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AN LOG MIESTAS - VIEN GRIUVĖSIAI
SAIGONAS. — Pirmieji amerikiečiai korespondentai pasie

kė An Loc miestą, kurį komunistai puolė pačioje Velykų ofenzyvos 
pradžioje ir išlaikė apsupę 68 dienas. Niekas nežino, kiek šiaurės j 
Vietnamo kareivių žuvo šiame puolime, tačiau jų žiedas buvo 
pralaužtas ir pirmieji civiliai iš An Loc pasipylė 13-tame kelyje 
žygyje į pietus. Kelias dar nėra visiškai išvalytas nuo komunistų. 
Keliose vietose 'komunistų bunkeriai dar apšaudo kelią. Daug 
pabėgėlių žuvo. Kitus komunistai pasigrobė nelaisvėn. An Loc 
mieste buvo nemažai kalniečių — montegnardų — genties žmo
nių. Jie per komunistų ataką gyveno požemiuose. Moterys ir vai
kai nuskustomis gatavomis, nes atsirado nuo nešvarumu žaizdų 

gyventojai nesimaudo, nesiprau-

AMERIKOS VYSKUPU PAREIŠKIMAS, 
SENATORIAUS PERCY KALBA SENATE

Šį savaitgalį lietuvių tauta visame pasaulyje prisimena tra
giškus Lietuvai birželio įvykius: Sovietų Rusijos kariuomenės 
Įžengimą į Lietuvą ir masinius lietuvių išvežimus į Sibiro taigas. 
Kaip kasmet, tuos įvykius laisvieji lietuviai prisimins maldomis, 
minėjimais ir susikaupimu. Čikagoje šios tragiškos dienos bus 
pagerbtos sovietų parodos piketavimu ir demonstracijomis prie 
parodos rūmų. Galima pasidžiaugti, kad, greičiausiai, mūsų tau
tiečių žygių Lietuvoje paskatinti, šiais metais į lietuvių tautos 
tragišką sukaktį didesni dėmesį atkreipė ir amerikiečiai.

ir užkrėtimų. Per du mėnesius 
sė, nes nebuvo vandens.

An Loc mieste komunistų ata
kos pradžioje buvo du 5-tosios 
divizijos pulkai ir vėliau atsiųsti 
du parašiutininkų batalionai. Jų 
nuostoliai- dar neskelbiami, ta
čiau 21-ji divizija, pasiųsta iš 
pietų pralaužti apsupimo, turėjo 
3,000 vyrų nuostolių. Už miesto 
ribų buvo ir vienas 5-tosios di
vizijos batalionas su 300 vyrų. 
Dabar batalionas beturi 28 vy
rus. ;.-į

Pačioje ofenzyvos pradžioje 
An Loc miestas buvo stipriai ap
šaudomas komunistų artilerijos. 
Buvo diena, kada per 24 vai. ko
munistai į miestą, paleido 7,000 
artilerijos ir minosvaidžių svie
dinių. Pirmadienį keli dar likę 
komunistų pasipriešinimo taš
kai iššovė 170 sviedinių. Miesto 
apylinkėse dar yra komunistų 
bunkerių ir požeminių fortų, ku
rie, amerikiečių karininkų nuo
mone, nebeturi centrinės vado
vybės ir vyriausio: štabe. Jie dar 
šaudo ir ginasi, nes neoežino, kur 
jiems reikia trauktis. Amerikos 
aviacijos bombos padarė komu
nistams didelių nuostolių ir su
naikino jų štabą ir daugumą 
vadų.

Saigono 21-oji divizija neį
žygiavo į An Loc miesto griuvė
sius, bet liko išsiskirsčiusi prie 
13-to kelio tarp Chonthan ir An 
Loc. Jai tenka užtikrinti 15-kos 
mylių kelio ruožą, Vienur kitur 
dar yra komunistų “kišenės”, jų 
bunkeriai, tačiau priešas nebe
veikia kaip anksčiau ir pasiten
kina gynyba.

Nauji gandai 
apie Mao ligą

HONG KONGAS. — Apie Ki
nijos Mao Tse Tungo sveikatos 
stovį praeityje yra buvę daug 
gandų, tačiau jie nepasitvirtin
davo ir jis po ilgesnės pertrau- 
gos vėl pasirodydavo viešumo
je. Dabar vėl kalbama, kad Mao 
nuo kovo mėn. pabaigos sunkiai 
sergąs. Kaip žinoma, jis vasa
rio 21 d. buvo susitikęs prezi
dentą Nixona, o nuo to laiko 
nieks jo nematė.

Pekine visus nustebino, kad 
Mao nepriėmė mirusio rašytojo 
Edgar Snow našlės, kuri lan
kėsi Pekine. Mao turėjo susitik
ti ir su Mohamed Siad Barre, 
Somalijos prezidentu, kuris lai
komas Kinijos draugu.

Praėjusią savaitę, kaip prane
šė Hong Kongo kinų laikraščiai, 
Pekine buvo suvažiavęs komu
nistų partijos centro komitetas 
ir svarstė vyriausybės struktū
rą, kuri turėtų perimti Kinijos 
valdžią Mao Tse Tungui mirus.

LYNDHURST. — New Jersey 
11 vietovių antradienio naktį po
licija padarė kratą ir suėmė 88 
asmenis, kaltinamus narkotikų 
pardavinėjimu. Suimtųjų tarpe 
buvo ir du pradinės mokyklos 
aštunto skyriaus mokiniai. Su
imtų tarpe iš viso buvo 38 nepil
namečiai.

IŠ VISO PASAULIO
O £

WASHINGTONAS. — Iš Kon
greso ateina geros žinios pensi
ninkams. Rinkimų metais visi 
senatoriai nori įsigyti balsuoto
jų palankumą ir yra keli pasiūly
mai pakelti socialinio draudimo 
pensijas. Daugiausia rėmėjų' 
senate turi pasiūlymas pakelti ! 
pensijas 10 nuošimčių, praple- 
čiant medicare mokėjimus už 
vaistus ir duodant našlių prie
dus, iš viso 750 milijonų dolerių 
sumoje. Senatoriai norėtų, kad 
naujos pensijos būtų pirmą kar
tą išmokamos lapkričio 3 d., 
prieš pat rinkimus, tačiau abejo-
tina, ar iki to laiko bus suspėta' zijos, Amerikos ir V. Vokieti- 
pravesti įstatymą. Socialinio' 
draudimo direktorius Robert' 
Ball pareiškė, kad norint lap
kričio 3 d. mokėti didesnes pen
sijos, įstatymą reikėtų pasira. 
syti nė v^taH'i-ugptūčio ’ fO" 2?

VARšUVA. — Lenkijos val
džia lengviau atsikvėpė, kai išva
žiavo į Rytų Vokietiją Kubos 
diktatorius Fidel Castro. Jis pri
darė lenkams daug nemalonumų. 
Jis kritikavo savo kalbose Ame
riką, vos išvažiavus prezidentui 
Nixonui. Daugumas lenkų Ame
riką mėgsta ir Castro kalboms 
nepritaria. Vieną oficialų pri
ėmimą Krokuvoje Castro atšau
kė, nes jis užsimanė žaisti beis
bolą. Castro spyrėsi kartu su 
Giereku važiuoti į Poznanę,, bet 
lenkų valdžia jo pageidavimą 
atsisakė patenkinti.

WASHINGTONAS. — Ame
rika neturi daug moterų diplo
matų. Dabar Marie Wilkowski 
buvo paskirta ambasadoriumi 
Zambijoje, ši 52 metų diploma
tė iki šiol buvo patarėja Ro
mos ambasadoje.

NEW YORKAS. — Pirmadie
nį įgalima laukti Tarptautinės 
LaKūnų sąjungos streiko, nes 
Jungtinių Tautų Saugumo Tary
ba nesirengia imtis griežtesnių 
veiksmų prieš oro piratus. Ame
rikai pasiūlius ir sovietams pri
tarus, bandoma paskelbti iš anks 
to sutartą rezoliuciją, kuri pa
smerktų oro piratų veiksmus ir 
apeliuotų; į visus JT narius griež 
tai vykdyti visus tarptautinius 
susitarimus. Dar neaiškus Ki
nijos nusistatymas šiuo klausi
mu.

BALTIMORE. — Arthur Bre
mer, kuris kaltinamas pasikė
sinimu nušauti Alabamos guber
natorių Wallace, tuoj po suėmi
mo buvo apžiūrėtas teismo psi
chiatro, kaip dabar pranešama, 
ir pripažintas sveiku ir budriu, 
suprantančiu savo veiksmų reikš 
mę^

ŽENEVA. — Šveicarijos ko
munistai sutiko atvykusį Irano 
šachą bombų grasinimais ir de
monstracijomis. Komunistai de
monstravo prie Irano konsula
to ir policija turėjo ne vienu at
veju panaudoti ašarines bombas 
jiems išvaikyti.

Dr. Kazys Bobelis, Alto pirmininkas, sveikinasi *sU Secretary of State William P. Rogers po konferen
cijos — Foreign Policy Conference for Leaders of Non-Governmental Organizations, kovo 28 ir 29 d.

Washington, D. C.

Muenchenas tampa 
narkotiku centru

V

MUENCHENAS. — Prancū- 

jos kovos prieš narkotikus agen
tūrų detektyvai neabejoja, kad 
Muenchenas tampa nemažu nar
kotikų prekybos centru, perim- 
dam as dąĮL Marsęįo ųįi^tę vy- 

operacijų? Vokiečių nar
kotikų biuras pastebėjo, kad pa
čiame mieste atsirado daugiau 

« hašišo ir heroino vartotojų, dau
giau tenka suimti žmonių už nar
kotikų nusikaltimus, dažniau yra 
apiplėšiamos miesto vaistinės.

Opiumo ekstraktas ateina į 
Vokietiją iš Turkijos, Afganis
tano, Irano per Bulgariją,, Ju
goslaviją ir Austriją. Jei 1969 
metais vokiečių policija konfis
kavo 170 svarų hašišo, tai pernai 
konfiskuota jau 6,000 svarų.

V. Vokietijos vyriausybė pa
didino bausmes už narkotikų 
pardavinėjimą iki 10 metų kalė
jimų. Policijai leista klausytis 
telefoninių įtariamųjų pasikal
bėjimų ir daryti kratas be at
skirų leidimų.

Naujas žvilgsnis 
į Marso planetą

PASADENA. — Erdvėlaivis 
Mariner 9, kuris skrieja apie 
Marsą jau nuo lapkričio mėn. ir 
yra padaręs 428 orbitas, yra at
siuntęs į žemę apie 7,000 foto
grafijų. Iš jų mokslininkai pa
tyrė daug naujų dalykų.

Spaudos konferencijoje geolo
gas Harold Mausurski pareiš- 

, kė, kad Marsas nėra panašus 
į žemę, tačiau jis nepanašus ir 
į mėnulį. Marsas turi nuosavas 
geologines savybes, čia vyksta 
dideli temperatūros pasikeitimai, 
pasitaiko garų ir dulkių debe
sų, Charakteringa Marsui tai, 
kad jame yra lyg vandens išva
gotų, vingiuotų išdžiūvusių 
upių ženklai. Svarbiausios Mar
so charakteristikos yra “vulka
nai, krateriai, gilūs plyšiai ar 
skilimai paviršiuje, prieš ku
riuos Grand-Canyon esąs nykš
tukas ir minėtos, vandens išva
rytos upių vagos, kurios geolo-
giškai dar jaunos — apie 50,000 
m.

♦ Praėjusią savaitę P. Viet
name žuvo 6 amerikiečiai ir 14 
dingo.

IĮMIOS
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& P. Vietname nukrito Saigo
no helikopteris^vežęs pabėgėlius 
iš sugriauto An Loc miesto. Vi
si 47 žuvo. Nežinia, ar heli
kopterį pašovė komunistai.

Japonai ir indai dar neiš
aiškino, kodėl‘ Indi joj e sprogo 
Japonijos-kvotinis lėktirtas, 
kur žuvo 87 asmenys, jų tarpe 16 
amerikiečių. Neatmetama gali
mybė, kad lėktuve buvo teroris
tų bomba.

Izraelis paskelbė, kad Go- 
lano aukštumose įvyko susišau
dymas su Sirijos kareiviais, ku
rių 4 žuvo. Sužeisti du izraelitai.

> JT Saugumo Taryba pratę
sė dar 6 mėn. Kipro salos, Tai
kos kariuomenės taikymą. JT 
sekretorius padarė taryboje pe
simistišką padėties įvertinimą.

+ Didieji bombonešiai daužė 
priešo pozicijas netoli Hue mies
to.

A- Vakar Hanojaus apylinkė
se amerikiečių lėktuvai nepasi
rodė, tur būt. todėl, kad Hano
juje lankosi sovietų prezidentas 
Podgomas. Sunaikintas dar vie
nas tiltas tarp Hanojaus ir Ki
nijos sienos. Tame ruože iš vi
so yra apie 100 tiltų.

W Italijos Ancona mieste įvy
ko žemės drebėjimas, apie 100,- 
000 gyventojų pabėgo iš miesto. 
Žuvo tik vienas žmogus, kiti keli 
mirė nuo širdies smūgio.

< Chryslerio automobilių ben
drovė vėl pakėlė kainas visiems 
8 ciliinderių 1972 m. automobi
liams tarp 11 ir 120 dol.

♦ Anglų jaunimo muzikos 
grupė Rolling Stones sukėlė riau
šes ir Tucson. Ariz. čia policija 
suėmė 60 asmenų. 16 buvo su
žeistų. Anksčiau riaušės įvy
ko San Diego ir Kanadoje. Pir
madienį Rolling Stones koncer
tus pradės Čikagoje.

Michigano gubernatorius 
pasmerkė teismo sprendimą, rei
kalaujanti vežioti visus Detroi
to mokinius.

♦ Baltieji Rūmai paneigė 
gandą, kad patarėjas Kissinge- 
ris vyks iš Pekino į Hanojų de
rėtis dėl taikos.

♦ Hong Kongo kinų laikraš-
tis skelbia, kad Mao Tse Tungo 
sveikata staiga pablogėjo ir iš 
Pekino laukiama pranešimo iš 
partijos centro komiteto, kuris 
posėdžiavo praėjusią savaitę, 
api« Mao įpėdinį.

J. Kajeckui 75 metai
Lietuvos atstovui Vašingtone, 

Juozui Kajeckui š. m. birželio 
17 d. sukanka 75 m. amžiaus.

J. Rajeckas gimęs 1897 m. 
birželio 17 d., Shenandoah, 
Penšylvanijos valst. Jis diplo
matinę" karjerą buvo pradėjęs 
1929 m. gruodžio 11 d. Nuo 1930 
m; 1^35 /^gegužės^ 1 d; ~T. 
Lietuvos piasluntinybės sekr. 
Londone. Tuo metu Rajeckas 
ėjo ir konsulo bei pasiuntinio pa
reigas. Nuo 1935 m. dirbo Už
sienio Reik. Ministerijos centre, 
1939—1940 m. rugsėjo mėn. Lie
tuvos pasiuntinybės patarėjas 
Berlyne. 1940 m. rugsėjo mėn. 
pabaigoje atvyko į JAV ir nuo 
1949 m. spalio 1 d. pradėjo eiti 
pasiuntinybės patarėjo pareigas 
Vašingtone, gi nuo 1957 m. ge
gužės 11 d. Lietuvos Atstovas 
Vašingtone charge d’affaires ti
tulu a. i., nuo 1968 m. — charge 
d’affaire titulu. (E)

Atvyko Meksikos 
prezidentas

WASHINGTONAS. — Vakar 
Amerikon atvykb Meksikos pre
zidentas Luis Esheverria, kuris 
čia praleis dvi dienas. Amerikos 
santykiai su pietiniu kaimynu 
yra geri, tačiau atsiranda įvairių 
klausimų, kuriuos tenka išspręs
ti. Meksikos prekyba su Ame
rika yra jai nepalanki, nes Ame
rika mažiau perka iš Meksikos, 
negu jai parduoda.

Kitas jautrus klausimas yra 
nelegalių meksikiečių imigran
tų traktavimas Amerikoje. Mek
sikiečiai skundžiasi policijos 
brutalumu, nereikalingomis kra
tomis ir dažnais dokumentu tik
rinimais.

Jaučiai pasveiko
PEKINAS. — Du “mušk” 

jaučiai, padovanoti Kinijai pre
zidento Nixono, jau tiek pasvei
ko. kad zoologijos sode juos ga
li lankyti publika. Susidomėji
mas tais jaučiais esąs didelis, 
prie jų gardo visada stovi dau-
giau žmonių, negu prie kitų.

Mušk jaučiai Pekine buvo su
sirgę odos liga, pradėjo jiems 
slinkti kailis. Nors jie dar nė-. 
ra visai atsigavę, kinų pareigū
nai juos išstatė apžiūrėjimui.

i Detroite isakė
t ■

’ vežioti vaikus
DETROITAS. — Federalinis- 

teisėjas Stephen Roth Detroite 
paskelbė toli siekianti sprendi
mą, kuris reikalauja integruo
ti, per mokinių vežiojimą auto
busais, 53 mokyklų rajonus su 
780,000 vaikų. Negrų vaikai tu
ri būti vežami Į priemiesčių mo
kyklas, o balti vaikai iš turtin
gų priemiesčių turi važiuoti į 
miesto mokyklas.

Šis sprendimas tikriausiai su
kels didelį baltųjų nepasitenki
nimą ir gali atsiliepti lapkričio 
mėnesio rinkimuose. Teisėjas 
sudarė 9 asmenų komisija, ku
ri privalo sudaryti detalius inte
gracijos planus per 45 dienas.

Iki šiol plačiausias integraci
jos įsakymas yeikia -Tampoje, 
Floridoje, kur vežiojama 52,800 
mokinių,: dąpgtaų įkąip ptią^visų 
vaikų. Detroito integravimas 
bus dar platesnis. Vien pačia
me mieste yra 290,000 mokinių, 
iš jų 185,000 juodų. Integraci
jos įsakymas palies 780,000 vai
kų, kartu su priemiesčiais. Iš to 
bendro skaičiaus negrų yra 195,- 
000. Kiekvienoje mokykloje tu-

■ ri būti 25% negrų. Įsakymas 
. palies turtingus Bloomfield Hills 
ir Birmingham priemiesčius, bei 
žydų apgyventus Oak Park ir 
Southfield priemiesčius.

Baltieji labai nusistatę prieš 
vaikų vežiojimą, ką parodė ir 
pirminiai demokratų partijos 
rinkimai, kuriuose daugiausia 
balsų laimėjo Alabamos guber
natorius Wallace, kietai kovo
jęs prieš vaikų vežiojimą.

Sveikina DDT 
nuodų uždraudimą

i STOKHOLMAS. — Tarptau- 
; tinė pasaulio aplinkos konferen
cija su pasitenkinimu sutiko 
JAV uždraudimą vartoti DDT 
nuodus žemės ūkyje. Konferen-

I cija patvirtino chemikalų daro
mą aplinkai žalą ir nutarė re
gistruoti kenksmingi] chemikalų 
padarinius pasauliui, nutarė sek
ti. kiek ir kur jų pagaminama

(ir kaip sunaudojama.
Konferencija rekomenduoja 

pastoviai stebėti pasaulio van
denynus ir sekti įvairius paki
timus. Bus registruojami radio
aktyvūs krituliai, jų atsiradimas, 
judėjimas ir įtaka aplinkai.

DDT nuodai Amerikoje už
draudžiami nuo ateinančių Nau
jų metų, šiuo metu jie daugiau
sia naudojami medvilnės, žemės 
riešutų ir sojos pupų auginime.

Paskelbus uždraudimą, Mon
trose Chemikalų bendrovė krei
pėsi į teismą, reikalaudama už
draudimą panaikinti. Ta ben
drovė yra vienintelė DDT ga
mintoja Amerikoje.

DDT uždraudimas atsirado 
paaiškėjus, kad tas nuodas van-

Amerikos katalikii vyskupų 
pirmininkas kardinolas Krol pa
skelbė laišką JAV katalikams, 
skelbiantį birželio 18 d. maldos 
diena ir kviečiantį visus JAV ka
talikus melstis už pavergtos Lie
tuvos tikinčiuosius. Kartu su 
kardinolu Krol ilgą laišką pasi
rašė ir vysk. Dougherty, vyskupų 
konferencijos tarptautinių reika
lų komisijos pirmininkas. Laiš
ke primenama Lietuvos katali
kų peticija Brežnevui ir Jungti
nėms Tautoms, primenamas ir 
Kalantos susideginimas.

Birželio 14 d. Čikagos kardi- 
nolase, John Cody patelefonavo 
Marquette Parko klebonui kdn. 
A. Zakarauskui ir pranešė ga
vęs Amerikos Lietuvių. Tarybos 
pirm. dr. K. Bobelio laišką, ku
riuo prašoma birželio 18 d. pa
skelbti Čikagos archidiocezijos 
maldos diena už Lietuvą. Kardi
nolas Cody apgailestavo, kad 
laiškas, rašytas birželio 8 d. jo 
buvo gautas vėlokai. Jis pasisa-

■^ehf^mfJėlio d.^'paskfelbši
“The New World” pirmame pus
lapyje savo diocezijos visoms 
bažnyčioms maldos dieną už Lie
tuvą.

Birželio 18 d. 10:30 vai. ryto 
Marquette Parko bažnyčioje to
kios iškilmingos pamaldos jau 
paskelbtos.

Senatorius Charles Percy bir
želio 15 d. senate priminė, kad 
ši diena yra sukaktis Lietuvos 
okupavimo Sovietų Sąjungos jė
gomis. Per 32 metus Lietuvos 
žmonės nešė svetimųjų jungą 
ir negalėjo naudotis pagrindinė
mis žmogaus teisėmis.

Sen. Percy’ priminė senatui 
Kalantos susideginimą, kurs iš 
naujo atkreipė pasaulio dėmesį 
i priespaudą Lietuvoje. Pabai
goje sen. Percy ragina senato
rius jungtis su Amerikos lietu
viais maldoje už Lietuvą ir kvie
čia iš naujo pasiryžti dirbti 
laisvės idėjoms ne tik Lietuvo
je, bet Latvijoje, Estijoje ir vi
sose tautose, kur laisvė paneigta 
ir užgniaužta Įgyvendinti.

denyje neištirpsta, neišgaruoja, 
bet lieka žemėje ilgą laiką. Iš 
žemės nuodai patenka Į vandenį, 
kur išdvesia maži gyvūnai, ku
riais minta žuvys. Apsinuodiję 
paukščiai nebededa kiaušinių ar 
deda juos be kevalų. Dėl DDT 
sumažėjo skaičius daugelio 
paukščių rūšių. Įtariama, kad 
DDT gali sukelti gyvuliuose vėžį.

Chemikalas DDT (dichloro-di- 
phenyl - trichloroethane) buvo 
surastas 1939 m., šveicaro che
miko Paul Mueller kuris 1948 
m. gavo už tai Nobelio premiją. 
Amerikoje DDT nuodų 1959 m. 
buvo suvartota 78 milijonai sva
rų. Nuo to laiko vartojimas bu
vo mažinamas ir 1970 m. suvar
tota tik 14 mil. svarų, daugiau
sia medvilnės laukuose. DDT 
atiduodamas nuopelnas už utė
lių ir jų sukeliamu ligų išnaiki
nimą ir už maliarijos sustabdy
mą daugelyje kraštų.



L. VAIČIŪNIENE

ten sustoti nė

me-

mokytojai 
specialistų

yra išsinuomavę 
saviems pobū-

pastabos 
nepersūdyto trumpumo, dra-i

Skirgailos vaidintojai Chicagoje. Iš kairės: Kelleris (Aldas Naris), Vartenbergas (Vidmantas Juodgudls), Dau
gaila (Andrius Barauskas), Skirgaila (Juozas Raudonis), Stardas, vaidila (Alfas Brinką).

V. A. Račkausko nuotrauka

sidžiaugti.
Vis tiek, kas sambūrio va- 

pajudino pakeisti 
musų tūloje spaudoje

reikia 
ir pasukti Į 
Pervažiavus

iki 195 
Beach.'

Godfrey tiki Indian

GRANDINĖLEI ATSINAUJINUS
Įvadinės

Įvykių, reiškinių, ne atsi
tiktinių viendienių, o ateinan- bužiais, nuotrauką. Susidomė- 
čių ir einančių, niękad nesku- jome.
bu tučtuojau kaip nors apraši Ta pirmoji kregždutė, skel- 
nėti. “Grandinėlės”’ sambūris, bianti pavasari, Rūta Skrinskai 
koncertavęs Čikagoje, Kaži- tė. Po nuotrauka toks parašas: 
nrirriečių seserų vienuolyno “Rūta Skrinskaitė, Grandinė- 
salėje, 1972. III. 18 — 19 kaip lės šokėja, pasipuošusi naujais 
tik einantis, pagarsintas, jog A. Bobėnaitės - Vaitonienės'su- 
“Iškėlė bures Į plačiuosius van- kurais rūbais, kurių spalvin
tiems”. .. Be abejonės, iš jų~gumas išryškės Vysk. M. Va- 
gri/ęs, vėl plaukios siauruose lančiaus lituanistinės niokyk- 
lietuviškuose vandenyse. los ruošiamame Pavasario ba-

čia apie atsinaujinusią “Gran liuje, kur neįprastoje progra- 
din ’lę” bus samprotaujama tri- moję pasirodys trys Grandinė
mis stambiai požiūriais — niū- lės grupės; Balius Įvyksta §v. 
su tautinės kultūros, dabarti- Jurgio parapijos salėje ši šeš- 
nės mūsų istorinės ir politinės tadieni, balandžio 17 d., 7:30 
padėties ir iš šokių pasišokimo v. v.” Nudžiugome. Ir ne be 
ir jų šokėjų grožio. reikalo.

Jeigu užtiksite citatų, lie-' 197L IV.'23 d. “Dirvoje” pa- 
čiančių ši sambūri ir iš netoli- sirodė patvirtinanti Nijolės 
mos praeities, tai todėl, kad Mainelytės foto nuotrauka, šo- 
ir dabartinio koncerto kai ku- kančios tame baliuje, apsiren- 
rie recenzentai tai darė, net ir gusios tokiais pat drabužiais, 

Po nuo
trauka parašas: “Grandinėlės” 
šokėja Nijolė Mainelytė vaiz
delyje “Duktė viena namie 
liko”. Kaip žinia. Grandinėlės j 
šokėjai^ po sėkmingo pasiro-Į

• įdymo balandžio 17 d. Clevelan 
dė, gegužes 8 d. duos koncertą 
Waterb’urv Conn.” V

Stebėjome nuotraukas kon
certo Waterburyje, ir tikrai

programos leidinyje yra Įrašy- kaip ir Skrinskaitės. 
tu senu citatų. K- C <

Jau nuo 1970 m. pabaigos 
pradėjo rodytis žinių mūsų 
soaudoje — ‘‘Drauge” Kleve- 
lando skyriuje, ir kitur, kad 
“Grandinėlė” ruošiasi naujai > 
programai, tariant atsinauji-, 
na. Be ko kita, pavaizduos iš 
mūsų liaudies dainos tema 
“Duktė viena namie liko”... 
Todėl siūdosi “autentiškus tau--anų senųjų skolintų drabužių 
tinius drabužius”... (citata) j nepastebėjome. Negalėjai ne- 
Suklusome. '

1971. IV. 14 d. “Dirvoje’’ tik
rai pamatėme lietuviško etni- -dovybę 
nio veidelio grakščios mergai- anuos, 
tės, apsirengusios ' lietuviško . išgirtus “naujus nematytus” iki 
tradicinio kirpimo ir, kiek šiol rodytus, kaip atstovaujan- 
nuotrauka gali rodyti, rašto,įčius mūsų liaudies kūrybai, sa-

‘ Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI ir mintys
ii tomas. 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už $5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimu ir minčių” .tomą'

‘ “ (jieįrištą) už S2-0C.

(739 So. Halsted Street — . Chicago S; HL

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutiniu 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psL Kaina 
S8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro dtaugja, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 

* kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- 
■? kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

VAIKAMS IK JAUNIMUI
— Sek pasaką., Mamyte: 
Apie senus 
Kar aitvarai 
Skrajojo po

laikus,
ir laumės
laukus ... •••'

S, Petersoniene
Poezija .r pasakos yra vaikų megstamr ne mažiau kaip žaidimai tu 

Krykštavimai Naujienose galima gauti siti perlų ir žemčiūgų musų mažie
siems bei jaununui:

1. N.' Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl„ tėlpa 8 pasakos ir DVY 
NUKES, 34 psL su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Atn gausiai Pras- 
t r u olos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol

2. Vanda Franktene - Vaitkevičiene, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota Didelio formato. 24 psl., gra
žus leidinys $1.50

3 A- Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaites vaikams Dall V. Simao- 
kevičiaug iliustruota, 130 psL, SI,80.

4 Stase Vanagaite - Petersoniene, LAUME OAUME; 17 eilėraščių^ kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemeje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dait J ’Kitiurb iliustruoti; 84 
psl . kaina 5 dol

5 Madoms, JAUNOJI LIETUVA, poema 118 pat., $1,00

6. Alfonsas VambutM, TRYS SAKALAI; Liet. Mokytojų s-fOS premi
juota knyga. Joje originalūs apsakymai^ padavimai,‘legendos, novelės. Dail 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 .ps!., kaina 2 dol. .

Birželio y June 26 - 30, Miami 'tBėachj Fla.
nuo 2 vai. p. p: o užkandžiai 
(po $150): duodami 5 vaL p. p.

Iš Miami- aerodromo j Di Li
do viešbutj galima visai pato
giai ir nebrangiai ($3.00) nu
važiuoti autobusais — vadina
mais Red Top. (Kaip juos su
sirasti galima pasiteirauti pas 
tarnautojus aerodrome.

Atvažiuojantiems mašinomis, 
kuriais nors šių kelių: Florida’ 
s Turnpike, U. S. Highways N-

Vykstantiems j SLA 57-tąjj 
Seimą. Miami Beach, Florida 
žinotinos svarbios smulkme
nos. . •

Klausiantiems, ar toli Sei
mo vieta nuo Miami aerodro
mo iki Lietuvių Klubo, 3655 N. 
W. 34th Street, Miami mieste, 
reikia pasakyti, kad mašina 
važiuojant ima tik 5 min. Ta
čiau atskrendantiems birželio 
23 — 24 d. nėra prasmės klube 
sustoti, nes klubo patalpas to
mis1 dienomis 
svetimtaučiai 
viams.

Nepatartina 
birželio 25., sekmadienį, nes 
yra numatyti kai kurie pasita
rimai Di Lido viešbutyje. Sek
madieniais klube baras veikia

rafanus; Pietų Amerikos kores
pondentų pavadintus, “rafi
nuotais”__ Ar prieš juos tū
loje spaudoje skersvėjai, ar 
šokėjų tėvai, ar A. Rinkūno 
“Tėviškės Žiburiuose’’ veda
masis 1970. X; 1 d. Jis rašė, jog 
būtų paprasčiau, jeigu iš viso 
to sambūrio reikalą išaiškintų 
paprašyti specialistai, kaip 
Dainavoje '(1970) Mokytojų 
studijų savaitėje 
“nutarė sukviesti
komisiją; kuri padarytų reko
mendacijas antraštinių rai
džių rašymui suvienodinti”. 
Ar pačių vadovų surastoji tie
sa, sutampanti su rašiusiųjų 
tiesa. Vis tiek Valio!

Bet nuotraukos nei rūbų spal
vingumo, nei šokio turinio, nei 
viso judesio, nei garso neap
sprendžia. O programa (pagal 
parašą po nuotrauka) “neįpras
ta”.

Kadangi LF savo dešimtme
čiui paminėti kviečiasi Čika
gon ši sambūri, tai geriau luk
terėti, savo akimis pamatyti 
visų dalių, jungini j vieną, - Įsi
tikinti, pajusti.

Sveikiname p. Juozą Kaįecką^ 
sulaukusį 75 metų amžiaus

'lužklupo Lietuvos okupacija. 
Po to buvo perkeltas i JAV.

' Washingtonan Pasiuntinybės ■ 
(Patarėju. Lietuvos Įgaliotam! 
IMinisteriui Povilui Žadeikių! 
mirus, nuo 1957 m. gegužės 11 
d. Valstybės Departamento yra 
patvirtintas Lietuvos Atstovu 
JAV. Tas pareigas garbingai 
eina iki šios dienos, visur gin
damas Lietuvos reikalus.

Jubiliatas, būdamas 43 
tus Lietuvos diplomatinėje tar
nyboje, atliko labai daug svar
bių darbų Lietuvai. Dar Lietu
vai nepriklausomai esant, jis 
dalvvavo įvairiose Lietuvos 
delegacijose; 1933 m. pasauli
nėje ekonominėje konferenci
joje Londone, 1938 m. buvo 
pirmininku derybose su Vo-

Kelias dienas prieš koncertą 
Čikagoje gauta iš Cleveland© 
“Grandinėlės” koncerto prog
rama, datuota 1972 m. kovo 5 
d. su pridėtu, siuntėjo trumpu 
šokių apibūdinimu. Progra
moje visų pareigūnų darb# sri
tys, šokių apibūdinimai... su
rašyta vien tik angliškai. Kai 
kas iš rengėjų paklaustas ko
dėl, paaiškino, kad toji prog
rama buvo rengiama svetim- 
įtaučiams. čia LF rengiamo 
koncerto bus kita. Tiesa, buvo 
kita. Kiek -didesnio už aną for- 
matdy su LF ženklu, su šūkiu 
“Kas lietuviškai galvoja, Į Lie
tuvių Fondą stoja.” Lietuviš
kai galvojantiems Įdėtas lietu
viškai parašytas straipsnis 
apie Lietuvių Fondą, jo teisė
tumą. Įdėta jo steigėjų nuo
trauka, 1969 m. revizijos komi
sijos nuotrauka. dabartinio 
koncerto rengėjų nuotrauka ir 
kelios nuotraukos šokėjų, apsi
rengusių klasikiniais tautiniais 
drabužiais.

Tur būt. ne lietuviškai gal- 
vojanticms, gal negalvojan- 
tiems. visi sambūrio pareigū
nai, šokiu apibūdinimai, spau
doje buvę apie sambūrio kon
certus atsiliepimai surašyti vien 
angliškai.

Sambūrio ‘direktorius Liu
das Sagys. šokiai ir muzika pa
imli iš aneksuotos Lietuvos. Ju 
vyriat&ias chorfcoitrafas dide
lėmis raidėmis Įrašytas Juozas 

■Lingys. Nežinome ar sambūrio 
reikalui išaiškinti bu.vo papra- 

,i komisija, ar 
ne. Bei yra žinoma iš visokių

JUOZAS KAJECKAS

Šių metų birželio 17 dieną 
Lietuvos Respublikos atstovui 
Washingtone, p. Juozui Kajec
kui sukanka 75 metai amžiaus. 
Ta proga tenka bent trumpai 
apibūdinti jubiliato nuveiktus 
darbus Lietuvai.

J. Kajeckas yr& gimęs 1897 
m. birželio 17 d. Shenandoah, 
Pensilvanijoje. Tėvui mirus 
1906 m., J. K. buvo nuvežtas Į 
Lietuvą 1909 m., ten jis pralei
do visą savo jaunystę, geriau
sias savo jėgas atidavė Lietu
vai. 1918 — 1919 m. mokėsi 
Seinų Kunigų Seminarijoje, iš 
jos išstojęs 1923 m. baigė Ma
rijampolės Rygiškio Jono gim
naziją. 192t — 1925 m', studija
vo Lietuvos Universitete filo
sofiją ir. persikėlęs i Mon'tpėl- 
lier universitetą, 1927 rii. gavo 
finansų bei adhrrihistračihiii 
mokslų diplomą. 1928 m. gavo 
teisių licenciato laipsni ir per
sikėlęs i Paryžių'1927 — 1929 
m. gavo politiniti mokslų ir 
diplomatinių mbkslų diplomą. 
1928 — 1929 metais Paryžiaus 
universitete išklausė teisių dok
torato kursą. Nuo to laiko ju
biliatas pradėjo diplomatinę 
karjerą. 1929 mz gruodžio 11 
d. jis buvo paskirtas Užsienio 
Reikalų Ministerijos referentu. 
7930 — 1935 m. buvo paskirtas 
Lietuvos pasiuntinybės Londo
ne sekretoriumi ir tuo pat lai
ku ėjo Lietuvos' pasiuntinio 
pareigas Olandijai ir Šveicari
jai. 1935 m. VI. 1 iki 1939. ILL 
dirbo Užs. Reikalų Ministeri
jos centre referentu ir patarė
ju Amerikos, Vakarų ir Vidu
rinės Europos skyriams ir trmn 
pa i Klaipėdos skyf%je.

Nuo 1939.II.1 d. iki 1910 m. 
IX. buvo Liehti*us Pasiuntiny
bės Patarėjas Berlyne, kur ir

kietija nustatyti sienos ruožą 
tarp Gumbinės ir Lietuvos te
ritorijos. 1936 ir 1938 m. daly?- 
vavo nariu tarptautinėse Rau
donojo Kryžiaus konferencijo
se Paryžiuje ir Londone, 1937 
m dalyvavo Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus delegatu tarp
tautinio jaunimo .konferenci
joje Paryžiuje.

Būdamas JAV, stebi Jungti
nių Tautų nutarimus ir kur pa
liesti Lietuvos reikalai, atitin
kamai veikia. Juozas Rajec
kas vra redaktorius Pasiunti
nybės leidžiamo biuletenio The 
Lithuanian Situation ir daly
vauja kitose spaudos praneši- 

■ muose Lietuvos klausimais. 
Yrą apdovanotas Vatikano 
aukštuoju ordinu.

Šiandien, minint p. Juozui 
Kajeckui garbingo amžiaus su
kakti, tenka palinkėti sveika
tos ir ištvermės. Neabejojant, 
visi lietuviai linki sulaukti Ne
priklausomos Lietuvos.

Jonas Talalas

SKAITYK PATS IS PARAGINU

KITUS SKAITYTI'

čionai Interstate N-95, 
važiuoti 
Miami
Jlanką (Causeway), važiuoti 
Arthur
Čreek ir sukti Į pietus iki 17th 
Street ir važiuot Lincoln Road, 
kur ir dairytis Di Lido Hotel. 
(Kotely mašinas pastatyti ga
lima nemokamai).
"t Dar kartą primintiha, kad 
Di Lido viešbutyje kambarius 
reikia Užsisakyti iš anksto, nes 
gali laisvų ir nebelikti: Mia- 
iniečiams būtų didelis palėng- 
vinimas planuoti jei atstovai ir 
svečiai į Seimo Banketą bilie
tus užsisakytų iš anksto ($8: 
asmeniui) adresu: J. Alekna, 
15108 N. E. 9th Avenue, North 
Miami, Florida, 33162. jTel. 
949 - 1235. P. Šilas

over troubled

E Bonds, Then heki to matu
rity of 5 years, 10 months (4% the 
first year). That extra payable

■witersiaybarfotnre. Butretoesnbefj 
eaKfgeac 
theodMr

au older Bonds.

7. Juozas šveistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaites, kaip pasakos s\ ta specialistu
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygnj. Iliustruota dail. Z. Sodeikienes [ ' '
Uidefm formato kietais viršeliais, puikūs 7? psl. leidinys $300.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai , išleisiu mreks. Lietuvoje repcr- 
Eitiuoii (MUavunai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai tuaru 
čiai oendravo su savo dievais. 54 psl. $1.00,

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tu vaikams perkamas dovanas — pusė knygų.: pusė žaislų — lietuviško auk
lėjimo rodykle staiga pakiltų aukštyn

N A t : J • E N O S,
i7X« ><. HALSTED S f.. CHfČAGO. flDL.

dainų švenčių aprašy
mų. straipsnių, buvusių nu
važiavusių pasakojimų... kad 
šios programos visi šokiai yra 
choreografuoti aneks. Lietuvo
je, daugiausia* Juozo Lingio, 
Vytiausio tautinių šokių an
samblių prižiūrėtojo iristruk-

toriams. Be instruk-loriavimo. 
dar būtų pratartu prisiminti, 
kad jis yra vadovas “Lietuva" 
valstybinio ansamblio, atsto
vaujančio “valstybei” namie ir 
svetur. 1970 m. už gerą parei
gų ėjimą apdovanotas Lenino 
medaliu Maskvoje Įteiktu pa
ties Kosygino. Paskesniuoju 
metu Amerikos lietuvių bolše
vikų laikraščio “Vilnies" ben
dradarbis.

(Bus daugiau)

Take storiem America.
Now Bonds pay a bonus at maturity.

1739 So. Halšted Street Chicago, HL 60608
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VYTAUTAS ALANTAS-JAUNOS ŠIRDIES KŪRYBINGAS SUKAKTUVININKAS
Prieš devyniolika metų išleis

tame Lietuvių Enciklopedijos 
pirmame tome yra Vytauto Alan
to nuotrauka. Galimas daiktas, 
kad ji daryta anksčiau, negu en
ciklopedijai reikėjo, tad gal prieš 
dvidešimtį, gal ir prieš dvide
šimt penkerius metus. Gera, 
ryški nuotrauka ir kiekvienas, 
kuris V. Alantą kasmet dauge
lį kartų susitinka, tą nuotrauką 
bet kur, be jokio paaiškinimo ra
dęs, nedvejodamas pasakytų, jog 
tai jis, V. Alantas. Kitas gal dar 
pasakytų, kad jis ir šiandien taip 
pat atrodo, kad visai nepasikei
tęs. O aš čia nė nemirktelėjęs 
pridurčiau: jis pasikeitęs; jis 
dabar jauniau atrodo gyvenime, 
negu anoje, prieš dvi dekadas 
išleistoje enciklopedijoje.

Šiuos metus reikėjo skelbti ne 
tik jaunimo, o ir rašytojų me
tais. Juk kelių mėnesių laike 
jau ketvirto stambią amžiaus 
sukaktį “apvaikščiojam”. Ir tai, 
regis, ne galas. Tik kai kuriuos 
sukaktuvininkus aprašant, pa
stebėjau, vis tūpčiojama aplink 
skaitlines, vis su aksominėm 
pirštinėm mašinėlės klavišai 
spaudomi, kai reikia amžių pa
sakyti. Kokiem galam toks 
“mandagumas” ir “atsargu-

mas”? Argi reikalas turima su 
senmergėm, kurių amžių paskel
bus tuoj dingtų viltis joms iš
tekėti? Tokių prietarų, atleiski
te, nepripažįstu. Tad ir Vytau
to Alanto atveju garsiai šūkte
liu: jis sukaktuvininkas, jam 
septynios dešimtvs metu’

Vytautas Alantas gimė 1902 
m. birželio 18 d. Sidabrave, Nau
jamiesčio valsčiuje, Panevėžio 
apskrity. Tėvai. Adomas ir Ag
nieška (Kurlianskaitė) Jakševi- 
čiai buvo pusiau ūkininkai, pu
siau verslininkai ir visus vaikus 
(dvi dukteris ir du sūnus) išlei
do Į aukštuosius mokslus. Vy
tautas, vėliau priėmęs Alanto 
pavardę, baigęs Šiaulių gimna
ziją, humanitarinių mokslų stu
dijas pradėjo Kauno universite
te. Išvažiavęs į Prancūziją, 1925- 
29 metais studijavo Montpelier 
universitete ir jį baigė literatū
ros licenciato laipsniu. Nuo 1930 
iki 1934 metų dirbo Eltoje pran
cūzų skyriaus redaktorium. Nuo 
1934 iki 1939 metų buvo Lietu
vos Aido vyr. redaktorium. Per 
pirmąjį bolševikmetį pasitraukė 
į Vokietiją. Bolševikus išvijus, 
1941—1944 metais jam buvo pa
tikėtos Vilniaus Miesto teatro 
direktoriaus pareigos. Bolševi-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės įspūdžiai cku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina S1.00.
J. Jasminas, A KISSTN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psl. Kaina $2.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK V y 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

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

progomis. Jas ii 
atsiuntus čeki a?

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULI Atsiminimai ir 
Intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psL

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams, 
darbiautojų ir tiltų statytoju su sovietais 
besikeičianti komunizmą. 158 psl.. kaipa

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 
rašoma Lietuvos vyriausvbės kapituliacija 
rių elgesys tragiškose dienose.

Stefanifa Rūkienė, GRĮŽIMAS 1 LAISVE. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkia navergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta goriausiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl.. kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

Juozas KapačJnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose. Vokietijoje. 273 psl.. kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesfkeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis 270 psl.. $4.00.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pat 
išversta Į anglų kalbą,

D. Kuraitis. MAGIŠKUOJU KILIMU 1 VILNIŲ, Kelionės Į Lietu
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabuma neapgauna inturisto ir agitprono propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas. VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 40 
psl., $1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77*ANEKDOTUS. 
52 psl.. $1,00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 17W So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060« 

atsilankam darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
čekį ar piniginę perlaidą.

Trasediia ivyko bendra- 
sukeltu mitu miglose apie 
3 dol.
408 nsl. kaina 5 dol. An- 
prieš bolševikus ir jos na-

kams į Lietuvą vėl grįžtant, 1944 
m. antru kartu pasitraukė į Vo
kietiją, o iš ten, su visa D. P. 
mase, 1949 metais atsidūrė Ame
rikoje. Apsigyvenęs Detroite, 
čia kantriai atidirbo ilgą metų 
eilę Fordo automobilių įmonėse, 
iš kur, pensininko amžiaus su
laukęs, prieš pora metų pasi
traukė.

Tiek trumpai, apie Alantą — 
kasdienišką žmogų, asmenį, čia 
jo biografija nesiskiria nuo de
šimčių tūkstančių, kad ir iš
mokslintų, bet jokio pažymėti
no talento neturinčių žmonių 
biografijų. Apie tokį Alantą, kad 
ir vieną iš Eltos redaktorių, kad 
ir Lietuvos Aido vyriausią re
daktorių ii* Vilniaus teatro di
rektorių, vargu ar būtų proga 
rašyti. Bet yra kita Vytauto 
Alanto pusė, tai nebe asmuo, o 
asmenybė. Yra Vytautas Alan
tas' kūrėjas, rašytojas-beletris- 
tas ir dramaturgas. Ir yra Vy
tautas Alantas 
štai, kokio Alanto sukakti šven
čiame ir kokiu Vytautu Alantu 
džiaugiamės.

Kaip beletristas V. Alantas 
apsireiškė 1931 metais, išspaus
dinęs pirmąjį novelių rinkini 
“Artisto širdis”. O metais vė
liau, taigi 1932 metais, nors at
skira knyga nespausdinta, Kau
no Valstybiniame teatre buvo 
suvaidintas jo pirmasis scenos 
veikalas “Užtvanka”. Abu žan
rai V. Alanto buvo kultivuojami 
metai po metų, niekada ilgesnei 
pauzai nesustojant. Jo beletris
tika kaitaliojosi tarp novelių ir 
romanų, o dramaturgija — tarp 
pjesių ir komedijų Jo visų vei
kalų stilius realistinis, veikėjai 
imami iš kasdieninio gyvenimo 
ir perleidžiami per alantišką 
prizmę.

Minėtas LE tomas jo svarbiau
siu prozos veikalu paskelbė “Pra
garo pošvaistes”. Tai romanas, 
kuriame senovės Lietuvos reli
gija pastatoma prieš krikščiony
bę kaip lietuviui daug patrauk
lesnė, priimtinesnė, šis romanas, 
Vokietijoje 1951 m. gale išleis
tas, bet jau Amerikoje žmonių 
perskaitytas, JAV lietuvių spau
doje sukėlė didžiausią polemi
ką (B. Jecikevičius didumą tos 
polemikos straipsnių surinko ir 
išleido knyga). Kitas stambes
nis V. Alanto romanas, “Tarp 
dviejų gyvenimų”, išleistas 1960 
m., vaizduoja partizanų kovas 
dabartinės bolševikų okupacijos 
pradžioje. Kai šios eilutės ra
šomos, Nidos knygų klubas (An
glijoje) tik ką skaitytojams iš
siuntinėjo naujo romano,, “Am
žinojo lietuvio” pirmąją knygą. 
Jeigu tik dar viena šio romano 
knyga sektų, ir tai jau būtų 
apie 800 psl. veikalas, vaizduo
jąs naujųjų lietuvių ateivių gy
venimą Amerikoje. Keletą kartų 
(Pradalgėse ir kitur) skaitėme 
ilgesnes ištraukas iš V. Alan
to istorinio romano “Šventara
gio”, kuris, manau, dar tebėra 
ruošiamas spausdinimui. Stam
bi dramos veikalų knyga pasaulį 
išvydo 1963 metais. Joje sutal
pinti devyni scenos veikalai — 
pjesė ir komedijos. Per eilę me
tų buvo išleista keletas novelių 
rinkinių, kurių paskutinių t— 
“Nemunas teka per Atlantą” — 
pasirodė 1970 metais. Su paski
romis novelėmis V. Alantas yra 
laimėjęs Dirvos laikraščio kon
kursus.

Kaip žurnalistas — publicis
tas V. Alantas pasireiškė straip
snių rinkiniu “Žygiuojanti tau
ta” (1939 m.), "Antano Vana
gaičio monografija” (1953), Ma
rijos čemeckytės-Sims “Ant

Knyga apie Lietuvą, Latviją i 
ir Estiją ir kaip Sovietų Rusija j 
jas okupavo ir pasijungė. Kny
ga anglų kalba: Baltic States: 
A Study of Their Origin and I 
National Development; Their 
Seizure and Incorporation into 
the USSR. » '
. .Perspausdinta iš 83-jo Kon
greso Atstovų Rūmų 1954 antro- Į 
sios sesijos spec, komiteto ko
munistų agresijai tirti laik. ra
porto; išleido William S. Hein 
& Co.^ Ine.,.-1285 Main Street, 
Buffalo, N. Y. 14209. Redakto
riai; Northwestern universiteto 
teisių mokyklos prof. Igor I. Ka- 
vass ir Chicagos universiteto tei
sių mokyklos prof. Adolph 
Sprudzs. R^gos 542 psl., kaina i 
$20.

Turinys: Skyrius I: Nepri
klausomybės įkūrimas. Skyrius

— publicistas.] U: Baltijos valstybių konstitu-
cine istorija. Skyrius III: Bal
tijos valstybės 1939 metais. Sky
rius IV: Baltijos valstybių tarp- Į 
tautiniai santykiai 1920-39 me-Į 
tais; Skyrius V: Sovietų agresi- Į 
ja Baltijos valstybėse 1939-40 
metais.

Pranešime apie knygos išlei
dimą pasakyta;

Šio raporto (knygos) išimti- i 
na svarba ta, kad ji yra vienin
telė visapusiškai pilna istorinių 
datų versmė anglų kalba apie 
Baltijos valstybes ir apie tas 
aplinkybes, kurios privedė prie 
Sovietų Sąjungos smurtingos jų 
okupacijos. Knyga toliau turi 
tą išskirtiną vertybę kadangi 
yra vienintelis-anglų kalba lei
dinys praeitų dvidešimt metų 
bėgyje, pateikiantis aiškų ir iš
samų konspektą apie šių trijų 
mažų valstybių Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos^susikūrimą ir dėl 
svetimos militarinės agresijos 
jų nepriklausomybės netekimą. 
Tų Įvykių legalūs aspektai, ku
rie yra šiame raporte diskutuo
jami, iki pat šiai dienai tebe- 
meta tamsius abejonių šešėlius 
į’ tarptautinių įstatymų, kaip 
priemonės karinės jėgos pavar
tojimui sudrausti, efektijigu- 
mą...

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS

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

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

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St., Chicago, Ill. 60608

kryžkelių senų” poezijos rinki
nio dviejų laidų (1959 ir 1971) 
suredagavimu ir plačia autorės' 
biografija, čia paminėjau tik 
kai kuriuos V. Alanto veikalus. 
Jų yra, jei neklystu, gerokai per 
dvidešimtį. Bet kadangi nė trys 
enciklopedijų tomai (LE I ir 
XXXVI; EL I), kuriais šį rašinį 
rašydamas naudojausi, visų V. 
Alanto knygų neišskaičiavo, tai 
ir aš nesiimu visas čia registruo
ti. Tik su autoriaus žinia ra
šant būtų galima viską išvar
dyti, bet, deja, čia rašau jam 
nežinant.

Optimistiški amerikiečiai yra 
prikūrė ir priskelbę visokių te
orijų, kada iš tikrųjų life begins. 
Vieniems iš jų tikrasis gyveni
mas prasideda su trisdešimt de
vintuoju gimtadieniu, kitiems 
su penkiasdešimtuoju, o dar ki
tiems ir su aštuoniasdešimtuo
ju. Labai norėtųsi paklausti 
Vytautą Alantą, kada gi jam 
tikrasis gyvenimas prasidėjo? 
Kadangi jo amžiaus sukaktis iš- 
iškilmingai bus minima šį ru
denį ir Detroite ir Čikagoje, tai 
galgi jis ir neklausiamas prie 
progos apie tai prasitars. Tuo 
tarpu galima tik spėlioti, kad 
tikrasis Vytauto Alanto gyve
nimas prasidėjo tuomet, kai jis 
ėmė valdyti plunksną. Ir gali
ma spėti toliau, kad rašė jis di
rektoriaudamas, rašė redakto- 
riaudamas, rašė Fordo fabrikuo
se prakaitą liedamas ir kad dau
giausia rašo dabar, kai jokios 
oficialios pareigos galvos nebe- 
kvaršina.

Septynių dešimčių metų su
laukusį, mes matome Vytautą 
Alantą gyvą ir žvalų, besidomin
tį visomis gyvenimo apraiško
mis, pradedant religija bei poli
tika ir baigiant moterimis. Vi
liamės, kad jo sveikata dar il
gai tvers ir jo širdis liks jau
natviška daugelį metų. Laukia
me naujų jo romanų, novelių, 
scenos veikalų.

Alfonsas Nakas ’

GRAŽINA VINDAŠIŪTĖ,

Čikagos LB Apygardos valdybos tau
tinių šokių grupės "Sūkurys" vadovė.

Foto J. Ivanausko

! Čikagos Lietuvių Bendruomenės Apygardos Valdybos 
Tautinių šokių; Grupė “Sūkurys”

“Sūkurys“ Įsisteigė 1971 m.jdo lietuvių tarpe šioje P. L. 
spalio mėn. 7 <1. tuometinio:IV-toje tautinių šokių šventė- 
Čikagos L. B. Apygardos kul-jje. šios grupės nariai yra: Syl- 
tūrinių reikalų vadovo Kaspa- via Alenskaitė. Algis Bacevi- 

Iro Radvilos ir Birulės Vinda-Įėius, Nora Burbaitė. Aušra Ci- 
baitė, Dana Gudelytė, Vytas 
Jozaitis, Ričardas Juškus, Vy
tautas Katkus, Marija Kazlaus- 

var- kaitė. Rasa Kelpšaitė, Ramūnė 
das. šokėjai yra laisvai pašven- Kubiliūtė, Dana Latvytė, Dan
tę savo laiką išmokti ir pasi- guole Mikšytė, Vanda Raudy- 
linksminti tarpusavyje su lie- 

jtuviškais tautiniais šokiais. 
■Šiai grupei vadovauja Graži
na Vindašiūtė, baigusi 1971 m. 
tautinių šokių mokytojų kur
sus.

Ši grupė pirmą kartą pasiro-

turinių reikalų vadovo Kaspa- 
Iro Radvilos ir Birulės Vinda-
šienės pastangomis. Pirmasis 

‘susirinkimas įvyko Jaunimo
Centro patalpose, kuriame ir 
buvo išrinktas “Sūkurio”

tė, Romas Senkevičius, Locija 
Stolaitė. Loreta Stončiutė, Ed
vardas Tatras, Ramunė Žiups
ny tė.

Nuo traukos padarytos Juozo 
Ivanausko.

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

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

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

j

I — MAUJIINM, «H1CAG« 1, H.L. — FRIDAY, JUNK 16. 1&72

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

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

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

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

Įsteigta 1923 metais Tek 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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JUODŲJŲ BIRŽELINIŲ MINĖJIMAS 
CLEVELANDE ,

Tragiškųjų birželio įvykių to tos milžiniškos neteisybės,

Subscription Rates:
m Chicago $22.00 per year, $12,00 per 
six months. $7.00 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months; Canada $22.00 per year; 
other countries $23.00 per year.

trims mėnesiams  $6.00 
vienam mėnesiui$2.00

Kanadoje:
metams  $22.00 
pusei metų  $12.00 
vienam mėnesiui  $3.00

15 cents per copy. 15 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Cfaicagoje ir priemiesčiuose

metams _________________ $82.00
pusei metų $12.00
trims mėnesiams__________ $7.00
vienam mėnesiui$3.00

Užsieniuose:
metams _______________$23.00
pusei mėtį$13.00
vienam mėnesiui  $3.50

minėjimas Clevelande šiemet 
praėjo ypatinga rimtimi ir di
dingumu. Jį labai gražiai ir 
tvarkingai suorganizavo Cleve
lando Amerikos Lietuvių Ta
rybos Skryrius birželio 11 d., 
sekmadienį. Šv. Jurgio Bažny
čios klebonas Balys Ivanauskas 
jau savo pamoksle pareiškė, 
kad surausvėjęs pasaulis nema-

kurios auka yra lietuvių tauta, 
ir negirdi jos' pagalbos šauks
mo. ~

Tą pačių mintį savo turinin
goje kalboje toliau dėstė Al
gis Kasiulaitis, o svečias kalbė
tojas Tomas Lippitt įsakmiai 
nurodė, kad dabartinei adminis
tracijai visai nerūpi Lietuvos 
ir kitų pavergtų tautų išlaisvi

Kitose JAV vietose:
metams $20.00
pusei metų  - $11.00

Naujienas eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St.. Chicago, 
HL 60608. Telet HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

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

Kokius pagrindus prezidentas sutvirtino?
Šiame puslapyje spausdiname p. Juliaus Smetonos at

siųstą pranešimą apie birželio Įvykių minėjimą Clevelan- 
de. Iš korespondencijos matyti, kad minėjimą gražiai ir 
tvarkingai suruošė Clevelando Amerikos Lietuvių Tary
bos skyrius. Prisirinko didokas skaičius žmonių, išklau
sė turiningos paskaitos ir kalbų. Viskas būtų labai gražu, 
jeigu pakviestas svečias nebūtų paskleidęs keletą nerimą 
keliančių minčių. Tos mintys Amerikos lietuvių daugu
mai labai rūpi, todėl ir verta ties jomis sustoti.

Ponas Tomas Lippitt minėjiman susirinkusiems lie
tuviams įsakmiai pasakė, kad dabartinei administraci
jai visai nerūpi Lietuvos ir kitų pavergtų tautų išlaisvi
nimas. Svečias susirinkusiems nepasakė, iš kur jis tokią 
skaudžią žinią patyrė. Jis būtų galėjęs ją patirti tiktai iš 
labai aukštų administracijos pareigūnų,' bet jis nenurodė, 
su kuo jis kalbėjo. Tuo tarpu mes nieko negirdėjome, kad 
administracija būtų padariusi tokias dideles pakaitas 
JAV užsienio politikoje.

Neseniai skaitėme sekretoriaus W. Rogers laišką 
Lietuvos Respublikos atstovui Juozui Rajeckui. Skaitė
me, kaip Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas Dr. 
Kazys Bobelis važinėjo Į Washingtoną, lankėsi Valstybės 
Departamente ir Baltuose Rūmuose. Taip pat matėme, 
kaip Alto pirmininkas Įteikė Baltųjų Rūmų pareigūnams 
75.000 amerikiečių peticiją, kurioje prezidentas buvo pra
šomas užtarti sovietų nelaisvėn patekusią lietuvių tautą. 
Kaip Alto pirmininkas, taip ir kiti delegacijos nariai buvo 
mandagiai priimti ir pažadėta atkreipti dėmesio į peticiją.

Jeigu prezidento Niksono administracijai Lietuvos 
laisvės reikalai visai nerūpėtų, tai nemanome, kad toki 
aukšti administracijos pareigūnai būtų rašę tokius laiš
kus ir priėmę peticiją. Dabartinė administracija būtų ga
lėjusi ignoruoti Lietuvos nepriklausomybės sukaktį ir ne
priimti peticijos, bet ji taip nepadarė ir nedaro. Nema
nome, kad aukšti administracijos pareigūnai būtų toki 
dviveidžiai ir kalbėtų vienaip, o darytų kitaip. Preziden
to Niksono administracija labai gerai pažįsta Amerikos 
Lietuvių Tarybos tikslus ir iki šio meto vestus darbus. 
Administracija žino, kad Altą sudaro pačios gausiausios 
Amerikos lietuvių organizacijos. Ji taip pat žino, kad 
Alto priešakyje yra ir respublikonų. Jeigu dabartinė 
administracija būtų pakeitusi savo politiką, tai partijos 
nariai būtų informuoti apie pakaitas. Kad administra
cija būtų pakeitusi savo politiką Lietuvos atžvilgiu, at- 
sakomingi lietuviai respublikonai nieko nežino.

Dar mažiau įtikinantis yra p. Lippitt tvirtinimas,

kad dabartinei administracijai iš viso nerūpi pavergtų 
tautų išlaisvinimas. Jeigu taip būtų, kaip p. Lippitt pa
sakojo,- tai kuriam tikslui prezidentas Niksonas, nekreip
damas dėmesio į daugelio kabineto narių nuomones, įsa
kė intensyviau bombarduoti Šiaurės Vietnamo susisieki
mo ir pramonės centrus? Kokiais sumetimais prezidentas 
Niksonas paskelbė Šiaurės Vietnamo uostų blokadą ir pa
dėjo minas visuose šiaurės vandenyse? 'Kokiais sumeti
mais Amerikos laivyno lakūnai kelia į padanges komu
nistų karo medžiagos sandėlius ir gazolino atsargas? 
Kuriais sumetimais prezdentas Niksonas, kelis mėnesius 
ruošęsis Maskvos konferencijai, kirsdamas skaudžiausią 
smūgį Šiaurės Vietnamo komunistams, rizikavo niekais 
paversti visus su rusais vestus pasitarimus ir pačią kon
ferenciją?

Mums atrodo, kad prezidentas tai darė tiktai vienu 
sumetimu, būtent: neleisti komunistams pavergti Pietų 
Vietnamo. Jeigu komunistai būtų pajėgę pavergti visą 
Vietnamą, tai jie būtų bandę pavergti visą Aziją. Prezi
dentas, tai žinodamas, rizikavo. Mums atrodo, kad jis 
rizikavo ir jau laimėjo. Jis kirto pietų Azijos komunis
tams pačius skaudžiausius smūgius. Kirsdamas šiaurės 
vietnamiečiams, jis, aišku, kartu kirto ir dvilypei Mask
vos politikai. Prezidentas žinojo, kad šiaurės vietna
miečiai ginkluojami sovietų tankais ir artilerija. Jam yra 
aišku, kad mokytojais ir svarbiausiais patarėjais Šiaurės 
Vietname yra Maskvos agentai. Jis kirto visai Maskvos 
politikai Pietų Azijoje. Prezidentas, laimėjęs mūšį Pietų 
Azijoje, neturi jokio reikalo daryti nuolaidų Rytų Euro
poje. Iki šio meto nežinome, kad jis Kremliaus pasitari
mų metu tokias nuolaidos būtų padaręs. Jeigu jos būtų 
padarytos, tai apie jas jau būtume girdėję. Lietuviai res
publikonai, turį artimus ryšius su aukštais administraci
jos pareigūnais, tikrai būtų jas patyrę ir protestavę. To 
nebuvo.

Abejotinos vertės'yra p. Lippitt patarimas lietuviams 
siųsti telegramas Alabamos gubernatoriui George Walla
ce. Ką.sužeistas_ gubernatorius gali padaryti? Krašto, 
užsienio politiką nustato prezidentas ir vadovaujama ad
ministracija. Ji duoda atskaitas senato užsienio komitetui, 
bet gubernatoriai neturi teisės kištis į krašto užsienio rei
kalus. Gub. Wallace nieko negalėtų padaryti net ir tuo 
atveju, jeigu ir norėtų. Prezidentas neleis gubernatoriui 
kištis į savo administracijos sritį. Gub. Wallace, gavęs 
•lietuvių protestus, daugiausia, galėtų juos paskelbti Ala
bamos spaudoje, jeigu ji norėtų kreipti dėmesio į lietuvių 
keliamus balsus. Jis, žinoma, galėtų juos Valstybės De
partamentui persiųsti.

Rinkiminės kampanijos‘metu, kada dar iš viso neži
nome, ar Alabamos gubernatorius bus demokratų kan
didatas į prezidentus, kokia prasmė taip užsiangažuoti? 
Jeigu jis ir būtų kandidatas į prezidentus, tai-hera jokios 
galimybės jam rinkimus laimėti, kokia prasmė lietuviams 
duoti tokius patarimus? Jeigu lietuviai p. Lippitto ir ^pa
klausytų, kokia iš tų rašinėjimų lietuviams gali būti 
nauda?

nimas. Prezidento Nixono ke
lionės į Kiniją ir Maskvą, ku
rios, pasak jo paties, pirmų pir
miausia buvo skirtos koegzis
tencijos su komunistiškuoju 
pasauliu pagrindams sutvirtinti, 
tikrai nepalengvino pavergtųjų 
likimo. Tad kuriam galui dar 
siųsti Prezidentui rezoliuciją, 
protestuojančią prieš sovietinį 
terorą Lietuvoje, kada jo gaiva 
pripildyta svajonių gyventi tai
koje su lietuvių tautos ir Rytų 
Europos pavergėjais bolševi
kais.

Tokią rezoliuciją reikėjo pa
siųsti gubernatoriui Wallace, 
kuris vienintelis iš visų kandi
datų į prezidentus nesilanksto 
komunistams. Jei tai būtų buvę 
padaryta, tuomet juodųjų bir
želinių minėjimas Clevelande 
būtų pasisekęs visu šimtu nuo
šimčių. Nekartokime tos klai
dos ateityje. Siųskime protesto 
prieš bolševikų terorą telegra
mas Gubernatoriui Wallace. Jis 
jas mokės paskelbti, kur rei
kia, ir mokės paskaityti, kam 
reikia.

Julius Smetona
"Dop Kichotas iš La Mančo ir jo tarnas aSnčo Pančo". aują muziki
nį filmą iš garsaus Servantas romano veikėįy gyvenimo gamina Ita

lijoje United Artists bendrovė.

VINCAS ŽEMAITIS

Lietuviški vandenvardžiai 
ir pilkapiai

Nuo Vyslos iki pat Maskvos
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Ar nebūsite jūs ir čia istorijos eigoje per
dėtai dirbę kitiems, ir dėl to, iš galimos 
didelės tautos, virtę maža? Atsiminkite, 
kad slavai yra nedėkingi ir gobšūs Į sveti
mą turtą. Rusai komunistai, gerai žino
dami jūsų tautos pagarbą savo dvasinin
kams katalikams, stengiasi pirmoje eilėje 
juos eliminuoti ir sunaikinti, kad lengviau 
galėtu įpiršti savus rusiškus dievus — Le
niną ir Marksą, Staliną, su rusų komunis
tų partija, ir tuo keliu, jus lietuvius, ir 
kitas mažąsias tautas greičiau surusinti. 
Teko skaityti, kad tie patys komunistai 
Lenkijoje ir pačioj Rusijoj religijos žvilgs
niu yra žymiai pakantesni.

Tuo laiku pasibeldė viešbučio tarnas ir 
įteikė Herr Wirtui rašteli. Jis. perskaitęs, 
atsiprašė, kad keletai minučių esąs pri
verstas palikti mane vieną. Jo laukiąs ves
tibiulyje asmuo ir norįs pasikalbėti. Ne
trukus jis grįžo ir liūdnu tonu pasakė: 
“Tikrai, mes augdami panašių problemų 
neturėjome, kokias dabar išgyvena pasi
metęs šių laikų jaunimas. Mano pažįsta
mo paauglė dukrelė mirė ligoninėje, mato

mai, nuo perdėtai pavartotų “dopų”. Rei
kėsią tėvus šį vakarą aplankyti. Aš buvau 
pasiruošęs atsisveikinti ir išeiti, bet jis ma
ne sulaikė, aš jį netukdąs, jis tik ry toj iš- 
skrendąs, tad yra dar gražaus laiko pa- 
konversuoti.

Pasirodo, Herr Wirt buvo nepalygina
mai didesnis Amerikos problemų žinovas 
negu lietuvių. Gal apie valandą trukusiam 
pokalbyje iš jo paties išgyventų patyrimų 
ir kitų jam pateiktų problemų, bei Įvykių, 
susidarytų gana įdomus, ilgokas straips
nis, Bet jų aprašymų per toli išeičiau iš 
mano gvildenamos temos, teatleidžia man 
kantrus skaitytojas, jei aš pateiksiu tik ke
letą mums, kaip lietuviams. Įdomesnių to 
pokalbio minčių.

Bendrai turiu pasakyti, kad šis mano 
pokalbis su Herr Wirtu tiesioginiai nelie
čia mano str. “lietuviškų pilkapių” temos, 
bet jis turi ryšio su panašaus pobūdžio te
ma: “Lietuviški kapinynai (jau ne pilka
piai, sic!) nuo Atlanto iki Ramiojo Van
denyno”. Aš čia norėjau duoti tik impulso 
tai atlikti kada nors jaunesniam už mane 
ir geriau rašančiam asmeniui. Taigi, Herr 
Wirto nuomone, svarbiausia JAV klaida, 
kad neprisiaugino Edgar Hooverio ar Fos
ter Dulles tipo politikų, valstybės reika
lus statančių pirma visko. JAV kariai ir 
technika laimėjo ši karą, bet politikai jį 
prakišo: vieton patiems tiesos pagrindais 
tvarkyti pasaulį, jį tvarkyti užleido suktų,

JUNO BEACH, FLA.
Auganti lietuvių kolonija

Juno Beach randasi nuo West 
Palm Beach į šiaurę apie 20 my
lių. Vietovė yra 25 pėdas aukš
čiau Atlanto vandenyno lygio ir 
kalnuota, todėl klimatas sauses
nis, negu bet kur pietinėje Flo
ridoje. šiltoji Golfo Srovė pa
laiko tokią vandens temperatū
rą, kad visą žiemą jūroje gali
ma maudytis. Jūros dugno smė
lis švarus, vanduo grynas, kas 
teikia malonumą vandens mėgė
jams. Žvejams taip pat rojus: 
ne tik jūroje, bet ir už 6 mylių 
Jupiter apylinkės upėje bei ka
nale galima sugauti geros žu
vies. Susisiekimas autobusais, 
traukimais ir lėktuvais. Nuo ar
timiausio aerodromo “Palm 
Beach International Airport” 
yra kelio automobiliu apie 20 
minučių.

Vietovė kol kas dar nepertirš- 
čiausiai apgyventa. Ir štai šioje 
vietoje patys pirmieji iš lietuvių 
įsikūrė Vytautas ir Albina Toni
kai. Prieš keturis metus nusi
pirko ant jūros kranto apleistą 
motelį, tinkamai sutvarkė ir pa
darė patrauklų svečiams, kurių 
nuolatos daugėjo. Matydami, 
kad svečių kiekvienais metais 
daugėja, nutarė ir patys didėti. 
Praėjusią žiemą- priešais savo 
seną -motelį pasistatė naują iš 
10 vienetų gražiai, moderniai ir 
su visais patogumais Įrengtą. 
Šiuo metu turi du motelius iš 29 
vienetų Įvairaus dydžio. Suma
numo ir darbštumo dėka jie pa
siekė ne tik didelio turto, bet ir 
pagarbos iš vietos valdžios pa
reigūnų ir gyventojų. Visi žino 
Tomkų motelius “Sapphire Sea” 
— 700 -Ocean Drive, Juno Beach,

Šią vietą gerai žino ir tolimiau

siose vietose gyveną lietuviai. 
Suvažiuoja atostogauti,, randa 
lietuvišką aplinką ir lietuvišką 
spaudą, nes ateina beveik visi 
laikraščiai. Svarbiausia — lie
tuviams patinka šis kampelis ir 
čia jie kuriasi. Mano manymu, 
vieta gera pensininkams ir in
vestuotojams. Per pastaruosius 
metus nekilnojamas turtas, ypa
tingai žemė, pabrango ir, atrodo, 
yra tendencija dar aukščiau kai
noms kilti.
^ana trumpu laiku čia Įsigijo 

namus ir jau gyvena apie 20 šei
mų. Daugumoje pensininkai su 
žmonomis. Taip pat ir žemės 
sklypus daugelis esą Įsigiję. Bū
damas čia ilgesni laiką pastebė
jau; daug lietuvių iš Įvairių 
Amerikos bei Kanados vietų 
(net iš Kalifornijos) atvykę tei
raujasi apie įsikūrimą ir Įsigiji
mą nekilnojamo turto. Žinoma, 
daug kas čia ir nutupia. Iš ap
sigyvenusių neteko girdėti,- kad 
kas nors būtų nepatenkintas. 
Tačiau daugelis pasigesta lietu
viškos parapijos. Atrodo, kad 
ne po ilgo laiko galės čia išaug
ti didėlė lietuvių kolonija ir, 
galbūt, teigiamai išsispręs lietu
viškos parapijos klausimas.'

Piliečių Klubas
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Pašalpos klubo susirinkimas 
įvyko gegužės 21 d. Šokių va
karo rengimo komisija suside
danti iš Bernice Žemgalis, Jo
sephine Masilionis ir Julia Sa
dauskas padarė gražų raportą. 
Pelno liko ne per daug, bet vis
kas gražiai ir linksmai praėjo. 
Baigus pranešimą, kelių gerų 
narių aukos dar padidino pel
ną. Gražu, kad dar yra narių,

kurie remia kiek gali savo klu
bą.

Klubo piknikas įvyks liepos 
16 d. Kay’s sode. Į komisiją iš
rinkta Matt Povilaitis, Rožė 
Didžgalvienė ir Jennie Povilai- 
tienė. Galima sakyti, kad ši 
komisija bus darbšti. Liepos 
16 d. dėl pikniko — klubo susi
rinkimo nebus. Nariai mokes
čius turės užsimokėti birželio 
18 d. arba rugpjūčio 20 d. su
sirinkimų metu.

Po susirinkimo nariai su
dainavo Ilgiausių Metų vice
pirmininkės Julios Sačiauskas 
gimtadienio proga, E. M. M.

PATIKSLINAME
Onos Algminienės straipsny

je “Jūratė h* Kastytis”, atspaus
dintame Naujienų birželio 12 
d. nr., apie lietuvių moterių ap
darą antroje skiltyje turi būti 
šitoks sakinvs: “Iš seno žino
me, . kad lietuvės dėvėjo rauk
tus (prie juosmens sutrauktus) 
sijonus, arba klostėmis suklos
tytus ir ilgus, net jaunos mer
ginos, tik ne žemėvelkais — 
iki kojų kauliukų”.

Gabūs vagišiai
Chicagos policininkas John 

Burica iš Deering policijos dist- 
rikto pamartęs prie namo, esan
čio 4241 S. Halsted St., vaikėzą 
iš automobilio pro langą išme
tant plytą bandė vaikėzą pa
gauti, kai kitas vaikėzas tuo 
pačiu metu pribėgęs prie poli
cininko automobilio pasigrobė 
§1,000 vertą radijo aparatą. 
Policininkui ėmus vytis radijo 
vagi, abu vagišiai sėdę į žalios 
spalvos automobilį pabėgo.

savanaudžių konspiratorių grupei; iš taip, 
vad. Komunistinio Internacionalo (fakti-. 
nai Maskvai — slavų, mongolų mišiniui).. 
Kai pasiklausai šiandien kalbų bei nuomo-. 
nių JAV, net žymesniųjų politikų senato-, 
rių, ar kongresmanų, tai gauni Įspūdį, 
kad jie nuo pat mažens savo, smegenis jo-: 
kiom problemom nevargino. Atrodo, jie ,, 
buvo penimi doleriais, ir šiandien dauge
lio jų visos idėjos ir asmeniniai sienkiaij 
doleriuose tūno. Jie, kaip maži vaikai, ne
pažįsta realios pasaulio politikos raidos,' 
patys nesiorientuoja. .dėl to visai nenuo
stabu. kad daugelis jų, net nepažįsta jau ’ 
virš 50 metu veikiančios oficialiai komu
nistų politikos bei jų siekių — visom prie
monėm užvaldyti pasaulį; jie gyvena hi-" 
merose. Gal dabartinės pastangos įtrauk
ti etninių grupių atstovus politikon atneš 
daugiau realizmo ir idealizmo į JAV užsie
nio ir vidaus politiką.

Viena, niekuo nepateisinama Vašing
tono politikų silpnybė, kad jie nesugeba, 
kaip pridera tokiai galingai valstybei, ves
ti teisingos pasaulyje propagandos ir ne
turi drąsos aiškiai ir tiesiai Maskvos satra
pams į jų melus atsakyti. Kad po to, kai 
žuvo rusų .bendras suokalbininkas Hitleris 
su savo nacių, štabu, jie pasekė jo pėdomis 
ir šiandien jie yra vieni, kad jų .sukurtoje 
iš pavergtų tautų imperijoje praktikuo
jamas neribotas kolonializmas, Jcad vyks
ta jų policiniai diktatūrinėje valstybėje

gyventojų nuolatinis apiplėšimas, naujų 
karų kurstymas ir palaikymas, siekiant iš
naudoti ir pavergti pirmoje eilėje ekono
miniai, o vėliau politiniai silpnesniuosius. t 
JAV politikai negali tikėti nei žodžiais, nei 
po sutarčių padėtais parašais tokios vals
tybės, kuri laužo visas sutartis ir tepripa
žįsta tik sau naudingas. Taip pat ir ben
dradarbiavimas tegalėtų būti tik ant visiš
kai pilnos lygybės pagrindo. Norint iš
vengti JAV baisaus 3-jo pas. karo , (kuris 
įvyks!) jos turi būti stipriausiai apsigink
lavusios dr leisti rivalizuotis vieni kitus 
smerkiantiems ^raudoniesiems. Amerikos 
politika neturėtų būti priklausoma nuo do
minuojančio kapitalo tautos, save išrink
tąja laikančios. Antrojo Hitlerio, ar Sta
lino atsiradimas atvestų Į pasaulio atomi
ni susinaikinimą.

JAV stovi didžiojoje ikryžkelėje — grei-{ 
tais šuoliais bežengiančios .technikos, .žmo-. 
gaus sumechanizėjimo ir sumaterialėjimo, 
suvedant viską į ieškojimą vien good time. 
Svarbiausia čia kenčia jaunimas, paliktas 
vienas sau, jau iš mažens tėvams užim-> 
tiems, dėl stokos laiko, be priežiūros, Jie 
širdies, be šeimos dvasinės šilumos. DėL- 
perteikiamų trafaretiniu būdu dvasininkų 
religinių pamokymų, be Įdiegimo jauni
mui tautinių idealų, pasišventimo kilniems 
tikslams. Amerikos vyriausybės atstovai 
suprato visą žalą uniformavimo ir virški
nimo tautybių bendram katile, bet užtai,

katalikų dvasinė vyriausybė, visom prie
monėm per bažnyčias ir savo parapijines 
mokyklas stengiasi, paniekindami 4-jį Die
vo įsakymą, savo parapijoms, ypač jauni
mą, uniformuoti į beidėjinį paklusnių ave
lių buri. Iš čia plaukia ir hipiai ir visos 
jaunimo nedorovės, iki asmens savižudy
bių. JAV reikalinga naujais pedagogikos 
pagrindais paremta, ypač jaunesniojo jau
nimo — paauglių, švietimo reforma. Jei 
taip ir toliau eis rasinės ir socialinės 
negerovės reikalai, tai visai tikra, kad 
daugelis emigrantų ir čia gimusių, bei 
puoselėjančių savo prigimtą tėvų kalbą, 
džiaugsis radę galimybės grįžti į savo tėvų
— protėvių žemes.

Aš likau nuoširdžiai dėkingas Herr 
Wirtui už taip ilgokai užtrukusiame po
kalbyje jo kilnias, naujas mintis, pareikš
tą simpatiją ir taip gilų lietuvių tautos dva
sinių problemų supratimą. Paklausiau gal 
turėtų ką specifinio lietuvių tautos žmo
nėms bei jos vadams pasakyti. Jis pasakė
— melsis, ir, paėmęs nuo stalo evangeliją 
paskaitė: “Aš sakau Jums: Prašykite ir 
bus Jums duota, ieškokite ir rasite, bels
kite ir bus jums atidaryta. Nes kiekvienas, 
kuris prašo — gguna ir kuris ieško — ran
da, irtam, kuris beldžiasi,’atidaroma...

(Btrs dauffiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį “N a u j i e n .a s”
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DR. ANNA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ NOSIES 

IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telof.: P Ros pert 8-3229 
R»zid. tolof.: WAlbrook 5-5076

Kasdien nao 10 iki 12 vaL ryto. 
auo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.

Rot tol. 239.4683

ūR. K. G. 8ALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. PuImcI Rd. (Crawford 

Medical Building). Tol. LU 5-6444 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

fei neatsiliepia, skambinti 374-8012

PRospočf WH7

DR. S, BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS
IR

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR iLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fez Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58. ELGIN. ILLINOIS

DETROITO NAUJIENOS
Valsas ant kapy arba kaip nešvenčiamas

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71*t STREET 
Ofisas: HEmlock 45849 

Rwtid.i 388-2233
OFISO VALANDOS:

"irmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
sntrad penktadieni nuo 1—5. treč. 

ir šeitad tiktai «ne|t«rn»

Rez.: Gl 8-0873

DR. W. EISIM-ESINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA

$132 Se. Kedzie Ave., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia. skambinti ,MI 3-0001.

DR. NINA KRAIKEI- 
KRIAUCEL1UNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Tetėf. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

47141225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofise tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9708 
Rezidencijos: PR 6-9801 >

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

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

baisiosios
Kas metais birželio mėnesį De

troite įvyksta 1941 metų birže
lio men. išvežimų minėjimas, 
rengiamas Detroito pabaltiečių 
komiteto, šiame komitete De
troito lietuvius atstovauja De
troito LB apylinkė. Praeitais 
metais lietuviams buvo eilė to
kį paminėjimą pravesti, tačiau 
valdyba to uždavinio nesugebė
jo atlikti, šiais >metais buvo 
estų eilė ir jie per savo žmogų 
Umar Heinaru, kuris anksčiau 
gyveno Michigane, o dabar eina 
atsakingas pareigas respubliko
nų partijos tautybių komitete, 
pakvietė Valstybės departamen
to vedėją Baltijos kraštams 
Doyle Martin pagrindiniu kal
bėtoju.

Birželio mėn. 11 dieną sureng
tas paminėjimas Mercy College 
auditorijoje, į kurį atsilankė 300 
pabaltiečių ir niekas iš vietinės 
spaudos, radijo ar televizijos at
stovų, kurie arba nebuvo kviesti 
ar nesugebėta jų tinkamai pa
kviesti (kad tai įmanoma pada
ryti galiu sakyti iš patirties, nes 
per paskutinius tris metus aš 
vis surasdavau masinių susiži
nojimo priemonių atstovavimą 
toje pačioje salėje per Vasario 
16 dienos minėjimus).

Pabaltiečių komiteto pirmi
ninkas Tomas Ruben savo įvadi
niame žodyje teisingai pastebė
jo, jog išvežimų aukos dar nė
ra palikę praeities dalykas, nes

GRADINSKAS
PATI NAUJOJI 
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI 
NUSTATOMA 

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

PERKRAUSTYMAi
MOVING 

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

MOVING

Apdraustas perkrausimas 
iš {vairių atstu m v.

ANTANAS VILIMAS
823 West 34 Place

T<U FRontier 6-1882

DR. FRANK PlECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W, 7T«f Sf.’ — Tėf. 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. 

Ofise telef.: 776-2880 
Naujas rez. telefu 448-5545

' — ---------------- —-

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

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

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

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

Oflsti 2750 West 71st St.
Tai.: 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

birželinės
Sovietų Sąjunga šiandien tebe
siekia to paties — pasaulio ap- j 
valdymo. Po jo kalbos sekė Beet
hoven sonatos viena dalis, išpil
dyta Arvi Sinka, gubernatoriaus 
proklamacijos skaitymas ir De
troito burmistro proklamacijos 
pristatymas, atliktas Jolantos 
Baužienės ir Baiba Rudzitis. So
lo padainavo Astra Kepitis, o tik 
tuomet sekė Doyle Martin kal
ba, kurioje jis pasakė jog pre
zidentas Nixon nepadarė Mask
voje jokių susitarimų su Sovie
tų Sąjungos valdytojais Balti
jos valstybių nenaudai, jog So
vietų Sąjunga negalės išlikti iki 
19&1 tokia, kokia ji yra (rusų ra
šytojas Amalrik klausė ar Sovie
tų Sąjunga išsilaikys iki to laiko 
prieš Kiniją) ir sovietai turės 
atsižvelgti į visus tautinius ju
dėjimus ir surasti visiems ben
drą išeitį.

Vėliau sekė šilainės tautinių 
šokių grupės pasirodymas su 
liūdnesnio turinio šokiais ir su 
Windsoro mergaičių kvarteto 
Aušros vaisiniais numeriais ir 
solo akardeonu. [Perskaitytos re
zoliucijos ir sugiedoti trijų kraš
tų himnai.

Po programos turėjo įvykti 
kokteilinis susitikimas su Doyle 
Martin, bet man neatrodė tai tin
kama proga gerti svaiginamus 
gėrimus tokia proga, kaip man 
neatrodė tinkama dainuoti val
sus koncertinėje programoje.

Mes pasistatėme kvailoje pa
dėtyje. Mes žiūrėjome su Vals
tybės departamentu į ateitį ir 
matėme suartėjimą su Maskva, 
nes ji ateityje turės pasidaryti 
demokratiškesnė. Tai nežinan
čio kvaila viltis. Suprantama, 
jog Vakarai nori jėgų balanso, 
tuo tarpu kai komunizmas nori 
užkariauti visą pasaulį. Jei ko- 
HMinizmas išsižadės šio princi
po, tuomet jis iškart žus. O mes 
norime ir turime rodyti visam 
pasauliui, kas įvyko Baltijos 
kraštuose per 30 okupacijos me
tų. 4971 metais - išėjusi Ency
clopedia Judaica rodo prie duo
bių pastatytus nuogus žydus su 
jų vaikais sušaudymui (atim
tos fotografijos iš nacių parei
gūnų) su tikslu, kad taip niekad 
daugiau nebepasikartotų. Mes 
turim tokias pačias nuotraukas 
iš Rainių miško, iš Sibiro ir ki
tur. Kodėl jas neprojektuoti per 
visą minėjimą ir nepakviesti 
amerikiečių spaudos atstovus? 
Tuomet ta praeitis bus šiandien, 
nes iš tikrųjų niekas-ir nepasi
keitė. Mano galva, politinis ne
išmanymas nėra dorybė ir tokiu 
būdu Detroito birželio baisiųjų 
įvykių paminėjimo rengėjai, gal 
ir entuziastai pasigarsinime, pa
siliko kažkur labai toli nuo tiks
lo. Bet tuomet atsiranda kitas 
klausimas, bendras ne vien tik 
Detroito, o ir visai JAV ar Pa
saulio Lietuvių. Bendruomenei, 
ar jie iš viso žino ką jie daro.

Saulius šimoliūnas

Don Varnas Posto komandierius A. Anderson vadovavo daliniui, kuris Lie
tuviu Tautinių Kapinių Puošimo Dienos iškilmėse atliko visas pagerbimo 
ceremonijas. Jis pasakė pagrindinę kalbą, įsakė kapelionui pasimelsti už 
mirusius, seržantui liepė padėti vainiką, iššauti tris salves, o vėliau liepė 
vėliavininkams paimti Amerikos Legiono vėliavas. Komandierius Ander
son įau ne vieną kartą tvarkingai pravedė mirusių pagerbimą Lietuvių 

Tautinėse kapinėse.
Foto Ksavero Kauno

Vasara Los Angeles
Laiškas iš Seattle, Wash.
Kokia didelė Amerika ir kaip 

greitai gali čia patekti iš vienos 
srities į kitą, kur klimatinės są
lygos skiriasi kaip diena ir nak
tis. Praeitą sekmadienį, birže
lio 11 d., užteko vos poros va
landų patogaus skridimo, kai 

palikę saulėtą,’be debesėlio, bet 
smogo pripildytą Los Angeles 
padangę — atsidūrėme pavasa
riu žaliuojančiose žydinčia gam- 
kvepianeioje pačio šiauriausio, 
Amerikos Vakaruose, uostamies
čio, Seattle, Wash, aplinkoje.

Pats Seattle miestas, išaugęs 
jau’ iki apie % milijono gyven
tojų (su apylinkėmis skaitoma 
iki 1.5 mil.) vis dar tebėra vie
nu stambiausių centru lėktuvų 
ir laivų statyboje. Bet čia žy
miai išaugusi, medžio apdirbimo 
pramonė. Laivininkystė nuo se
no čia pirmoje vietoje, neaplen
kiant ir žvejybos. Iš čia daugiau 
laivų negu iš kito kurio Ameri
kos uosto plaukia į Alaska ir To
limuosius Rytus ir lygiai- tiek 
daug atplaukia iš ten..

Nežiūrint tokių pagrindinių 
ir, atrodo, pastovių amatų tose 
šakose, ekonominių sukrėtimų 
buvo ir čia — kai prieš metus 
su virš laiko- susvyravo civili
nės aviacijos pramonė,- kuri žy
miai nukentėjo čia, Seattle. Bet 
tai nieko naujo Amerikos eko
nominiame gyvenime.

Kalbant apie aviacijos pramo
nę, toje srityje čia dirba apie 
desėtkas lietuvių inžinierių, ku
rie yra užsirekomendavę kaip 
geri specialistai savo srityje.

Prisiminus lietuvius inžinie-

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofise tėlef.* HEmlock 4-2123 
Razld. tele»\. Gibson 1-6195

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

p. Šileikis, o. r.
■M ORTMOPEOAS-PROTEZISTAS
VB Aparatai - Protezai, Med. Bap- 

dažai. Speciali pagalba kojoms 
' (Arc* Supports) ir L L

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

Telef.: PRospecf 6-5084

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių- šakas 
erginiais, kaip konfetemis ir pamažu Įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poerijėš leidimų:

1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS KAKTYS. Didelio for
mato, 126 psL Kaina $1.—.

2. Jurgis Baltrušaitis, 2EMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 
Kišeninio formato, 157 psL S2.00.

5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAL IŠŽr psL $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VlEšNtĄ VĖTROJE, filių rinktinė, 169 

psL Kaina S3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLUDf • LluDL Lyrikos eiles, 105 psl. . SŽ.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ" SĖJA. EilerašėUi, 86 pšl. S2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROZlŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
: išvietintas lietuvaites senobės laikais; su autoriaus iliustracijomis. S5.00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OP ANYKŠČIAI, Antano Baranauško 
•'Anykščių Šilelis”, vertimas, 42 psL $2.00.

14. Balys Ruksa, UGNIES PARDAVĖJAS. Eįlėš, 95 psl. $1,00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktina lyrikė, 167 pšL, S3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl $2,50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDllO SPINDULIUOSE. Eiliuoti 'kūrinė

liai, 92 pst, S1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI; Eilėraščiai, 112 p$L $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės,. 70 psl. S 1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psL $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos“ rinktine, 180 psl $3 00
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmat 

u5 psL $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija; 115 psl. $3.8(j.

Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atšffankyti į Naujiėnv 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

N A U J I E jN O S<
1739 So. Halsted SL, Chica<cf, iii. 6060Š

SKAITYK IR KXTAM PATARK
SKAITYTI "NAUJIENAS"

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ave. — 534-122S

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖL1NYČIA 

2443 WEST 63ra STREET
Telefonai; PR 8-0833 Ir PR 8X834 J

VL. BAKŪNAS

- pavasaris Seattle
rius, reikėtų pastebėti, kad 
Seatle miesto lietuvių kolonija 
yra labai neskaitlinga—vos apie 
50 žmonių. Gyvena išsiskirstę 
gana plačiose miesto apylinkė
se, dirba įvairiose pramonės ša
kose ir tai, tur būt yra priežas
tis dėlko .čia jie nėra susiorgani
zavę į bet kokią draugiją.

Besiartinant prie Seattle, lėk
tuvo kapitonas painformavo, kad 
ten lyja. Lėktuvas nėrė per tam
sokus debesis, bet kai pro “eke
tę” išlindę nusileidome Tacoma 
aerodrome — lietaus buvo be
likę tik žymės. Mieste, Seattle, 
oras vėsus, bet tyras, kokio pa
sigendame Los Angeles padan
gėje. Miestas švarus ir ramus, 
mažai matosi juodųjų. Iš Los 
Angeles čia atvykusiam čia da
ro malonaus Įspūdžio. Turistų 
čia nemažai, bet daugumas jų 
tik pravažiuojantys ■— į Kanadą
— Britų Kolumbiją, kuria kryp
timi ir as su žmona žadame jau 
laivu pasukti.

Susirinkimų ir perengimų
PRANESiMAl

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

Rožė Didžgalvtenę, rast

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

Rožė Didžgalvienė, rast.

STASIUI VALECKUI 
mirus,

Jo žmonai Paulinai Valeckienei ir artimie
siems nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu 
liūdi

Kęstutis Tatoris

KASPER KURAITIS
Gyv. 2653 W. 69th Street.

Mirė 1972 m. birželio mėn. 14 d., 4:45 vai. popiet, sulaukęs 77 
■ metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Raseinių apskr., Šknkaičių vaHl, 
L Vadygirių gaime.

Paliko nuliūdę: žmona Olga, pagal tėvus Haase, sūnus Emil, jo 
žmona Christina, 5 anūkės — Jeanne, Brigitte, Sylvia, Eorette if 
Engrid bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
r Avenue.

Budynės įvyks penktadienį 8:00 vai. vak. Tėviškės parapijos 
x bažnyčioje, 6641 So. Troy Street.

Šeštadieni, birželio 17 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš Tė
viškės bažnyčios, o po gedulingų pamaldų bus laidojamas Bethania

* kapinėse.
Visi a. a. Kasper Kuraitis giminės, draugai ir pažįstami nuošir

džiai kvįečia,MŪx dalyvauti' laidotuvėse ir srrtčikti *jam paskutiai p^ 
ą tamavtfną ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: ' y - <
Žmona, sūnus, anūkės, giminės.

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

TĖVAS IR SŪNUS 
MABQUETTE FUN 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-J

1410 So. 50th Avė., Cicero 
Telef.: TOwnhall 3-2108-S

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

M?

i

I

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID
4605-07 So. HERMITAGE AVENGE

Tek: i Aris 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPIA. i()>
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Laisvojo Pasaulio Lietuvių IV-tosios Tautinių Šokių Šventės
HELP WANTED — MALE 

Darbininką Reikia
HELP WANTED — MALE 

Darbininkę Reikia

SPAUSTUVEI REIKALINGAS REAL ESTATE
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. Į
SEKMADIENIS, LIEPOS MĖN. 2D. |
2 vai. p. p. Laisvojo Pasaulio Lietuvių IV-toji Tautinių Šokių Šventė ■

International Amnhiteatre, lnegu bel k_ur k‘-ur"piias yra musų visų, 
6 vai. vak. Tose pačiose patalpose šokių mokytojams pagerbti Ban

ketas.
Informacijai tel. (312) 476-0007. ,

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

Darbo dienomis prašome kreiptis į administraciją nuo 9 vai. 
ryto iki 1 vai. po pietų. Telefonuoti prašome HA 1-6100, o rašy
ti tokiu adresu:

NAUJIENOS, 1739 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. G0608

Išsilaiky- 
tiek jauni

mo, tiek senimp, rankose.
JAV LB Švietimo Taryba

GENERAL
MAINTENANCE MAN

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

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

full

SHOE LEADHER CUTTER

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai,' Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARL4TAS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

Lituanistika Illinojaus
Universitete Chicagoje

Kai praeitą vasarą paaiškė
jo. kad JAV LB švietimo tary
bos globoti vasariniai lituanis
tikos kursai Fordamo univer-

žengusiems ir trys aukštieji), 
trvs lietuviu literatūros kursai, 
įskaitant ir naujausius rašyto
jus, lietuvių k. istorija ir vie
nas atskiras kursas specialiem 
projektam. Kiekvieną mokslo 
metų ketvirti bus dėstoma po 
tris kursus. Tas pats kursas 
bus dėstomas tik vieną kartą 

nes universiteto

jo personalo ir studentų stokos 
užsidaro ir kad nėra galimy
bės juos atgaivinti, nuostoliui 
atsverti švietimo taryba tuojau 
ėmėsi žygių Įvesti lituanistikos metų būvyje,
studijas i Illinojaus universite-imokslo programa yra sutvar- 
tą Chicagoj (Chicago Circle,jkyta metų ketvirčiais. Visi kur- 
kur studijuoja apie 100 lietu- sai išskvrus paskutjniji, vra 4 
vių studentų. Lietuvių Fondui 
padedant ir universiteto vado
vybei palankiai į reikalą žiū
rint, ' pastangos davė vaisių.

Kas bus dėstoma? šiua me
tu programoje yra iš viso pen
kiolika kursu: devvni kalbos

sai išskyrus paskutinįjį 
vai. kreditų. Ateityje progra
ma galės būti dar plečiama.

Lituanistikos kursus studen
tai galės imti arba kaip sveti
mąją kalbą ir taip atlikti sveti
mos kalbos mokėjimo reikala
vimus, arba kaip pasirinkti- 

kursai (trys pradiniai, trys pa-inius dalykus electives, arba

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose salima gauti naikiu knygų, kurios papuoš bet kokią 

knygų spintą ar lentyną:

privalomu 
turi gauti 

pasirinktų 
apie pusę

— Birželio 13 d. Naujienų 5 
psL, 3-čios skilties viršutinėje 
eilutėje parašyta S. Patlaba, o 
turėjo būti Julius ir Pranė Pa- 
kalkai.

— Joną ir Idą Valauskus, gyv. 
Leinonte, III. savo gerus bičiu
lius, aplankė O. Galvydienė, taip 
pat P. ir O. Zailskai. Ta proga 
vaišingieji bičiuliai parodė sve
čiams gražiausias Lemonto vie
tas ir Valauskienė padovanojo 
Balfo šalpos Tęįkalams savo 
paveikslą “Alyvos”. Paveikslą 
bus galima laimėti Balfo pik- 

sody-nike ši sekmadieni Bučo c c
boję, Willow Springs.

— Akt. Tony Mockus
šiasi vaidinimui “Love

ruo- 
in E 

Fiat”. Pagrindinę moters rolę 
vaidina Elke Sommers. Pir
masis pastatymas bus birželio 
27 d. Drurv Lane teatre.

Danilevičiūtė iš 
apylinkės, 

Illinois uni- 
atstove i 

Ji priklau

Experienced Upper Cutter
Call Mr. SURDYNSKI

929-4200

HELP WANTED - FEMALE
Darbininkių Reikia

MATURE REFINED 
HOUSEKEEPER 

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

Some English necessary. 
GLENCOE — TEL. 8354880.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

BRIGHTON PARK — 
Vicinity 43rd & Rockwell. 

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

including building. 
5% rooms in rear. 

BY OWNER. 
CALL LA 3-1310.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir įrengimai

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

APYLINKĖJE
Savininkas parduoda '2 butų mūrini 
namą. Moderniškas. Arti 73-čios

California Avenue, ‘ė \ 
Skambinti po 6 vai. vak. 

778-6370.

NAMAI —
GERIAUSIAS DRAUGAS

ir

MARQUETTE PARKO 
APYLINKĖJE

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

šeštadienį — 476-0877.

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

pigus. GLOBE REAL ESTATE.
TEL. 436-3676

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

TVARKINGAS 10 kambarių mū
ras. Naujas gazu šildymas, garažas. 
Arti 70-tos ir Western. S19.500.

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

8 KAMBARIŲ pusantro aukšto Jia- 
50 pėdų lotas, 2 auto garažas.

butas 
lotas.

mas.
Evergreen Parke. $19,000.

MODERNUS MŪRAS, liuksus 
ir dvi biznio patalpos. Platus 
garažas, arti ofiso. §44.900.

PLATUS BIZNIO LOTAS 
Marauette Parką. $10,000.

2 BUTU beveik naujas mūras. 2 au
to garažas, atskiri gazu šildymai, arti 
ofiso. $37.500.

7 KAMBARIU NAUJAS MŪRAS, 
2% vonios. Kametai. Garažas — 
prie Nabisco. $29500.

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

5’BUTU MODERNUS MŪRAS prieš 
Parka, gražus iš lauko ir viduj. — 
$64.600.

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

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

prieš

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai irišta. 592 pusL $6.00 
K. Bielinis, DIENOJ ANT, gražiai irišta, 464 pusi. .............  $6.00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai

Įrištas. 431 pusi. ..........   -..........  $7.50
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis. 208 pusi, irišta — $3.00. minkštais 
viršeliais — $2.00: H dalis, 225 pusi., įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais — ... .........   - $2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas. 300 p. $2.00 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p— $5.50 
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusi. ------------------------------ $3.00
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

88 pusi., ________________________ ___ ______ __ — $1.00
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.

įrišta — S5.00 minkštais viršeliais — ________ ___ $4.00
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968

push, dabar tik$10.00

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HI. 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairią prekip.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, HI. 60608. — Tel. 254-3320

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

V. VALANT1NAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

* - - - —- - _

J. A U G U S T A I T I S

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

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

siai Ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.

J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gave pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

kaip šalutinę studijų šakų (mi
nor), kurią sudarys 20 vai. kre
ditų iš aukštesniųjų lituanisti
kos kursų (kalbos, literatūros, 
kalbos istorijos). Lituanistinių 
dalykų kreditai yra lygūs bet 
kurios kitos universitete dėsto
mos svetimos kalbos kreditam, 
o pasirinkusiems lituanistiką 
šalutine šaka (minor, univer
sitetas oficialiai tai Įskaitys 
kaip išeito mokslo dali. Uni
versitetas duos taip pat kredi
tus ir už egzaminais Įrodytą 
lietuvių k. mokėjimą, Įgytą 

j kitur, pvz. mūsii lituanistinėse 
j mokyklose. Be to, universite
tas Įsakmiai pabrėžia, kad li
tuanistinius dalykus kaip pasi
rinktinius (electives) galės im
ti ne tik Liberal Arts and Scien
ces kolegijos studentai, bet ir 
visi universiteto studentai, ne
žiūrint kokią sritį jie studijuo
tų. Taip pvz. inžinerijos stu
dentai. kurie, be 
specialybės dalykų, 
49 vai. kreditų iš 
dalykų (electives),
šių kreditii gali lengvai suda
ryti iš lituanistiniij dalykų. Ir 
universitetas tai ne tik leidžia, 
bet ir skatina, nes, .anot prof. 
R. L. Hesso. Liberal Arts and 
Sciences kolegijos dekano pa
vaduotojo, įvedama lituanisti
ka, praturtindama universite
to programą bei europines stu
dijas, yra labai reikalinga tiek 
universitetui, tiek studenti
jai, ypač lietuviškajai, galin
čiai universitete giliau pažinti 
savąją kalbą. literatūrą. To
liau jis pabrėžia, kad dėl savo 
svarbos indoeuropiečių kalbo
tyrai lituanistika bus didelis 
įnašas j kalbotyros darbus uni
versitete tiek dabar, tiek vė
liau lingvistikos departamen
te, kuri numatoma steigti.

Programai sudaryti švieti
mo taryba pasitelkė prof. A. 
Salį, dėstantį Pennsylvanijos 
universitete, ir prof. A. Klimą, 
dėstanti Rochesterio universi 
tete. Viename pasitarime da
lyvavo taip pat prof. P. Joni
kas, dėstąs lituanistika Chica
gos universitete, švietimo ta
ryba pristatė universitetui ir 
kandidatus lituanistikos kur
sams dėstyti. Pagrindiniame 
pasitarime su Tllinojaus uni
versiteto Chicago Circle vado
vybė 1971 rugsėjo 15 dalyvavo 
prof. A. Klimas. Lietuvių Fon
do atstovas dr. J. Valaitis ir j 
švietimo farvbos atstovai —j 
pirm. J. Kavaliūnas ir narys L. 
Raslavičius. Administracinius 
reikalus su universiteto vado
vybe energingai ir sumaniai 
tvarkė švietimo tarybos narys 
L. Raslavičius. jau anksčiau šį 
reikalą judinęs.

Tokiu būdu nuo šit] metu 
rudens lituanistika turėtų būtii 
dėstoma jau dviejuose univer-j 
sitefuose Chicagoje: 
nieji (undergraduate 
valstybiniame Illinois 
sitete Chicago Circle ir aukš
tesnieji (graduate) Chicagos 
universitete. Lieka tik studen-; darbuose. 1 
tam naudotis, o lietuviškajai ♦«chnb*« 
visuomenei pastangas 
nes Chicago] vra 
išeivijos lietuvių telkinys ir čia tuvoje flimusi paties amafo sp?cia-

— Daina
Marquette Parko 
biologijos studentė 
versitete, išrinkta
Jaunimo Kongresą.
so ateitininkų organizacijai, da
lyvauja tautinių šokių grupėje 
“Grandis”, pakviesta Į Kongre
sinio leidinio redaktorių kole
giją-

— Numatyta šauliij iškyla 
Į Lake Geneva š. m. birželio 
mėn. 18 d. neivvks dėl sovietu 
parodos piketavimo. Sauliai 
dalyvauja tą dieną piketavi- 
me, kuris skelbiamas spaudo
je. Iškylos data bus paskelbta 
vėliau. Šaulių vadovybė

— Vida Petrašiūnaitė, Lon
don Ontario. Canada, išrinkta 
atstove į Jaunimo Kongresą. Ji 
priklauso skaučių organizaci
jai, dalyvauja Baltijos ansamb 
lyje, Rasos kvartete ir domisi 
politika. . 15'^'7

RAMONA KAVECKAITĖ,

18-metė Gintaro baliaus debiutante, 
gimė Kanadoje, Toronto mieste, bet 
kartu su tėvais persikėlė i Chicagą ir 
čia baigė Marijos Gimime parapijos 

.mokyklą, o dabar ir Marijos aukštes- 
, niąją mokyklą. Mokykloje ji buvo 
j veikli šokiu grupės narė, o Rūtos 
' klube buvo veikli vicepirmininkė. Ji 
i jau įstoio j Illinois Universiteto Chi
cago Circle, kur specializuosis fizi
nėje terapijoje. Ramona veikia ir ki- 

Į tose lietuviu organizacijose. Nuo f 
mėty amžiaus ji įstojo į skaučiy ei
les, o paskutiniu metu ji talkinin
kauja Jaunimo Kongreso paruošimo

• . .------ Nakvynių komisijoje ji
į sekretorės" pareigas. 

". i Ramonos tėvas Vytautas Kaveckas 
remti., yra Lietuvoje gimąs stilingas plauky 

didžiausias dėstytojas, o motina Nijolė Statkevi- 
čiūtė - Kaveckienė taip pat yra Lie-

sąlvgos lituanistikai universi- listė. Tėvai priklauso kelioms lietu- 
_ _ -v •. •. .. . viškoms organizacijoms ir skaito lie- retuose išsilaikyti yra geresnes.!

zemes-
kursai
unver-

tuvišką tptuda.
NAUHKNM, CHICAG# •. ILL, — FRIDAY, JUNE 16, 1972

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

10% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST fTHLNTTURE CO. 

TEL. GR 64421
6200 So. WESTERN AVE.

— Ciceri.škių Ralfo veikėjų 
Adolfo ir Jadvygos Pupelių duk
tė Laima, birželio 11 d. gavo 
master diplomą Indiana Nor
thern Universitete, kur ji stu
dijavo biznio administraciją. 
Jos teta iš Lietuvos prisiuntė 
jai labai gražią juostą su Įaus
tu sveikinimu.

♦ Chicagos Lietuvių Moterų 
Klubo 12-tas GINTARO BA
LIUS Conrad-Hilton viešbutyje, 
įvyks šeštadienį, birželio 24 d. 
Koktailiai 6:00 vai. vak.. prista
tymas ir vakarienė 7:00 vai. vak. 
$17.50 asmeniui. Pelnas skiria
mai Stipendijų Fondui. Dėl re
zervacijų kreipkitės i p. Genę 
Krajčekienę, 6800 So. Artesian 
Ave., tel.: HE 4-9321. 
baliaus pirmininkė
Brazienė, tel. 598-6193. (Pr).

Kviečia 
p. Aldona

♦ Lietuvių Tauragės Klubas 
š. m. birželio 17 d. 6:00 vai. vak.. 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd 
St., šaukia pusmetini narių su
sirinkimą. Nariai prašomi su 
savim turėti nario knygutes. 
Nariams dalyvavimas būtinas. 
Po susirinkimo — kavutė.

Klubo valdvba 
(Pr).

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

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

_____  . — -r

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TeL: REpublic 7-1941

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AY B. 

Uk 34775
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobilį draudimai.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
' v - visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST„ CHICAGO

įTelef. 434-4660

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
T2O4VŽ W. 95th St.

GA 44654

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

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

TEL. — 776^5888
Anicetai Garbačiauskai, sav

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

VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas, 

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

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

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

kitokį blankai.

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS. 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

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

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

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

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

GRAŽUS 2 BUTU MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šHdvmas gazu. 2 au- 

$36.500.
11 PUTU 7 metu mums. Koklines 

nlvfelės. šaldvtuvai rr virimo pečiai. 
šildvmaSį.gažn alumin. lang^į; Pa- 
iam?r ame $2$ 000 t, Apylinkę 59-tos 
ir Kedzie.' •Š15Q.QQQ?

miega-
55-ta ir

MŪRTNT^.®UNG 
mi. 12 V!
Massassoit ' sįj#50<.

2 PO 4 MŪRINIS. 2 auto garažas, 
įrengtas didelis kambarys skiepė1. 
Geriausia vieta Brighton Parke. —

’•311S
T,ah:

29$1 W; 63 ST. (Prie Sacrįmė: 
? ; TEL. 436-7878 -"į

tin-

vai-

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perStetau senus vi
su 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, 
rūriu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesti uGse.

LKAliNCr GriJSfc/'i’ i/ijc/PAj-*

CHICAGO. ll-L. 600C2




