
LITHUANIANTHE DAILY NEWS Over One Million Lithuanian In The United States

VOL. LVIV Chicago, Ill.?— Trečiadienis, Birželio-June 28 d., 1972 m. Kaina 15c 152

VALYTI KOMPARTIJA

The Fim v d Greatest Lithuanian Daily in Amervca

NAUJIKUOS
Tb< UthteAsiaa Daily Nc*»

PuM*’«he<l by The Lithuanian New* Publishing Co— Inc.
1739 So. Halsted Street, Chicago. DI. 60608

HAymarket 1 - 6100Debesuota, gali lyti.
Saulė teka 5:18, leidžiasi 8:29

: J ';k

-K
f

j?

■i

s

- ■

T

■
i

- A

. Periodical, Division 
Washington, D. c. 20540

VLIKO TARYBOS POSĖDIS, VI. 19
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Tarybos po

sėdis įvyko New Yorke š. m. birželio 19 d. Posėdį pradėdama Ta
ryba nuoširdžiai, giliai susikaupusi atsistojimu pagerbė mūsų 
tautos pastarųjų dviejų mėnesių kankinius ir jos didvyrius — 
Romą Kalantą Kaune ir nežinomą jaunuolį Varėnoje, kurie savo 
skaudžia auka bei klaikia kančia pakartotinai apšvietė Pasaulio 
žmoniją apie lietuvių tautos politinę gyvybę, protestą prieš Ru
sijos okupaciją ir apie reikalavimą savo tautai laisvės ir Lietuvai 
nepriklausomybės. Tuo pačiu metu buvo pagerbtos ir lietuvių 
demonstracijos, Lietuvoje vykusios, kuriose gausios jaunimo- ma
sės šaukėsi į pasaulį “Laisvės, laisvės, Lietuvai laisvės”. Dalis tų 
demonstracijų dalyvių jau kenčia sovietų kalėjimuose.

Tarybos posėdžiui pirmininka
vęs B. Bieliukas trumpai verti
no Vliko Valdybos pastarojo me
to veiklą, gi Valdybos vicepir
mininkas J. Audėnas nurodė Į 
dviejų mėnesių Valdybos veiklą, 
paminėdamas svarbesnius žy
gius.

Vlikas buvo gavęs Lietuvos 
katalikų memorandumą — skun
dą dėl tikybos persekiojimo Lie
tuvoje, nukreiptą Į Sovietų Są
jungos komunistų partijos CK 
gen. sekretorių L. Brežnevą. 
Drauge su memorandumu buvo 
gautas ir pareiškimas J. Tautų 
gen. sekretoriui Kurt Waldhei- 
mui. Vlikas šiuos dokumentus 
išvertęs į anglų kalbą su savo 
gegužės 24 d. raštu pasiuntė J. 
Tautoms. Be to, jie su atitin
kamu gegužės 31 d. raštu buvo 
pasiųsti ir Valst. Sekretoriui W. 
Rogers, kad šis pavestų JAV am
basadoriui J.-Tautos iškelti JT 
žmogaus Teisių Komisijoje re
ligijos persekiojimo Lietuvoje 

klausimą. ..
-JAV Prezidentui R. M, Nixo- 
nui vykdžius ruošą keliauti į 
Maskvą svarsty Ų tarptautinių 
klausimų su Sovietų Sąjungos 
vyriausybe, Vlikas gegužės 11 
d. buvo pasiuntęs raštą Prezi
dentui Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės atstatymo klau
simu.

Po abiejų pranešimų sekė pa
klausimai ir diskusijos. Prel. J. 
Balkūnas painformavo, kad raš
tai dėl religijos persekiojimo 
rastų geresnį atgarsį J. Tau
tose, jei jie būtų įteikiami reli
ginių organizacijų.

Taryba, į tai atkreipusi dėme
sį, pavedė Vliko Valdybai drau
ge su Lietuvių Katalikų Kuni
gų Vienybe tuo reikalu pasi
rūpinti ir kreiptis į Pax Roma
ną, turinčią tam tikrą statusą 
J. Tautose.

Dr. J. Puzinas, laikinai einąs 
Vliko Pirmininko pareigas pa
teikė Vliko Valdybos narių su
dėties papildymo klausimą. Iš 
Valdybos anksčiau pasitraukus 
dr. B. Nemickui ir R. Keziui, 
Vliko Pirmininkas dr. J. K. Va
liūnas dar prieš jam išvykus Į 
Europą buvo parinkęs bei susi
taręs su dviem jaunais, magis
tro laipsnį turinčiais kandida
tais — Vytautu Radzivanu ir 
Antanu. Razgaičiu. Dr. Valiū
nas buvo pavedęs dr. Puzinui pa
siūlyti Tarybai juos patvirtinti. 
Taryba šį klausimą atidėjo ki
tam posėdžiui.

Taryba svarstė Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo kon
ferencijai pasiruošimo klausimą 
— jį nušvietė J. Audėnas. Vliko 
Valdyba šiuo klausimu turi su
rinkusi daug medžiagos ir paren
gusi metmenis momerandumam. 
Visa tai perduota Tarybos Tei
sių ir Politinei Komisijai, šis 
klausimas — labai platus bei 
svarbus. Numatyta į ruošos dar
bą įtraukti ir daugiau organi
zacijų, su jomis susitarti bei pa
siskirstyti veiklos sritimis. Ta
rybos posėdžiui pirmininkavo 
Bronius Bieliukas, Lietuvių Re-

1$ VISO PASAULIO

Florenciįoįe yra daug seny architektūros ir meno paminklu, čia matomas siu 'dienu, moder
naus skulptoriaus Henry Moore balto marmuro kūrinys "Keturkampė forma su išplovimu". Skulp

tūra sveria 170 tonu ir susideda iš 30 marmuro gabalu.

SOVIETŲ RUSIJOJE PLANUOJAMAS 
PASYVIŲ KOMUNISTŲ IŠVALYMAS

, MASKVA. — Sovietų Rusijoje eina pasiruošimas apvalyti 
komunistų partiją nuo nepageidaujamo elemento. Vadinasi, at
skirti grūdus nuo užsilikusių dar pelų. Būsią paliesti visi partijai 
priklausą nariai, kurių iš viso Sovietų imperijoje priskaitoma 14.5 
mil. Tai tiek yra komunistų Sovietų Sąjungoje, kuri priskaito 
245 milijonus gyventojų.

BELFASTAS. — Vakar šiau
rinėj Airijoj prasidėjo paliau
bos ir slaptoji provizorinė airių 
armijos grupė paskelbė, kad vi
si armijos nariai, kurie paliau
bų nesilaikys bus baudžiami. 
Prieš pat paliaubų pradžią dar 
buvo nušautas britų kareivis ir 
vienas policininkas. Protestantų j 
vadai paliauboms nepritaria, nes 
bijo, kad britai dabar paleis iš • 
koncentracijos stovyklų visus! AHAMI BEACH, Fla. — Prezidentas Richard M. Niksonas 
įtariamus katalikų vadus, o po pasveikino Susivienijimo Lietuvių Amerikoje seimą, pradėjusį 
to, vėl gali prasidėti airiu armi
jos teroro veiksmai.

WASHINGTONAS. — Demo
kratu partijos platformos komi- šilta pi ezidento Nlksono sveikinimą, kuri perskaitė susirinkusiems 
tetas priėmė pasiūlymą, reika- j SLA. atstovams. Į Aliami Beach iš visu didesniu Amerikos kolo- 
laujantį integruoti mokyklas' suvažiavo SLA kuopu rinkti atstovai aptarti bėgamųjų dide- 
Amerikoje, vežiojant autobusais Amerikos lietuvių organizacijos reikalų i^ nustatyti gaires 
mokinius. Demokratai pažadėjo, ^^iai. 
kad jų kandidatui laimėjus pre- ----- - -- -
zidento vietą, bus tuoj po inau- buvo užsiregistravę 98 atstovai, 
guracijos išvežtos visos Ameri- q tos pačios..dienos vakarą Dili- 
kos<karinės jėgos Indokinijoje. hotelyje užsiregistravusių 
žadama amnestija visiems ka
riuomenės dezertyrams ir ven
giantiems karinės prievolės.

NEW YORKAS. — Medicinos 
mokyklos jaučia didelį lavonų 
trūkumą. Tai kenkia anatomijos 
studijoms. Universitetai išlei
džia nemažas sumas pinigų la
vonams iš kitų valstijų pirkti. 
Ypač Kalifornijai lavonų užten
ka, nes ten daugiau žmonių prieš 
mirtį savo kūnus užrašo medi
cinos mokykloms. “Neatsiimtų 
lavonų” skaičius Amerikos la
voninėse sumažėjo, kada sociali
nis draudimas pradėjo apmokė
ti laidotuvių išlaidas. “Neatsiim
ti lavonai” duodavo anatomijos 
institutams daug lavonų.

CANBERRA — Valstybės se-

. savo posėdžius birželio 26 dienos rytą Miami Beach, Fla., Dilido 
hotelio didžiojoje salėje.

SLA prezidentas Povilas P. Dargis gavo’trumpą, bet labai

ateičiai.

Birželio 25 dienos rytą jau

skaičius siekė 120. Manoma, kad 
pirmadienį atstovų skaičius dar 
padidės, nes kiekviena valanda 
hotelin atneša naujus žmones. 
Dilido yra vienas naujausių ir 
moderniškiausių viešbučiu, šio
mis dienomis savo lange ir ves
tibiulyje turi didelę iškabą, sa
kančią “Sveikiname Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje atsto
vus”.

sakiniais papasakojo

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
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Pranešimą apie partijos na
rių valymą paskelbė laikraštis 
“Pravda” savo vedamajame, ku
ris išspausdintas pirmame pus
lapyje. Tas vedamasis straips
nis. pasak The New York Times, 
užimąs pusę puslapio ir jame 
esą išdėstyti visi motyvai, ko
dėl partijos narių apvalymas tu
ri būti pravestas.

Kiekvienas asmuo, kuris yra 
priimamas į partiją, gauna bi
lietą. Tas partijos bilietas yra 
lyg ir liudijimas, kad jį gavęs 
narys yra geras komunistas. Va
dinasi, atsidavęs komunizmo 
idėjoms ir pasiryžęs jas įgyven
dinti. Paskutinis partijos bilie
tu išdavimas buvo pravestas 
1955 m. Nuo to laiko, aišku, par
tijos narių tarpe atsirado nema
žai “šiukšlių”, nuo kurių ir bus 
bandoma apsivalyti.

Pagal “Pravdą”, esą nustaty
tas ir kriterijus (savo rūšies 
matas), kurio bus prisilaikoma 
skirstant partijos narius į “ge
rus” ir “blogus”. Partijos bi
lietai bus išduoti “geriesiems” 
(atseit, ištikimiesiems), o “blo
gieji”, savaime suprantama, bus 
įššĮų<»tiy-----išmesti- iš- -partijos.

Partijos paskirti pareigūnai 
(kvotėjai) apklausinės kiekvie
ną narį. Iš apklausinėjamų na
rių bus reikalaujama atsakyti 
į kelis klausimus, kurie liečia 
komunisto pareigą ryšium su jo 
darbu bei partijos instrukcijo
mis. o taip pat su nuolatiniu kėli
mu ideologinio ir profesinio ly
gio.

Straipsnyje ypač pabrėžiama, 
kad pakeitimas senųjų partijos 
bilietų nebūsiąs partijos valy
mas ta prasme, kokia buvo pra
vestas praeityje (1920—1930 
metais). Tačiau nebūsiąs jis 
vien tik mechaniškas veiksmas, 
vien tik pakeitimas senųjų par
tijos bilietų naujaisiais.

Griežtas partijos valymas, ku
ris buvo atliktas praeityje ir ne
apsiėjo be aukų (tūkstančiai ir 
tūkstančiai “neištikimų” Stali
nui komunistu buvo sušaudy
ti!) buvęs reikalingas partijos 
kovingumo sustiprinimui, šį kar
tą svarbiausias partijos apvaly
mo tikslas bus pašalinimas iš 
jos tų narių, kurie yra pasyvūs, 
kurie naudojasi partijos teikia
momis politinėmis ir kitokiomis 
privilegijomis, bet nieko neda
ro partijos gerovei, jos sustipri
nimui. Esą, tokie pasyvūs na
riai, kurie nori tik gauti, o nie
ko partijai neduoda, negalį bū
ti toleruojami.

Partijos apvalymas nuo pasy
viųjų ir kitokių nepageidaujamų 
narių bus pravestas 1973 ir 1974 
metais. Tam apvalymui vado
vaus Ivan V. Kapitonovas, aukš
tas sovietų pareigūnas. Jis jau 
buvo sušaukęs rajonų partijos 
vadus bei komisarus, o taip pat 
laikraščių ir žurnalų redakto
rius. Pasitarime buvusios nu
statytos gairės kaip pradėti kam
paniją. susietą su planuojamu 
partijos apvalymu.

atvyko Maskvon
MASKVA. — Kubos diktato

rius 'Fidel Castro atvyko į So
vietų Sąjungą po aštuonerių me
tų nesilankymo. Prieš atvykda
mas jis aplankė visas sateliti
nes valstybes Rytų Europoje. 
Castro sutiko aerodrome trys 
Kremliaus “didieji”: Podgor- 
nas, Kosyginas ir Brežnevas.

Maskvos diplomatiniai sluoks
niai neabejoja, kad Castro pra
šys daugiau sovietų ekonominės 
paramos. Kartu su juo atvyko 
ir Kubos ekonominiu reikalu mi- 
nisteris Carlos Rafael Rodriguez. 
Sovietams Kubos šelpimas kai
nuoja apie 750 mil. dol. per me
tus. Iš tos sumos 500 mil. dol. 
yra ekonominė parama, o kita 
dalis — karinė. Be sovietų ži
balo, žaliavų ir mašinų, Kuba 
greit bankrutuotų.

♦ Federalinis teismas nutei
sė angliakasių unijos prezidentą 
Boyle 5 metams kalėjimo ir už
dėjo piniginę baudą 130,000 dol. 
Baigęs bausmę Boyle nebegalės 
būti jokios unijos pareigūnu.

Izraelio-Libano pasieny įvy
ko susišaudymas. Izraelis kri
tikuoja Jungtinių Tautų Saugu
mo Tarybą, kuri pareiškė pa
smerkimą Izraeliui dėl smurto 
Libane. ' * v

Valstybės sekr. Rogers 
Australijoje pareiškė, kad Ame
rikos interesai Azijoje nepasi
baigs kartu su Vietnamo karu.

Amerikos lėktuvai susprog
dino vakar elektrinę jėgainę 4 
mylios nuo Haifongo ir karinį 
aerodromą 2 mylios nuo Hano
jaus.

♦ Britų svaras Europos bir
žoje nukrito 10 centų ir buvo 
parduodamas už 2 dol. 50 centų.

♦ Vakar FBI suėmė Čikago
je John Macicak. 29 m., gyv. 
5407 S. Springfield avė. Jis pa
reikalavo, kad Ozark Airlines 
bendrovė numestų į Marquette 
parką maišą su 50 tūkstančių 
dol. Bendrovė pareiškė, kad par
ke pinigų maišas gali ką nors

sužeisti. Tada huvo susitarta 
pinigus numesti Komensky gat
vėje, tarp 60-tos ir 61-mos gat
vės. Kai Macicak atvyko pinigų 
pasiimti, jo jau laukė FBI detek
tyvai.

Prezidento pasiuntinys 
John Connally atvyko vienai die
nai Į Pietų Vietnamą, kurio pre
zidentui Thieu jis atvežęs pre
zidento Nixono pareiškimą.

♦ Čikagoje dingo policijos 
seržantas, negras, kuris buvo 
įveltas į bylą dėl šešių narkoti
kų pirklių nužudymo. Policinin
ką išsivedę keturi vyrai. Jo la
vono ieškoma Čikagos upėse.

+ Italijos dienraščiai paskel
bė, kad jie ateityje pirmadienį 
neišeis, nes per daug kainuoja 
spaustuvių darbininkų darbas 
sekmadieniais. Darbininkai, pro
testuojami, paskelbė 24 vai. 
streiką.

Miami Lietuvių klubo žemėje, o 
užkanda ir kalbos vyko didžio
joje klubo salėje.

Labai šiltą kalbą pasakė Al
to pirmininkas Dr. Kazys Bo
belis. Jis davė tikslios informa
cijos apie Alto sudėtį, šią tarybą 
sudarančias didžiausias organi
zacijas ir Alto vedamą darbą. 
Jis keliais
apie save. Priminė susirinku
siems, kad jis pats yra gydyto
jas chirurgas, turi savo ofisą ir 
verčiasi gydytojo praktika, 
jis, nei kiti tarybos nariai 
gauna jokio atlyginimo už 
sėdžius ir Lietuvos laisvės
kalams skiriamą laiką bei darbą. 
Dažnai jie patys savo prideda.

Naujienų vardu piknikauto- 
tojus pasveikino Martynas Gu
delis. Didokas Naujienų pluoš
tas siunčiamas į Miami, Fla., 
todėl jam nebuvo reikalo aiškin
ti šio dienraščio vedamo darbo.

— Naujienos yra įsitikinusios, 
kad Amerikos lietuviai galės bū
ti naudingi gimtiniam savo kraš
tui. jeigu jie vieningai dirbs ir 
darys reikalingą spaudimą į at
sakom ingus kongreso ir JAV 
vyriausybės pareigūnus, — pa
reiškė susirinkusiems M. Gude 
lis.

veikis su žmona, Josephine Kris-

zistencinės Santarvės atstovas, 
sekretorium buvo Jonas Ivašaus- 
kas, Lietuvos Valstiečių Liaudi
ninkų Sąjungos atstovas. (E)

Povilas Dargis su žmona Ger
truda, sekretorius Dr. A. Brud- 
reckis, iždininkė Euphorisine 
Mikužiutė, iždo globėjai St. Bre
dis, Josephine Mileriūtė ir kiti 
Pildomosios Tarybos nariai at
važiavo šeštadienį. Ona Indre- 
lienė ir Novogrodskienė atvažia- 

i vo iš Toronto, Dr. Kazys Bobe-
kretorius Rogers atvyko Austrą- j ns su žmona Dalia, M. Gudelis, 
lijon dalyvauti SEATO sąjungos Elena čižauskienė, Kazys P. De- 
ministerių konferencijoje. veikis su žmona, Josephine Kriš- 

BELGRADAS. — Etiopijos čiūnienė, Elena Bučinskienė at- 
imperatorius Hale Selassie iš vyko iš Čikagos, Trečiokai at- 
Prancūzijos, kur jis aplankė(važiavo iš New Jersey, ir daug
Charles de Gaulle kapą, atvyko 
į Jugoslaviją.

NEW YORKAS. — New Yor- 
ko meras Lindsay atsisakė pri
tarti sen. McGoverno kandidatū
rai.

HANOJUS.—š. Vietnamo spau 
da paminėjo gen. Abrams pa
skyrimą armijos štabo viršinin
ku. Hanojaus laikraštis rašo, kad 
Abrams dabar įsijungs į grupę 
tų nelaimingų karo vadų, kurių 
karjeros ir garbė buvo sudegin
ta į pelenus Vietnamo mūšio lau
kuose.

NEW YORKAS. — Sveikatos 
institutas paskelbė, kad geriau
sias vaistas nuo vabzdžių įkandi
mo yra mėsos minkštintojas — 
tenderiser. Jį sumaišius su šauk
štu vandens ir patrynus įgeltą 
vietą, pranyksta sutinimas ir 
skausmas.

atstovu iš kitų kolonijų.
Sekmadienio rytą Dilido salė

je įvyko Sandaros atstovų pasi
tarimas, kuriam trumpus, bet 
daiktiškus pranešimus padarė 
Sandaros vicepirmininkas Povi
las Dargis ir teisinis patarėjas 
teisėjas John T. Zuris. Susirin
kusieji atstovai nutarė šaukti 
Sandaros seimą šį rudenį Čika
goje.

Buvo labai gyvas Tėvynės My
lėtojų Draugijos atstovų pasi
tarimas, kuriam vadovavo Ger
truda Dargienė. Paaiškėjo, kad 
lietuviškos knygos mylėtojai tu
ri pinigų dar kelioms geroms lie
tuviškoms knygoms išleisti. Nu
tarta paruošti ir išleisti vieną 
kitą knygą anglų kalba, kad ga
lima būtų duoti tikslių žinių apie 
Lietuvą angliškai kalbantiems 
žmonėms.

Sekmadienį po pietų buvo Mia
mi Lietuvių Klubo piknikas. į 
kurį suvažiavo didokas būrys 
SLA Seiman anksčiau atvažia
vusių žmonių. Piknikas vyko

Pri« graikų maisto krautuvės krepšiuose iškabinėti kiaušiniai ne tik 
atkreipia praeivių dėmesį, bet ir papuošia parduotuve.

maišą su pinigais
PERU. — FBI paskelbė, kad 

maišas su pinigais ir dėžė su 
automatiniu šautuvu jau buvo 
rasti Indianos laukuose, netoli 
tos vietos, kur šeštadienį iš lėk
tuvo iššoko piratas. Jo paties 
vakar dar nebuvo pavykę su
rasti. lėktuvo, kuris buvo pa
grobtas, lakūnai tvirtina, kad 
piratas negalėjo išlikti gyvas, 
nes lėktuvas skrido per greitai. 
Jis greičiausiai neteko sąmonės 
ir nebegalėjo išskleisti parašiu
tų.

Maišas, kuriame buvo virš pu
sės milijono dol. buvo rastas ne
didelio ūkininko lauke. Ūkinin
kas maišą neatidaręs atidavė 
FBI pareigūnams

Surado pirato

RAPIDS CITY. — Iš dumblo 
buvo iškasta dar viena potvy
nio Rapid City auka, jau 227- 
ta.
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kautu Aido" literatūros konkursas

Gali dalyvauti literatai neskautai

Metu pradžioje liet. Skautų Sąjungos mėnesinis žurnalas 
".'kautų Aidas” yra paskelbęs savąjį literatūros konkursą, pava
dindamas jį mažuoju. Gal dėl kuklių premijinių sumų, o gal ir 
dėl nedaieho rasinio dydžio (gali būti ir penki raš. mašinėlės^pus- 
lapiai).

Skautininkas

JUOZAS TOLIUŠIS,

SK. AIDO KONKURSAS
% A. NAMIKAS, 

6011 So. Fairfield Ave.
Chicago, Ill. 60629.

Už Jury Komisijos tris įver- 
į tintus kūrinius skiriamos šios 
: premijos; 1 — 75 dol., II — 50 
' dol., III — 35 dol.

Laimėję premijas rašiniai bus 
I spausdinami Skautų Aide. Ne- 
; laimėję — lieka redakcijoje (ir- 
' gi gali būti spausdinami, grą
žinami, tik autoriams pareika
lavus. Jury Komisija jau su- 

■ daroma ir bus paskelbta vėliau.
Kviečiame visus ir visas gau- 

• šiai į šį konkursą įsijungti, nes 
dalyviams amžiaus riba nenusta
tyta.

“Skautų Aido” Redakcija
(“Mūsų Skautijos” prierašas.

— “Sk. Aido” redakcijoje papil
domai sužinojome, kad konkur
sas nėra uždaras. Teisę jame 
dalyvauti turi visi literatai, kad 
ir nebūdami skautai. Red.).

"Skautų Aido" žurnalo 
redaktorius

“Skautų Aido” gegužės mėn.: 
numeryje (Nr. 5, 1972) pasiro
dė antrasis pranešimas, trupu
tį kai kuo skirtingas, bet nepa
keitęs pagrindinių sąlygų. Svar
biausia, kad literatams po vasa
ros atostogų (kongresinių, išvy
kimų, stovyklinių ir t. t.) lei
džia atsipūsti, pasiruošti, susi
kaupti ir... rašyti konkursui, ji 
pratęsiant dar vienam mėnesiui.

Konkurso priminimas prasi
deda klausimu “Ar jau rašote 
literatūros konkursui?”, o to
liau eina visos sąlygos.

Skautų Aidui įžengiant į 50- < 
sius leidimo metus, skelbiamas

MAŽASIS LITERATŪROS 
KONKURSAS

novelei, apysakaitei, nuotykiui 
ir t. t. parašyti.

Literatūros kūrinys turi pa
rodyti skautų ar skaučių (pri
vataus — organizacinio — vie
šojo) gyvenimo, veiklos ar įvy
kių iškarpą. Rašiniai, netrum- 
pesni kaip 5 mašinėlės puslapiai, 
pasirašomi slapyvardžiu, atski
rame uždarame voke įrašant sla
pyvardį, pavardę ir adresą, at
siunčiami ligi 1972 m. spalio 1 
d. šiuo adresu:

ILGĖJOMĖS 
1 ŠEŠERIUS 

METUS, 
kol pasirodė "Liet. 
Skaučių Seserija" 

Anų dienu ir dabarties albumas 4- C-
Ilgai laukta gyvoji knyga — 

skaučių organizacinio darbo ap
žvalginis albumas — “Lietuvių 
Skaučių Seserija” — išėjo iš 
spaudos. Birželio 18 d. Lietu
vių Tautiniuose namuose, ši 
knyga buvo pristatyta Čikagos 

i skautiškajai šeimai. Pristatymą 
i ruošė buvusi (praeitos kaden
cijos) Seserijos VS v. s. Malvi
na Jonikienė, talkinama Čikago
je gyvenančių buvusių jos vadi- 
jos narių. Apsilankė arti sep
tyniasdešimt asmenų.

Vakarą pradėjo ir progra
mai vadovavo v. s. Alė Na- 
mikienė. šilti ir jausmingi 
jos žodžiai pristatant asme
nis ir jungiant atskiras pro
gramos dalis suteikė vaka
rui neformalų jaukumą ir 
drauge atitinkamą orumą 

įvykiui.

Programos pradžioje Aušros 
Vartų tunto vyr. skautė kand.

Irena Ivanauskaitė padeklama
vo eilėraštį skirtą Simui Ku
dirkai ir pakvietė susiklaupimo 
minute pagerbti mirusius-ias.

Leidinio komisijos narė s. Bi
rutė Kožicienė perskaitė knygos 
įvadą. Didžiąją leidinio organi
zavimo ir spaudai ruošimo bei 
leidimo naštą arti šešetą metų 
nešusi v. s. Malvina Jonikienė 
savo žodyje išsamiai nusakė kny
gos “kelią į pasaulį”.

Didelė meilė ne tik šiam lei
diniui, bet ir visai skaučių Sese
rijai ir kiekvienai skautei dvel
kė iš šios knygos leidimo komisi
jos pirmininkės v. s. Onos Zails- 
kienės kalbos.

Dėkodama uaž nenuilstamą 
darbą ir nepalūžtamą kan
trybę, v. s. Malvina Jonikie
nė visoms komisijos narėms 

įteikė po knygą ir gėlę
o taip pat išreiškė padėką Ta

rybos pirm. v. s. A. Saulaičiui 
už suteiktą galimybę pradėtą 
darbą užbaigti. Nuoširdaus 
ačiū susilaukė ir kantrieji ko
misijos narių vyrai bei spaudos 
darbus atlikęs v. s. Vladas Vi- 
jeikis ir kiti talkininkai.

Meninę vakaro programos dalį 
atliko “Dainuojančios Sesės” — 
tai v. s. Br. Variakojienės va
dovaujamas skautininkių ir vyr. 
skaučių oktetas, gražiai sudai
nuodamas keturias daineles. Ge
rai pasirodė skautų-čių tautinių 
šokių grupė “Jaunimo Viltis”, 
darniai sušokdama tris šokius. 
Grupei vadovauja ps. A. Marku
lis ir vyr. si. D. Bruškytė, globo
ja — j. b. ps. J. Jovarauskas. šo
kiams akordeonu grojo ps. kun. 
Algimantas Kezys, S. J.

Programą baigiant perskai
tyti sveikinimai: Tarybos pirm, 
v. s. A. Saulaičio, LS Seserijos 
vyriausios skautininkės v. s. L. 
Milukienės ir v. s. K. Kodatienės.

Po programos buvo kavutė, 
kurios metu

dalyviai džiaugėsi naujuoju 
istoriniu veikalu, dalinosi 

įspūdžiais.

Gaila, kad dėl tą dieną vy
kusių iškylų, knygos pristaty
me negalėjo dalyvauti visa eilė 
skautininkių-kų, tačiau jie, ir

SIAUBAS
Einu per mišką. Tamsu.
Medžiai linguoja,
Lyg jų šešėliuose pasislėpusi baidyklė, 
šakos braižo mano kojas.
Pro šakas matau mėnulį.
Girdžiu kurkiančias varles
Ir slaptingą žiogų orkestrą.
Staiga lyg šalta ranka 
Palietė mano petį. 
Sustingau vietoje.
Varlės nebekurkia
Ir žiogų orkestro nebesigirdi, 
šaltos rankos nebejaučiu, 
Bet dar vis nedrįstu pajudėti. 
Girdžiu pelėdų ūkavimą.
Gal man apsisukti?
— Ne, negaliu!!
Ir vėl mano petį palietė.
Sukrėtė mane šiurpulys.
Turiu apsisukti! Bet negaliu ...
Pagaliau nugalėjus savo baimę, 
Apsisukau. —
Tuščia, nieko nėra.
Bet kas lietė mano petį?
Vėjelis papūtė ir viena šaka
Nusviro ant manęs ir mane beveik palietė. 
Tai medžio šakos lietė mano petį, 
O aš taip išsigandau!...

BUS įdomi programa, gera muzika ŠOKIAMS, 
SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI G fi RIM A L 
VISA LAIKA GARSUSIS G. JONIKO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS MODERNIŠ- 
KIAUSIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS. 
LIEPOS 30 DIENA VISI KVIEČIAMI I NAUJIENŲ
PIKNIKĄ.

Irena Ivanauskaitė,
Aušros Vartų tuntas
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KAI PALAPINĖMS 
TRŪKSTA KUOLŲ 
IR SUGRIŪVA... 
AUTOBUSAS

Ir kiti "Nerijos" tunto 
iškylos nuotykiai

Birželio 17-tą atsikėliau anks
ti. Jau iš vakaro viską buvau 
pasiruošusi iškylai į svetingų 
Baumilų ūkį,. Michigan valsti
joje.

Nuvykusi į Jaun. Centrą, jau 
radau būrį jaunesnių Nerijos tun 
to sesių, sėdinčių ant didžiausių 
maišų ir nekantriai laukiančių. 
Vadovės — sesės Jovarauskie- 
nė, Dičienė ir Malašauskienė 
skubiai tvarko reikalus su tė
vais ir tuo pat laiku atidžiai sau
goja maisto dėžes, matydamos, 
kad sesės net aštuntą valandą 
ryto jau alkanos kaip rykliai.

Pagaliau — važiuojam! Nors 
aš esu daug stovyklavusi, klau
sydamasi narsių sesių kalbų, kaž
kodėl jaudinuosi. Atrodo, kad 
visos sesės yra patyrusios išky- 
lautojos, nesgi tai jų- jau antroji 
iškyla...

Kelionė prailgsta. Akys pra
švinta, kai pasiekiame tiks

lą.

Autobusas sustoja Michiga- 
ne prie didžiulio ežero. Neragi
namos šokame statyti palapinių. 
Vargas: trūksta,kuolų ir kitų 
dalių, bet sesės nenusimena, nau
dojasi skautišku sumanumu. Se
sės Kristina ir Ramunė savo pa
lapinę pritvirtina prie čia pat 
augančių medžių.

Statybą baigusios, bėgome 
prie ežero, kur buvo nuostabus 
skaičius įvairiausiu laivų. Mes 
galėjome naudotis canoes, caya- 
kais, burlaiviu ir motorlaiviais. 
Visos turėjome progą išbandyti 
savo gabumus su vandens slidė- 

visi skaučių veikla besidomin
tieji, šią vertingą knygą gali įsi
gyti kreipdamiesi į v. s. Malvi
ną Jonikienę, 6346 S. Washte
naw, tel. PR 6-3583, arba pas 
v. s. G. Meiluvienę, 4525 So. 
Rockwell, tel. 523-3899.

Sesė Irena 

mis. Kiek džiaugsmo L. Dvi die
nas praleidome prie ežero sau
lėje, toli nuo miesto triukšmo 
ir dulkių. Nevaržomos galėjome 
plaukioti, maudytis, žaisti.

Vakare ežero pakrantėje 
vyko laužas. Visos, net ir 
mūsų suaugusios vadovės, 
turėjo sugalvoti ir atlikti 
pasirodymus. Džiaugsmą 
kiek temdė atsisveikinimas 
su sesėmis Malošauskiene 
ir jos dukra Videta, kurios 
išvyksta gyventi į Alabama. 
Prašėme, kad atvyktų vasa
ros stovyklon. Pažadėjo.
Tos dvi malonios dienos, at

rodo, pergreit prabėgo. Atėjo 
laikas važiuoti namo. Autobuse 
buvo laužo nuotaika — visą lai
ką dainavome, o vadovės net šo
ko iki nuovargio. Buvo taip 
linksma, kad norėjosi, kad ši 
iškyla kuo ilgiau truktų. Gal 
šias mūsų nuotaikas jausdamas 
pats likimas atėjo pagalbon — 
pakeliui sugriuvo autobusas. 
Pasivėlavusios tris valandas, 
linksmos grįžome į Jaunimo Cen-

UŽDAVINYS IŠKYLOJE 

Surišti tvirtai rąstus.
G. Plačo nuotr.

:~————•  —-■------ --------
RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA !1 . . INaujienose galima gauti ouikių knygų, kurios papuos bet kokią , 
knygų spinta ar lentyną:

K- Bielinis, PENKTIEJI METAJ, gražiai įrišta, 592 pusi. 56
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta. 464 pusi.........  $6.00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai

įrištas, 431 pust .-J....... .......................... $730 j
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ j

ISTORIJA, I dalis, 208 pvsl. įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2.00; U dalis, 225 pusi., įrišta — $3.00. 
minkštais viršeliais ________________________  $2.00 į

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI |R MINTYS, I tomas. 300 p $2.00 ' 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta. 416 p,... $5JO . 
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pust ... .................. ............... S3.00 !
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, *

88 pusi., _____ :___ : . ........................... ....... SkOO :
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p

įrišta — S5.00 minkštais viršeliais — ___________ $4.00
Dr. V. Sruogienė/ LIETUVOS ISTORIJA/ gražiai įrišta 968 

pust, dabar tik _______*SI 0.00 >

N A U J 1 E N O S<

Sekmadienį, 
liepos 30 dieną,

BUCO SODE
WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

1739 So. HaLsted Su Chicago 8, III. — Telef. HA 1-6100 
?-------- ---------------------------- ----- , - . /j
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G

PRIE 
LIEPSNOJANČIO 

LAUŽO 
SKIRTUMAS TARP LIETUVIŲ 
IR AMERIKIEČIŲ JAUNUOLIŲ

Lietuviai jaunuoliai daug kuo 
skiriasi nuo tokio pat amžiaus 
amerikiečių. Lietuviško jauni
mo pasaulis yra daug platesnis. 
Lietuviai priklauso tokioms or
ganizacijoms, kuriose jaunimas 
palaiko daug pažinčių su kitų 
vietovių jaunuoliais. Skautai, 
ateitininkai ruošia stovyklas, 

trą, svajodamos apie kitą tun
to iškylą.

Smagu, kad turime tokias ge
ras ir rūpestingas vadoves ir 
svetingus rėmėjus. Esame dė
kingos iškylos vadovėms sesėms 
Jovarauskienei, Dičienei ir Ma- 
lašauskienei. Ypač vertiname 
šeimininkų Baumilų ir nuošir
džių jų kaimynų Dūdų ir J. Ac- 
quar svetingumą ir mums su
teiktą džiaugsmą ir malonumus.

Sesė Jonė K.

kursus, kuriuose jaunimas turi 
progos susipažinti ir susidrau
gauti su kitais lietuviais.

Priklausydami toms organiza
cijoms jaunuoliai taip pat turi 
progos išvystyti savo asmenybės 
ir gyvenimo idealus. Amerikie
čių jaunimas irgi turi savo orga
nizacijas, bet ne su tokiais aukš 
tais idealais. Per lietuviškas or
ganizacijas jaunimas turi progos 
rasti savo identitetą kaip lietu
viai, kurie bando išlaikyti lietu
vybę.

Tie lietuviai jaunuoliai, ku
rie nepriklauso organizacijoms, 
vistiek skiriasi nuo amerikiečių. 
Kitos kalbos žinojimas ir gyve
nimas kitos kultūros įtakoje 
praplečia pasaulį. Jų pasaulė
žiūra yra kitokia.

Yra pastebima, kad daugumas 
lietuvių jaunuolių geriau mo
kosi, ir jų elgesys taip pat yra 
geresnis; Užaugę lietuviškose 
šeimose, kuriose tėvai turėjo 
daug vargti, kol pasiekė dabar
tinį būvį, jie geriau supranta 
gyvenimo prasmę.

Vita Musonytė, 
Kernavės tuntas

RAKO MIŠKO KELELIAIS...

Kitą mėnesį ir vėl žygiuos augančios Lituanicos tunto gretos.
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II PASAULIO 
LIETUVIU 
JAUNIMO 
KONGRESAS

10 OOvr. AKADEMINĖ PROGRAMA 
Conrad Hilton viešbutis

8 OOv.v. "KONGRESO VAKARAS” 
Rinktiniai lietuvių 
jaunimo talentai. Šokiai 
Conrad Hilton viešbutis 
Grand Ball Room

2:00 v. p. p. IV TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ 
Chicago International Amphitheatre 
43 ir Halsted s

8:OOv.V. “DU APIE GEDtMINAICIUS":
V. Krėvės-“SKIRGAILA"
J. Grušo- "BARBORA RADVILAITĖ" 
Jaunimo Centras

11 30v.r. AKADEMINE PROGRAMA 
Conrad Hilton viešbutis

8 00v.v. VAIDINIMAI'
K.Ostrausko - KVARTETAS”
K. Sajos - MAMUTŲ MEDŽIOKLE 
Jaunimo Centras

M. ŠNARIENĖ

(Tęsinys)

Juk aptariamasis jaunimas 
yra ne atskira mūsų visuome
nės gentis, bet daugiausia vai
kai tėvų, kurie vienaip ar ki
taip dalyvauja liet, veikloje. Ir ne 
vienas tų senųjų kažin ką ati
duotų, kad tik vaikai — sūnus 
ar duktė — kartu su jais dirb
tų. Ir, žinoma, su džiaugsmu 
ir pasididžiavimu prieš kitus už
leistų visokias savo turimas vie
tas ir einamas pareigas. Kad tik 
anie imtų 1 Tėvai net grynai sa
vo pastangas jauniams priskiria, 

kad tik šiems kur nors pasi
reikšti liet, tarpe būtų lengviau.

Š. m. “Keleivio” nr. -15 savo 
redakciniame straipsny “Idealis
tinis realizmas” tarp kitko štai 
ką rašė: “Vyresnieji ar net sen
stelėję kalba jaunimo vardu 
spaudoje, vyresnieji ar senste
lėję organizacija dainų ir šokių 
šventes, kone pensininkai supro
jektuoja ir organizuoja Jaunimo 
Kongresus, įtaigoja jų progra
mą ir paskui ieško jaunimo, kad 
prie to sumanymo įvykdymo 
prisidėtų, kad vadintųsi tai jau
nimo iniciatyvos padarinys, nes 
gi norime, kad taip būtų... O dar 
akivaizdžiau — senoji karta 
(darbininkai ir net pensininkai) 
renka jaunimo suvažiavimams 
ir šventėms savo tarpe pinigus, 
kai šie, išėję mokslus ir jau pra
turtėję, vadinamieji jaunuoliai, 
tik vienas kitas savo grašį įme
ta.

Mums kartais rodosi, kad tė
vai už savo vaikus sėstųsi net 
į vaikų darželių ir liet, mokyklų 
suolus, kad galėtume tvirtinti, 
jog visas gausus mūsų jaunimas 
tas mokyklas lanko ir lietuvybę 
tiesiog iš senųjų geria. Taip mes 
norėtume to, ko nėra”.

Atsakumas vyresniesiems
Visiškai sutinku su V. Zubo 

užuomina, kad kaltė už lietuviš
kos gyvybės čia išlikimą kris 
vyresniajai kartai. Tik ne dėl
to, kad šioji ar net vidurinioji 
karta dar lig šiol nepasitraukė 
į užpečkį, užleisdama vietą jau
nimui. Amžius, metai prabėga 
greičiau, negu žmogus spėja ką 
įsisąmoninti ir teisingai suvok
ti padėtį. Jauno amžiaus veikė
jų hekrutavimas, o senųjų išsi- 
jojimas galiausiai baigtųsi “nu- 
liaus” veikla. Vyresniesiems at
sakumas tenka ne už tai, kad jie, 
pasenėję, greit nepasišalina, bet 
kad savo vaikus ir apskritai 
jaunimą iš pat mažens neparen
gė idėjiškai, politiškai ir kul
tūriškai savo įpėdiniais — ko
vojančiais lietuviais. Jaunie
siems neįskiepijo, kad mes ski
riamės nuo vietinės visuomenės, 
nes mūsų paskirtis visai kita.

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

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

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, I1L 60608

Amerikiečiai, nieko nepraradę, 
gali pramogauti. Gi mes siekia
me atgauti, kas iš mūsų išplėš
ta.

Pradžioje vaikai dar esą bu
vę per maži tokiems dalykams 
suprasti. Vėl gi bailiesiems at
rodė nepatogu, lyg ir nusikalti
mas prieš “kitus” — amerikie
čius būti karštai lietuviškais. O 
paskui vaikai užaugo, išsimokė 
ir patys tėvams pradėjo skelbti 
atsineštas dažnai iš pakabėju
sių aukštųjų mokyklų idėjas. 
Neretas reiškinys, kad dažnoj 
šeimoj dar ir dabar vaikai aiš
kiai nežino, kodėl jų tėvai iš 
Lietuvos pabėgo, arba visai ne
tiki, ką šie pasakoja iš savo per
gyvenimų.

Laiku nesuskatus misijonie- 
riauti, jaunieji dabar mums jau 
aiškina apie “palaisvėjimą” ir 
“gyvenimo pagerėjimą” Lietu
voje, vis pridurdami, kad grei
čiausiai esame pasprukę tik nuo 
mums nepatinkamos politikos. 
Mat, jiems visai neįkalta į gal
vas, kad žmonės bėgo, gelbėda
mi gyvybę!

Patrūnijusios “platformos”
Po visos eilės “sugestijų” ank

sčiau štai dar vienas, naujausias 
paraginimas, kad senieji greičiau 
trauktųsi jaunimui iš kelio. ’’Dir
voje” (1972 m. Nr. 24) S. Ši- 
moliūnas taip advokatauja jau
niesiems: “Gal būt, kad nunokė 
60-70-mečiai jaunuoliai tebegy
vena savo išvaizdos “platformo
mis”, bet tenka pagalvoti, kad 
mūsų jaunimas nebeįmanoma 
suvaryti ant senų ir laiko tėk
mėje patrūnijusiu platformų... 
Leiskime visam jaunimui išdis
kutuoti šių dienų išeivijos lie
tuvių jaunimo problemas”.

Jau berods baigiasi antras de
šimtmetis, kai jaunieji “tebedis
kutuoja” vis tą pačią ir niekad 
neišsprendžiamą “problemą”: ar 
lietuvybė vertybė ir ar verta 
būti lietuviu. Tik vargu dėl šios 
“dainos be galo” bus kada galu
tinai susitarta. O nuo teigiamo 
šio klausimo išsprendimo juk 
priklausytų ateities lietuviškoji 
veikla. Toliau “diskutuoti” jau 
nebėra ir kada, laikas vėlyvas 
— reikia veikti ir pagaliau po 
visokių abejonių ir svyravimų 
stoti į vietas, kurių jaunimui 
atkaklūs seniai vis dar neva ne
užleidžia.
Prietarai ir netesėtos pareigos

Jau laikas atsisakyti trijų vis 
labiau įsigalinčių prietarų: 1) 
šiandienos lietuviškos veiklos 
uždavinius gali sėkmingai išsprę
sti ir mažai patirties teturi jau
nieji; 2) amerikinės mokyklos 
diplomas jau yra našaus, ištver

mingo, tautinio darbo laidas; 3) 
šiame krašte gimimo ir užaugi
mo faktas jau užtikrina politi
niais ir visuomeniniais klausi
mais nusistatymo neklaidingu
mą.

Dabartinės gyvenimo apraiš
kos ii- jaunuomenės tarpe plin
tąs blūdijimas rodo tokio mūsų 
tikėjimo jaunųjų išmone klaidin
gumą.

Jaunatvė, kad ir kažin kaip ža
vinga ji bebūtų, toli gražu ne
pakankama sąlyga nei dabarties 
painiems klausimams spręsti nei 
ateičiai numatyti nei tinkamiau
siam veikimo būdui pasirinkti 
nei pagaliau ištvermei užtikrinti.

Diplomo įsigijimas ypač pa
rausvėjusiose aukštojo mokslo 
įstaigose su atitinkamu jaunuo
lio mąstysenai poveikiu visai ne
reiškia tinkamo pasiruošimo 
veikti lietuviškųjų reikalų sri
tyje. Esti kaip tik atvirkščiai: 
jaunųjų akademikų pažiūros 
dažnai prieštarauja patiems mū
sų tautinių tikslų pagrindams. 
Piktnaudojamos demokratinės 
laisvės jauną žmogus nuvilioja 
išsiblokšti iš bet kokio kūrybi
nio darbo, jau nekalbant apie 
pasiaukojimą lietuvybei.

Kad taip dalykai pakryps, mes, 
išeivija, laiku nenumatėm ir vi
sai nesitikėjom. Užtat dabar 
nedera lengvapėdiškai trauktis, 
palikus jaunimą klampiose kryž
kelėse, ir, pasiskelbus karšim- 
čiais, išsisklaidyti į šiltuosius 
pasviečius vadinamuoju “gyve- 
nimo saulėlydžiu” pasidžiaugti. 
Reiktų dar mėginti atlikti tai, 

ką buvome palikę “laiko tėkmei” 
doroti.

Balsai nuo naujųjų “platformų”

Dirstelėkime, kaip protauja 
kai kurie jaunimo pirmūnai, ko
kią jie numato ateiti.

štai Vasario 16-sios paminėji
me Sydnejuje, Australijoje, pa
skaitininkas Ridas Daukus, jau
nosios intelegentijos atstovas, 
Canberros universitete išėjęs 
mokslus. Jis šnekėjo apie du pa
grindinius ateities rūpesčius. 
Vienas jų lietuvių kalba. Mūsų 
jaunimas ir akademikai juo to
liau juo sunkiau valdys liet, kal
bą, bet vis tiek dar norės pasi
likti liet, visuomenėje. Todėl bū
siąs reikalas liet, laikraščiuose 
ir parangose naudotis anglų kal
ba.

Paskaitininkas šnekėjo ir apie 
mūsų pažiūras Į vadinamą ben
dravimą su Lietuva ir tenykš
čiais lietuviais. Jau dabar tarp 
vyresniųjų ir dabartinės jauno
sios kartos atsiradusi skirtybė, 
kuri ateityje būsianti dar di
desnė. Jaunieji, paveikti dabar 
madingų, nuolat kartojamų šū
kių “atleisti ir užmiršti”, links
ta, o ateityje dar labiau linksią 
be atodairos palaikyti ryšius su 
Lietuva, o tatai esą priešinga 
mūsų vyresniųjų nusistatymui. 
(“Dirva”, 1972 m. Nr. 15).

R. Daukaus paskaita buvusi 
gerai paruošta, jo kalba — be 
akcento. Dabartinio jaunimo po
žiūrį dėl ateities, tur būt, bus 
teisingai aptaręs. Tačiau čia jis 
pats nesušvito jokia savita, nau
jesne mintimi, o svarbiausia 
beveik neužžiebė jokios vilties 
ateičiai. Jaunajai kartai neiš
vengiamas svetimų kalbų mokė
jimas. Tačiau stebina, kad ji, 
jausdama savo liet, kilmę, ne
žada gerai išmokti ir liet, kal
bą. Iš kur tada išdygs ir kaip 
susikurs ta liet, visuomenė, ku
rioje akademikai dar vis dėlto 
norės pasilikti ? Savitarpy ben
draudamas, jaunimas ir dabar 
šnekasi angliškai. Net šokių ir 
dainų šventėse, kurios skelbia
mos lietuvybės manifestacijo
mis, dalyvaujantis jaunimas šne
kasi dažniausiai angliškai. Ta
čiau be savosios kalbos neįma-

noma jokia lietuvybė ir jokia 
lietuviškoji visuomenė, gal tik 
su labai retomis išimtimis. Be 
tautinės kalbos išeivijoje greit 
išblėstų kūrybinė veikla. Ne
sant raštingo liet, prieauglio, kad 
ir būtų daug-iškilių Įvairių sa
vųjų profesionalų, niekas nesu
gebės savąja kalba parašyti net 
žinių gabalėlio. Laikraštija ir 
dailioji raštija būtų pasmerkta 
žlugti. Gi mūsų parangos sve
timąja kalba jau savaime liudy- 
tii lietuvybės nuosmukį.

“Jei tauta nori pasilikti išti
kimu sau, ji pirmiausia turi pa
silikti ištikima savo kalbai” — 
primena J. Eretas. O išeivija, 
būdama tautos dalimi, nuo šios 
pareigos taip pat neatleidžiama, 
ypač' jei išeiviai ar jų šviesu
sis jaunimas, kaip šnekėjo Aus
tralijoj R. Daukus, siekia “tamp
raus ryšio” su esančiais tėvynė
je. Be savosios kalbos ryšio ne
susidarytų jausminis artimumas.

Kad pavertiesiems reikia pa- 
j dėti ne politikavimu, bet tauti-

nės kultūros palaikymu, kaip 
skelbia bendravimo šalininkai, 
tai ir tada tikslo vargu pasiek
tum, nes savo kultūra be savos 
kalbos sunkiai Įsivaizduojama. 
Jei jaunimas Lietuvoje dabar 
žūt būt kaujasi dėl laisvės, tai 
ir kalbos reikalas ten nėra ant
roje vietoje.

(Bus daugiau)

SKAITYK PATS IR PARAGINS
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS
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augti - taupykite!
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.
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Jaunimo darbas ir širdis
Ši savaitė reikšminga laisvojo pasaulio lietuviams 

tuo, kad į Čikagą iš viso pasaulio suvažiuoja šimtai jau 
ne Tėvynėje, bet svetimuose dirvonuose užaugusių Lie
tuvos vaikų. Suvažiuoja dirbti ir žaisti, suvažiuoja kū
rybingai svarstyti savo ir savo tautos svarbių klausimų. 
Iš Kanados, Vokietijos, Anglijos, Pietų Amerikos ir Aus
tralijos jaunimas atvyksta į IV-tąją Tautinių Šokių šven
tę ir į II-trajį Jaunimo Kongresą, jie atvyksta atvirai ir 
savarankiškai deklaruoti savo lietuviškumą, identifikuo
ti save ir savo gyvenimo linkmę su toli prie Baltijos liku
siu tautos kamienu.

|gienė, A. Rūgytė, kun. P. Patla- 
Iba, Stp. Ingaunis, V. Baleišytė, 
K. Kasakaitis, Ant. Būga, K. 
Rožanskas, J. Vaičiūnas ir rin
kėjai pradėjo aukas rinkti, at
vykęs JAV LB C V atstovas pra
nešė, kad Šis komitetas nerei
kalingas, nes būsiąs kitas ko
mitetas sudarytas.

j Tai pavyzdžiai, prie ko gali 
privesti prasidėjusi netvarka.

I Nežiūrint to, Jaunimo Kongre
so ir šokių šventės rengimo dar
bus turime visi paremti iš pe
ties. Jų pasisekimu visi didžiuo
simės ir nepasisekimas visiems 
bus vienodai skaudus. Bet pra
ėjus Jaunimo Kongresui ir Šo
kių šventei, esminiu reikalu 
turėtų būti mūsų visuomeninė
je veikloje tvarkos atstatymas. 
To turi siekti tiek Alt’os, tiek 
bendruomenės vadovybės ats- 
skirai ir vėl kartu ir sutartinai.

JONAS JASAITIS pančio laisvo apsisprendimo ir j 
skatinimas rengėjų sudaryti 
sąlygas, kad aukojantis savo 

lauką kam nori galėtų atiduoti,! 
įnaša netvarkos pradus ir sto
koja rimto numatymo galimų 
pasėkų. Taip pat nesiderina su 
bendruomenine mintimi. Nes 
mintis sutelkti visus lietuvius į 
organizuotą junginį 
tikslui yra siekimas 
svetimuose kraštuose 
čių lietuvių veikloje.

Aukojantis visada, 
Vasario 16-tosios 
laisvas auką atiduoti kam nori. 
Tam nereikia nei nutarimų, nei 
įtaigojiinų.

Atrodo, kad užsispyrusiai 
kartojant laisvo aukojančiam 
apsisprendimo terminą, nori
ma sutelkti lėšų bendruoome- 
ninei veiklai . Tažiau kartu pa
liečiama Amerikos Lietuvių 
Taryba. Neabejotina, kad ben
druomeninei veiklai reikia ir 
labai reikia lėšų, bet kažin ar 
verta dėl kelių dolerių griauti 
pačius principus? x

Kyla klausimas, ar irgi skelb
tume laisvą aukotojo apsispren
dimą, jei Vasario 16-tosios mi
nėjimų aukoms būtų tik vienas 
kelias — bendruomeninė ka
sa? Sugriauti yra lengva, bet 
atstatyti sunku. Tiksliau būtų 
ir aiškiau suprantama, jeigu 
drąsiai ir aiškiai būti) pasaky
ta, kad Vasario 16-tosios au
kos eina JAV LB Centro valdy
bai arba Amerikos Lietuvių 
Tarybai.

Pažvelkime keletą metų į 
priekį. Jau dabar Vasario 16- 
tosios aukos kai kur buvo nau
dotos savo vietovės reikalams. 
Ateityje, jeigu toliau remsi
mės tariamu laisvo apsispren
dimo principu, daugiau ir dau
giau surinktų aukų pasiliks vie 
tovės reikalams, (paliekant 
centrinių institucijų veiklą nuo 
šalyje. Ar ateityje centrinės 
institucijos nebus reikalingos? 
Ar tai bus mūsų silpnėjimo ar 
stiprėjimo pažymys?

Svetimuose kraštuose gyve
nančiai tautos daliai sunkiau- 
sia yra veikla centralizuoti ir 
koordinuoti. Lengva išsklai
dyti ir išnykti. J

Nenuvertinant tų garbingų 
veikėjų, kurie sakydami, kad 
remia Lietuvos laisvinimo dar
bą per Amerikos Lietuvių Ta
rybą, baigdami savo organiza
cijos veiklą, kardą atiduoda 
Amerikos Lietuvių Tarybai, o 
likusius pinigus pasidalina likę 
nariai. Tai tik pavyzdys, kad 
centralizavimo pradas mūsuo
se dar gana silpnas ir jį neverta 
dar labiau silpninti, nes gali- : 
me susilaukti tokio laiko, kad 
kardus ir net medalius atiduo
sime centrinėms institucijoms, 
bet neduosime konkrečios pa-

- DĖL TVARKOS 
la nuo televizijos žiūrovo naš
tos.

Užtat praėjus minėjimų lai
kotarpiui ir nebijant būti ap- 

ar nuostatų 
griovėju ar susitarimų ir nuta
rimų laužytoju, bent prabėgo
mis pravartu tarti žodį dėl 
tvarkos.

Ir šįmetiniai Vasario 16-to
sios minėjimai jau praeityje. 
Jų proga išsakyti žodžiai, pa
daryti pažadai, įsipareigoji
mai ir užsimojimai teturės tiek {šauktam tvarkos 
vertės, kiek bus įvykdomi. Kaip 
praeityje, taip ir šiais metais 
minėjimų proga daugiau dai
rėmės į praeitį, nei svarstėme 
dabarties klausimus ar žvelgė
me į ateitį. Tikime, kad pra
eitis teikia stiprybės. Tačiau 
nuolatos žvelgdami tik atgal, 
prarandame dabarties įvertini
mo matą ir žvilgsnį į ateitį.

Vasario 16-tosios proga įpra
tome pasiginčyti, kas geriau 
paspaus durų rankeną kurio
je nors Washington© įstaigoje, 
ar kam teks šios šventės proga 
duodama auka. Mūsuose taip 
dedasi, kad keliame pasaulinį 
karą dėl būdo, kaip pasilaido
ti kapinėse, o nedaug kreipia
me dėmesio į lietuviškumą kas 
dieniniame gyvenime.

Nueiti į lietuviškas pamaldas 
ar bendruomenės susirinkimą 
yra sunku ir dažnai teisinamės 
nepatogiu laiku. Lietuviškai

AUKOJIMAS KAM NORI
Kas metai pasiginčijame, ku

riai veikiančiai institucijai tu
ri tekti Vasario 16-tosios minė
jimų proga surenkamos aukos. 
Nekartą buvo keliamas klausi
mas asudarymo vieno fondo, į 
kurį suplauktų visas aukos ir iš 
kurio pagal užsimotus įvykdyti 
darbus būtų atseikėta. Nesvars
tant šios minties teigiamybių ar 
neigiamybių, pravartu prisi
minti ją remiančiųjų dažnai 
kartotą teigimą, kad tokiu bū
du būtų įvesta tvarka aukų rin
kime ir jų padalinime.

Tačiau ieškodami tvarkos, 
net Lietuviij Bendruomenės 
Tarybos nutarimu, įsivėlėme Į 
kraštutinumus vedančią netvar- 

knygai perskaityti laiko štoko- ką. Skelbimas ir įtaigojimas 
jame, bet minkštasuoliai sudy- Vasario 16-tosios proga auko-

vių studentų, darbininkų ir moksleivių, kurie kenčia so
vietiniuose kalėjimuose už prasiveržusį iš jų krūtinių 
šauksmą: “Laisvės Lietuvai!”

Tikime, kad šis jaunųjų lietuvių suvažiavimas nebus 
paskutinis. Jauni Australijos atstovai pasiūlė surengti 
sekantį, Hl-čiąjį Jaunimo Kongresą Australijoje. Teauga 
naujos lietuvių kartos visame pasaulyje, teskamba jų dai
nos, temirguliuoja jų šokiai, teneša jaunoji karta seno
sios jai perduodamą Lietuvos laisvės žibintą į platųjį pa
saulį. Teatakuoja jauni, sąmoningi lietuviai aukščiausius 
pasaulio universitetų, akadamijų, bibliotekų rūmus, te
siekia didelių laimėjimų politinėse ir kultūrinėse laisvojo 
pasaulio tvirtovėse ir teatsimena, kad Lietuvos laisvė ir 
kova dėl jos yra aukščiausias visų lietuvių, jaunų ir senų,

Jaunimo Kongresas, kurio atstovai išrinkti demo
kratišku būdu, svarstys pagrindinį jaunų lietuvių, įvai
riuose nutautėjimo katiluose tirpdomų, užsiangažavimo 
lietuvybei klausimą: kodėl ir kaip būti lietuviu? Kaip iš
likti savo tautai gyvu, kaip suprasti jos problemas? Ku
riuos kelius pasirinkti savo gyvenime, kaip juos suderinti 
su savo tautos siekiais, interesais ir idealais?

Sveikindami Jaunimo Kongreso ir Tautinių šokių 
šventės dalyvius, kartu sveikiname ir jų tėvus, organi
zacijas, jų mokyklas, nes tik jų pastangomis jaunimas 
tebėra gyvai lietuviškas. Linkime, kad šios dienos Čika
goje dar daugiau sužadintų asmeninę kūrybingumo ugnį 
kiekvieno dalyvio širdyje. Linkime, kad kongreso min- uždavinys. Prieš šitą šventą uždavinį išblėsta ideologi-
tys neišgaruotų su paskutine posėdžių sesija ir neišsis
klaidytų kartu su kongreso dalyviais po platųjį pasaulį, 
nepalikdamos patvaresnių pėdsakų, bet kad išliktų atei
čiai kokia nors organizacine forma ir kad kaitintų priau
gančią kartą savo svarstymų ir nutarimų liepsnomis. 
Džiaugiamės, kad kongreso rengėjai nutarė visą progra
mą atlikti tik savo tėvų kalba.

Ištikimybė savo tautai, savo kalbai yra ginklas, ku
rio *ir stipriausias priešas nesugeba atimti. Šis jauni
mo suvažiavimas įvyksta dar neišblėsusio Kalantos aukos 
laužo atspindyje. Po jo mirties, po Lietuvos jaunuolių 
protestų prieš brutalų okupanto jungą, prieš lietuvių 
tautos laisvių niekinimą, viena didžiausių Romos, Itali
joje, gimnazijų viešai išreiškė solidarumą Lietuvos jau
nimui. Dar didesnį kraujo solidarumą pareiškia laisvaja
me pasaulyje gyvenąs lietuvių kilmės jaunimas. Solidaru
mą Romui Kalantai ir nežinomam Varėnos kankiniui, so
lidarumą — Alvydui Jasiukaičiui, 19 m. Alfredui Juškė- 
nui 20 m., Henrikui Monkevičiui, 30 m., Algirdui Beino- 
rauskui, Henrikui Pociūnui ir šimtams kitų jaunų lietu-

niai, organizaciniai, net generacijų amžiaus skirtumai.
Kartu norėtųsi, kad suvažiavęs jaunimas ryžtingai 

atmestų kai kurių užkietėjusių politikierių skaldymo ir 
vidinės kovos siūlymus, kurie praeityje pasitaikydavo pa
našiuose suvažiavimuose. Teišnyksta įvairios griaunan
čios, bet nestatančios, rezoliucijos. Tenusilenkia bend
ram tikslui nesvarbios grupinės ambicijos. Jaunimo ryž
to ir užsidegimo neturėtų drumsti tik Amerikai charak
teringos “kovos” nuotaikos, kurių iš kitų šalių atvykę 
nei gali suprasti nei vertinti.

Jaunimo pareiga yra perimti iš senų rankų laisvės 
kovų žibintą ir nešti jį iš kartos į kartą iki galutinės per
galės. Kolonializmas žlugo Afrikoje, Azijoje, jis žlugs ir 
Europoje, kur jokia tauta nebus kaimynų skriaudžiama, 
nežiūrint kaip maža ji bebūtų. Tos dienos ir laukiame, 
sveikindami Jaunimo Kongreso ir Laisvojo Pasaulio Lie
tuvių IV-tosios Tautinių šokių šventės rengėjus ir daly
vius.. “Jaunimo darbas ir širdis — lietuvių tautos ateitis”.

aiškiam 
tvarkos I

gyvenan

ne vien
proga, yra

;DALIA KUČĖNIENĖ,

11 PLJ Kongreso vakaro rengimo 
vadove.

ramos, nes visada bus labai 
svarbių reikalų savoje vietovė
je.

Trokštant, kad organizuota 
lietuvių bendruomenė augtų, 
klestėtų ir jungtų visus lietu
vius nereiktų skelbti ir skleisti 
minčių, nesiderinančių nei su 
jungties siekimu, nei su pačiu 
bendruomeniniu junginiu.

IŠLAIKYKIME
ORGANIZACINĘ TVARKĄ

Organizacinės tvarkos išlai
kymas sudaro organizacijos 
stiprybę. Bendruomeninėje or
ganizacijoje, atrodo, kad daž
nai prarandame organizacinius 
pagrindus.

JAV ir Kanados lietuvių ket
virtąją šokių šventę, sulaužy- 
damhi tradiciją, atkėlėme me
tais anksčiau prijungdami prie 
Jaunimo Kongreso. Didybei 
parodyti, pakeitėme net pava
dinimą, paversdami Į kažką pa
našaus į viso laisvojo pasaulio 
lietuvių šokių šventę. Veikiau
siai ji pasaulinė tebus tik savo 
pavadinimu, bet jau norime nai
kinti susidariusią tradiciją. Ar 
tai padeda organizacijai?

Anksčiau kalbėjome apie 
vieno fondo sudarymą. O kas 
išeina su šokių švente ir Jau
nimo Kongresu? Suprantama, 
Šokių šventė ir Jaunimo Kon
gresas yra geras derinys, bet 
kai telkiame lėšas, tai vietoj 
vieno fondo, jau turime du ir 
dvi rinkliavas. O vieno ir kito 
rengėjas yra bendruomeninės 
■vyriausios institucijos.
LB Centro valdyba ir Jaunimo 
Kongreso Finansų Komitetas 
bombardavo čikagiškę LB apy
gardos valdybą, kad sudarytų 
komitetą Jaunimo Kongresui 
lėšoms telkti. Kai komitetas 
buvo sudarytas (Dr. P. Kisie
lius, Dr. F. Kaunas, Dr. V. Šruo-
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ožkelė turi -metalinkis ragus.. Jie 
pririšti todėl, kad E! Paso, Texas ga
nykla yra aptverta elektros srovę pra
leidžiančia tvora. "Ragai" ožkelę įs
pėja neiti per arti prie. tos tvoros.

■iiii
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BALYS SRUOGA
Rašo JANINA NARŪNĖ

4

Pranciškus Sruoga vedė Agotą Lomanaitę ir 
susilaukė aštuoneto vaikų. Vienas sūnus, krikš
tytas senelio vardu, Jokūbas mirė kūdikis. Duk
tė Emilija augo labai gležnutė. Buvo trapios svei
katos, labai švelnaus būdo, mėgdavo skaityti 
knygas. Emilija kurį laiką gyveno Daugpilyje, 
ruošdamasi stoti į vienuolyną. Gal būt, jau ir bu
vo įstojusi — tikrų žinių nėra. 17 metų Emilija mi
rė džiova.

Antroji duktė, Valerija, mirė vienerių metų.
Lyg ąžuolai užaugo penki sūnūs: Juozas, 

Adolfas, Aniolas, Balys ir Kazys. Keturi jų ėjo 
aukštuosius mokslus, išskyrus Aniolą, kuris į 
mokslus neturėjo palinkimo ir dėl to buvo palik
tas prie ūkio.
TĖVIŠKĖJE

Balys augo Lietuvos laukų prieglobstyje, savo 
tėvų didelėje sodyboje. Baibokų vienkiemis buvo 
gražiausias toje apylinkėje, gyvuliai geriausi. 
Raudonomis čerpėmis dengtas gyvenamasis na
mas skendėjo senų liepų ir tuopų lapijoje.

Baibokai, vadinamasis palivarkas, geografiš
kai buvo atskirtas nuo Baibokų kaimo. Balys ne
susisiekdavo su aplinkinių kaimų vaikais. Jei 
kartais Sruogų kieme pasirodydavo vaikų, Sruo-

gienė tuojau Įspėdavo:
— Eik į gryčią, Baly! Žiūrėk, kad tu man su 

tais murziais nesusidėtum!
Ir Baliukas eidavo Į gryčią, — rašo savo atsi

minimuose Balio vaikystės draugas K. Žitkus — 
V. Stonis.

Balys ir pats buvo pradėjęs jausti, kad jis ka
žin kuo pranašesnis už tuos “murzius” ir su jais 
jam nedera draugauti.

Žymiai vyresni Balio broliai, Juozas ir Adol
fas — Mintaujos gimnazistai — parvažiuodavo 
namo tiktai atostogomis. Ir tie nesibičiuliavo su 
septynmečiu “varlamušiu”. Jaunesnysis broliukas 
Kazys, dar visai mažas, vienerių metų vaikelis... 
Taigi Balys augo vienišas, lyg vieniša pušis lau
kuose.

Žiemos metu jo pasaulis dar labiau susaurė- 
davo: visas gyvenimas slinkdavo gryčioje ir šil
tai prikūrentoje seklyčioje, kur Balys su tėvais 
miegodavo.

Iš pat ryto mažas Baliukas prisiklausydavo 
mamos giesmių, kurias Sruogienė atmintinai mo
kėdavo ir jas išgiedodavo, beruošdama pusryčius 
didelei šeimynai.

Tačiau Balys laukdavo vakaro, kada gryčioje 
prie žibalinės lempos susirinkdavo visi samdiniai 
ir pusbernis su pusmerge. Moterys verpdavo ir 
ausdavo, o vyrai vydavo virves, taisydavo vasa
rai grėblius, kastuvus ir 1.1.

Pranciškus Sruoga turėjo gana kandų liežuvį. 
Jo šmaikštūs posakiai, kartais net grubūs ir ne-
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padorūs ir Įvairios istorijos pabirdavo lyg iš mai
šo — kliūdavo tada ne tik ponams ir kunigams, bet 
ir dangaus angelams su šventaisiais. Savo šeimi
ninką samdiniai palaikydavo linksmu kvatojimu, 
kol, pritrūkusi kantrybės Sruogienė, išvadinusi 
juos nepraustaburniais drauge su mergaitėmis už
traukdavo Visų Šventųjų litaniją.

Tokios scenos negalėdavo nepalikti Įspūdžio 
jautriam Baliukui. Vėliau “Vilkolakio” progra
mos nuaidės Baibokų vakaronių atgarsiais; taip 
pat ir “Baisiosios nakties” veikėjai prabils vaka
ronių stiliumi.

Vienišas, nesocialus, užsidaręs augo, prieš iš
vykdamas Į mokyklą, mažasis Balys.

PRADŽIOS MOKYKLOJE
Gyvą ir Įdomų vaizdą duoda K. Žitkus .4- V.; 

Stonis savo atsiminimuose. Vabalninko pradinėje 
mokykloje 1903 — 4 mokslo metams prasidėjus, 
susirinko miestelio ir apylinkių vaikai. Du skyriai 
turėjo rašomuosius darbus, kai su trečiuoju dir
bo pats mokytojas, rusas Skakovskis.

Klasės tylą staiga sudrumstė mokyklos kori
doriuje pasigirdęs žąsies girgsėjimas, kuris po 
valandėlės dingo, greičiausiai, mokytojo virtu
vėje. Netrukus prasivėrė durys, ir Į klasę Įėjo vi
dutinio ūgio vyras su nedideliu berniuku.

Baibokų Sruoga, — kažkas pakuždėjo.
, Skakovskis nutraukė pamoką, labai maloniai 
prašnekino Pranciškų Sruogą, užrašė vardą, pa- 
vardę ir aštuntus metus einančiam Baliukui pa-
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davė naujutėlį rusišką pradžiamokslį. Mokytojas 
liepė jam palikti koridoriuje paltą ir kepurę ir 
grįžti į klasę.

Baliukas Įsinešė Į klasę ne tik savo mokinišką 
portfeliuką.su visais mokslo reikmenimis, bet ir 
kepuraitę, kuri buvo tokia pat, kaip ir jo brolių 
gimnazistų. Tokios kepurės mokykloje niekas ne
turėjo, todėl visi smalsiai Į ją sužiuro. Pats Ba
liukas taip pat'kreipė Į save dėmesį: jo nauji ba
tukai buvo rūpestingai nublizginti, o gimnazis
tiška apranga atrodė visai naujutėlė.

Mokytojas jį pasodino pirmojo skyriaus pas
kutiniame suole, prie lango. Naujakurys iš pa
dilbų apsižvalgė ir savo portfelį su kepuraite pa
kišo po suolu. Visa klasės aplinka jam turėjo at
rodyti neįprasta, ir jis jautėsi pasimetęs: sėdėjo 
savo kamputyje ir žiūrėjo..

Pertraukos metu vaikai veržėsi į kiemą, bet 
Balys sėdėjo vietoje. Būrelis mokinių, sustojusių 
prie jo, kalbino ir kvietė pabėgioti, bet naujakii- 
rys nė žodžio netarė ir niekur nėjo.

— Tai ko čia dabar pūpsai kampe, kaip gene
rolas, a?- — staiga pasigirdo kresno, augaloto 
berniuko Pilypo Matulio balsas. Jis buvo didelis 
peštukas, užkabinėdavo vaikus ir mušdavosi.

Kai Matulis grėsmingai artėjo prie Baliuko, 
vaikai pradėjo juoktis, o išsigandęs Baliukas ėmė 
kūkčioti. Staiga jį savo pečiais užstojo K. Žitkus, 
Sruogų kaimynas, dvejais metais už Balį vyres
nis.

(Bus daugiau)

portfeliuk%25c4%2585.su


DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ NOSIU 

IR GEBKLtS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2851 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.. PRospect 8-3229 

R»zi<L tal.fu WAIbrook 5-5076 
kasdien nuo 10 iki 12 vai ryto, 

auo 7 iki 9 v>L vak. Treč. uždaryta'

R*z. tol. 239-4683

OR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. PulaJci Rd. (Crawford 

Modical Building). Tai. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012 

r*Uf4 PRospact 8-1717

DR. S. BIE21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniaia 
Trečiad. ir sekmad. nfi^s uždarytas 

Rez.: 3241 WEST 46th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
IR

OR. B. B. SEITON 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

•« Valley Medical Center 
MO Sunwnlt St. 

ROUTE 58. ELGIN. ILLINOIS

DR. PFTFR BRAZIS 
e>wvęir<aM awn chpgpon 

2434 WEST 71st STREET 
Oflw«- WEmloek 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS- 

‘’irraadieniaia ir ketvirtad 1—7 vai., 
ujtrad nenlrtadi^ni nuo 1—6. tree. 

Ir iftitad tiktai susitarus

Rex.: «l 8-0873

DR. W. EISIN - EISIMAS 
AKUŽERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINt CHIRURGIJA 

6132 Se. Kedzie Ava.. WA 5-2678
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia skambinti MI 3-0001

DR. NINA KRAIKEI- 
KR1AUCELIUNAITE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 Sol KEDZ1E AVĖ. 

Telef. WA 5-2670. 
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofise teL: HE 4-1818 arba RE 7-9708 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

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

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2456 WEST 63rd STREET 

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

Ofiso telef.: 776-2840 
Navias rex. telef.: 448-5545

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tot: 925-8296

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

uždaryta.
Rei. tek WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, spec. MOTERŲ ligci Oflsasv 2652 WEST 59th STREET 
tel.: PR 1-1223

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

pagal susitarimą.

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

1454 WES? 71st STREET
Ofise telef.- H Em lock 4-2123 
Kexld. teles’.. Gibson 1-6195 

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123, 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-619o.

P. SREIKIS, 0. P.
OT ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Rr Aparatai • Protezai. Med. Bara- 

dažai Speciali pagalba ko(ow»i 
• (Arc* Supports) ir t t

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

\Tolaf-: PRoepeet 6-5084

Turininga Lietuviu Diena
Birželio 18 d. surengta šv. Ka

zimiero parapijos Lietuvių Die
na, devyniolikta iš eilės, buvo 
svarbaus ir reikšmingo turinio. 
Pradėta pamaldomis. Jos laikė 
ir pamokslą, sakė vysk. Vincen
tas Brizgys. Maldos skirtos bol
ševikų nukankintų ir persekioja
mų lietuvių garbei.

Marshall aukštesniosios mo
kyklos ‘auditorijoje, kuri yra 
skersai gatvę nuo lietuvių pa
rapijos įstaigų, 2 vai. p, p. bu
vo koncertas ir kalbos.

Programą pradėjo parapijos 
komiteto pirmininkas F. Spee
dier, iškviesdamas solistą Hen
riką Paškauską sugiedoti Ame
rikos himną. Po himno jis į sce
ną paprašė monsinjorą, parapi
jos kleboną Joną Kučingj. Kle
bonas pranešė, jog šios progra-
mos kalbėtojua yra vysk. J. Ar
zube. Trumpai nupasakojo bio
grafiją. Jaunai atrodantis vys
kupas esąs gimęs Ekvadore. Stu
dijavęs inžineriją, bet perėjęs į 
kunigu seminariją ir dabar dar
buojas Los Angeles katalikų 
kurijoje vyskupu pagelbininku.

Brangūs lietuviai!
Scenon paprašytas vyskupas 

Arzube Į publiką prašneko tais 
dviem lietuviškais žodžiais — 
Brangūs lietuviai! Įžanginės 
kalbos buvo nelietuviškai, tai 
Lietuvių Dienos publika, išgirdu
si iš svetimtaučio lietuviškus žo
džius, labai smarkiai plojo.

6RADINSKAS
VĖSINTUVAI 

NUO ? 
§99.95

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI! 
---------- • . ...........

i
PERKRAUSTYMAl

MOVING
Leidiniai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠER8NAS

*2047 W. 67fh PI. WAIbrook 54063

MOVING
Apdraustas perkrausimas 

iš įvairiy atstumu 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place
TeL: F Rentier 6-1882 Iv *

1,1 ..— - —=S

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

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

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL 60629

FOREST FIRES HURT 
OUR FOREST FM9NDS

Oar ▼Hcllife b«f M 
tosiose carrier use of fire. 

| So pletse Sceokey’i ABCc 
į Al’anyj b^ld till oeU.

Be snse » dmnx til ompbret, 
Mir the tsbes, tnJ droni 

them tgtixi. Crush til 
smokes detd am.

j Please! Gtrff y^c c*s 
pre Teat ferest fires

Toliau vyskupas Arzube kal
bėjo angliškai. Trujnpai lietė 
Lietuvos okupaciją, bet pastebė
jo, jog salėje esą lietuviai apie 
ją daugiau už jį žino. Ragino 
kiek galima visur Lietuvos te
ma kalbėti amerikiečiams, nes 
tarp jų esą nemažai tokių, ku
rie visai nenusimano apie komu
nizmą ir kas Lietuvoje darosi.

Sakė vyskupas, jog jis kalbė
jęsis su vienu televizijos progra
mų gamintoju. Tasai labai inte- 
resavęsis apie Lietuvą. Davęs 
klebono Kučingio adresą ir gal 
per j j Lietuvos okupaciją bū
sią galima plačiau pavaizduoti 
televizijoje.

Iš vyskupo Arzube kalbos su
sidarė įspūdis, jog klebonui Ku- 
čingiui yra pavykę vyskupijos 
raštinėje surasti jį, kaip gerą 
lietuvių reikalų užtarėją.

Meno programa
Meno programoje buvo solo 

dainos, arijos, duetai, trio ir B. 
Budriūno vadovaujamo parapi
jos choro su solistais sudainuo
ta kantata.

Dainų programai iš Kanados 
buvo pakviesta Gina čapkaus- 
kienė, koloratūrinis sopranas ir į 
Stasys Baras, tenoras, iš Čika
gos. Abu solistai buvo labai šil
tai ilgais plojimais publikos pri
imti. Jiedu buvo dosnūs — ne
gailėjo dainų bisui, o taip pat 
abu po ekstrą dainą sudaina
vo prel. Jono Kučingio garbei, 
kuris neseniai čia atšventė kle
bonavimo 25 metu jubiliejų ir
birželio 24 d., per jonines, bus 
jo vardadienis.

Iš vietinių menininkų progra
moje buvo bosas Rimtautas Dab- 
šys ir pianistė akompaniatorė 
Raimonda Apeikytė. Programos 
pranešėja jauna televizijos ir 
filmų aktorė Jūratė Nausėdai
tė, amerikiečių scenoje žinoma 
Ann Lillian vardu.

■Programoje surašyta 20 dai
nų bei arijų. Jos visos buvo ir 
dainuojamos. Ir dar kelios, kaip 
minėjau, bisui bei klebono gar
bei.

Programai į pabaigą einant 
Amerikos Lietuvių Tarybos Los 
Angeles skyriaus pirmininkas V. 
Čekanauskas perskaitė rezoliu-
ciją, kuri bus pasiųsta įvairiems savo darbu įvairioms organi- 
Amerikos valdžios vyrams, tiky- zacijoms.
bu dignitoriams ir kitiems žy-j Sofija Avižienienė, gyvenusi 
miems asmenims, atkreipiant 405 N. St. Andrews Pl., L. A., 
dėmesį į paskutinius įvykius oku- palaidota birželio 14 d. Liko vy- 
puotoje Lietuvoje ir prašant pa- ras Julius, duktė dalininkė Ilo- 
galbos. ' na, ištekėjusi už inžinieriaus ar-

Klebonas Kučingis padėkojo 
visiems programos atlikėjams. 
Paminėjo žymiuosius svečius, 
pirmoj eilė vyskupą Brizgi ir 
konsulą dr. Bielskį.

Programa baigta Lietuvos him
nu.

Paroda, peticijos, aukos 
ir telegramos

Parapijos Lietuvių Dienos pro
ga sujudėjo visa kolonija. Suva
žiavo šimtai žmonių.

Parapijos salėje buvo sureng
ta dail. Viktoro Vizgirdos darbų 
paroda. Dailininkas atskrido iš 
Boston, -Mass. Išstatyta 58 pa
veikslai. Lankytojų buvo gau
su.

Bendruomenės, Alto ir jauni
mo veikėjai parapijos sodyboje 
vieni rinko parašus peticijoms 
dėl persekiojimų Lietuvoje, ki
ti pinigus telegramoms JAV pre
zidentui Lietuvos laisvės reika
lu ir jaunimo darbuotojai priė- 
minėjo aukas Jaunimo kongre
so reikalams.

Į Lietuvių Dienos programą 
įeinant reikėjo aukoti 2 dolerius. 
Iš jų parapija nuo kiekvieno au
kotojo 50 centų skyrė Jaunimo 
Kongreso reikalams ir šokėjams 
į Tautinių šokių šventę Čikagon 
važiuojantiems.

Be visų minėtų kultūrinių pra
mogų ir visuomeninių darbų dar 
parapijos apatinėje svetainėje 
veikė valgykla ir gaivos gėrimai. 
Publikos ir čia sausakimšai.

Parapijos klebonas J. Kučin
gis moka lietuvius išjudinti, su
traukia juos į būrį. Ir tautinės 
veiklos skatinimas ir pinigų pa-

baigė St. Rita High School, kurią dar 
papildė lituanistine mokykla ir skau
tišką programą praktiškais patyri
mais. Jo nuomone — šiais laikais 
baigimas vidurinės mokyklos jau ne 
visiems užtikrina ateitį, kaip prieš 50 
mėty, kuomet pakako pradžios mo
kyklos. Žmogaus sukurta kultūra 
šiandien lyg pralenkia patį kūrėja —- 

j jo mechaninė elektronika išstumia iš 
‘ darbo vis didesnį kiekį fiziniu ir pro
tiniu žmogaus jėgų, kurios netolimoj 
ateity turės varžytis ne tik tarp uni
versitetus baigusi^, bet ir tarp dok- 
toraty. Arūno mama ta proga suruo
šė vaišes. Giminės, artimieji sunešė 
dovanu ir palinkėjo tolimesnių sėk
mingų studijų. Dalyvis

jamos. Bet Lietuvių Dienų pel
nas neina vien parapijos reika
lams. Metai iš metų, kai tik cho
ras vyksta į Dainų šventės, pa
remiamas stambiomis sumomis, 
o šįmet ir jaunimas, kaip atro
do, nemažai to pelno gaus.

Mirtis darbuojasi
Marshall auditorijoje Lietu

vių Dienos programą himnu bai
gus, prel. Kučingis sustojusią 
publiką paprašė dar pastovėti. 
Jis pranešė, jog parapijos gy
ventojas Vytautas Cinikas bu
vo atvykęs į šią parapijos šven
tę. Iš parapijos sodybos rengė
si koncertan nužingsniuoti, bet 
pasijuto negerai. Ambulansu 
nuvežtas į ligoninę, mirė, čia 
pat klebonas publiką pakvietė 
Tėve mūsų sukalbėti.

Cinikas dar buvo stiprus, kaip 
sakoma, pusės amžiaus, tad jo 
staigi mirtis labai netikėta. Gy
veno 1977 Redesdale Avė., L. 
A. Liko žmona.

Viktoras Uldikis, gyvenęs 
4426 Russel Ave., L. A., birže
lio 15 d. darbovietėje nelaimin
gai pateko į mechaninės kepyklos 
mašinas, mirė ir Lietuvių Dienos 
išvakarėse, birželio 17 d., palai
dotas. Liko žmona, neseniai iš
tekėjusi duktė su vyru ir mo
kyklinio amžiaus sūnus. Vik
toras Uldikis buvo paslaugus 

chitekto Viktoro Peterio.
Visi šie mirusieji Amerikon 

buvo atvykę po Antrojo karo.

Redaktorius pensijon
Parapijos iškilmių dienoje pa

skleista ir A. Skiriaus leidžiamo 
“Lietuvių Dienų” naujausias, 
birželio mėnesio, numeris. Virše
lyje solistės Ginos čapkauskienės 
fotografija. Solistei skirta ir 
teksto puslapių.

Atviru laišku redaktorius Ber
nardas Brazdžionis pasako, jog 
tasai yra jo redaguotas paskuti
nis žurnalo numeris. Išeinąs pen
sijon. Turėsiąs teisės pailsėti 
ir rasiąs daugiau laiko savo tie
sioginiam pašaukimui.

Poetas Bernardas Brazdžionis 
A. Skyriaus leidykloje raidžių 
rinkėju ir žurnalo redaktorium 
dirbo nuo 1955 metų.

J. Klauseikis

Lietuvis 20 metų 
kinų nelaisvėje

Korėjos karo metu Amerikos 
oro pajėgose tarnavo lietuvių 
kilmės John . Downey (Jonas 
Daunys), kilęs iš New Britain, 
Conn. Būdamas sprausininio 
lėktuvo pilotu, 1952 melais jis 
buvo pašautas ir pateko j kinie
čių nelaisvę, kur tebėra iki šiol 
jau 20 metų.

no kfelienesJ. 
DauiKj? bus palelshiC^pre jo 
likinią ir šiaip jau daug rašo 
amerikiečių spauda, gi jo pa
leidimas sukeltų tikrą spaudos 
sensaciją.

Kas žino apie S. Vilkaiti?
Galintieji suteikti žinių apie 

lakūną S. Vilkaitį jau 1911 me
tais skraidžiusį Seattle, Wash., 
maloniai prašomi susisiekti su 
E. Jasiūnui, 37(M W. 70th Pla
ce, Chicago, Ill.

S. Vilkaitis buvo Rusijoje 
baigęs komercinę mokyklą, o 
Amerikoje ėjo aukštuosius 
mokslus. Jis buvo vienas iš pir 
mųjų aviatorių JAV-se. Apie 
1911 m. jis turėjo lėktuvo ava
riją, bet išliko sveikas.

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antk> 

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Karlam Ava. — 5S6-1Ž20

GtLES VISOMS PROGOMS

Pagalba Raudonajam 
Kryžiui

Amerikos Raudonasis Kry
žius atsišaukia į pensininkus, 
kurie turi laiko ir noro, kad 
apsiimtų savanoriškai, be atly 
ginimo patarnauti Raudona
jam Kryžiui. Daugelis yra dar
bų, kuriems nereikia jokios 
specialybės. Galima tokiai pa
galbai aukoti laiko po valandą, 
antrą ar keletą per dieną. Dar
bas Chicagoje, Auroroj, Whea 
ton, Joliet, Oak Parke, Harvey, 
Waukegane, Evanstone ir kt 
Savanoriai prašomi skambinti 
telefonu 467 — 5800.

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI ■ NAUJIENAS"

BEVERLY HILLS GtLINYilA 
2443 WEST 63ro STREET 

Talafonal: PR 84833 ir PR 8-0*34

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

1410 So. 50th Ave., Cicero 
Telef.: TOwnhall 3-2108-1

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Piliulė nuo tulžies akmenų
Mayo klinikos tyrinėtojai pa

skelbė, kad yra išrasta piliu
lė kuri sutirpina tulžies ir inks
tų akmenis ir dėl to nebėra rei
kalinga operacija. Tačiau pi
liulė dar nebus grei vartojama, 
kadangi dar reikia ilgesnį lai
ką tirti ar nėra nuodinga.

Tas vaistas, vadinamas che- 
nodeoxycholic acid., buvo pa
vartotas septynioms pacien
tėms; keturioms jų akmenys 
visiškai sutirpo , o trims kitoms 
žymiai sumažėjo. Bandymai 
tęsėsi 24 mėnesius.

JAV-bėse kasmet akmenimis 
apserga po 15 milijonų žmo
nių, kurių visas I trečdalis yra 
reikalingi operacijos.

žalumynai gamina 
anglies viendegį

Argonne National Laborato
ry mokslininkai netikėtai atra
do, kad žali augalai gamina 
nuodingas dujas ■— anglies 
viendegį. .'“Mes manydavome, 
kad tik žmonės su savo maši
nomis ir motorais teršia žemės 
atmosferą, tačiau radome, kad 
augalai yra stambūs teršikai, 
paleidžia į atmosferą nuo treč
dalio iki pusės tų nuodingų du
jų, kiek paleidžia mūsų tech
nologija, pasakė laboratorijos 
mokslininkas Dr. Henry Crespi. 
Laimė esanti, kad gamta pati 
nuo savo Itaršos apsivalanti: 
žalumynų paleidžiamas nuodin
gas dujas sugeria smulkūs 
mikroorganizmai, o kurios du 
jos pasiekia stratosferą, ten pa
virsta nekenksmingu anglies 
dvidegiu.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA I

• • IIII - - iii m ——1^——asa—r n

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: ■

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID j 

t«054)7 So. HERMITAGE AVEMHP !
TeL: YArds 7-1741-1742 į

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

i
r

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPIA CiO> t

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Aseociaeijoe

AMBULANCE 
PATARNAVt 
MAS PIENĄ 
IR NAKTĮ 

* 
TUR!*rtE 

KOPLYČ6^f 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

Ši gražuolė Cheri Cafiaro vaidinda
vo vaiky vaidmenis teatruose. Išau
gusi ir baigusi yniversitetą, ji sugrįžo 
j teatrą ir filmus, vaidindama "A 

Place Called Today" filme.

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YAras 7-113d-U39

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

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

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

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Dlinote
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ANTANAS M. PHILLIPS k
3307 So. LITUANICA AVENUE, phone: YAros 7-3401 Į

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



Baltimorės Tautinių šokių grupė “Kalvelis”. Vadovas — Eimutis Radžius.

sinhiose šokių ar dainų festi
valiuose žiūrovai nulemia ge
rą pasisekimą ir tolimesnę 
veiklą.

— Australijos Lietuvių Krep-
šinio Rinktinės "dalyvius suti
ko Chicagoje globoti p. Ašaus- 
kienė, p. Poleikis. p. Juodikis, 
J. Izokaitis, A. Grinius, J. Kre- 
dys, A. Lauraitis ir .1. Baris. Au
stralijos krepšininkai žais pir
mas rungtynes su Chicagos 
Rinktine Liepos 1-tą dieną,

Uos ir Pulaski).
I

— Laisvojo Pasaulio Estų 
kongresas ir festivalis ivvks lie- 
pos 8 — 16 d. Toronto mieste 
Kanadoje. Koordinatorius yra 
Harri Kivilo, 12 Treadgold 
(.rescent, Don Mills, Ont., Ca-

t’nion Federal Taupymo 
ir Skolinimo B-vė Bridgeporto 
apylinkėje švenčia 75 metų fi
nansinės veiklos sukakti. Ben
drovės prezidentas yra Alber 
tas Ankers. Ji yra padėjusi 
daugeliui lietuvių Įsigyti nuo
savybes taip pat rėmė ir remia 
lietuviškas institucijas bei lie
tuviška veikla. 4. V

HELP WANTED - FEMALE
Darbininkių Reikia

CAPABLE CLEANING WOMAN 
WANTED 

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

$2.00 per hour, plus carfare. 
Call Monday through Friday 

8 A. M. to 5 P. M. 
342-2300

HOUSEKEEPER LIVE IN
Private quarters — N. W. suburban 

rectory, 3 priests.
Week days 9 to 5 call 236-8890.

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

225 W. WASHINGTON
CHICAGO, ILL. 60606

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

AUTO BODY IR 
FENDER MECHANICAS 

Geras atlyginimas ir priedai 
už atliktą darbą. 

DANNY’S AI TO REB'l'ILDERS 
2475 Archer Avė. 225-8670

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

ats-

— sekr., Bronius Kasakaitis —įklauso skautams ir SLA, dalv- 
ižd. ir Edas Modestas — arbi- vauja Rambyno ansamblvje ir 
ter elegantiaruin.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave PRospect 8-2233
SAVININKAS PARDUODA

4 kambarių galimą padidinti mūrini 
namą geroje Archer ir Narragansett 
Avė. apylinkėje. Skambinti ketvir
tadieni arba penktadieni nuo 4 iki 

7 vai. vak.
Tel. 568-1533

— Liaukimės savais darbais 
šėtoną užvadavę — 350 Alvudo 
radijo paskaita ši ketvirtadie
ni, birželio 29 d. 11 vai. ryto 
Sophie Barčus Radijo šeimos 
valandoj.

— Jonas Valkiūnas išrinktas 
Korp! Neo - Lithuania pirmi
ninku, Audronė Pavilčiūtė — 
vicepirm., Juozas Jurevičius

— Chicago Housing Autho
rity Įstaiga pristatė fedcrali- 
niam teisėjui Austin sąrašą 518 
vietovių visame Chicagos mies
te, kuriose yra nustatyta staty
ti pigiuosius butus. Sąraše yra 
nuinatvta 36-1 butu statvba ant 
116 sklypų Chicagos pietvaka
rių apylinkėse. Akciją prieš 
šias statybas veda namu savi
ninkų draugijos taip pat specia
li organizacijų koalicija. Kai 
kurie asmenys kelia klausimą, 
kaip gali nerinkti CHA parei
gūnai primesti savo valią gy
ventojams ir net rinktai miesto 
tarybai. Pasisakymus dėl pi
giųjų butų statybos nurodytose! 
vietose priima CHA Informa
cijos direktorius, 55 AV. Cer
mak Rd.. Chicago, III. 60616 
iki liepos 19 d.

Jaunimo komitete. J. Macaity
tė studijuoja pedagogiką, pri
klauso Ateities šokių grupei ir 

[Birutiečių draugijai. J. Stalio- 
raitis yra Susivienijimo Lietu
vių Argentinoje pirmininkas.

— Inž. Antanas V. Dundzila 
iš Chicagos pietvakarių apylin
kės pakviestas Purdue univer
siteto Calumet campus, Ham
mond, Ind , komputerių cent
ro vedėju ir tos srities profe
sorium. Anksčiau jis dirbo Illi
nois institute, Continental 
National banke ir Californijos 
Technologijos institute.

— V. Janutienė išrinkta Maria 
aukšt. mokyklos Motinų klubo 
vykdomąja vicepirmininką.

— Zuzana Mikšienė iš Bir
mingham, Mich., persikėlė gy
venti i West Bloomfield, Mich.

— Tautinių Šokių šventėje 
dalyvaus virš 80 grupių su apie 
2000 šokėjų. Antroje TŠ šven
tėje dalyvavo 1043 šokėjų ir 
trečioje — 1510 šokėjų, šios 
šventės sąmata taip pat rekor
dinė — 90,000 dol„ o antrosios 
buvo tik 32,000 dol. Kaip vi
suose scenos meno pasirody
muose ir veikloje, taip ir ma-

— Vytautas P. Narutis iš Mar 
quette Parko apylinkės baigė 
chemijos inžineriją bakalauro 
laipsniu Illinois Technologijos 
institute. Donaldas P. Skrode
nis baigė matematikos moks
lus.

— Kenneth R. Rimkus iš Bri 
ghton Parko apylinkės baigė 
chemijos inžineriją masters 
laipsniu Illinois Technologijos 
institute. Iš tos pat apylinkės 
Geraldas L. žilis ten baigė

ARŪNAS REIVYTIS,
II PLJK-so atstovas iš Adelaidės, 
Australijos, jau keletas metų dirba 
sporto klubo valdyboje "Vytis", krep
šinio komandos vadovas ir treneris 

kitų krepšinio komandų.

— Audra Deveikytė, Janina; 
ir Juozas Stalioraitis 
Argentinos lietuviu 
atstovais i Jaunimo

A. Deveikytė yra

Macaitytė 
išrinkti 
jaunimo 
Kongresą.
baigusi medicinos mokslus, pri-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

I SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, 111. 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
*

HI

EIMUTIS RADŽ1US,
Baltimorės Tautiniu Šokiu grupės "Kalvelis" vadovas

MARQUETTE PARKO 
APYLINKĖJE 

parduodama aukštos kokybės 
PAINT A HARDWARE 

krautuvė su galimybe išimtinai
tovauti nacionalinę firmą. Kampinis 
namas '58’xl25’ dydžio su puikiausiu 
butu 2-me aukšte. Savininkas išeina 
pensijon. Puikus pirkinys tinkamam 

asmeniui.
TEL. 925-1333

tarp 9:30 ir 3:30 vai.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS

FURNITURB AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET 

Tel.: REpublic 7-1941

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Piffus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai Ilgu metų patyrimas.

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

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pust knyga. Kaina $1.50

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

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

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.
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PARDUODAMI
MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

<0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
lalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421
K200 So WESTERN AVE

elektros inžineriją bakalauro 
laipsniu.

♦ žvaigždikis gyvena Bostone. 
Jis turi daug galvų ir daugiau 
kojų. Tad jam nebus sunku 
atkakti Čikagon. Jis pasirodys 
liepos 2 d. vakarą Jaunimo Cen
tre su Grušo “Barbora Radvi
laite”. (Pr).

♦ Australijos ir Čikagos krep
šinio komandų susitikimas 
įvyks liepos 4 d. 4 vai. p. p. Bo
gan mokykloje. Tos dienos va
kare Įvyks susipažinimo šokiai 
Inn Motion salėje, 8 vai. vak. 
Gros The Group orkestras. Visi 
kviečiami dalyvauti rungtynėse 
ir šokiuose. Pajamos bus skir
tos australiečių kelionių išlai
doms padengti. (Pr).

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

Draugijos šių 
piknikas bus 
liepos 2 dieną 
Liet. Tautines

Suvalkiečių 
metų paskutinis 
ši sekmadienį. 
Kay’s sode prieš 
kapines. Visi nariai ir svečiai
prašomi atsilankyti. Bus labai 
skanių valgių ir gėrimų, taipgi 
ir gražių dovanų. Gros Jurgio 
Joniko orkestras visokius mė
giamiausius šokius. Pradžia 
1 vai. popiet. Kviečia

Valdyba (Pr).

Laisvojo Pasaulio Lietuviu IV-tosios Tautinių Šokių Šventės

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

nimo Centro sodelyje prie paminklo Žuvusiems už laisvę.
8 vai. vak. Koncertas Maria High School Auditorijoje.
SEKMADIENIS, LIEPOS MĖN. 2 D.

vai. p. p. Laisvojo Pasaulio Lietuvių IV-toji Tautinių šokių Šventė 
International Amphiteatre.

vai. vak. Tose pačiose patalpose šokių mokytojams pagerbti Ban
ketas.
Informacijai tel. (312) 476-0007.
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A. & L. INSURANCE & REALTY )

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVB.

(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs auromobiHy dr&udimtL

Brangenybė#, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

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

GA 4-8654

STATE FARM

INSUKAMCI 
L *

State Farm Fire and Casualty Company

| SIUNTINIAI J LIETUVĄ 

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 

Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-5980

K. E R I N G 1 S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Ta>$omi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL VI 7-9327

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

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

TEL. — 7765888
Aniceta# Garbačiauske#, #av

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

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

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 Džiugiem 
nę, tel. (312) 925-3682. Banke
tas įvyks liepos 2 d. Amfiteatro 
salėje tuoj po Tautinių šokių 
šventės programos. (Pr).

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

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

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

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

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

beismantas. air-cond. Uždaras por- 
čius. .Garažas. Marquette Parke. — 
$23 300

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

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

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

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet
te Parke. $21.900.

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

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

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu:“ alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik $27 900.

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

S36 500.
11 PUT1! 7 metu mūras. Koklines 

nlvtelės. šaldvtuvni ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. landai. Pa- 
iamu anie S23 000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150.000.

NEKIS HEAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

12 BUTU MŪRINIS 7 metu. įvai
raus dydžio butai. 63-čia 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 5 kamba- 
Centralinis oro 
Dideli kamba- 
64-ta ir Sacra-

nu — 2 miegami.
šildymas. Garažas, 
riai, naujai išdažyti.
mento. — 24.500.

5 KAMBARIU — 
metu.
oas.
apsodintas
ir Bell. $25.500.

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

TEL. 436-7878

3 miegami, 10 
Labai gražiai įrengtas skle- 

Garažas Gražiai aptvertas ir 
Namas kaip pasaka. 69-ta

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontą#

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir ąenus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS 

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO, ILL. 60609
TEL: VI 7-3447

NAUJIENAS- ---- ■ romtam—-—
Uehrmt taip© perka ir pardnok 

ir pro©u KŽmo tirtai per

NAUHENJt*




