuvių matėsi, spren 
džiaut iš automobilių lentelių, 
net iš Kalifornijos, lowos, In
dianos, Michigano ir kitų 
valstijų. Stasys Juškėnas

ir Bronė Spudienė, lydimos 
čikagiškės lietuviškų organi-! 
zacjių veikėjos Elenos čižaus-l 
kienės. Viešnios iš Rytu buvo „
atvykusios i Damų šventę ir ta MARKET, fixtures and stock* Žstorv 
proga susitiko su vietos SLA building, with 1—2 bedroom apt., and 
veikėjais, atsisveikindamos aSd.2Abe°drooSrIptM2'
iki pasimatymo. SLA Seime, I 
kurs įvyks kitąmet ---- 2
Beach, Floridoje.

— dr. Juozas Tautvilą, l
ry, Ind. buvo ligoninėje ir po 
operacijos gydosi namie, dr. 
Maciūno priežiūroje.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

BALYS BUDRAITIS 
4307 Sc. Kedzie, Chicago 

TEL. — 254-5551 
1339 State St., Lemont, III. 

TEL. — 257-5542

2 PO 4 MŪRINIS, skiepas ir pasto
gė. centrinis šildymas, garažas, Brigh
ton Parke.

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
sklvnas. 41-ma ir Camnbell.

, Įrengtas 
uzim-

TRUMPAI

— Liudas Dovydėnas su sa
vo sūnumi Jonu, atvykę i IV 
Dainų šventę, antradienį ap
silankė Naujienose, kur rado 
keletą senų gerų pažįstamų ir 
susipažino kita tiek naujų. Sū
nus Jonas ką tik grįžęs iš Ka
lifornijos, kur buvo išvykęs 
tarnybos reikalais. Į savo Pen 
nsylvaniją abudu išvažiavo 
trečiadienio rytą.

— Lankėsi SLA veikėjos: ižri 
dininkė Eufrozine Mikužiūtė

°ERKRAUSTYAAAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

R. i E R t N A S
2047 W. 67th Pl. WAIbrook 5-3063

VISKĄ APIE NAMUS
Taisau (remodeliuoju) senus namus, 

stogus, langus, dažau, sutvarkau 
elektrą ir t. t.

Skambinti ALEKSUI
Telef. 927-7186

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

a tsis veikiiidambs
SLA Seime, I

Miami >
(BRIGHTON PARK TAVERN, fully 
, equipped. 2 story brick, second floor 

Ga- 2 bedro°m apt.. 2 car garage. Will 
| consider contract.

Price S23.500.

PHILIPPE BROS. REALTY
Cab 358-1800

— ALTos ir JAV LB valdy-_____________ ___
bu pirmininkų' ir atstovu 1971 ~
metų liepos mėnesio 3 dienos ^aMyboje Iždo~ sekreto- 
pasitarime Chicagoje buvo aiš
kintasi Lietuvos 
veiklos reikalai.
vyko draugiškoje nuotaikoje 
ir sutarta, kad tų veiksnių pir
mininkai ateityje turėtų dides
nius ryšius ir tęstų pradėtą 
veiklos derinimą. Dalyvavo 
Amerikos
Valdybos Įpirmininkas dr. K. I 
Bobelis, vicepirmininkai —

rium. Jis yra plačių demokra
tinių pažiūrų ir turi didelį pa
tyrimą visuomeniniame bei 
politiniame darbe. Dalyvavo 
Genocido parodos paruošimo 
komisijoje. Yra manoma, kad 
ta paroda yra kertinis akmuo 
ir stiprūs pamatai Laisvės arba 

Lietukų ^Tarybos.prieškomunistiniam 5nstitutui.

— Ronald Bendoritis baigė 
Bobelis, vicepirmininkai T. ekonomijos mokslus Lea ko- 
Blinstrubas, dr. K. Šidlauskas, legijoje, Minnesotoje. Jo bro- 
dr. V. Šimaitis, dr. J. Valaitis, lis Edwardas baigė Lewis ko- 
ALTos atstovas Washingtorie legiją Lockporte. Ta proga jų 
dr. J. Genys, JAV Lietuvių tėvai ir giminės jiems iškėlė 
Bendruomenės P Centro Valdy- (šaunias vaišes ir išleido atos- 
bos pirmininkas Vyt. Volertas, togauti Į Europą.
JAV LB C V narė A. Zerr (Ma- 
čiulaitytė) ir JAV LB Tarybos 
prezidiumo pirmininkas Vyt 
Kamantus.

laisvinimo
Pasitarimas

— Anthony Shimkus iš Ga
ge Parko apylinkės baigė baka 
lauro laipsniu 
nois universitetą, 
III. *

— John J. Jilek Jr., Republic 
Federal Savings & Loan Ass’n, 
prezidentas, praneša, kad tos 
bendrovės turtas pasiekė 71.7 
milijonų dalerių. Per pasku
tinius 6 mėnesius taupymo 

Southern Illi-(Įnašai padidėjo 3.9 mil. doje- 
Carbondale,

— Jolanta Raslaviciūtė, Ro
ger Povilius, Georgette J. Stro
pus 5r Linda J. Jankauskis, 
gyv. Chicagos pietvakarių apy
linkėje, baigė Illinois univer
sitetą Urbanoje.

— Barbara Bakutis, Marijos 
aukšt. mokyklos abiturientė, 
už gerą mokymąsi ir pavyz
dingą elgesį yra Amerikos 
aukštesniųjų mokyklų metraš
tyje. Ji gavo stipendiją studi
juoti vokiečių ; kalbą St. Xa
vier kolegijoje. Į

— Juozas Skorubskas yra 
Amerikos Lietuvių Tarybos

rių (Pr.)'
— Josephine Mileriūtė vakar 

išskrido į Vilnių su Walter 
Rask — Rasčiausko American 
Travel Service Rureau suorga
nizuota ekskursantų grupe. 
Šiai vasarai organizuotos še
šios ekskursantų grupės jau 
pilnos. Kelibnėn galės važiuo
ti tiktai pavieniai keleiviai, bet 
ne grupės.

♦ š. m. liepos’ mėn. 10 d. 
7:30 vai. vak. Union Pier, Mich., 
L. N. S. draugija rengia šokių 
vakarą čekų salėje, Commu
nity Rd.

Gros A. Stelmoko orkestras.
(Pr)

HOME INSURANCE-

skiepas, garažas. Tuoj galima
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVE! ir 2
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa 
ouete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais Įren
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY

butai

Mar-

Call: Frank ZapoIIi 
320872 W. 95th St 

GA 4-8654 IWWtA

CL 4-2390

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
T»L: REpubllc 7-1941

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

lo BUTU, mūras, alum, langai, šil. 
gazu. Gražus pastatas. Apylinkė 
62-ra ir Talman. Tik S79.500.

~ _ 6% KA5IB., 18 metų mūr., šil. gazu, 
s .Įrengtas rūsys. 2% vonios. 2 autom, 

garažas. Apylinkė 68-tos ir Pulaski.
,$26.900.____

; L 1% AUKŠTO 12 metu mūrinis, ši
lima gazu. centrinis vėsinimas, gražiai 
Įrengtas rūsys, 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklypas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. $37.500.

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ga- 
zu, aluminijaus langai, 2 automobilių

— garažas, Marquette Parke. Tik 
s $28.900.

_ 3 MIEGAMU apvnaujis mūras. Ši
lima gazu. aluminijaus langai, centri
nis vėsinimas, 2 automobiliu garažas, 
71-mos ir Troy apylinkėje. $29,000.

NERIS REAL ESTATE

K. E R I N G I 5
CALIFORNIA SUPER SERVICE

4824 So. CALIFORNIA AVE.
CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-93

Taisomi luto motorai, stabdžiai, 
tune-ups Ir t. t.

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
liu. gyvybės, svei

katos ir biznio.
P*t®g1o* Išslmolcė- 

limo sąlygos.
J. BACEVIČIUS

6455 So. Kadiie Are. P R 8-2233

/■

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archtr, 
Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-5980

Brangenybė*, Laikrodžiai, Dovanot 
visoms progoms.

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

REWRITE TUOS BIZNIERIUS
KURTE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

TeL: 471-0321

ELK GROVE — BY OWNER
3 bdrm, ranch, attach, gar.. baths, 
erptg.. buil-in O/R, central air.. S/S, 
disposal, w softner, stereo throughout, 
18x24 patio w/brk. B-B-Q. 18 ft. pool, 
fenced yard & storage shed. Many 

extras. Must see.
S34.900. Tel. 439-0393

FOR SALE BY OWNER 
5400 WEST — 1300 NORTH

■ Deluxe brick 2 flat. 5 room 3 bed- 
‘ room each. Full basement. Hot 

water gas heat. 14 years old.
Lo 50’s.

Call 763-9236

PARDUODAMAS
3 AUKŠTU MŪRINIS NAMAS

gerame stovyje. Viduje modemiškai 
■ Įrengtas. Arti bažnvčios ir didelės 
Į mokyklos.
Dėl sa.lygų ir kainos skambinti telef.

YA 7-2064

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Narnv Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus Ir perstatau senus Ti
su rūšių namo apšildymo pečius Ir 
air-conditioning 1 naudus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO, ILL 60609
TEL: VI 7-3447


