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LĖKTUVAI PUOLĖ PLIENO LIEJYKLA 4^
SA1GONAS. — Amerikos lėktuvai praėjusi savaitgalį su

daužė vienintelę šiaurės Vietnamo plieno liejyklą. “Gudriosios” 
bombos, laserio spinduliais taikomos, sugriovė didžiules liejyklos 
krosnis Thanguyen rajone, kur liejykla užima dviejų kvadratinių 
mylių plotą. Krosnis sugriovė keturi lėktuvai, o dar 16 lėktuvų 
puolė liejyklos geležinkelį, elektros jėgainę ir kitus įrengimus. Ši 
įmonė gamindavo plieną tiltams, geležinkelio bėgiams ir todėl lai
koma surišta su šalies karo pramone.

Pentagonas dar kartą panei
gė Hanojaus tvirtinimą, kad lėk
tuvai puola š. Vietnamo užtvan
kas. Sakoma, kad kelios bombos 
netyčia galėjo nukristi netoli 
užtvankų, puolant hydroelektri- 
nes jėgaines. Tyčia užtvankų 
niekas nebombarduoja.

Hanojus skelbia, kad per pa
skutinį savaitgalį buvę numuš
ti 6 Amerikos lėktuvai, tačiau 
karinė komanda Saigone prane
šė, kad jokių nuostolių nebūta.

Sugrįžęs iš Pekino prezidento 
patarėjas Kissingeris pranešė, 
kad jis 18 vai. kalbėjosi su Pe
kino vyriausybės nariais ir dar 
6 vai. turėjo neoficialių pasikal
bėjimų banketuose ar kelionėse 
iš vienos vietos i kita. Jis ne
skelbia pasitarimų turinio, ta
čiau neslepia, kad Vietnamas 
užėmė nemaža tu pasitarimu da
li.

Saigone armijos vadovybė pa
skelbė, kad dar 800 kareivių šią 
savaitę išvažiuos iš P. Vietnamo. 
Tai 800 pėstininkų, dabar laiko
mų netoli Hue miesto — antra
sis pirmos pėstininkų divizijos 
batalionas. Trečiasis...21-rųos
divizijos batalionas, stovis D a 
Nange irgi išvažiuos dar šį me
nesį. Iki šio penktadienio Pie
tų Vietname liks tik 49,000 ame
rikiečių kareivių. Laukiama, kad 
prezidentas Nixonas greitai pa
skelbs savo tolimesnius kariuo
menės mažinimo planus.

Atstovo Monagan 
kalba kongrese

JAV Kongreso Atst. Rūmų 
narys John S. Monagan (Conn. 
— dem.) š. m. geg. 31 d. Rūmų 
posėdyje kalbėjo: “per pastaruo
sius kelerius metus kai kurių 
rasinių grupių nusiskundimai 
dėl Sovietų Rusijos elgesio su 
mažumomis nustelbė apgailėti
ną padėtį Baltijos valstybėse...” 
Paminėjęs Simo Kudirkos atve
jį ir Vilniuje buvusią bylą, atst. 
Monagan nurodė į paskutiniuo
sius įvykius Lietuvoje — tai aki
vaizdus pareiškimas pasauliui 
apie tai, kaip Lietuvoje pažei
džiamos Žmogaus teisės. Dar 
priminęs ir Lietuvos 17,000 ka
talikų protestą, atstovas teigė: 
tai verčia susimąstyti... Jis pri
minė žmogaus teisių deklaraci
jos dėsnius ir tai, kad jis pats 
(Managan) neseniai buvęs Krem 
liuje ir ten skatinęs, kad tos 
Deklaracijos dėsniais galėtų pa
sinaudoti Lietuvos gyventojai. 
“Ir šiandien aš pageidauju tai 
vykdyti — tęsė atstovas — jei 
sovietų vadai turėtų drąsos vyk
dyti tas reformas, nebūtų rei
kalo susideginti ir nebūtų rei
kalo masinėms demonstracijoms, 
kurių metų pasireiškia prieš jos 
valią pavergtos tautos pyktis, 
nepasitenkinimas”.

Atst. Monagan pareiškimas 
paskelbtas Kongreso leidiny 
“Congressional Record” geg. 31 
d. ir jo teksto antraštė “Revolt 
in Lithuania”. (E)

Nauji angliakasių unijos 
rinkimai įvyks gruodžio 1-8 d., 
nes buvusieji rinkimai teismo 
buvo paskelbti nelegaliais.

IŠ VISO PASAULIO

TEL AVIVAS. — Izraelis pra
nešė, kad iš Sirijos pusės buvo 
iššautas vienas artilerijos svie
dinys, kuris nukrito į Golano 
aukštumoje esantį Koneitra mie
stą. Sprogimas žalos nepadarė. 
Libane kariuomenė susišaudė su 
palestiniečiais partizanais. Ma
noma, kad Libano vyriausybė 
nutarė palestiniečių karinė vei
klą suvaržyti, kaip ji buvo su
varžyta Jordane.

MASKVA. — Pernai Mask
vos apylinkėse paskendo 500 
žmonių. Jau ir šią vasarą pa-, 
skendo 50 asmenų. Laikraštis; 
“Trud” įspėja besimaudančius, i 
labai pavojinga į vandenį lipti i 
išsigėrus. Laikraštis sako, kad 
žmogus, kuris geria kaip žuvis, 
nebūtinai turi ir plaukti kaip 
žuvis.

BEIRUTAS. — Jordano kara
lius iškilmingai sutiko 30 metų 
Omano sultoną Quabus bin Said, 
kuris paprašė Husseino dukters, 
16 m. princesės Alia rankos. 
Pranešama, karalius. Husseinas 
sutiko išleisti savo vyriausią 
dukterį už žibalo turtais žinomo 
sultono. Jaunoji studijuoja Lon
done, kur yra gyvenęs ir sulto
nas, baigęs britų karinę Sandhur
st© akademiją.

NEW YORKAS. — šachmatų 
mėgėjus pritrenkė žinia, kad 
Bobby Fischer sekmadienį neti
kėtai atšaukė savo kelionę į Rey- 
kjaviką, kur jis turi pradėti lo
šimus su pasaulio čempionu Bo
ris Spasskiu. Varžybos prasi
deda sekmadienį ir reiškiama 
viltis, kad Fischeris atvyks į 
varžybas. Sakoma, kad Fische- 
ns nesutinka lošti prie televizi
jos kameroms reikalingų švie
sų.

SILTORF. — šiaurės Vokie
tijoje 8 metų Peter Poertzen, ka
sinėdamas žemę, rado pieno bi
doną, pilną svetimų pinigų. Pa
aiškėjo, kad bidone buvo apie 
milijonas rusų rublių. Spėjama, 
kad pinigus karo pabaigoje už
kasė kurio nors karinio vokiečių 
dalinio kareiviai.

TEL AVIVAS. — Izraelio val
stybinė oro linija EI pernai tu
rėjo 27,000 pelno, nors metai bu
vo blogi ir kitos bendrovės juos 
baigė su nuostoliais. Nežiūrint 
arabų trukdymų ir grasinimų, 
Vis daugiau keleivių skrenda Iz
raelio lėktuvais.

ROMA. — Vatikano laikraštis 
“L’Osservatore Romano” veda
majame pripažįsta, kad daug 
kunigų ir pasauliečių kritikuo
ja popiežių Paulių, tačiau jis 
esąs atsakingas tik prieš Dievą.

NEW YORKAS. — New York 
City Ballet paskelbė, kad daro
mi žygiai suorganizuoti šio ba
leto gastroles Sovietų Sąjungoje.

SEOULAS. — Paskutinis Tai- 
landijos kareivių dalinys išva
žiuoja iš Pietų Korėjos, kur Tai- 
landija dalyvavo Jungtinių Tau
tų kariuomenėje. Dabar iš vi
sos tarptautinės kariuomenės 
tik amerikiečiai beliko.

TOKIJO. — Okinawos salos 
gubernatoriaus rinkimai įvyko 
vakar, pirmą kartą po 27 metų 
JAV okupacijos.

Michigane, prie Superior ežero, Red Rock Biuffs kalnuose bus pastatyta varinė 35 pėdu aukščio 
vyskupo Frederic Baraga statula. Vyskupas buvo indėnu misijonierius, vertęs i indėnu kalbą 

maldaknyges, žodynus ir gramatikas.

Italijos spaudoje
Nebuvo nei vieno laikraščio, 

kuris nebūtų apie Lietuvą pa
lankiai rašęs. Čia tenka išskir
ti komunistų partijos laikraščius 
— jų tyla sukėlė smarkią pole
miką Italijoje. Tiesiog stebina 
toks didelis Italijos viešosios 
nuomonės solidarumas su Lie
tuva, jos byla ir laisvės sieki
mais. Informuojant apie Lie
tuvą didelę reikšmę turėjo ir te
beturi Eltos biuletenis italu kal
ba, “Elta-Press”, redaguojamas 
prel. Vinco .Mincevičiaus.

.» Apie įvykius Lietuvoje dar in
formavo šie Italijos laikraščiai: 
“La Notte”, Milane, “Corriere 
d’Informazione”, “11 i Sole”, 
“Gente” (birž. 10 — apie religi
jos persekiojimą Baltijos vals
tybėse) — visi Milano mieste. 
Be to, plačias žinias apie Lietu
vą dėjo: “II Gazzettino” (Vene
cija), “Gazzetta di Montova”, 
“Giohnale di Bergamo”, “II Lu- 
nedi” (Genova), “11 Lavoro” 
(Genova), — šis pastarasis dar 
įdėjo platų straipsnį apie pasi
priešinimo veikėjus Rusijoje. 
Be to, geg. 22 ar 23 dienomis dar 
skelbė žinias apie riaušes šie 
provincijos laikraščiai: “L’infor- 
matore del Lunedi” (Cagliari 
mieste), “Gazzetta di Ferrara”, 
“Gazzetta di Modena”, “Alti 
Adice” (Bolzano), “L’Adige” 
(Trento), “Liberta” (Piacenza), 
“La Gazzetta del Nezzogiorno” 
(Bari) ir kt.

“Corriere della Domenica”, 
Milane leidžiamas populiarus ka
talikų žurnalas geg. 31 — birž. 
6 laidoje pastariesiems įvykiams 
Kaune skyrė visą puslapį ir Įdė
jo spalvotą trijų Baltijos valsty
bių žemėlapį. Romos “H Mes- 
saggero” dienraštis birž. 1 d. 
pranešė apie Romoje buvusius 
susidūrimus su komunistais, apie 
vienos vid. mokyklos Romoje, 
vienos stambiausių, moksleivių 
pareikštą solidarumą Lietuvos 
jaunimui.

Įvykiai Kaune buvo akstinu 
daugiau informuoti apie vad. di
sidentus Sovietuose (nepasiten
kinimo kovotojus, reiškėjus), 
šalia kitų dienraščių, “La Not
te”, Milane, geg. 27 paskelbė 
ilgą Luigi La Rosa straipsnį.

Ypatingo dėmesio verta Ita
lijos krikšč. demokratų partijos 
laikraščio “punkto spės” 6-ji lai
da (birž. 1). Vieno puslapio ant
raštė riebiom raudonom raidėm 
skelbia:: “Sukilimas Lietuvoje”. 
Straipsnyje, stambiomis raidė
mis, atpasakotos ne tik riaušės, 
R. Kalantos žygis, dar paminė
ti ir Lietuvos katalikų protes
tai bei paliestos abi, rusų ir vo
kiečių, okupacijos. Laikraštis

Rinkimai Gibraltare
GIBRALTARAS. — šeštadie

nį Gibraltare įvyko rinkimai, ku
riuos laimėjo darbiečių partija, 
pravesdama 8 atstovus į 15 vie
tų asamblėją, kuri valdo šią bri
tų koloniją. Antroje vietoje li
ko “Nepriklausomybės su Bri
tanija” partija, su 7 atstovais.

Abi pagrindinės partijos pasi
sako už Gibraltaro ryšius su Bri
tanija ir priešinasi Ispanijos pa
stangoms prisijungti Gibraltarą 
prie Ispanijos. Gibraltaro žmo
nės, ypač Nepriklausomybės su 
Britanija partijos rėmėjai, sie
kia pilnos britų pilietybės ir tei
sių. Gibraltare gyvena 28,500 
žmonių.

Piratas Indianoj
ST. LOUIS. — Indianos poli

cija ieško iš lėktuvo iššokusio 
netoli Peru miesto lėktuvo pira
to su 502,500 doleriais. Po įvai
rių skraidymų ir nuotykių pira
tas iššoko, tačiau, galimas daik
tas, kad jis užsimušė, nes ant 
lėktuvo uodegos vėliau buvo ras
tos drabužių liekanos. Lėktuvas 
skridęs daug greičiau, negu rei
kia šokant su parašiutais.

— Vliko Seimas šiais metais 
įvyks Cleveland mieste, Ohio, 
lapkričio 25-26 d. Gyveną Cle- 
velande Vliką sudarančių orga
nizacijų vadovai jau pradėjo pa
ruošiamuosius darbus. (E) 

kurio tiražas — keli milijonai 
egz., per viso puslapio plotį pa
skelbė ir nuotrauką, kurioje ma
tyti F. Dzeržinskio, GPU stei
gėjo, paminklas ir suolas, ant 
kurio sėdėdamas R. Kalanta su
sideginęs. Nuotrauka patraukli, 
tačiau neatitinka tikrovei. Iš 
tikrųjų. Kalanta susidegino ne 
netoli Dzeržinskio paminklo, ku
ris yra ties buv. Karo Muziejaus 
pastatu, bet sodelyje netoli mu
zikinio teatro (buv. Valst. Tea
tro). Taip skelbė pirminiai šal
tiniai, pvz. “Kauno Tiesa”, geg. 
20 d.

II Po polo” dienraštis Romoje 
birž. 6 Įdėjo Dominik Moraws- 
kio ilgą straipsnį apie Lietuvą. 
“Il Borghese”, Milane leidžia
mas žurnalas geg. 28 Įdėjo spe
cialų piešinį — matyti moteris 
su krauju aplaistytais rūbais. 
Seka toks parašas*: Kaunas (Lie
tuva) — pavasario modelis. Ki
tas populiarus italų žurnalas, 
“Epoca” (jis plačiausiai krašte 
paplitęs) geg. 31 laidoje įvy
kiams Lietuvoje skyrė puslapį 
ir Įdėjo spalvotą Baltijos vals
tybių žemėlapį. (E)

VĖLIAUSIOS ŽINIOS'
♦

♦ Italijoje sudarytas minis
ter! ų kabinetas, vadovaujamas 
Giulio Andreotti. Be krikščioniu 
demokratų koalicijoje yra so
cialdemokratai ir gan konserva
tyvūs liberalai. Vyriausybė se
nate turi keturių atstovų persva
rą ir atstovų rūmuose — 17.

♦ Hanojaus radijas paskelbė, 
kad šiaurės Vietnamui taisyti 
susprogdintus geležinkelius ir- 
tiltus padės “naujos jėgos”, ku
rios įžengusios į š. Vietnamą. 
Vietiniai žmonės raginami koo
peruoti su paramą teikiančiomis 
jėgomis. Manoma, kad į š. Viet
namą vėl buvo atsiųsti kinai dar
bininkai, kurie 1968 m. taisė 
kelius ir tiltus. Tuo metu kinų 
buvo apie 50,000.

♦ Argentinoje Justicialista! 
partija išstatė kandidatu į pre
zidentus egzilėje gyvennatį bu
vusį Argentinos diktatorių Juan 
Peroną.

♦ Palestiniečiai apšaudė jū
roje iš savo laivo kelis Izraelio 
laivus, tačiau pabėgo, kai atskri
do Izraelio helikopteriai.

♦ Europos Bendrosios rinkos 
užsienio reikalu ir finansų mi
nisterial vakar tarėsi Liuksem
burge kaip išvengti naujos fi
nansinės krizės, kuri atsirado 
Britanijai leidus savo svarui lais
vai “plaukioti” rinkoje, ieškant 
naujos svaro vertės.

♦ šiandien š. Airijoje turėtų 
prasidėti karo paliaubos. Pra
ėjusį savaitgalį įvyko keli di
desni susišaudymai tarp britų 
kareivių ir slaptos airių armi
jos narių. Iš viso žuvo 6 asme
nys, be 14 airių, į kuriuos britų 
kareiviai pranešė pataikę susi
šaudymo metu.

♦ Spauda skelbia, kad buvu
sio valstybės prokuroro John 
Mitchell žmona Martha pasitrau
kė iš namų ir apsigyveno atski
rai, sakydama, kad ji nenorin
ti gyventi su vyru, kol jis ne
pasitrauks iš politikos.

♦ Vakar “Chicago Today” įsi
dėjo Teodoro Blinstrubo, Altos 
vicepirmininko, laišką, kuriame 
apgailestaujama, kad laikraštis 
pabaltiečių demonstracijas prie 
Field muziejaus aprašė savo “so
ciety” puslapyje. Nurodoma, kad 
demonstracijų tikslas buvo rim
tas ir teisingas, nemaišytinas 
su Čikagos visuomenės pasilinks
minimais.

♦ Prezidentas Nixonas vakar 
atšaukė suvaržymus mėsos im
portams. Jei reikės, jis imsis ir 
kitų priemonių mėsos kainų kė
limui sustabdyti.

SU SEPTYNIŲ NARIU DELEGACIJA 
IŠVYKSTA 5 SAVAITĖM I MASKVA 

I V
WASHINGTONAS. — Valdas V. Adamkus, JAV-bių Aplinkos 

Apsaugos Įstaigos V idurvakarių srities administratoriaus pa
vaduotojas (Deputy Administrator of the U. S. Environmental 
Protection Agency’s Midwest Region), paskirtas JAV Delegacijos 
nariu vykti liepos mėnesi i SSSR Aplinkos reikalais.

Adamkus sako: “Delegacija padės suformuluoti specifinius 
pasiūlymus dėl bendros kooperacijos tarp Jungtinių Valstybių ir 
Rusijos einant naujuoju susitarimu, Prezidento pasirašytu ge
gužės 23 dieną jam lankantis Sovietų Sąjungoje”.

McGovern laimėjo 
daugiau delegatų 
WASHINGTONAS. — Sen. 

McGovern praėjusi savaitgali 
laimėjo dar visą eilę demokra
tų delegatų į konvenciją. New 
Yorke McGoverno delegatų pri
sidėjo 30, Arkansas — 2'7, De
laware — 13. Washingtone — 
6 ir Nebraskoj 2. Iš viso Mc- 
Governas turi būsimoje konven
cijoje 1,378 delegatus. Nomina- 
vimui reikia turėti 1,509 balsus
ir sen. McGovern neabejoja, kad 
jis tiek turės. Dar daug valstijų 
delegacijų yra niekam neįsipa- 
reigojusios. Laukiama, kad sen. 
Muskie delegatai Illinois demo
kratų tarpe pereis Į McGovern 
pusę. Taip pat gali atsitikti ir 
su Kansas bei New Jersey demo
kratais.

Demokratų programos, vadi
namos, platformos komitete 
vykstą ginčai tąn> seių^ĮcGoverų 
rėmėjų ir gub. Wallace delegatų? 
Vieni siūlo gan kairią platformą, 
o kiti, priešingai, griežtai pasi
sako prieš kai kuriuos liberali
nius pasiūlymus.

Sen. McGovern štabo nariai 
skelbė, kad aukos jo kandidatū
rai plaukia iš neturtingų demo
kratų, mažomis sumomis. Nese
niai paaiškėjo, kad sen. McGo- 
vemui milijonierius Stewart 
Mott 3-sis paaukojo 708, 300 dol.

Paskutinis Gallupo apklausi
nėjimas parodė, kaid preziden
to Nixono darbui Baltuose Rū
muose pritaria 60', visų apklau
sinėtu žmonių.

Vakar sen. McGovern gavo 
juodųjų demokratų pažadą rem
ti jo kandidatūrą. Demokratų 
konvencijoje 96 negrai delega
tai pažadėjo balsuoti už McGo
vern, o jis pažadėjo, laimėjęs 
prezidentūrą, duoti negrams dau
giau teisėjų vietų ir kitų tarny
bų federalinėje valdžioje.

Valdas V. Adamkus

Jungtinių Valstybių delegaci
ja numatyta atvykti į Maskvą 
liepos 8 dieną. Dienotvarkę pa
skelbs Sovietų autoritetai mitin
go pradžioje; programoje numa
tyti vizitai Maskvoje, Leningra
de ir Kieve. Numatytos papildo
mos ekskursijos bus paskelbtos 
vėliau.

Adamkūs?" gimęs'*Lietuvoje, 
yra vienintelis septynių narių 
delegacijos, kurs kalba rusiškai 
ir tuos kraštus pažįsta. Delega
cijai vadovaus EPĄ (Environ
mental Protection Agency) ad
ministratoriaus asistentas Tho
mas E. Carroll. Kiti delegacijos 
nariai yra: Gerlad W. Werdig 
(Washington, I). C.), Richard 
Sullivan (New Jersey), Stanton 
P. Coerr ir Dr. John Buckley 
(abudu iš Washingtono) ir John 
Covery (Cinsinnati).

Adamkus tikisi, kad tas vi
zitas pagelbės JAV delegacijai 
susipažinti su taršos problemo
mis Sovietų Sąjungoje, ypatin
gą dėmesį kreipiant Į vandens 
užteršimą. Papildomai, sako 
Adamkus, turėtų išsivystyti 
“glaudesni santykiai tarp Jung
tinių Valstybių aplinkos Įstaigų 
ir Sovietų mokslų ir technologi
jos ministerijos, kuri tvarko ap- 
likos apsaugą SSSR”.

JAV delegacijos vizitas SSSR

Philadelphijoje statomas pastatas nau
jai ortopedų mokyklai. Todėl ir nuo
traukoje matomos pėdos ant pastato 
paaiškina praeiviams, kam tas namas 

skiriamas.

bus pirmasis žingsnis pradedant 
vykdyti Prezidento susitarimą, 
kuriuo, kaip Adamkus jaučia, 
vyriausiai pagerins prekybos 
tarp siu dvieju kraštu santy
kius leidžiant pirkti prieštarši- 
nę technologija, vartojamą abie
jose šalyse. Susitarimas taip pat 
yra signalas prasidedančio tarp
tautiniuose santykiuose reto fe
nomeno — bendradarbiavimo 
bendram reikalui viršijant ideo
loginius barjerus.

Adamkus veikia su EPĄ ir 
jos steigėjais nuo 1970 metu tar
naudamas kaip Ohio Baseino re
gi j o n o d i rėk t o r i a u s pa v a d u oto- 
jas. Dabar jo pareigos yra Illi- 
nojaus, I ndianos, Michigano, 
Minnesotos, Ohio ir Wisconsino 
valstybių regionai io adminis
tratoriaus pavaduotojas. Anks
čiau jis buvo inžinierius patarė
jas Chicagoje.

P>aigęs Illinojaus Technologi- 
| jos Institutą kaip civilinis in- 
j žinierius, jis l>e to dar lankė 
| universitetą Miunchene (Vokie
tijoje) ir Illinojaus universite- 
t4-



RRŪPESČIAI JAUNIMUI SUSIRENKANT
Esti reikalų, kurie negali bū* 

ti išspręsti siaurame sambūryje, 
tada šaukiami platesnės apim
ties suvažiavimai. Jie sukviečia
mi vienos kurios organizacijos 
savo vidaus reikalams aptarti 
arba, iškilus svarbiems klausi
mams ar spaudžiant pablogėju
sioms aplinkybėms, susirenka 
visuomenės atstovai tolimesnei 
veiklai nustatyti, šitokiu atve
ju priežastis ar priežastys sa
vaime nurodo ir tikslą, kurio 
svarba atitinkamai nuteikia vi
suomenę. O paaiškėjus priežas
tims ir tikslams, lengviau su
rinkti ir lėšų, nes žmonės jau bū
na įsisąmoninę, kuriam reikalui 
aukoja.

Tačiau jaunimo suvažiavimo 
paruoša vyko kitaip: pirma pa
skelbtas sąskrydis, o tik vėliau 
pradėta ieškoti jam turinio ir 
pagaliau paties tikslo. Nenuo
stabu, kad laikraščiuose pasigir
do nusiskundimo, jog visuomenė 
nerodanti suvažiavimui pakan
kamo susidomėjimo, kad ji ne
skubanti su talka ir pinigais.

Viena jaunimo atstovų — Jū
ratė Jasaitytė — “Draugo” š. m. 
119 n-ry rašė: “Apgailestauja
me, kad Kongreso tikslai iki šiol 
nesuformuluoti. Kaip galima to
kį kilnų ir svarbų įvykį rengti, 
kai dar neaišku, kam jis rengia
mas? Prašome iš visuomenės 
talkos ir finansinės paramos, 
bet nenusakome visuomenei 
Kongreso tikslų ir uždavinių”.

Kai reikalas dar nėra įtiki
namai nušviestas, o lėšoms telk
ti tučtuojau vykdoma renginio 
apgarsa, tai neišsiverčiama be 
pigių burbulų. Vis kartojami ne
esminiai dalykai: apie jaunimo 
jaunatviško džiaugsmo prasiver
žimą, polėkį, entuziazmu spin
dinčius veidus ir t. t., čia pat 
primenant tuo metu būsimą tau
tinių šokių šventę, kaip ten jau
nimas sušvitėsiąs puošnių dra
bužių spalvomis ir šypsenomis.

Aišku, kai susirinks daug jau
nų, sveikata trykštančių žmo
nių, jie ten, anot Vaižganto, po
terių nekalbės, pabendrauti ir 
pasilinksminti mokės ir be mū
sų, vyresniųjų, perdėto skiedi
mo. Tik kažin, ar šitas suva
žiavimas svarbiausia pasižmonė- 
jimui ir džiaugsmui pasireikšti 
turėtų būti skirtas?

Tikrai nežinau, kas suvažiavi
mo idėjos sumanytojas, pats jau
nimas ar vyresnieji. Mano nuo
mone, šiuo metu jauniesiems su
lėkti į rimtus posėdžius galėjo 
būti maždaug šitokie motyvai 
(paskatinamosios priežastys) :

1) seniesiems ir lietuvybe be
sirūpinantiems vienas po kito iš 
gyvenimo pasitraukiant, jų vie
ton pakaitalų reikalas;

2) kas darytina, kai vis didė
ja pavojus lietuvių tautos ir vals
tybės gyvybei;

3) reikalas išsiaiškinti, kaip 
mūsų išeivija turėtų laikytis, 
turint galvoj dabartinės šio kra-
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Dvynukai Doug ir Tom Smith su draugu "Whitey" šioje nuotraukoje atžymi kovoje prieš ap
linkos teršimą svarbę momentą. Jau milijardas įvairiu stiklinių indų buvo Los Angeles mieste 
surinkta jų perdirbimui f kitus indus ar butelius arba stiklo panaudojimui statybos medžiogose.

Tuo rinkimu švarinama apiinka ir taupomas stiklas.

pa visuomeninė veikla — ne pirš-, ti padebesiais, o gerai, atidžiai 
lybų Įstaiga, kur būtų vertina- Įsižiūrėti Į padėtį savose gyven- 
ma tik jaunatvė, grožis ar kitos j vietėse, organizacijose, kultūri- 
vedyboms pageidaujamos savy
bės. Grumtynėse už laisvę pa
sisekimą laimės tie, kurie bus pa
siryžę, ištvermingi, užsigrūdinę, 
bet ne tie, kurie tik švitės jau
nystės grožiu be pasiaukojimo 
dvasios.

...nuiose sambūriuose ir pačiose 
šeimose!

(Bus daugiau)

Žvelgiant iš arčiau 1
Mūsų laikraščiuose apie jau

nimą mėgstama rašyti, žvelgiant 
iš tam tikro nuotolio, tarsi iš 
aukštumos, skrendant lėktuvu, 
kai matomas vaizdas labai ati
trauktas ir neaiškus. Reikėtų 
dalyką stebėti iš arčiau ir pana
grinėti nuoširdžiau — neskraidy- Į

SKAITYK PATS IR PARAGINS

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti Duikių 

knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI,
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

įrištas, 431 pust __________________________
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi. įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; n dalis, 225 pusi., įrišta -----
minkštais viršeliais — ..... . .......... .............

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p.
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p__
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusi. _________ ______ __
P. LiOdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pusi., . ........... ........... ........................ ......... ......
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p. 

įrišta — $5.00 minkštais viršeliais — _______
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pusi., dabar tik _________________________

knygų, kurios papuoš bet

gražiai įrišta, 592 pusL 
įrišta, 464 pusi.............. ..

kokią

$6.00
$6.00

visą laiką priekaištauta, kad jie 
norį tik diktuoti. Tačiau, kai 
jaunieji P. L. B-nės viršūnėje 
Įsigijo kiek valdžios, tuoj pasi
skelbė veiksią “vieni”: neįsilei- 
sią ne tik vyresniųjų, bet ir vi
duriniosios kartos.

A. Rinkūnas nurodė pavyz
džius iš mūsų ir šio krašto pra
eities, kai sūnus, tėvas ir net 
senelis kartu šalia vienas kito 
kovoję dėl tautos laisvės. Jei 
norime, kad visi dirbtų ir rūpin
tųsi, — visi turi turėti ne tik 
pareigų, bet ir teisių.

Kitas, skatinęs vyresniuosius 
trauktis iš liet, veiklos, V. Zu
bas, taip pat aname kanadiškia- 
me laikrašty rašydamas, užsi
mena apie jaučiamą jaunimo 
tarpe polinkį atsipalaiduoti nuo 
P. L. B-nės jaunimo sekcijos ir 
steigti savo pasaulinę organiza
ciją. V. Zubas viliasi, kad ši
taip gal esą būtų galima Bend
ruomenei užsitikrinti ateitį bent 
keliems dešimtmečiams, nes, se
niesiems išmirštant, pakaitas 
ateitų iš tos naujos organizaci
jos.

Ar tik čia šiek tiek nesušlu
buoja rašėjo logika?

Jei jaunimas dabar negali kar
tu su vyresniaisiais sutilpti Ben
druomenėje, tai kaip jis paskui 
i ją ateis pakaitalu? Juk jeigu 
ateitų tik seniesiems išmirus, 
tai tada jau pati Bendruomenė 
būtų ne Bendruomenė, o ta nau
joji “pasaulinė jaunimo org-ja”. 
O kai šios, “pasaulinės”, jaunie
ji nariai pasentų, jų vaikai tu
rėtų steigti sau vėl kitą?!

V. Zubas, tiesa, priduria, kač. 
mūsų kartas skiriąs ne tik am
žius, bet ir kiti dalykai, pav. iš
silavinimas ir pritapimas prie 
gyvenamosios aplinkos.

Kasdieninio gyvenimo patir
tis betgi rodo, kad profesinis iš
silavinimas lietuviškai veiklai 
nėra būtina sąlyga. O artimas 
pritapimas prie gyvenamos ap
linkos neretai pasirodo esąs net 
žalingas, nes dažnai žmogų ati
traukia ne tik nuo bet kokios 
veiklos, bet ir apskritai nuo lie
tuvybės.

Nežinia, kodėl rasėjui atrodo, 
kad kliūtis bendrauti su vidu
riniosios kartos žmonėmis būtų 
šiųjų nepakankamas išsilavini
mas ar šio krašto aplinkos suvo
kimas, žinoma, lyginant su jau
nąja karta.

V. Zubas laiko mūsų nelaime, 
kad daug vyresniųjų esą nemo
ka ‘Haiku ir gražiai” pasitrauk
ti, užleidžiant vietą jauniems, 
kad ir mažiau prityrusiems. Gir
di, redaktoriai teberedaguoja, 
mokytojai mokytojauja, o me
nininkai nesitraukia nuP sce
nos ligi paskutinio atodūsio. Jų 
pastangos, kad ir su kilniomis 
intencijomis, neatliepiačios lai
ko reikalavimų.

Kokie tie ypatingieji dabar
ties reikalavimai, su kuriais pra
silenkia rašėjo suminėtieji liet, 
visuomenės darbininkai ? Ar V. 
Zubas nemato, kad “laikas” (= 
šio meto mados, polinkiai, idė
jos, šūkiai ir t. t.) mus kreipia 
kaip tik nuo to, ko reikalauja 
išskirtiniai lietuviškieji mūsų 
siekimai ?

Ačiū Dievui, kad redaktoriai 
dar tebetvarko liet, laikraščius, 
visuomenininkai tebekruta, o

mokytojai nebėga iš liet, mokyk
lėlių. Ar V. Zubas Įsivaizduoja, 
kokia atsivertų dykynė, jei anie 
visi sustreikuotų? Pats Zubas 
gal net nebūtų turėjęs kur pa
skelbti šių savo minčių!

Ligi šiol dar bent nematėme 
ir negirdėjome, kad už redakci
jų, mokyklų, Balto ir kitų liet. 
Įstaigų durų lauktų eilės jau
nųjų (“neįsileidžiamų”) darbi
ninkų. Jau ne vieno liet, laik
raščio turinys susiaurėjo dėl ra
šančiųjų stokos; redaktoriai šio
je srityje beveik jokio prieaug
lio dar nepajutę, o sau pakaitalo 
net nesitiki sulaukti.

Juoz. Kapočius savo angliš
kai ai enciklopedijai išleisti jau
nųjų tarpe taip pat maldauja 
talkos. Ar daug kas ateina prof. 
J. Žilevičiui pagelbėti, ar ketina 
kas nors paskui jį pavaduoti?

Šitoks dar pajėgių ir sugeban
čių dirbti vyresniųjų vijimas iš 
liet, veiklos yra didžiai žalingas, 
visai neapmąstytas svaičiojimas 
— iš tikreųjų yra ne kas kita, 
kaip propaganda pačių prieš save

Gėdytis reikėtų visiems atvi
rų durų sargybiniams, pro ku
rias mūsų jaunimas neva neįsi- 
leidžiamas vidun... dėl senių už
sispyrimo ! Liaukimės pagaliau 
vyresniesiems skaičiavę dantis, 
tartum anuomet čigonai arklių 
prekyvietėse Lietuvoj!

Tautai esant pavergtai, visi, 
kas tik pajėgia ir sugeba, šau
kiami dalyvauti išeivijos lietu
viškame darbe. Mūsų visokerio-i

$3.00.

$7.50

$2.00
$2.00
$5.50
$3.00

$1.00

$10.00

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

*

1739 So. Halsted St, Chicago. UI. f7Ū608

6 pasakos ir DVY 
Abi gausiai ilius-

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 

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

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

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

KIŠKELIS, pasaka
Didelio formato, 24 psl., gra-

laikus,
ir laumės
laukus...

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaiką mėgstami ne mažiau kaip žaidimai 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šią perlų ir žemčiūgų mūsų maži*1 
ūems bei jaunimui:

1. N. Butkienė. VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 
NU KĖS, 34 psL su 8 apsakymėliais iš valkų pasaulio, 
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 doL

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota, 
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dafl. V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psl., $1,80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys 
didelio formato. Ketais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Stan&kaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dot

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai 
čiai bendravo su savo dievais, 54 psL. $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lirtuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk- 
įėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.k

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte 
Apie senus 
Kai aitvarai 
Skrajojo po

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

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206-psL, kaina 2 dol. * *■ '

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

što vyriausybės posūkį “realy
bės” politikom

4) rūpestis dėl kai kurių aka
deminės mūsų visuomenės atsto
vų žalingo tautos siekiams su- 
kairėjimo ir dėl radikalių idė
jų jaunimo tarpe sklidimo.

Kad suvažiavimas tokių klau
simų svarstyti ir neįsirašė Į sa
vo programą, tai vis tik, būda
mas sąmoningas liet, kilmės jau
nimas ir ypač jei ryžtųsi siekti 
vieningos ir sėkmingesnės lie
tuviškos veiklos ateityje, mi
nėtų uždavinių negali išvengti. 
Jei mėgintų tuos pagrindinius 
šio meto rūpesčius apeiti, tai 
suvažiavimo pasirinktas šūkis 
nuskambėtų tuščiais žodžiais.

Dvejopas požiūris
Belaukiant suvažiavimo, dėl 

liet, veiklos ateityje senimo ir 
jaunimo lig šiol pareikštas dve
jopas nusistatymas. Kaip ir dėl 
Vietnamo karo amerikiečių vi
suomenėje, taip ir čia pastebi
me nuosaikiuosius ir kraštuti- 
niuosius. Kai kurie net vyres
niųjų Įtaigoja visas vadovaujan
čias liet, veikloje vietas, netgi 
kūrybą, nieko nelaukus, užleis
ti jauniesiems, nes; girdi, šie ga
lį pritrūkti1? kantrybės, belauk
dami, kol ne tik seniai, bet ir vi
durinioji karta “natūraliai” pa
sitrauks (išmirs). Pageidavimo 
greit nepatenkinus, jie nuo lie
tuvybės visai nutolsią, — tada 
atsakumas teksiąs vyresnie
siems.-

Kitų vyresniosios kartos at
stovų nuomone, liet, veikloje ne
dera skirstytis pagal amžių: čia 
reikią visų mūsų vieningų pa
stangų ir bendro darbo.

Dvejopa išaiškėjo ir jaunimo 
pažiūra: kraštutinieji norėtų su
važiavime ir visose liet, gyve
nimo srityse veikti vieni. Net 
ir 30 ar su viršum metų jiems 
jau per seni bendradarbiai! Nuo
saikesni jaunieji sutinka, kad 
tarp šių dviejų kartų būtų nu
tiestas tiltas ir kartu einama.

Pažiūrėkime iš arčiau, kaip 
šios dvejopos pažiūros atsispin
dėjo mūsų laikraščiuose.

“Tėviškės žiburiuose” (1972 
m. Nr. 10) A. Rinkūnas priminė, 
kad už menkesnį susidomėjimą 
antruoju jaunimo suvažiavimu, 
palyginus su pirmuoju, buvę kal
tinami vyresnieji, kurie žiūrė
ję pro savus akinius ir gailėjęsi 
pinigų. Iš tikrųjų gi vyresniųjų 
daugumas yra geros valios tė
vai, su liūdesiu nusiskundžią,

llvlJ su vyresniaisiais 
nesutaria net dėl svarbiųjų liet, 
ateities reikalų. Vyresniesiems

Raginkite savo apylinkę 
taupykite! INSURED

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psŲ 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:

1

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.

UNIVERSAL
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Liepos 1d., šeštadienis1972 Jaunimo darbai ir širdi$*h<tuvių tautos ataUis!
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t et 471-1434

lO OOv.r. AKADEMINĖ PROGRAMA 
Conrad Hilton viešbutis

8 OOv v. KONGRESO VAKARAS * 
Rinktiniai lietuviu 
jaunimo talentai, šokiai 
Conrad Hilton viešbutis 
Grand Ball Room

2-00v.p4). IV TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTE 
Chicago International Amphitheatre 
43 ir Halsted

8'00v.v. “DU APIE GEDIMINAIČIUS*5 
V. Krėvės - “SKIRGAILA** 
J. Grušo - “BARBORA RADVILAITE” 
Jaunimo Centras

11-30v.r. AKADEMINĖ PROGRAMA 
Conrad Hilton viešbutis

8-OOum. VAIDINIMAI 
K.Ostrausko - “KVARTETAS“ 
K-Sajos- MAMUTU MEDŽIOKLE“ 
Jaunimo Centras

Margutis
2422 W. Marquette RtM ChcagaMnois60629 
tet 476-2242

P. STRAVINSKASC UI BONO? 
KIENO NAUDAI?

II

(Tęsinys)
Frontininku “bičiulio” prof. Jo
no Griniaus griaunamoji akcija

Daug, labai daug žalos Vlikui, 
mūsų tautos atstovybei yra pri
daręs frontininkų žymūnas prof, 
dr. Jonas Grinius, gyvenąs Vo
kietijoje, šiaip, rodos, doras žino 
gus, turis nuopelnų Lietuvos 
mokslui, net ir man patinkąs idė
jinis rašytojas, žurnalistas, bu
vęs eilės katalikų laikraščių re
daktorius, bet, mano nuomone, 
labai prastas politikas, negebąs 
sugyventi su kitų politinių Įsi
tikinimų žmonėmis, net su krik
ščionimis demokratais, kuriuos 
jis visaip niekina ir iš pykčio 
“krikdemais” pravardžiuoja ki
toje spaudoje, (pvz. tautininkų 
Dirvoje), ir, blogiausia, absoliu
čiai nesiorientuojąs valstybės 
teisės pagrinduose, neturįs jo
kios teisinės logikos ir nuovo
kos. Gal ir be piktos valios jis 
nuolat ir nuolat skelbia mūsų 
spaudoje (dažniausia Tėviškės 
Žiburiuose) savo visokius nerim
tus, fantastinius, o kartais net 
ir groteskinius Vliko reformų 
siūlymus, kurie visai nesideri

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

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina S1.00.
J. Jasminas, A KISS iN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psl. Kaina S2.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos ‘"Metai” poeto 
\7ado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

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

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas h 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ai 
piniginę perlaidą.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

Chicago Savings
_ and Loan Association

Chicago Savings and Loan Assn.
Philomena D. Pakely President

6245 So. WESTERN AVE. TEL.: GR 6-7575
To.., 9 >o 4. Thor,. & Frl. 9 to &, Sot. 9 to 12:30
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C.HICAGOS TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖ dėl bet kokių jūsų namo pa
gerinimų duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. 0 gal Jums 
yra reikalingi pinigai dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nu
sibodo mokėti aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus.

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY
BET KOKIALS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS J:

na su teise, su teisės idėja. Juos 
priėmus ir Vliką pagal juos per
tvarkius, Vlikas teisiškai būtų 
panaikintas (jis netektų savo, 
kaip tautos atstovybės, teisinių 
pagrindų. Į vieną toki jo nerim
tą, su teise nesiderinantį siūly
mą, Vliko pirmininko a. a. Dr. 
A, Trimako paprašytas, aš atsa
kiau ir jo nerimtumą parodžiau 
1961.VHL17 d. TZ, bet tas p. Gri
niui nieko nepadėjo. Jis, visiš
kai nestudijavęs teisės, tariasi 
esąs “teisės išminčius”, kuriam 
leidžiama spręsti sunkiausias 
teisines problemas, net nepa
skaičius teisės enciklopedijos 
vadovėlio. Jis drožia savo, rašo 
straipsnius vis apie Vliko “re
formas”, kaskart vis kitas, dar
gi viena kitai prieštaraujančias. 
I-jam PLJ kongresui paskelbus 
tą nelaimingą “politinę rezo
liuciją” (kuria esu panagrinė
jęs teisės ir kitais požiūriais 
tuoj po ano kongreso Naujienose 
ir parodęs jos nevertumą bei 
tautai žalingumą), Dr. Jonas 
Grinius, senas Vliko opozicionie
rius, apsidžiaugė ja, kaip “ge
nialia”, net geresne už jo pa
ties groteskinius ir nuolat kaita

liojamus projektus Vlikui, mū
sų tautos atstovybei sugriauti.

Gerb. humanitaras visai ne- 
sidomauja tuo, kas bus, Vliką, 
kaip tautos atstovybę, sugrio
vus. Jam buvo ir yra svarbu 
tik Vliką sugriauti, panaikinti, 
kad jis negalėtų toliau atsto
vauti mūsų pavergtajai tautai. 
Degdamas ta net psichologui 
sunkiai beišaišįcinama antivli- 
kine aistra, jis, pirmiausia, spau
doje kėlė ir kelia “būtiną rei
kalą” “įvykdyti” aną mūsų “jau
nimo valią” išreiškiančią “po
litinę rezoliuciją”. Tą skelbė jis 
spaudoje, ignoruodamas ir Nau
jienose paskelbtus faktus, kad 
ana rezoliucija ne tik nesideri
na su tautos interesu, bet ji iš
vis nėra mūsų jaunimo tikrosios 

i valios išreiškimas, nes ji yra 
nedorais metodais Jaun. Kongre
se pravesta, tiesiog suklastota.

Toliau, anas katalikų veikė
jas, dargi pedagogas, jaunimo 
auklėtojas, rodos, turėtų su
prasti, kad gi jis turi mūsų jau
nuomenę auklėti, skelbti jai gra
žias idėjas, vesti ją doru keliu, 
rodyti idealus, o ne laukti, kad 
tas jaunimas jį, universiteto 
profesorių ir jaunimo auklėto
jų, pamokytų ir parodytų jam, 
kaip ir ką daryti... Jis aklai pri
ėmė ir ta rezoliuciją, kaip jam ir 
visiems kitiems (netgi Vlikui, 
mūsų tautos atstovybei!) pri
valomą vykdyti, kaip kažkokį 
“geležinį įstatymą”, kuriam nei 
gamta negali paprieštarauti..; 
Pats būdamas jau senelis, atsi
klaupęs prieš vaikus, nusilenkė 
neva jų “politinėje rezoliucijo
je” išreikštai valiai ir nutarė 
ją “įvykdyti”... Atrodo, kad jis 
tą “jaunimo valią” laikytų 
mums privalomą net ir tada, jei 
ana “politine rezoliucija” būtų 
“įsakyta” mūsų tautos atstovy
bei parduoti Lietuvą Sovietų Ru
sijai, kaip kada (1867) už 7,200,- 
000 dol. carų Rusija pardavė 
Amerikai savo Alaska...

Nusilenkęs savo vaiku ir vai
kaičių valiai, senelis profesorius, 
ana, 1968 metų vasarą, apsirūpi

no LB Vokietijos Krašto valdy
bos plačiais įgaliojimais ir, pa
sitelkęs dar kelis to krašto 
“bendruomenininkus”, atplaukė 
į Amerikos New Yorke vyks
tantį Lietuvių Seimą “įvykdyti” 
tai I-jo PLJK “politinei rezoliu
cijai”. Naujienoms kiek pa
prieštaravus, “jaunimo valios 
vykdytojas”, savo tikslo nepa
siekęs, grįžo į Vokietijos Kraš
tą be rezultatų...

Dabar gi, ruošiantis II-jam 
PLJ kongresui, mūsų spaudo
je pasirodė vėl gerai apgalvo
tas jo ir kitų “bičiulių” planas 
“įvykdyti” “jaunimo valią” šia
me Il-me kongrese. Čia “bičiu
lių” Draugas kursto mūsų jau
nimą “veržtis” į “svarbesniuo
sius postus”, aišku, išstumiant 
ir jų vyresniosios kartos vei
kėjus; čia Vokietijos Krašto Ta
ryba dėdamosi didžiausiu auto
ritetu, lyg koks tautos suvere
nas, įsakinėja mūsų veiksniams, 
LB Centro Valdybai, Vlikui, jo 
partijoms, kas reikia daryti, 
kad tik būtų “įvykdyta” ta “po
litinė rezoliucija”, kurią kaip ma
tėme, pats jaunimas, kaip nevy
kusią ir tautai žalingą, nusviedė 
į šalį ir atsisakė vykdyti.

Tai va, kokia “graži” mūsų 
gerb. senelio, frontininkų “bi
čiulio” prof. dr. Jono Griniaus 
“veikla”! Iki šiol, ačiū Dievui, 
jam ir kitiems “bičiuliams”, net
gi ir per LB visokias “valdžias“ 
veikiant, nepasisekė mūsų jau
nimo rankomis sugriauti mūsų 
Vliką, kaip tautos atstovybę. 
Kaip čia toliau bus, sunku pa
sakyti.

Kitu Vliko opozicionierių ban
dymai sugriauti Vliką, mūsų 
tautos atstovybę.

Nepasisekus Vliko, kaip tau
tos atstovybės, sugriauti jau
nimo rankomis ir kiti opozicinių 
grupių tėvai tęsė toliau Vliko 
griovybos bandymus, net sėdė
dami Vliko vadovaujamuose po
stuose.

Vliko opozicionieriai siūlinėjo 
toliau savo visokias idėjas Vli
kui, kaip tautos atstovybei, pa
naikinti Vliko Tarj*bai, Vliko 
seimui, bet vis dar jiems pri
trūkdavo savo “rezoliucijoms” 
pravesti kelių balsų... Ateity gal 
dar kokį vieną ar du “tarybi- 
ninkus” pasiseks sužvejoti į sa
vo varžą. Tada Vlikui, mūsų 
tautos atstovybei, jau teks atsi
gulti į karstą, o mūsų pareiga 
bus sugiedoti jam “Amžiną Atil
sį”...

Kada tas įvyks, sunku pasa
kyti. Gal ir netrukus, nes Vli
kas šiandien yra patekęs į labai 
sunkią padėtį, didelės apimties 
krizę.

Visų pirma LFB ir LTS vadų 
ir vadukų antivlikinė akcija, sie
kianti Vliką, kaip tautos atsto
vybę, sugriauti tęsiama toliau, 
ir Vlikas mūsų negalvojančios, 
ypač vad. “politinės” visuome
nės masėse jau nebeturi pasiti
kėjimo. Tą rodo smulkios au
kos, kurios numetamos jam, lyg 
kokia išmalda elgetai, Vasario 
16-sios minėjimuose.

Visuomenė dezorientuota anti- 
vlikininkų idėjomis, tiksliau, vi
sokiais, jų klaidinimais, ypač gi 
jų aiškinimais, kad mums Vli
ko, kaip tautos atstovybės, visai 
nereik.

Vlikas palaipsniui pr 
savo vardą ir pasitikėjimą 
kaip tautos atstovybės, teisi

nda

niais pagrindais taip pat ir tarp
tautinėje plotmėje.

Gi štai, nelabai seniai Saudi 
Arabijos atstovas Jamil Barco- 

dy Jungtinių Tautų forume, že
mai nusilenkęs Sovietų Sąjun
gos atstovui Malikui, pavadinęs 
jį savo “geru bičiuliu” išjuokė, 
išniekino tuos Pabaltijo valsty
bių — tautų atstovus, kurie krei
piasi į jį su skundais ir prašo 
jų tautoms padėti, pareikšdamas 
štai ką:

“...tik tie .žmones, kurie gy
vena Pabaltijo valstybėse, turi 
teisę kalbėti už save, o ne emi
grantai, kurie gyvena už teisėtų 
(m. pabr. — P. Str.) Tarybų 
Sąjungos respublikų ribų”...

žodžiai ciniški, nesideriną su 
realybe, nes pavergtieji neturi 
laisvės kalbėti “už save”; žo
džiai, nesiskaitą su teise, ypač 
su tarptautine teises, kuri ži
no nacionalinius komitetus, kaip 
pavergtų tautų atstovybes ir lei
džia pavergtosioms tautoms gin
ti savo teises, savo interesus per 
savo atstovybes tarptautinėje 
plotmėje; žodžiais, skaudžiai pa- 
liečiantieji ir mūsų Vliką, kaip 
tautos atstovybę, bet tai yra žo
džiai, lyg ir paimti iš mūsų Vli
ką griaunančių, jį, kaip tautos 
atstovybę panaikinti siekiančių 
veikėjų lūpų. Tai visai ne ori
ginalus Saudi Arabijos atstovo 

Sekmadienį, 
liepos 30 dieną,

BUCO SODE
WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

įvyks
m & w j o n imi y

G

BUS ĮDOMI PROGRAMA, GERA MUZIKA ŠOKIAMS, 
SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI GĖRIMAL 
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-

teisinis aiškinimas. Jis pana
šus į kalbas mūsų vyrų, kurie 
per 20 mętų griovė ir šiandien 
tebegriauna Vliką, kaip tautos 
atstovybę, nuneigdami jo teisę 
kalbėti ir veikti visos, mūsų pa
vergtosios tautos vardu.

Kodėl mūsų Vlikas tyli ir rim
tai neatsako, neprotestuoja dėl 
šitokios skandalingo Saudi Ara
bijos atstovo pareiškimo Jungti
nėse Tautose, tarptautiniame fo
rume?

Gal tyli dėl to, kad jis negali 
tam prieštarauti ? Negali dėl to, 
kad ko gero Saudi Arabijos at
stovas pateiktų visiems Jungti
nių Tautų nariams visomis JT 
oficialiomis kalbomis (verti
muose) mūsų Vliko veikėjų, jo 
vicepirmininko ir kitų visai pa
našius “teisinius” aiškinimus 
viešose kalbose ir spaudoje, ko
kius pareiškė jis pats tarptauti
niame JT forume.

Saudi Arabijos atstovas Ja
mil Barcody Sovietų Sąjungos at
stovo Maliko “geras bičiulis” 
(tai jo žodžiai!), žino, ką kalba 
ir kam, kieno naudai jis šitaip 
elgiasi.

Bet ar žino mūsų antivlikinių 
grupių veikėjai, visu įnirtimu, 

visomis gudrybėmis niekindami 
Vliką, mūsų tautos atstovybę, 
ką jie daro ir kieno labui kieno 
interesui, naudai jie veikia?

Labai norisi tik tuos mūsų 
Vliko, tautos atstovybės grio
vėjus, paprašyti rimtai pagal
voti: kieno naudai jie veikia, 
daugiau nei 20 metų įtemptomis 
jėgomis ir labai solidariai dar
buojasi sugriauti Vlikui, kad 
mūsų pavergtoji tauta neturėtų 
savo atstovybės tarptautinėje 
plotmėje?

Cųi bono?
(Pabaiga)
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į išlaidomis... Kiekvienam vertingai atrodančiam tikslui 
amerikiečiai duoda pinigų, nesigailėdami ir tai ne tik dėl 
to, kad per daug jų turi; daugeliu atvejų amerikiečiai 
apsčiai duoda pasiaukodami asmeniškai“

Šaukė antras susideginęs jaunuolis okupuotoj Lietuvoj

VYT. KAŠELIONIS, U>s Angęlęs
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Tikrumoje, amerikiečiai yra be galo daug padarę 
vargui ir skurdui pasaulyje sušvenjnti. Ir šiandien jie su 
savo pagalba (Foreign Assistance) bei parama tebesi- 
vystančioms šalims absoliučiai tebėra priešakyje visų 
kitų industrinių šalių, milžiniškas sumas išleisdami Eu
ropos apsaugai nuo Eurazijos ordų grėsmės. Jungtinės 

i Valstybės buvo tos, kurios po karo su savo Maršalo Planu 
pagelbėjo sugriautai, iš daugybės žaizdų tebekraujuojau
čiai Europai j kojas atsistoti. Net buvę priešai — vokie
čiai ir italai iš tos didžiadvasiškos šalpos programos daug 
pasinaudojo. Amerikiečiai iš Didžiojo Pasaulinio karo 
nieko sau nepanaudoję, nei pėdos svetimos žemės nepasi
savinę ir karinių kontribucijų nereikalaudami, patys 
taikos ir gerovės labui milijonų milijonus šalpos išlaidų 
sau darė. 0 ką “sąjungininkai” rusų bolševikai darė? Jie, 
kur tik raudonarmietis koją įkėlė, tuč tuojau okupavo, 
aneksavo, pavergė, išplėšė ir kolonizavo!

Geraširde Amerika
Nacių propagandos ministeris Goebbels, didžiausias 

melo ir šmeižto meistras, sakydavo “Šmeižk, meluok be 
paliovos, ir galų gale žmonės pradės tikėti”. Žinoma, 
Goebbelsas tik puošėsi svetimomis plunksnomis. Kaip.fa
šizmas taip hitlerizmas buvo komunizmo išperos, ir tokie 
iš savo tėvo ir mokytojo — rusiškojo komunizmo — bolše
vizmo perėmė ir pasisavino daugelį metodų, visų pir
miausiai melo — šmeižto meno.

Abu apsigimėliai — ir fašizmas ir nacizmas išgaišo, 
tačiau jų “tėvas ir mokytojas” išsilaikė ir žmonijos ne
laimei toliau melu ir šmeižtu tarpsta, savo pavergtų tau
tų prakaitu, ašaromis ir krauju tukdamas.

Matydami, kad spygliuotų vielų tvora ir minų lau
kais aptverti pavergtieji šešiolikoje “respublikų” žmonės 
su ilgesiu dairosi į Vakarus, o labiausiai į Ameriką, so
vietų bolševikai savo visą milžinišką melo ir šmeižtų ma
šiną nukreipė prieš Ameriką ir tikrai parodė, kad Goeb
bels nemelavo.

Kaip Frankfurter Allgemeine Zeitung savo editoria- 
le rašo, “visuose kraštuose pastebimas polinkis nepalikti 
nė vieno amerikiečio plauko nepapešioto”. Svarbiausia, 
jaunoji gentkartė atrodo tiek tos melo propagandos pa
veikta, kad į Jungtines Valstybes žiūri kaip į imperializ
mo inkorporaciją, į valstybę, kuri brutalumu smaguriau
ja, spausdama savo spalvotąją piliečių dalį ir beatodai
riškai besivaikydama dolerį, visas kitas šalis išnaudoja ir 
piktnaudoja.

Be abejo, tos nuolatinės šmeižtų ir melo kampanijos 
poveikyje Vietnamo karas daug padėjo Amerikos vardą 
po purvą valkioti, nors kaip turtingiausia šalis pasaulyje 
Amerika ir be sovietų šmeižtų kampanijos visose skur
džiose šalyse buvo iš pavydo visaip apkalbama.

Kaip kiekviena tauta, ir amerikiečiai turi savo tei
giamas ir neigiamas savybes, tačiau nuolatinei priešame- 
rikoniškai propagandai iš anapus geležinės, bambukinės 
ir nendrinės uždangos sklindant, Amerikos silpnesnės ir 
neigiamesnės pusės yra įmanomai daugiau išpučiamos, 
bet gerosios sąmoningai nutylimos, šiandien beveik vi
siškai pamirštas yra tas geraširdis amerikietis, visuomet 
pasirengęs gelbėti savo artimą ir tolimą, ko kitose tautose 
niekur kitur nepastebėti.

“Jokioje kitoje pasaulio šalyje”, pareiškė žymus An
glijos socialogas G. Gorer, nėra taip, kad piliečių daugu
mas tiek lengvai ir tiek noriai aukoja nesiskaitydami su

Kokia trumpa žmonių atmintis ten, kur reikalas pa
dėkos reikalauja. Juk ir į tą žiaurų aziatišką Vietnamo 
karą Amerika įsivėlė absoliučiai ne savo naudai, o vien 
tik padėti komunistų imperialistų užpultai, norėjusiai 
būti laisvai pietinei Vietnamo daliai. Bet kaip greit, ne
paliaujamos melo ir šmeižtų kampanijos paveikti, dauge
lis tatai pamiršo ir Ameriką kaltina tuo, nuo ko ji skubė
jo užpultąją pusė gelbėti — agresorium!

Šį mėnesį suėjo 25 metai kai Amerikos tuometinis 
valstybės sekretorius George C. Marshall savo kalboje 
Harvardo universitete pirmą kartą paskelbė Amerikos 
pagalbos planą nuo karo nukentėjusioms šalims. Nuro
dęs į katastrofišką padėtį, ypač Europoje, jis tada pa
reiškė: “Logika diktuoja, kad Jungtinės Valstybės turi 
padaryti viską, kas yra jų galioje, kad pagelbėjus sugrįž
ti į normalius ūkiškus santykius, kadangi be to joks po
litinis pastovumas ir užtikrinta taika nėra įmanoma. Mū
sų politika nėra nukreipta nė prieš vieną kurią šalį ar 
pažiūrą, o vien tik prieš badą, skurdą, beviltį ir chaosą. 
Tos politikos tikslas yra pasaulinio ūkio atstatymas, kad 
būtų pajėgus savistoviai funkcijonuoti”.

Laikotarpyje nuo 1948 iki 1952, vykdydami Marshal 
lo planą arba Europos Atstatymo Programą, amerikie
čiai sukėlė lygiai 13 bilijonų dolerių, iš kurių 70 nuošim
čių arba daugiau kaip 9 bilijonai dolerių buvo sunaudota 
nebegrąžinamai Europos paramai, nors dar prieš Mar- 
shallo Planą tarp 1945 ir 1948 metų Jungtinės Valstybės 
arti 20 bilijonų dolerių išleido įvairioms kitoms šalims do
vanų pamokėjimų ir kreditų formoje. Kur bilijonai išleis
ti beginant Korėją ir Vietnamą nuo komunistų imperia
lizmo. Kur UNRA ir Pirmojo Pasaulinio karo nusiaubtų 
kraštų šelpimas maistu, apdarais ir vaistais ?

Gražiausiai padėką Amerikai išreiškė viena kanadie
tė Patricia Young iš Vankuverio, Britų Kolumbijoje sa
vo laiške spaudai:

“... Jokia kita šalis visame pasaulyje nėra davusi 
tiek daug ir reikalavusi tiek mažai — vien tik, kad mes 
gyventume taikoje ir laisvėje... Ačiū tau Amerika už 
tuos, kurie dviejuose pasauliniuose karuose padėjo ginti 
laisvę svetimuose kraštuose... už pašalpą teikiamą ki
tiems kraštams (foreign aid), nors tau į ranką kandžioja 
ir tavo motyvus šmeižia; už tavo kantrybę su tais, kurie 
siekia pasigrobti pasaulį ir pavergti žmonės... Ačiū tau 
už individualinės laisvės ir tikėjimo gyvu išlaikymą...

J.Pr.

Rusų kurstomas komunizmas 
yra nekenčiamas visuose jų par 
vergtuose krantuose, kuriems 
pasipriešinimo pavyzdžiu yra 
okupuota Lietuva.

Romas Kalanta, o po kurio 
laikas nežinomu vardu lietuvis 
Varėnoje susideginęs mirė šauk
damas “Laisvės, laisvės Lietu
vai!”

Rusų primestas komunizmas 
labai nedaug bendro turi su jų 
idėjininkų raštais,, kur viskas 
nudailinta iki pasigardžiavimo 
— nepatyrusiųjų apgavimui. 
Reikia nepaprastai neapkęsti, 
reikia nuostabiai didelės valios 
būti, kad žmogus galėtų išdrįsti 
save paaukoti susideginant tė
vynės garbei, jos laisvės priarti
nimui ir sustiprinimui.

Ir taip padarė nežinomas lie
tuvis Varėnoje, dabar dar tiks
liai nežinoma data, apsipylęs ži
balu ir šaukdamas “Laisvės, lais
vės Lietuvai!”, visas liepsno
jantis šoko nuo keturių aukštų 
pastato. Nukritęs, baisiuose 
skausmuose, prašė subėgusių 
žmonių jį pribaigti, sumažinti 
kančias, bet, kaip iki šiol žino
ma, jis dar kankinęsis apie ke
turias dienas ligoninėje.

Tokie pasiaukojimai nuosta
bos nesukeltų, jei būtų padary
ti azijatiškos kultūros tautose 
(Japonijoje, Kinijoje, Vietna
me ir kt.), nes jie nuo mažens 
yra pratinami nebijoti mirties 
ir mirtis jiems pristatoma kaip 
paguoda, išsigelbėjimas.

Visiškai kas kita europietiš- 
kos kultūros žmonėms, ypač lie
tuviams, kur nuo mažens, šimt
mečiais katalikų tikėjimo ragi
nama gerbti gyvybę, jų visų la
biausiai saugoti. Sulaužyti tikė
jimo prisakomus nurodymus, 
viską aukojant grynai Tautos 
labui, grynai Lietuvos labui, yra 
nuostabu, aukšta, šventa ir pra
šoka eilinių žmonių galvoseną. 
Taip pasiaukoti gali tik nepa
prasti žmonijos herojai.

Abiejų lietuvių susideginimai 
okup. Lietuvoje tuo išskirtini, 
greta kitokių išskyrimų, kad 

juos pądarė ir Įvykdė komunis
tinėje sistemoje išauklėti.

Tai yra dar stipresnis smū
gis visai komunistinei sistemai, 
nes parodo komunistinės siste
mos melą. Parodo, kaip žmonės 
jos neapkenčia. Parodo, kad ge
riau mirti, negu gyventi komu
nistinėje rusų okupacijoje. Šis 
yra visų opiausias smūgis vi
sai komunistų ideologijai. Ta
tai savo gyvybės auka paliudijo 
vienas čekoslovakąs ir du lie
tuviai.
Todėl suprantama komunistų 
baimė, kad galvoj antieji žmo
nės, net komunistai, Įvairiuose Į

pasaulio kraštuose, nepradėtų 
suprasti komunistinės sistemos 
baisumą ir kad nepradėtų griež
čiau šalintis nuo komunistinės 
dirbtuvės, štai kodėl iš pat pra
džių jie paskelbė, jog pasaulio 
ir Lietuvos garbei karžygiškai 
save susideginusieji esą taip ar 
kitaip nevykę, kad jie buvę ne
normalūs ir t. t.

Lietuvos vardas tais pasi-au- 
kojimais nuskambėjo visame pa
saulyje ir pateko į viso pasaulio 
televiziją, spaudą, radiją. Dau
gelis pažymėjo, kad dėl nenor
malių ar narkotikų nusižudymo 
niekur, net komunistiniame pa
saulyje, nereikia šauktis para
šiutininkų pagalbos įsįutusioms 
gyventojų minioms suvaldyti, 
kaip buvo po R. Kalantos mir
ties Kaune.

Lietuvių tragedija 
perspėja pasaulį

Didelė Los Angeles televizijos 
stotis numeris 5 arba kita, šio 
birželio 13 d. penktą vąl. popiet 
ir 10 vai. vak. davė reikšmingą 
priminimą pasauliui (Ameri
kai) . žinių autorius George Put
nam, turintis populiarią televizi
jos žinių programą, minėdamas 
baisiuosius 1941 metų trėmimus 
kalbėjo:

“Per šias masines deportaci
jas šeimos buvo visiškai išardy
tos. Iš viso apie trys šimtai tūks
tančių bąltįečių buvo areštuota, 
išsiųsta ar nužudyta per tą so
vietų okupaciją, kuri pradėta 
juodųjų birželio 13 ir 14 dienų 
naktimis, 1941 metais. Ąš tai 
čia primenu, kadangi ąš ma
nau, jog tai turi būti perspėji
mu tiems, kurie tikisi turį švel
nų žodį komunistams ir jų rū
šies sadistiškai tironijai”.

George Putnam papildomas 
ir kiek pilnesnis pranešimas per 
minėtą televizijos stotį platiems 
pietinės Kalifornijos gyvento
jams buvo padarytas 1972 bir
želio 14 d. minėtomis valando
mis. Jis tada, be kitko, kalbė
jo, kad nelaimingųjų suimtųjų 
lavonai gulėjo krūvomis koncen
tracijos stovyklų griovynėse. 
Kiekvieną dieną nauji kūnai kri
to ant negyvųjų. Tūkstančiai 
nelaimingųjų mirė nuo šalčio, 
bado ir pervargimo. Kodėl tie 
žmonės buvo taip negailestingai 
•kankinami ir žudomi? O todėl, 
kad jie ar jų tėvai, ilgai ir sun
kiai dirbdami, buvo įsigijęs ko
kią nuosavybę, būdami ūkinin
kai, ar darbininkai, ar tarnau
tojai... Baigdamas vėl perspė
jo saugotis komunistinių pink
lių. 1
Lietuviams reikia demonstruoti, 
pasikvietus svetimuosius talkon

Lana Turner, anksčiau garsi Holly- 
woodo gražuolė, dar gerai išsilaikė ir 
turėjo nemažą pasisekimą šiy mėty 
New Yorke suorganizuotam vaidini
me šalpos reikalams — "The Fabu

lous Forties".

Kovoti prieš rusus reikia ne 
vien lietuviams. Reikia lietu
viams imtis iniciatyvos ir orga
nizuoti demonstracijas, eisenas, 
laiškus valdžios pareigūnams. 
Ypač svarbu laiškai televizijos 
komentatoriams, redaktoriams. 
Reikia skambinti radijo stotims, 
pakliūti ant bangų, kalbėti.

Daug įtakos turi demonstraci
jos ir jas būtinai reikia daryti, 
pasikvietus įvairių tautybių ki
tus palankius asmenis. Lietuvių 
yra mažoka, ieškokime talkos 
svetimuosiuose. Ypač čia daug 
galėtų padėti lietuvių studen
tai, profesoriai.

Demonstruoti turėtų ne tik 
didžiosios lietuvių kolonijos 
JAV, bet ir visose kitose lais
vose valstybėse, kaip tai Kana
doje, Vokietijoj, Anglijoj, Pran
cūzijoj, Šveicarijoj, Italijoj, Au
stralijoj, Brazilijoj, Ųragvajuj, 
Argentinoj, Kolumbijoj, Venę- 
zueloj ir kitur.

Ir mažesnėse vietovėse gyve
nantieji, kaip San Diego, San 
Francisco, Waterbury, Newark, 
Kenosha, Omahoj, Washington, 
D. C., Springfield, Miami, Phoe
nix, Bufalo ir t. t. Argi mažes
nėse. lietuvių vietovėse yra tik 
sėdėtojai, o nėra veikėjų? Argi 
yra tik žinias skaitančiųjų, bet 
ne jas padarančiųjų?
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— Kaip miegojote šią naktį? — paklausiau, iš

blaškydama liūdnas mintis...
— Kas gali miegoti, kai lakštingalos suokia, 

čiulba, švilpauja... Jų gražiausiųjų trelių išklau
sau ir miegoti nenoriu.

Abidvi šypsomės.
Mano tėvai gyveno netoli Kasparavičių vasar

namio, tad kartais G. Petkevičiūtė būdavo mūsų 
viešnia. Tokias ypatingas progas pasisvečiavimui 
sudarydavo mano vyras, P. Narutavičius, kai at- 
pyškėdavo iš Kauno savo naujuoju “forduku”.

Rašytoja mėgdavo su Petru N. pasikalbėti, at
siminimais braidyti po senąjį Puziniškį... Vaikš
čiojant pušyno takais, Gabrielė Petkevičiūtė tada 
atiduodavo man savo lazdą, sakydama:

— Aš ramiai galiu atsiremti į Petrą — jis toks 
aukštas, stiprus. Ir Petras paimdavo savo “pane
lę” po ranka ir abu toli nužingsniuodavo.

— Oi, nepavarkite!— perspėjau.
— Jei pavargčiau, neturėčiau kur atsisėsti — 

šypsojosi rašytoja.
— Nesirūpinkite, — linksmai kalbėjo mano 

vyras, — aš jus ant savo pečių parneščiau!
Ir visi trys juokėmės.

JOS PASKUTINES DIENOS

Vėliau ir malonių Berčiūnų nebepasiekdavo 
Gabrielė Petkevičiūtė.

— Nebepajėgiu gabentis ir kraustyti daiktus — 
rimta ir liūdna ji man atrodė. Skųsdavosi galvos 
skaudėjimu, svaigimu ir nuovargiu...

Apsigyvenusi tarp sodų ir medelių Panevėžio 
senamiestyje, ten turėjo nedidelį butuką ir gyve
no iš pensijos drauge su savo ištikima tarnaite. 
Kuklus miegamasis ir didokas valgomasis kamba
rys. Valgomajame stovėjo didelis stalas, aplinkui 
kėdėmis apstatytas; o prie didelio, plataus lango 
glaudėsi jos rašomasis stalas su rankraščiais ir 
kitokiais raštais. Ten ji sėdėdavo ir rašydavo sa
vo atsiminimus.

Gerbiamą Gabrielę Petkevičiūtę lankydavo jos 
senieji pažįstami panevėžiečiai. Ji buvo nuošir
džiai globojama jos buv. augintinio Antano Kas
peravičiaus ir jauno skulptoriaus Bučo. Tačiau ji 
jautėsi labai vieniša. Kai atvažiuodavau į Panevė
žį pas mano senus tėvus, aplankydavau rašytoją, 
nunešdama jai šokolado, kurį ji taip labai piėgo.

Ypatingomis progomis ją aplankydavo ir iš 
toliau seni draugai. Jos gimtadienio proga net iš 
Kauno atvažiuodavo Konstancija Jablonskienė 
(Rygiškių Jono našlė), Marė Mašiotienė (rašy
tojo Prano Mašioto žmona) su gražiais sveikini
mais ir šokoladiniais saldainiais. Ji širdingai 
džiaugdavosi. Tai buvo senutės Gabrielės Petke
vičiūtės tikroji šventė.

Kartą ji man pasakojo, kaip ją apimdavo 
baimės jausmas...
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— Būtų gerai, kad koks vyras gyventų bute — 
susirūpinusi kalbėjo jinai, žvalgydamasi į kam
pus- ... Baisų, kai šešėliai gulasi kambariuose...

Būdavo daug bėdos ir jos mieiająį Ąląryteį, 
kurį negalėdavo palikti savo “panelės’- vienos nei 
valandėlei...

Dar vėliau G. Petkevičiūtė nebeatpažindavo 
sayo draugų.

— Kas tamsta esi? — klausdavų jį • • Kai 
jai sakydavau ir aiškindavau kas esu, ji tik abe
jingai palinguodavo galvą...

— Aš tamstos nepažįstu...
— Neimkite į širdį! — ramindavo mane Ma

rytė, — Panelė nieko nebeatpažįstą...
Gailų ir sunkų įspūdį darė suinvąlidėjųsi, pa

senusi Gabrielė Petkevičiūtė.
Rašyti, žinoma, ji nebegalėjo. Lika tik fizio

loginis tos šviesios asmenybės ir gabios rašytojos 
gyvenimas.

Taip pamažu geso jos dienos. ’ <1
1943 m. birželio 14 d. mirė Gabriejė Petkevičiih 

tė, sulaukusi 82 metų.

Didžioji Lietuvos Rašytoja iškilmingai buvo 
palaidota valdžios lėšomis Panevėžio senamiesčio 
kapinėse, prie senosios bažnyčios.

BALYS SRUOGA
Rašytojas, dramaturgas, poetas, kritikas Ba

lys Sruoga gimė 1896 m. vasario 2 J, ^ąibokų 
vienkiemyje, Vabalninko valsčiuje, Biržų apskr' 
- TUESDAY, JUNE 27, 1972 '

apie 1946 metais iš Štuthofo kon- 
ęentracijos stovyklos grįžęs į 

Lietuvą.

BALIO ŠEIMA
Balio senelis, Jokūbas Sruoga, buvo neturtin

gas ūkininkas sų didele šeima ir daug vaikų. Vie
nas jo sūnus, Pranciškus Sruoga, Balio tėvas, sa
vo kiętų darbu užsidirbęs pinigų, įsigijo kleboni
jos palivarką Baibokųs, kuriuos puikiai sutvar
kė įr sėkmingai juose ūkininkavo.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
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PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezldu 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai. 1—7 vsl, 
įnirai, penktadieni nuo 1—5, treč. 

ir šartad, tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EIS1N - E1SINAS
AKUŠERIJA LR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedaie Avė., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti MI 3-0001.

žemės reforma ir tautinio 
jausmo integralumas

L. Sabaliūno knygos kritikė 
Jūratė Statkutė De Roaąles tau
tininkams užgieda ir šitokį him
ną: ■

“Anuomet mums buvo už vis
ką svarbiau atstatyti mūsų tau
tinio jausmo integralumą ir at- 
sirubežiuoti nuo kaimynų. Tam 
tikslui atsiekti, tautininkų for
mulė vėlgi buvo pats efekty
viausias būdas. Sąmoningai ar 
ne, tauta siekė sustabdyti VI 
šmtm. prasidėjusį (anuomet tos 
datos dar nežinojome), iki šių 
dienų tebesitęsiantį, baltų su- 
slavinimo procesą”.

Anuomet, tai yra 1918 metais 
nepriklausomybę atgavus ir pa
tiems valdytis pradėjus, siekiant 
sustabdyti suslavinimo procesą, 
atsirubežiavimą nuo kaimynų 
pradėjo ne tautininkai, bet kitų 
partijų Lietuvos kūrėjai. Slavi- 
nimo šaltinius — dvarus ir dva
relius ėmė naikinti demokratinė 
valdžia. Įvairūs lenkomanai ir 
rusofilai labai niršo dėl tokios 
žemės reformos.

Kartą pas mano tėvą atvažia
vo pažįstamas žmogus, caro lai
kais bajoro privilegijomis nau
dojęsis. Baisiai niršo, kam jo 
bajorystė panaikinta. Piliečiai 
prieš įstatymus lygūs, tad vals
čiaus valdyba visiems žemės sa-

z'~ ~ . į.
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vininkams paskirstė po gabalą 
kelio taisyti. Ir tas bajoras 
kumščiu daužė stalą ir rėkė: 
“Taip ilgai nebus, kad bajoras 
kelius taisytų”...

Ilgai taip nebuvo. Bajoras bu
vo senas. Pasimirė bajorystės 
teisių neatgavęs. Jo ūkį paėmu- 
sis sūnus be protestų įsijungė į 
naują gyvenimą. Kartu su ki
tais žemvaldžiais atlikinėjo prie
voles, džiaugėsi laimėjimais ir 
nusiminė, kai ekonominė krizė 
prispaudė.

Tautininkų valdymo laiku 
kaip tik buvę dvarininkėliai ir 
bajorėliai buvo atkutinami, kai 
A. Smetonos sumanymu leista 
jiems daugiau žemės turėti kai 
imta atlyginti pinigais bei miš
ku.

A. Smetona rado pateisinimą, 
kodėl Vilniaus srityje negalima 
įvykdyti žemės reformos, kodėl 
negalima išdalyti tų dvarų že
mes, kuriuos valdė aršiausi lie
tuvybės priešai. L. Sabaliūno ši 
tema knygoje dokumentuotai 
paliečiama.

Lietuvių tautinė sąmonė ir 
tautinis susipratimas smarkiai 
stiprėjo vos tik nepriklausomy
bė buvo atgauta. Didelis nuopel
nas įvairių tuometinių inteligen
tų — švietėjų. Tautininkų val
dymo laikais privati iniciatyva 
buvo gniaužiama, žmonės buvo 
raginami tik klausyti, ką tau
tos vadas kalba, ką jis palie
pia. O tai jau ne tas “koncen
truotas deguonis”. Labiau ver
tintinos tos šiaip taip išsilaikiu
sios privačios knygų ir laikraš
čių leidyklos, negu valdžios par
tinė propaganda.

Apie humaniškumą ir 
baigos pastabėlės

Kritikė J. S. De R. vienu pos
mu atsiprašo liberalų:

“Teatleidžia man liberalai:

jjaprasias pastabumas man nu-' 
rodo, kad tarp tautiaiakų vaL 
džios humaniškumo ir Vokietijos 
nacių žiaurumų yra lygiai toks 
pat skirtumas, kaip tarp sveikai 
augančio organizmo ir vėžio įta
koje besidauginančių ligotų ląs
telių".

Be abejo, Žmonių žudynės ne
gali būti teisinamos. Nacių žu
dynių L Sabaliūnas savo knygo
je nėra gretinęs su tautininkų 
valdžios praktikuotu žmonių 
baudimu, tad nesuprantama, ko
dėl kritikė sugretino tuos du ne
gretintinus valdymus ? Paliki
me nuošaliai nacizmą, bet atsi
minkime, kad lietuvių tauta ne
skaitlinga. Kiekvienas asmuo 
turėjo būti branginamas. Jei ka
tras nusikalto — buvo pataisos 
namai, kalėjimu ar koncentra
cijos stovykla vadinami. Tačiau 
jei jų nepakako ir vadinamojo 
suvalkiečių sukilimo dalyviai 
buvo šaudomi, tad kam dar iš
lįsti su kalbomis apie tautinin
kų valdžios humaniškumą?

Dar pastabėlė. Kritikė vis kal
ba apie tautininkų valdymą. Ją 
sekdamas, tą pakartojau ir aš. 
Tačiau kitų sakoma, jog tauti
ninkai nevaldė, bet valdovas bu
vo A. Smetona. Tautininkų są
junga, kaip pats Smetona yra 
pasakęs (tas minima ir L. Saba
liūno knygoje) buvo tik tarpi
ninkas tarp vado ir plačiųjų ma
sių...

Senesnioji karta, kuri Lietu
vos krizę išgyveno ir ją dar at
simena, perskaičiusi L. Sabaliū
no knygą, prisimins išgyventas 
sunkias okupacijos dienas, pa
matys ištraukas iš anų metų 
spaudos, turės po ranka sutelkti
nę medžiagą. Autorius, kaip 
1934 m. gimęs, anų laikų neatsi
mena. Disertaciją parašė rema- 
sis surinkta raštų ir kitokia me
džiaga. Darbas didelis ir jis 
naudingas. Lietuvos okupacijos 
istorija aiškiai pristatoma ang
liškai skaitančia] ai visuomenei. 
Tai atkirtis Maskvos propagan
dai, skelbiančiai melus apie sa
vanorišką Lietuvos įsijungimą 
į Sovietų S-gą.

Talino mergina modeliuoja moder
nius vasarinius drabužius Estijos ma- 
dy parodoje. Šią nuotrauką pasklei
dė soviety propaganda, pabrėždama, 
kad tai "sovietinis stilius", kada visas 
pasaulis puikiai žino, kad rusiškas sti

lius yra "vatinka" ir "babuška".

Q £ L IN I N K A S
(PUTRA* ms)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Hariom Avo. — 586.1220

GUŽAUSKŲ
GtLŽS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS G1LINYČIA 
2443 WEST 63ra STREET 

Telefonai; PR 60833 Ir PR 60834 
*■-............ - J

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI ■NAUJIENAS’

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehill 6-2345-8

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-5

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. š E R t N A S

2047 W. 67th Pi. WAIbreok 54063
GRANDINĖLEI

(Tęsinys)

DR. FRANK PU C KAS
OPTOMBTRISTAS

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

“contact lenses’ "
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

MOVING
Apdraustas perk ra ustyin as 

iš Įvairiu atstūmę.
ANTANAS VILIMAS 

£23 West 34 Piece 
Tek: FRontier MW2

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofiso telef.: 7762880
Naujas rez. telef.: • 448-5545

DR P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendre praktika ir chirurgija 

Ofise. 2750 West 71st St. 
. TeL: 925-8296 .

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

uždaryta.
Rez. tai.: WA 5-3099

Z" ..... ----- -----

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

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

Telef.: HEmloek 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligo> 
Ofisas: .2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.
FOREST FIRES HURT 

OUB FOREST FRMOfV. Tumasonis, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
OfiM telef.- HEmloek 4-2123 
JtezIdL teles-.. GIbton 3-6195

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

~ P. SrtilKIS, O. P.
<< ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Ve Aparatai - Protezai. Med. Ba>- 

dažai. Speciali pagalba kojom. 
' (Art* Supports) ir t t

VaL: 9—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd St., Chicago, 111. 60629 

Telef.: PRospoct 65084

Oor vSdfife has eo iefen* 
the careless >$e of fire.

So plaoe Smokey's ABCs: 
Ahrsfs held marcbes till eoLL 
Be sum to drrrn all campfires, 

«ir the ashes, <od drcrwTR 
them again- Crush all 

mokes dead ooc.

Bfeeae! <Bnly X2Sl c** 
pce^ecK. jrocesK rt*e»

Vieni iš tų esamų plos ir girs 
dėl jaunimo grožio (gerai). 
Lietuviai, kaip detroitietis, 
kviesdamas atvykti visuomenę 
i koncertą, kad sambūris “iš
reklamuotas” (“Naujienos” 
1972. IV. 6.). Kiti ypač smar
kiai plos ir garsins spaudoje ir 
už tai, kad šokiai — vaidini
mai, choreografija, muzika... 
yra aneksuotos Lietuvos, J. Lin 
gio (Jeigu bus ta pati ar tokia 
pati, su kuria Daugailis drąsiai 
išleidžia į Europą).

O ir Lingys su “respubliki
niu’ ansambliu “Lietuva”, pa
čiu gražiausiu, vyriausiu, net 
su kai kuriais tais pačiais šo
kiais kaip “Grandinėlės” pro
gramoje, gastroliavo Europo
je 1971 m. pabaigoje. Apie tai 
Elta užrašo:

“Lietuva šoko pažangiesiems 
1971. X. 29. “Naujienos”). “Lie
tuvos dainos ir šokio ansamb
lis Prancūzijoje koncertavo 15 
kartų” (...) “Koncertuose bu
vo išpildyta lietuvių, rusų ir 
prancūzų dainos ir šokiai. Vil
niaus spauda rugsėjo mėn. skel 
bė, kad Vilniaus ansamblis pub 
likos buvęs nepaprastai nuo
širdžiai sutiktas”.

“Beje, ansamblis į Prancū
ziją buvo išvykęs ne tiesiai iš 
Vilniaus, bet per Maskvą, kur 
jį tšlydėjo kultūros ministerė 
Furceva. Vėliau buvo skelbia
ma, kad jo koncertai pirmoj 
eilėj buvę skiriami Prancūzi
jos pažangiesiems sluoksniams 
— (E)”.., Išeitų, ansamblis 
Maskvoje patikrintas.

Nežinome, kuriems pažan
giesiems ar atsitikusiems šoks 
Europoje mūsiškis pažangusis 
ansablis, anot jo adoruotojų, 
“išsimušęs iš vidutiniškumo” 
“Pasaulio Lietuvis), “išbridęs 
iš parapinių lygių’’... (K. Barz 
dūkas)... (P. Maželis) “nėsi-

':L. VAIČIŪNIENĖ

ATSINAUJINUS
tenkina trafaretiškuinu (J. Ja- 
nušaitis); ne toks kaip tie, ku
rie “nusibosta, darosi monoto
niški ir žiūrovo nepatraukia”... 
(Bronius Nainys “Draugas” 
1972. III. 10) ir t. t

ištisai tik iš aneksuotuose tėvy
nėse .sukurtų ar tik choreogra- 
fuotų (kalbamu atveju) šokių 
arba išeivijoje pramanytų, nors 
ir labai išradingų (rafinuotų) 
naujovių. Nebūtinai reikia pro 
fesionalinio šokimo... O rei
kia autentiškumo, jo būdingo 
grožio, iš ryškinančio tautos 
dvasią ir jos veidą; reikia ge
ro — geriausio mėgėjiško šoki
mo. Ar ne todėl, atskirybe ta
riant, Kanados Amerikos vy
riausybės nutarė skirti lėšų et
ninių grupių tautinėms kultū
roms ugdyti ir jų išvestinėms 
kurtis...

Todėl tik atsilikusieji nuo 
dabarties gali nežinoti, jog be 
šio išplaukusio yra ir kitų mū
sų tautinių ansamblių, plau
kiojusių po gyvenamų valsty
bių išrinktų ir pasiųstų į Pran
cūziją. O ten jie nebuvo laiko
mi tokiais, kaip tūli saviškiai 
juos “nucharekterizuoją” — 
nei nusibodusiais, nei... Ir ne 
vien dėl to, kad mato tokius 
gal pirmą kartą, gal paskutinį, 
o dėl to, kad jie parodo, kiek 
galėdami, savo tautos kultūros 
istorijos kuo autentiškesni laik 
mėtį. Ir jų jaunimas nėra bu
vęs išpeiktas.

O tie vidutiniokai, parajii- “Daily News”, milijoninio 
niai, trafaretai, nusibodę ne- tiražo dienraštis New Yorke 
patrauklūs taip pat yra mūsų birž. 20 laidoje paskelbė dviejų 
lietuvių gražūs vaikai, jauni- lietuvių laiškus. Viktorija Če- 
mas, šokąs kituose sambūriuo- četienė dėkojo už dienraščio ve- 
se, iš kurių rengiama iV-ji damąjr Lietuvos laisvės reika- 
Tautinių šokių šventė. Iš vie- lu. Esą, nuotaikos Lietuvoje
nos grupės, nors vis naujai prasiveržusios nepaisant pavo- 
nematytai genialiai šokančios, jaus patekti į kalėjimus ar būti 
tautinių šokių švenčių nesu- 
ruošti... Tai nors šia proga 
mūsų tokie spaudos ir lietuvy
bės išlaikymo autoritetai, ben
druomenės vadovai, žurnalis
tai... tegu vieną grupę ir ado
ruodami, neturėtų,r odos, apie 
kitas viešai spaudoje kurti to
kią opiniją, dargi neteisingą,' 
arba tik jiems teisingą, 

t 
Kodėl sakau neteisingą. Už 

tai, kad visiems, neatsiliku- 
siems nuo dabarties, yra žino
ma. jog Į Trečiąją Tautinių 
šokių šventę neišteko bilietų, 
neužteko net stovimų vietų. 
Jeigu mūsų tautiniai vadovai 
tokia savo kuriama pažiūra į 
visus kitus tautinių šokių sam
būrius visuomenės nealgrasins, 
tai ir Ketvirtoji Tautinių šokių 
šventė vėl bus kupina. Tą ku- 
pinumą patvirtina su kaupu 
13.000 dol. uždarbis, ištiesto
mis rankomis priimtas to pa
ties LB-nės c. v. pirmininko, 
dabar apskelbusio anuos tauti
niu šokiu sambūrius nusibodu
siais, monotoniškais, nepatrauk 
liais) ...

Neteisingą opiniją sudaro už 
tai, jog sekantiems spaudoje ir 
gj'venime tautybių reiškimąsi, 
yra žinoma, , kad tautiniams 
sambūriams išplaukti į plačiuo l 
sius vandenis nebūtinai reikia, 
kad būtų sudarytos programos^

išvežtiems į Sibirą. Rita Bo- 
belytė nurodžiusi į Lietuvoje 
vykusias demonstracijas, pa
klausė : kada gi visi amerikiečiai 
supras, jog dviejų jaunų lietu
vių nusižudymas liudija, kad 
mirtis, tai vienintelis būdas pa
bėgti iš komunistinio teroro?

MAKSAS ZEGENDORFAS
Gyv. 3261 So. Halsted St.

Mirė 1972 m. birželio 15 d., 
sulaukęs 7-1 metų amžiaus. Gi
męs Lietuvoje, šakių aps., Ku
dirkos Naumiestyje.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Laidotuvėmis rūpinasi drau

gai ir pažįstami.
Antradieni. 4 vai. p. p. kūnas 

bus pašarvotas Jurgio F. Rud- 
mino koplyčioje, 3319 So. Li- 
tuanica Avė.

Trečiadienį, birželio 28 dieną 
10:00 vai. ryto bus lydimas iš 
koplyčios j Lietuvių Tautines 
kapines.

Visi a. a, Makso Zegendorfo 
giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutini patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę lieka:
Draugai ir pažįstami.

Laidotuvių Direktorius Jurgis 
F. Rudminas. Tel. Y A 7-1138.

TWA-.jyj-------------------------- --------- --

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA ’

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GEtALDAS F. DAIM1D
1605-07 So. HERMITAGE AVENtTF ’

Tel.: YArdi 7-1741-1742 
»

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUF. •
Telefonas: LAfayette 3-0440 |

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPL1CIO> '

NARIAI:

Chi cages 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Amociacijoa

AMBULANCE 
PATARNAVi 
MAS DIENA 

tR HAKTI

TURIME 
K0PLYČ'4f 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So, 50th Ave., Cicero, I1L Phone: OLynipic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANtCA AVE. Tel.: YAra> 7-113.-113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667£

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 Sa. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 62228
South Holland, Dlinoia

na.wa
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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 5 P. M. 
342-2300

Ispanu rašytojo Servantas parašytas 
"Don Kichotas vėl įkvėpė nauja filmą 
"The Man of La Mancha". Aktorius 
James Coco vaidina Sančo Pančą, 

Don Kichoto tarną.

HOUSEKEEPER LIVE IN
Private quarters — N. W. suburban 

rectory, 3 priests.
Week days 9 to 5 call 238-8890.

Evenings, Saturdays and Sundays 
call 446-1610. Or reply to Box AF 359 

225 W. WASHINGTON
CHICAGO, ILL. 60606

KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI Į TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTES 
UŽSIENIO ŠOKĖJŲ PASIRODYMŲ IR TALENTŲ VAKARĄ

HELP WANTEb — FEMALE 
Darbininkių* R.ikia

REAL ESTATE.
KURIS ĮVYKS LIEPOS MEN. 1 D., 8 V AL VAK. MARIJOS AUKŠT.

MOKYKLOS SALĖJE, LIETUVIŲ PLAZOJE, CHICAGOJE 
Programoje: Lena Valaitytė — Vokietijoje išgarsėjusi populiarios 

muzikos dainininkė, Liaudies Instrumentų Ansamblis “Gintaras” 
iš Montrealio, Studenčių Kvartetas “Rasa” iš London, Ont, Šo
kėjai iš Muencheno.

Bilietus galima Įsigyti “Marginiuose”.
LPL Tautinių Šokių Šventės Rengėjai

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

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

JURGIS JANUŠAITIS

POKALBIAI MARQUETTE PARKE APIE 
KONCERTUS, TALENTUS IR ŠVENTES
— Žinai, kaimyne, dar taip 

niekada nebuvo. Tu tik pa
žiūrėk, šio lango vitrinoje — be
galė skelbimų. Tautinių šokių 
šventės koncertas. Va, kitame 
minias šaukia Į pačią tautinių 
šokių šventę. Trečiame skaito
me: Patys šauniausieji jaunie
ji talentai kviečia jus liepos 1 
d. į Kongreso vakarą, Conrad 
Hilton viešbutin... Nors ir persi
plėšk. Vieną ir tą pačią dieną 
net du dideli koncertai. Na, tų 
rengėjų ir neišmanymas... Argi 
negalėjo Į vieną didelę salę su
gužėti visi su savo talentais... že
maičiuodama, gerokai pagyve
nusi moteris dėsto kaimynei.

— Teisybę šneki, kaimyne. Ir

man, va, senai, būtų daug ge
riau, kad visi prašmatnumai dė
tųsi, sakykim, Marijos aukšt. 
mokykloje. Ir nueiti lengviau...

— Ką, tik vienoje vietoje? Ar 
Dievo nebijai. Kur sutilps visi 
i viena sale. Juk ar neskaitei, 
kad net 3000 jaunimo suplau
kia Į Chicagą iš viso margo svie
telio. Net iš Australijos, Vo
kietijos, Anglijos, Pietų Ame
rikos. Sako, net du tūkstan
čiai šoks tautinius šokius, o juk 
po tautinių šokių jie norės ir ki
tų šokių pasišokti. O Jaunimo 
kongrese žada dalyvauti taip pat 
iš viso svieto virš tūkstančio... 
Labai gerai, kad net du koncer
tai liepos mėn. 1 d. Įvyks. Ot, ir

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
nu talkon.

VARDAS PAVARDĖ AUKA

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.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HI. 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Ivairiy 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. VALANT INAS

gerai, kad taip. Žmogus turės 
pasirinkimą. Kur norės, ten eis. 
O jaunimas?... A, su tuo jau
nimu visaip nutiks. Žinoma, kur 
jų daugiau, kur draugai, ten ir 
jų pulkai. Nedejuokite, moterė
lės. Visiems užteks to gero... 
Įsiterpė trečioji marquettepar- 
kietė.

Tuo tarpu skelbimus skaitė 
tvirto sudėjimo vyriškis ir klau
sėsi moterų pokalbio.

— Na, o ponas kaip manai 
apie tas šventes, koncertus ir 
talentus? — viena išsidrąsinu
si užkabino vyriškį.

— štai, žiūrėkite, skubu iš 
Marginių. Nusipirkau bilietus į 
visus susibūrimus. Žinoma, šo
kių šventė man rūpėjo pirmiau
sia. Vos galėjau gauti geresnius 
bilietus. Mat, kiek pavėlavau, 
žmonės labai perka. Sako, kad 
virš vienuolika tūkstančių žmo
nių susigrūs Į amfiteatrą. Tai 
pažmonėlis! Na, žinoma, var
gas tam, kas bilieto dar neįsigijo. 
Štai bilietai ir į Kongreso vaka
rą. Mat, jaunimas užsakė. Sako, 
talentų iš viso svieto bus. čia 
jie Conrado Hiltono viešbutyje 
liepos mėn. 1 d. vakare parodys 
savo galybę, sugebėjimus. Bus 
balerinos, poetai, kompozitoriai, 
kanklininkai, dainininkai, pia
nistai, gitaristai ir gros Įvai
riausiomis triūbomis, vadinas, 
gros instrumentais Įvairiausiais, 
ir, sako, visi jauni mūsų ne
matyti. Tad kaip gi jų nema
tyti ir negirdėti? O Į tą. Kon
greso vakarą su jaunimu ir ma
no žmonelė užsimanė traukti, 
nors tu jai ir galvą nusuk. O ji 
sako: su jaunimu ir tiek! Aš 
tai patrauksiu Į šokių šventės 
vakarą Marijos aukšt. mokyk
lon. Mat, čia net iš Vokietijos 
linksma dainininke išrašė. O, 
sako, montrealiečiai lietuviukai 
su Įvairiausiomis birbynėmis kad 
gros, tai gros. Tokio koncerto 
dar nebuvo Chicago j e. O taip 
pat norisi pamatyti jaunas stu
dentes dainuojant ir jaunimą šo
kant, sakysim kad ir Bavarijos 
tautinį šoki. Juk Įdomu, ame?...

— Sakyk tu ma, tas vyras 
kalba tiesą. Bet į kurį šoną

sukti, kad net du parengimai 
vienu metu. O norėtųsi būti abe
juose... tyliai šnypšdama kalba 
moteriškė.

Pro didelį langą praskubėjo 
Kongreso vakaro vyriausioji gal
va solistė Dalia Kučėnienė. Ji 
metė žvilgsnį Į plakatų gausą 
ir nusišypsojo.

— Tik į Kongreso vakarą. Juk 
tai mūsų talentai, jauni talen
tai... Mūsų kultūrinio gyveni
mo ateitis... Susipažinti reikia. 
Jaunimas laukia Jūsų. Nedve
jokite. Bus įdomu. Programa 
vyks be scenos, o pačioje salėje, 
balkonuose ir specialiose platfor
mose. Tai naujovė. O kokie or
kestrai!... Pabėrus savo teigi
mus nuskubėjo simpatingoji Da
lia.

— Į šokiu šventės koncertą, 
Marijos aukšt. mokyklon. Juk čia 
pat, tik pora žingsnių nuo namų. 
Tai reto grožio programa suau
gusiems ir jaunimui. Nepra
leiskite progos, ji vienintelė... 
Įkandin atskubėjęs ir prie lango 
stabtelėjęs tvirtai Įtikinėja Al
gis Modestas, kuris rūpinasi šo
kiu šventės koncertu. C

— Neklaidinkite visuomenės, 
kieno tiesa...? šuktelėjo praei
vis.

— Nesikarščiuok, o paveizėk. 
Va, čia viskas parašyta. Eik Į 
Jaunimo Kongreso vakarą, eik 
Į šokių šventės vakarą, eik Į šo
kių šventę, eik i šokių šventės 
banketą... eik... eik..., o nečiauš
kėk niekų. Eik ir iš anksto Įsi
gyk Į tuos visus susibūrimus bi
lietus... Juk tu neabejotinas ir 
šimtaprocentinis lietuvis... kal
bėjo žemaitiškai, maloniai besi
šypsodama moteriškė.

Renginių vadai pasirašė ne
puolimo sutartis... Vieni kitiems 
paspaudė rankas, maloniai nu
sišypsojo ir sutarė: laisvas ap
sisprendimas visiems. Chicaga 
lietuvių sostinė, o i ją suplaukia 
iš viso svieto ne tik aukų rinkė
jai, bet ir Į malonų pažmonį, 
Jaunimo kongresą, Laisvojo pa
saulio lietuviu IV tautiniu šokiu 
šventę ir... Į gerus Įvairių talen
tų vakarus bei koncertus.

Mandagiai vieni kitiems nu
silenkę, pokalbininkai nukiūti
no savais keliais.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 4 KAMBARIŲ bu
tas beismante Marquette Parko apy

linkėje.
Tel. RE 7-6140

— Crane Taupymo ir skoli
nimo B-vės prez. B. Pietkievičiui 
Įteikė adresą American Ex
press bendrovė už ypatingai 
gerą tarnavimą apylinkės gy
ventojams finansiniuose reika
luose. Ta lietuviška finansinė 
Įstaiga yra Brighton Parko 
apylinkėje.

— Kongreso atstovas Edvard 
J. Denvinski painformavo Al
tos pirm. Dr. K. Bobelį apie sa
vo raštą Valstybės sekretoriui 
dėl Pabaltijo valstybių ekspo
natų Sovietų Sąjungos parodo
je. Sekretorius patikino atst. E. 
J. Derwinski, kad Valst. de
partamento pažiūros į Pabalti
jo kraštų padėtį nėra pasikei
tusios.

NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT AS — VERTIMAI

j VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Avė, PRospect 8-2233

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TaL: REpubllc 7-1941

A. A L INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

lA 3-8775
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automcblliy draudimai.

Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

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

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

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

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti SI .50 čekį 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

— Dana ir Sharon Gerlikaitės 
ir Sandra Gaidelytė, Dana Brie
delytė, Paul Nugaras, Teresė 
Drūtytė ir Vytas Oinilijonas, 
Brighton Parko Lietuvių parap. 
mokyklos mokiniai, dalyvavo 
12-to vardo demokratų su
ruoštose taisyklingo skaitymo 
varžybose ir laimėjo premijas.

— Alena Norgelaitė, San Die
go, Calif., yra trečios kartos 
nuostabi lietuvaitė. Ji atvyks
ta Į tautinių šokių grupės repe
ticijas Los Angeles mieste, kiek
vieną kartą keliaudama virš 130 
mylių. Dalyvaus Tautinių šo
kių šventėje ir Jaunimo Kon
grese. Planuoja studijoms kel
tis Į Chicagą, kad kartu galėtų 
gilintis i lietuvių kalbą ir litu
anistikos dalykus.

— Prof. Dr. Jokūbas J. S ta
kas išskrido lėktuvu su Lietu
vos Vyčių ekskursija i Pietų 
Ameriką, kur yra numatyta 
suruošti keletą koncertų daly
vaujant sol. Prudencijai Bič- 
kienei. muz. Liudui Stukui, pi
anistui Vytautui Puškoriui ir 
akt Vitaliui Žukauskui. Kon
certuose dalyvaus Buenos Ai
res “Aitvarų” trijulė: dr. Jo
nas Siinanauskas, Antanas 
Slančiauskas ir Eleonora Mi- 
kučionienė.

— Eleonora Getneris ir Elena 
Ringus iš Marquette Parko 
apylinkės baigė Illinois uni
versiteto vaistininkystės kole
giją. Raimondas Krištopaitis 
baigė* medicinos kolegiją.

— .Jaunimo Kongreso atsto
vams atpigino kambariu kai
nas Conrad Hilton viešbutis. 
Betgi tos kainos vis tiek yra 
ankstos: paskiras kainbarvs 
?15, kambarys 2 asmenims 22. 
Kambarys 3 — t kainuoja 7 
dol. asmeniui parai. Prie tų 
kainų dar pridedama 6.1% mo 
kesčių. Galintieji priimti JK 
atstovus prašomi skambinti tel. 
737- 3300.

— Tony Šimkus dirba parda
vėju Piet Pontiac automobilių 
prekybos bendrovėje. Marquet
te Parko apylinkėje.

♦ Bilietai į Tautiniu šokių 
šventę, Koncertą ir Banketą 
gaunami “Marginiuose ’. Visus 
bilietus kviečiame įsigyti iš 
anksto, kad netektu gaišti prie 
įėjimo. (Pr).
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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

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis 
3208V2 W. 95th St.

GA 4-8654

STATI FABM

INSUKANCI

State Farm fire and Casualtv Company

SIUNTINIAI J LIETUVA 
ir kitus kraštus

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

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

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

CHICAGO, ILL TEL VI 7-932?

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

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

TEL. — 7763888
Anicetas Garbačiauskas, sav

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

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

kitoki blankai.

♦ Bilietus į IV Tautinių šokių 
šventės Banketą prašoma įsigy
ti iki birželio 29 d. (ketvirtadie
nio), nes dalyvių skaičius turi 
būti iš anksto žinomas. Bilietai 
gaunami Marginiuose, 2511 W. 
69 St., arba pas Sofiją Džiugie- 
nę, tel. (312) 925-3682. Banke
tas įvyks liepos 2 d. Amfiteatro 
salėje tuoj po Tautinių šokių 
Šventės programos. (Pr).

šįkart Odisėjas nebegrįš — 
įsitikinęs vienas Jaunimo Kon
greso dalyvis. Ir kitas panašias 
absurdiškas Kosto Ostrausko 
mintis Vytautas Nakas dėstys 
savo klausytojams liepos 3 d. 
vakarą Jaunimo Centre. (Pr).

butas 
lotas.

prieš

NAMAI — 
GERIAUSIAS DRAUGAS

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

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

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

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

PLATUS BIZNIO LOTAS 
Marquette Parką. $10,000.

2 BUTŲ beveik naujas mūras, 2 au
to garažas, atskiri gazu šildymai, arti 
ofiso. S37,500.

7 KAMBARIU NAUJAS MŪRAS, 
2% vonios. Karpetai. Garažas — 
prie Nabisco. S29.500.

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

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

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

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

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet- 
f p QOO

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

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

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

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

11 BUTU 7 metu mūras. Koklinės 
olvtelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa- 
iamu apie S23.000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

12 BUTU MŪRINIS 7 metu. Įvai
raus dydžio butai. 63-cia ir Pulaski. 
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 
nų — 2 miegami, 
šildymas. Garažas, 
riai, naujai išdažyti, 
mento. — 24.500.

5 KAMBARIU — ____ ____ __
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 
Namą Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatai! senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogų tinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Puriu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO, ILL. 60609
TEL: VI 7-3447
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