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KOKIA ŠEIMOS ATEITIS LIETUVOJE SOVIETU KARINĖ VADOVYBĖ ĮSAKĖ

IŠ VISO PASAULIO

Jonas T. Zuris

Tarėsi su estais

Lietuvių šeimos ateitis šių dienų Lietuvoje kelia rimtą rūpestį. 
Tai liudijo Vilniaus “Juventus” klube vykusios diskusijos, kuriose, 
be studentų, dalyvavo prof. K. Daukša, doc. N. Solovjovas, rašyto
jas M. Sluckis ir Aukšč. Teismo narys P. Skaisgiris.

MINEAPOLIS, Minn. — Minnesotos Universiteto mokslinin
kai, tyrinėjantieji vėžio ligos priežastis, išaiškino vėžio ligą su
keliančius virusus, — pareiškė prof. Elwin E. Fraley.

Jungtinėse Tautose JAV ambasadorius George Bush ir valstybės sekretorius William Rogers rim
tai klausosi debatų dėl pasiūlytos, oro'piratus varžančios, tarptautinės sutarties.

Pastarasis pateikė įsidėmėti
nus’ statistinius duomenis apie 
skyrybas bei jų priežastis okup. 
Lietuvoj. Kaip paskelbta “Komj. 
Tiesoje” ištuokų skaičius didėja. 
Jei 1954 metais išsiskyrė 1400 
šeimų, tai 1969 metais šis skai
čius jau siekė 6700. Pasirodo, 
dažniausiai skyrybų priežastis 
— vyrų girtuokliavimas (25 
proc. skyrybų), antroji — neiš
tikimumas (24 proc.). Nors čia 
pirmauja vyrai, bet, pagal Skais- 
girį, lietuvės (ar nelietuvės) mo
terys jau baigia pasivyti vyrus... 
Likusieji skiriasi dėl kitų prie
žasčių, kaip nevaisingumo, cha
rakterių nesutapimo, amžiaus 
skirtumo ir 1.1.

Pagal statistiką Lietuvoje ski
riamasi mažiau, kaip kitose dvie
jose Baltijos respublikose, nes 
Lietuvoje tūkstančiui šeimų ten
ka 1.9 ištuokos, Estijoje — 3.2, 
gi Latvijoje net 4.4. Tačiau, po
kalbį aprašiusi A. Matekūnaitė 
svarsto, kad nors Lietuvoje kai 
kurios tradicijos stipresnės, ne
gu pas kaimynus, betgi, atrodo, 
kad skyrybų skaičius didėsiąs ir 
Lietuvoje. Didėsiąs todėl, kad 
esą patirta stiprūs seniau nebu
vusių reiškinių smūgiai. Pagal 
Matekūnaitę, tie reiškiniai esą 
toki: daugybė žmonių iš kaimo 
keliasi į miestą, vystosi ekonomi

ja,, žmonės daug keliaują,,, sky
rybų atvejais ima atgyvėti mo
teris, ji darosi savarankiškesnė.

Diskusijose nurodyta, kad vai
kai auklėjami blogai, gi šeimos 
ir meilės santykiuose, kaip pa
brėžta, “pas mus bene mažiau
sia kultūros... savo grubumu, 
takto stoka juos nuvertiname”. 
Diskusijoms pasibaigus, į klausi
mą, kokia šeimos ateitis Lietu
voje, nebuvo atsakyta. (E)

Italijoj streikuoja 
ligoninių gydytojai
ROMA. — Apie 30,000 Itali

jos ligoninių gydytojų ir jų asi
stentų praeitą trečiadienį metė 
savo darbus ir išėjo streikuoti. 
Tai jau antras toks trijų dienų 
streikas 10 dienų būvyje. Jie 
streikuoja protestuodami prieš 
tebegaliojančią egzaminų siste
mą, kur samdant ligoninėms gy
dytojus, šie privalo išlaikyti eg
zaminus. Be to jie nori daugiau 
balso pravedant ligoninių refor
mas.

B-52 bombonešiai 
Šiaurės Vietname
SAIGONAS. — Pasaulyje vis 

daugiau kalbant apie karo paliau
bas Vietname, komunistai susti
prino puolimus P. Vietname ir 
Kambodijoje. Matyt, jie siekia 
užimti kuo didžiausius plotus, 
kad paliauboms prasidėjus, jie 
valdytų kuo daugiau P. Vietna
mo žemių.

Į tuos sustiprintus priešo puo
limus JAV karinė-vadovybė at
sakė sustiprintais bombardavi
mais. Didieji B-52 bombonešiai 
puolė taikinius prie svarbaus 
Vinh uosto, centriniame šiaurės 
Vietname. Bombonešiai numetė 
apie 750 tonų bombų.

Karinė vadovybė paskelbė, kad 
komunistų puolimas Saigone ga
li atnešti atkirtį — B.52 lėktuvų 
puolimą Hanojuje.

WASHINGTONAS. — žinio
mis iš diplomatinių sluoksnių, 
sovietų kompartijos šefas Leonid 
Brežnevas atvyks vizituoti JAV 
ateinančiais 1973 metais. Tuo 
reikalu prezidentas Nixonas ta
rėsi su sovietų užsienių reikalų 
ministeriu Andrejų Gromyko; 
vizito smulkmenos bus paskelb
tos po lapkričio 7 d. rinkimų.

Prezidentas Nixonas būdamas 
Maskvoje praeitą gegužės mėnesį 
pakvietęs visus tris — Brežnevą, 
Kosyginą ir Podgornį.

SAN FRANCISCO. — Du 
mokslininkai, Dr. Carter Collins 
ir Paul-Back - Rita ištobulino 
elektroninę sistemą, kuri televi
zijos vaizdus “atmuša” aklo žmo
gaus odoje taip, kad aklasis ga
li objektus atskirti, distancijas 
išmatuoti ir spausdintus tekstus 
skaityti. Pacientas trumpu lai
ku galįs išmokti vaizdus skai
tyti. Visas vaizdams skaityti 
aparatas sveria 5 svarus.

MASKVA. — Vyriausias so
vietas priėmė naują sovietų įsta
tymą, kuris greit bus paskelbtas 
“Vedomosti Verchovnogo Sovie
tą”. Jis liečia jau taikomą nuo- 
statą išvažiuojantiems iš- Sovie
tų Sąjungos žydams—- užmokes
tį valstybei už švietimą. Tie mo
kesčiai bus imami iš visų piliečių, 
kurie išvyksta nuolatiniam apsi
gyvenimui į užsienius. Premje
ras Kosyginas švietimo mokes
čius paskelbė administraciniu 
keliu, o dabar jie bus įvesti į 
valstybės įstatymus.

SALTILO. — Meksikos kelei
vinio traukinio nelaimėje žuvu
sių skaičius siekia jau 172, virš 
tūkstanties buvo sužeistų, jų tar
pe 57 kritiškoje padėtyje. Poli
cija suėmė keturis traukinio pa
lydovus, du pabėgo. Garvežio 
mašinistas ir kiti pareigūnai gir
tuokliavo traukinyje, kuris nuo 
bėgiu nuėjo, lėkdamas 74 mylias 
per vai. greičiu, — dvigubai grei
čiau, negu toje kelio dalyje lei
džiama.

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas pareiškė šešta
dienį, kad jis per ateinančius 
ketveris metus nenumato paja
mų mokesčių pakėlimo, jei kon
gresas nepradės skelbti naujų iš
laidų. Prezidentas žadėjo pa
naudoti veto teisę, jei teks gin
ti mokesčių mokėtojus nuo nau
jų mokesčių.

BONA. — Vienas siuntinys su 
sprogstama medžiaga paštu atė
jo į Duesseldorfo žydų senelių, 
namus. Siuntinys išsiųstas iš 
Malaizijos. Bomba nesprogo, nes 
siuntinį gavusi moteriškė pašau
kė policiją, kuri bombą išsivežė.

n

Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas pasaulio lietuvių 
organizacijų vadovybėms rugsė
jo 26 d. pasiuntė tokio turinio te
legramą :

Ryšium su Vilniuje teisiamais 
aštuoniais lietuviais patriotais, 
mes laisvieji lietuviai turime vi
sur kelti savo balsą ir ruošti de
monstracijas. Jie teisiami už 
tai, kad reikalavo Lietuvai nepri
klausomybės ir religinės laisvės.

(E)

ELEKTRONINIU MIKROSKOPU 
SURADO VĖŽIO VIRUSUS

Dr. Fraley, universiteto urolo- 
gijos laboratorijos viršininkas, 
rengiasi vykti į San Francisco ir 
skaityti paskaitą apie surastus 
virusus.

Dr. Fraley pasakoja, kad spe
cialistams dar reikia išaiškinti 
visą eilę dalykų, bet jis pareiš
kė. įsitikinimą, kad einama ge
ruoju keliui --- - ’ '

Naudojo labai stiprius 
mikroskopus

Dr. Fraley pareiškė, kad uni- 
cersiteto mokslininkai naudojo 
nepaprastai stiprius elektroni
nius mikroskopus. Jie tyrinėjo 
vėžiu sergančių vyrų ir moterų 
šlapumo pūslę.

Mikroskopas ir mokslininkų 
kantrybė padėjo nustatyti kiek
vienoje pūslėje esančius tuos pa
čius virusus. Vėliau tie virusai 
buvo Įleisti į naujo veršiuko rau
menis, kuriuose sukėlė vėžio ligą.

Jeigu universitetas nebūtų įsi
gijęs galingo mikroskopo, tai 
mokslininkai nebūtų galėję iš
skirti vėžio virusų. Iki šio me
to dar neturima Įrodymų, kad 
vėžys yra virusais užkrečiama 
liga.

Naujas daktaras
Naujas žemės ūkio mokslų 

daktaras Leonas Kadžiulis. Jis 
savo disertaciją “Daugiamečių 
žolių auginimo ir naudojimo pa
šarui pagrindai”, apgynė žemės 
Ūkio Akademijos mokslinėje ta
ryboje.

Naujasis daktaras vedė tyrinė
jimus 22 metus. Yra paskelbęs 
visą eilę mokslinių studijų, daug

Britanijos aviacijos šventėj Farnborough buvo pademonstruoti du VTOL Jėktuvai, (Vertical Ta
ke-Off and Landing), kurie pakyla be jokio įsibėgėjimo ir nusileidžia vertikaliai.

Nubaudė penkis 
jaunus kroatus

BELGRADAS. — Jugoslavijo
je, Zagrebe pasibaigė penkių 
kroatų nacionalistų teismas. Jie 
buvo kaltinanMkontrarevoliuci- 
ja, Kroatijos atsiskyrimo agita- 
vimu ir priešvalstybiniais veiks
mais.

Didžiausią bausmę gavo Za
grebo studentų sąjungos pirmi
ninkas Drazen Budisa — ketve
ris metus kalėjimo. Rašytojas 
Zlatko Tomicic gavo 3 metus. Jis 
palaikęs ryšius su kroatais užsie
nyje. Jam atlikus kalėjimo baus
mę, bus ir po to draudžiama vie
šai sakyti kalbas ar rašyti spau
dai. Kiti du gavo po 3 metus, ir 
vienas — vienerius metus kalėji
mo.

Lietuvos kunigų 
laiškas Kosyginui
Kaip praneša (NC) iš Bon- 

nos, 124 okupuotos Lietuvos ku
nigai pasiuntė laišką Sovietų Są
jungos ministeriui pirmininkui 
Aleksiejui Kosyginui, kad paleis
tų iš naminio arešto apaštališką 
administratorių, Panevėžio ir da
limi Vilniaus diecezijų 61 m. am
žiaus vyskupą Julijoną Stepona
vičių. (E) 

kartų dalyvavęs tarptautinėse 
pievininkų konferencijose.

L. Kadžiulis gimė 1926 m., Ku
piškio rajone. (E)

Rugsėjo 25 d. New Yorke, tu
rėjo ilgesni pasitarimą Vliko pir
mininkas dr. J. K. Valiūnas su 
Uldis Grava, Pasaulio Latvių Fe
deracijos pirmininku ir Alfred 
Anderson, Pasaulio Estų Tary
bos pirmininku.

šeštadienio, spalio 7 d., rytą, 
savo namuose Chicagoje mirė

jPasitarime buvo paliesti opie-'teisėjas Jonas T Zuris Prje- 
ji pavergtos Baltijos valstybėse 74 metus teisėjas Zuris gimė 
XTtrLrcTa Irrwinn-i ir cboiiHna • -vyksta kovingi^ ir skaudūs reiš-' pennsylvanijos lictuvia angIia. 
kiniai, .------ ------ --------
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Konferencija, tarpusavio .inforr 
macija ir kt.'

Palietus Įvairias lietuvių, lat
viu ir estu bendros veiklos kai 
kuriuose kraštuose organizaci
jas, buvo sutarta šių trijų vy
riausių globaliniai veikiančių or
ganizacijų vadovybių pastoves
nį veiklos centrą.

U. Grava pakvietė lietuvius ir | 
estus gausiau dalyvauti Latvi
jos Nepriklausomybės paskelbi
mo šventės proga (lapkričio 18 
d.), atvykti į Pasaulio Latvių Fe- • 
deracijos Seimą. Galėtų būti su-, 
darytas ir visų trijų organizacijų 
branduolys.

Vliko Valdyba, rugsėjo 27 d., 
šiam sumanymui pilnai pritarė

besiartinanti Europos i . - . . - . .. , , .. . kasių šeimoje, gyvenusioje Pitts-
i torn miestelyj e. Tėvams persikė
lus į Illinois valstiją,- Collins
ville miestelį, jaunas Jonas ten 
lankė mokyklą. Pirmojo pasauli
nio karo metu jis savanoriu sto
jo į Amerikos karo aviaciją.

Karui pasibaigus, Chicagoje 
jis Įstojo į De Paul kolegiją, o 
vėliau baigė Chicagos Kent tei
sės mokyklą. Kelis metus vertė- 

Įsi advokato praktika, o 1936 me- 
I tais pirmą kartą demokratų są
raše buvo išrinktas Chicagos sa- 
vivaldjTbės teisėju. Jis ėjo tei
sėjo pareigas, kol išėjo pensijon. 
Paskutiniu metu teisėjas Zuris 
vertėsi advokato praktika neju- 
domo turto ir kitose bylose.

Teisėjas Zuris mėgo sportą, 
priklausė kelioms sportininkų or
ganizacijoms ir pasiuntė didoką 
Amerikos sportininkų būrį į ne
priklausomą Lietuvą. Teisėjas

“Komj. Tiesa” teigė, kad jei buvo veiklus kelių organizacijų 
vasaros metu vienu metu Palan-' narys, kelis metus pirmininka- 
poje svečiuojasi apie 80,000 poil-' vo lietuvių teisininkų draugijai, 
siautojų, tai žiemą jų buvo iki Paskutiniu metu buvo Lietuvių 
2,500. Praėjusią vasarą Palan- Tautinės Sandaros centro komi- 
goje svečiavosi net 340,000 žmo- teto pirmininkas. Jis išsiuntinė- 
nių.

Nemaži trūkumai, tai kultu- Sandaros atstovų suvažiavimui, 
rinių pramogų Palangoje stoka, bet pats to suvažiavimo jau ne- 
Tik pernai baigta koncertų es- begalės atidaryti. Teisėjas Zu- 
trada, kur galės tilpti apie 1,500 ,ris buvo Sandaros atstovas Ame- 
žmonių. Pliažas, palyginti su rikos Lietuvių Taryboje ir va- 
Latvijos Jūrmala, atsilieka, at- ginėjo i Washingtona Lietuvos 
silieka ir kitoms vasarvietėms. ! reikalais.

Teisėjas Zuris paskutiniu me
tu buvo gana atsargus, nes jo 

į širdis buvo sunegalėjusi. Bet jis 
kasdien važinėdavo į savo ofisą 
Chicagos vidurmiestyje ir tvar
kydavo paimtas bylas. Praeitą 
trečiadienį jis dalyvavo Alto su
rengtoje spaudos konferencijo
je ir patarė iš Lietuvos atvažia
vusiam naujam tremtiniui lai
kyti egzaminus ir tapti advoka
tu Amerikoje. Penktadienio va
karą jis baigė namų pardavimo 
dokumentus pas vieną real esta- 
tininką ir grįžo namo, šeštadie
nio rytą savo namuose jis mirė.

ronchi~di-tT LĖGIONARI.
— Italijos policija susišaudė su 

Į keleivinį lėktuvą pagrobusiu jau
nu vyru ir jį nušovė.

jo kvietimus lapkričio 12 dienos

c

PLONIAU PIAUSTYTI DUONA
MASKVA. — Sovietų kariuomenės leidžiamas laikraštis 

“Krasnaja Z vėzdą” piktai išbarė kareivinių valgyklas, kurios ne
taupančios duonos. Toks duonos negerbimas esąs nepateisinamas. 
Laikraštis ragina kareivių valgyklų prižiūrėtojus ir virėjus duoną 
ploniau pjaustyti, jos mažiau patiekti į stalą ir vengti bet kokio 
duonos švaistymo.

Jonas T. Zuris

Visoje Sovietų Sąjungoje 
vyksta “taupykime duoną” kam
panija. Žemės ūkio krizė yra ne
mažesnė kaip 1963 metų. Javų 
derlius gali nesiekti 160 milijonų 
metrinių tonų, kas yra 30 mili
jonų tonų mažiau, negu nusta
tyta plane. Nors derlių padėti 
surinkti siunčiami studentai ir 
miestų įstaigų tarnautojai, ru
dens darbai ūkiuose atsiliko ir 
gali atsiliepti ir ateinančių me
tu derliui.

Sovietų Sąjungoje bulvių der
lius pernai siekė 92 mil. tonų, o 
šiemet gali siekti apie 60 mil. 
tonų. Blogai užderėjo kai ku
rios daržovės ir medvilnė. Dėl 
tų priežasčių Kremliaus vyriau
sybė parduoda užsieniuose auk
są, kad galėtų pirkti javų. Ners 
visa kaltė metams blogam orui: 
šaltai žiemai, paskum užėjusiai 
sausrai, o vėliau — šlapiai va
sarai. užsienio stebėtojai didelę 
dalį kaltės meta blogai organi
zacijai : mašinų dalių trūkumui, 
atskirų kolchozų atsargų sudari- 
nėjimui, bulvių sandėlių trūku
mui, bulvių maišų stokai ir pan.

Europoje sovietų reikalų spe
cialistai klausia; ar Brežnevas 
turės pasitra ūkti,, kaip turėjo pa
sitraukt? 1964 metais Chruščio
vas.? Bendra nuomonė yra: 
Brežnevas gan stipriai sėdi sos
te ir įvairūs valymai, kaltininkų 
baudimas. Kremliaus bent šiais 
metais nepasieks.

Rytų Vokietija 
skelbia amnestiją 
BERLYNAS. — Rytų Vokie

tija savo 23 metų sukakties pro
są paskelbė gan plačią amnestiją, 
kuri palies ne tik kriminalinius, 
bet ir politinius nusikaltėlius. Jų 
tarpe yra daug vokiečių, bandžiu
sių pabėgti į užsienius, arba pa
dėjusių kitiems pabėgti.

R. Vokietijos valstybės tary
bos dekretas sako, kad amnesti
ja paleis ir apie 50 užsieniečių, 
kurie nubausti už politinius nusi
kaltimus, daugiausia už palygi
mų į vakarus organizavimą. Am
nestija tačiau neliečia tų. kurie 
nubausti už rusų kareivių pul
dinėjimą R. Vokietijoje ar kitus 
nusikaltimus prieš sovietų ka
riuomenę.

Rytų Vokietiją kalinius pradės 
paleisti lapkričio 1 d. Paleidimas 
baigsis iki sausio 31 d.

Džiaugiasi Elta
1937—1940 m. buvęs JAV at

stovas Lietuvoje Owen J. C. No- 
rem, prisiuntė Eltai tokio turi
nio laiškeli: “Gerbiamieji, labai 
vertinu Eltos (anglų kalba. — 
Red.) biuletenio gavimą. Turiu 
vilties, kad jo straipsniai neto
limoje ateityje bus 
kai tiesa laimės”.

P. Norem parašė 
Lietuvą “Timeless
kurios buvo išleistos net dvi lai
dos. (E)

linksmesni.

knygą apie 
Lithuania”.

KAIRAS. — Egiptas, Libija 
ir Sirija nutarė suvaržyti V. Vo
kietijos piliečiu judėjimą savo 
šalyse, keršijant V. Vokietijai už 
arabų suvaržymus.
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Los Į celesS B

Apie praėjusią 
Lietuviu Dieną

1 :etuvių Bendruomenės reng
toji (rugs. 30, spalio 1 d.) Ka- 
I farnijos Lietuvių Diena jau pra- 

Lieka pasidalyti įspū-ritr ie. 
d’iais.

Publikos suvažiavo gana daug, 
bet galėjo būti ir daugiau. Pra
mogų buvo apstu: sporto žaidy
nėm koncertas su prakalbomis, 
da lininkės Inos Leškienės pa
veikslų paroda šv. Kazimiero pa
rapijos salėje, na, ir vaišės sve- 
ta nėje draugų ir pažįstamų pa
šnekesiai.

kai, bet ir svetimtaučiams, ku
riuos sukviesti būsianti lietuvių 
pareiga. (Apie tą projektą ir 
anksčiau kolonijoje buvo kalba- 

Pirmaeilėje miesto centro
salėje tokį spektaklį surengti, įs
kaitant šokėjų kelionės išlaidas, 
kalbama, jog prireiks daug pini
gų, gal daugiau kaip 10,000 dol.).

-

ma.

Konsulo J. Bielskio ir 
prof. W. Banowskio kalbos

Scenon pakviestas Lietuvos 
generalinis konsulas dr. J. Biels
kis, sveikindamas susirinkusius, 
aiškino, jog ši Kalifornijos Liet.

S alio 1 d. po vidurdienio pu- °1ena esanti iv“M’ pra‘
džią turinti nuo viduramžių, nuo 
Vytauto Didžiojo laikų. Tačiau 
rengėjų skelbimuose ir progra
moje niekur nieko neprasitarta, 
jog ši pramoga yra ryšum su 
kokia tautine švente.

Kitas kalbėtojas buvo dr. W. 
Banowsky, Pepperdine kolegijos

bl k a buvo kviečiama rinktis j 
Marshall mokyklos auditoriją 
damų ir muzikos koncertui bei 
pasiklausyti prakalbų. Vadovavo 
bendruomenės apygardos pir- 
rn minkąs Jonas Činga. Įžanginė
je kalboje jis pasakojo apie ypa
tingus bendruomenės užsimoji
mus. Pirmon eilėn būsią dirba- prezidentas. Jaunas, energingas 
ma iš Cleveland© atsikviesti kon- vyras, sakėsi lenkų kilmės — 
certui Grandinėlės šokėjus, ku-| ateivių trečios kartos sūnus. Tu
re šoksią'mėvien lietuvių publi-'ri jis televizijos programą ir ra-
certui Grandinėlės šokėjus, ku-| ateivių trecios kartos sūnus. Tu
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Buvęs Baltai V Rūmy tarnautojas Gordon Liddy, kairėje, apkaltintas šnipinėjimu demokratę par-
tifos štabe, Watergate rūmuose. Jj$ kaltu neprisipažino.
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Tiesa, ir vedybos ir skyrybos i mus V, V. atsakė, jog lietuviai 4

Šios, kad Maž. Lietuvos lietuviai 
yra tik vėlesnių laikų kolonistai 
atėj ūnai — svarbų vaidmenį vai
dina daktarantai — dr. Heinri- 
ch’aitė-Mortensen’ienė, dr. J. 
Ganns’as ir dr. Salys — rašą 
pirmus mokslo darbus Vokieti
joje, kur dizertacijos dažnai yra 
tik profesoriaus pažiūrų kompi- 

že- į liacijos.
Nėra nei vieno žymesnio vo

kiečių profesoriaus istoriko, ku
ris savo raštais būtų prisidėjęs 
prie naujos pažiūros kūrimo. At
rodytų, kad žinomi profesoriai

POV. PAKARKLIS

5. Pastabos apie pasikeitimus
I yra privatūs dalykai, bet nevi- j yra darbštūs, sugeba maistu ap-. 
sada. Asmenybė, kuri žengia į 
sceną prieš publiką, kuri stoja 
į viešąją veiklą, dažnai tą pri
vatumą praranda. Imkim, pavyz
džiu, kad ir žymiąją aktorę Eli- 
zabetą Taylor. Kai tik kas nau
jo apie jos meninį papsireiškimą 
iškyla nevengiama ir išskaičiuo
ti, kiek ji kartų buvo ištekėju
si, kaip ir su kuriuo vyru baigė
si vedybinis gyvenimas.

Suprantamas ir lietuvių no
ras apie tik ką pasirodžiusį me
nininką. daugiau ką sužinoti, ne
išvengiant ir jo šeimyninio gyve
nimo. Tiesa, nė vieno paklausė- 
jo neatsirado, kurs būtų pasitei
ravęs, kaip ten okup. Lietuvoje 
yra pastatytas muzikos moks
las, pas kokius profesorius jis 
mokėsi? žinios yra, kad V. Va
latka vedė panelę Gimbutaitę, 
kai ji svečiavosi okup. Lietuvoje. 
Dabar žmona yra iškėlusi skyry
bų bylą. Dabar V. Valatka gy
vena šiaurinėje Kalifornijoje. 
Eurekos miesto universitete dir
ba sodininku, nes jis Lietuvoje

V. Valatka pasisakė, kad Lie- muzikos yra baigęs ir miški-

V I I
mokslą Į l|bęr|’o Real-Le>ykaoą.

Vieni Įstatymus rašo, kiti juos laužo. Šioje fotografijoje matoma New Yorko meisto gatvė, kur
visa eilė automobiliu palikti už draudimo juos ten statyti iškabos.

sirūpinti, nors prie krautuvių 
susidaro pirkėjų eilės. Okup. 
Lietuvos jaunimo dvasinis skir
tumas žymus, gretinant su šio 
krašto jaunimu. Ten jie prana
šesni, nors taip pat mėgsta sek
ti naujoves, jazz muziką ir ki
tas madas. O tai vietos laikraš
čių vadinama buržuaziniais nuo
dais.

Ar užsienio lietuvių kultūrinės 
vertybės, kaip knygos ir dainų 
plokštelės pasiekia okup. lietu
vius? Patsai Valatka sakėsi, kad 
besimokydamas dainuoti, gavo 
S. Baro įdainavimų plokštelę ir 
jos klausėsi. Išeivijos knygų ten 
nematęs ir neskaitęs, 
muzikas įsiterpė aiškinimu, kad 
jis siuntęs plokštelių, adresatas 
gavęs, bet sulaužytas. Iš publi-

Vienas

t

(Tęsinys)
Šitie dalykai niekieno nebuvo ^“sios _senovės yra pasisakęs 

Jei nežiūrint to,

Lietuvos lietuviškumą nuo ži-

Jo paakinta’ dr? Heinnch’aitė 
Mortensen’ienė yra parašiusi di- 
zertaciją “Beitraoge”141), ne kie
no kito, o prof. dr. Geruliis’o pri
žiūrima bei nurodomas jo moki
nys dr. Salys parašė dizertaciją 
“Die Žemaitischen Mundarten”. 
Toje dizertacijoje, nežiūrint jos 
antgalvio, nenagrinėjamos 
maičių tarmės, o akcentuojamas Į 
sūdavių, skalvių ir nadruvių prū- 
siškumas ir įrodinėjama Klai
pėdos bei gretimų sričių nelietu- 
viškumas žiloje senovėje.

dr.

dr. Vydūnas savo veikale “Sie
ben Hundert Jahre deutsch — 
lituaischer Bezichnungen”, išleis
tame Tilžėje 1932-ais metais13-). 
Ta prasme yra pasisakęs Felix 
Arsydas savo leidiny “Das Me- 
melland”133), o taip pat Pr. K. 
Karpis savo knygoje “Beitrage”. 
Pastarasis plačiau nagrinėja 
skalvių ir sūduvių senoviškus 
vardus, kuriuose naujasis vokie
čių mokslas nori įžiūrėti prūsiš- 
kumo. Paskutiniuoju laiku pa
sirodė keli Vinco Vileišio straips
niai “Akademike”. Viename iš 
jų, užvardintame: “Pirmųjų 
Maž. Lietuvos gyventojų kiltinė 
priklausomybė”,
Geruliis’o tariamas įrodymas sū
duvių prūsiškumo ir iškeliama 
dar naujų argumentų už Maž. 
Lietuvos tolimosios praeities lie
tuviškumą134). Visai nesenai pa- 

niai, buvo paliesta ir Liet. Enci- sirodė knygų rinkoje to paties 
klopedijos redakcija. Už Maž.’Vinco Vileišio veikalas: Tauti-

sukritikuoti. ‘
dr. A. Salys įdėjo straipsnį “Bal
tų tautos” į Lietuv. Enciklopedi-
ją, kur pravedama mintis, jog 
nėra nei istorikų nei kalbininkų, 
kurie skelbtų Klaipėdos apylin-
kės (Pilsateno sritį) buvus lie
tuviškomis, tai jis pasielgė ne
kaip universiteto žmogus, o tik 
kaip tam tikros pažiūros toks 
propagandistas, kuris nori pra
skleisti savo mintis platesnei vi
suomenei, visai nežiūrėdamas į 
priemones.

Pasirodžius dr. A. Salio tam 
straipsniui “Liet. Enciklopedijo
je”, rašto autorius atsiliepė su 
savo kritika “Lietuvos Aide”131). 
Praėjo metai laiko, ir dr. A. Sa
lys nieko į tai neatsakė. Ne tik 
dr. A. Salys, bet ir šiaip niekas 
į tą straipsnį neatsiliepė, nors 
tuo straipsniu, kad ir netiesiogi-

Pažymėtina dar tai, kad dr. G. j istorikai nepanorėjo žeminti sa-
Heinrich’aitės-Mortensen’ienės ir j vo autoriteto naiviu istoriniu šal-

tinių aiškinimu atrodytu, kad 
jiems buvo nepatogu pradėti aiš
kinti tie patys istoriniai šaltiniai 
kitaip, negu iki to laiko buvo 
aiškinta garsiųjų istorikų. Jei 
imti dr. Sali, tai jis ėmėsi rašyti 
istorinio turinio disertaciją, nors 
pats studijavo kalbotyrą.

(Bus daugiau)

dr. Ganss’o dizertacijas, kurios j 
Įrodinėja, jog Maž. Lietuvos 
drauge su Klaipėdos kraštu lie
tuviai nėra žiliausios senovės gy
ventojai, išleido Memellandbun- 
d’as Berlyne.

Pažiūrą, skelbiančią Maž. Lie
tuvos lietuviškumą nuo žiliausios 
senovės, yra pagrinde istorikas 
dr. Toeppen ir kalbininkas dr. 
A. Bezzenberger'is. Dr. M. Toep- 

j pen’as savo laiku kelių dešimt
mečių bėgy iki savo mirties ne
ginčijamai buvo laikomas žy
miausiu senųjų Prūsų istorijos 
žinovu145), o dr. Bezzenberger’is 
ilgą laiką buvo ordinarinis pro
fesorius ir rektorius Karaliau
čiaus universitete.

Tuo tarpu kūrime bei propaga
vime naujos pažiūros, skelbian-

šo straipsnius losangeliškiam 
“Herald Examiner” dienraščiui, 
pasirašydamas dr. Bill Banows
ky.

šis profesorius pakalbėjo apie 
Amerikos jaunimo moralės smu
kimą ir pavojus civilizacijai. Pa
sisakė gubernatoriaus Reagano 
ir paties prezidento Nixono esąs j 
pakviestas vadovauti kampani
jai Nixona perrinkti prezidentu. I 
Peikė demokratų kandidatą Mc 
Govern.

Prieš keletą dienų Los Ange
lėje buvo prez. Nixon rinkiminės 
kampanijos reikalais. Dr. Ba
nowsky sakėsi su prezidentu kal
bėję ir pasisakęs, jog sakysiąs

laukdami, programą pradėti ge
rokai pavėlavo. Prakalbą pasa
kęs profesorius tuojau išėjo, tu
ris kitur darbo.

Programos menininkams pail
sėjus, rengėjai iškvietė parapi
jos žemutinėje salėje solistą V. 
Valatką prieš publiką, kad jis, 
kaip neseniai iš okup. Lietuvos 
atvykęs, papasakotų losangelie- 
Čiams apie tenykštį gyvenimą ir 
atsakinėtų Į publikos klausimus.

kos balsas aiškina, jog tokius 
siuntinius siunčiama blogai įpa
kuotus, tad ir susilaužo.

Tas pasikalbėjimas nepaliko 
gero įspūdžio. Kai vienas iš pu
blikos klausia, kitas bėga už akių 
su atsakymu arba su klausimo 
nuvertinimu. Ir tikrai, kai kurie 
klausimai, nors ir mandriai iš
reikšti, lietė labai menkos vertės 
dalykus. Vidmantas Valatka tu
rėjo pasikalbėjimą baigti, pasa
kydamas, jog jam daug lengviau 
sudainuoti dešimt arijų, negu į 
tokius klausimus atsakinėti.

kritikuojama niai santykiai Maž. Lietuvoje. | 
Tai plati studija, nagrinėjanti ne 
naujojo vokiečių mokslo prasme 
Maž. Lietuvos gyventojų tauty
bės problemą nuo žiliausios se
novės iki didžiojo karo’3'). Už

Čia imama manyti, jog bendrai 
nėra buvę prūsiškos kalbos, ku
ri būtų skyrusis nuo lietuviško
sios maždaug tiek, kiek dabar 
lietuviškoje skiriasi nuo latviš
kosios. Juk visi vadinami “prū
siškos” kalbos paminklai, — El
bingo žodynėlis, S. Grunau’o žo
dynėlis, “prūsiški” katekizmai, 
— tai vis didžiausio laipsnio žar
gonai, rašyti asmenų, nemokė
jusių vietos žmonių kalbos. Stai
gus nei iš šio nei iš to senovės 
“prūsų” kalbos dingimas ir va
dinamų “prūsų” gyventose vie
tose Įsigalėjimas lietuvių kalbos, 
kuri 16-tame šimtmety vartota 
net krašto valdovų raštuose, tvir
tinimas senovės autorių, mokė
jusių lietuviškai ar bent santy
kiavusių su lietuviais, jog seno
vės prūsų kalba yra ta pati lietu
viška kalba, besiskirianti tik tar
mėmis — tai vis argumentai, kal
bą už vadinamos “senovės prū
sų” kalbos tolygumą su lietuviš
kąja.
Nagrinėjant pasikeitimą vokie
čių moksle, Įsidėmėtina yra tai, 
kad naujoms pažiūroms apie 
Maž. Lietuvos gyventojų tauty
bę žiloje senovėje susidaryti bei 
įsigalėti Vokietijoje daugiausia 
bus nusipelnęs prof. dr. Gerul- 
lis’as, kuriam Hitleris, užėmęs 
valdžią, parodė iš visų Vokieti
jos profesorių didžiausi pasiti
kėjimą, nes ne ką kitą, o jį bu
vo paskyręs Vokietijos universi
tetus išvalyti nuo hitlerizmui ne
pageidaujamų asmenų. Prof. dr. 
Gerullis’as pats yra parašęs 
straipsnį, įrodinėjantį sūduvių 
prūsiškumą (Festschrift Bezzen- 
berger), ir jis Įtraukė naująjį

ties nukariavimą bei jai esant 
kryžiuočių valdžioje. Visų pir
ma — tai Wilhelmo Modeniečio 
Prūsijos vyskupijų steigimo ak
tas iš 12'43 metų, kuriame rašo
ma, jog Varmijos ir žemijos vys- 

Maž. Lietuvos lietuviškumą nuo I kupijos susisiekia su lietuvių sie- 
žiliausios senovės yra pasisakę 
prof. Remeris ir P. Klimas15*). 
Nors šie autoriai savo pažiūras 
yra pareiškę tada, kai dar nebu
vo įsigalėjęs naujasis mokslas 
Vokietijoje, bet nėra jokių duo
menų, kad jie būtų nuo to moks
lo atsisakę. Ne naujojo vokiečių 
mokslo prasme pasisako ir prof. 
Voldemaras Humanitarinių Mok
slų fakulteto raštuose, kur vy
kusiai jis pajuokia Būgos istori
nius išvedžiojimus, o taip pat ir 
savo veikale: “Lithuanie et sės 
problėmes”. Ne naujojo vokie
čių mokslo prasme yra rašę 
straipsnius dr. Puzinas, dr. Mo
tuzas, F. Mackus, štuopis, Misiu- 
kevičius ir kiti. Prieš naująjį 
vokiečių mokslą, kiek rašto au
toriui žinoma, yra nusistatę prof. 
Jonynas, K. Jablonskis, vyr. 
asist. Šapoka, P. Šležas ir ištisa 
eilė kitų jaunesnių lietuvių isto
rikų. Visa tai turint prieš akis, 
negali būti kalbos apie naujojo 
vokiečių mokslo Įsigalėjimą Lie
tuvoje.

Į prof. dr. Ed. Hermann’o tvir
tinimą, jog lietuviai esą Įrodę, 
kad Maž. Lietuva žiloje senovėje 
buvo ne lietuvių, bet senovės prū
sų ir iš dalies kuršių gyvenamas 
kraštas — tenka pažymėti, jog 
lietuviai yra sugriovę tuos argu
mentus, kurie yra iškelti naujo
jo vokiečių mokslo pažiūros nau
dai. Lietuviai šioje srity yra iš
kėlę naujų argumentų, kurių ne
vartojo prieškariniai vokiečių 
mokslininkai. Prieškarinis vo
kiečių mokslininkas dr. M. Toep- 
pen žiliausios senovės Maž. Lie
tuvos lietuviškumui Įrodyti var
tojo svarbiausia šiuos argumen
tus: 1) Maž. Lietuvos lietuviai 
turi senų gyventojų požymius; 
2) Laikotarpy, iš kurio turime 
aiškius įrodymus (16-ame šimt
mety, plačiuose plotuose gyvena 
beveik vieni lietuviai, ir toks jų 
prasiplatinimas neišaiškinamas 
kolonizacija iš svetur, nes duo
mens, minį kolonizaciją, nėra pa
kankami tam reikalui; 3) Nėra 
istorinių šaltinių, kurie aiškiai 
sakytų, kad čia bus gyvenusi ko
ki kita tauta, kaip antai senovės 
prūsai: Maž. Lietuvos prūsišku
mo ir Dusburg’o kronikos negali
ma išvesti;; 4) Maž. Lietuvą 
Vok. Ordinui yra dovanojęs Min
daugas187) . Iš lietuvių pusės pa
tiekta dokumentų, kurie rodo, 
jog Maž. Lietuva vadinta Lietu
vos vardu, o jos gyventojai lie
tuviais prieš Vok. Ordino tos sri-

Dainos ir pianino muzika
Scenon įėjusi kompozitorė G. 

Gudauskienė pasidžiaugė, kad 
kolonija praturtėjusi nauja me
no jėga — tenoru Vidmantu Va
latka. Dainavimo jis mokęsis 
Klaipėdos konservatorijoje. 1964 
m. buvo priimtas solistu į tea
trą ir pranešėja išvardijo, ko
kiose operose, kokias partijas 
dainavęs.

Kita programos daininkė bu-| 
vo sopranas

tu vo j e vedęs. Metus ir pusę lau- iDD^ystę-sodininkystę. St udi j no
------ —SMTOUWE*—-------- -
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ja tame pat universitete anglų 
kalgą ir dainavimą.

Vienas klausimas buvo, ar so
listas manąs pasilikti Ameriko
je, ar grįžti? Atsakė, jog tai sli
dus klausimas. Dabar jam rūpi 
čia prasikurti, o ar ateityje ka-

kęs, kol gavęs vizas Amerikon iš
keliauti. Čia jau gyvenąs apie 
pusantrų metų. Gimęs Kaune.

Dainininko gyvenimu besido
minčio asmens balsas klausia, 
kur dabar žmona? “Ji čia, ji čia 
gimusi”, atsakymas. Bet tuojau

nomis13*) .
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SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ 
AMERIKOJETuo ir baigta oficialioji Kali

fornijos Liet. Dienos programa.
J. Klauseikis

Birutė Dabšienė. Pa^ publikos balsai, jog tai da pasikeis jo nuomonė, jis nie- 
prakalbą Lietuvių Dienoje. Prez. Ponia Gudauskienė pasidžiaugė esminiai dalykai ir nėra ko to- ko negalįs pasakyti.
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R. Nixon prašęs priminti lietu
viams, kad administracijos nusi
statymas nepripažinti Pabaltijo 
okupacijos tebesąs nepasikeitęs.

Aiškindamas prez. Ni.xono po
litiką, dr. Banowsky pasakojo
ir apie prezidento keliones Į Ki- gražių komentarų apie Birutės

ir ja. Publikai pristatydama mi- ^ius šeimyniškus klausimus kelti 
nėjo, jog solistė šį rudenį dai
nuos Vašingtone inžinierių su
važiavimo baliuje ir vėliau jos 
koncertas bus Bostone. Tikrai, 
po šio koncerto teko girdėti labai

niją ir Į Maskvą. Esą, Kinija Dabšienės dainavimo kultūroje
bendradarbiavo su Rusija, o pa
staroji ir su Amerika. Tokia pa
dėtis kėlusi sovietus, žeminant 
Ameriką. Dabar, po vizito Ki
nijoje, būsianti jėgų pusiausvy
ra. Kai televizijoje matęs prez. 
Nixoną Maskvoje geriant šam
paną, pamanęs, jog geriau, kad 

Į ten šampaną geria Nixonas, ne-
auvviu v vi nuo.

I

■ SLA — jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip ŠEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės

giau kaip ŠEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus-
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bes apdraudę ir ligoje pašalpę, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu kapitala, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairiu klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $16,000,00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdrauda - Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdrauda: 
už $1,000.00 apdraudos tik S3.00 mokesčio metams.
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Mutual Tedera

Kadangi tuo laiku 
Maž. Lietuva buvo nenukariauta, 
tai iš to dokumento matyti, jog 
ta sritis prieš jos nukariavimą 
vadinosi ne Prūsija, bet Lietuva. 
Tam pat reikalui Įrodyti: panau
dojama Ordino vyriausiojo iždi
ninko knygos (Tresslerbuch), iš 
kurių matyti, kad ir Ordino lai
kais ta sritis vadinta Lietuvos 
vardu, o jos gyventojai lietu
viais. Anglijos karalius Henrikas 
IV-asis savo 1390—1392 metų 
kelionių Į Lietuvą
Kuršių Įlankos žvejį vadina Lie
tuvos žmogumi139).

žilos senovės Klaipėdos apylin
kių lietuviškumui Įrodyti prieš
kariniai vokiečių mokslininkai 
yra patiekę šiuos argumentus:
1) Senovės lietuviai tvirtindavo, 
kad Klaipėdos pilis yra pastaty
ta žemaičių teritorijoje, o ne iš 
kokių kuršių atimtoje žemėje;
2) Klaipėdos apylinkės (įPilsetos 
srities vietovardžiai iš 1253 me
tų dalykų dokumento daugumoje 
yra aiškiai lietuviški; 3- Klaipė
dos užnugario lietuviškumas da
ro neįmanomu dalyku, kad Klai
pėdos apylinkė būtų buvusi kur- 
šiška-latviška sritis; 4- Yra duo
menų, kad kuršiai Klaipėdos 
krašte yra apsigyvenę koloniza
cijos keliu140).

šie argumentai yra lietuvių 
plačiau panagrinėti, negu kad 
buvo padaryto vokiečių moksli
ninkų prieškariniais laikais. Iš 
lietuvių pusės Klaipėdos apylin
kių lietuviškumui įrodinėti yra 
pabrėžta faktas, kad vokiečiams, 
pasistačius Klaipėdoje pilį, visą 
laiką čia tenka grumtis prieš lie
tuvius, o ne prieš kokius kur
šius. IJetuvių autorių iškelta 
aikštėn ir tai, kad Vok. Ordinas 
negalėdavo nuginčyti senovės lie
tuvių tvirtinimo, jog Klaipėdos 
pilis yra pastatyta iš lietuvių že
maičių atimtoje žemėje. Tiesa, 
viename Ordino prokuratoriaus 
rašte stengiamasi įrodinėti, jog 
Klaipėdos apylinkės yra ir turi 
būti vadinamos ne Žemaitija, o 
Kuršu; tačiau tame rašte yra 
tvirtinama, kad Kuršo vardu yra 
vadinama ta sritis nuo Kuršo 
vyskupijos bei jos bažnyčių, bet 
jokiame Ordino rašte nėra pa
sakyta, kad Klaipėdos sritis bū
tų atimta iš kuršių ir kad ji Kur
šu būtų buvusi vadinama prieš 
Vok. Ordino atėjimą bei prieš 
tos srities prijungimą prie Kur
šo vyskupijos141)-

Tik ką paminėti dalykai rodo, 
kad Lietuvoje yra įsigalėjusi pa-! 
žiūra, jog Maž. Lietuvoyra lietu
viškas kraštas nuo žiliausios se
novės, vadinasi, -Maž. Lietuva vo
kiečių tapo atimta ne iŠ kokių 
senovės prūsų, ne iš kokių kur
šių, bet iš tikrų lietuvių, vadina
mų aukštaičiais bei žemaičiais. 
Lietuvoj vyrauja kalbamu klau
simu tokia pažiūra, kokia vyravo 
prieškariniais laikais ir Vokieti
joje. Lietuvoje, be to dar, ima- 
įsigalėti pažiūra, jog lietuviai bus 
gyvenę ir į vakarus nuo Maž. 
Lietuvos, o senovės prūsai tik 
apie Vislą. Lietuvoje ima įsiga- 
galėti pažiūra, jog nėra skirtu
mo tarp senovės prūsiškų ir lie
tuviškų vietos ar asmenų vardų:

padarytą pažangą. Iki šiol los- 
angeliečiai neretai pasikviesdavo 
dainininkes iš kitų kolonijų. Bi
rutė Dabšienž puikiai galės los- 
angeliškiams daininkams kitur 
atstovauti, parodyti, kad ir čia 
turime aukštai dainos mene išsi
lavinusią daininkę.

Tenoras Vidmantas Valatka, 
dainų ir arijų koncertą pradė
damas, trumpai prašneko, pasi
sakydamas, jog jam, po maždaug 
trijų metų pertraukos,, vėl ma
lonu dainuoti lietuvių publikai. 
Padainavo nemažai lietuvių kom
pozitorių dainų ir tarptautiniai 
pripažintų kompozitorių parašy
tų arijų. Dainininko balsą te
gul vertina muzikos specialis
tai. Tenka, pasidžiaugti nevien 
dainavimo melodija, bet ir gra
žiai tariamais žodžiais. Ameri
koje išsilavinę dainininkai mėg
sta svetimtaučių kūrinius dai
nuoti ne lietuviškai, o svetim
taučių originalo kalba. Vidman
tas Valatka ir operų arijas dai
navo lietuviškai, o tas dar la
biau patraukė klausytojų dėme
sį ir iššaukė padėką plojimais.

Kompozitorė G. Gudauskienė 
priminė publikai, kad pianistai 
menininkai turi nuo pat’mažens 

1 sunkiai dirbti, kol jie pasiekia 
meninės aukštumos. Nedaug iš
eivijoje esama žymių piano mu
zikos virtuozų, bet losangelie- 
čiai galį pasidžiaugti turį Rai
mondą Apeikytę. Ji akompana
vo solistams ir pati solo paskam
bino Franz Liszto Vengrų rap
sodiją No. 6.

Visi dainos ir muzikos progra
mos dalyviai apdovanoti gėlėmis 
:r šiaip dovanėlėmis.

Koncerto protarpyje Jūratė 
Pažėraitė ir Ant. Adomėnas Įtei
kė varžybas laimėjusiems spor
tininkams dovanas. Sporto var
žybų diena, kaip reklamose bu
vo skelbiama, skirta jaunimui, 
bet Į laimėtojus išsirikiavo vy
rai jau nebe pirmosios jaunystės.

Koncerto ir prakalbų progra
ma buvo pradėta Amerikos him
nu, giedant solistui Rimtautui 
Dabšiui. Baigta TLietuvos him
nu, traukiant visai publikai.

V. Valatka prieš minių
Iš Marshall auditorijos publi- ' 

ka — vieni skirstėsi namo, kiti 
suėjo į šv. Kazimiero parapijos 
kiemą ir Į sales. (Prakalbinau 
dailininkę Leškienę; ji sakėsi 
patenkinta jos paveikslų parodos 
lankytojų skaičiumi ir n emažai j 
pardavusi paveikslų. :
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Savings and Loa:
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2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608
Peter Kazanauskas, President Phone 847-7747

už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.
SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme

nims, rekomenduojama lietuvišky KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

SLA — kuopps yra daugumoj’e lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų
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ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

. Ą ----- 4^

!gu McGovernas.
Už Nixona agituodamas pra

kalbininkas lietė belaisvių pro- 
į blemą, buvusius studentų nera- 
I! mumus, aiškino, kaip jau nau- 

i jais paskyrimais keičiamas Auk- 
! ščiausias Amerikos teismas ir 
j kaip jis ateinančių 4 metų lai
kotarpyje būsiąs pakeistas, nes 
3 ar keturi to teismo nariai iš 

i teismo išeisią.

Į Ta rinkiminė agitacija, atro
ji ' do, nevisiems patiko. Vienu mo- 
1mentu dr. Banowsky buvo “pa-

veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO 'darbus'.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit: 

LITHUANIAN ALLIANCE .OF AMERICA 
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001
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Abi knygos parašytos lengvu granu stiliumi >

mVINCAS KRĖVĖ SAVO UAlSKUOSE IH4454
Didžiojo hiasiku rniptys ir njpesėiąi apie išeivijos kultu-

Skurdi

u:/ .U16 yra žiauriu
‘‘asijth.kimv <kaitvd«mi Krizo PlepeH
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’remtis jį nepalenkė bendradarbiavimui

Bet jis ir jei vadai yra ne mažiau ju-* 
in 71 ANEKDOTUS.
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mentu dr. Banowsky buvo 
lydėtas” moteriško balso užbaub- 
tu “bū-bū”. Prakalbininkas at
vyko pavėlavęs, rengėjai, jo
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Norintieji pirkti namus ar kitą, nekilno,;.imą turtą Floridoje, St. Petersburg!) apylinkė- 
f je. pasinaudokite rinito ir sąžiningo Berger-Samuels Real Estate patarnavimu.
I
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6395 GULF BOULEVARD, ST. PETERSBURG, BEACH, FLORIDA 33706 
TELEF (813) 362-1171

Tn*’
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ĮGALIOTINĖ IRENA RACINSKIENĖ — BROKERĖ ALICE FISHER 

Keikiamas informacijas ir palarinius suteiks I. Kačinskienė
1301 Gulf Way, St,. Petersburg Beach, Florida 33706. Telef. (<S13) 362-4321.

Sabai Paims motelio sa-
vininkė

Atvykusieji susipažinti su vietos padėtimi, iš aerodromo ar stoties bus atvežti ir gaus 
am sutvarkymui pirki- 

reikalų, gaus nemokamai vieną savaitę gyventi minėtame motelyje, kuris yra prie pačio
Nemokamai nakvynę Sabai Paims motelyje. Gi perkantieji, galnlin; 
mo 
paplūdimio.

Tad nepraleiskite retos progos, pasinaudokite šiuo pasiūlymu
pamėgtoje vietovėje.

ir įsigykite nuosavybę
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KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI

— Sek pasaką, mamyte, 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus ...

S. Petersonienė
Poezija ir pasakos yra vaiku mėgstami ne mažiau kaip žaidimai 

r - - -- - " _ \
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaiku pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankiene - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka

_ ar 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie-

mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra-

NOW INSURED TO $20,000.
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ARTĖJANČIAME NAUJIENŲ BANKETE

SEKMADIENI, ŠIŲ

žus leidinys. $1,50.
3. A- Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams, 

kevičiaus iliustruota, 130 psl., $1,80.
4. Stase Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 

pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvu žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail J. Kiburo iliustruota, 64

Dail. V. Siman-

pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. B* _ _ . _ x _ X. _ * _  ♦ ± __ — • _?• «r
psl., kaina 5 doL

5. Maironis JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
i“ '■ ‘ " --------_

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dol. __

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. S3.00.

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 jnažens yra daug lengviau juos 

šuotu vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško

f

96

96

UNIV ■■'i

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 nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000, OR MORE, 
2 YEAR MATURITY.įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalan

suotu vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
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Diriguos Alice Stephens 
METŲ SPALIO 22 D., LINKSMINS SVEČIUS

i
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BANKETAS VYKS' VFW SALĖJE? 7254 W. 63rd ST.
Vakarienė — $8.00 asmeniui.
Šokiams gros A. Stelmoko orkestras.
Vietas rezervuoti prašome raštu Naujienoms (1739 So. Halsted St

"V" 1 1 — — _ _ . > • • - »Chicago, Ill. 60608 arba telefonu: HA 1-6100. \ 
Pradžia 4:00 vai. po pietų.
Kviečiame visus iš anksto užsisakyti vietas artėjančiame

NU BANKE
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Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga 

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIŲ. TAKAIS 
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00. 

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

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

derį tokiu adresu:
NAUJIENOS

1739 Sa Halsted St, Chicago, HL 60608
✓
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UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

Taupymo Indeliai
Apdrausti iki $20,000.
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SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

1800 So. Halsted St Chicago, lit 6060S
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

utėlėta 1923 metai. TeL 121-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

3 — NAUJIENOS, CHICAGO 3, ILL, — MONDAY, OCTOBER 9, 1972



THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Published Daily Except Sunday by The Lithuanian Neva Pub. Con Inc. 

1799 3*. Halstad Street, Chicepe, HL 4060$. Telephone HA 14100

SECOND ■ CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription Rate*:
to Chicago $22.00 per year, $12,00 per 
ox months. $7.00 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months; Canada $22.00 per year; 
»ther countries $23.00 per year.
W cents per copy, 13 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Cbicagoje ir priemiesčiuose

metams  $22.00
pusei metų _____________  $12.00
trims Tnėnesiamf  $7.00
vienam mėnesiui$3.00

Kitose JAV vietose:
metams  $30.00
pusei metų  $11.00

NAUJIENŲ' raštinė atdara išskyrus sekma dienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai.

Senatorius labai skuba
Senatorius George McGovern, demokratų partijos 

kandidatas Į krašto prezidentus, praeitą penktadienį bu
vo atskridęs į Chicagą, paskubomis pasakė dvi kalbas, 
tarėsi su įvairių balsuotojų grupių atstovais ir vėl išsku
bėjo į vakarus kalbų sakyti ir kviesti žmones artėjančių 
rinkimų metu balsuoti už jį.

Ryte jis pasakė kalbą Chicagos juodaodžių vadams, 
susirinkusiems didelėje Colonial House salėje, esančioje 
pietinėje Chicagos dalyje, o vidudienį jis kalbėjo nedide
lėj Chicagos lenkų muziejaus saliukėje, esančioje šiau
rinėje miesto dalyje. Rinkiminius senatoriaus reikalus 
tvarkanti grupelė veik per 24 valandas paskubomis pa
kvietė įvairių tautinių grupių atstovus į lenkų muziejų, 
kad galėtų pasiklausyti Dakotos senatoriaus apie jo pla
nus kraštui valdyti, jeigu jis būtų išrinktas JAV pre
zidentu.

Sen. McGovern šalininkai pakvietė ir lietuvius. Ak
tyviai i politiką įsitraukusių ir veikiančių lietuvių susirin
kime nesimatė, bet lietuvių vis dėlto buvo gana graži gru
pė. Dalyvavo vienas politinėse kovose didelį patyrimą tu
rįs demokratų lygos veteranas, dažniausiai balsuojantis 
už demokratus, bet kartais ne tiktai pats, bet ir savo ar
timuosius raginantis balsuoti už respublikonus.

Saliukėje matėsi stambaus biznieriaus sūnus, norįs 
prasiveržti į Illinois valstybės politiką, bet vis dar ne
randąs tinkamos progos tai padaryti. Buvo abiejų lietu
viškų dienraščių atstovai. Buvo vieno lenkų dienraščio 
ir kelių kitataučių savaitraščių atstovai.

Susirinkimą pradėjo jr susirinkusius su Dakotos se
natorium supažindinu Chicagos lietuviams labai gerai 
pažįstamas demokratų kandidatas į senatą, kongreso at
stovas Roman Pucinski. Pavergtos Lietuvos reikalus ir 
Amerikos lietuvių veiklą šis lenkų kilmės kongreso at
stovas labai gerai pažįsta, bet jis pristatė lietuviams žmo
gų, kuris Lietuvos pavergimo problemos nestudijavo ir 
apie lietuviams labiausiai rūpimus klausimus neturi jo
kios nuovokos. Sen. McGovern yra geras kalbėtojas, sa
vo mintis dėsto logiškai,. bet jis neturi laiko. Matyt, kad 
laiko stoka neleido ir kongreso atstovui Pucinskiui infor
muoti senatoriaus ir bent kiek supažindinti su lietuviams 
labiausiai rūpimais klausimais.

Teisybė, senatorius McGovern, kalbėdamas apie sa
vo planus kraštui valdyti, lietuvius net keturis kartus 
paminėjo. Pasakė, kad kiniečiai ir japonai ėjo iš vakarų,

trims mėnesiams  $6.00 
vienam mėnesiui  $2.00

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

Užsieniuose;
metams $23.00 
pusei metų $13.00 
vienam mėnesiui ; $3.50

Naujienos eina kasdien, Skiriant 
sekmadienius. Laidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
HL 60608. Telef. HAymarkat 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pažu Honey 
Orderiu kartu su užsakymu.

SAULIUS ŽIMOLICNAS

Dar vienas susitikimas su Antru Kaimu 
(Detroitinės viešnagės rugsėjo 23 d. proga)

Šiais laikais komedija apima 
daug vaidinimų, kurie skiriasi 
nuo tragedijos laiminga pabai
ga ir nuo farso tuo, kad turi dau
giau subtilumo ir charakterių iš
vystymo. Tačiau šiandien kome
dija nėra aukštumoje. Priešin
gai tragedijai, komedija remiasi 
“čia ir dabar” pasisekimu ir ypa
tingu kontaktu su publika. Da
bartiniame elektronikos amžiuje 
gyvas “čia ir dabar” yra prapuo
lęs globaliniuose dalykuose — 
užsimiršimuose. Tokiu būdu 
šiandien lengviausias kelias yra 
paversti komediją į farsą, kas 
taip ryšku Amerikos kabaretinia
me teatre, kur net talentingasis 
Kenneth Tynan savo paties pa

rengtame Oh Calcutta vaidini
me, net ir sukvietęs garsius ra
šytojus sukurti atskirus daly-
kus, gavo publikos aplombą, pa
leisdamas nuogus aktorius ro
dyti seksą.

Gera komedija susideda iš situ
acijos padidinimo ar sumažini- 
mo, o tai esmėje yra protinis da
lykas. Neatsitiktinai George 
Bernard Shaw yra vienas geriau
sių humoristų, kadangi jis atėjo 
teatran skelbti idėjas. Anot jo, 
teatro kokybė priklauso nuo idė
jų kokybės. O tai yra dar net 
svarbiau komedijoje.

Chicagos pagarsėjęs The Se
cond City kabaretinis teatras, 
kuriame dabar vyksta jau 44-tas

o atvažiavusieji lietuviai ėjo iš rytų. Kartu su lenkais ir 
vokiečiais lietuviai prisidėjo prie Amerikos augimo bend
roje ir jau gerokai nuvalkiotoje “melting pot” sąvokoje, 
kuri to paties kongreso atstovo Pucinski labai gražiai bu
vo išpešiota. Taip pat teisybė, kad lenkų muziejuje besis
veikindamas su Naujienų atstovu senatorius pasakė, kad 
Massachuessets valstijoje pirmą politinę kalbą jis pasa
kęs lietuvių svetainėje. Bet Amerikos “tirpdomojo katilo” 
ir lietuvių įnašo į Amerikos gerbūvį sąvokų šiandien jau 
nepakanka. Amerikos lietuviai nori žinoti, ką busimasis 
krašto prezidentas galvoja svarbiausiais Amerikos vi
daus ir užsienio klausimais. Krašto piliečiams, jų tarpe ir 
lietuviams, labai svarbu, ką galingiausia pasaulio vals
tybę valdyti norįs žmogus gali pasakyti apie rusų paverg
tas rytų Europos tautas, kokios jis nuomonės apie žmo
gaus ir piliečio teises šiame krašte, kada miestai naiki
nami, o tų miestų statytojai turi bėgti į užmiesčius; ka
da nesilaikoma pačių pagrindinių demokratinių principų 
ir išmušamas iš vėžių demokratinis procesas.

Sukviesti atstovai negalėjo senatoriaus apklausinė
ti, nes jis turėjo išskubėti. Lietuviai žino, kad senatorius 
yra pasiryžęs galimai greičiau atšaukti visas Amerikos 
karo jėgas iš užsienių. Bet senatorius nepasakė, kas su
laikys į laisvąjį pasaulį besiveržiančias sovietų karo jėgas. 
Kokiu būdu senatorius mano nustumti okupacinę sovietų 
policiją į rytus, į savo pagrindinius veiklos lizdus, išlais
vinti karo metu okupuotus kraštus ir pavergtas tautas? 
Senatorius žino, kad pietų Vietname komunistai padarys 
perversmą ir užims valdžią, kai Amerikos karo jėgoms 
bus įsakyta važiuoti namo, bet ar yra garantija, kad jie 
panašiai nepasielgs vakarų Berlyne, Prancūzijoje, Itali
joje ir kituose kraštuose, kai Amerikos karo jėgos bus 
atšauktos iš Vokietijos? Vokiečių valdžia galvoja, kad 
rusai taip padarys, bet ką senatorius McGovern apie tas 
problemas galvoja?

Sen. McGovern yra pasiryžęs sumažinti JAV karo 
biudžetą, bet ar jam yra žinomos konkrečios priemonės, 
kuriomis bus priversta sovietų valdžia taip pat mažinti 
savo pasiruošimus karui? Ar senatorius nepagalvoja, kas 
atsitiks šiam kraštui, kai jis sumažins savo karo jėgas, 
o Sovietų Sąjunga jas didins?

Skubūs atsakymai kenkia pačiam senatoriui. Sena
torius turi ir lietuvių problemas pastudijuoti. Jis turi 
pats žinoti ir lietuviams pasakyti, kuo jis galėtų padėti 
pavergtai Lietuvai.

pastatymas, remiasi trumpomis 
improvizacijomis, i velniai kepš
telėdamas dienos aktualijas ir 
seksą. Ten tekstas yra antraei
lės svarbos, o viskas paliekama 
aktoriaus improvizaciniams su
gebėjimams. Visa tai prieš 10 
metų įkvėpė poetą Rimą Vėžį ir 
prozaiką Kazį Almėną, ką nors 
panašaus padaryti pas lietuvius. 
Čia įžvelgiu jų ta mtikrus sie
kius, nes per žodinę improvizaci
ją (kadangi yra rašytojai, tai 
turi žodį) jie iš karto tapo ir ak
toriais. Taigi, The Second City 
yra aktorių teatras, o susikūręs 
Antras Kaimas buvo rašytojų 
teatras. Bet tai sukėlė naujas 
problemas. Kaip iš rašytojo pa
sidaryti aktorium? Jei savo ra
šytuose dalykuose Rimas Vėžys 
pirmiausia domėjosi sukelti in
telektualinį juoką, tai savo vai
dybiniame tekste, kurį jis pats 
daugumoje ir atlikdavo, ieškojo 
greito ir nebūtinai originalaus 
sprendimo. O Kazys Almenas, 
tas nepataisomas nuotykių sen- 
timentalistas, stengėsi būti pi
kantišku ar perdėtai vulgariu.

Ilgainiui Almenas išvyko Len
kijon doktorizuotis fizikoje ir 
vėliau nusikėlė į Baltimorę, o 
Vėžys pametė susidomėimą ir 
atsidėjo vien literatūrai kūry
bai. Ir taip Antras Kaimas tapo 
be literatūrinių kapitonų ir pa
suko The Second City linkme, 
kur naujai subrendę savaimingi 
aktoriai Romas Stakauskas, Ri
mas Cinką ir kiti, Leono Baraus
ko pradedami, pradėjo kurti sa
vo improvizacines teatrines as
menybes, bet pradėjo nusibosti 
ir.nieko nebebuvo naujo, nes tuo 
keliu jau 20 metų Vitalis Žukaus
kas išvaikščiojo su profesiniu 
pasiruošimu ir neatrado Ameri
kos o be to kam žiūrėti Antrą 
Kaimą,, kai galima pamatyti 
The Second City?

Antro Kaimo antras atėjimas 
prasideda su Algirdu Titu Anta
naičiu, kuris iki to laiko išbuvęs 
literatūros kritiku, nutarė pa
bandyti laimę režisūroje Pagal 
jį, jo tikslas išsunkti anekdoto 
dvasią.

Anekdotas Antanaičiui stovi 
labai arti žmonių, tiesiog yra 
liaudies kūryba, kuri gali būti 
autorių suliteratūrinta, žodžiu. 
Jis ieško pakankamai gyvenimiš
kos medžiagos, kurią būtų gali
ma sceniškai įgyvendinti. Be- 
ja, tam tikslui jis pasikvietė ra
šytojus Vytautą Alantą, Kazį Al
mėną, Antaną Gustaitį, Faustą 
Kiršą, Algirdą Landsbergį, Juo
zą Tininį, Praną Visvydą, akto
rių Rimą Cinką ir save. Antanai
čio laimėjimas tas, kad jis akto
riams vėl davė tekstus, tarsi že
mėlapius susiorientuoti impro
vizaciniame mene. Išmetimas iš 
scenos vulgarumo yra irgi lai
mėjimas, nes jo tuščią vietą pa
keičia sąmojus. Iš solistų pa
daryti kolektyvą yra neįmano
mas uždavinys, bet ir čia jam. 

pasisekė. Tačiau Antanaičio An
tras Kaimas nėra įdomesnis už 
Vėžio ir Almėno versiją ir turi 
mažiau dinamikos negu grynai 
aktorių pastatymai. Kodėl, da
rant kas reikia daryti, niekas ne
pasidaro ?

Antras Kaimas, nežiūrint sa
vo literatūrinės prigimties, la
bai daug rėmėsi asmenybėmis. 
Kur trūko meno, ten buvo užlo
pyta atvirumu ir nuoširdumu. 
Lyg graikų dramaturgas, turė
jęs parašyti tragedijos trilogiją 
ir pasijuokimui bei atsikvėpimui 
satyrą apie herojų, Almėnas, įsi
gilinęs į Lietuvos-Lenkijos uni
jos praeities žmones, čia, Antra
me Kaime, pasijuokia iš mūsų 
praeities. Tuomet viskas tvar
koje ir savo vietoje. Dabar, nors 
didesnė vaidinimo dalis susideda 
iš Almėno medžiagos, vis dėlto 
ta medžiaga yra perdaug silpna 
be paties Almėno dalyvavimo, 
ko tačiau negalima pasakyti apie 
jo noveles ir romanus.

Man regis, kad Almėnas dar 
sąmoningai nerašė teatrui, o jei 
rašytų, tuomet gal būtų visas 
vaidinimas.

Arba imkime Prano Visvydo 
kūrinį, pavadintą Kryžiažodis. 
Mergaitė (Jūratė Jakštytė) guli 
ant kilimo ir sprendžia lietuvišką 
kryžiažodį. Motina (Eglė Juod
valkytė skaito amerikonišką 
laikraštį, o tėvas (Romas Sta
kauskas) plauna indus.- Situaci
ją trafaretiška ir žodžiai — ga
zuotas vanduo, o visas įdomu
mas aktorių asmenybėse:

Romas Stakauskas su sulto- 
niška barzda indus plauną, gra
žuolė Jūratė Jakštytė sugesty
viai guli ant žemės, o garsiabal- 
sė Eglė Juodvalkytė salėje lavi
na savo balsą! Visa tai išperka 
Visvydo nuvalkiotą feljetoną, ku
ris vaidinimui visvien nepadeda.

Beje, jausdamas teksto nepa
kankamą svorį, Antanaitis pa
baigai davė gerą poetinę satyrą 
“Kelyje į pažadėtąją žemę” iš 
po Antano Gustaičio, plunksnos. 
Čia reikia visai kitokio priėjimo 
perduodant eiliuotą tekstą ir tai 
buvo bandoma atsiekti, labai su
lėtinant tempą. Gavosi taip, jog 
geriausias tekstas vaidybiniai bu 
vo, pats blogiausias. Gal taip ne- 
simestų Į akį, jei nebūtum gir
dėjęs patį Antaną Gustaitį, skai
tantį savo eiles. Gustaitis yra 
teatro žmogus ir, gal būt, jis 
parengtų Antram Kaimui spe
cialų kūrinį. Bet tai ir yra pa
grindinė Antrojo Kaimo proble
ma — jis neturės sparnų, kol ne
turės savo dramaturgo. Už tat 
su įdomumu lauksiu sekančio pa
statymo.

Visi šeši aktoriai turi ryškias 
asmenybes. Tikras komedijos 
aktorius yra Romas Stakauskas 
ir kito tokio mes neturime. Kū
niškas aktorius yra Rimas Cin
ką, kuris praleidimais ir nutylė
jimais atsiekia daugiau negu 
balsu. Eglė Juodvalkytė yra

I Muzika Lietuvoje
Okupantų daromi varžymai

šie lietuviai kompozitoriai Vil
niuje sukūrė naujus kūrinius: V. 
Barkauskas fortepioninį ciklą 
“Penki Vytuko paveikslėliai”, L. 
Povilaitis — sonatą fortepionui 
nr. 3 (pagal M. K. Čiurlionio “Pa
vasario Sonatą”), P. Dikčius — 
styginį kvartetą.

Vai. Bagdonas, Lietuvos kom
pozitorių sąjungos sekretorius, 
pateikė kiek žinių (“Lit. ir Me
no” savaitrašty) apie lietuvių 
muzikų pastarojo meto sąlygas. 
Bagdonas teigė; vis dar trūks
ta sceninių kūrinių šiuolaikine 
tematika. Trūksta ir libretistų. 
Pagausėjo simfoninių koncertų 
lankymas.

Esama sunkumų su muzikos 
kūrinių leidyba. Dvi leidyklos 
Leningrade lietuviškai kasmet 
skiria po 50 spaudos lankų, o Vil
niaus “Vaga” — šimtą, tačiau tie 
kiekiai nepatenkina, nes per me
tus lietuvių kompozitoriai suku
ria gal triskart daugiau. Sąjun
gos valdybos specialus plenumas 
šiais metais pirmą kartą įvyko 
ne Vilniuje, bet Biržuose birže
lio 9-121 d.

Rudenį numatoma rengti “Mu
zikinį rudenį” — festivalį, bus 
lankomos įvairios Dzūkijos vie
tos, baigiamasis koncertas nu
matytas Vilniuje. (E)

verbalinė aktorė ir puikus part
neris Cinkai, nors ta galimybė 
mažai išnaudota. Jūratė Jakš
tytė irgi kaip Cinką yra daugiau 
kūniška aktorė ir jos natūralus 
grožis turėtų būti jos ir kitų eks
ploatuotas jos teatrinei asmeny
bei išvaduoti. Vytas Marčiukai- 
tis yra teatrališkas asmuo, bet 
dar tebėra procese surasti savo 
stilių. Jame daugiau matosi ne
gu pas merginas, nes vyrai save 
greičiau išduoda. A- T. Antanai
tis vaidino vientisą vaidinimo sa
vininką, bet tai buvo jis pats. De- 
troitietis Karolis Balys sklan
džiai ir su savo paties improviza
cija atliko pagalbinę rolę.

Tenka rimtai priekaištauti dėl 
neoriginalios muzikos vaidinimui 
paryškinti, Simon and Garfun
kel dainos, jš The Graduatepęr- 
daug žinomos ir nuvalkiotos, kad 
sudarytų bet kokį įspūdį. Vietoj 
to bereikšmio triukšmo reikėtų 
turėti pianistą.

Antras kaimas jaukioje Menės 
salėje Chicagoje yra lyg savo na
muose. Detroito Lietuviu Na
muose ilgomis eilėmis sustumti 
valgomi stalai tikrai nesukėlė 
kabaretinės nuotaikos, bet De
troite susirinkęs mažas tautie
čių būrys sukėlė užtarnautas 
ovacijas Antram Kaimui

Linkiu sėkmės Antram Kai
mui su priminimu, jog kelias į 
juoką daug sunkesnis negu į aša
ras.

NOVOS PAKRANTĖS
DR. ANTANAS J. GUSENAS
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jones. Man atrodė, kad svarbiausias kiekvieno jauno 
žmogaus tikslas turi būti aukštesnis mokslas. Man at
rodė, kad gyvenimas dideliais šuoliais žengia pirmyn. 
Jeigu mes nežingsniuosime kartu su toliau pažengu
siais žmonėmis, tai mes labai atsiliksime. Papasako
jau jiems, kad prašiau tėvą leisti į aukštesnę mokyklą, 
bet jis atsisakė, todėl aš ir panorau išvažiuoti. Mano 
bendrakeleiviai stebėjosi tokiomis mintimis. Jie ne
suprato tokių mano tikslų. Jie važiavo paprastesniais 
sumetimais. Jiems labiausiai rūpėjo uždarbis. Lietu
voje vieni buvo be žemės, o kitiems teko sunkiai dirbti 
žemę iš pusės arba iš trečdalio, todėl jie tikėjosi užsi
dirbti pinigų, grįžti namo, nusipirkti žemės ir pavyz
dingai ūkininkaut. Kiti bėgo iš kariuomenės, tretieji 
turėjo kitų sumetimų. Jie nesuprato manęs. Kai pasa
kiau, kad būčiau galėjęs likti namie ir valdyti geros 
žemės didelį ūki, tai jiems mano kelionės tikslas buvo 
dar neaiškesnis. Jeigu jie būtų galėję įsigyti ūkį, tai 
Amerikon vargu jie būtų važiavę.

Montrealio stotyje iširo visa lietuvių grupė, važia
vusi iš Hamburgo. Važiuoti buvo įdomu, bet žinojom, 
kad pasiekėme kelionės galą. Paspaudėm vienas kitam 
ranką, pasižadėjome Kanadoje susitikti ir išėjome 
ieškoti priemonių, kaip nurodyton vieton nukeliauti. 
Hamburge man sakė, kad Montrealyje mane pasitiks 
giminės, bet stotyje jų nesimatė.

Šalia stoties susiradau taksi, padaviau jam adresą 
ir paprašiau , kad mane nuvežtų nurodyton vieton.

MANO DĖDĖ VINCAS ŽUKAUSKAS
Montrealyje turėjau dėdę, su kuriuo susirašinėjau. 

Jis man parašė kelis laiškus į Bliuviškius. Pinigų ke
lionei jis man nesiuntė, bet prižadėjo padėti, jeigu 
pats pajėgsiu atvažiuoti į Kanadą.

Mano dėdė vadinosi Vincas Žukauskas. Aš jam para
šiau, kad noriu mokytis. Pradžioje norėčiau susirasti 
darbo, užsidirbti šiek tiek pinigų, o vėliau jau įstoti Į 
aukštesnę mokyklą. Mano dėdė žadėjo padėti, bet 
mano noras mokytis jam nebuvo aiškus. Mokslui jis 
pritarė, kaip jam pritaria kiekvienas vyresnio amžiaus 
lietuvis, bet kodėl aš net Amerikon važiuočiau aukš
tesnio mokslo siekti ir kaip jis man galėtų padėti, tai 
jam nebuvo aišku.

Montrealyje turėjau dar 12 dolerių, šoferis mane 
nuvežė prie namo, kuriame dėdė gyveno. Aš jam su
mokėjau dolerį ir 20 centų. Pas mane dar liko 10 do
lerių su centais, šiandien tai yra juokas, bet tais lai
kais tie doleriai man atrodė didelis pinigas. Pasiėmiau 
lagaminą, pastačiau ant gonkų ir bandžiau Įeiti į vidų. 
Niekas man durų neskubėjo atidaryti. Palikau lagami
ną namo priešakyje, o pats nuėjau prie durų, esančiu 
namo šone. Tos durys buvo beveik atdaros. Pabarški
nau į duris, jas prasidariau ir įžengiau Į virtuvę. Prie 
stalo sėdėjo mano dėdė, o kitame tarpduryje pasirodė 
šeimininkė.

— Ar nebūsi Gustainiukas? — paklausė dėdė.
— Taip, esu Jono Gustainio sūnus, iš Bliuviškių, 

— atsakiau.
— Kad tave kur paralius. aš rengiausi važiuoti Į sto

tį tavęs pasitikti, o tu čia jau pats atsiradai,
— Traukinys atėjo laiku, — atsakiau. — Apsidai

riau, nieko pažįstamo nemačiau, tai pasiėmiau auto
mobilį, parodžiau adresą ir atvažiavau.
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—Tai reikia šoferiui sumokėti, — pasakė dėdė, bet 
rankos į kišenę nekišo.

— Aš jam jau sumokėjau, — pasakiau. 
r —Tu sumokėjai? — jis nustebo.

— Reikia mokėti, — pasakiau. — Aš jo prašiau, kad 
atvežtų čia, tai aš turiu jam ir mokėti.

— Tai tu turtingas žmogus, jeigu galėjai šoferiui 
mokėti, — pastebėjo dėdė ir toliau siurbčiojo kay^.

Aš jau pamačiau, kad mano dėdė sukosi kaip apa
tinis girnų ratas. Jis stotin pavėlavo, jis ir nuo stalo 
nenorėjo judėti. Siurbtelėjo jis dar porą kavos gurkš
nių, pasižiūrėjo į mane ir tarė:

— Koks tu jaunas esi... Bus sunku tau darbo 
gauti.,.

Netrukus šeimininkė man taip pat įpylė kayos. Ji 
paprašė sėsti už stalo, šalia dėdės, o pati tuojau pradė
jo gaminti man pusryčius. Atpiovė bryzą lašinukų, 
paleido porą kiaušinių ir atnešė. Tuo pačiu metu ji 
man dar kavos Įpylė.

.. . Laiškus dėdė rašė man gražius, kėlė vilčių, bet kai 
jį pamačiau, tai liko labai sunkus Įspūdis. Neatrodė, 
kad jis gali būti naudingas. Man jau buvo aišku, kad 
•pats turėsiu visais reikalais rūpintis.

Kaip dėdė, taip ir geroji jo šeimininkė pastebėjo, 
kad aš buvau gerokai išvargęs. Visą naktį važiavome 
traukiniu. Atrodė, kad miegojau, bet taip pat atrodė, 
kad kiekvieną smarkesnį stuktelėjimą girdėjau. Vago
no ratas, besirisdamas bėgių sudėjimo plyšiu, atsiliep
davo visame vagone. Reikia taip pat neužmiršti, kad 
paskutinė naktis laive buvo labai trumpų miego valan
dų. Man rūpėjo laivo dešinėje matomi Kanados pa
kraščiai. Matėsi daug žiburių. Vietomis jie buvo silp
nučiai, bet vis dėlto spinksojo.
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Paskutinis nuėjau apačion. Visi keleiviai išvargo ir 
nuėjo miegoti. Atsiguliau ir aš, bet užmigti negalėjau. 
Pasivartęs kurį laiką vėl išėjau ant palubės ir sekiau 
pakraščių žiburėlius. Man besigėrint naujais reiški
niais, pradėjo švisti. Miegoti aš jau nėjau. Užtat 
Montrealyje mane pradėjo kankinti nuovargis. Dėdė 
nieko nesakė, bet šeimininkė, pastebėjusi nemiegotas 
akis, liepė eiti į lovą ir prigulti.

Antrą kartą jai to sakyti nereikėjo. Pasistačiau sa
vo lagaminą šalia lovos, o pats nusirengiau ir gero
kai užmigau. Prabudau jau gerokai į pavakarę. Nu
siprausęs ir apsitvarkęs, dėdę radau dar namie. Jis 
man liepė apsirengti. Jam reikėjo mane išvesti..

— Eisime miesto apžiūrėti, — jis man sakė. — Ta 
pačia proga pasiteirausime, kur čia tau būtų galima 
rasti darbo.

Maniau, kad jis mane nuves į kokią dirbtuvę, kur 
jis turėjo pažįstamų žmonių arba nuves į darbo biržą, 
apie kurias buvau skaitęs slaptai platinamuose laikraš
čiuose. Bet mano dėdė, perėjęs porą Montrealio blokų, 
pasuko į smuklę.

— Užeisime čia, — sako jis man, — ir išgersime po 
stiklą alaus.

Pavakarys buvo šiltas, bet ką gerti buvo gerai. Bet 
man kanadietiškas alus nepatiko. Man jis buvo labai 
kartus. Iš viso, alkoholinių gėrimų aš negėriau. Prie 
jų dar nebuvau pripratęs. Mano gomurys juos stūmė. 
Ištroškusiam stiklas alaus lengvai nueina, bet kai dėdė 
man pasiūlė antrąjį, tai jau atsisakiau.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
DIENRAŠTI “NAUJIENAS”
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IR GIRKLRS LIGOS
PRITAIKO AKINIUS

2854 W. 63rd STREET
t»Uf.; PRosfMct 8-3229

K.zid. WAIbroolc 5-5074
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto. 

^uo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.
R»rx_ foL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

ginekologinė chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd, (Crawford 

Madical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepus skambinti 174-WJ12

rn 1 •• • »V IV* lurkijoj išdžiuvo 
Marijos šaltinis

ISTANBULAS, Turkija. — Iš
džiuvo vienas iš švenčiausių šal
tinių krikščionių pasaulyje. Tas 
šaltinis yra prie “Panos Marijos 
Namo” — prie mažo pirmojo 
amžiaus namelio netoli Efezo

(Ephesus) pietvakarinėje Tur-

Šventoji Marija praleido pasku
tines savo amžiaus dienas.

Žydai sovietuose

Telef.: PRospoct 8-1717

DR. S. B1EŽ1S 
gydytojas ir CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Treėiad. ir sekmad. ofisas i išdarytas, 

Rez. 3241 WEST 66th PLACE
Phono; REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5a49 

Rezid.; 3fi8-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai.. 
antrad., penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir sestad. tiktai susitarus.
Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EISIMAS
AIS.USERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

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

^R. NINA KRAUCH- 
KRiAUCHJUNAlTl

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ.

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.: HE 4-181 į arba RE 7-9700 
lezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC
2454 WEST 71it STREET * ‘

VALANDOS: Pirmad., 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

SPALVOTA TV — 
RADIJAS - FONOGRAFAS 

$250. NUOLAIDA 
2512 W. 47 ST. — FR 6-1W1 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

•• •• — — 4

kė tiek vandens, kad užtekdavo 
tūkstančiams pilgrimų, kurie tą 
namelį kasmet aplanko, šią va
sara iš to šaltinio vos keli lašai 
beištekėjo. Tai šventovei sau
goti Romos katalikas sargas už
draudė maldininkams pilti į bon- 
kas šventąjį šaltinio vandenį. 
Manoma, kad šios vasaros sausra 
visoje Turkijoje bus ir šį šal
tinį paveikusi.

šventovę prieš keletą metų 
aplankė pats Romos popiežius.

vyko du žydai, atsidėję po dvejus 
metus Sovietų prievartos darbų 
legaryje. Jų pareiškimu, žydų 
padėtis sovietų kalėjimuose da
rosi “diena iš dienos blogesnė”.

Tiedu imigrantai, Arkadij Vo- 
lušin, 26 metų, ir Lazer Trecten- 
berg, 25, buvo Sovietuose nuteis

__

DR. flUNK PUCK AS
CPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — Vėl. 737-5149
Tikrins aki? Pritaiko akinius ir 

‘‘contact lense=’'
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LFONAS ŽIBUTIS 
PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
M5A WEST 63rd STREET 

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

Ofiso telef.: 776-2880 
Ntuitž rez. telef.’ 448-5545

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendre orektike ir chirurgij# 

2750 WeO 71 <+ S*

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

uždaryta, 
»!.• WA 5-3CQ9

Dk VYT TAURAS
GYDVTO.IAS CHIRURGAS

^ndrr r>r«ktik* MOTERŲ lįgc
7659 WFST 59th STREET 

Ta!.. P J? t 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 

pasai susitarimą

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 

RezicL telef.: Glbson 8-6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6195.

-a P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba koioms 
(Arch Supports) ir t t.

Vai.: 9_ 4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629

Telef.: PRospeet 6-5084

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

GUŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS G1L1NYČIA 
2443 WEST 63ro STREET 

rslefonal; PR ž-0833 Ir PR »-0«H

^FRKRAUSTYMAI

MOVING
| leidimai — Pilna apdraudt 

ŽEMA KAINA
R. i E R Ė N A S

|2047 W. 67th PI. WAibrook 5-3063

,■ M 0 V I N G '
Apdraustas perkraustymas^ 

ii įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
TeL; F Rentier 6-1882

Naujojoj Zelandijoj
Naujosios Zelandijos Lietuvių 

Bendruomenės Krašto Valdyba, 
kuriai pirmininkauja Česlovas 
Liutikas, birželio mėn. plačiai 
paskleidė savo informacinį raš
tą, kuriame suminėti šių metų 
visi žymieji įvykiai okupuotoje 
Lietuvoje (17,000 katalikų me
morandumas Leonidui Brežne
vui, peticija J. T. gen. sekr. Kurt 
Waldheimui, rusifikacija, Romo 
Kalantos susigedisimas, riaušės 
Kaune ir kt.).

Į tai savo laišku gražiai atsi
liepė Wellingtono Archivysku- 
pas (kardinolas Peter), ir Pa
sauliečių Katalikų Koordinaci
nis Komitetas. Tas komitetas su 
savo aplinkraščiu išsiuntinėjo 
memorandumo ir peticijos teks
tus visiems savo nariams ir pa
ragino juos rašyti protestus So
vietų Sąjungos atstovybei Wel- 
lingtone ir laiškus Jungtinėms 
Tautoms.

Protesto laiškuose suminėti — 
lietuvių iškelti genocidiniai bei 
Žmogaus Teisėms nusikaltimai 
ir religijos persekiojimai sovietų 
okupuotoje Lietuvoje. (E)

ti už “priešvalstybinę veiklą, va
gystes (pavogę rašomąja maši
nėlę) ir sionistinių atsišaukimų 
platinimą.

Ateiviai papasakojo, kad žy
dai sovietų kalėjimuose turi kęs
ti dėl didėjančio antisemitizmo 
iš kalėjimo sargų, kalėjimo val
dininkų ir net iš pačių kalinių 
pusės. Jiedu buvę uždaryti Pot- 
mos kacete.

_____

Hon. JOHN T. ZURIS
Gyveno Marquette Parke

Mirė 1972 m. spalio mėn. 7 dieną, 2:14 vai. ryto, sulaukęs 74 me
tų amžiaus. Gimęs Pittston, Pennsylvania.

Paliko nuliūdę: žmona Helen, pagal tėvus Norkus, sesuo Frances 
Sinkus, jos vyras John, trys broliai — Algirdas, Gediminas, jo žmo
na Stasė, Viktoras, jo žmona Winifred ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų.

Priklausė Dariaus-Girėno Amerikos Legiono Postui 271, 40 & 8 
Klubui, Knights of Lithuania Seniog Group, Chapter 26, Lithuanian 
Chamber of Commerce, Kardinai Mundelein, Knights of Columbus 
3024, La Salle General Assembly, Chicago & Illinois State Bare Assc., 
Chicago Police Benevalent Assoc., ALT organizacijai ir kt.

Pašarvotas J. F. Eudeikio koplyčioje, 4330 So. California Ave.
Antradieni, spalio 10 dieną 9:45 vaL ryto bus lydimas iš koply

čios į Nekalto prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojamas šeimos sklype.

Visi a. a. John T. Zurio giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai . 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patarnavimą 

atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sesuo, broliai ir kiti giminės.

Laidotuvių Direktoriai Geraldas F. Daimid ir Dovydas F. Gaidas. 
Tel. 523-0440.

ir

pastatė

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI
innAJUAJA RIFAI A BIPTIAIIyt t P W w 1 Ir IM O LlIPreA KLIIINi IIIr&IIII

aro pus priiy-
Mf smelie*

Viltis, statyta ant Viešpaties Jėzaus, o neparemta darbais, prilygsta 
n,an?.ul stetyxani ant smėlio. ateis, ir užeis didį# ir tu
rinčiam toki< viltį b ui blogiau, negu tam, kuris visai neturi vUtHa, Tada 
toksai žmogų# pamatys, kad prisigavo save, manydamas, kad turės dalybą 
Karalystėje. Priešingai tie, kurie stato savo vilties namą paklusnumu, 
garbindamį Dieva savo Širdimis ir lūpoiTr>is, o darbais paresadaml savo ti
kėjimą, kuriy vaUial liūdija jų draugystei su Dievu, tokie pereis visokias 
gyvenimo audras, bet nebus pajudinti, nei negrius, nes jie turi tikrą 
pamatą-

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kri» 
taus bažnyčia. I visus žiuoa svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia". Ją nemokamai gatnofę, jei 
parašysite tokiu adresu: Mr. F. Zavist, 3715 West 66th Street. Chicago, 
Illinois 60629.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SŪNUS

2533 W. 71st
Telef.: GRovehill

HOME
Street

6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE.

V

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is W0PA, 
1490 kiL A. M-

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma-; 
dienio iki penktadienio 11—12 
v ai .ryto. — .šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

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

CHICAGO, ILL. 60629

• Dezertyrai, pabėgusieji iš 
JAV-bių j Kanadą, ten agituoja 
šūkiu “McGovern i prezidentus”, 
kadangi šis yra žadėjęs amnesti
ją visiems pabėgusiems nuo ka
rinės prievolės dezertyrams.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Utenos Apskrities klubo mėnesi
nis susirinkimas įvyks antradienį, 
spalio 10 d., 7:00 vai. vak., Hollywood 
salėje, 2417 W. 43rd St. Nariai pra
šomi atsilankyti — yra daug reikalų 
aptarti. Po susirinkimo bus vaišės.

Klubo Valdyba

THERESA I. PACEWICZ

I
Mirė 1972 m. spalio mėn. 7 d., 1:10 vai. ryto, sulaukusi pusės 
amžiaus. Gimusi Chicago, Illinois.
Paliko nuliūdę: seserėčios — Irena Czajkowski, jos vyras Joseph, 

Jennie Jankun, Carol Keating, jos vyras Kenneth, artimi draugai 
— Daniel Vise ir Loraine Beczak, bei kiti giminės, draugai 
žįstami.

Priklausė Dzvoon Zygmunt draugijos 1979 skyriui.

Sekmadienį, 5 vai. popiet kūnas pašarvotas Wolniak 
čioje, 4604 So. Wolcott Ave.

Antradienį, spalio 10 dieną 9:30 vai. ryto bus lydima iš 
čios į Sacred Heart parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojama Resurection kapinėse.Visi a. a. Theresa I. Pacewicz giminės, draugai ir pažįstami nuo

širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Seserėčios, giminės, draugai.

ir pa-

koply-

koply-

Laidotuvių Direktorius Wolniak. Tel. LA 3-1313.

Metine Mirties Sukaktis

LEO ZENKUS
Gyvenęs 6742 So. Oakley Ave.

Mirė 1971 metų spalio mėn. 9 dieną sulaukęs 72 metų amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje.

Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Paliko nuliūdę: dvi seserys — Elizabeth Zuk, jos vyras Karol ir 

Kazimiera Zelvis, sesers sūnus Vytas Stanynas ir kiti giminės, drau
gai bei pažįstami.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmirsime. Tu pas 
mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime.

' JONAS DRAUGIALIS
Gyv. 1701 No. Pulaski Rd.

Mirė 1972 m. spalio mėn. 6 dieną, 9:00 vai. ryto, sulaukęs 81 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Suvalkų apskr.

Amerikoje išgyveno apie 60 metų.
Paliko nuliūdę: žmona Elzbieta (Stankūnaitė), podukra Aldona 

Kain, žentas John Kain, anūkas John Kain ir kiti giminės, draugai bei 
pažįstami.

Lietuvoje liko du broliai — Petras ir Antanas bei jų šeimos.
Priklausė Lietuvių Raudonosios Rožės klubui Cicero, Humboldt 

Parko Lietuvių klubui ir Žagarės klubui.
Kūnas pašarvotas Moeller - Halleman laidotuvių koplyčioje, 4138 

West North Avenue.
Antradienį, spalio 10 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš koply

čios į Lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a. Jono Draugialio giminės, draugai ir pažįstami nuošir

džiai' kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, podukra, giminės.

Laidotuvių Direktorius Povilas J. Ridikas. Tel. 927-1911.

IĮ Metų Mirties Sukaktis

SOPHIE BARČUS
Pagal tėvus Laurinavk’įūtė

Gyveno 7159 South Maplewood Avenue

Mūsų mylima motina ir senelė 
mirė 1961 metų spalio mėn. 9 d, 
2:50 vai. ryto, sulaukusi 63 metų 
amžiaus.

Gimusi Lietuvoje. Kilo iš Šiau
lių apskr.. Užvenčio miesto.

Amerikoje išgyveno 57 metus.
Paliko giliai nuliūdusius: duk

terį Aldoną Daukus, žentą Felik
są, anūkę Sophie, anūkus Terry ir 
Michael, broli Chester Lawrence, 
brolienę Elizabeth ir jų šeimą, 
brolienę Constance Lawrence, jos 
sūnų William Jr„ brolvaikius — 
Anthony Steeples su šeima, Va
leria Sebastian su šeima ir velio
nės a. a. Susan Lytie šeimą, kitus 
gimines, draugus ir pažįstamus.

Lietuvoje paliko teta Ona Lau- 
rinavičiūtė ir pusbrolis Tomas 
Laurinavičius su šeima.

Velionė priklausė SLA 308-tai Moterų kuopai, Amerikos Legiono 
271 Dariaus ir Girėno posto moterų pagelbiniam vienetui ir Čikagos 
Lietuvių Moterų Klubui

Mūsų brangiajai motinai ir senelei pagerbti š. m. spalio mėn. 9 
dieną 8:00 vai. buvo atnašaujamos šv. gedulo mišios Tėvų Jėzuitų ko
plyčioje.

\ Mes Tavęs, Mūsų Brangioji, niekuomet neužmiršime. Tu pas mus 
jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. Te
būnie Tau lengva ši šventa žemelė.

šią vienuolikos metų mirties sukaktį liūdnai pamini

DUKTĖ, ŽENTAS, ANŪKAI, BROLIAI |R KITI GIMINĖSBIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
■NAUJIENOSE’’. — TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

■ -----------------

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA I

t LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI;
Chicagos
Lietuvių
I^aidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVl 
MAS DIENA 
IR NAKTĮ

TUR’ME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. l.HUANItA AVENUE. I'hone Y Yrus 7-340) 
--------------------------------------------------------------------------- I

BUTKUS-VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Hl. Phone: OLympic 2-100*

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAN1CA AVE, Tel.: YAros 7-1111 
---------------------------------------------------------- ----------------------

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
I 3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
✓ ——— * .. ......................................................................................—......................... sr---------------------------------------- ------- -------------
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Mirė maj. K. Liaudanskas HELP WANTED — MALE 
Darbininkę Reikia

Majoras Kostas Liaudanskas

Prieš keletą mėnesių Los 
Angeles ramovėnai savo buvu
siam ilgamečiai pirmininkui 
majorui Kostui Liaudanskui 
buvo surengę pagerbimą.

Šiandien jo jau nėra mūsų 
tarpe. Jis iškeliavo amžinybėn. 
Jo netekę liūdi ne tik jo šeima, 
bet ir visi lietuviai. Jis losan- 
gelieėiams buvo žinomas kaip 
didelis patriotas ir visuomeni
ninkas: buvo L. B. Vakarų 
apyg. pirmininkas, ALT Los 
Angeles skyriaus valdyboje. Jo 
pastangomis buvo Įkurta LB., 
ramovėnai, birutietės ir Lietu-

. visomis geromič ypatybėmis i Lietuvos istorija, kraštotyra, et- 
i pasiliks musų atminime kaip j nografija. Neužsiguli nuotykių 
šviesi asmenybė. | knygos, vadinami “detektyvai”.

Puoselėti lietuviškumą ir vi-‘Tų knygynų, superkančių kny
gišką atsidavimą savo tautie-1kas, darbuotojai anksčiau nema- 
jčiams, tai buvo jo gyvenimui metų yra dirbę leidyklose, bi- 
; prasmė ir tikslas. Jo atlikti dm - i bliotekose. Klijentai, bendrai, 
bai tebūna pavyzdžiu ne tik Jarą neblogą įspūdį tai, pagal 

■mums, bet ir ateinančioms kai- ’Dambrauską, įdomūs, kultūrin
toms, kaip reikia dirbti ir au-p* ir įlavinę žmonės. (E)

\ elionis sielojosi dėl tėvy-l 
nės nelaimės ir kiekviena pro-j 
ga ją prisimindavo. Jis tikėjo
si sulaukti jos laisvės, bet de
ja, nesulaukė

A Igirdas Budreckas

TRUMPAI

STATIONARY ENGINEER 
Licensed oil and gas burners. 

Steady year round work.
Pension. All Benefits.

Apply:
MUSEUM OF SCIENCE AND 

INDUSTRY 
57th & South Lake Shore Drive 

Mr. Laudan — MU 4-1414

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

vių Tautiniai Namai. Tai 
vo didi, darbšti ir 
atsidavusi asmenybė.

Žmogų Įvertiname dažniau
siai tada, kai jo netenkame. 
Štai keletą būdingesnių bruo
žų, apibūdinančių velionio as
menybe.

Velionis visad buvo didelis 
optimistas. Jis nemėgo bet ko
kios reklamos ir visad buvo 
kuklus. Savo kukliu gyvenimu 
ir mokėjimu su visais gražiai 
sugyventi buvo visų gerbiamas 
ir mėgiamas. Tai buvo didžios 
inteligencijos žmogus, tad su

bu- 
lietuvvbei

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 jį 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

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS ,

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Hgu metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 6-920!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- i „...L..—---------- ----------------- „m.—... .. .įJUĮĮMĮŲj ........ I

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagletės įspūdžiai oku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykiu 

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

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

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK V y- 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija 
211 psl. Kaina $3.0G. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608
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Praeitą trečiadienį, sp. < 
!d. vakarą, Antanas Smetona de 
j bi utavo Cleveland© Muziko:
Instituto Kalas salėje. Jis gro 

Gelbėti Simą Kudirka"Api>«SSional«”
v i, ‘Šopeno balade, Sumano fanta

Vargais negalais pabėgęs išjzijas ir Usto rapsodijas. Jau 
pavergtos Lietuvos adv. Butkus,-nas muzikas labai gražiai pa 
pasiekęs Chicaga pasakė spaudai, grojo.
kad apie Simo Kudirkos teismą r , t . , .
visa Lietuva gerai žinojo. “Jo . l(Hl UU ū. ien^ ^uvc 
padėtis yra labai sunki. PagaliPain*nėta Konstantino Andri- 
tvarką jis bausmę turėjo atlik- dviejų metų mirties su- 
ti Lietuvoje, bet buvo išvežtasNaktis. bet Naujienose atspaus- 
į Busijos gilumą. Reikia labai 
abejoti, kad jis išliktų gyvas...” 

•Montrealyje leidžiamoje “Ne
priklausomoje Lietuvoje” N r.
2014 apie Kudirką be kt. rašo
ma:

“Prof. Jonas Genys aprašyda
mas Miami Beach respublikonų 
konvencijos įspūdžius, pažymė
jo, kad susisiekimo d-to skr. J. 
Volpė pasimeldė prieš Simo Ku
dirkos paveikslą ir apsiverkė. 
Norėtume paklausti p. Volpe, kur 
jis buvo kai S. Kudirką rusai 
sumušę įsivarė į laivą, kai jis 8 
valandas buvo Amerikos laive. 
Juk niekad nėra vėlu šią skau
džią klaidą atitaisyti: spausti 
prez. Niksoną, kad jis ištrauk
tų iš lagerio kenčiantį Kudirką, 
juk p. Volpe kaip tik yra jo de
šinė ranka”.

okupuotoj Lietuvoj
Vilniuj ir Kaune veikia du vie

ninteliai Lietuvoje antikvariatai. 
Abu dirba sunkiose sąlygose ir 
toli atsilieka nuo tokių Lat
vijoje ar Estijoje. Tokios Įs
taigos Vilniuje vedėjas Eugeni
jus Dambrauskas “Lit. ir Me
no” savaitraštyje aiškino, kad 
dažni svečiai antikvariate, tai 
mokslininkai, menininkai ir šiaip 
literatūros mėgėjai. Užsuka 
sidairyti ir turistai.

Esą, greičiausia išperka, 
puliariausia literatūra, tai
klasikų rinktiniai raštai, meno 
leidiniai, žmonės labai domisi

Įdinta "vienerių”. Taisome klai
dų atsiprašome liūdinčią žmo
ną.

— I)r. Daužvardžio mirties 
metinių minėjimo reikalais in
formacijų galima gauti pas 
Chicagos ALT pirm. M. Prane
vičių nuo 8 vai. vakaro kasdien 
tel. 735 — 7107 ir pas Chicagos 
Altos vicepirmin. kun. Stasį vi
są dieną pirmadieniais ir ket
virtadieniais tel. FR 6 — 3900

Chicagos A. L. Taryba

— Ignas Serapinas, Skautų 
organizacijos ir visuomenės 
veikėjas, taip pat lietuviškos 
spaudos bendradarbis, išrink
tas Pedagoginio Lituanistikos 
instituto Neakivaizdinio sky
riaus direktorium, o lektorius 
Vytautas Narutis — vicedirek
torium. Į tą skyrių registruo
tis galima bet kada. Adresas: 
5620 So. Claremont Ave., Chi
cago, Ill. 60636. PLI Akivaizdi-

pa-

po-

ĮSIGYKITE

Amžinus dėsnius lietuvių tautos 
gyvybei išlaikyti. Kaina SI.00

Rašykite ir pinigus siųskite tokiu 
adresu:

Mr. M. AUKŠTUOLIS
4 Elizabeth Ave., Springdale, 

Conn. 06907

REIKALINGAS VYRAS 
DIRBTI PRIE SUDEDAMŲ 

BILIJARDO STALŲ. 
Daug viršvalandžiu. 

ARMAC ENTERPRISES 
(Netoli Ashland) 

Tel. 847-1012. 
Kalbėti su ZYGMUNT.

LATHE OPERATORS
Small Machine Shop needs experien
ced men with own tools and can do 
own set-ups. This is a permanent 
job. Age not a factor. Many Com

pany benefits.
O X E Q U I P

HEALTH INDUSTRIES
8335 So. Halsted St.

HU 3-3800

HELP WANTED — MALE 
GRINDERS — CENTERLESS 

EXPERIENCED OR TRAINEES 
Plenty of overtime. 

Top wages for top men. 
Call JOE: 298-2300 

BANNER SERVICE CO.
DESPLAINES

APPRENTICE ELECTRICIAN 
To assist Certified electrician in 

large job plaiting shop.
45 Hours week.

Call WALKER SZRAMEK 
632-4400

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Rvikia

STRONG, DEPENDABLE WOMAN 
PLAIN COOKING 

wanted for general house keeping 
Apt. North Shore in Summer. Ari
zona, in Winter. Own room, bath. 

Both places. 
Some English necessary. 

(312) 251-1144

RENTING IN GENERAL
Nuomos

PASKOI.OS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSLMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDLMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

2
2
4
3
4
4
3

68
56
56
64
69

ir Claremont. $16,000.
* Troy. §19.900.
ir Mozart. §22,000.
ir Campbell. §20,500.
ir Lawndale. §27,500.

67 ir Pulaski. §30,000. 
liuksus, 72 ir California.

ir

2 po 4.

VIENAI ŠEIMAI NAMAI
3 MIEGAMŲJŲ, 39-ta ir Rockwell. 
.0,000.

MIEG.,
MIEG.,
MIEG.,
MIEG.,
MIEG.,
MIEG.,
MIEG.,

5,000.
2 BUTŲ MURINTAI

43 ir KEDZIE, 2 po 5 kamb. §26,000.
43 ir T AIMAN, 2x5 plius 2 kamb. 

’3 500
46 ir’ MAPLEWOOD,
16,500.
54 ir RICHMOND, 2 po 6. §28,000
66 ir KILPATRICK, 4 ir 3. $33,500.
64 ir CENTRAL, 5 ir 3. $27,500.

ir HOMAN, 2 po 5 plius 3. —64
51,500.

65 ir FAIRFIELD, 2 po 6. $47,500.
71 ir KEDZIE, 2 po 5%, plius 3. 

51,500.
Jutų nuomavimas. Įvairūs raudimai.

BALYS BUDRAITIS

SUD’S REAL ESTATE
369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEL. — 254-5551

o L. B. Vidurio Vakarų Apy
gardos rengiamas Čiurlionio 
Ansamblio KONCERTAS įvyks 
š. m. spalio mėn. 21 d. 7 vai. 
p. p. Marijos aukštesniosios mo
kyklos salėje. -Bilietai į kon
certą gaunami' Marginiuose, 
251 f W. 69 St., Chicaga, III. 
60629, ir Į ansamblio priėmimo 
vakarienę Pakšto salėje, telefo
nu PR 6-3186. Visuomenė kvie
čiama dalyvauti Įsigyjant bilie
tus iš anksto. (Pr).

— Jei norite pirkti televiziją, 
radiją, magnetofoną — eikite 
ten, kur galite gauti patarimą 
žmogaus, žinančio tuos apara
tus iš lauko ir iš vidaus. Ver
tingą patarimą galite gauti tik 
pas specialistą, kuris tuos apa
ratus netik parduoda, bet ir 
taiso. Toks specialistas lietuvis 
Čikagoje yra Gradinskas, 2512 
W. 47th St. Tel. FR 6-1998.

(Pr).

Los Angeles muziejuje buvo rodomi seniau gaminti filmai, kuriuos 
režisavo George Cukor. Ta proga muziejuje susitiko j»u subrendu
sios gražuolės Ava Gardner ir Myrna Loy (dešinėje). Viduryje stovi 

Doddy McWowell, vaidindavęs vaikus.

AVAILABLE NOW
10311 So. MASON

DELUX APARTMENTS
* 2 Bedrooms
8 Balcony
8 Carpeting
® All electric heat
8 Air conditioning.
233-0036 785-5424

BOLING BROOK
V. A. FINANCING AVAILABLE 

bedroom ranch, country kitchen, 
rpeting. drapes. Fence. Aproxi- 
ately 10 minutes to Burlington 

transportation. $21.300.
BELAIR REALTY

BOLING BROOK COMMONS 
739-0202

5 LARGE LIGHT ROOMS
2nd Floor Carpeted Heated. Newly 
decorated. Tile ba+h. enclosed slee

ping porch. Adults, no pets.
S175 per month.

Good transportation shopping. 
Vicinity of Aust;n Chicago Ave. 

Tel. 379-3211

nio skyriaus direktorium iš
rinktas pedagogas Aleksandras 
Dundulis, vicedirektorium — 
lektorius Romas Kinka.

— Anatolijaus Kairio dramą 
“Žmogus ir tiltas” ruošia pir
majam scenos pastatymui Cle- 
velando teatro sambūris “Vai
dila”.

— Jaunimo Kongreso Petici
jos blankai yra gaunami pas ko
misijos pirm. Antaną Kizlaus- 
ką, 2100 So. 49 Ct.. Cicero, III. 
60650. Peticija bus Įteikta Jung
tinėms Tautoms Lietuvos lais
vės ir lietuvių priespaudos rei
kalu. Parašus rinkti kviečiami 
visi lietuviai.

— Field Muziejus, 12th St. ir 
Lake Shore Dr. . rodys filmą 
“The Sea in your Future” apie 
jūrų gelmes bei atliktus vande
nynų tyrimus spalio 14 d. 2:30 
vai. po pietų. Filmo vaizdai bus 
papildomi aiškinimais.

A- & L. INSURANCE k RIALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 Se. ASHLAND AVI 

LA 34775 ’
(Currency Exchange ištaigoj)
Plgūt iut*mobllty draudimai. _ _________________________ j

TERRA
Br»n?«nyb±t, Laikrodžiai, Dovanot 

vliomt progom<.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660
------- ----------- —------------------------ --------------

v-"*". 1 1.O.-.,,, , —...Mt maw—,.

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
T«>*oml »uto motor«l, rrabdžial, 

tun^-up, [r f. f.
024 So. CALIFORNIA AVI.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-nV
------------- --------------------——■ . ....-------------- , ,1IL.... , ---------------

BOLING BROOK
ed ranch 5 bedrooms. 2 baths, 2% 
heated garage. Full finished 

basement. Corner lot.
$34,000.

BELAIR REALTY
BOLING BROOK COMMONS 

739-0202

ŽINGSNIS Į GEROVĘ
l1/^ AUKŠTO 2 butų mūras, 

dernūs 5% kamb. 1-me aukšte 
kamb. butas 2-me aukšte. Du 
mai, gazu šildymas, garažas, 
gatvė arti Western ir Marquette 
autobuso. $21,700.

6 KAMBARIŲ graži mūro reziden
cija arti 72-ros ir Kedzie. Platus lo
tas. Garažas. Iškelti vamzdžiai. Alum, 
langai. Ceramic vonia ir atskiras toi- 
letas. Privatus saulėtas balkonas. Sa
vininkas greit- apleis puikų namą už 
§23,600

MODERNIAI pertvarkytas 2 butų 
po 6 kambarius mūro namas arti Mar
quette Rd. ir Kedzie. Naujas gazo šil
dymas. Mūro garažas. Platus lotas. 
Vertas jūsų sprendimo. — §30,500.

13 BUTŲ* MŪRO NAMAS. Puikūs 
butai duoda §20,000 nuomos. Naujas 
gazo šildymas. Sausas beismantas. 
Kaina 6 metų pajamos.

RIMTAI PONIAI gyventi prie bran
gaus parko. Tai naujas objektas per- 
rimti grožio salioną iš gerų rankų. 
Stilingas 2 aukštų mūras — pirmam 
aukšte liuksus beauty shop, vonia ir 
du kambariai, o antrame aukšte puoš
nus butas gyventi. S37.000.

MODERNUS NAUJAS 2 butų mū
ras Marquette Parke. 2 auto garažas. 
Ceramic vonios. Apsaugotas beisman
tas. 3 gazu šildymai. Alum, langai. 
Tuoi galima matvti. $36.300,

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke prie mokyklos. Kaina 
rimtam pardavimui.

8 KAMBARIŲ 1% aukšto 16 metų 
mūras. 2 vonios. Įrengtas beisman
tas. Garažas. Arti 83-čios ir Kedzie. 
$32.000.

2 AUKŠTU 2 BUTŲ NAMAS, pla
tus lotas. Garažas. Arti mūsų. — 
$22.000.

10 BUTU MŪRAS, apie $15.000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73.500.

Valdis Real Estate '1 '. *
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

Mo
ir 4 
įėji- 

rami 
Rd.

INKAS PARDUODA 6 
prie 67-tos ir California 

$12.500 oaiamu.
Tel. 776-7772.

Butų 
Avė.

WILLOW SPRINGS
bedroom raised ranch. Fireplace, 
jsement. Modern farm type kitchen, 
sated garage. Bam with loft studio.

City water and sewers.

ARNOLD REALTY
312 — 839-1456

WILLOW SPRINGS, ILL.

LAIKRODŽIAI |R BRANGENYBtS 
Pardavimas ir Taisymas 

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

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 1065 Archer 
Chicago, III. 6«63X Tol. YA 7-59M

Reel Notary Public
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tai. 2i4-745< 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitoki blankai.

HWt INSTANCE
Call: Frank Zapoli*

GA 4-8654
(Moan?

. G. AUTO REBLMLDERS
i automobiliai išlyginami ir nuda 
ni. Darbas atliekamas sąžiningai 
gerai, prityrusią darbininku. Kai

nos nebrangios.
18-24 W. 63rd StrMt, Chicago, III. 

TEL. — 776-5888
Anketas Garbeilauaicat, uv,

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet
te Parke. §21,900.

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. S67,500.

4 BUTŲ MŪRAS. Modernios vo
nios, spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai, 3 automobilių gara
žas. Tik S52,OOC.

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

GRAŽUS 2 BUTŲ MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
to garažas. $36,500. _

11 BUTŲ 7 metų mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa
jamų apie S23.000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

1% AUKŠTO 6 ir 3 kambarių 20 
metu modernus ant 33' sklypo. Idealu 
giminingoms šeimoms.

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

MŪRINIS BUNGALOW 5 kamba- 
Centralinis oro 

__ ____  Dideli kamba
riai, naujai išdažytu 64-ta ir Sacra
mento. — 24.500.

5 KAMBARIŲ — 3 miegami, 10 
metų. Labai gražiai įrengtas skie
pas. Garažas. Gražiai aptvertas ir 
apsodintas. Namas kaip pasaka. 69-ta 
u- Bell. S25.500.

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

TEL. 436-7878

rių — 2 miegami.
šildymas. Garažas.

cnento. — 24,500.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visu rūšią namo ap
šildymo pečius, air-conditioning, van
dens boilerius ir stogu rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609. Tel.: VI 7-3447

DŪL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogą dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai. 
Veltui įkainavimas. Skambinkite dabar

AL BELEAKUS. TEL. 23ĄB656




