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NAUJAS KOMUNISTU PUOLIMAS PRIE HUE
EUROPOS PRAMONĖ IR ARABU NAFTA

BEIRUTAS. — Amerikai užsiėmus Indokinijos karu, Sovietų 
Sąjunga padarė nemažą žingsnį į priekį arabų kraštuose ir įsi
gijo didelę įtaką Irake, kuris neseniai nacionalizavo amerikiečių, 
olandų ir britų valdomą naftos bendrovę su jos žibalo šaltiniais, 
vamzdžių linijomis, valyklomis ir pardavimo agentūromis. Sovietų 
vyriausybė pažadėjo Irakui atsiųsti technikų bendrovės reikalams 
tvarkyti. Kitos žibalo valstybės pažadėjo Irakui paskolą __ 169
milijonus dolerių — užkišti užsienio valiutos spragą, jei Irakui 
nepasisektų surasti savo nacionalizuotam žibalui rinkų. Bu
vusieji žibalo bendrovės savininkai grasina visiems būsimiems 
Irako žibalo pirkėjams teismais ir boikotais, tačiau ir savininkų 
frontas braška.

Irakui nacionalizavus IPC tur
tus ir koncesijas, Sirija irgi na
cionalizavo per jos teritoriją ei
nančią vamzdžių liniją ir pom
pas. Sirija irgi gaus arabų pa
skolą, kurios 151 mil. dol. gaus 
Irakas ir 9 mil. dol. — Sirija. 
Paskolą parūpina Kuwaitas, 
Abu Didžiabi ir Libija. Libanas

JAV LĖKTUVAI SUSTABDĖ TANKUS
SAIGONAS. — Senai laukta komunistų ofenzyva prie Hue 

miesto vakar prasidėjo ir priešui pavyko prasilaužti per pietiečių 
gynybos liniją prie My Chanh upės. Tik Amerikos kovos lėktuvai 
sustabdė komunistų ataką, sunaikindami 16 šiaurės Vietnamo 
šarvuočių, jų tarpe 9 tankus, Upė yra 2'0-25 mylių į šiaurę nuo 
Hue miesto. Amerikos lėktuvai nutildė ir tris komunistu artile
rijos pabūklus, 130 mm. kalibro, į vakarus nuo My Chaih fronto. 
Į šiaurės rytus Saigono marinai toliau puola netoli jūros. Per 
tris dienas marinai sunaikino apie 20 komunistų tankų. Marinams 
padeda karo laivų artilerija.

atsisakė nacionalizuoti pejr jo 
žemę einančią liniją ir todėl iš 
arabų valstybių jokios kompen
sacijos negaus.

Susiorganizavusios į vieną 
grupę, arabų žibalo valstybės 
pradėjo užsieniečius gerokai 
bauginti. Arabai nutarė suma
žinti žibalo šaltinių naudojimą. 
Nors sumažinimas atneš mažiau 
pajamų, tačiau šaltinių užteks 
ilgesniems laikams. Arabai pa
matė, kad valstybės, kurios ener
giją vis didesniais kiekiais nau
doja, yra priverstos skaitytis su 
žibalą gaminančiomis valstybė
mis. žibalą gaminančių valsty
bių organizacijos sekretorius pa
reiškė Vienoje, kad'-Amerikos 
inves racijos - žibalo -pramonėje 
Arabų žemėse 1970 m. siekė 1.47 
bil. dol., tačiau vien tų metų gau
tas iš tų investacijų pelnas sie
kė 7.16 bil. dol. Metinis pelnas 
siekė 79.2%.

Arabų valstybės nutarė pa
čios uždirbti daugiau pinigų iš 
savo žemės turtų. Nors Irakas 
žada sumokėti nusavintos ben
drovės savininkams kompensa
cijas; tačiau jos bus nedidelės, 
palyginus su metiniais tos ben
drovės uždarbiais iš arabu ži
balo.

Arabų žibalo kainų pakėlimas 
pirmiausiai Libijoje, Alžire ir 
vėliau kitur, duos arabų valsty
bėms iki 1975 metų apie 10 bi
lijonų dolerių daugiau pinigų. 
Kol Vakarų Europa nepristatys 
daugiau branduoline energija 
varomų jėgainių, ji bus privers
ta pirkti brangesnį arabų žibalą 
savo pramonei varyti.

Italija, suprasdama žibalo 
reikšmę Europos pramonei, su
sitarė su Iraku ir pažadėjo jam 
padėti eksploatuoti žibalą. Pran
cūzija irgi žada toliau pirkti 
Irako žibalą, nežiūrint, kad jos 
interesai irgi buvo nacionaliza
vimo paliesti.

Nato valstybių vadai su aliar
mu stebi sovietų įtakos didėji
mą Irake, Sirijoje ir Egipte. Ga
li ateiti laikas, kada Europos 
pramonės energijos raktas bus 
sovietų rankose. Jei sovietai už
simanys užsukti arabų žibalo 
čiaupą, Vakarų Europa atsidurs 
labai sunkioje padėtyje.

“Australų” krepšinis
Australijos Lietuvių Krepšinio 

Rinktinė Liepos 4-tą dieną, 4 
vai. po piet, Bogan mokyklos sa
lėje (kampas 79-tos gatvės ir 
Pulaski) žais pirmas rungtynes 
šiame kontinente. Jų oponentais 
bus Chicagos Lietuvių Rinktinė. 
Ten pat bus įteikti Jaunimo Kon-
greso simboliu papuošti atžy- metus toje pačioje vietoje buvo laitės rinkimus laimėjo V. Vo- 
mėjfanai visiems Sporto Dienos rasti mastadono kaulai, 10,000- kieti jos mergina, 24 m. Monika
dalyviams.

IŠ VISO PASAULIO

Amerikoje suprojektuotas Docking Module" —— Amerikos ir Sovietu Sąjungos erdvėlaiviu prisi
jungimo stoties modelis. Viršutin; jos dalis pritaikyta sovietu laivo" susijungimo mechanizmui 
priimti, o apatinė dalis tinka susijungti su JAV Apollo laivu. Amerikiečiai ir sovietu astronau

tai galės šios stoties pagalba pareiti iš vien© erdvėlaivio į kita.

CANBERRA. — John Conna
lly, kuris kaip prezidento Nixono 
specialus pasiuntinys, lanko Azi
jos valstybes, užsuks ir į Afga
nistaną, kur siaučia badas. Jis
pasiteiraus ten, kuo Amerika 
gali prisidėti gelbėjant žmones 
nuo mirties.

BUDAPEŠTAS. — Indijos 
premjerė Gandhi iš Čekoslova
kijos atvyko j Vengriją. Karolio 
universitete, Pragoję, Garidhi 
gavo garbės daktaro laipsnį.

BUKAREŠTAS. — Nuverstas 
Kambodijos valdovas princas 
Sihanoukas vizituoja Rumuniją 
kaip prezidento Ceausescu sve
čias.

ČIKAGA. — Field Museum of 
Natural History liepos 13 d. pra
sidės Sovietų Sąjungos sidabro 
paroda. Bus išstatyti ne tik si
dabro gaminiai, bet ir mašinos 
bei laboratorijų Įrengimai. -

ČIKAGA. — Cook apskrities 
prokuroro Edward Hanrahan 
teismas prasidės liepos 5 d. Jis 
ir dar 13 valdininkų kaltinami 
sąmokslu trukdyti teisingumo 
vykdymui. Byla atsirado iš dvie
jų Juodųjų Panterų nušovimo 
1969 m. gruodžio mėn.

PARYŽIUS. — Iš tunelio, kur 
sudužo du keleiviniai traukiniai 
jau buvo išnešti 92 lavonai ir 90 
sužeistu, kuriu 26 sužeisti sun- 
kiai. žuvusių skaičius gali siek
ti 120. V k

BOSTONAS. — Iš 28 Ameri
kos miestų Bostonas garsus ir 
tuo, kad čia brangiausiai kainuo
ja automobilio naudojimas. Su
skaičiavus automobilių kainas, 
gazolino kainas, draudimą, regis
traciją ir taisymo išlaidas, pa
aiškėjo, kad Bostono gyventojas 
už vieną nuvažiuotą mylią su
moka 14,93 dol. Antroje vietoje 
yra York as, trečioje — San 
Francisco.

WAKEFIELD. — Anglijoje 
yra kalėjimas, kur kaliniai lais
vai išeina į miestą, tik turi su
grįžti iki 11 vai. vakare. Trys 
kaliniai, užsibuvę tavernoje, grį
žo po 11 vai. ir rado kalėjimo 
duris uždarytas, žinodami, kad 
už pavėlavimą jų laukia baus
mė, jie nutarė pasišalinti visai 
savaitei. Sugrįžę jie teismo bu
vo už pasišalinimą nubausti dar 
po 2 metus kalėjimo.

CRAB ORCHARD. — Ken
tucky ūkininkas, kasinėdamas 
seną tabako lauką, rado žemėse 
10 dol. auksinę monetą. Jis ne
iškentė nepasigyręs kitiems ir, 
žmonės subėgę iškasė dar 50 
monetų. Istorikai sako, kad jos 
buvo paslėptos civilinio karo me
tu tuometinių ūkio savininkų.

ANGOLA. — Indianoje geolo-
gijos studentai rado gerai išsi- vietos, nes jis vis dar esąs de- 
laikiusia mastadono dramblio mokratas.
kaukuolę su dantimis. Prieš 2 ♦ Portugalijoje grožio kara-

15,000 metų senumo.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦

♦ šiaurinėj Airijoj slaptoji 
airių armija pasiūlė karo paliau
bas nuo pirmadienio vidurnakčio. 
Už teroro veiksmu sustabdvma 
airiai reikalauja britų kariuo
menės patrulių sustabdymo. Bri
tų vyriausybė pareiškė paliaubas 
priimsianti, jei sustos teroro 
veiksmai.

Uraganas“Agnes” iš pie
tinių valstijų atėjo į šiaurines, 
padarydamas daug nuostolių Ka
rolinoj, Pennsylvanijoj ir Ko
lumbijos distrikte. šiandien lie
taus ir audru laukiama NewYor- 
ke.

ę Aukščiausias Teismas nu
sprendė, kad darbininkų unijos 
gali remti politinius kandidatus, 
tačiau ne iš unijos narių Įnašų 
kasos.

♦ Urugvajuje kareiviai su
gavo 26 “tupamaro” partizanų 
narius, jų tarpe 6 gydytojus.

♦ Izraelio policija turėjo Tel 
Avive ginti komunistų konferen
ciją, kurią puolė 300 žydų Gy
nybos lygos narių.

♦ Italijos laukiama paskel
biant naujos vyriausybės, suda
rytos iš centro partijų koalicijos. 
Vyriausybėje nebus, socialistų, 
kurie 10 metų dalyvaudavo vy
riausybėse su krikščionim demo
kratais.

+ Įtakingas Illinois demokra
tas Dan Rostenkowski pareiškė 
spaudai, kad sen. Me Govern no- 
minavimas kandidatu į preziden
tus pakenks demokratams. Ni- 
xonas jį sUmušiąs Illinois vals
tijoj 5 prieš 1 balsų proporci
ja. Demokratai praras domina
vimą kongrese ir senate.

♦ “Chicago Today” vakar na
grinėjo vyskupo Marcikaus šan
sus tapti popiežiumi. Laikraš
tis sako, kad daug žymių Vati
kano pareigūnų dalyvavo pernai 
birželio 1 d. vyskupo motinos 
laidotuvėse. Jie pareiškę vysku
po šeimos nariams nuomonę, kad 
vyks. Marcinkus yra laikomas 
kandidatu Į popiežiaus vietą.

♦ Peru paskelbė, kad jos at
stovai pradės su Kuba derybas 
dėl santykių užmezgimo.

♦ Pakistanas pareiškė Indi
jai griežtą protestą dėl susišau
dymo prie paliaubų linijos Kaš- 
mire. žuvę 3 pakistaniečiai ir 13 
buvę sužeisti.

♦ Australijoje John Connally 
pareiškė nesitikįs viceprezidento

Sarp, gavusi Miss Europe titulą.

Pamišėlio darbas Rogers išvyksta
CHERRY HILL. — New Jer

sey ligoninėje yra saugomas 33 
m. vyras, kuris dėl nesupranta
mų priežasčių- atvažiavo iš New 
Yorko į nedidelį New Jersey 
miestelį, įėjo ginkluotas į vieną 
įstaigų pastatą’ir pradėjo šaudy
ti tarnautojušĮ šeši asmenys 
nušauti, 12 kitų sužeisti.

Nors įstaigose dirbo ir mote
rys, šaulys šaudė tik vyrus. Bai
gęs šaudyti, jis paleido kelis šū
vius ir į save,'tačiau nenusižu
dė. Jis gydomas ligoninėje.

; Derybos Pekine
PEKINAS. — žiniomis iš Ki

nijos, prezidento patarėjas Hen
ry Kissingeris du kart susitiko 
su premjeru Chou En Lajum, 
vienas pasikalbėjimas tęsėsi 5 
vai. 20 min. Kinijos komunistų 
laikraštis Jenmin Jih Pao įsi
dėjo pirmame puslapyje grupi
nę fotografiją, kurioje Kissin
geris stovi pirmoje eilėje tarp 
premjero Chou ir maršalo YTeh 
Chien Ying. Nuotrauka daryta 
premjero suruoštame Amerikos 
delegacijos garbei bankete.

Kinijos spauda nieko neskel
bia apie derybų eigą, tačiau už
sienio stebėtojai neabejoja, kad 
pasitarimai liečia . daugiausia 
Vietnamo karą ir taikos pasiū
lymus.

EI Paso, Texas gyventojas prie palto dėžes i įstatė ir liuldHiy statinę 
' įvairiems nepageidaujamiems garsinimams iimesti.

į naują kelionę
WASHINGTONAS. — Vy

riausybė paskelbė, kad šeštadie
nį valstybės sekretorius Rogers 
su žmona išvyksta į Europą ir 
Persijos įlankos valstybes. Ro
gers aplankys ir dvi satelitines 
valstybes: Rumuniją ir Veng
riją. Jis dar sustos Jugoslavijo
je ir vyks į Kuwaita ir Bahrainą.

Baltųjų Rūmų spaudos sek
retorius paaiškino, kad Rogers 
kelionė pagrįsta prezidento po
litika palaikyti glaudžius ryšius 
šu pasaulio valstybėmis. Rogers 
aptars su aplankomų šalių vy
riausybių vadais galimumus su
stiprinti bendradarbiavimą ir 
saugumą.

ČIKAGA. — FBI nustatė, kad 
Čikagos negrai policininkai, ku
rie kaltinami nužudę narkotikų 
prekybos dalyvius, buvo valsty
biniu mastu suorganizuotos nar
kotikų gaujos dalyviai, jos “bau
džiamoji ranka”. Policijos šau
dykloje rastos kulkos atitinka 
nužudytų negrų kūnuose rastas 
kulkas. Čikagos policininkai vei
kę bendrai su kai kuriais Gary 
policininkais. Narkotikų kare 
tarp gaujų Gary žuvo 14 žmo
nių. Ten irgi laukiama polici
jos valymo.

i i

Gali subyrėti 
Izraelio kabinetas
JERUZALĖ. — Izraelio mi- 

nisterių kabinetui gresia krizė, 
kilusi dėl civilinės metrikacijos 
klausimo. Nepriklausoma libe
ralų partija parlamente įnešė 
pasiūlymą įvesti ribotą civilinę 
metrikaciją, kad žydai galėtų 
vesti kitų 'tikybų asmenis ar iš
siskyrusius asmenis. Religinė 
partija, kuri įeina į koalicinę vy
riausybę, smarkiai tam pasiūly
mui priešinasi, tuo tarpu, dar- 
biečių Mapam partijos vadai pa
sakė balsuosią už civilinės me
trikacijos pasiūlymą.

Premjere Goldą Meir grasina 
pasitraukti iš vyriausybės, jei 
dėl šio klausimo nebus susitar
ta. Jei civilinės metrikacijos Įs
tatymas būtų priimtas, iš koali
cijos pasitrauktų religinės par
tijos nariai. Jei jis būtų atmes
tas — pasitrauktų Mapam na
riai. Abiem atvejais suirtų tre- 
jis metus išsilaikiusi koalicija.

Iki šiol ortodoksai rabinai 
tvarkė visus vedybų reikalus. 
Izraelitai, kurie nesilaiko senų
jų žydų tradicijų seniai kovoja 
prieš archaišką padėtį. Daug iz
raelitų, norėdami susituokti už 
bažnyčios ribų, skrenda į Kipro 
salą, kur susituokia civilinėse 
apeigose ir grįžta legaliai vedę, 
nors ir be rabinų palaiminimo.

Suėmė seną 
valdžios kritika C

MASKVA. — Korespondentų 
žiniomis, Maskvoje buvo suim
tas žinomas Stalino laikų kanki
nys ir Stalinizmo kritikas Piotr 
Jakir. Jo tėvas. Raudonosios Ar
mijos generolas, buvo sušaudy
tas Stalino laikais, o motina ir 
jis pats ilgai vargo Sibire. Nors 
po Stalino mirties Jakirų šei
ma buvo reabilituota, sūnus 
Piotr liko sovietinės valdžios 
kritiku.

Jakiro butas jau ne kartą bu
vo krėstas slaptos milicijos de
tektyvų. Dar nežinoma, ar Ja
kiro suėmimas turi kokį ryšį su 
Maskvoje platinamais atsišau
kimais prieš Kremliaus valdžią. 
Atsišaukimai, kaip jau buvo pra
nešta, ragina darbininkus strei
kuoti už savo teises.

Siūlo kontroliuoti 
žemės ūkio kainas
WASHINGTONAS. — Kainų 

komisija rekomendavo pragyve
nimo kainų tarybai pradėti kon
troliuoti žemės ūkio gaminių 
kainas. Svarstoma uždėti laiki
ną kainų užšaldymą kiaulienai 
ir jautienai..

Darbo departamento paskelb
ta statistika rodo, kad jau tre
čias mėnuo iš eilės — gegužės 
mėn. vėl pakilo pragyvenimo 
kainos 0.3%. šiame pakilimo 
nuošimtyje dar neatsispindi ne
seniai pakeltos mėsos kainos.

Praėjusią savaitę Vietnamo 
kovose žuvo 8 amerikiečiai, 27 
buvo sužeisti, 11 dingo ir 18 
mirė ne kovos lauke. Vietnamie
čiai neteko 724 žuvusiais ir 2,529 
sužeistais. Komunistų žuvo 3,- 
123 kareiviai.

Hong Konge posėdžiauja Ame
rikos diplomatai Azijos valstybė
se. Konferencijoj buvo pareikš
ta, kad ir Kinija ir Sovietų Są
junga norėtų užbaigti Vietna
mo konfliktą derybomis. Kinija 
norinti derybų ne Paryžiuje, bet 
siūlanti platesnę konferenciją. 
Svarbiausia rasti politiškai pri
imtiną sprendimą Hanojaus ir 
Saigono santykiams tvarkyti. 
Kol Hanojus atsisakys derėtis 
su Saigonu, taikos derybos sun
kiai bus įmanomos.

Pentagonas pripažįsta, kad iš 
prekinių laivų šiaurės Vietnamo 
uostus pasiekia nedidelės medi
nės valtys ir baidokai iki 40 pė
dų ilgumo. Jie atgabena. į uos
tus nežymų karinės medžiagos 
kiekį. Jau apie 50 tokių laivų, 
kurie nebijo Amerikos minų, bu
vo nuskandinti lėktuvu raketo
mis. Kai kurie laivai susprogo, 
paliesti raketų, kas-rodo, kad 
jie gabeno amuniciją. Jei tie 
laivai nepaskandinami jūroje, 
juos vėliau suranda lėktuvai prie 
uostų krantinių. Vakar Ameri
kos bombonešiai vėl puolė Hai- 
fongo uosto apylinkes.

Amerikiečiai patarėjai rūpi
nasi, kad Saigonui išsiuntus pa
grindinius kariuomenės dalinius 
į frontą, kaimuose vis daugiau 
įsigali Viet Congo jėgos. Apy
linkėse, kur komunistų nebuvo 
daug mėnesių, jie vėl pasirodė 
ir ėmė terorizuoti vietinius gy
ventojus.

Merai pritarė 
prezidento planui 
NEW ORLEANS. — Ameri

kos miestų merų konferencija po 
karštų ginčų priėmė rezoliuciją, 
kuri išreiškia pritarimą prezi
dento Nixono planui baigti Viet
namo karą. Prieš šią rezoliuci
ją kovojo New Yorko meras 
Lindsay, Gary meras Hatcher 
ir dar keli, siūlę užbaigti visus 
Indokinijos karo veiksmus iki 
spalio 1 d. šis pasiūlymas nepra
ėjo. Čikagos meras Daley pa
reiškė. kad jis darys viską, kad 
respublikonų kandidatas nelai
mėtų šių metų rinkimų, tačiau 
jis laikosi seno nusistatymo, 
kad “užsienio politika yra pre
zidento reikalas”. Daley pareiš
kė: “Dėl Dievo meilės, remkime 
prezidentą" ’

Kitas svarbus merų konferen
cijos nutarimas yra raginti vy
riausybę uždrausti gaminti, tu
rėti. pardavinėti ar importuoti 
kišeninius ginklus, paliekant 
juos tik kariškiams, policijai ir 
sporto klubų nariams. Meras 
Daley pasiūlė ir visų ginklų re
gistraciją visos Amerikos mas
tu.

♦ Spalio 3 d. Portland. Ore
gon prasidės Amerikos-Sovietų 
Sąjungos konferencija apie pre
kybos santykius.



t'OOv.r K(

-fepv^arg >-'TF»3ditAis' - . >1*' S

2501 W TtSl 
M471-M24 ... ........

2422 W Ma*ųuetteRt * Cfcicagft MfcnoiS 60629 
let 426-2242

JAUNIMO 
KONGRESAS

Kmktin

* 1 - - ■ -------- - -—- t \ >;
&KauuiuututH«iLuuiMųi;uuMWliiiuu**ui«MiiJUiiiuttiiuiiiuiiiHi<*itiiiHiii»**

i i > iHiiiiJii f ii iiiiiiimi 1111111IllllLIlllIllllllllll11111111*111

L. VAIČIŪNIENĖ

GRANDINĖLEI ATSINAUJINUS
(Tęsinys}

.šuk'iHuis. Piršlio baudimas, 
kaltinimas ir išteisinimas, šo
kis vaidyba pavadinta šaka- 
lin ti. lyg būtų vyriausias vei
kėjas šakalys-liai. kaip “Duk- 
t'■ viena namie liko”... šluota. 
Jeigu taip, ar ne geriau būtų 
lazdinis.

Čia tą Šakalini vaidino — šo
ko vyrai su lazdomis, per jas' 
patys šokinėdami ir liaudy da
rni piršlį. Tol badė, kol nuba
dė po kėde, ir tas ten visaip 
raitėsi, mušant muzikantams? 
lazda didelę, kaip rėtis, lėkš
tę. .. Kam buvo iš to juokas, 
juokėsi. Aplink apsidairius, 
pastebėjau daug ką susirūpi
nusius. gal nustebusius... šis 
“šokis” — vaidyba neatitiko 
lietuviškų vestuvių piršlio bau
dimo ir išteisinimo scenos, o 
visą tą numeri norėtume laiky
ti dirbtiniu komišku sportu 
arba įrankine mankšta.

Dovanų šokis. Marti apdova
noja ne tik vyro gimines, pa
brolius, samdytą šeimyną... 
bet visus ir vienoda dovana — 
rankšluosčiais... šokio pava
dinimas tikslus, nes iš tikrųjų 
šoko ne šokėjai, bet rankšluos
čiai, visi susiliedami i viena 
baltą plotą.. . Ar ne ryškiau, 
vaizdingiau, arčiau prie 'me
ninės tikrovės būtų buvęu jei 
dovanos būtu tik simboliai, 
duodamos kam reikia ir Įvai- . 
resnos .Apie patį šį šokį sunku

kas spręsti, nes jis dingo daik
tuose.

(Neatsimenu, į kurį šokį įsto
jo ir šoko keletas mergaičių, 
aprengtų, lyg, klaipėdietiškai. 
Bet sijonėliai ir jų trumpi. 
Daug kas iš mačiusiųjų tvirti
nu, kad šie drabužiai yra buvę 
ir prieš sambūrio atsinaujini
mą. Tik jų dabar kai kurios 
smulkmenos pakeistos).

Koncertas pabaigtas visų pu
riau laisvu Suktiniu. Taškas — 
jprastinio Malūno sparnai ir vi 
su frontu prieš publiką susto
jimas,. kaip visada visų daro
ma. .

(Kadangi šio koncerto pro
gramos. didžiąją dalį sudarė 
vestuvių šokiai, dargi su tokiu 
vaidybiniu “elementu”, ir ki
ti kai kurie ansambliai prade
da rodyti mūsų vestuvių scenų, 
būtų . labai reikalinga, kad 
speeialistai, buvę nepriklau
somoje Lietuvoje lituanistai 
mokytojai, nurodytų iškrypi
mus, nuodugniai, nuosekliai 
laikas nuo laiko apie tą didįjį 
paprotį, apeigas, rašytų.).

Vytauto. Didžiojo šaulių kuopos šauliai Kapų Puošimo Dienos šventės proga buvo nuvykę lankyti mirusius šau
lius. Prie kiekvieno mirusio šaulio pasimeldžia ir prie jo kapo palieka mūsų tautinę trispalvę. Šis gražus pap

rotys yra šaulių kuopos puoselėjamas jau daug metu.
Nuotrauka Martyno Nagio

pažįsta žinovais tuos, teisingiau 
j tą, kieno darybos, choreografi
jos, šokių “suplanavo” šią pro
gramą. O tiems,' anot LF šū
kio, kurie “lietuviškai galvoja” 

į ir lietuviškai mato, nereikia 
į būti ypatingais žinovais, kad 
■pažintų, savo tautinės kultūros 
srityje, ar šitas dalykas lietu-

viskas ar ne. Taip kaip ir ki
tų tautų eiliniai tautiečiai ski
ria, kas jų sava, kas svetima.

(Bus daugiau)

^KAITYK PAI'S IK r Ai.AGINt.
E K1TL<- SKAITYT* r

i h t» A b

ANTRASIS PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
KONGRESAS JAU ČIA PAT

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

VARDAS PAVARDĖ AUKAjinimai, žvaigždės, landymai...
O šokių kilmę, charakterį, 

kaip matome, daugiau — ma
žiau nurodo šokių vardai, mu
zika, atskiri judesiai ir šie 
daiktai:

Kepurinėje — skrybėlės, Blez
dingėlėje— skepetaitės, Kuski- 
nėlyje — skepetos, Duktė vie
na namie liko — šluota; Rezgi- 
nėlėje — juostos; šakalinyje
— lazdos, kėdė; Dovanų šoky
je — rankšluosčiai; Trejinyje
— skaičiaus simbolis, trejetas, 
neaišku ką nusakantis.

PI Janušaitis (“Naujienose” 
1972. III. 6.) “CIevelando Gran
dinėlė seks gražią pasaką” abe
joja: Juk “vargu kas iš mūsų 
matėme Kuskinėlį, Aukštaičių 
kadrilių, Pakrėstinį, Trejini, 
šlepsiuką”... — Pridėtume,
dar — Greitpolkę. Režginėlę, 
Duktė viena namie liko, — O 
tai todėl šiuos šokius pamaty
sime “atskleidžiančius lietuvių 
tautos kultūros lobiuss”, kad 
“Liudas Sagys neboja pučiamų 
skersvėjų, nesitenkina trafare- 

‘tiškumu, bet ieško naujų for
mų”. .. (citata).

Kad naujų formų buvo ir J. 
[Daugaflis pastebėjo “Nauju
mai scenoje”, (“Draugo” 1972. 
III. 21.), jog šokiai atliekami 
“tarpais su lietuviškame šoky
je neįprastomis figūromis. Čia 
vėl naujas tempas su ypatingo 
gyvumo greitpolke”...

Tiesa, kad visų dabar maty
tų šokių nei neįprastų lietuviš
kam šokiui figūrų iki šiol kitų 
mūsų tautinių šokių sambū
riuose tiek daug nebuvome 
matę. 0 tai todėl, kad šios pro
gramos šokiai su savo “naujo
mis formomis” atkelti iš anek
suotos Lietuvos. Iš kur apie jų 
tenai buvimą žinome, pasaky
ta pirmiau. '

Taigi ir žinome, jog tenai 
tšokami ir čia matytieji šokiai. 

Eilių rinktine, 16J- |O ’š viso tenai į mūsų lietuviš
kus šokius vra įterptų kitu res- 

$2.(XJ . ... - f Al fIpublikų, ypač rusų, ne tik fi
gūrų, bet ir šokių, papuoštų ' 
tokiais daiktais. Didesnio “efek , 
to’’ įspūdžio dėlei ne retai šo- i

BENDRAS v 
CHOREOGRAFIJOS 

BRUOŽAS
Jis kaip ir nebuvo kiekvie

nam atskiram šokiui kuo cha
rakteringas. Kuone visuose šo
kiuose kartojami tie patys brė
žinių vaizdai — eilės, ratai, ra
teliai, gretos, lygiagretės, dve-

, YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę šerną as

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo žmogaus Gyvenimą — Dėdės 

Č Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma' pasakojimas duos 
progos susipažintr su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

POEZIJOS VEIKALAI
pradžioje pro tirpstanti 

spindinu žiedą, apkaišo
sniegą liepia 
medžių šakas 
ir garsų ste- 

svajoja,

Poezija — Kaip pavasaris. Kuris 
lazdynui isskieisti mažuli, deimantu 
žirginiais, taip konietemis ir pamažu Įveda į gamtos vaizdų 
buklus DramatiSKai oesiKeiėianciuose gartitos sčenovatzdžiuclsė 
juokauja ir verkit poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
-gelmes.

Naujienose yia gausus pasirinkimas poezijos leidiujų.

1. J. Augustaityre - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for 
mato, izt> psl Kaina SI.—.

z Jurgis Baltrušaitis, ŽEMES PAKOPOS. Elegijos, giesmes, poemos 
Kišeninio lormaio. 157 psl. $2.00.

3 Butkų Juze, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1.50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. 1 

psl Kama $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLuOl - LIŪDI. Lyrikos eiles, 105 psl.
8. Anatolijus Kairys, AUKSINE SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $3.00.

1Z. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ sVENTe. Eiliuoti pasakojimai apie 
išlėtintas lietuvaites senovės laikais, su autoriaus iliustracijomis. $5.00

13. Nadas Rastenis,- THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausku 
-Anykščiu. Suelis . vertimas, 42 psl. $2.00.

14 Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $L00.

lt).. SJasys Santvaras, AUKOS TAURE, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl SX5O.
17. Petras Sagatas, SAULELEIDŽIČ SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė 

liai, VZ psl- $1.00
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00 
lif:

■ai.
21. 
zz. 
psi 
24
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti j Naujiem- 

raštinę arba užsakyti pastų pi Kledaru čeki ar pinigini orderi.

N A U J I E N O S,

U: Stasys Santvaras; ATDARI LANGAI Rinktini, lyrika. 167 pši., $3.00 ^la* apkraunami ir čeky dailio-

Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR . SMĖLIS. Eiles, 70 psl. $1.00.
Elena Tumiėnė, KARALIAI IR,ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2 50 
Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00 
Jonas Valaitis, SENOVeS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai 

$1.00
Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS^ Poezija, 11$ psl. $3.00.

Įsios kūnų kultūros mankštos 
įvaizdžiais, tik reikiamai pri
taikytos spalvos.

Atsivertę “Lietuvos Dainų 
šventės” (117 
vaizdą “spalvų žaismas”, 
matysite, 
choro dalyvio rankoje plieskia 
spalvotos vėliavėlės. O uždaro
masis viršelis — raudonomis...

f Ą f f * *' r • f t w r e <

nius šokius dar neturime, bet 
ir iš to, ką iš visa ko žinome, 
daugiau negu 90 procentų liu
dija už tai, kad mūsų šokiai 
ne įrankiniai. Jeigu koks įran
kis pasitaiko,
eityje atneštinis, 
tinių choreografų 
(Skaityk Biržiškos 
Tautos Kelias”... Ir

tai jis arba pra- 
arba dabar- 

pridėtas.

tt.

Apie aneksuotoje Lietuvoje 
liaudies šokių choreografiją ir 
tai, kas čia iš dalies pasakyta, 
patvirtina Vaitulevičiūtė “Kul
tūros Barai” 1972 m. 2 Nr.

Tarp ko kita ji rašo: ' “Jei 
vienam kitam Dzūkijos kolūky- 
kraštotyrininkai pamato" dar 
liaudies ratelį ar šokį, tai daž
nai jis būna tik sceną perėju
sio liaudies šokio ar žaidimo 
redukcija. Lygiai, kaip, pasi
taikius progai, perfrazavę žo
džius, žaidžiame J. Lingio “Ko
lūkio pirmininką”, kviesdami 
į ratelį universiteto rektorių, 
fabriko direktorių, buhalterį, 
cecho viršininką, meistrą, šiaip 
sukaktuvininką. Tad jeigu kal
bama apie restauraciją, tai čia 
reikalingas ne tik gilus restau
ruojamojo objekto išstudijavi
mas ir pažinimas, bet ir nuosek
lus, bei meninis sąžiningumas. 
Mes, choreografai, kartais ima
me ir susigundome papuošti 
liaudies šokį jo neturėtais arba 
iš viso liaudies šokiui nebūdin
gais elementais” (...) “Užuot 
subtiliai grąžinę liaudies šo
kiui tai, ką jis praradęs, sten
giamės apkabinėti jį blizgu
čiais.” (...) Kiekvieno choreo
grafo šventa pareiga išsaugoti 
dar rusenančias žarijėles, pa
sistengti, kad nežūtų tai, ką 
dar moka, atsimena senesnie
ji žmonės”.

“Choreografas, susidurda
mas su šiais reikalavimais, ga
li leisti sau ir kai kurių saikin
gų stilizavimo elementų. Bet 
jie turi išplaukti iš etnografi
nės medžiagos, o ne būti per
kelti iš kitų, negiminingų kū
rinių, kartais ir kitų etnografi
nių sričių arba išgalvoti. Lie
tuvių Handies šokio grožis sly
pi formų judesio paprastume, 
natūraliame organiškame atli
kime’. ..

Savaime aiškil, kodėl anek
suotoje Lietuvoje Žaidžiamas119, 120 psl.)

pa- J. Lingio “Kolūkio pirminin- 
kad net kiekvieno kas”, iš kurių negiminingų kū

rinių, etnografinių sričių (ru
sų ir kitų respublikų) perkelti 
į mūsų šokius tie elementai, ar

šokius — vaidinimus prof. Ja- 
kubėnas (ten pat) rašo: “Au
tentiškumo” ar “etnografiš- 
kumo” tuo klausimu tepasisa- 
ko tie, kurie save laiko šito da
lyko žinovais”.

Mes manome, kad didžiau
siu žinovu save laiko šio sam
būrio direktorius, arba jis pri-1

ADRESAS

Čekius rašyti Lithuanian World Youth Congress.

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

liepos 30 dieną, . <š ;

BUCO SODE
WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

nmij b d m

BUS ĮDOMI PROGRAMA, GERA MUZIKA ŠOKIAMS, 
SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI GĖRI M AL 
VISA LAIKA GARSUSIS G. JONIKO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS M0DERNIŠ- 
KIAUSIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS. 
LIEPOS 30 DIENA VISI KVIEČIAMI Į NAUJIENŲ 
PIKNIKĄ.

Nors mes rašytų savo istori- sugalvoti...
nių tyrinėjimų apie savo tauti-' Apie “GrandJrtėlės” šoktus
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Spaudoje yra buvę raginimų, 
kad mūsų studiozai moksliniams 
darbams imtų temas iš Lietu
vos ir lietuvių tautos problemų, 
štai dabar turime Leono Saba
liūno studiją: “Lithuania in 
Crizis — Lietuva krizėje.

Liet, enciklopedijoje rašo, 
jog L. Sabaliūnas gimė 1934 m. 
Kaune. Mokslus baigė Ameri
koje. 1963 m. gavo daktaro 
laipsnį už disertaciją apie Lietu
vą 1939-40 metų krizėje. Leo
nas Sabaliūnas yra politinių 
mokslų dėstytojas. Yra buvęs 
Lituanus žurnalo redaktorium. 
Aktyvus buvo studentų s-je ir 
Santaros - šviesos federacijoje, 
sakoma, jog jis “rašinėjo libe- 
ralinėj spaudoj politiniais ir jau
nimo klausimais”.

i

|

> IN CRISIS'7
Knygos turinio dalys

Knygos arba disertacijos 
torius savo dėmesį labiau 
atkreipęs, kaip ir viršelyje 
žymėta, į 1939 ir 1940 metų įvy
kius Lietuvoje, bet tai ne viskas. 
Jis gribštelėja ir 1918 metus, 
kai buvo paskelbta Lietuvos ne
priklausomybė, peržvelgia de
mokratinio valdymo laikotarpį 
ir, 1926 metais iškilusį autori
tarinį valdymą.

Knyga suskirstyta į 6 dalis, 
o dalys į poskyrius. Pirmojoje 
dalyje — jau minėtasis demo
kratinis ir autoritarinis valdy
mo laikotarpiai bei kiti vidaus 
ir užsienio reikalai: Klaipėdos 
problema, Vilniaus klausimas, 
santykiai su Rusija, Estija ir 
Latvija, ir — tautinio valsty
binio išlikimo problema, kai ka
rui besiartinant Lietuva pasi
skelbė būsianti neutrali.

Antrojoj dalyje nagrinėjama

au- 
yra

<

f
W
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St. Butkaus vardo šaulių kuopos Detroite keturi jau lieji šauliai baigę gimnaziją F. Blauzdžio, J. Butkaus, 
J. Mačiulaičio ir V. Tamošiūno apdovanoti Liet, enciklopedijos anglų kalba l-ju tomu ir kuopos vadovybės auk
siniais šauliškais ženklais. Nuotraukoje abiturientai jaunųjų šaulių tarpe. Iš kairės — L. Leonavičiūtė, J. Nau
jokaitis, R.- Simutytė, A. Šiurkus ir V. Leonavičiūtė. Stovi: jaunimo sekcijos vadovas R. Selenis, A. Paskųs, 

K. Karvelis ir R. Leonavičius.
Nuotr. K. Sragausko

yra prižadėjusios: Ona Televi-jra” padainavo keletą dainelių, 
čienė, V. Lelienė, Genė Alkevi-Įo jaunimas atliko keletą komiš- 
čienė, ir Zofija Drižienė. Prašo
mos ir daugiau prisidėti.

Detroitiečiai remia Jauni
mo Kongresą: SLA 200 kp. pa
skyrė 10 dol.; Detroito Žurnalis
tų S-ga įteikė 10 dol.; Peliksas 
Blauzdys 20 dol.; O. ir C. Šadei- 
kai, Antanas Mikalkėnas ir Jo
nas Šepetys po 10 dol.

— Jūrų Šaulių švyturio iš
važiavimas Kodaėių vasarvietė
je gegužės 28 d. praėjo links
moje nuotaikoje. Tą progą Įvy
ko ir šaudymo pratimai.

— Detroito ir Windsoro ben
druomenių suruošta išvyka bir
želio 17 d. Windsoro Michaels 
parke praėjo linksmoje nuotai
koje su šokiais ir daina. Wind
soro mergaičių kvartetas “Auš-

kų žaidimu. A. Miežis

CLEVELAND, OHIO
Ruošia pikniką

Clevelando šaulių kuopa 1972 
m. birželio mėn. 25 d. 2 vai. po 
pietų. Dr. K. Pautieniaus ir p. 
O. lautienienės rezidencijoje, 
2733 East Overlook, Cleveland, 
Ohio 11106, kviečiamas Cleve
lando 
mas.

Po susirinkimo, ten pat įvyks 
šaulių kuopos piknikas, į kurį 
kuopos valdyba kviečia šaulius 
su šeimomis ir pažįstamais.

lulių kuopos susirinki-

biznieriau kukis garsinasi 
.AL IIEVOCI- -TURI GERIAUSIĄ

PASISEKIMĄ BIZNYJE
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Tai toji, 1963 m. L. Sabaliū
nui daktaratą pelniusi disertaci
ja, dabar knyga, čia ir minima. 
Išleista šįmet. Leidėjas — In
diana University Press. Parda-1 tautininkų politika ir jų opo— 
vinėjama po $11.50. Yra 293 ‘ " 1
numeruoti puslapiai. “Lituania 
in Crizis” turi ir antrinį, paaiš
kinamąjį pavadinimą — “Na- 
tionalicm to Communism 1939 
—1940”.

nentai — opozicija: katalikai, 
valstiečiai liaudininkai, socialde
mokratai ir kariuomenė, kai 
1939 m. jos vadas gen. Raštikis 
išstojo prieš savo vyr. vadą Sme
toną.

I 
j

I

I 
I
į I
II

I

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

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotyki! 

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, UL

progomis. Jas b 
atsiuntus čeki ar

60608

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

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

Liudas Dovydėnas, MES VALDYS1M PASAULĮ. Atsiminimai ir 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psL

Jurgis GHauda, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija Įvyko bendra- 
darbiautojų ir tiltu statytoju su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičianti komunizmą. 158 psl., kaipa 3 doL

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 408 psl.. kaina 5 dol. Ap
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na
rių elgesys tragiškose dienose.

Stefanifa Rokienė, GRĮŽIMAS J LAISVE. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkia pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausioms garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psL, kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

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

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

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje Trakuose Druskininkuose Kaune Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje Vaizdūs aprašymai, ka ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė 95 psl.. $1.00 Yra taip pat 
Išversta i anglų kalbą.

D. Kuraitis. MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės 1 Lietu
va įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis 331 psl. $3.00

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

V. Maciūnas. VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos IniltO- 
rini gyvenimą. Skurdi tremtis ji nepalenkė bendradarbiavimui

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

§ie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1737 So. HALSTED ST., CHICAGO. ILL. 6O6OS

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
čekį ar pinigine perlaidą.

Atskiras poskyris yra apie ko
munistus, veikusius pogrindyje, 
kai kompartija Lietuvoje buvo 
uždrausta.

Treciojoj dalyje ekonomika: 
žemė ir žemės ūkio reikalai, 
miestu problemos, kooperacija 
ir kt.

Ketvirtojoj dalyje rašoma, 
kaip naciai paėmė Klaipėdą ir 
kaip tauta Į tai reagavo, kaip 
lūžo Smetonos valdymo siena — 
sudarytas gen. Černiaus minis- 
terių kabinetas, kuriame minis- 
teriais buvo kataliku ir valstie
čių liaudininkų politikų. Klai
pėdos netekus tauta buvo ruo
šiama dar blogesniam atvejui. 
Buvo stiprinama ginyba, ginklų 
fondas, šauliai ir moksleivių ka
rinis paruošimas. Paliečiamas 
ir tautininkų tarpe atsiradęs 
nuomonių skirtumas. Jaunes
nieji, tada apie “Vairo” žurna
lą susitelkę, pradėjo nepritarti 
Smetonai, keldami reikalą “at
jauninti” tautininkų sąjungą.

Antrojoje dalyje — Antrojo 
pasaulinio karo išvakarių ir ka
ro sukeltos problemos: neutra
lumas, kaip autorius rašo — 
“Vilnius between Scylla and Cha
rybdis”, rusai Vilniuje, Vilnius 
Lietuvai, žemės reforma Vil
niaus srityje, Vilniaus atlietuvi- 
nimas ir kitos problemos. Val
džios krizė ir gen. Raštikio at
leidimas iš pareigų.

šeštoji- dalis pati skausmin
goji: Sovietų S-gos intervencija, 
nesusigaudymas Kaune, Lietu
vos traukimasis iš pozicijų (“nė 
pėdos žemių priešui”) ir kapi
tuliacija. Peržvelgiama sovieti
zacija, , atlikta pagal Maskvos 
diktatą.

Knygos baigmėje yra seimų 
rinkimų daviniai, Černiaus, Mer
kio ir Paleckio vyriausybių sąs
tatas bei kita informacija.

Leonas Sabaliūnas savo diser
taciją arba “Lithuania in Cri
sis” knygą yra parašęs remda
masis labai gausiai surinkta me
džiaga. Kiekviename skyriuje 
daugybė paaiškinamųjų išnašų, 
kurios nusako kuo remiamas 
vienas ar kitas teigimas. L. Sa
baliūno naudota medžiaga — 
Įvairi nepriklausomos Lietuvos 
spauda, okup. Lietuvos spauda, 
privačių žmonių laiškai, atsimi
nimai. Visai tai medžiagai pa
minėti autoriui prireikė 61 kny
gos puslapio.

Charles Leonard Lundin 
parašyta įžanga

Knygos įžangą yra parašęs 
Charles Leonard Lundin, India
nos universiteto profesorius, 
nors to titulo prie savo parašo 
nėra pridėjęs. Ir autorius Sa
baliūnas niekur profesorium ne
vadinamas ir pats savęs taip ne
tituluoja.

Mr. Lundin L. Sabaliūno stu
diją pristato kaip vertingą moks
linį darbą. Be kita ko jis pa
brėžia, jog kokia valdžia anais 
metais Lietuvoje būtų buvusi, 
Lietuva Sovietų S-gos okupaci
jos nebūtų išvengusi. Mr. Lundin 
sako, jog apie Lietuvą anglų 
kalba literatūros nėra daug. Sa
baliūno studija esanti tikra is
torija, be propagandos.

Įžangoje žvelgiama ir į da
bartinę okupuotą Lietuvą. Mr. 
Lundin rašo, jog lietuviai dabar 
nėra savo reikalų sprendėjai, ten 
viską lemia sovietai. Tačiau, ne- 
žiūrint kad jau ketvirtadalis 
šimtmečio praėjo, kai Lietuva 
okupuota, bet Lietuva tebesan
ti Lietuva. Irstai žinoma iš tu
ristų parvežtų žinių. Lietuva 
esanti Sovietų S-gos Skandina
vija ir ten apsilankiusiam tu
ristui sunku esą net momentą 
pagalvoti, jog Lietuva dabar da
lis Rusijos.

DETROIT, MKH.
— SLA 200 ir 352' kuopų pa

siruošimas į 57 Seimą Miami. 
Su Seimo Darbų Knyga jau su
sipažinta. Sekantieji 200 kuo
pos delegatai vyksta į Seimą: 
Marcelė Grinienė, Antanas Bu
kauskas ir Saulius šimoliūnas. 
SLA 352 kuopa paskyrė į Sei
mą 7 delegatus: Vytautą Alan
tą, Miką Balčiūną, Petrą Januš
ka, Elzbietą Jodinskienę, Anta
ną Norų ir Juliją Rutkauskienę. 
Girdėjau, kad nevisi važiuos, rei
kia skaitytis su išlaidomis, nes 
nevisos kuopos gali padengti iš
laidas. Kai kurie delegatai va
žiuos savomis susisiekimo prie
monėmis, kad galėtų daugiau 
pamatyti gamtovaizdžių. Seimas 
laukia iš delegatų naujų narių. 
Susivienijimo 85 metų sukak
ties proga delegatai atsivežkite 
nors po vieną naują narį. SLA 
200 kuopa savo posėdyje pasky
rė auka moksleivių fondui 15 
dol.

— DLOC Valdyba norėdama 
pareklamuoti lietuvių vardą tarp 
svetimųjų Etninių grupių fes
tivalyje, kuris įvyks liepos 14- 
16 dienomis bando suruošti pa- 
vilijonėlį su lietuvišku maistu. 
DLOC Valdyba ieško ir prašo šei
mininkių, kurios galėtų paga
minti kurį vieną produktą. Jau

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 6060S

s
INSURE I_ SAVE AT

MutualFederal
Savings and Loa

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608
Peter Kazanauskas, President Phone 847-7747

I

-
9

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS

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

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

derį tokiu adresu:

Mūsų spaudoje apie ši L. Sa
baliūno mokslinį darbą dar ma
žai tepasitaikė žinių ar kritikos 
užtikti. Partijų veikėjai gal at
ras argumentų knygoje Mini
miems savo partijos vyrams tei
sinti. L Sabaliūno surašyti 
tikri istoriniai faktai kai kurie 
tikrai yra liūdni. Ryškėja auto
riaus mintis, jog A. Smetonos 
valdymas, vietoj sujungęs tau
tą, ją suskaldė, tad ir opozicinių 
partijų politikai nebepajėgė su
prasti Sovietų S-gos grėsmės. 
Per keliolika A Smetonos valdy
mo metų politinės partijos, iš- 
skyrius tautininkus, buvo nu
stumtos į šalį, su jomis neben
dradarbiauta ir net jų veikla bu
vo varžoma. Atėjus liūdnai oku
pacijos grėsmei, kai kurie parti
jų veikėjai net džiūgavo Smeto
nos režimui pasibaigus, visai ne- 
pramatydami kas bus toliau.

Atrodo, kad pirmiausia apie 
L. Sabaliūno knygą atsiliepta iš 
tautininkų. Turiu mintyje Jū
ratės Statkutės De Rosales 
straipsnį, spausdintą “Dirvoje” 
kovo 15, 17 ir 22 d. numeriuose, 
žvilgsnis Į tą straipsnį — kitą 
kartą. (Bus daugiau)

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY
Per Annum

0* m REGULAR
A) PASSBOOK 

ACCOUNT 
rer Annum

NOW INSURED TO $20,000.

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

FORESTS CANT

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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 nuošimčiu/ nuo mė
nesio pirmos.

UNIVERSA
Taupymo Indėliai 
Apdrausti ik r $20,000.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

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

įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Dienraščio kainos:
Chicago j e ir priemiesčiuose 
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pusei metų _ ____________ $12.00
trims mėnesiams$7.00 
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Kitose JAV vietose:
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trims mėnesi g m p 
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metanu ______
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Užsieniuose: 
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Naujienos eina kasdien. Išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St.. Chicago, 
UI. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su nusakymu

ALFONSAS GIEDRAITIS

ROMANAS AD VITAM AETERNAM
Vytautas Alantas — šakota |grevelda (244), savitarna (251), 

asmenybė: rašytojas, beletris
tas, dramaturgas, publicistas. 
Jo dramatinius veikalus tauta

kais rampos šviesoje — sceno
je-

Gi išeivijoje autorius daugiau 
užsiima beletristika, pradedant 
novelių rinkiniu !Ant Siūbuo-

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

Maitina piktų analfabetų paminklais
Nepriklausomoje ir laisvoje Lietuvoje komunistų 

skaičius visą laiką buvo labai nedidelis. Sovietų valdžia 
leido nepaprastai dideles sumas pinigų įvairiems agen
tams, kad rastų bent kelis Maskvai ištikimus žmones, bet 
jiems nevyko. Rusų paskirtus pinigus agentai išleisdavo, 
bet komunistų partijos narių skaičiaus nepajėgė padidin
ti. Lietuvos policija pažino kiekvieną komunistą ar komu
nistuojantį žmogų. Didelių pastangų Lietuvos policijai 
nereikėjo rodyti, nes komunistų partijos eilėse labai leng
vai atsirasdavo išdavikų, kurie policiją tiksliai infor
muodavo.

Komunistus Lietuvon raudonoji armija buvo atnešu
si 1918 metų pabaigoje, juos Lietuvon ta pati armija at
nešė ir 1940 metais. Jie ir šiandien valdo kraštą. Jie su
lindo-į policijos ir valstybės valdymo įstaigas, jie valdo 
ūkius, pramonę ir prekybą, bet geresnio gyvenimo lietu
viams jie nesugeba duoti. Lietuvoje nėra maisto, nėra 
aprangos, nėra gyvenamų butų, nėra net medžiagų namų 
statybai Komunistai stengiasi išnaikinti visa, kas nepri
klausomoje Lietuvoje buvo, bet nieko geresnio jie nepajė
gė pagaminti. Jie net senus nepriklausomos Lietuvos pa
minklus išgriovė, bet nieko naujo nepastatė. Pradžioje 
jie statė paminklus Stalinui ir sovietų generolams, bet lie
tuviai jais nesidomėjo. Dabar jau patiems komunistams 
Stalinas nėra autoritetas, Chruščiovas gerokai jį nu
vertino.

Dabar Lietuvos komunistai pradėjo statyti pamink
lus savo “didvyriams”. Pastatė paminklą Karoliui Požė
lai ir Melnikaitei, bet daugiau “didvyrių” nebėra. Jie 
būtų norėję pastatyti paminklus keliems seniems partijos 
nariams, bet sovietų vyriausybė juos laiku likvidavo. Jie 
reabilituoti, bet lietuviams komunistams nepatogu staty
ti jiems paminklų, kai jie nebežino, kur tie “didvyriai” 
palaidoti. Chruščiovas pranešė, kas yra likviduotas, bet 
platesnių žinių atsisakė duoti. Požėlos paminklo atidary- 
man suvarė daug žmonių, bet kai lietuviai komunistai pa
tyrė, kad jo žmoną rusai sušaudė, tai ir apie Pakruojaus 
paminklą mažiau tebekalba.

Neturėdami savų “didvyrių”, “didvyriais” daro Ame
rikoje veikusius komunistų partijos narius. Užpraeitą 
šeštadienį, birželio 10 dieną, “tarybinėje” Lietuvoje, bu-

vusioje Laukuvoje, Paršežerio pakrantėje, Apvarau vos 
kaime buvo nudengtas paminklas Amerikoje veikusiam 

j komunistui Leonui Jonikui J paminklo nudengimo cere- 
| monijas suvažiavo įtakingesni partijos ir vyriausybės na- 
į riai, o svarbiausią kalbą pasakė pirmasis komunistų par
tijos sekretorius Antanas Sniečkus,

Leonas Jonikas Amerikon atvažiavo 1911 metais. Dvi
dešimties metų jaunuolis buvo tikras analfabetas. Nemo- 

Ikėjo skaityti, nė rašyti. Negalėjo rašyti lietuviškai, nė
$12.00 ■ angliškai. Čia jis pateko į dirbtuves, kuriose teko dirbti 

53 001 pačius sunkiausius darbus. Reikalai šiek tiek pagerėjo, 
J kai jis gavo darbo Detroite. Fordas analfabetus ne tik 
i J maitino, bet ir mokino. Detroite jis pradėjo lietuviškai 
' ir angliškai skaityti. Detroite jis įsijungė į tuo metu stip

rų lietuvių socialistų judėjimą. Buvo veiklus kuopos na- 
I rys, dalyvavo susirinkimuose. Bet kai mažiau susipratę 
Amerikos socialistai pradėjo žavėtis Rusijos “revoliuci
ja”, Jonikas buvo susižavėjusių eilėse. Socialistinė Ame
rikos lietuvių organizacija skilo. Vieni buvo demokrati
nio socializmo šalininkai, o kitiem geriau patiko rusiškas 
“socializmas”.

Demokratinio ir diktatūrinio socializmo temomis ke- 
leris metus socialistų tarpe ėjo ilgos diskusijos. Buvo 
ruošiamos paskaitos ir abiejų srovių šalininkai stengėsi 
įtikinti narius jų metodų gerumu. 1921 metais vienoje 
Detroito socialistų konferencijoje Dr. Pijus Grigaitis 
skaitė paskaitą ir aiškino nieko gero nežadančius Lenino 
ir Trockio metodus. Leonas Jonikas paprašė žodžio ir įro
dinėjo, kad Dr. Grigaitis klydo. Dr. Grigaitis išklausė Jo
niko argumentus, o vėliau konferencijos dalyviams ir 
pačiam Jonikui nurodė, kaip netiksliai jis galvoja ir ko-1 listinį stilių, tiksliai skamban- 
kias nesąmones pasakoja. Jonikas negalėjo dovanoti Dr. 
Grigaičiui viešai parodytos “galvojimo mizerijos”. Vis
ką jis būtų dovanojęs, bet viešos pajuokos dovanoti jis ne
galėjo. Dr. Grigaitis tapo didžiausiu jo priešu ne tiktai 
toje konfeemcijoje, bet iki mirties. Amerikos komunistai, 
neturėdami gabesnių žmonių redakcijos darbui, 1931 m. 
parsikvietę Chicagon Joniką. Pradžioje jis padėjo dirbti 
administracijoje, o vėliau pradėjo rašinėti ir redakcijai. 
Paruošęs kelis Vilnies kalendorius, jis pradėjo rašinėti 
pastabas ir net įžanginius. Neapykanta Grigaičiui kiek
vieną dieną matėsi kiekviename jo rašinėlyje. Štai Joniko 
žurnalizmo pavyzdys:

“Anglijos darbiečiai, dabartiniu metu valdantieji 
partiją, labai artimi mūsiškiam menševikam. Nežiū
rint daugumos tautos susiskaldymo prieš lakymąsį 
įsikibus Vašingtono skvernų ir skaitlingų demonstra
cijų prieš mūsų politiką Vietname, ambasadorius Pat
rick Dean laikosi tikrai menševikiškai. Anądien, jis 
informavo Amerikos spaudą, kad darbiečįų valdžia, 
kaip rėmė, taip ir rems Vašingtono politiką bambar- 
davime Demokratinės Vietnamo Respublikos tol, kol 
“anoji pusė” nepriims Vašingtono sąlygų deryboms. 
Tikras grigaitiškas nusistatymas”. (Vilnis, 1965 m. 
liepos 8 d. 1 psl..
Jonikas plunksną vedžioti pramoko, bet lietuviškai ra

šyti neišmoko. Analfabetu buvo, tokiu ir pasiliko. Blo
giausia, kad jis buvo piktas analfabetas. Faktų jis neži
nojo, ir nežinojo, kad nežino. Pacituotas paragrafas yra 
būdingas visai jo “žurnalistinei” darbuotei. Nepajėgda
mas argumentuoti, naudoja insinuacijas ir šmeižtus. Šio 
pikto analfabeto paminklas buvo primestas Laukuvos gy
ventojams. Sniečkus susirinkusiems gyrė žmogų, kurio 
išmintimi pats netikėjo. Joniką suprato tiktai paminklą 
statęs menininkas. Jis pastatė aklą bekaktę būtybę.

bene ir buvo tipologine įžanga

rių veikėjai ieško atramos se
novės lietuvių tikėjime.

Gražu ir logiška semtis stip
rybę iš praeities. Tiesą sakant,

savismerka (401), maskatailoa 
(256), nupiepėlis (264), merg- 
palaikėmis (82), prasmuo (277, 
283), šunburniškjauniais keiks
mažodžiais (298), tamsūnas, no-, 
rimybė (299), bobišius (304), 
meilamergis (328), vėjogauda 
(408), padaira (223) ir t. t.

Sunku nuspręsti ar tai ko
rektūros paliktos klaidos, ar pa
ties autoriaus praganės šiuose 
žodžiuose: spinksės, turėtų būti 
spingsės (355), moteriška, t. b. 
moteriškė (71), skutėsi (98), t. 
b. skutosi, palėpis (230) t. b. 
palėpė, nusičiaudijęs (239) t. 
b. nusičiaudėjęs, tuoįtampos 
(272) ?, tepant (portretą A. G.) 
(27,6) t. b. tapant, bendrakelio- 
ne (309), t. b. bendrakeleive, bu- 
čiuotumės (325) t. b. bučiuotu- 
meis. Sdiev (388) t. b. Sudiev.-

Be to, molbertui (91), ambo
nų! (163), foliantams (232), ana
lams (245) ir ansestralinėms 
džiunglėms (225) autorius ga

ir nebėra. Todėl Vytauto Alanto 
bandymas pasukti tautos sąmo
nę šia kryptimi yra sveikintinas, 
kaip šviesus pavyzdys mūsų pri
augančiajam rašytojų kartai. 
Tai tiek aplamai dėl autoriaus 
pastoviai vedamos idėjinės lini
jos jo veikaluose.

Kalbant apie autoriaus patį
naujausiąjį romaną Amžinasis Į Įėjo parinkti lietuviškesnius ter- 
Lietų vis, tenka pripažinti tvir
tai ir aiškiai nusistovėjusį rea-

čių sakinių santvarką, vaizdžiai 
nuoseklų minčių dėstymą; o vi
siškai natūralios ir įtikinamos 
žmogaus dvasinių konfliktų si
tuacijos bei palaipsniui kylanti 
intriga ir kiti atodangos lau
kiantieji slėpiniai — tai ir yra 
tasai žingeidumo raktas, priver
žiąs skaitytoją neatsitraukti nuo 
knygos.

šiame romane gvildenama 
svarbi — jauno lietuvio, pateku
sio į Ameriką — išlikimo proble
ma: maišosi besąlyginė meilė,

mas ir asketinės meilės ant tė
vynės aukuro sintezė, lydima 
įvairių kliūčių, painiavų, netikė1 
tumų su įdomiai įvairuojančių 
šalutinių veikėjų statistiniu er- 
myderiu, vistik turinčiu įtakos 
į esminį apsisprendimą — ištik
ti tuo amžinuoju lietuvių.

Šio veikalo pirmoji knyga bai
giama kaip tik tuo momentu, 
kai autoriaus labai gerai išvys
tyta intryga pasiekia aukščiau
sio įtampos laipsnio. Pasitikint' 
veikalo pavadinimo prasme, lauk 
tina teigiamo persilaužimo ant
roje knygoje arba dalyje, kuri 
dar nepasirodė.

Apart veikalo idėjinės paskir
ties, autorius taip pat neužmirš
ta patiekti skaitytojams ir aps
taus žodinio peno — gražių lie
tuviškų, bet gyvojoje kalboje la
bai retai vartojamų, terminų, o 
taip pat ir savosios darybos, pay., 
mormone (134), dykra (225),

minus.
Kalbos požiūriu, nelabai auten

tiškai skamba ir šie sakiniai: 
žygas sėdėjo nudūręs akis ir ne
žinojo kas galvoti (181), kuriuos 
amžių vėjai j.au s.enįai būsią, iš- 
pūkštę (188), varė egzortus iš 
mano senelio (193) (varė ne eg
zortus, bet piktas dvasias. O tam 
tikslui skirtos apeigos arba ritu
alas, vadinamas egzorcizmu, t. 
y. Dievo vardu įsakymas pikto
sioms dvasioms palikti žmones 
arba daiktus arba jiems nekenk
ti. Dvejuose sakiniuose pasitai
kė ir poetysenos: Poška turėjo 
savo merginą ir svajones apie 
masiną (65), mašiną jis vaira
vo mašinaliai (279).

Sakoma, iš didelio rašto išėjo 
iš krašto... Aistis ir Alantas, tur
būt, patys išsigalvojo- ir savo 
raštuose nuolat magiai vartoja 
“pirmon galvon”, bet apie “ant
rą galvą” neužsimena... Taip ir. 
šiame romane: —- Man, -rodos, 
kad pirmon galvon turime lai
kytis už lietuviškos šakos (65),... 
pirmon galvon rūpinosi pastato 
patvarumu ir saugumu, o ne gro
žiu (66),... pirmon galvon .pa
sveikindamas naujuosius narius 
(294) ir t. t.

Man atrodo, jeigu šie mūsų 
galvočiai tvirtai laikytųsi “lietu
viškos šakos”, tai tokių kalbinių 
melagysčių viešai savo veikaluo
se neskelbtų: visi mes gerai ži
nome, kad nesame kokie mitolo
giniai dievai ir teturime tiktai

pirmon galvon, jei nėra nei ant
ros, nei trečios ?... Griozdiškęs-‘

VINCAS ŽEMAITIS

Lietuviški vandenvardžiai 
ir pilkapiai

Nuo Vyslos iki pat Maskvos
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Asmeniškai jį pažinojusieji, dr. J. Ere

tas, parašęs jo biografiją, 'bei kun. M. Vait
kus (“Draugas”, 1960. XII. 3. II), neranda 
ji buvus ypatingu eruditu. Jis buvo reli
gingas, sąmoningas katalikas, bet tas dar 
nereiškia jį buvus žymiu lietuviu. Ir kaip 
jį “asmens kulto” frazėmis negarbintų kai 
kurie jo mokiniai, jis nebuvo ir negali bū
ti “didžiausiu mūsų tautos filosofu’ ir me- 
namai ypatingu ateitininkų pasaulėžiūros 
ideologu. Gal tiksliau lai bus pastebėjęs P. 
Beržinis, kad tai buvo “didis žmogus, bet 
didelės ir klaidos” (Žr.: “Ateitininkai ir 
internacionalas”, “Naujienos” vas. 27 d., 
kovo mėn. 1 — 4 d. 1971.). šios studijos au
torius yra išaugęs pirmųjų ateitininkų Vy
tauto Endziulaičio, kun. M. Krupavičiaus, 
prof. Dovydaičio ideologijoje, kuri tiko 
Kristaus evangelijos dėsniams: “Atiduo
kite kas yra ciecoriaus — ciecoriui (tai yra 
tėvynės — tėvynei) ir kas Dievo — Dievui” 
(Matas, 22 — 21). Kitais žodžiais — nebū
kite, nei retiginiu, nei tautiniu žvilgsniu, 
internacionalistais (kosmopolitais).

Anksčiau pateikti duomenys rodo, kad 
ir didžiausioje žmonijos (visų tautų) mi
sijoje — priartinti Dievo karalystę žemėje, 
lietuvių tauta buvo ir yra pirmose eilėse. 
Vydūnas sako: “Nežvelki j Tėvynę sveti
mųjų akimis — jie peikia kas ne jų'.’ “Pra-

bočių šešėliai”, 1954, 18 p.). ,Prof. kun. J. 
Tumas rašo “Visa, kas dabar lietuvių sie
loje glūdi, apsinešę svetimomis įtakomis”, 
(“Vaižganto raštai’’. Kaunas. 1922 L).

Dėl to visų mūsų didžioji pareiga , ap
sivalius visose srityse nuo istorijos eigoje 
užneštų svetimų dulkių ir Įtakų, budėti 
(M. pabr.) pagal Kristaus evangelijos dės
nius, kad piktos valios priešai, ar neišma
nėliai, ir vėl nepribertų ir nepriželdintų 
raugių mums Dievo nuo amžių skirtose, 
mūsų šventosios Lietuvos žemėse.

12 Skyrius

DEDIKACIJA
šią studiją skiriu Tau, mano brangus, 

Lietuvių Jaunime. Tu, kuris rengiesi į II- 
jį laisvojo Pasauli Lietuvių Jaunimo Kon
gresą J. A. V. (Čikagoje. Kente), Kanadoje 
(Toronte) liepos mėn. 1972 metais — svars 
tyti didžiųjų lietuvių tautos dabarties ir 
ateities problemų, kurios tampriai rišasi 
su Lietuvos praeitimi. Taigi, iš tos įdo
mios ir didingas lietuvių tautos praeities, 
aš čia pateikiau fragmentinėje, vaizdžioje 
formoje keletą vertingų apmąstymų. Aš 
žiūrau į juos, kaip į trumpų recenziją arba 
santrauką kelių tomų veikalo, kurį tikiuo
si, paruoš kada nors vienas, ar keli — su
telktiniu darbu, mūsų jaunieji istorikai, 
pateikdami aisčių — lietuvių — baltų 4.000 
metų politinės, religinės, kalbinės, etni
nės etc. jų likiminės išlikos aprašymą.

Aš pilnai tikiu Jūsų didžiąja misija ir 
uždaviniais pavergtos Lietuvos išlaisvini
me. Po Pirmojo Pasaulinio Karo šimtme
čius pavergta lietuvių tauta prisikėlė i poli
tinę laisvę, ačiū — idealistinio, ypač iš Rusi

jos tremties grįžusio po karo, jaunimo. 
Kova, darbas ir tikėjimas, kad Lietuva 
būtų laisva, ją tokia padarė. Jūs dabar .tu
rite savo uždaviniuose ir ryžte nepalygina
mai daugiau talkininkų, negu tais laikais, 
kai, tartum, tas legendarinis feniksas iš. 
pelenų, kėlėsi į laisvę mūsų brangioji Lie
tuva.

Kad Lietuva yra verta darbo, meilės, 
kovos ir aukos, tai Įrodė pirmieji už jos 
laisvę žuvę savanoriai, 40.000 nelygioje ko
voje su Rusijos NKVD gyvastis paguldę 
partizanai, šimtai tūkstančių geriausių 
Lietuvos sūnų ir dukrų, rusų nukankintų 
Sibiro koncentracijos stovyklose, vokiečių 
kacetuose ir dabar už jos laisvę kenčian- 
tiepji — Simas Kudirka, Simokaitis, Bra
žinskai. iškilūs kunigai ir 17 tūkstančių 
skundą pasirašiusių už tikėjimo laisvę pa
vergtųjų.

Vienas iš karžygiškiausių už jos laisvę 
savo gyvastį paaukojusių yra Romas Ka
lanta. Kaip jautriai Jūs tai išgyvenate, 
parodo neseniai girdėtas, vieno kunigo pa
moksle prisimintas vaizdas, jo pavadintas: 
“Lietuva Altoriuje”. New Yorke du jau
nuoliai (berniukes ir mergaitė) vienam 
skvere buvo praeivių pastabiais žvilgsniais 
ir susijaudinimu stebimi... Juodu suklau
pę meldėsi prieš paveikslą, kuris vaizda
vo liepsnose skęstantį Romą Kalantą, šau
kianti Freedom for religion and my count
ry! O viršuj stambiom raidėm įrašas: Lit
huania. Tai be žodžių, koks neišsakytai 
jaudinantis vaizdas.

Lietuva, iš tiesų, yra labai įdomus, 
gražus, Dievo mums duotas kraštas, kurį

poetė Jonė Degutytė iškiliais žodžiais taip 
apsako: “Lietuvai.

Tu — mažutė, tu telpi visa 
į Čiurlionio karalių delnus...
Tu — riekelė duonos kasdieninės 
Ant pasaulio vaišių pilno stalo...
Tu ant gaublio — mažas lopinėlis.

Tiktai mūsų meilėj — tu didžiulė. 
Mūsų delnuose —' tų nesudeginama. 
Mūsų ilgesy —brangiausia pasaka. 
Mūsų akyse fu — saulės kraštas”.

Vilnius. 1964.

Lietuvos gamta nepaprastai graži, pa
traukli. Puikios ošiančios girios, net vo
kiečius— kryžiuočius stebino; tai Romu
vos — šventosios lietuvių girios,.. (der hei- 
lige Wald der Litauer). Didieji poetai, 
gamtos mylėtojai, jų grožį taip apdainuoja: 
Miškan būdavo eini t— tai net akį veria;
Vat taip linksmino dūšią, užu širdies tveria, 
Kad net širdžiai apsalus, ne karią dūmojai: 
Ar miške aš čia stoviu, ar danguj, ar rojuj?!

Vysk. A. Baranauskas “Anykščių šilelis”

Adomas Mickevičius “Pono Tado” poe- • 
moję (laisvas vertimas autoriaus diplomi
nio darbo motto (Die Waldung der Respub- 
lik Litauen. 1924).

Kas Įžengė Į Lietuvos medes?
Ištyrė jų slėpiningas galias? 
žuvautoj as tesiekė jąsias pamariais, 
Medžiotojas klajojo jųjų pakraščiais, 
Jam buvo žinoma tik jųjų ąplįnką, 
Jų širdis, vidaus buitis, jam liko tolima. 
O, Lietuva, manoji tėvyne!
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nės nesąmonės n>ū$ų raštijoje 
jau negalėtų būti!... O pastaroji 
prašytę prašosi "egzorto”.

Bet... Autoriui “atėjo galvon 
išganinga mintis (168)”, tai at
pratinti savo tautą nuo svetimo
jo “pono” ir pamažu pratinti ją 
prie savojo “viešpaties”.... Amen 
Bravissimo Vytautui Alantui! 
štai ir pavyzdys: “Pasakiau, kad 
nežinau, ar mano viešpats tu
rės laiko (2b4y’. Ir tikrai — 
veikale autorius pavartoja po- 
navimąsi tiktai retais, neišven
giamų senesnės kartos dialogų, 
atvejais.

Beje, šioje knygoje yra ne
mažai pasėta paties autoriaus iš
minties perlų —aforizmų, ku
rių tiktai kelis Čia pacituoju:

Tarp žodžių ir darbų yra milži
niški atstumai (173). Jėga visa
da gerbiama, nors ir nekenčia
ma (176). šeima yra stotis, iš 
kurios mes išleidžiame savų vai
kus į ateitį (320). Tie, kurie 
gyvendami pasislėpė po svetima 
arba nebeatpažintinai sukita- 
tautinta pavarde, ir kapuose ne
beatpažįstamai dingo kaip lie
tuviai (200).

Baigiu, skaitytojo linksmes
nės nuotaikos labui, klebono Ro- 
žanskio pašnekos prie “garbės 
stalo” žodžiais:

“Mano motina buvo gera žmo
gus: ji norėjo, kad aš būtum 
kunigas, o tėvas never mind: 
būk kunigas, nebūk kunigas. I 
don’s care, tik turėk gerą džabą, 
kad turėtum pilną kišenę pini
gų. Mano motina buvo lietuvė, 
bet mano tėvas nebuvo lietu- 
vys, o tėvo tėvo moteris buvo 
airišė. Mano motina su man 
kalbėjo lietuviškai, o tėvas ne
ver mind: nori kalbėk, nori ne-, 
kalbėk. Gal gerai, kad močia 
kalbėjo, kitaip dabar negalėč 
būti lietuviško parapijų klebonu 
(105)”.

Šiam kilnaus vardo romanui 
yra skirta labai svarbi misija 
po visą laisvąjį pasaulį paskli
dusioje mūsų tautoje, siekiant 
vienybės, išlikimo ir amžinosios 
egzistencijos šios žemės pavir
šiuje...

Tai neįkainuojamos vertės 
idėjinis veikalas, kurį visi priva
lėtų įsigyti ir skaityti, o mūsų 
atžalynas jame iškeltomis minti
mis vadovautis.

Laukiame šio romano antro
sios dalies, kurią teks atskirai 
panagrinėti.

Vytautas Alantas, Amžinasis 
Lietuvis. Romanas. Pirmoji kny
ga, 412 psl. Kaina 4.50 dol. Ni
dos Knygų Klubo leidinys Nr. 
84, 1972 m.

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ
DIENRAŠTĮ ’NAUJIENAS"

Wer drang wohl j e in Litauęns Urwald ein? 
Erforschte seines Dikichts tiefstes Sein? 
Der Fischer naht ihm kauna am Meeres- 

strande, 
Der Jaeger kreist nur weit um seinen Kern, 
Er kennt sein Wesen, nur vom aess’ren 

Rande, 
Sein Herz, sein inn’res Leben blieb ihm fern. 
Oh, Litauen, mein Vaterland!

Iš Šveicarijos atkilęs, didysis Lietuvos 
patriotas dr. Juozas Eretas savo knygelę: 
“Tremties lietuvis idėjų sūkuryje” London. 
14 psl., baigia šiais mums įsidėmėtinais 
žodžiais: “Tad šiandieninių įvykių bei 
idėjų sūkuryje neužsikrėskime sociologi
niu pesimizmu, bet pasiryžkime teigia
miems žygiams. Įsidėmėkime: istoriją da
ro pasiryžėliai, istorija gi daroma silpna
valiais. Pareina tik nuo mūsų, prie kurių 
norime priklausyti”.

Baigiu šios studijos motto poeto prel. 
Maironio poemos “Jaunoji Lietuva’’ pas
kutiniais žodžiais:

* f

Jau blaivosi Rytai aptemę...
Tad į darbą sparčiau,
Ir mylėkim karščiau,
Tik, vyrai, pajudinkim žemę!.
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ NOSIES 

IR gerklbš Ligos 
PRITAIKO AKINIUS 

285S W. 63r<f STREET 
Ofiso tatef.? P Respect 8-3229 

R»zid. telvf.? WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

šuo 7. iki 9 vai. vak. Treč. uždaryta.

R«zl tai. 239-4683

0R. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGIN* CHIRURGIJA 
6*49 So. Puli.Kl Rd. (Crawford 

<4*dic*l Building), Tol. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

įei neatsiliepia, skambinti 374-8012

PRospoct 6-1717

DR. $. 8IEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3146 WEST 63rd STREET 
Yal.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
FTeciad. ir sekmad. ofisas uždarytas

Rax.: 3241 WEST Mth PLACE 
Phoner' REpublic 7-7868

0R. C K. BOBELIS
IR

0R B. B. SEITON
1HK6TŲ IR iLAPUMO TAKU 

CHIRURGIJA
-•W »*5-053i

*ar vaite/ Medical* Centai 
W Sutnmi* St

ctOŪTF 5* K. GI N •LLINOI*

DR. BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST Ilki STREET 
Ofisas: HEmieck 45*49 

RaxitU 3**-2233 
OFISO VALANDOS: 

rtrmadieniais ir ketvirtai. 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir iežtad. tiktai susitarus.

Raa: •! *4*7*

DR. W. ESIN-EISMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

6132 So. Kadai* Ava., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti MI 3-0001.

DR. NINA KRAUCEL- 
KR1AUCELIŪNA1TE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZ1E AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225. 
Valandos pagal susitarimą.

Ofise tai.: HE 4181* arba RE 7-970* 
Reiidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: PirmacL, antrad, ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtai ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vaL ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST AS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W; 7ht Sf. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTiS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rdT STREET 

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

Ofiso telef.: 776-28*0 _ 
Naufas rezl telef.: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BancTri praktika ir chirurgija- 

on»M 275b' wist rut st. 
T«U 925-8296

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

uždaryta.
RexZ fyk WA 5~3099e

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

tendre praktika, spec. MOTERŲ ligc« 
Ofiaae: 2652 WEST 59th STREET 

Tel.: P R S-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiai 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir'kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Tu mason is, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 

1454 WEST 71«t STREET 
Ofise telef * HEmlock 4-2123 
Rexld. tele.-^ Glbeon 8-6195

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

_ p. Šileikis, o. p.
įra ORTHOPEDA5-PROTEZ1STAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba koloms 

' (Are* Support*) ir t L
VaL: 9—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRoep^t 6-50*4

Trumpos žinios 
iš Anglijos

— Rugpiū&o mėn. pradžioj j 
Angliją iJ Clevdando atvažiuo
ja JAV, tautinių šokių ir mu
zikos ansamblis “Grandinėlė”. 
Jau yra susitarta, kad ansamblis 
Londone koncertuos rugpiūčio 5 
d. ir sekančią vyksta j Manches
ter). O rugpiūčio 7 d jau iš
skrenda j Vokietiją. Abiejose 
vietovėse jau vyksta koncer
tams rūpestingi pasiruošimai.

— Europos lietuvių vyskupas 
A. L, Deksnys vizitavo Anglijoje 
Gloucesterio ir Leicesterio lietu
vių kolonijas. Ganytojas sutei
kė Sutvirtinimo sakramentą ir 
susipažino su tų vietovių lietu
viais. Taip pat aplankė anglų 
kunigus ir vizitavo tų miestų 
burmistrus. Vizitacijos proga 
bažnyčiose giesmes ir salėse so
lo dainas išpildė sol. B. Valterie- 
nė.

— Jau išėjo šių. metų “šalti
nio” Nr. 3. Tai tikybinės ir tau
tinės minties paveiksluotas žur
nalas, kurį leidžia šv. Kazimie
ro Sąjunga ir Marijonai. Spaus
dinamas Nottinghame, kur Ma
rijonai jau turi įsigiję nuosavą 
spaustuvę.

— Birželio 16 d. įvyko Spor
to ir Socialinio klubo komiteto 
posėdis. Apsvarsčius klubo rei
kalus, posėdyje dar buvo nu
tarta suruošti “Grandinėlės” an
sambliui susipažinimo vakarie
nę.
....— “Moters Balsas”, tai “Eu
ropos Lietuvio” atskiras lapas,

f,

GRADINSKAs
VĖSINTUVAI 

NUO 
599.95

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!
------ -- — ■ -4
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PERKRAUSTYMAI

M 0VIN G
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA. KAINA 
R- ŽERRNAS

2047 W. 67th PI. W AI brook 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas' 

ii įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS* 

123 West 34 Placr 
Tat: FRontfar Htl2

SOPHIE BARČUS
RADUO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is W0PA, 
1490 kih A. M.

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

Telef.:k HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

FOREST FIRES HURT 
OK FOREST FRIENDS

ypuxat tbe cmlest we of Are. 
So phasd Mlow SmokeyABCe 

Ahnyj matchej all cokL 
Be nue to drm all ompErei, 

Ae Mbet, and dronm 
then again. Crush ill 

gnokrt dead am.

Plme! Only yrag cia 
prrvenC faresc Eres

kuris yra skirtas moterų reika
lams. šiomis dienomis jau išėjo 
iš eilės antrasis lapas, užpildytas 
vien tik moterų kūryba. Leidžia 
Londono lietuvių moterų “Dai
navos” sambūris. Redaguoja 
E. Vilčinskienė.

— Jaunimo Kongrese Angli
ją atstovaus šie jaunuoliai: V. 
Galbuogytė, N. Kutkutė, A. Ju
ras, A. Gasiūnas, A. Navackas, 
J. Padvoiskis, P. Petkevičius ir 
R. Pilkauskas.

— Lietuvoje mirė M. Černiaus
kienė, sulaukusi 91 m. amžiaus. 
Jos gausios šeimos sūnus Jus
tinas gyvena Londone ir akty
viai reiškiasi visuomeninėje vei
kloje.

— Liepos 15 d. Londone gy
venantieji visuomenininkai O. ir 
P. Bulaičiai mini savo vedybi
nio gyvenimo 50 m. sukaktį. Ta 
garbinga proga jau parvyko ato
stogų jų sūnus prelatas J. V. Bu
laitis, kuris dirba Vatikano dip
lomatinėje tarnyboje. Po atos
togų prelatas gauna naują pa
skyrimą ir išvyksta į Nairobį, 
Kenija.

— Derbyje paralyžiaus ligos 
nukankintas mirė Jonas Pakė- 
nas. Velionis buvo gimęs 1901 
m. Ukmergės apsč. ir vis., Kau
šų km. Nepriklausomoje Lietu
voje ilgesnį laiką tarnavo vie
šojoje policijoje.

— Jau keli metai kai Londone 
yra rengiamos bendros pamal
dos už visus į Sibirą ištremtus 
ir kovoje už savo krašto laisvę 
žuvusius pabaltiečius. Tokias 
bendras pamaldas ir šiemet su
ruošė Baltą Taryba. Jos buvo 
atlaikytos birželio 17 d. vakare, 
St. Martin-in-the-Fields bažny
čioje. Pamaldose dalyvavusieji 
kunigai anglų ir savo krašto kal
bomis priminė tuos skaudžius 
-įvykius, kuomet žmonės be jo
kio pasigailėjimo masiniai buvo 
tremiami į Sibirą. Bendrą pa
mokslą pasakė kun. Roy Lang 

-iš Čorby.
— Lietuvių Sodyboje mirė 

Kostas Sruoga, apie 70 m. am
žiaus. Nepriklausomoje Lietu
voje velionis ilgą laiką tarnavo 
viešojoje policijoje.

— Londone suruoštoje numiz
matikos parodoje teko pastebė
ti pilną komplektą lietuviškų 
monetų. Jo kairia 38 svarai. Bu
vo ir atskirai parduodamų 10 
litų sidabrinių monetų. Jų kaina 
nuo trijų iki penkių svarų.

— Nors jau įžengėme į antrą
ją birželio mėnesio pusė, bet dar 
Anglijoje beveik neturėjome va
saros malonumų, šalta ir daž
nai lyja. Tai pasiilgome saulės 
ir. išvykų į- pajūrį-. Tiesa, birže
lio 18 d. šv. Onos moterų drau
gija Suruošė pirmąją šių metų 
ekskursiją į pajūrį' — Qecton- 
oii-Sea. Bet nuvargino Įkyrus 

•lietus, kuris be pasigailėjimo 
pydė visą dieną.

V. Vytenietis

ROCKFORD, III.
Mirtis vėl mus aplankė

Ilgai sirgęs mirė švl Antano 
ligoninėje senas rockfordiškis 
Edvardas širvinskas. Jis gimė 
-ir užaugo Rockforde, kur iš
gyveno 56 metus. Jo tėvai buvo 
plačiai žinomi Juozas ir Pauli
na širvinskai. Sūnui iš mažų 
dienų nieko nėtrūko. Užaugo 
vyras milžinas. Amerikonai jį 
vadindavo “Big Eddy“. Užau
gęs sukūrė su Elan šakočiute 
šeimyninį gyvenimą, užaugino 
dvi dukteris. Jo tėvai Įsigijo 
tavernos biznį, nors sunkiai dir
bo, bet biznis sekėsi:

Tėvui .Juozui mirus, sūnus 
Edvardas paėmė biznį toliau va
ryti, bet per 15 metų’ neteko vi
duriuose sveikatom ir išėjo iš 
biznio. Daktarai ir ligoninės 
sveikatos nebesugrąžino.

Priklausė šv. Petro ir Povilo 
lietuvių parapijai, Fraternal Or
der of Eagle ir Lietuvių Klubui. 
Mirdamas paliko liūdinčią savo 
žmoną Elan ir dvi dukreles ir 
daug anūkų. Palaidotas šv. Ma
rijos kapuose prie savo tėvų.

Kadangi priklausė prie dide
lių organizacijų, velionį į kapus 
palydėjo daugybė automobilių. 
Visi laidotuvių dalyviai pakvies
ti į Lietuvių Klubą užkandžių.

Reiškiu gilią užuojautą liku-

SOL1STE ELENA JURGĖLAITĖ FLORIDOJE DAINUOS SLA BANKETE

Dainininkė Elena Jurgėlaitė ne vieną kartą savo dainomis yra džiuginusi 
miamiečius ir iš šiaurės atvažiavusius svečius, kai ji čia pat gyveno. Dabar 
ji gyvena Colorado kainynuose, bet ji mielai sutiko atvažiuoti i Miami Beach, 
Fla., ir padainuoti ruošiamame SLA bankete. Ji sutiko atlikti meninę ban- 
keto programos dali. Solistės koncertas bus 1972 m. birželio 27 dieną, 7 vai. 

vakaro DiLido Motelio didžiojoje salėje.

šiai žmonai Elan, dukrelėms, 
anūkams ir giminėms.

Ir vėl mirtis
Trumpai sirgęs mirė ligoninė

je Petras Keldušis, sulaukęs 72 
metus amžiaūs. Buvo gimęs ir 
augęs Lietuvoje, Dzūkijoj, dva- 

•rininko sūnus nuo Simno. Buvo 
baigęs Suvalkų gimnaziją, stu
dijavo Petrogrado universitete, 
tarnavo caro armijoje, vėliau 
susikūrus, nepriklausomai Lie
tuvai stojo i laisvos Lietuvos ka
riuomenę.

Rusų bolševikams užplūdus 
Lietuvą, jis su tūkstančiais kitų 
lietuvių pasitraukė į Vakarus, 
vėliau įstojo į Amerikos kariuo
menės dalinius Vakarų’ Vokieti
joje, iš kur atvyko į Ameriką 
apsigyvendamas Rockforde, kur 
dirbo mašinų iš dirbystėje kol 
išėjo i pensiją.

Dalyvaudavo visuose lietuvių 
parengiriiūose, buvo nevedęs, ty
laus būdo, mėgo su draugais Lie
tuviu Klube pasėdėti. Įsisenėju
si plaučių liga užbaigė gyveni
mą. Gaminių- neturėjo. Laido

A. t A.
MARCELE ŠLIAŽAS - PETRAVIČIŪTĖ
Gyv. 7009 So. Paulina Avė. Vokietijoj gyveno Wehnen stovykloje

Mirė 1972. m. birželio 21 dieną, 10:20 vai. ryto, sulaukusi 65 metų 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Jurbarko mieste.

Amerikoje išgyveno 21 metus.
Paliko nuliūdę: sesuo Veronika Lietuvoje, pusseserė Josephine 

Aleksa ir jos šeima Chicagoje ir kiti giminės, draugai bei pažistamL 
Laidotuvėmis rūpinasi Jurgis ir Danutė Vidžiūnai, taip pat Vik

torija Jonikienė.
Kūnas pašarvotas P. Bieliūno koplyčioje, 4348 So. California Ave. 
šeštadienį, birželio 24 dieną 8:30 vai. ryto bus lydima iš koply

čios į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Marcelės šliažas giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Sesuo, pusseserė, giminės.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. UTUANICA AVENUE, phone: YAtue 7-34(11

JULIA WERTELKA 
Pagal tėvus Dunziaitė 

Gyv. 5538 So. Hermitage Ave.
Mirė 1972 m. birželio mėn. 22 dieną, 5:15 vaL ryto, sulaukusi 

88 metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Ukmergės apskr.
Amerikoje v išgyveno 62 metus.
Paliko nuliūdę: cfckiė Mildred Engermann, žentas Walter. 3 anū

kai — Nancy Buduris, jos vyras Mathew, George ir Debbie, 3 proanū- 
kai ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

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

šeštadienį, birželio 24 dieną 9:45 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 
į St. Basil’s parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laidoja
ma Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

• WerteilfcR
džįai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pater- 

^Wcrma ir atsisveikinimą; * ‘

Nuliūdę lieka:
Duktė, anūkai, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.
H .11 i iįįiįiįii . |J8»J U U UI" . 1.. , . HBir

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE Fr RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.:.YAros 7-113^-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69tK STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671 j
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, IlL 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTĖD STREET Phone: Y Ards 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST l'62n(f ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, niinoto

S — NAUJIENOS, CHICAGO «, ILL. ~ FRIDAY, JUNE 23, 1972

SKAITYK IR K1TAM patark
SKAITYTI -NAUJIENAS"

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės, 

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlorw Avo. — 536-122®

GELBS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GtLINYČIA 

2443 WEST 63ro STREET 
Telefonai: PR 8-0833 Ir PR *-0*34

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W, 71st Street
Telef.: GRovehill 6-334M

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS I
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI ‘

................................... Į- - — Į— ' t

tuvės buvo nežymios: iš Petro 
liko tik dūmų debesėlis ir sauja 
pelenų. Tik artimieji žino, kur 
padėjo.

Mano užuojauta artimiesiems.
žvalgas

Susirinkimų ir pi.’engimų 
PRANEŠIMAI

•k
— Upytės -Klubo piknikas Įvyks sek

madieni, birželio 25 d., Bruzgulienės 
ąžuolyne. Pradžia 12 vai. Bus skaniai 
paruoštų užkandų ir Įvairių gėrimų, 
šokiams gros Valiūno orkestras. Pra
šo visus atsilankyti.

Klubo Valdyba ir Komisija

— Chieagos - Lietuviu Suvalkiečių 
Draugijos pusmetinis susirinkimas 
Įvyks penktadieni, birželio 23 d., 8 v. 
vak. Hollywood svetainėje, 2417 W. 
43rd St Nariai prašomi užsimokėti 
nario mokesti nes per ateinančius du 
mėnesius bus atostogos.

Eugenija Strungys, nut. rašt.

— Lietuvių Žagariečių Klubo pikni
kas įvyks sekmadienį, birželio 25 d. 
Kay’s sode. Pradžia 12:00 vai. Bus 
skanių šiltų valgių, šaltų gėrimų ir 
dovanų, šokiams gros Jurgio Joniko 
orkestras. Kviečiami nariai ir svečiai 
atsilankyti ir kartu su žagariečiais 
pasilinksminti tyrame ore. Kviečia

Rengimo Komisija ir Valdyba-

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA I 

■._! luBniwiiiBiniB—iiiiuijiiiiiiiiiiiiiiBiiiriwirmTrniM——

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GiP.ALDAS F. DAIM1D
Wl5-ft7 So. HERMITAGE AVENUB

TeL: YArda 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENtJF į

Telefonas: LAfayette 3-0440 |

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPIAMOS

NARIAI:
Chicagoa
Lietuvių
Laidotuvių
Dirėktofių
A asociacijos

AMBULANCE 
PATARNAV1 
MAS DIENA 
IR NAKTĮ

TUR!ME 
KOįPlYČ’Af 

VISOSF MIESTO 
DALYSE



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

nimo Centro sodelyje prie paminklo Žuvusioms už laisvę.
8 vai. vak. Koncertas Maria High School Auditorijoje.
SEKMADIENIS, LIEPOS MĖN. 2 D.
2 vai. p. p. Laisvojo Pasaulio Lietuvių IV-toji Tautinių Šokių Šventė 

International Amphiteatre.
6 vai. vak. Tose pačiose patalpose šokių mokytojams pagerbti Ban

ketas.
Informacijai tel. (312) 476-0007

Pagalbon atėjo pirmoji šimtine

SOPHIE MILASEVIČIENĖ POVILAS MILAŠEVIČIUS

dar daugiau, nes stikliai už dar
bą daugiau reikalauja, o gal ir 
pats stiklas yra brangesnis. . .

— Kai viskas brangsta, tai ir 
jūs turite kelti, bet reikia na
mą užląikyti tvarkoje, — pa
reiškė susirūpinęs Milaševičius.

Jis yra geras šeimininkas, 
nes pats yra turėjęs kelis na
mus, juos gerai prižiūrėjęs ir 
sėkmingai pardavęs. Be to, jis 
yra geras naujienietis. Naujie
nas jis tebeskaito nuo jų pasi
rodymo. Ne vieną kartą jis 
yra petį prirėmęs prie Naujie
nų. Ilgus metus Povilas tvar
kydavo barą Naujienų pikni
kuose. Jo žmona dirbdavo prie 
registerio, viską gražiai, tvar
kingai ir teisingai sutvarkyda
ma. Jiedu pirmi atvažiuodavo 
Į pikniką ir paskutiniai išva
žiuodavo, 
są laiką
Perskaitę Naujienų kreipimą
si, jiedu atėjo su šimto dolerių 
auka, kuri šiandien yra labai 
reikalinga.

Nuoširdi padėka Povilui ir 
Sofijai Milasevičiams.

Naujienų Vajaus Komitetas

Naujienos jiems vi- 
rūpėjo ir teberūpi.

Seni čikagiečiai ir labai seni .matėme, jbet pasakojo 
Naujienų skaitytojai Povilas ir 
Sophie Milasevičiai atvyko Į 
Naujienas ir atvežė visą šimti
nę. Povilas pirma telefonu pa
klausė, kada geriausia užva
žiuoti i ofisą, o sekančios die- 
nos rytą jau atvažiavo.

— Ana diena skaičiau įžan
gini ir mačiau, kad turite sun
kumų. — pasakė Povilas Mila
ševičius. — bet, kai atvažiavau 
čia pas jus, tai pamačiau, kad 
tvarkotės, kaip ubagų vaikai. 
Matau, kad skiepo langas iš
daužytas, o jūs jo ir neiside- 
date.

— Anksčiau ši apylinkė bu
vo saugi ir rami, o dabar rei
kalai keičiasi. Iki šio meto nie
kas mūsų dar neužkabino, bet 
kaimynai jau skundžiasi. Ne-

kad 
grupė nauji] kaimynų, gero
kai tavernoje Įšilusių, pradėjo 
stumdvtis, o vėliau ir langus 
spardyti. Kaimynas, matyt, 
pabėgo, jam užkirsti negalėjo, 
tai piktumą jis išliejo Į rūsio 
langą...

— Kai langas sudūžta ar kas 
išmuša, tai reikia naują Įdėti.

— Naujam langui reikia pi
nigų, — aiškiname Naujienų 
skaitytojui. — Rūsio langas tu
ri labai storą stiklą, jis yra iš
pintas plieno vielomis. Jis yra 
daug brangesnis, Įdėjimas taip 
pat yra brangesnis. Vielomis 
pintą stiklą sunku nupiauti, 
daug sunkiau ji ir Įdėti. Praei
tais metais už vieno lango Įdė
jimą užmokėjome 38.00 dole
rius. šiais metais teks mokėti

Tolimesni dosnesni

Bostonas atidavė su kaupu

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
_ COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.  

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

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

Keleivis rašo: Jaunimo kon
gresui lėšoms sutelkti Bostone 
buvo sudarytas 15 asmenų ko
mitetas su Česlovu Kiliuliu prie
šaky. Be jo, Į komitetą įėjo: 
vicepirm. Si Lūšys, sekr. V. Ka- 
zakaitis, ižd. H. Čepas, E. Va- 
liukonienė, M. Žiaugrienė, A. 
Starinskienė, G. Bačiulienė, B. 
Šakenienė, Aid. Dabrilienė, J. 
Rasys, M. Subatis, S. Rackevi- 
čius, J. Jakutis, J. Biknaitis.

Komitetas buvo Įpareigotas 
per trumpą laiką sutelkti 2,500. 
Jis tą uždavinĮ gražiai atliko.

Birželio 2 d. Tautinės Sąjun
gos namuose buvo komiteto dar
bo pabaigtuvės ir laimėjimų 
traukimas.

Vicepirm. Stasys Lūšys savo 
žody pasidžiaugė, kad, darniai 
dirbant, pasiekta gerų rezultatų; 
linkėjo, kad ir kongresas būtų 
sėkmingas. “Tegu meilė Lietu
vos dega jųjų (jaunimo) širdy
se, jų kongrese, o taip pat jų gy
venime po kongreso”, baigė sa
vo žodj St. Lūšys.

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

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

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLLNOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.
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Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpi 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 persiųs*! $1.50 čekį 
arba Money Orderi, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Tapomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. f. 
024 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO. ILL. TEL. VI 7-9327

A. G. AUTO REBUILDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
lomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusiu darbininką. Kai 

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

TEL. — 776-5888
Anicetai Garbačiauskas, sav

M. A.ŠIMKUS
Real Estate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai 1 

kitokį blankai.

Ižd. Henrikas čepą$ prąneeė, 
kad viso labo aukų, iš loterijos 
ir vakaro sutelkta $3,179, taigi 
gerokai daugiau, negu buvo Bos
tonui skirta.

Pirm. č. Kiliulis dėkojo vi
siems, kurie šiuo ar tuo prisi
dėjo prie komiteto darbo.

Kanados valdžios parama 
mūsų tautiniams šokiams

Tėviškės Žiburiai rašo, kad 
Ontario Folk Arts Council pa
skyrė $3,000 šokių grupėms, ku
rios vyksta į lietuvių tautinių 
šokių šventę Chicagoje liepos 2 | 
d.

Toronto Gintarui paskirta Į 
S900, Hamiltono Gyvatarui — 
§900, Londono Baltijai — §600, 
St. Catharines Nemunui — $200, 
Delhi Palangai — $200, Rodney 
grupei — $200.

Kad JAV-se būtų kokia nors 
nelietuvių organizacija tam rei
kalui paskyrusi 
ko girdėti. Gal 
organizacijų, o 
prie jų prieiti.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbinlnkiy RwtkU

CAPABLE CLEANING WOMAN 
WANTED 

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

S2.00 per hour, plus carfare. 
Call Monday through Friday 

8 A. M. to į5 P. M. 
342-2300

WANTED TO RENT 
ieško buty

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

moje ateityje. Tel. 523-1049

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

GEROJE VIETOJE PARDUODAMA 
MAISTO KRAUTUVĖ

Dėl informacijų prašoma skambinti 
tel. 986-1330.

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

REAL ESTATE.
'REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

NAMŲ VALDYMAS — N0TARL4TAS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

pašalpą, nete- 
čia nėra tokių 
gal nemokame

ALL MODES OF TRAVEL 
•1059 So. ARCHER 

D & R TRAVEL SERVICE — 
COMPLETE TRAVEL 

Air Cruise — Bus — Rail — 
Charter Bus Service.

Individual Group Package Tours 
254-5933

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233'

— Naujasis, Jaunimo Kong
resui skirtas “Varpas” jau iš
spausdintas ir siunčiamas skai
tytojams bei platintojams, Či
kagoj gaunamas “Marginiuose”, 
šiame “Varpe” rašo vyriausie
ji Jaunimo Kongreso rengėjai, 
kaip Stasys Barzdukas, Romes 
Sakadolskis, Dr. J. Kazickas, 
Milda Lenkauskienė, Juozas 
Šlajus, Dr. A. Norvilas ir kiti. 
Šiame leidinyje Į lietuvių jau
nimą kreipiasi Vliko pirm. Dr. 
K. Valiūnas ir kiti jaunosios bei 
vyresnės kartos visuomeninin
kai. 168 psl. specialus nume
ris gausiai iliustruotas ir pa
puoštas dail. Ramintos Bauky- 
tės viršeliu. “Varpa redaguoja 
A. Kučys.

— Jonas Jasaitis, LB apygar
dos valdybos ir Chicagos Lie
tuvių Tarybos pakviestas, va
dovavo protesto demonstraci
jos organizavimui prieš Sovie
tinės Rusijos meno ir kitų dir
binių parodą Chicagoje. Į or
ganizavimo darbą buvo Įsijun
gę LB valdybos, Chicagos Lie
tuvių Tarybos nariai ir “Mar
gučio” jaunimas. Demonstra
cijos dalyvių skaičiumi nepasi
žymėjo, bet tikslą atsiekė. Vi
si Chicagos dienraščiai demon
stracijas paminėjo ypatingai 
iškeldami Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos okupacijos Įvykius, bu
vo rodoma televizijos 7 stoties 
žiniose, o 44 televizijos stotis 
buvo pakvietusi pasikalbėji
mui lietuvių atstovą, tam rei
kalui skirdama penketą minu
čių.

— 'Valdemaras Sadauskas 
praėjusi antradienį dalyvavo 
44 televizijos stoties žinių pro
gramoje, kur pasikalbėjimo 
forma nušvietė Lietuvos bylos 
klausimą, demonstracijų prieš 
Sovietinės Rusijos meno paro
dą tikslą ir dar turėjo progos 
pranešti apie Įvykstanti Jauni
mo Kongresą ir Tautinių šokių 
šventę. Tikimasi, kad ši tele
vizijos stotis i lietuvių gyveni
mo didžiuosius Įvykius atkreips 
dėmėsi. V. šadauskas yra bu
vęs LB apygardos valdyboje ir 
dabar nuoširdžiai valdybai tal
kininkauja.

— Birutė Kazlauskaitė - Vi- 
tėnienė, baigusi inžinerijos 
mokslus Master laipsniu Ko
lumbijos universitete, pakvies
ta Bell telefonų b-vės labora
torijos inžinierium New Jersey 
valstijoje.

— Sol. .1. Kristolaitytė - Dau
gėlienė, Cleveland Ohio Įdai
navo lietuvių ir tarptautinio 
masto kompozitorių dainas il
go grojimo plokšlelėn “Skam-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

MISCELLANEOUS FOR SALE 
įvairūs Pardavimai

PARDUODAMA
VIENA ELEKTRINĖ KITA 

PAPRASTA RAŠOMOS MAŠINĖLĖS.
SKAMBINTI 776-5162

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir {rengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

bėkite ’Dainos”. Piano palydi
ma muz. Genovaitės Korsakie- 
bėkite Dainos”. Piano paly
da muz. Genovaitės Korsakie
nės.

— Regina Stoškutė, London, 
Ont., Canada. Western Onta
rio universiteto politinių moks
lų studentė, išrinkta atstove į 
Jaunimo Kongresą, kurio iškil
mingas atidarymas bus birže
lio 30 d. 7 v. v. Chicagos Con
rad Hilton viešbutyje, Willi
ford salėje. Ten pat bus A. Sau- 
laičio, SJ, paskaita ir susipaži
nimo šokiai. R. Stoškutė pri
klauso ateitininkų organizaci
jai, dalyvauja Baltijos ansamb
lyje ir studentų politinėse kor
poracijose.

Kolumbijoje
“El Colobiano”, Kolumbijoje, 

Bogota mieste leidžiamas dien
raštis, geg. 22 stambiom rai
dėm antraštėje skelbė apie 
“Smarkias Lietuvos studentų 
riaušes”. Jau kitą dieną, geg. 
23, laikraštis Įdėjo vedamąjį 
“Lietuva reikalauja laisvės”. Au
torius, pažymėjęs, kad Kauno 
riaušėse dalyvavęs studentiškas 
lietuvių jaunimas, jo reikala
vimą laisvės bei protestą prieš 
komunizmą palygino su Ko
lumbijos studentų grupe, pasi
sakančia už marksistinę dikta
tūrą. Esą, “komunizmas paver
gia gyventojus tik brutalia jėga 
pasinaudodamas”. (E)

Du Gediminaičiai liepos 2 
vakarę susitiks Jaunimo Centre. 
Vienas — čikagiškis. kitas — 
iš Bostono. (Pr).

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

“NAUJIENAS” SKAITO VISU 
SROVTU ŽMONES: DARBININ
KAI. biznieriai. PROFESTO 
NALAI. DVASININKAI. VALS
TYBININKAI. MOKSLININKAI 
JIE ŽINO. KAD “NAUJIENOS” 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERIAUSIUS 
RAŠTUS.

WHEATFIELD, INDIANA
PARDUODAMI PETRO DEVEIKO PARMOS SKLYPAI

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

BET KADA INFORMACIJŲ GAUSITE IŠ

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

BRIDGEPORT!) APYLINKĖJE 
Savininkas parduoda namą pa
likimui sutvarkyti. Pajamas ne
šanti nuosavybė. Galima pirkti 

pagal kontraktą. 
Teirautis 927-6896.

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

50x185 lot.
$17,900.

Shown by annointment 'by owner 
239-3791

ECONOMY
55th AND KOSTNER VICINITY

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

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

MR. CLEAN
71-st & KEDZIE VICINITY

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

office. Upper 20’s. No. 492.

ARCHER REALTY WEST CO.
6250 Archer Ave.

581-5600

3

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

gimu. Tik $30,000 įmokėti.
AGENTAS.

Tel. 788-4960

LAIKRODŽIAI IR. BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
T«l.: REpublIe 7-1941

A. 4 L INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So, ASHLAND AVE.

(Currency Exchange ištaigoj)
Plgū* automobiliu draudimai.

Brangenybė*, Laikrodžiai, Dovanos 
visom* progoms.

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

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis 
320872 W. 95th St. 

GA 4-8654 tNfOtAMCf

State Farrc Lre and Casualty Company

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

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

NAMAI —
GERIAUSIAS DRAUGAS

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

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

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

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

PLATUS BIZNIO LOTAS prieš 
Marouette 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. Karpatai. 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 
Parką, gražus iš lauko ir viduj. — 
$64.600

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

"t « į

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

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karsto vandens šili
ma gazu, auto garažas. Marquet- 
tp P^tIcp S91 QOO

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

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

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

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

11 BUTU 7 metų mūras. Koklinės 
plvteles. šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa- 
iamu anie $23 000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. S150.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

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

2 PO 5 — 3 MIEGAMI, medinis. 
Gazo pečiais šildymas, žemi mokes
čiai. Geriausioj vietoj Brighton Parke. 
$14 900

MŪRINIS BUNGALOW 
rin — 2 miegami, 
šildymas. Garažas, 
riai. naujai išdažyti, 
mento. — 24,500.

5 KAMBARIŲ — 
metų. Labai gražiai įrengtas skie
pas. Garažas. Gražiai aptvertas ir 
apsodintas. Namas kaip pasaka. 69-ta 
ir Bell. $25.500.

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

TEL. 436-7878

5 kamba- 
Centralinis oro 
Dideli kamba- 
64-ta ir Sacra-

3 miegami, 10

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namp Statyba Ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste Ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL

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




