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ATGARSIAI VAK. EUROPOS SPAUDOJE
Eltai tebesiunčiamos Įvairių vak. Europos miestų spaudos 

iškarpos apie Romo Kalantos auką ir Kaune vykusias riaušes. 
Paryžiaus spauda apie įvykius Lietuvoje dėjo plačias informacijas. 
Pvz. populiarus popietinis dienraštis France Soir” geg. 23 paskel
bė Bencit Rayski straipsni, kurio antraštė: ‘‘Kruvinos riaušės 
Lietuvoje: Kremlius prisibijo naujų tautinių, nacionalistinių spro
gimų”. Autorius pažymėjo, kad įvykiai Lietuvoje atskleidę pavo
jų, kurio joks sovietų vadovas negalėtų menkinti— tai staigus 
tautinių nuotaikų atgimimas Sovietų Sąjungoje. Esą sovietų va
dai turi du ginklus prieš minėtą nacionalizmą, tai — ideologinė 
kampanija ir represijos. Kauno Įvykiai parodę, kad pirmoji 
priemonė visiškai nepaveiki, gi represijos neturi tiek galios, kaip 
Stalino metais. Dar plačiai rašė “Le Monde” ir kt.

Fed. Vokietijos spauda Įvy
kiams Kaune skyrė ypatingai 
daug vietos. Čia minėtini pa
grindiniai trys vak. vokiečių 
dienraščiai: “Frankfurter Allge- 
meine”, “Die Welt” (Hambur
ge) , “Sueddeutsche Zeitung” 
(Muenchene), “General-Anzei- 
ger” (Bonnoje) ir kt. “Der Ta
gesspiegel”, vak. Berlyne, įsi
dėmėtinai Alex. Korab straips
nis. '

“Kauno deglas” tokios ant
raštės straipsni apie Kauno Įvy
kius Įdėjo plačiai žinomas vak. 
Vokietijos savaitraštis “Die 
Zeit” (jis platinamas ir JAV, 
Kanadoje ir Argentinoje). Laik
raštis, 21 nr. (geg. 30), primi
nęs, kad dar Leninas buvo pa
sisakęs prieš didžiarusiškąjĮ šo
vinizmą, toliau pažymėjo: “tau
tiniai protestai Sovietuose daro
si vis labiau garsesni — Ukrai
noje, Gruzijoje ir ypatingai oku
puotose Baltijos-valstybėse.

“Kauno deglas” labai išryški
nęs visas senąsias naujosios Ru
sijos silpnąsias puses. Rusams 
bus nelengva suvaldyti kylan
čias nuotaikas ir Sovietų Rusi
ja būsianti priversta savo did- 
valstybės politikoje labiau skai
tytis ir su vidaus gyvenimo ri
zikingais veiksniais”.

Lenkų dienraštis Londone 
“Dziennik Polski” geg. 23 šalia 
žinių apie Įvykius Lietuvoje Įdė
jo savo komentarą “Pavergtieji 
lietuviai”. Pasak laikraščio, 
žmonės, protestavę prieš sovie
tų tironiją negalėjo nežinoti, 
kad jiems gresia represijos, per
sekiojimas. Kad tas maištas bu
vęs didelio masto liudija tai, kad 
nežiūrint sovietų pastangų Įvy
kius nuslopinti, žinios apie juos 
pasiekė Vakarus.

Aišku — teigia lenkų dien
raštis — laisvės demonstracijos 
bus numalšintos, tačiau esama 
vilties, kad prez. Nixonas savo 
viešnagės Maskvoje metu pa
tirs apie Įvykius. Laikraštis ra
šė: “Mes, lenkai emigracijoje, 
visa širdimi jungiamės prie pa
vergtųjų lietuvių”. Dienraštis 
dar teigė, kad Įvairios studentų 
kairiosios organizacijos niekuo
met nesiryžta protestuoti prieš 
Rusijos tironiją, dėl to iš jų ne- 
lauktina, kad jos paskubėtų gin
ti Lietuvą. Lenkai pažymėjo, 
kad lietuviams rengiant pro
testus, prie jų turėtų dėtis, ša
lia kitų pavergtų tautų atsto
vų, ir lenkai Anglijoje.

Pažymėtinas platus Įvykių at
garsis Švedijos, ypač jos sostinės 
— Stockholm© spaudoje (Da- 
gens Nyheter, Svenska Dagbla
det, Expressen ir kt.),rašė ir 
Danijos, Norvegijos, Islandijos 
spauda. (E)

KREMLIUS SPAUDŽIA HANOJAUS
VADUS SUSTABDYTI OFENZYVA?

C

LONDONAS. — “Evening News” Maskvos korespondentas 
‘Victor Louis, kuris laikomas sovietų žvalgybos agentu ir gerai 
informuotu Kremliaus patikėtiniu, pranešė Londono laikraščiui, 
kad prezidento Padgorno kelionės i Hanojų tikslas yra įtikinti Ha
nojų, kad tas sustabdytų savo ofenzyvą Pietų Vietname ir pra
dėtų naujas derybas su Amerika. Podgorno planas esąs skelbti 
karo paliaubas, užšaldyti pozicijas P. Vietname dabartinėse lini
jose ir, praėjus kuriam laikui, pravesti Vietname referendumą 

j arba naujus P. Vietnamo rinkimus.

Atiduos belaisvius
NEW DELHI. — Indija suti

ko perleisti Bengalijai 150 karo 
belaisvių — pakistaniečių, kurie 
Bengalijoje bus teisiami už ka
ro nusikaltimus. Belaisviai bus 
perduoti šio mėnesio gale. Juos

IŠ VISO PASAULIO
♦

CANBERRA. — Australijoje 
lankosi iš P. Amerikos atskri
dęs prezidento specialus pasiun
tinys John Connally.

NEW YORKAS. — Clifford 
Irving, kuris melagingai išgavo 
iš knygų leidyklos 650,000 dol. 
už milijonieriaus Howard Hug
hes biografiją, kurios duomenis 
jis suklastojo, buvo teismo nu
baustas dviem su puse metų ka- t 
Įėjimo. Jo žmona Edith gavo du 
mėn.

LOS ANGELES. — Kaliforni
jos Aukščiausias Teismas pa
keitė Sirhan Sirhan, nuteisto už 
sen. Robert Kennedy nušovimą, 
bausmę iš mirties bausmės Į ka
lėjimo iki gyvos galvos. Sirhan 
gali tikėtis išeiti iš kalėjimo, jei 
jjs_gerai.elgsisrJr anksčiau.,t

SILVER SPRINGS. — Vakar 
gubernatoriui Wallace turėjo bū
ti daroma operacija — prie stu
buro likusios kulkos išėmimas. 
Daktarai tvirtina, kad Wallace 
liepos 10 d. galės dalyvauti de
mokratų partijos konvencijoje.

WASHINGTON AS. — Didžio
sios maisto prekybos bendrovės 
Įspėja vartotojus, kad. greitu 
laiku smarkiai pabrangs mėsos 
ir kitų produktų kainos.

BELFASTAS. — čia dvi di
delės bombos sužeidė 25 asmenis. 
Įvyko muštynių tarp protestan
tų ir katalikų jaunuolių.

NEWTON. — Prieš ketveris 
metus Massachusetts dingo pro
testantų pastorius, suvaidinęs 
paskendusi. Jo žmona gavo iš 
apdraudos bendrovės 30,000 dol. 
Vėliau “paskenduolis” atsirado 
gyvas Kanadoje, žmona paža
dėjo draudimo pinigus bendro
vei sugrąžinti.

PARYŽIUS__ Advokatas pa
skelbė, kad miręs Windsoro ku
nigaikštis visą savo turtą paliko 
savo žmonai.

Echeverria Čikagoj
ČIKAGA. — Vakar Čikagos 

svečias buvo Meksikos preziden
tas Echeverria, atskridęs čia iš 
Washin gtono, kur jam pavyko 
išsiderėti iš prezidento Nixono 
pažadą sutvarkyti Colorado upės 
druskingumą bei gauti kitų nuo
laidu.

Grand parke įvyko meksikie
čių muzikos koncertas, preziden
tas pasakė kalbą meksikiečių 
bendruomenės Čikagoje vadams. 
Aerodrome Meksikos preziden
tą pasitiko Illinois gubernato
rius Ogilvie, Čikagos miesto me
ras Daley ir abu Illinois senato
riai : Percy ir Stevenson.

tardys bengalai teisininkai ir 
teis Bengalijos geriausi juristai.

Tarp bengalams atiduodamų 
belaisvių bus ir generolas Niazi, 
buvęs Rytų Pakistano kariuo
menės vadas ir gubernatorius.

Vaizdas iš demonstracijos Marquette Parke, gegužės 24 d.

TOKIJO. — Japonijos premjeras Eisaku Šato, išbuvęs prem
jeru 8 metus, paskelbė tautai, kad jis pasitraukia. Jo partija — 
Liberalų Demokratinė partija — susirinks liepos 5 d. išrinkti 
naujo partijos vado, kuris pagal tradiciją tampa ir premjeru. Šato 
pareiškė rėmęs savo užsienio politiką draugiškumu su Amerika, 
be kurios neįmanoma būtų Azijos taika ir Japonijos klestėjimas. 
Jis patarė ir būsimam premjerui vesti panašią politiką.

Didžiausias Šato laimėjimas 
buvo Japonijos ekonominis iš- 
sivystyrhas' i ’ vieną didžiausių 
pasaulio pramonės galybių. Jis 
pratęsė saugumo sutartį su Ame
rika ir išsiderėjo iš Amerikos 
Okinavos ir kitų okupuotų salų 
sugrąžinimą.

Šato apgailestavo, kad jis ne
suspėjo pagerinti santykių su 
Kinija. Tas uždavinys teksiąs 
jo Įpėdiniui.

Premjero vietai užimti numa
tomi keli asmenys. Liberalų 
partijoje Įtakingas dabartinis 
užsienio reikalu ministeris Ta
keo Fukuda, užsienio prekybos 
ir pramonės ministeris Kakuei 
Tanaka ir buvęs užsienio reika
lų ministeris Takeo Miki. Ta
naka yra jauniausias 54 m. Prem 
jero vieton minimas ir konser
vatorių atstovas Yasushiro Na- 
kasone, 55 m.

Liberalų partija turi Japoni
jos parlamente aiškią daugumą: 
298 vietas 491 vietų parlamen
te. Senate liberalai iš 254 vietų 
turi 134.

Kremliaus atstovų 
Pasitarimai Kaune
“New York Times” dienraš

tis š. m. birželio 8 d. pranešė iš 
Maskvos: penktadienį, birželio 2 
d. Lietuvos komunistų partijos' 
pirmasis sekretorius A. Snieč
kus Kaune turėjo pasitarimus 
su iš Maskvos atvykusiais parti
jos centro Maskvoje pareigūnais, 
laikraščio atstovas, pagal Vil
niuje leidžiamo dienraščio “So
viet ska j a Litva” žinias, skelbia, 
kad Kaune Sniečkus kalbėjęs 
partijos aktyvistams, svarstant 
“organizacinius bei politinio 
švietimo klausimus”.

Būdinga tai, kad okup. Lietu
voje skelbiamuose pranešimuo
se apie Įvykius režimo įstaigos 
riaušes laiko “chuliganų” darbu. 
Tačiau, jei “gaujos chuliganų” 
demonstracijoms Kauno gatvė
se malšinti teko šauktis para
šiutininkų bei kitų dalinių net 
iš Azijos ir jei įvykius Kaune, 
su okupanto lietuviškais atsto-

‘'Dingh sovietų 
diplomatas

JAKARTA. — Indonezijoje 
dingo sovietų diplomatas, 33 m. 
Petrovas, pasiuntinybės patarė
jas. Sovietams kelia rūpesti, kad 
su juo kartu dingo ir svarbūs 
dokumentai.

Policija išaiškino, kad Petro
vas, važiuodamas automobiliu, 
susidūrė su kita mašina prie 
Amerikos ambasados. Jis buvo 
Įneštas i ambasadą suteikti pir
mąją pagalbą. Iš Amerikos am
basados jis buvo paleistas ir 
grižo namo, tačiau vėliau dingo 
be žinios. Dingo ir jo turėti 
svarbūs dokumentai.

Artėja lietuviu 
v 4,

jaunimo dienos
Gubernatorius Richard B. 

Ogilvie, birželio mėn. 12 d. Įtei
kė Laisvojo Pasaulio Lietuvių 
IV-tosios Tautinių šokių šven
tės delegacijai proklamaciją, 
skelbiančią birželio 30—liepos 
4 Lietuvių Jaunimo Dienomis. 
Gubernatorius proklamacijoje 
sveikina lietuviškąjį jaunimą 
Tautinių Šokių šventės ir Kon
greso proga ir Įvertina jų didelį 
kultūrinį įnašą Illinois valsty
bei.

vais, aiškinosi iš Kremliaus at
vykę pareigūnai, tai, matyt, 
Įvykiai buvo reikšmingi, didelio 
masto, sukrėtę ne tik pačios 
Lietuvos gyventojus. Taip juos 
suprato, kaip matyti iš viešo
sios nuomonės atgarsių, ir visas 
laisvasis pasaulis.

Apie Kauno miesto partinio 
aktyvo susirinkimą birž. 3 d. 
pranešė “Tiesa” ir “Komj. Tie
sa”. Susirinkime dalyvavo iš 
Maskvos atvykę kom. partijos 
CK propagandos ir agitacijos 
skyriaus sektoriaus vedėjas M. 
Morozovas ir organizacinio sky
riaus sektoriaus vedėjas P. Ko
rotkovas. (F)

“Tribūne” peikia 
piketavimą

ČIKAGA. — “Chicago Tri
bune” parašė vedamąjį “Short
sighted Pickets”, kuriame smer
kia lietuvių ir kitų grupių de
monstracijas prieš sovietų liau
dies meno parodą. Vedamajame 
pripažįstama, kad demonstraci
jos dalyviai tūri priežastį ne
mėgti sovietų vyriausybės už 
ateizmą, už Baltijos valstybių 
okupavimą, už žydų persekioji
mą.

Tačiau reikia pagalvoti, kad 
trukdymas kultūrinių mainų pro
gramai kenkia jų bylai daugiau, 
negu padeda. Laikraštis Įrodi
nėja, kad ta pasikeitimų progra
ma daugiau padeda Amerikai ne
gu sovietams. Amerikos parodos 
sukelia Sovietų Sąjungoje daug 
didesnį susidomėjimą, negu ru
sų parodos Amerikoje, žmonių 
reakcija Amerikos parodoms 
esanti labai palanki.

“Tribune” išveda, kad pike
tai nieko nepasiekia, tik gresia 
pasikeitimų programai, kuri 
Kremliui esanti labai nemaloni. 
Sutikdamas, kad sovietų me
nas dažnai yra papuošiamas po
litiniu atspalviu, tačiau rezulta
tas išeinąs toks, kaip Įdėjus barš
čius i šokoladini “milk Shake”. 
Amerikiečiai nemaišo meno su 
politika ir todėl Amerikos paro
dos labai populiarios Rusijoje. 
Jos parodo iškalbingą laisvės 
pasireiškimą, kuris masina rusų 
žmones ir kelia Kremliui rū
pesčius, sako laikraštis, a

Daley vadovaus 
demokratams

SPRINGFIELDAS. — Illinois 
demokratų eilėse pasireiškia tie savo kabineto šešis ministerius 
patys skilimai, kurie pastebimi ir Įsteigė specialią ekonominę
ir visoje 'demokratų partijoje 
Amerikos mastu. Sen. Adlai 
Stevensonas pabandė paveržti iš 
Čikagos mero Daley Illinois de- 
mokratų delegacijos konvencijo
je vadovybę. Gan triukšminga
me susirinkime meras Daley ga
vo 133 balsus. Stevensonui prieš
balsavimą pasitraukus, kitas 
kandidatas, atstovavęs jo grupei, 
gavo 25 balsus ir 11 susilaikė, 
jų tarpe keli negrai.

Meras Daley įrodė, kad jis 
vis dar tvirtai laiko Illinois de
mokratų mašinos vairą savo ran
kose.

Sugavo komunistų 
gaujos vadovę

BONA. — Vakarų Vokietijoje 
buvo suimta teroristų grupės 

j vadovė Ulrike Meinhof, pagar
sėjusios teroristų — kairiųjų 

i komunistei gaujos politrukė. 
i Gauja vadinosi Baader-Meinhof 
grupė. Baader policijos buvo su
imtas anksčiau.

Meinhof kaltinama bombų 
mėtymu, ginkluotais apiplėši
mais, padegimais ir kitais nusi
kaltimais. Nuo grupės bombų 
žuvo keturi Amerikos kareiviai 
ir du vokiečių policininkai. Ko
munistė Meinhof yra 37 m., tu
ri dvi dukteris, yra išsiskyrusi. 
Policija jos slėptuvę sužinojo iš 
jos pačios grupės nario. Jos bu
te rastas kulkosvaidis, trys re
volveriai, dvi rankinės granatos, 
10 svarų bomba ir daug amu
nicijos. '

Polici j a laiko Meinhof slapto--, 
je vietoje, nes bijo, kad dar ne
pagauti gaujos nariai gali ban
dyti ją išvaduoti.

Traukinių nelaimė 
Prancūzijoje

PARYŽIUS. — Prancūzijoje 
įvyko geležinkelio nelaimė, ku
rioje žuvo apie 70 žmonių ir tiek 
pat buvo sužeistų. Bijoma, kad 
žuvusių skaičius padidės, nes ne 
visus keleivius pavyko ištrauk
ti iš sudaužytų vagonų.

Nelaimė įvyko sename tune
lyje. Vienas traukinys užvažia
vo ant akmenų, iškritusiu iš tu- 
nelio lubų. Keli vagonai nuėjo 
nuo bėgių. Tuoj po tos nelaimės, 
iš priešingos pusės įlėkė kitas 
traukinys ir atsimušė į tunely
je jau buvusį traukinį, šis su
sidūrimas dar daugiau apgriovė 
tunelį ir bijoma, kad abu trau
kiniai gali būti užgriauti. Gel
bėjimo darbus labai trukdo vie
tos aplinkybės. Vienu metu į tu
nelį gali įžengti tik 20 gelbėto
jų. Neįmanoma panaudoti ir 
sunkesnių įrankių.

I

Čilės ministeriu c 
pakeitimai

SANTIAGO. — Čilės prezi
dentas Salvador Allende pakeitė

komisiją, kuriai vadovaus jis 
pats. Ekonominių reikalų mi
nisteris Petro Vuskovic buvo pa
šalintas.

Alende, paskelbdamas tele
vizijos kalboje savo 15 ministe
riu kabineto pakeitimus, pažadė
jo toliau siekti socializmo laimė
jimo Čilėje.

Opozicija tvirtina kad 19 mė- Į 
nešiu Allendes “žengimo į socia
lizmą” jau privedė Čilę prie eko
nominės krizės. Vario eksportai 
sumažėjo, maisto kainos pakilo 
ir šalis neteko užsienio pasitikė
jimo.

Louis rašo, kad prezidentui Ni- 
xonui pavyko Įtikinti Kremliaus 
vadus, kad Amerika rimtai nori 
pasitraukti iš Vietnamo. Mask
va supranta, kad šiaurės Viet
namas savo ofenzyva norėjo pa
kenkti prezidento Nixono vizitui 
i Maskvą. Kinija norinti paro
dyti Amerikai, kad taiką Viet
name Amerika gali laimėti tik 
Pekine, o ne Maskvoje. Dėl to, 
Kissingeris išskubėjęs Į Peki
ną.

Stebėtojai nurodo, kad Pod- 
gornas aiškins Hanojaus va
dams, jog užšaldyti frontus P. 
Vietname reiškia Hanojui lai
mėjimą, nes jo kariuomenė jra 
įsibrovusi į buvusią P. Vietna
mo teritoriją. Už tai Amerika 
sustabdytų savo oro puolimus 
ir pašalintų minas iš uostų. Ta
da sovietai vėl apginkluotų š. 
Vietnamo jėgas, kurios ateity
je galėtų pasiekti visų savo tiks
lų P. Vietname.

Saigono * valdžios pareigūnai 
rimtai 'susirūpinę, kad Amerika 
juos apgaus ir už laikiną karo 
sustabdymą duos komunistams 
proga vėl apsiginkluoti ir atei
tyje pradėti naują ofenzyvą.

Karinė vadovybė Saigone pa
skelbė. kad dar 2,590 amerikiečių 
kareiviu bus išvežti iš P. Viet
namo ir kovos dalinių ten nebe
liks. Patarėjai, helikopterių la
kūnai, sandėlių prižiūrėtojai ir 
technikai sudaro mažiau kaip 
60,000 vyrų.

Mirė V. Ruzgas
Vincas Ruzgas, vienas žymių

jų Lietuvos pedagogų, mirė 
Kaune, po trumpos ligos, gegu
žės 25 d. V. Ruzgas — žymus 
pedagogas buvo ir pasižymėju
siu bibliotekininku ir koopera
tininku. Jis buvo gimęs 1890 
m. sausio 2 d. Plepešiškių km., 
Užpalių valse., l’tenos apskr. 
Kaune buvo įsteigęs pedagoginį 
muziejų, nuo 1925 m. buvo Kau
no V. Kudirkos skaityklos ve
dėjas ir tos bibliotekos steigė
jas. Ruzgas buvo ir vienas Spau
dos Fondo steigėjų, nuo 1933 m. 
leido žurnalą “Mokykla ir vi
suomenė”. Kultūros švietimo 
klausimais yra rašęs visoje eilė
je žurnalų.

Okupacijos metais, 1947-48 
m. buvo Kauno universiteto bi
bliotekos direktorium, nuo 1958 
m., atkūrus Pedagoginį muzie
jų, iki pat mirties jam vadova
vo. V. Ruzgas yra parašęs dau
giau kaip 10 vadovėlių bei kny
gų pedagoginėmis, visuomeninė
mis. gamtos ir kraštotyrinėmis 
temomis.

Būdinga. kad apie velionį švie
timo įstaigų platesnis praneši
mas tebuvo paskelbtas “Tarybi
nio Mokytojo" laikrašty (nr. 43,
geg. 31). (E)

GROSSINGER. — Reformos 
| judaizmo rabinai, protestuoda- 
I m i prieš Vietnamo karą, savo 
Į konferencijoje nutarė nemokėti 
mokesčiu, pridėtų prie telefono 
patarnavimo sąskaitų.
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trumpi sijonai. Visas drabužis

ni j kitus panašūs ir P. Orintai-

Medynus. Stvėriau į rankas šią
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Meninėje dalyje I orėta Suba-pos 19 ir 21 d. Verdi Nabucoris iš kurio
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nesnysis sūnus ir Chicagos Lietuviu Tarybos pirmininkas Mykolas Pranevičius.
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mėnesio 28 dieną ir po keturis
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stovi A. Prūsis, paminklą states ir biustą dirbęs meninin tas R. Mozoliauskas, Jonas Talalas, Dr. Kazio Bobelio jau-‘ 
nesnysis sūnus ir Chicagos Lietuviu Tarybos pirmininkas Mykolas Pranevičius.

Foto Ksavero Kauno

žiau, da tiktai da...
viena namie liko*— da... (prie 
posmis tas pats), jai nelaimė 
atsitiko... susiprašė daug ber

tai 
kad... dar to-

Sekmadienis. Darganota. Niū
ri, nesmagi diena. Nėra kur pa-

knygą viską pamiršus. Staiga 
atsidūriau Vytauto D. Univer-

Kad

vo mįslė’, 
ti:

Jas šoktas aneksuotoje Lietu
voje — lietuviško kirpimo, tik

'Z***

šokto 3aug berniukų ir mergai
čių. Mergaičių drabužiai, sa
ko,. tokie pat, kokiais tas veika

« A • V- • — i _

A*J- ?

čiųjų, mokas ir sugebąs ir save

Siu metu gegužės mėn. 29 dieną prie Dr. Pijaus Grigaičio paminklo kalba Martynas Gudelis, o iš kairės į dešinę

A
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TOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
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Schweiger - 
“Aušros” 

Kaune, 
visos są-

s Lhirlng, at-
sidėti. Nyku ir nesmagu!

Staiga šovė mintis, juk aš ne 
vienas! čia pat Petronėlė Orin
taitė — pasakorė apie Liepalotų

■fe

Mum’aitė, 
mergaičių

sąjungos Rheinland Pt'alzo sky- ; 
rius atšventė savo organizacijos 
1-ąsias metines. Minėjimas Įvy
ko Kaiserslauterne, Neue Ein-i

nyčių... sukapojo jiems sūry- 
čių... tai kūrinys — šokis pa- 
juokiamasos su pridėta kome
dijai būdinga laiminga pabai
ga. Šis kūrinys jau įeina į ba
leto prieangį. Jeigu iš anapus 
pranešimai ir pasakojimai ne
melavo ir nemeluoja, sukur
tas Lingio jo paties 50-čiai me
tų sukaktuvėms paminėti. Pir
mą kartą (gal ir ne pirmą) pa 
šoktas Vilniuje Dainų ir šokių 
šventėje 1970 m.

Šokio — vaidinimo choreo- I

I

r—

grafija dirbtiniškai sudaryta iš 
įvairių krypčių, judesių, figū
rų. .. su priedu pigių išgalvo
tų vulgarių judesių, su emble
ma šluota. Tiksliau apie šluo
tai čia suteiktą vaidmenį nega
lėčiau nusakyti, kaip nusakė 
(“Dirva” 1972’. IV. 21.) Vytau
tas Alantas: “Aktingai pasi
reiškė žaliai nudažyta šluota, 
kuri buvo blaškoma , gaudo
ma ir kartais nešama priekyje, 
kaip koks kryžius. Kodėl ir 
kam ji taip veikė, publikai bu- 

G alėtame tik pridėk
kai ta šluota už vežė vienai 

vaidintojai per užpakalį, 
nusigandome, 
liaudar nebūtų gražiau!

šis vaidybinis šokis tekia 
choreografija ir šluotos demon
stravimu, 
rodyti, kaip įdomi nuotaikin
ga, linksma meninė naujovė. 
Bet toli gražu tokio tikslo ne
pasiekė.

Jo muzikoje buvo girdėti Kro 
koveko meliodijų, palydinčių 
krakovekiškus žingsnius. Pav.: 
kai kam iš senesniųjų girdėta 
Lietuvos pamiesčiuose, padvą- 
riuose šokamo Krakoveko dai
na : “ 
tai man tikras Krakovekas'

ištisai labai šviesios alyvinės 
spalvos.

II-ji programos dalis

Pagal papasakotą progra
moje kiekvieno šokio turinį, 
pobūdį eina paskui vienas kitą 
šeši vestuviniai šokiai ar vedy
biniai kūriniai, nepasakyta ku- 

Lietuvos krašto 
vestuvinių apeigų.
— Suktinis.

Iškilmingas Trejinis, 
Tarprespublikinės Studentų dai 
nų šventės programoje jis pa
vadintas lietuvių liaudies šo
kiu.

“Grandinėlės”
šoko du trejetai — vyrų ir mo
terų. Pažymėtina tai, kad mo
terų drabužiai, nors ir ne sri-
tiniai, bet sudėti iš tikrų tauti
nių. drabužių, dalių, buvo lie
tuviškos išvaizdos. Trejeto vie- 

ištisai burokinės 
tre- 

atspalvio mėly- f
Visų priejuostės į baltą 

visų galvos apdarai

IV - TOJI TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ
LTM ČIURLIONIO ANSAMBLIS

L1M Čiurlionio Ansamblio šo
kėjai susibūrė laisvoje 
klausomoje Lietuvoj t 
metų sausio mėnesy,
kaip Vilniaus Šaulių Rinktinės 
Tautiniu Šokiu Ratelis, v

— nepri- 
1940-tų 

Vilniuje,

mijos ruoštame 
de” koncertavo programoje su 
geriausiais Paryžiaus meninin
kais, režisuojant filmų režisie
riui R. Dome, 78-niems genero
lams ir 5000-čiams karininkų

“Liberti para-

m

ŪS. B

ii

A-assa

vadovas

Ft

HS&
i
&ES-

MINDAUGAS LEKN1CKAS
L. T. M. Čiurlionio Ansamblio tautiniu šokiu

Os 

i 
K,

same krašte, šokių vadovė bu-(bei karių auditorijai. Koncerta
vo Jadvyga Kazlauskaitė. Vii- vo Baden-Badeno

T r'o t > T w w 4- xx w v • . — !   - I— — * XT L _ T

karališkoje
niaus Vytauto Didžiojo gi m na- operoje bei Kuhrhauso koncer

tų salėje. Stuttgarto operoje, 
Muencheno universiteto kon
certų salėje, Manheimo teatre, 

su to pat vardo vyrų choru ir Bayreutho senoje Wagnerio 1 1 1 • 1 • • .I... rr, . , . . _ .

zijos kūno kultūros mokytoja, 
šoko vienos merginos.

Koncertavo dažniausia kartu
i sa-

kanklių orkestru. Vilniuje ir vi-j Įėję, Triero karališkame teatre, 
Bolševikams Lietuvą okupa

vus. minėti trys meno jungi-;vus, minėti trys meno jungi-į 

iriai susibūrė i LTM Čiurlionio 
Ansambli. Tada susidarė miš
rios šokėjų poros ir jiems va-į 
dovavo: Marija Baronaitė. Elba' 
Ličkūnailė. Sofija Fleilžinskai-' 
tė ir Jonas Krukis. Iki 1911-tųi 
melų pavasario turėjo per 120; 
koncertų su Čiurlionio Ansamb-i 
liu ir atskirai, ne tik Lietuvos! 
didmiesčiuose, bet 
iriuose miesteliuose.

Ansambliui atsikūrus Aust'-i-j 
jos sostinėje Vienoje šokėjams' 
vadovavo vėl'Marija Baronaitė-j 
Grėbiiūnienė. Iki 1919-tų metų! 
pavasario persikėlimo į JA Vai- Į 
slybes, atliko apie 400 koncertui 

Austrijoje ir 
žymiausiose Europos 
salėse: Vienos Der grosse Kon- 
certbau.se — Mozart bei Schn-Į 
bert salėse, istorinėje 

susilaukė 
u nd Er 

įvertinimo ant žurnalo viršelio, 
kaip ypatingai žymaus 
Dalyvavo prancūzų I-o:

pilyje, kur 
šveicarų Sic

;r inažes-

Vokieti joje.! 
koncertų

I 'cdk i rch | 
pu’ka’is! 
žurnalo

’vykio. 
ios ar-.

Mečvs Aukš-

Hamburgo miesto teatre ir dau
gybėje garsių koncertinių salių, 
tiek Austrijoje, riek Vokietijo
je. Koncertavo 10-čiai Vokieti
jos universitetų ir dalyvavo 
penkiuose meno festivaliuose, 
kuriuose buvo įvertinti pirmai
siais. (Festivaliai vyko: Plo- 
chingene, Rotweily, Muenche- 
ne, Lubecke ir Baden-Baden).

1949-tų metų pavasarį, An
sambliui persikėlus į Clevelan- 
dą, šokėjams vadovavo: Aldona 
Valeišaitė, Vytautas Aukštuolis, 
Liūtas Sagys, Aldona Raulinai- 
tienė, Violeta Žilionytė su And
rium šembergu, 
tuolis.

1971 m. šokiams vadovaujant 
Mindaugui Leknickui su Jolita 
Kavaliūnaite ir talkininkaujant 
režisieriui Petrui Maželiui, 
lyvavo Čiurlionio Ansamblio 
gastolėse Pietų Amerikoje — 
Columbijoje ir Venezueloje, at
likdami 16 koncertų.

Dabar vadovauja Mindaugas 
Leknickas ir Petras Maželis.

1949-tų metų rudenį laimėjo 
pirmą vietą Tautinių šokių Fes
tivalyje — New York-Buffalo. 
Taip pat ilgus metus pirmavo 
Clevelando Tautybių Instituto 
ruošiamuose metiniuose tauti
nio meno festivaliuose.

Šioje šalyje koncertavo Car
negie Hali — New Yorke ir Lin
coln Center, Civic operoje — 
Chicagoje, Pbiladelphijoje ir 
.Hartfordo operose, Severanc 
Hall i Music Hall Clevelande, 
Music Hall — Detroite, Massy 
Hall ir Music Hall — Toronte 
ir t. t.

Dviem atvejais ABC televizija 
davė čiurlioniečių šokius spal
votoje televizijoje visiems J. A. 
Valstybėms. Kelis kartus šoko

Čiurlionio

a|

<- "■

PETRAS MAŽELIS

L. T. M. Č'urlionio Ansambl.o tautiniu šokiu vadovas

L. VAIČIŪNIENĖ

GRANDINĖLEI ATSINAUJINUS

Kuskinėli, —

batukus užlopys”, 
pa t vi r-

da-

(Tęsinys)

“Grandinėlės” 
judesiu, žingsniu, muzika, ske
petaitėmis, — mes pamatėme 
ir išgirdome kaip lenkų Ma
zurką. Daina: “Tancuice, val- 
cuice, bucikof nepsuice — Mani 
brata Kondrata, buciki podla- 
ta” •— “šokit, valcuokit, ba
tukų negadinkit, — turiu brolį 
Kodratą,
Kad tai yra mazurka, 
tino čia pt sėdįs lenkas.
niaus krašto lietuviai, 
čio.niškiai, žino, kad 
mazurka su tokia daina pla
čiai šokama sulenkėjusių lietu
vių kaimuose.

Nors šio šokio vardas būtų 
parašytas lietuviškas, skepeti- 
nis, vis riek šokis nebūtų lie
tuviškas, kaip ir Lezginka, pa 
vadinta Lezdinėle ir tt. Kaip 
kai kas (nuvykęs matė, anek
suotoje Lietuvoje, 
pašoktas 1970 m. su raudono
mis “kuskelėmis’’.

Pakrėstinis. Kaip programo
je rašoma, vienas iš rugiapjū
tės pabaigtuvių papročių šokis 
— dulkių nusikratymo.
6 poros mergaičių 
kais. Darbo drabužiai, 
do. tie patys, kaip prieš atsi
naujinimą . Mergaičių šviesiai 
mėlyni, trumpi, lygūs, atrodo 

sijonukai, 
trumpomis rankovėmis marš- 

ant pečių, skėpetai- 
Berniukai vienarškiniai, 

su šiaudinėmis skrybėlėmis...
Rugiapjūtės pabaigtuvinių 

gražių apeigų dar nesame už
miršę. Žinome, kad jų iškil
mingiausia, meniškiausia dalis 
yra iš lauko pareituvės ir šei
mininko sutiktuvės.

Truputį “nelogiška”, 
kad dulkių nusikraty-

perkeliniai

kinaičiai, 
tės.

seklu,

žino,

Vil- 
šven- 
tokia

Kuskinėlis

Šoko 
su berniu- 

atro-

balti,

nenuo

Clevelando televizijos progra
mose.

Pereitų metų liepos mėnesi 
Pietų Amerikoje, Columbijoje 
ir Venezueloje Čiurlionio An
samblio programa televizijoje 
buvo nufilmuota ir Venezuela! 
davė |x> valandos programą kas 
vakarą per visą savaitę.

šokių repeticijos vyksta
— Čiurlionio

sa
vuose — Čiurlionio namuose. 
Repeticijų metu šokių muziką 
groja akordeonu Romas Zylė, 
o koncertų metu — Čiurlionio 
Ansamblio Choras, Kanklių or
kestras ir tautinių 
instrumentų orkestras. Kanklių 
orkestrui vadovauja Ona Mi
kulskienė, o tautinių pučiamųjų 
instrumentų orkestrui — An
samblio chormeisteris Rytas 
Babickas.

pučiamųjų

šoko pomo tokį šokį, išeina, 
iškilmingų, čia neparodyti] pa- 

vaišiųrėjusios talkos apeigų, 
stalo, po geltono apynėlio.

Duktė viena namie liko
Tema, libretas, paimta iš pa

juokiamos dainos, atrodo, 
lesniųjų laikų, Vilkaviškio 
apskr. dainuojama taip “Tėvas 
su motina savo — da tiktai da, 
į veseilę išvažiavo — da tiktai Įkių varijantų. 
da,__ da toliau, da bus gra-

nos šokėjos 
spalvos, kilos — žalias, 
•čios alyvinio 
nas. 
įdugną, 
vienodi. Sijonai apyplačiais iš
ilginiais dryžiais gali būti tie 
•patys ir zanavykių ir kapsiu. 
Prie vieno trejeto sijonų pridė- 

tur būt, norėtas pa- jus kapsišką ilgą kikliką, tam
sią, kapsiškais raštais priejuos 
tęr ant galvos pakalkę, būtų 
puikus kapsiu tautinis rūbas. 
Prie kito trejeto pridėjos tam
sią, turtingą tulpių raštais prie
juostę, ant galvos piniką, bū
tų puikus zanavykiškas tauti
nis rūbas.

(Bus daugiau)

4

ve-
laikų, Šoka gudas ir poliakąs,

V' -

Yra Krakoveko dainos ir kito- .

šį, sakytume, tokį montažą

SKAITYK IR KlTAiA -ATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 
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Bridge 
over troubled

It’s easy to forjet that eme^mdes 
Jo haf^ea. And when there is. a 
crisi% yon’s need a Best egg to &H 
badcoa.

The PaynS Savings Pfaa is oae of
the easiest ways to make sure you’ve 
something saved fcr when yon need

the Payroll Savings Plan where you 
worit, aa amonat you designate "wffl 
be set aside front each paycheek and 
invested m U.S. Savings Bonds. It’s
aa effortless wy to bu3d op a- 
Tcscrvc*

And now there’s a taras interest 
rate on all U-S. Savings Bonds—for 
£ Bonds, Sįffb when held to matu
rity of S yean, 10 months (4% the 
first year). That extra payable
a* a taras at maturity, applies to all

Bonds ifisacd since Jsrt į . 
<—

*2 cider Bonds.
Let’s hope there are no tumbled 

waters m year future. But remember,
emergencies don’t always happen to
the other guys.

A- y- į - r .
trepha tfcm.W.»«fal,įįTqįį; f K, »
oįrf M tok W. T« te

wde-prioe. AM ehrm------
Mm,w i

Take stock in America.
Now Bonds pay a bonus at maturity.

US. rwg pay for t
hteprawerf M « pwMlc T>«
nil»*i t ei U-r TrMMwy art TW AdMhrtg G-aaoL

NAUJIENOS
1739 So. Halstcd Street Chicago, Ill 60608

2 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— MONDAY, JUNE 19, 1972
•W*.

SEKMADIENIO POPIETĖ SU 
PETRONĖLE ORINTAITĖ

kai, Urviniai, Barzdai ir kiti vie-

siteto profesūros tarpe.
juos kur galas — visi prisimini
muose sukilo gyvi, nors kai ku
rių jų ir nepažinau, su gyvais 
neteko pasimatyti.

Štai Vincas Krėvė Mickevi
čius, Putinas Mykolaitis ir ki
ti, su kuriais kai kada pasima- 

Dabar P. Orintaitėtydavau.
juos prikėlė iš mirusių, ir buvo 
smagu ir jauku su jais nors 
trumpam knygos lapuose pabu
voti. čia nieko neprikiši, nepri
dėsi, ne atimsi. • Vjsi buvusieji 
jų studentai, kas perskaitė ar 
perskaitys apie juos toje kny
goje, pasakys tą patį.

O štai aš pats liepalotų Me
dynuose. Ir nustebau, kur aš 
esu? Ar nesuklydau? Ar ne žal- 
vėdariuose? Gal autorė vieton 
žalvėdariai parašė Liepalotai. 
Kaimynystėj, apsirikti lengva. 
Juo labiau, kad ir žalvėdarių so
dybos taip pat medynuose sken
di. Tie patys darbštieji ūkinin
kai, kuriems žemės ūkio darbai 
gyvenimo prasmė ir. esmė, kar
tu jie ir išminties skatintojai. 
Ir Žalvėdarių sumanusis ir darbš
tusis ūkininkas taip pat rūpinosi 
savo vaikų ateitimi, jų išmoks
linimu. štai iš Žalvėdarių kai
mo išėjo trys kunigai. Tarp jų 
Adomas Skeltys, saleziečių auk
lėtinis, bene pirmasis ir kartu tų 
pačių saleziečių įkūrėjas Lietu
voje. O antras salezietis Birbilas, 
taip pat iš kaimyninio Urvinių 
kaimo kilęs. Su vienu ir kitu 
Griškabūdžio mokykloje mokė
mės, subatvakariais pėsčiomis 
bėgdavome pas tėvus. Be to, 
taip pat iš Žalvėdarių buvo kilęs 
Dotnavos žemės Ūkio akademi
jos rektorius, Sibiro kankinys 
dr. prof. Vincas Vilkaitis. O 
juk taip pat zanavykas ir vys
kupas Staugaitis.

Taigi, ne tik esama ar buvo 
panašumo tarp Liepalotų ir Žal
vėdarių, tokie pat buvo ir Tupi-

tės būtų buvę teisingai aprašy
ti, jų pavadinimus sukeitus.

Taip pat ir žalvėdariuose iš 
daugelio kaimo pramogų buvo ir 
kalėdojimas. Juk zanav/kai ne 
iš kelmo spirti. Ir tų buvusių 
kalėdoj imi] metu būta išdaigų. 
Jei klebonėlis ir kunigėlis kuo | 
nusikalto, tai vieton kalėdinių 
dovanų — dešrų Įbrukdavo pan
čius į sūrmaišį gerokai Įvynio
jus. žinai, zanavykas ne iš pės-

nagerbti, artimui apie tai primin
ti.

Ir visa tai buvo daroma ne 
kerštui, ne pykčiui, bet gerai 
nuotaikai sukelti, nosies aukštyn 
neriesti...

Anot mano motinos brolio 
Adomo Ambrozaičio — seniai, 
o seniai tos žemės buvo apžėlu
sios neišbrendamais miškais. 
Gyventojų būta retai. Vieni tų 
miškų gelmėse tupėjo, vėliau 
buvo Tupikais praminti. Urvi
niai miškų pakraščiuose urvuose 
gyveno. Jiems ir Urvinių var
das teko, žalvėdariai jau veik 
laukininkais tapo iš želvų pin
tis nėrė, tai ir praminti Žalvėda- 
riais. Gi čia pat žėlė reto aukš
čio ir grožio liepos. Ir to ploto 
gyventojų sodybos pradėta va
dinti Liepalotai. Visų Zanavi- 
kijos kainų kilmės čia neišpasa
kosi.

P. Orintaitė gerą ir gražų dar
bą atliko, Įamžindama Į mūsų 
raštiją Liepalotų Medynus ir tų 
medynų mylėtojus, zanavykų 
darbščiuosius ūkininkus.

Taigi, beskaitant Liepalotų 
Medynuose, nepasijutau, kaip 
ūmai prabėgo laikas ir buvo gai
la tą knygą užversti. Darganos 
dingo ir savijauta pragiedrėjo.

Bet štai dar kas

j

VASARRIO ŠEŠIOLIKTOS GIMNAZIJA 
PAGERBĖ GERADARĮ KUN. B. SUGINTA
Vokietijos Liet. B-nės biule

tenyje “Informacijos” 'birželio 
15 d. aprašoma Romuvos salėje 
įvykusi akademija Vasario 16 
Gimnazijos didžiajam gerada
riui kun. Benediktui Sugintai 
pagerbti.

“Š. m. gegužės 11 pamaldomis 
ir akademija Vasario 16 gimna
zija paminėjo ir pagerbė didįjį 
savo geradarį ir rėmėją kun. Be
nediktą Sugintą, mirusį balan
džio 20 Čikagoje.

Šv. mišias Viešpaties dangun 
žengimo šventėje 10:30 vai.

Lietuviai Vokietijoje i
Lietuviai Lietuvos vokiečiu 

šventėje
Birželio 3 Lietuvos vokiečiu

Ilgą laiką jaučiaus nesmagiai, 
net lyg nusikaltėliu, nepaminė
jęs Petronėlės Orintaitės Liepa
lotų Medynuose. Jau veik pus
mečiui praslinkus, štai šiomis 
dienomis gaunu Balės Vaivory- 
tės sueiliuotą Lietuva Graži Tė
vynė. ši 44 puslapių gražiai, net 
prabangiai, išleista knyga Litu- 
ani Don Bosco Romoje ir skirtą 
jaunimo bibliotekai. Ją man P.

SAVE AT ^SUREJP

Mutual Federal
Savings and Loan

Peter Kazanauskas, President

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608
■ Phone 847-7747

6%
Per Annum

Orintaitė-Janutienė tokiu Įrašu 
atsiuntė: “Gerbiamam Visuo
menininkui, spaudos darbinin
kui, mano “mielajam” kaimynui 
Jonui Vilkaičiui. Autorė Bale 
Vaivorytė”. Beje, su P. Orin
taitė mudu nepažįstami, nesusi
tikę, bet vienas kitą žinome.

Taigi, toji dovanėlė paskatino 
būtinai imtis parašyti apie Lie
palotų Medynuose apybrėžą ir 
savo sąžine nuraminti ir dėl sa
vo apsileidimo.

Lietuva Graži Tėvynė — kny
goje sklandžiai sueiliuoti mūsų 
tautos nueiti keliai. Skaitai ir 
pasijungti, lyg esąs jaunųjų tar
pe, ypač dabar, kai prieš akis 
Antrasis pasaulio lietuvių jau
nimo suvažiavimas. Gal ne vis
ką jaunieji supras, bet akyles
ni, smalsesnį skaitytoją ta kny
ga paskatins giliau pažinti mū
sų tautos praeitį ir ateities vil
tis. štai pranašingas posmelis:

Sprogsta pumpuras alyvų — 
saulę kels aušrotas rytas, 
per pasaulį daugel mylių — 
grįžta Vilniun Baltas Vytis!

Prasmingai pasakyta, ir sve
tur augąs jaunuolis susimąs
tys, kada grįš Vilniun Baltas 
Vytis ir kas jį iš Lietuvos sos
tinės išgujo?

Tai vertinga jaunimui knyga, 
gražiai išleista ir įdomiais pie
šiniais padabinta. Tokios puoš
nios ir turiningos knygos labai 
reikėjo mūsų jaunimui.

Petronėlė Orintaitė. Liepalo
tų Medynuose, apybraižos, Nidos 
Knygų Klubo leidinys, Nr. 82, 
1972. Kaina — 3 dol.

Bale Vaivorytė — Lietuva 
Graži Tėvynė, Jaunimo Bibliote
ka. Lituani Don Bosco, Via Co- 
lono 2 00044 Franscati-Roma- 
Italia.

c
Hūttenfeldo kaimo bažnytėlėje 
koncelebravo tėv. Alf. Bernato
nis su kun.. Br. Liubinu ir kun. ‘ koncertus kas savaitę tęsis iki 
V. Damijonaičiu. Pamokslą pa
sakė tėv. Alf. Bernatonis, ap
žvelgdamas velionio nueitą ke
lią ir atliktus svarbiausius dar
bus. Giedojo gimnazijos moki
nių choras.

Akademija Įvyko Romuvos 
pilies salėje, papuoštoje dideliu 
velionio paveikslu, pieštu dail. 
A. Krivicko. Paskaitą apie kun. 
Sugintą skaitė gimnazijos direk
torius V. Natkevičius, M. A. Pir
miausia pateikė pluoštą biogra
finių žinių. (Velionio biografi
ja plačiai buvo pateikta Naujie-

GRANT PARKO 
SIMFONINIAI

• KONCERTAI
Viešieji simfoniniai koncertai

Grant Parke prasidės šio birželio ir Walton. Solistai: Elsa Char
leston soprano, Dennis Sinclair 
tenoras ir Arnold Vokietaitis, 
bosas-baritonas.

Rugpjūčio mėnesio programos 
santrauka vėliau.

Į tracht mažojoj 
i rė šventės organizatorė skyriaus 
; pirmininkė Maria 

baigusi 
gimnaziją, 

Sveikinimo žodį tarė 
jungos pirminiu 
vykęs iš Hannoverio. Paskaitą 
skaitė Dr. Mauruschat, gyvenas 
Weilerbache, netoli Kaiserslau
tern©. Jis kalbėjo apie vokiečių 

nes Concertantes ir kt. Solistas. santykius su lietuviais istorijos 
RaRmon De Los Reyes ir ispanų ! -ėgyje, ypatingai išryškinda- 
šokikai. Imas 1941 metų repatriacijos

Trečiadienį ir penktadienį lie- j hnkybes. 
...

overtiura, Rodrigo; Concierto ir čiūtė lietuviškai padeklamavo 
Sibelius simfonija No. 2. Solis- Putino-Mykolaičio “Martuos va
tas Christopher Parkening.

šeštadienį ir sekmadieni lie
pos 2'2 ir 13 d. Schuberto simfo
nija No. 6, Schubert-Liszt: Fan
tazija “Wanderer” ir Strausso: 
Heldenleben.

Trečiadienį liepos 26 d. pro
grama iš Wagnerio “Dievų su
temų”, šostakovičiaus simfoni
ja No. 9, Verdi iš II Trovatore 
ir Kaukių baliaus ir Čaikovskio 
Francesca da Rimini. 
Christine West-Robbins.

šeštadienį ir sekmadienį lie
pos 29 ir 30 programa iš Falla

:o”, Ralph Gass pagrojo melodi
kos instrumentu, o mokyt. E. 
-auliukonytės vadovaujamaa ir 
jos pačios akordeonai palydima 
Vasario 16 gimnazijos tautinių 
šokių grupė pašoko pasisveiki
namo šokį Ketvirtainį, mergai
čių darbo šokį Linelį ir džiaugs
mo šokį Gyvatarą. šokius lietu
viškai ir vokiškai pranešinėjo 
Kr. Zutautaitė. Po to sekė loteri
ja ir linkmoji dalis su bendrais 
šokiais. Vokietijos LB Valdy
bai minėjime atstovavo jos vi
cepirmininkas kun. Br. Liubinas.

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU 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 

derį tokiu adresu:
or-

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Hl. 60608
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SLA SUSIVIENIJIMAS
METUVIŲ
AMERIKOJE
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SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuviu visuomenei ir išmokėjo dau 
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS doleriu savo apdraus

<T.A

rugsėjo 1 d.

Koncertų programos
Trečiadienį ir penktadienį bir

želio 28 ir 30 d.: “Romėnų kar
navalas”, overtiura, Berlioz; to
liau arijos iš Mozarto, Rossini, 
Colgrass, Meyerberio ir Brahms 
simfonija No. 4. Dirigentas Irwin 
Hoffman; baritonas Julian Pa
trick.

šeštadienį ir sekmadienį lie
pos 1 ir 2 d. Mahlero simfonijos 
No. 5 adagietto, Čaikovskio “Ro
meo ir Julija” overtiura ir. gaba-

nose, dėlto čia nebekartojama). lai iš Coplando ir Bernsteino.
Trečiadienį ir penktadienį lie

pos 5 ir 7 d. programa iš Debus
sy, Goldmark ir Hindemith. Vio- 
linistas Zvi Zeitlin.

šeštadienį ir sekmadieni lie
pos 8 ir 9 d. programa Ameri
can Sound. Solistė Sylvia Coo
per.

Trečiadienį ir penktadieni lie
pos 12 ir 14 d. Purcell: Chano- 
ny; Saint Saens: Violin concer
to No. 3 ir Prokofievo simfoni
ja No. 6. Violinistas Charles Te- 
ger.

šeštadienį ir sekmadienį liepos 
15 ir 16 d. Turiną; Sinfonia 
Sevillana; Ginastera: Variacio-

gyveno

Natkevičius savo kalbą baigė 
pareikšdamas, kad velionis kun. 
Benediktas Sugintas 
mūsų gimnazijos reikalais. Pa
skutinėmis savo gyvenimo die
nomis jis buvo paliegęs ir jo są
monė apsiblaususi, betgi palietus 
gimnazijos reikalus, jo akys ir 
protas sušvisdavo, š. m. balan
džio 7 jis pajėgė ateiti Į rėmėjų 
susirinkimą Jaunimo centre Či
kagoje ir priimti gimnazijos do
vaną — mokinių išaustą juostą 
— bei už ją padėkoti. Iš džiaugs
mo jis šoko, kai “Gajos” korpo
racijos gydytojų susirinkimas 
paskyrė 1,500 dolerių bendra
bučio statybai. Tai buvo atsi
sveikinimo šokis...

Per 22 metus kun. B. Sugin- Jį 
tas lietuvių švietimo Įstaigoms 
surinko 213,000 dolerių. Lietu
vių šalpos istorija didesnio ge
radario nežino. Mes turėtume 
jo niekados neužmiršti.

Velionis pagerb-as atsistoji
mu ir tylos minute.

Po paskaitos kun. J. Dėdinas 
parodė iškarpas savo susukto 
filmo apie kun. B. Suginto lan
kymąsi Vasario 16 gimnazijoj. 
Ekrane žiūrovai stebėjo garbin
gojo svečio atvykimą Į Romuvą, 
iškilmingą jo sutikimą, pagerbi
mą pilies salėje kalbomis ir tau
tiniais šokiais, dovanų Įteikimą, 
apžiūrėjimą mokinių bendrabu-

Girdėjo jį kalbantis su
moksleiviais, jo pamokančius 
žodžius, matė pasitenkinimo sa
vo darbo vaisiais šypseną ant to 
dvasia ir kūnu milžino vyro vei
do. Tai buvo jam geriausias at
pildas už sunkų darbą ir paska
tinimas pratęsti jį iki mirties.

čio.

Koncertas Marquette 
Parke

Chicagos Parkų Distriktas 
skelbia, kad ateinančią Liepos 4 
dieną keliose Chicagos vietose 
bus duodami vieši koncertai. Vie
nas toks koncertas įvyks tą die
na Marquette Parke, adresu 
7600 S. Kedzie avenue. Progra
moje visa eilė muzikinių daly
kų, pradedant The Star Spangled 
Banner, baigiant maršais ir pol
komis. Norintieji informacijų 
prašomi kreiptis į Ann Higgins 
telefonu 427-5252 Ext. 433.

RTZNTFRTai. kuhtr garsinasi
<NAU^Evncr*’ — TT7RT GERIAUSIĄ

pasisekimą biznyje
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Hems nariams
didžiausia lietuviu fratpmalinė organizacija duoda qyv 
bes apdrauda ir ligoje pašalpa, kun yra pigi nes SUSTVTF 
NTJTMAS neieško pelno, n teikia patarnavimus savitarpine* 
pagalbos pagrindu

- jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu kapitale 
tad io apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti ivairiu klasių reikalingiausias aodraudas nuo
iki $10.000 00

- Jaunimui duoda gera Taupomąja Apdrauda 
surance, 1 
ioms ir gyvenimo pradžiai.
duoda VAIKAMS ir iaunuoliams labai pigia TERM apdrauda 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

- AKCTOENTALfc APDRAUPA naudinga visokio amžiaus asme 
nims. rekomenduniama lietuvišku KLUBU ir draugijų na
riams. Už $1,000 00 akcidentalė* apdraudos mokestis $2.00 
i metus
kuopos vra daugumoje lietuviu kolonijų ___
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSTVTENT.TTM’

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysite

duoda
I
II
iI
Į
i

t i~____ “ . _ __________ ' f Endowment In
kad Jaunuolis gautu pinigus aukštojo mokslo studi

F

Krpinkitės f lninn> 
darbut

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET. NEW YORK. N. Y. 10001

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

UN1VEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

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

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIV

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.

SAVINGS & LOAiN ASSOCIATION 
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 6060>

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ. TURINTI DIDELES 4TSARGAS 
įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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APIE SENBUVIUS RUSUS 
IR KITUS

Kas tas senbuvis? Reikia 
manyti, šis žodis bus atėjęs su 
komunistine vergija. “Dabar
tinės lietuvių kalbos žodyne” 
senbuvis paaiškinamas kaip se- 
nakarys.

Imkime “Mažąją Lietuvišką
ją Tarybinę Enciklopediją”. 
Ten ties rusų kalba skaitome: 

“Dab. Lietuvos teritorijoje 
nuo seno gyveno rusų. Jie at
sikėlė dar 14 — 16 a. iš rusiškų

$11.00 Orderiu kartu su užsakymu.

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

Lietuvos D. Kun-stės sričių, iš 
Novgorodo, Pskovo, Tverės ir 
kt. rusų žemių. Po 1667 pro- 
voslavų bažnyčios reformos į

Lietuvą persikėlė daug senti
kių”.

Ir kaip jie neutraliai, sakyk, 
kone planingai toliau Enciklo^ 
pedijoje dėstoma:

“Nemaža rusų Lietuvoje pa 
stoviai apsigyveno 19 a.“.

Nebuvo nei ginkluotų įsiver
žimų, nebtivo okupacijos, ne
buvo, sakyk, sukilimų, bet ra
mių ramiausia “rusai apsigy
veno” ir Lt

Dar aiškinama:
Šiuo metu daugiausia senbu

vių rusų gyvena Zarasų, Jona
vos, Vilniaus ir Švenčionių ra
jonuose, kur nemaža rusiškų 
kaimų”.

Nori patirti žinių šaltinius
Kai Amerikos užsienio agentūros pranešė žinią apie 

Romo Kalantos susideginimą ir sovietų polocijos išpro
vokuotas riaušes Kaune laidotuvių dieną, tai Maskvoje 
labai smarkiai zujo sovietų slaptos ir viešos policijos agen
tai. Jie klausinėjo Amerikos korespondentus, iš kur jie 
patyrė žinią apie Kalantos susideginimą ir policininko 
nuduobimą. Sovietų policijai ne tiek rūpėjo Kalantos mir
tis, kiek žinių šaltiniai. Jie norėjo patirti, kas tą žinią 
paruošė, bet dar svarbiau jiems buvo sužinoti, kaip ta ži
nia pasiekė Maskvoje gyvenančius užsienio kores
pondentus.

Romas Kalanta susidegino geg. 14 dienos vakarą. Jis 
mirė geg. 15 dieną. Okupacinė sovietų valdžia ėmėsi visų 
priemonių, kad žinios apie Kalantos protesto mirtį nie
kas nežinotų. Jie iš anksto paruošė kelių gydytojų komu
nikatą, jie apklausinėjo Kaune gyvenusią Kalantos moti
ną, jie įsakė spaudai neskelbti, o vis dėlto Maskvoje gy-1 
venančius užsieniečius žinia pasiekė. Žinia buvo patik
rinta ir pasiųsta didiesiems laisvojo pasaulio laikraščiams. 
Kalantos susideginimas rusams buvo labai nemalonus 
dalykas, nes jis įvyko Kremliaus konferencijos išvakarė
se. Sovietų Sąjungos valdovai norėjo sudaryti Įspūdi, kad 
didelė gyventojų dauguma, Įskaitant net ir rusų paverg
tas tautas, yra patenkinti “komunistine santvarka”. 
Svarbu, kad pasaulyje būtų taika ir pavyktų Brežnevui 
susitarti su laukiamu prezidentu Niksonu.

Kalantos mirties ir Kaune okupanto išprovokuotų 
Tiaušių nepavyko paslėptu Tuo tarpu nežinome, ar sovie
tų policijai pavyko išaiškinti, kaip tos žinios pasiekė Mas
kvą. Atrodo, kad ne. Sovietų propagandos agentūros 
skelbė, kad Kaune buvo suimti tiktai trys “neaiškūs cha
rakteriai”, kuriems buvo duota po 15 dienų kalėjimo. 
Tuo tarpu tie patys užsienio žinių agentūrų koresponden
tai pranešė, kad Kaune buvo suimti keli šimtai jaunuo
lių, o 200 suimtųjų sudarytos bylos.

Chicagos komunistinę Vilnį redaguojantis S. J. Jo- 
kubka panoro sužinoti, iš kur Naujienos gauna tokias 
tikslias žinias apie rusų okupuotą Lietuvą. Pradėjęs be 
pagrindo kabinėtis prie lietuvių socialistų demokratų, 
apie Naujienas jis šitaip parašė:

“Naujienų redaktoriai mums nėra jokie “smart” 
vyrai, bet dėl “žinios”, kad geg. 28 dieną Varėnoje 
susidedegino lietuvis jaunuolis, tenka apie Naujienų 
redaktorius pagalvoti. Jie šią žinią savo laikraščio 
vedamajame paskelbė birželio 12 d. Tuo tarpu mėgs
tanti sensacijas komercinė spauda, turinti tobuliau

sias susisiekimo priemones, paskelbė tik po poros 
dienų — birželio 14-ąją. Na ir ar nėra ko pagalvoti, 
iš kur Naujienos galėjo daug anksčiau “sužinoti”! 
Bet mes vistiek nemanome, kad Naujienos paleido 
šią “antį” (Vilnis, 1972 m. birž. 17 d., 1 psl.).
Kaip Maskvos policininkams rūpėjo patirti, iš kur 

užsienio korespondentai gavo žinią apie Kaune susidegi
nusį jaunuolį, taip ir Jokubkai rūpi patirti, iš kur Nau
jienos galėjo sužinoti apie Varėnoje susideginusį jaunuo
lį. Kad Jokubkos apetitas būtų didesnis, tai jam pasaky
sime, kad apie Varėnoje protestavusį ir nusižudžiusį jau
nuolį žinia jau pasiekė Naujienas birž. 10 dieną. Įžangi
niame ji buvo duota birž. 12 d., bet redakciją ji pasiekė 
dviem dienom anksčiau. Sekmadienį Naujienos neišeina, 
todėl žinia pateko tiktai į pirmadienio laidą. Kada žinią 
gavome — Jokubkai pasakome, bet žinios šaltinių jam 
jau nesakysime. Nežinome, kuriais sumetimais Jokubka 
nori patirti, iš kur Naujienos gauna žinias. • Ar tik nebus 
tie patys sumetimai, kuriais ir Maskvoje policija klausi
nėjo korespondentus, kaip jie tą žinią gavo. Svarbu, kad 
žinia tikra.

Jokubka nori išaiškinti, iš kur žinią gavome, bet tos 
pačios žinios, kad ir suvėluotos, savo skaitytojams jis ne
pranešė. Jokubka pripažįsta, kad Naujienose paskelbta 
žinia apie jaunuolio suisdeginimą Varėnoje nėra spaudos 
“antis”, bet platesnių žinių jis skaitytojams neduoda. Vil
nį žymiai didesnis žmonių skaičius skaitytų, jeigu jis ap
rašytų, kodėl ir kaip Varėnoje susidegino jaunas žmogus. 
Kalanta paskelbtas pamišėliu, bet Varėnoje nuo komu
nistų partijos centro nušokusį jaunuolį negalima vadinti 
pamišėliu. Jis galėtų aprašyti, kodėl so vietų'policija ap
supo visą keturaukštį mūrą. Dar būtų geriau, jei papasa
kotų, kodėl sovietų policija, jaunuoliui susideginus, apsu
po visą Varėną, teisingiau, abi Varėnas, ir tardė kiekvie
ną gyventoją.

Apie Kaune vykusias riaušes žodis kitas buvo pami
nėtas Kaune leidžiamajame komunistinėje Tiesoje ir per 
radiją, bet okupuotoje Lietuvoje niekas, išskyrus policiją 
ir valdovus, nieko nežino apie Varėnoje lietuvių pareikš
tus protestus ir kito lietuvio užsidegimą ir.mišokimą nuo 
dabartinio komunistų centro namo. (Namą statė lietuviai 
patriotai, bet rusams atėjus jis buvo konfiskuotas ir pa
verstas komunistų partijos centru). Okupantas Jokubka 
pasitiki, kelias savaites jį ten vaišino pavergtų lietuvių 
sąskaiton, jis galėtų gauti tikslesnių žinių apie įvykius 
Varėnuoje. Žinia būtų pavėluota, bet mes ją skaitytume. 
Jeigu jis to nepadarys, tai netolimoje ateityje Naujienoms 
teks informuoti lietuvius ir apie tragediją rusų okupuo
toje Varėnoje. v

Pasidairykime iš arčiau, kaip 
rusai “Į senbuvius*’ ėjo. Čia 
komunistinės enciklopedijos 
dvi vietovės netoliese mano 
tėviškės ir iš seno pažįstamos:

“KaČergiškė — kaimas Igna
linos rajone, prie Ignalinos — 
Vidžių kelio, 1 km. į vakarus 
nuo Dysnos upės”.

Enciklopedija nerašo, kad 
ties Kaeėrgiške 1831 m. įvyko 
sukilėlių ir kazokų mūšis. Kai 
viskas “aprimo”, iš Dysnų dva
ro kazokai nusipelnę gavo ūke
lius. Tai buvo caro atsilygini
mas savo tarnams. Taip ir su
sikūrė Izabelinos vietovė. Te
gu toliau kalba enciklopedija:

“(Izabelina) 11 km į šiaurę 
nuo Mielagėnų, prie Naujojo 
Daugėliškio — Tverečiaus ke
lio 2 km. nuo BPSR (Gudijos) 
sienos, 193 gyv. Lenkų okupa
cijos metais Izabelinoje veikė 
pogrindinė komunistinė kuo
pelė. Vok. faš. okupacijos me
tais žuvo 8 kaimo gyventojai 
partizanai: A. Trupkinas, A. 
Sukovas, E. Lisovas, D. Spęr- 
nas, T. Spornas, F. Rebiatniko- 
vas ir kt.”.

Komunistinei baudžiavai su
grįžus, Lietuvos Partizanų teis
mo sprendimu ir kovose žuvo 
dar 14 rusų stribų (skaityk: 
Kremliaus budelių).

1939 m. artėjant bolševikų 
okupacijai Izabelinos rusai rai
ti lakstė pasitikti bolševikų. Jie 
juos pasitiko Vidžiuose, Dau
gėlišky, Dūkšte. ,

Enciklopediją papildant pri- 
durtina, kad Izabelinos rusai 
lenkų okupacijos metais naudo
ta kaip ginklas, nukreiptas prieš 
sąmoningus ir susiorganizavu
sius lietuvius. Kai lenkai poli
cininkai niekaip kitaip neišma
nė suardyti lietuviškų geguži
nių ar vaidinimų, tada prasidė
davo muštynės, o kai muštynės, 
tada policija susirinkimus ar 
vaidinimus įsakydavo nu
traukti.

Izabelinos rusai ypatingai 
veikė, kai 1940 m. prasidėjo va
dinamoji repatriacija, tiksliau: 
paruošimas Vidžių, Tverečiaus, 
Mielagėnų ir kt. apylinkių lie
tuviai žemdirbiai, Maskvai lei
džiant (tiksliau: provokuojant), 
galėjo “išsikelti” į “tarybinę” 
Lietuvą.

Dar priedas: Kai 1938 m. kilo 
Dysnų ežero lietuvių žvejų strei
kas, streiklaužiais dirbti pasi
siūlė iš Izabelinos, Spornas ir 
kt.

Izabelina minėtina kaip “pir
moji perėjusi į Maskvos tipo 
žemės ūki. To Enciklopedija 
nemini. Mat, 'senbuvis (skai
tyk: rusas), buvo linkęs vado
vauti, bet ne dirbti.

II.
“Literatūroj ir Mene” mini-

jie įsikūrė okupuotuose kraš
tuose).

“Lenino kolūkiui Anatoli
jus Goborovas vadovauja aš
tuoniolikti metai, prieš. tai, 
minėjome, jam teko gelbėti 
dar du kolūkius. Į tų. postų 
jis atėjo iš komjaunimo dar
bo, o į komjaunimu — iš če
kisto šeimos, kurios galva, 
Anatolijaus tėvas, keturiasde
šimtaisiais metais buvo ko

mandiruotas iš Baltarusijos 
padėti jaunai Lietuvos Tary
bų valdžiai”.
Padėti?! Tegu rastas rauna 

tokių “pagalbą” ...
Bėję, Anatolijaus Goborovo 

sūnus “pernai baigęs Kaune 
akademijų” dabar dirba greti
mam kolūky agronomu.

Kas čia pridurtina?
J. Cicėnas

LAISVĖS, LAISVĖS

m a tokia nauja rusų “senbu
vių” .gamyba:

(Po II Pasaulinio karo daug 
* kareivių rusų “negrįžo” namo,

Sekminių dieną įvairiausiais 
kanalais visame pasaulyje pa
sklido Lietuvos jaunimo laisvės 
šauksmas. Romas Kalanta, pa
aukojęs savo jauną gyvybę ant 
ligi dangaus liepsnojančio lais
vės aukuro, iššaukė nerimą ne 
tik laisvės neišgyvenusiame pa
vergtosios Lietuvos jaunime, ku
riam numalšinti okupantas bu
vo priverstas atgabenti parašiu
tininkus net iš Azijos, nes Kau
ne stovinčiais savo daliniais ne
galėjo pasitikėti, bet sunerimo 
ir patogiai snaudžianti laisvųjų 
žmonių sąžinė. Bent trumpam 
momentui vėl pamatė kiekvie
nas, kas ne aklas, tikrąjį komu
nizmo veidą. Tiesą pasakius, 
daug kam tai labai netiko į jų 
susikurtą taiką mylinčio ir jos 
siekiančio sovieto paveikslą, tad 
momentui užsikimšę ausis ir už
merkę .akis jie ir toliau garbina 
“taikiai sugyventi trošktančius” 
komunistų vadus.

Kai kurioje vokiečių spaudoje 
pasigedome atitinkamo šių kru
vinųjų įvykių paminėjimo ir de
ramo jų įvertinimo. Deja, net 
vienas kitas Vokietijos lietuvis 
nepajėgė surasti palankaus žo
džio tėvynėje už laisvę kovojan
čių adresu, o tik reiškė bailų su
sirūpinimą, kad asmeniškai ma
lonios turistinės kelionės į Vil
nių vėl pasunkėsiančios.

Nebloga priemonė nuotaikoms 
ištirti yra parašai ant jaunimo 
prašymo Jungtinių Tautų gene
raliniam sekretoriui Kurt Wald- 
heimui. Kai iš vienos pusės net 
svetimtaučiai palankiai ir uoliai 
jungiasi į šį mūsų jaunimo va
jų, siekiantį atkreipti laisvojo 
pasaulio dėmesį į lietuvių tautai 
padarytą ir tebedaromą skriau
dą, į prigimtinių žmogaus tei
sių laužymą sovietų okupuotoje 
Lietuvoje, tai iš kitos pusės at
siranda tautiečių, nesutinkančių 
padėti nė savo parašo po šiuo 
prašymu. Atrodo, nenori užsi
kirsti sau kelio į Vilnių, o gal 
ir dar daugiau...

Sovietinio okupanto reagavi
mas į Romo Kalantos auką ne
buvo nelauktas. Karinė jėga 
yra komunistinių rusų pirmoji 
ir patikimiausioji priemonė nu
malšinti žmonių laisvės trošku
liui. Juk ne kitaip elgėsi ir stali
niniai okupantai didvyriškaisiais 
partizaninių kovų laikais tuoj po 
antrojo pasaulinio karo. Naujes-

nioji priemonė yra apšaukti be
pročiais režimui nepalankius as
menis. Taip atsitiko su eile 
maištaujančių rašytojų Sovie
to joj e. Pav., rašytojas Bukovs- 
ki ir eilė kitų buvo iš karto už
daryti ne į kalėjimus, bet į be
protnamius. Į beprotnamį buvo 
norėta uždaryti ir Simą Kudirką 
po jo nepasisekusio šuolio į lais
vę. Bepročiu dabar bandomas 
apšaukti ir dvidešimtmetis Ro
mas Kalanta, nepaisant, kad jis 
buvo ne tik pajėgus fabrike už
sidirbti sau duoną, bet ir tuo pa
čiu metu sėkmingai lankyti va-- 
karinę mokyklą, siekdamas aukš
tesnio išsilavinimo. t

Per Romo Kalantos save su
naikinantį žygį ir po to seku
sias Kauno jaunimo riaušes lais
vojo pasaulio lietuvių paskelb
tieji jaunimo metai su savuoju 
Jaunimo Kongresu įgauna naują 
aspektą. Jeigu iš karto ir buvo 
galvota pirmoj eilėj siekti, kad 
viso laisvojo pasaulio lietuviš
kasis jaunimas turėtų progos su
sitikti, susipažinti vienas su ki
tu ir užmegzti ryšius ateičiai, tai 
dabar jaunimo susitikimai pir
moj eilėj turi virsti laisvės sie
kimo, lietuvių tautai demonstra
cija. Tas laisvės šauksmas, ku
ris suskambo Kaune š. m. gegu
žės 14, 18, 19 dienomis ir vė
liau iš komunistų priespaudoje 
išaugusių lietuvių jaunuolių krū
tinių, turi būti pagautas lietuvių 
jaunuolių, gyvenančių laisvuose 
kraštuose ir nęnutildomai išneš
tas į visą pasaulį, kad sukeltų ne
rimą apsnūdusiose sąžinėse. Pa
vergtųjų vardu turi skelbti lais
vieji, kad kiekvienas pataikau
jantis nusilenkimas priespau
dai yra žmogaus kilnumo išnie
kinimas.

Laisvės Lietuvai lai reikalau
ja lietuvių jaunimas Vokietijo
je ir visuose laisvojo pasaulio 
kraštuose, nes tokį uždavinį jam 
uždeda Romas Kalanta ir visi 
kovojantieji už laisvę jaunuoliai 
pavergtoje tėvynėje!

(Vokietijos LB Informacijos)

help your
HEART FUND*?

help your HEART

VINCAS ŽEMAITIS

Lietuviški vandenvardžiai 
ir pilkapiai

Nuo Vyslos iki pat Maskvos
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Gedimino sūnus — karalius Algirdas, 

per savo dvi stačiatikes žmonas, gerai pa
žino gyvenimo tikrovėje jų stačiatikių) ti
kėjimą, bet pats paliko pagoniu ir mirė 
“kaip ugnies garbintojų karalius” (vok. 
kronika).

Antrasis sūnus Kęstutis — “šviesiausia 
pagoniškos Lietuvos asmenybė" (istorikas 
Šapoka), didesnis riteris už daugumą Va
karų Europos krikščionių riterių. Kryžiuo
čių Ordino kronika jį taip apibūdina: 
“Kęstutis buvo karingas ir teisingas vyras. 
Kai jis'rengdavosi pulti Ordino žemes, tai 
jis iš anksto pranešdavo maršalui ir tikrai 
atvykdavo. Jei su magistru padarydavo 
taiką, tai jos tvirtai laikydavosi. Jei kuri 
nors Ordino brolį pripažindavo drąsiu ir 
narsiu, tai jam parodydavo daug meilės ir 
pagarbos”. (Scr Rer. Pruss. III. 593 — 591). 
Net lenkų kronikininkas Dlugoš, kuris ne
mėgdavo apie lietuvius gerai atsiliepti, ra
šo1: “Kęstutis, nors ir pagonis, buvo šau
nus vyras... buvo išprusęs, žmoniškas, 
tiesiakalbis”. Kautynėms pasibaigus, su- 

drausdavęs savo vyrus nuo žiaurumų, ar 
netinkamo belaisvių traktavimo.

Taigi šie XIII —XIV šimtmečio Lietu
vos valdovai pagonys savo dorovingumu 
toli pralenkė, nekalbant tų laikų, bet dau
gumą net šio XX—jo krikščioniškojo pa
saulio įvairių rangų valstybių atstovus. 
Įdomu, kad šie trys didieji karaliai lietu
viai — Mindaugas, Gediminas. Kęstutis 
mirė šėtoniškų jėgų pinklėse. Atrodė, kad 
likimo buvo skirta Vytautui tapti didžiuo
ju lietuviškai krikščioniškos dvasios vadu, 
bet ir čia tos pačios nelemtos jėgos sukliu
dė.

XIII — XIV amžiuose pagoniškoji Lie
tuva pasijuto iš visų pusių, skelbiančių sa
ve krikščionimis (Kristaus pasekėjais), 
tartum, maža jūrose sala. Religinės sveti
mos įtakos skverbėsi ir gerumu ir piktumu 
Lietuvon. Prof. S. Sužiedėlis (“Moteris" 
1965 m. nr.l) rašo: “Kryžiuočiai kuždeno 
Algirdo našlei Juiionai, kad sostas jai pri
klausęs, turėjo paslėptą mintį — paremti 
namų nesantaiką... Gana daug svetimos 
šeimos židinių buvo Lietuvos kunigaikš
tystėje ir kitatautės tvarkė Ge dimino ir Al
girdo vaikų namus... Iš tokios suskilusios 
dvasios išaugę vaikai, nevisuomet supras
davo tėvų šalies siekimus". Jau nuo X-jo 
amžiaus pabaigos labiau bizantiškai sla
viškoji religinė dvasia, rusų popų vado
vaujama. vis labiau baigė uždusinti didžiu
li rytinį lietuvių regioną.

Priimti krikščionybę iš šėtono įtaigotų 
kryžiuočių, reiškė atiduoti vergijon žėmai- 
čius ir netekti politinio savarankumo. Li
ko kaimynai lenkai, apie kuriuos J. Her- 
manowicz (Historical outlines on Lithua
nia” Chicago, 1921, rašo: “This process 
of Polonization introduced into Lithuani
an Grand Duke J a gelio to the Polish queen 
Jadwiga in A. D; 1386, was stimulated by 
the Polish clergy until, at last, it absorbed 
not orilv entire Lithuanian riobilitv 'and 
town folks, but reached the masses peasan
try. .. Polish regime served to hold the 
massses of the people in bondage' (S. 15). 
(Lenkinimo procesas pradėtas Lietuvoje 
vedybom D. Lietuvos kunigaikščio Jogailos 
su Lenkų karalaite Jadvyga 1386 m., sūkiu 
apgaulės būdu buvo palaikomas lenkų 
dvasiškuos, kol jis neapėmė ne tik visos 
lietuvių aristokratijos ir miestiečių, bet 
pasiekė' ir kaimiečių mases. Lenkų val
džia palaikė plačių masių baudžiavos ver
giją). Tokiu būdu lenkų katalikiškas tikė
jimas išsigimė į specifiniai šovinistinį len
kų tikėjimą (polska wiara i polski kosciol), 
prievartos ir šantažo'būdu piktnauddjamą 
jų dominuojamuose lietuvių, gudų, ukrai
niečių kraštuose. Nors lietuviai istorijos 
eigoje yra davę Lenkijai, kaip tikri krikš
čionys, geros valios vedini, 'neapsakomus 
politinius, medžiaginius ir dvasinius turtus. 
O už tai atsilygindami, kaip dera “polskos 
wiaros” išpažintojams, lenkai darė kėslų 

Lietuvą padaryti lenkiška provincija (1791 
m. konstitucija!) Už blogus darbus, taip 
pavieni žmonės, taip tautos sulaukia pel
nytos bausmės.

Virš 120 metų būdami svetimųjų vergi
joje, kurion drauge įtraukė ir lietuvius, 
verkdami skundėsi visam pasauliui savo 
sunkia dalia, bet vos spėjo išsilaisvinti, 
kai ir vėl nuėjo senais kėliais: svetimų že
mių grobimu ir jų gyventojų persekiojimu, 
bei prievartiniu lenkinimu. Sunkios ir vėl 
nelaimės ištiko Lehkiją ir jei jos praeis, kas 
žino, ar riebūs jos senais įpročiais ir vėl 
kartojamos? ...

Prievartaujama ir persekiojama lietu
vių tautos dvasia nuėjo i lietuviško kaimo 
baudžiauninkų lūšneles, jos tamsias girias, 
gyveno jų pasakose, vargo dainose, pada
vimuose ir nedaugelid jos šviesuolių vaš
iuose. Uždraudus spaudą; tiesioginiai ca
ro tarnai, staČiatikii^popai, su visa caro 
biurokratija ruošė lietuvių tautos dvasiai, 
jos religijai pakasynas — suprovoslavini- 
mą. Siautė rusų žandarai, kišdami kalė- 
jiman, ar išsiųsdatrii Sibiran už surastą lie
tuvišką knygelę, net maldaknygę... Tik 
liaudies dailininkai, medžio drožėjai, die
vadirbiai vaizdavo stulpelių ir medžių kop
lytėlėse prie kelių, parimusį, giliai susi
mąsčiusį Rūpintojėlį, besprendžiaritį sun
kią lietuvių tautos likimo mįslę...

Iš tiesų, lt pati rusų liaudis, carų biu= 

rokratijos ir popų slegiama,, skendo neraš
tingume (analfabetizme), alkaholizme, 

varge bei skurde, ką rusų liaudies poetas 
Kolcov’as(?) nusako šiais keliais tragizmo 
pilnais žodžiais: “I Christos s krėstom na 
plečach, ischodil tebja vsju. Moja ty svia- 
taja Rus!” (Ir Kristus su kryžium ant pe
čių, išvaikščiojo visą tave. Tu, mano 
šventoji Rusa!’’)... Netruko daug laiko, 
kai Į Rusijos sostą įkopė pats šėtonas ir tie 
patys rusų popai tapo jo uolūs tarnai..;

Vakaruose, Mažojoj Lietuvoje, šėtono 
nualintoji katalikybė perėjo i protestan
tizmą, liuteronizmą, taigi vokiečių sukur
tą, savosios vokiškos dvasios religiją, kuri 
gerumu ir piktumu buvo įpiršta lietuviams. 
Nors vokietis Sauerweiri’as, lietuvninkus 
pažinęs ir nuoširdžiai juos pamilęs, maty
damas gennanizacijs bangų vis labiau 
viską siaubiančių ir naikinančių jų tautinę 
sąmonę dar šaukė: “Lietuviais mes turirii 
būt, tą garbę gavome užgimę, jai ir netu
rim leist pražūti”, bet priešingos jėgos vis 
labiau įsigalėjo.

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BALIONAS 
akių, ausų nosies 

IR GERKLĖS LIGOS 
PHITAJKO AKINIUS 

2853 W. 63rd STREET 
telefir PRospect 8-3229 
tefof,: WAIbrook 5-5076

Saidien. nuo 10 iki 12 vaL ryto 
auo 7 iki a vai vak. Tree, uždaryta’

Hl. 239-4683

OR- K. G. 8ALUKAS 
*KU»ERlJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 S«. PuU>x| ftd. (Crawford 

V*dic.l Building). Tol. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

w neatsiliepiH, skambinti 374-3012 

’•Uf-s PRosp^t 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST Wrd STREET

VaL: kas diena po pietų 1-3; vak 7-8 
ūktai antradieniais ir penktadieniais 
rreciad. ir sekmad. ofisas uždarytas

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

OR. C K. BOBELIS
IR

OR 8. 8. SEITON
sMiCfTŲ IR ŠLAPUMO TAKU 

CHIRURGIJA
695-0533

Fax Vall«y AMdleal Cantar 
MO Summit St.

»OUTJ| M. 5LG1N. ILLINOIS

PAMELA PETRAITYTĖ

kai savo nariams pusryčius su-1 gerai organizuotą gauja geriem.9 
ruošia dovanai. Chicagos laik- j automobiliams vogti. Greičiau

siai pavogti automobiliai išsiun
čiami į kitas valstybes. Policija 
turės imtis priemonių automo
bilių vagis suvaldyti. Kol šitas 
reikalas bus sutvarkytas, advo
katams ir apvogtiems žmonėms 
tenka pėstiems vaikščioti.

Korespondentas

OR OETgR 3R4Z1S
PHYS1CIAM AND SURGEON 

2434 WEST 7T«t STREET 
Ofiw»: HEmlock 45349 

RozidLi 333-2233
OFISO VALANDOS:

^trmadieniaii ir ketvirtad. 1—7 y*L, 
tntrad.. Denktodisni nuo 1—5. trač.

ir iežtad tiktai svoHarua

R«x.: GI 30373

DR. W. E1SIN - EISIMAS
AKUŽER1JA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kodxio Avo^ WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia. skambinti MI 3-0001.

DR. NINA KRAUCEL - 
KRIAUCELIUNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225. >
Valandos pagal susitarimą.

Ofise tol.: HE 4-1818 arba RE 7-9703 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71$t 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.

Pamela Petraitytė, Antano ir 
Emmos Petraičių duktė, praei
tą savaitę, birž. 7 d., baigė Argo 
aukštesniąją mokyklą. Iš 475 
mokyklą baigusių mokinių, Pa
mela buvo 58-toj i. Baigimo eilė 
nustatoma pagal mokslo laips
nius, elgseną ir parodytus kitus 
gabumus.

Mokyklą baigusių mokinių są
raše buvo 15 lietuvių. Petraitytė 
yra pasiryžusi gilinti žinias Illi
nois universitete. Ji jau užsire- 
gistravo ir rudeni rengiasi pra
dėti pamokas. Pamela yra pasi
ryžusi studijuoti lietuvių kalbą. 
Ji Įsiregistravo Į lietuvių kal
bos kursą.

GRADINSKAS
VĖSINTUVŲ

49 MODELIAI
2512 W. 47 ST.__ FR 6-1998

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna a paraudi 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNASĮ2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063 
-------------------------------------- ----------- a

' i

DR. FRANK PUCKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 w; 71$t SK — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akiniu* ir 

wcontact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2456 WEST 63rd STREET 

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

Ofise telafe: 776-2U0 
į Naujas rez. telaf.: 448-5545

Apdraustas perlcraustymas 
ii įvairi y atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Plica 

TtL: FRontiar 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS !R CHIRURGAS 
•andra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 Wait 71 at St 
TeL: 9254296

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

uždaryta.
Rax. tek: WA 5-3C99

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

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5#ndr» praktika, »pec. MOTERŲ lipo, 
0fUa»: 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.
FOREST FIRES HURT 

OUR FOREST FRIENDSV. Tumasonis, M. D., S. C 
CHIRURGAS 

1454 WEST 71st STREET 
Ofli« falai/ HEmlock 4-2123 
Ratld. tale*'** Gibton 3-6195

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

Our wildlife has do defense 
against the careless use of fire. 

So please follow Smokey’s ABCe 
Al^ayt bold marches dll eoid. 
Be sure to drown all cunpfirei.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

AptrtUi - Protezai. Med. Ban 
dažai. Speciali pagalba ko|omt 
(ArcA Supports) ir t. t

them igaJn. Crush ill 
smokes dead out.

Pfeaset Only caa 
prerent forest fires

2&50 Wast 63 rd SK, Chicago, III. 60629 
Telaf.r PRoapect 6-5084

Praeitą sekmadienį tėvai 
ruošė pobūvį gerai mokyklą bai
gusiai dukrai padrąsinti. Susi
rinko ilgamečiai Petraičių drau
gai, pasišnekučiavo, užkando, 
išgėrė ir jaunai studentei palin
kėjo kantrybės ir sėkmės.

Be literatūros ir poezijos, jau
na Pamela domisi ir tapyba. Pa
grindus ji patyrė mokykloje, o 
dabar stengiasi piešti modernius 
vaizdus. Daugiausia piešia Chi- 
cagą. Vienas paveikslas jai jau 
pavyko parduoti.

Willow Springs ijiiestelyje 
Petraičiai turi pasistatę pui
kius ir erdvius namus, stovičius 
ant kalnuko, dideliame žemės 
sklype. Be Pamelos, jiedu dar 
augina ir 11 metų sūnų Petrą, 
gerą sportininką.

Korespondentas

su-

rastis “Draugas” Lietuvių klube 
buvo suruošęs pusryčius savo 
naudai. Gerai pavyko. Dabar 
klubo parke ruošiamas piknikas 
Naujienų dienraščio naudai, ži
noma, kviesim Į pikniką svečius 
iŠ Chicagos ir kitur.

Į Chicagoje Įvykstančią tau
tinių šokių šventę rockfordiečiai 
organizuoja ekskursiją — pilną 
autobusą.

Mūsų tautiečiai vis labiau pra
deda apleisti dirbtuves, išeida
mi į- pensiją. Į pensijos poilsį 
išėjo Justinas Bubelis. Jo de
partamento darbininkai padova
nojo jam auksinį laikrodėlį, o 
kompanijos prezidentas prisegė 
brangų ženklelį ir pasakė gra
žius žodžius apie lietuvius dar
bininkus. Yra ir daugiau į pen
siją išėjusių lietuvių.

Didelių mašinų pramonėje yra 
įvesta pelno pasidalinimo siste
ma, kur įmonė skiria savo pel
no dalį ir kitą dalį paima iš dar
bininkų algų ir deda į tam tikrą 
biudžetą. Darbininkui išėjus į 
pensiją, visi sutaupyti — kom
panijos ir paties darbininko per 
visą laiką įmokėti pinigai išmo
kami išėjusiam į pensiją.

Justinas Bubelis išdirbo 20 
metų ir išeidamas į pensiją ga
vo čekį su 19 tūkstančių dolerių. 
Tačiau Justinas sakosi niekur 
neišvažiuosiąs, o žmonėms na
mus dažysiąs. Jis jau turi daug

DE KALB, ILL
Mirė Stephen Lukas

Ilgametis Naujienų skaityto
jas Stephen Lukas staigiai mi
rė nuo-širdies priepuolio. Jis pa
laidotas -vietos kapinėse.

Lukas buvo 68 metų amžiaus. 
Jis gimė Lietuvoje, Kauno ap
skrityje. Amerikon jis atvažia
vo 1928 metais. Pradžioje jis 
buvo apsivenęs.. Philadelphi joje, 
o vėliau persikėlė į Chicago.

'Pagyvenęs Amerikoje ir pra
mokęs kalbos, jis ilgus metus tu
rėjo restoraną, kuriuo gražiai 
vertėsi.. Vėliau - De -Kalb mies
telyje nusipirko motelį, kurį il
gus metus pavyzdingai tvarkė 
ir gražiai su šeima gyveno.

Prieš porą metų, jis pardavė 
motelį ir išėjo pensijon, bet ne
ilgai ramiu gyvenimu džiaugėsi. 
Jį ištiko mirtinas širdies smū
gis. Liko jo žmona 
dukra ir kiti šeimos

Iš Detroito Į Rockfordą atvy
ko jaunas universiteto studentas 
Algirdas Rotnikas. Jis atvyko 
pas Skaržinskus. Buvo užėjęs Į 
Lietuvių klubą. Gražiai kalba 
lietuviškai, tur būt, yra lankęs 
lituanistines mokyklas. Jam 
patiko Rockfordo Lietuvių klu
bas. Svečias įsirašė Į klubo Auk
so knygą. Buvo maloni pažintis.

žvalgas

po-
nariai,

*OCKFORD
Iš mūsų gyvenimo

Betai pasitaiko tokių linksmų 
įvykių, kokio susilaukėme praei
tą šeštadienį. Tai buvo lietuviš
kos vestuvės. Petras Vasiliaus
kas ir jo vokiečių kilmės žmo
na užaugino gražią dukrelę Silvi
ją, išleido mokslus Rockforde ir 
nuvežė į Chicago mokslus tęsti 
kolegijoje, čia ji susipažino su 
studentu iš Vokietijos ir, tė
vams pritariant, su juo sukūrė 
šeimyninį gyvenimą. Tėvai Va
siliauskiai iškėlė jiems vestu
vinę puotą Lietuvių klubo puoš
nioje salėje. Į puotą suvažiavo 
kolegijos profesoriai ir moky
tojai ir jaunosios bei jaunojo tė
vai ir draugai — visi vokiečiai, 
išskiriant keletą lietuvių. Sve
čiai gražiausiai pasipuošę, ge
riausiai vokiečių muzikai iš Chi
cagos grojant šoko ir dainavo vi
są vakarą.

Negaliu nutylėti ir liūdnas ži
nias, tai kad mūsų tautiečiai pa
greitintai pradeda iškeliauti į 
amžinybę. , *^||

Per penkis šiy metų mėnesius 
Rockforde mirė 17 senų ir jaunų 
lietuvių. Bet gyvenimas eina 
savo keliu toliau.

ILL

Advokatams teks . 
vaikščioti pėstiems
Atrodo, kad netolimoje atei

tyje Chicagos advokatams teks 
vaikščioti pėstiems. Vagišiai 
taip juos užgulė, kad vagia vie
ną automobilį po kito. Daugelis 
jau šiandien eina į darbą.

Praeitą savaitę, advokatui Dar
win P. Kai, advokato Charles P. 
.Kai sūnui, pavogė $10,000 ver
tės Continental automobilį. Jau
nas advokatas nuvažiavo Į mies
tą, pasistatė mašiną ir nuėjo į 
savo įstaigą. Kai reikėjo va
žiuoti namo, veik naujas jo au
tomobilis jau buvo dingęs. Pra
nešė policijai, bet iki šio meto 
automobilis nesurastas.

Adv. Thomas Sutton turi kelis 
ofisus “mieste, bet gyveąa Elm
hurst, Ill., miestelyje. Jis turi 
savo kambarį ir adv. Kai įstai
goje. Svarbesnes bylas jiedu 
kartu gina. Adv. Sutton Conti
nental automobilis taip pat bu
vo pavogtas. Policija ieško, 
klausinėja, bet $10,000 dolerių 
vertės automobilio dar nesurado.

Adv. A. J. Jacobs važinėjo 
geru šių metų Buicku. Jam jį 
pavogė. Laimė, kad pavogti au
tomobiliai buvo apdrausti, tai

Montrealio Liepsna
Malonu siuntinėlį — vienkar

tinį 1971-72 mokslo metų leidi
nėlį “Liepsną” atsiuntė Montrea
lio Lituanistinės Mokyklos laik
raštėlio vyr. redaktorė Kristina 
Maliskaitė, VU skyriaus moki
nė, kuri savo Redaktorės žodyje 
leidinėlį pristato šiais žodžiais:

“Jau eilė metų “Liepsna” pa
sirodo kartą ar du į metus. T -aik- 
raštėlio bendradarbiai keičiasi 
kartu su naujais mokslo metais. 
Šiais metais yra pirmas bandy
mas redaktorei ir naujiems ben
dradarbiams. Nedrąsu, bet su 
entuziazmu, netrūksta naujų 
planų ir sumanymų.

Šiais metais mes turime nau
ją viršelį, kuris buvo išrinktas 
konkurso keliu. Aš norėčiau 
pasveikinti laimėtoją Vidą Mor- 
kūnaitę. Laikraštėlis šiais me
tais yra daugiau iliustruotas. 
Yra daug naujų ir įvairių raši
nėlių, juokų ir eilėraščių.

Skaitydami matysite, kaip pa
sisekė mums mūsų laikraštėlis 
ir į kokią pusę jis pažengė”.

“Liepsna” 18 puslapių teksto, 
su apianka, turi gausų štabą re
daktorės talkininkų, kitaip sa
kant redakcijos kolegiją, būtent: 
Julytė Adamonytė, Vilija Po
vilaitytė, Regina Kudžmaitė, Vi
da Morkūnaitė, Livija Stanke
vičiūtė, Paulius Mališka, Ri
mas Pieeaitis, Gediminas Mu
rauskas, Zigmas Skučas, Dalė 
Lukauskaitė, Loreta Povilaitytė.

“Liepsna” padalinta į dvi da
lis: vyresniųjų ir mažųjų sky
rius. Pirmojoje dalyje telpa 12 
autorių rašinėliai, antrojoje — 
“Mažųjų skyriuje” savo talen
tus išbando taip pat 12 moki
nių tokiomis temomis kaip Kris-1 
tinos Niedvaraitės: žiema, Ja- 
nytės Adamonytės: Niagaros 
kriokliai; Gyčio Niedvaro: Kaip 
amerikietis meškas medžiojo ir 
t. p.

Pirmoje dalyje temos “bran
desnės” k. a. Gedimino Muraus
ko: Kodėl Lietuva nėra laisva; 
Pauliaus Maliskos: Sportas ir 
protas;; Vidos Morkūnaitės: 
Pieštuko nuotykiai. Dar yra ir 
Vidos Morkūnaitės braižytų iliu
stracijų ir Julytės Adamonytės: 
Galvosūkiai ir Mįslės.

Geros sėkmės Montrealio 
“Liepsnai” liepsnoti! jpr.

SKAITYK PATS IR FARAGING

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

Susirinkimų ir jr -engimu

P<ANE$iMA!

. ~ Žemaičiu Kultūros Klubo pusme
tinis susirinkimas įvyks trečiadieni, 
birželio 21 d. 7:00 vai. vak. Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St. Nariai 

vargšai savininkai cans sinki tn-1 -,ec}ami a^nkyti ir aptarti klubo vargšai savininkai gaus siokj to- |reikalus Kgirsite pikniko raport4 ir 
kį atlyginimą. užsimokėsite duokles. Po susirinkimo

Atrodo, kad Chicagoje veikia bus vaisėsRnfį n-jr . . .
6 J Rože Didigalviene, rast

Pusryčių rengimas lietuvių 
klube pareina j madą. Sportiniu-

PETRONĖLĖ JANKAUSKAS - YONKS
Pagal tėvus Gintaras

Gyv. 3139 W. 37th PI.
Mirė 1972 m birželio mėu. 16 dieną. 7:30 vai. vakaro, sulaukusi 

94 metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Viduklėje.
Amerikoje išgyveno 54 metus.
Paliko nuliūdę: dvi dukterys — Mary Balch, žentas Jim ir Patri

cia Guzik. 4 anūkai: Karen Gresziak, jos vyras Martin, Rudolph Guzik. 
jo žmona Judith. Leona Edwards, jos vyras David, gyv. Springfield, 
Ill. ir Gregory. 9 proanūkai ir kiti giminės, draugai ir pažįstami

Priklausė žemaičių Kultūros klubui, §v. Kazimiero seserų rėmėju 
ir Tėvų Marijonų Bendradarbių Draugijai.

Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje, 4348 So, California 
Avenue.

Pirmadienį, birželio 19 dieną 8:30 vai. ryto bus lydima is koply
čios į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama šv. Kazimiero Lietiivių kapinėse.

Visi a. a. Petronėlės Jankauskas giminės, draugai ir pažistafni 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Dukterys, anūkai, proanūky ir giminės.

Laidotuvių Direktorius Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

GĖLES VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GŽLINYČIA 

2443 WEST 63 r o STREET 
Telefonai: PR 1-0833 Ir PR t-M-34

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMSNTAS)
5525 Se. Harlem At.. — 53&-122Q

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI "NAUJIENAS1

REpubEc 7-Sgfl

TĖVAS IR SONUS

2533 W. 71st Street
Tel el.: GRovehiU 6-234M

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKO!
ATB-COKSCnONK) KOPLYČIOS

REpublk 7-S600

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P, GAIDAS GERAIDAS F, DAIMID
W5-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArdi 7-1741-1742

1.330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPIA.'U )>

NARIAI:

Chicago^
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVO 
MAS CIENA 
IR NAKTĮ

TURIME
KOPLYČIA* 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPSI
3307 So. LITUANICA AVENUE.. Phone: Y Arus 7-3401

BUTKUS - VASALUS
1446 So. 50th Avė., Cicero, (11. Phone: OLympic 2-10V3

PETRAS BIELIŪNAS
1348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
331S So. LITtlANlCA AVE. Tel.: YAroe T-lllo-lUS

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 111. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Ards 7-191J

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland. Illinois
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Kristijono Donelaičio Lituanistiniu Mokyklų Tėvu Komitetas. Iš kairės į dešinę sėdi: Rūta Chiapetta, parengimu 
vadovė; Povilas Kilius, pirmininkas; Regina Kučienė, iždininkė. Antroje eilėje iš kairės stovi: Vaclovas Kleiza, 
narys informacijai; Albertas Vengrys, parengimu vadovės pavaduotojas; Jonas Rudaitis, narys ūkio reikalams, ir 
Antanas Luneckas, vicepirmininkas. Nuotraukoje trūksta: Irenos Valaitienės — sekretorės ir dvieję nariu: Vidos 

Kosmanienės ir Rimo Staniūno.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę Reikia

HELP WANTED — MALE
Darbininkę Reikia

SPAUSTUVEI REIKALINGAS

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

Darbo dienomis prašome kreiptis Į administraciją nuo 9 vai. 
ryto iki 4 vai. po pietų. Telefonuoii prašome HA 1-6100, o rašy
ti tokiu adresu:

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

šė vien kaip Amerikoje esą 
skriaudžiami juodieji”, stebisi

REAL ESTATE
C

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

Kristijono Donelaičio Aukštesniosios Lituanistines 
Mokyklos 1971-72 mokslo metu mokiniu metraštis 
Ką tik Morkūno spaustuvę ap

leidęs didelio formato 12'0 psl. 
leidinys iš lietuviško kuklumo 
pavadintas “Tik Pradžia”, yra 
tikrumoje labai toli pažangos 
padariusios Donelaičio “gimna
zijos” dokumentas, tačiau turint 
galvoje, kad šią aukštesniąją li
tuanistikos mokyklą baigusieji 
padarė pradžią savo pasireiški
mui lietuvybės išlaikymo bare, 
vardas “Tik Pradžia” labai ati
tinka. Vien tos mokyklos mo
kinių tautinių šokių grupėje 
(nuotrauka įdėta leidinio pasku
tiniame puslapyje) priskaičiuo
jama 92 berniukai ir mergaitės, 
o tai tik dar dalis tos “pra
džios”, kuri reiškia šią mokyk
lą baigus stos Į lietuvygės iš
laikymo pionierių gretas.

“Tik Pradžia” antstaliniame 
albume pradžioje atvaizduoti tie 
pasišventėliai lietuviai pedago
gai ir pedagogės, kurie šitą Do
nelaičio mokyklos lietuvišką at
žalyną formuoja ir augina: mo
kyklos direktorius Julius širka 
ir Įvairių klasių auklėto j ai-auk- 
lėtojos: Danutė Bindokienė, Jo
nas Bagdonas, Živilė Bilaišytė, 
Stefanija Burokienė, Vytautas 
Gutauskas, Birutė Drungienė, 
Jonas Jasaitis, Irena Smieliaus-

liavimo ir paišybos mėginimais.
Tikėkime, kad geroji didžio

ji dalis šių gražių sveikų dai
gų lietuvybės atžalyne užaugs 
tokiais, kokių tikėjosi jų tėvai ir 
jų tauta, — lietuvybės tęstinu
mo pionieriai Naujajame Pa
saulyje.

PIRMIEJI ŽINGSNIAI. Kris
tijono Donelaičio Lituanistinės 
Mokyklos mokinių laikraštėlis 
1972 m. birželio mėn. 4 d. Nr. 5.

Nepasiduoda Donelaičio aukš
tesniajai mokyklai ir žemesnio
ji, kurios mokiniai šiemet išlei-

kienė (taut, šokių mokytoja), 
Bronė Stravinskienė; toliau ben
drose grupėse Tėvų Komitetas ir 
abejų mokyklų ir klasių globė
jos, o po to seka šešta j i abi
turientu laida: Zenonas Balčitū- 
nas, Vilija Bildušaitė, Vytautas 
Bindokas, Gintautas Burokas, 
Vytautas Gaižutis, Gedas Grinis, 
Vida 'Gutauskaitė, Audrius Gu
tauskas, Dalia Gvildytė, Saulius Jau 5 numerius savo per eilę 
Gylys, Irena Ivanauskaitė, Guo- metų leidžiamo laikraščio “Pir- 
da Jelionytė, Arvidas Karuža, mieji Žingsniai”. Šis 32 pus- 
Pvita Kekštaitė, Rasa Kelpšaitė, lapių sąsiuvinis pilnas mokinių, 
Rūta Kleinaitytė, Jonė Kliknai- 
tė, Raimundas Kunstmanas, Mil
da Kupcikevičiutė, Danguolė 
Kuzmickaitė, Danutė Latvytė, 
Aušra Laurušonytė, Edvardas 
Leipus, Ramunė Maciejauskaitė, 
Dalia Mačiukevičiūtė, Rita Ma- 
tukaitė, Laima Mikaliukaitė, Vi
ta Musonytė, Rūta Norkutė, Li
nas Norusis, Audronė Olšaus- 
kaitė, Irena Paronytė, Rasa Po- 
dytė, Donatas Ramanauskas, 
Liucija Rimavičiutė, Regina 
Seibutytė, Nora Sugintaitė, Lo
reta Snarskytė, Edmundas Stu- 
kas, Laura Valaitytė, Arvydas 
Valiukėnas ir Audrius Vikta.

pradedant 1 skyrių baigiant šeš
tuoju visų žanrų kūrybos, bet 
apie tai kada nors vėliau sura
dus laisvesnio laiko. J. Pr.

Toliau knygoje seka 90 pusla
pių, užpildytų šios šaunios mo
kyklos auklėtinių — prozos, ei-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARLA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI. 
.............. <11 .......... I !

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, III. 60608. — Tel. 254-3320

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

V. VALANTINAS

Čikagiškio žurnalisto 
patyrimai Maskvoje 

čikagiškis žurnalistas negras 
Robert E. Johnson, 49, žurnalo 
JET redaktorius, vienas iš po
ros šimtų Amerikos laikrašti
ninkų, lydėjusių prezidentą Ni- 
xoną Į Maskvą, vėliausiame to 
žurnalo numeryje aprašo kaip 
jis sovietų slaptos policijos bu
vo areštuotas Maskvoje ir tik 
amerikiečio slaptosios tarnybos 
agento išvaduotas. Buvę taip:

“Aš buvau priskirtas prie 
Mrs. Niksonienės palydos jai 
lankant Maskvos universitetą”, 
rašo Johnson. “Keistas jausmas 
yra būti rusų slaptosios polici
jos agento suimtam ir vedamam 
i policiją”.

Johnsonas kiek atsilikęs nuo 
prezidentienę lydinčios grupės, 
norėdamas pasižvalgyti po uni
versiteto knygų krautuvę kai pri-

MOVING — Apdraustas per kraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusi, knyga. Kaina S1.50

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

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

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLLNOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

i — NAUJIENOS, CHICAGO 1, ILL. MONDAY, JUNE 19, 1972

Sukūrė lietuvišką šeimą
Juzės ir Izidoriaus Augaičių 

sūnaus Algirdo ir Vincės ir Jo
no Gudų dukters Birutės įvyko 

i sutuoktuvės š. m. birželio 10 d. 
Juos sutuokė kunigas Kuzinskas, 
Šv. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčioj.

Vakare 5510 W. 25 st. Ameri
kos Legiono patalpose buvo vai
šės. Vaišės tikrai gražiai ir vy
kusiai pravedė Mečys Šimkus. 
Jaunieji gavo didelį skaičių pa
sveikinimų telegramomis. Ke

letas telegramų buvo gauta net 
iš Lietuvos. Publika buvo gerai 
nusiteikusi ir visą vakarą skam
bėjo lietuviškos dainos. Kažkas 
pasakojo, kad šiose vestuvėse 
buvęs nemažas skaičius operos 
choristų, dėl to ir dainos bei dai
nelės tikrai gražiai skambėjo.

Abu jaunieji baigia aukštąsias 
mokyklas ir žada dar šiais me
tais būti mokytojais. Jaunasis . 
Algirdas dar šiais metais baigs 
ir biznio mokslus.

•Medaus mėnesiui išvyko Į Mek
siką. Sėkmės. S. J.

GENERAL
MAINTENANCE MAN

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

salary, full benefits.
Call 243rlH7
Mr. BRAUCK

HELP WANTED — «EMALE
- Darbininkių Reškia

MATURE REFINED 
HOUSEKEEPER 

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

. Some English necessary.
GLENCOE — TEL. 835-4880.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

BRIGHTON PARKO APYLINKĖJ iš
nuomojamas 5 kambarių butas, 1-am 
aukšte, suaugusiems. Naujai remo- 
deliuotas. Galima užimti tuojau. 

Skambinti LA 3-7383.

WANTED TO RENT
Ieško butę

TWO ADULTS need 4-room apart
ment on 2nd floor in Bridgeport. 

Vacant now or in near future. 
Please call 523-1049.

kaktyje primenant Romo Ka
lantos mirtį susideginant ir nuo
latines pavergtųjų bei išeivijos 
pastangas išsilaisvinti. Laiškus 
adresuoti: The Honorable Char
les H. Percy, Senate Office 
Building, iWashongton, D. C. 
20510.

NAMŲ VALDYMAS — NOTARLATAS — VERTIMAI

1 VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

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

tune-ups Ir t. t.
4324 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9M7

SIUNT1NIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

-------  4

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tek: REpubllc 7-1941

A. & L. INSURANCE & REALTY

NAMAI —
GERIAUSIAS DRAUGAS

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

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

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

MODERNUS MŪRAS, liuksus butas 
ir dvi biznio patalpos. Platus lotas, 
garažas, arti ofiso. $44,900.

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

2 BUTŲ beveik naujas mūras, 2 au
to garažas, atskiri gazu šildymai, arti 
ofiso. $37,500.

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

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

pa-

va-
ko-

— Ronaldas J. Dybas iš Brigh
ton Parko apylinkės baigė stu
dijas Bakalauro laipsniu Loras 
kolegijoje, Dubuque, Iowa.

— Lietuvių Evangelikų Jau
nimas vadovaujant Karinai Sru- 
gytei jau surinko virš 300 
rašų Jaunimo peticijai.

— Daivos Vaitkevičiūtės 
dovaujamas JK Nakvynių
mitetas išleido plakatėliu atsi
šaukimą: “Prašome padėti jau
nimui, atvykstančiam į II Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresą. Atidarykite savo duris ir 
širdis JK dalyviams. Suteikite 
lietuviškam jaunimui nakvy
nes. Nakvynės reikalingos kon
greso atidarymo metu. Skam
binkite 737-3300, kur suteikia
ma daugiau informacijos ir re
gistruojami galintieji pagloboti 
lietuvišką jaunimą”. Tautinių 
šokių šventės Nakvynių komi
teto pirm, yra K. Radvila, tel. 
RE 7-5436. ~

— Nepamirškite, kad birže
lio 30 d. baigiasi Lietuvių Enci
klopedijos leidyklos knygų iš
pardavimo terminas. Pasinau
dokite ta proga ir pasiųskite 
šiame laikraštyje spausdina
mą skelbimą — iškarpą su sa
vo siūlymu. Geromis sąlygo
mis įsigvsite knygų ir tuo pa
čiu prisidėsite prie Enciklope- 
dia Lituanica leidimo (Pr.)

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

kA 34775
(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

HOME INSURANCE

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet
te Parke ^91

GRAŽUS 6 BUTU MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros Pajamos. Mar
quette Parke. S67.500. *

4 BUTU  ̂MŪRAS; Modernios vo
nios. spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai. 3 automobilių, gara
žas.^ Tik'ĮS52.000. < H Tf? t«

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu. alumin. langai,,i2. auto 
garažas. Tik. $27.000. ■ .
' GRAŽUS 2 BUTU '/MŪRINIS?' Di
delio kambariai, rnnčfertiios f’Virttriės, 
yąjjitidSk, <na^.ia q >$. au-

s; a* 'wii;
’ildyĄipę'*gsfcbr?-Pa-

— PFC Arnoldas Kiaupa iš
ėjęs sovietų slaptasis policinin-1 Chicagos pietvakarių apylinkės
kas paklausęs: “Ką čia tamsta 
veiki ?”

dalyvauja karinėse pratybose 
su 172-ja pėstininkų brigada 
vakarinėje Aliaskoje. Pratybo
se dalyvauja taip pat Aleskos 
tautinės gvardijos daliniai. Jie 
teikia ta Jproga medicinos ir 
kitokius patarnavimus vietos 
gyventojams.

Johnsonas parodęs jam Ame
rikos ir Sovietų spaudos kreden
cialus ir savo pasą, bet agentas 
atsakęs, kad tie yra “negeri” ir 
stvėręs ji už rankos paliepdamas 
“Eikš su manim!” Johnsono lai
mei. tuo momentu priėjęs Ame
rikos Slaptosios Tarnybos (Se-:... 
cret Service) agentas ir paša-1 Avė. bus sveikatingumo paroda 
kęs rusui “to get h is hands off i ir teikiami ambulatoriniai pa- 
me” (kad atimtų savo rankas tarnavimai vietos gyventojams, 
nuo manes). “Buvo savotiška Ruošia visuomenės, politinės ir 
patirtis būti išgelbėtam U. S. verslų organizacijos, bendradar- 
Slaptosios Tarnybos agento 
(Maskvoje), griežtu tonu įsa
kius, tuč tuojau mane paleisti”, 
rašo Johnsonas savo žurnale.

Incidentas įvykęs tuo metu, 
kai prezidentas Nixonas Krem
liuje posėdžiavo su sovietų lydė- pujszjs pakviesti ir 
riais. Johnson paprašęs prezi
dento spaudos sekretoriaus Ron 
Zieglerio apie tą incidentą nie
ko neskelbti kad nepakenktų de
ryboms.

‘Tokia patirtis man buvo juo ragina 
labiau neįtikėtina, kadangi Mas-. Charles H. Percy už 'jo kalbą 
kvos laikraščiai visą laiką ra- \ senate Liletuvos okupacijos su-

— Birželio 24 d. Marquette 
Parke, prie 67-tos ir Kedzie

biaujant su miesto institucijo
mis. Į komitetą įeina Juozas 
Bacevičius.

— Stud. Angela Sinickaitė, 
Mary Sagat, Vincentas Brizgys, 
Juozas Kapačinskas ir Steven 

priimti j 
UrbanojeIllinois universiteto 

Edmund James mokslinę kor
poraciją.

— Amerikos Lietuvių Taryba 
parašyti laiškus sen.

— Inž. V. Venckus ir H. Ga- 
vorskus vadovauja ir koordi
nuoja parašu rinkimui bei pla
tinimui Jaunimo peticijos blan 
kų. Peticija bus įteikta Jungti
niu Tautu Gen. sekr. Kurt Wald 
heim. Įvairių, valstvbiu Kon
greso atstovai bei delegacijos 
kreipsis i savo'gvvenamu kraš
tų atstovus prie JT dėl Lietuvos 
ir jos žmonių laisvės.

— Rūta Kasiulytė, Živilė Bar- 
kauskaitė, Kenneth Shemetuls-| 
kis ir Elena Lukoševičiūtė gavol 
dovanas ir pažymėjimus iš 
Archer Rd. Kiwanis klubo už 
pažangumą mokykloje ir veik
lą aplinkoje. Mecenatų tarpe 
vra Edward Bogus ir dr. Joseph 
Paukštis. Z. Barkauskaitė pa
skelbta šio 'mėnesio pavyzdin
ga jaunuole 12-me Warde ir 
jai Įteiktas trofėjas.

— Ronaldas Grybauskas iš 
Brighton Parko apylinkės bai
gė Anglų kalbos ir literatūros 
studijas Bakalauro ' laipsniu 
Kalamazoo kolegijoje.

Call: Frank Zepoiis 
ttO»% W. 95th St. 

GA 44654

»irę aa.; CasiHtty
3009 WEST, STfįEET

r
A. G. AUTO REB'JiLDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

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

TEL. — 77W888
Anicetas Garbačiauskas, sav

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

VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas, 

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

M. A.ŠIMKUS
Real Estate, Notary Public 

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

kitoki blankai.

— Marija Paulauskienė, Ma
racaibo, Venecuela atvyko 
atostogų proga Chicagon ap
lankyti savo motiną Elzbietą 
Lingaitienę ir broli, gyv. Auš
ros Vartų parapijos apylinkė
je. Jos sūnus inž. Alfonsas Pau

— Kaip pirkti oro vėsintuvą. 
Specialistai sako, kad vėsintu
vo gerumas pareina ne vien tik 
nuo to. kiek BTU jis turi. La
bai svarbu, kiek srovės jis ima, 
ar gera oro sausinimo sistema.
Kaip su šviežiu oru, filtrais? |lauskas yra išrinktas atstovu į 
Ar vėsintuvas nerūdija, ar leng-[ Jaunimo Kongresą ir čia atvy- 
va įdėti į langą? Ar gera ga- kęs aplankys savo senelę ir dė- 
rantija? Visus atsakymus jums'dę. Lingaičių šeima yra kilusi 
duos ir viską suprantamai lie- iš Tauragės apskričio, 
tuviškai paaiškins Gradinskas. 
Jo parduotuvėje vėsintuvai iš
statyti pasižiūrėti. Iš jo sandė
lio vėsintuvai ir pristatomi:
galima gauti tuojau. Adresas: parne steikus ant anglių, — šio- 
2512 W. 47th St., tel. FR 6-1998. tkiadieniais sumažintam kainom.

I (Pr). -

iš Tauragės apskričio.

* “Menė”, 2515 W. 69 St... 
atidaryta kasdien nuo 5 vai. p. 
p., savaitgaliais nuo 12 vai. Ke-

(Pr).

miega-
-ta irmi. 12.metęt'30’

Massassoit.4 ^3281
2 P0"4MWT? . . ____

įrengtas -. ■ didelis^ . kambarys skiepe. 
Geriausia vieta Brighton 
$26.500, ' ..

nn dhi

K

Parke.

tin- 
i^OCali-

sot dirvai-
ranšf dt^)^WŠL- ;4^a\4į?Ttifeski. 
Labs pelningas ir. gražus -ntinas.

ŠTĄIAITIS realty
2951 W. 63 ST. (Prie Sacramenlo-

TEL. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba !r Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-eonditioning į naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir gaAantuotnl.

Ą ps^alčiavimai^ nemokamai. 
aluju leidimus diAMvi ir

m*mieoviU0^r3.

DOMAS ŽUKAUSKAS

4144 &

ye sure 
fires are out




