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I SVARU PAREIGAS
ČIKAGOS MERO DALEY PROKLAMACIJA

ČIKAGA___Čikagos meras Fichard J. Daley Pavergtų Tautų
savaitės proga paskelbė šitokią proklamaciją:

“WHEREAS, the imperialistic policies of Russian Communists 
have led, through direct and indirect aggression, to the subjung- 
tion and enslavement of the peoples of Poland, Hungary, Lithua- 

. nia, Ukraine, Czecho-Slovakia, Latvia, Estonia, White Ruthenia, 
Rumania, East Germany, Bulgaria, Mainland China, Armenia, 
Azerbaijan, Georgia, North Korea, Albania, Idel-Ural, Serbia, 
Croatia, Slovenia, Tibet, Cossackia, Turkestan, Slovakia, North 
Viet Nam, Cuba and others, and

WHEREAS, the Congress of 
the United States by unanimous 
vote- passed Public Law 86-90 
establishing the third week in 
July each year as Captive Na
tions Week and inviting the 
people of the United States to 
observe this week with appro
priate prayers, ceremonies and 
activities expressing their sim- 
pathy with and support for the 
just aspirations of captive peo
ples for freedom and indepen
dence; and

WHEREAS, the City of Chi
cago, is closely , linked-to these 
captive nations through the 
bonds of family, since number
ed among the people of Chica
go are hundreds of thousands 
of our citizens -who, through na
tivity or ancestry, treasure the 
heritage which' is theirs; and

WHEREAS, these nations 
have been made captive by the 
imperialistic, aggressive and 
heartless policies of commu- 

. nism; and
WHEREAS, the peoples of 

these communist-dominated na
tions have been deprived of their 
national independence and their 
individual liberties’; and

'■ ' WHEREAS; it is appropriate 
and proper to demonstrate to 

''- the peoples' Of-the captive na- 
tiohs the support of -the people 
of the City of Chicago for their 
just aspirations for freedom and 
national independence; and 
š 'WHEREAS, the people'of Chi
cago, as do .all the people of the 
United Statės, want for the 
people of the world the same 
freedom and justice which is 

■theirs: .-a...
"NOW, THEREFORE, I, Ri- 

A chard J. Daley, Mayor of the 
' "City of Chicago, do .hereby pro- 

■ claim July 12'through - July 17 
as Captive Nations week in Chi
cago. ’ ' ’

• I urge• the people- of Chicago 
to-join in the programs arrang-

' ed- for the observance of this 
occasion and especially encourge 
everyone to concretely demons
trate their interest in the im
prisoned people of the captive 
nations :by their attendance at 
or participation < in the parade 
to be held on State Street on 

’ Saturday afternoon, July 17 at 
12 Noon.

Dated this twenty-eighth day 
of-June, A. D., 1971.
’aW A___~ '------- ■

.Egiptas atideda 
-karaliaus vizitą

• r L * ’ r :

. . KAIRAS. — Naujos kovos 
tarp Jordano kariuomenės ir pa- 
lestiniečių partizanų vėl atšal
dė Egipto-Jordano santykius. 
Kartu tas atšalimas pakenks pla- 
mųųjamai arabų valstybių gal- 

,'lyų konferencijai.
Karalius Husseinas, kuris 

Egipte nebuvo nuo prezidento 
•’ Nasserio laidotuvių, planavo ap

lankyti prezidentą Sadatą. Egip- 
<.to vyriausybė pranešė Jordanui, 
kad karaliaus vizitas turėtų bū
ti atidėtas." - -

IS VISO PASAULIO

LONDONAS. — Ugandos nau
jas prezidentas Amin ieško pirk
ti ginklų. Jis lankėsi Izraelyje, 
kuris jam žadėjo 1 milijoną dol. 
ir instruktorių lakūnams pamo
kyti. Iš Britanijos Amin nori 
gauti pinigų.

LOUISVILLE. _ Senelių na
mų slaugė buvo paskelbta hero
je, nes ji gelbėjo iš užsidegusio 
namo senelius. Dabar ji teisme 
kaltinama, kad ji pati tuos na
mus padegė. Gaisre prieš 6 mėn. 
žuvo 10 senelių.

SAN FRANCISCO. — Grupė 
24 Amerikos rašytojų prašo 
Šveicariją duoti politinę globą 
narkotikų vartotojui ir jų pro
pagandistui Timothy Leary. Jis 
pabėgo iš Kalifornijos kalėjimo. 
Leary yra parašęs kelias kny
gas, kuriose jis giria LSD nau
da. 
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SAIGONAS. — Prezidentas 
Thieu pareiškė neatsakysiąs į 

'viceprezidento Ky kaltinimus, 
nes iš'to ginčo naudos turėtų tik 
komunistai; 1
I HARLINGEN. — Texas vals
tijoje ligoninėse guli 34 asme
nys, apsikrėtę arklių miego li
gos bacilomis, kurias platina uo
dai. Tūkstančiai arklių nudvė- 
sė Meksikoj, iš kur ta liga at
ėjo Į Texas. Manoma, kad teks 
sunaikinti apie 2,000 arklių ir 
mulų.

SAIGONAS.— Pietų Vietna
me 60 sunkiųjų žemės valymo 
traktorių, saugomų tankų ir šar
vuočių, pradėjo valyti “Gelzinį 
Trikampį”, anksčiau ilgai komu
nistų valdytą džiunglių tvirtovę.

■ CAMAGUEY. — Kubos dik
tatorius Castro mėgsta ilgai kal
bėti. Cukraus derliaus šventėje 
jis pastebėjo,, kad diena labai 
karšta ir daug žmonių nuo karš
čio apalpo, todėl jis pareiškė 
ilgai nekalbėsiąs. Tikrai, šį kar
tą jo kalba truko “tik” valandą 
ir 42 minutes. ...

Siūlo nesiginkluoti, 
nepykinti sovietu 
WASHINGTONAS. — Sen.

H. Humphrey, buvęs viceprezi
dentas, pasiūlė senato užsienio 
reikalų komitete, kad Amerika 
ir Sovietų Sąjunga" sustabdytų 
atominių ginklų statybą, kol 
vyksta derybos dėl jų apribo
jimo. Humphrey siūlė neduoti 
pinigų Amerikos naujų, daugia
galvių raketų gamybai, padedant 
tas lėšas į atskirą fondą. Iš to 
fondo lėšos išimti galėtų tik 
prezidentas bendrai su kongre
su.

Senatorius tvirtino, jog bus 
sunkiau su rusais susitarti, jei 
Amerika gamins naujus gink
lus. Jei Amerika bandys derė
tis iš stiprių pozicijų, kaip pata
ria Pentagonas, tai ji gali su
silaukti iš sovietų kietumo ir už
sispyrimo. ■' ■

Saigono mieste karo metu padidėjo gyventoju skaičius ir buvo pristatyta daug vargingu, s kur* 
džiy nameliu. Karo įtaką mieste gatvėse rodo ir kariniai automobiliai. Anksčiau Saigonas bū

davo vadinamas Orient© Perlu ir Azijos Paryžiumi.

Paskirtas 6 valstijų regiono vicedirektorium
ČIKAGA. — Trečiadienį Čikagos lietuvius pasiekė maloni 

žinia, kurią vakar paskelbė visi didieji Čikagos laikraščiai, kad 
Valdas Adamkus, kuris beveik dvejis metus išbuvo Cincinati, 
Ohio, kur ėjo vandens apsaugos Įstaigos regiono direktoriaus 
pareigas, sugrįžta į Čikagą. Adamkus buvo paaukštintas parei
gose ir paskirtas Aplinkos Apsaugos Agentūros (EPĄ — Envir
onmental Protection Agency) penktojo regiono viceadministra- 
torium. ' ' -

APOLLO 15 PASIRENGĘS SKRIDIMUI
Astronautai išbus mėnulyje 67 valandas

CAPE KENNEDY. — Apollo 15 erdvėlaivis ir jo Įgula pa
baigė visus tikrinimus ir yra pasirengę kelionei į mėnulį, kuri 
prasidės pirmadienį, liepos 26 d. Tai jau bus ketvirtasis Amerikos 
nusileidimas ant mėnulio. Misijai vadovauja pulkininkas David 
Scott, jau skridęs į erdves Gemini ir Apollo programose. Kiti du: 
pulk. James Irwin ir majoras Alfred Worden i erdvę skrenda 
pirmą sykį. Majoras Worden nenusileis mėnulyje, bet skries 
orbitoje apie jį darydamas mėnulio fotografijas.

šios kelionės uždavinys nusi
leisti kalnuotoje mėnulio vieto
je,, nusileidimas numatomas lie
pos 30 d. Du astronautai praleis 
mėnulyje ilgesnį laiką, negu 
ankstyvesnėse kelionėse. Jie 
padarys, tris ekskursijas po mė
nulį, ir užtruks jose 20 valandų. 
Pirmą kartą bus panaudotas 
elektra varomas automobiliukas, 
kuris padės astronautams nu
keliauti nuo erdvėlaivio net še
šias mylias. Bus apžiūrėtas 113 
kvadratinių mylių mėnulio pa
viršiaus plotas Mėnulyje bus pa
likta jau trečia mokslinių apara
tų stotis- Apollo 12 ir 14 nu
vežti aparatai vis dar siunčia į 
žemę žinias.

Pirma kartą astronautai nu
veš- į mėnulio orbitą ir mėnulio 
palydovą, kuris bus išmestas or
bitoje, 70 mylių nuo mėnulio pa
viršiaus. šios kelionės nusileidi
mo laivas pavadintas Falcon var
du. Jis nusileis mėnulio kalnų, 
vadinamu Apeninų, papėdėje. 
Tie kalnai, spėjama, yra iki 15,- 
000 pėdų aukščio. Mokslininkai 
galvoja, kad kalnų papėdėje bus 
galima rasti kitokios rūšies ak
menų, negu kitose mėnulio vie
tose.' Kartu, nusileidimas gali 
būti pavojingesnis, nes toje vie
toje yra pilna akmenų ir olų. Ten 
pat, netoli numatytos nusileidi
mo vietos yra didelis plyšys, va
dinamas Hadley Rille. Jis esąs 
1,200 pėdų gilumo. Astronautai 
kelis kart bandys pažiūrėti į tar
peklio gilumą, kada saulė bus 
aukštai, ir bandys pamatyti, kas 
jame yra. Kai kurie mokslinin
kai tiki, kad mėnulyje veikdavo 
ugniakalniai ir atsiradę plyšiai 
yra lavos tekėjimo takai, ši ke
lionė turės atvežti -atsakymą 
apie buvusius vulkanus.

Astronautai Scott ir Irvin iš
bus mėnulyje 67 valandas. Jiems 
sugrįžus pas majorą Worden, 
šis išeis iš laivo į erdvę ir atliks 
pirmą “vaikščiojimą” erdvėje, 
mėnulio orbitoje. Jis bandys pa
siimti filmus iŠ Apollo 15 apa
ratų dėžės, kurios durys yra iš
orėje. Sugrįžimas į žemę nu-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Iždo sekretorius Connally 
pareiškė, kad Amerikos ekono
mika stiprėja, plečiasi, tačiau 
negalima laukti didesnio bedar
bių sumažėjimo.

♦ Paryžiaus taikos derybose 
Amerikos delegacija pareiškė, 
kad Amerika iš Vietnamo pasi
trauks, tačiau dėl datos reikia 
derėtis.

Amerikos prekyboje su Ja
ponija deficitas šiais metais ga
li siekti virš 2 bilijonų dol. Ja
ponijos eksportai į Ameriką per 
pirmus tris mėnesius paaugo 
28%.

4^' Maskvoje buvo suimti 45 
Georgijos žydai, paskelbę bado 
streiką centrinėje telegrafo įs
taigoje.

♦ šiaurinėje Italijoje buvo že
mės drebėjimas, viena moteris 
mirė iš baimės, sužalota daug 
namų.

♦ Austrijos parlamentas bu
vo paleistas ir spalio mėn. įvyks 
nauji .rinkimai. Socialistų vy
riausybė nori atsikratyti deši
niųjų partijų paramos.

♦ Kambodijoje bus teisiami 
du princo Sihanouko sūnūs ir 
dar 11 asmenų, kaltinamų pagal
ba priešui.

♦ P. Korėjoje susimušė ko
rėjiečiai su amerikiečiais karei
viais. Sužeista 10 amerikiečiu 
ir 20 korėjiečių.

♦ Italijoje policija suėmė apie 
50 Mafijos narių ir įtariamų 
ryšiais su nusikaltėlių organi
zacija.

•ELDORA. — lowoj karo ve
teranai išplaukė į ežerą žuvauti. 
Laivui apsivertus, trys vetera
nai be kojų nuskendo.

matomas rugpiūčio 7 d., kada 
astronautai nusileis Ramiajame 
vandenyne. Po to dar liks dvi 
kelionės į mėnulį. Viena numa
toma 1972 metų kovo mėn., kita 
— tų pačių metų rudenį.

■Libija nutraukė 
ryšius su Maroku 
RABATAS. — Maroke buvo 

suimti Libijos diplomatai ir Li
bija nutraukė su Maroku diplo
matinius ryšius. Libijos- pro
paganda . toliau kursto Maroko 
gyventojus nuversti karalių 
Hassaną H-jį. Libijos intere
sams Maroke atstovaus Egipto 
ambasada. ‘ .

Dvi dienas, karalius Hassanas 
privertė Egipto prezidento -pa
siuntinį ai Kholy laukti viešbu
tyje prieš jį priimdamas. Pa
siuntinys atvežė laišką iš Egip
to prezidento Sadato. Maroke 
buvo suimtas Casablankos uos
to direktorius. Jis buvo geras 
nušauto gen. Medbouh draugas. 
Visų sušaudytų karininkų nuo
savybės buvo konfiskuotos,' jų 
turtai bus išdalinti karaliaus ša
lininkų, žuvusių per sukilimą, 
giminėms.

Nors Alžiras laiko save re
voliuciniu kraštu, turinčiu “pa
žangią” vyriausybę, Alžiro pre
zidentas Boumediene pareiškė 
savo paramą karaliui Hassanui. 
Manoma, kad jei sukilimas būtų 
pavykęs ir karalius būtų žuvęs, 
Alžiras būtų tuoj parėmęs suki
lėliu valdžia. ;

Izraelis skubiai 
prašo lėktuvu

WASHINGTONAS. — Sena
torius iš Washington© Henry 
Jackson, kuris visada remia Iz
raelį, reikalauja, kad Amerikos 
vyriausybė nekenktų Izraelio 
gynybai ir duotų jam reikalingų 
lėktuvų. Jis pareiškė, kad vals
tybės sekretorius Rogers pade
da Sovietų Sąjungai įsitvirtinti 
Viduriniuose Rytuose. Sovietai 
arabų šalyse jau turi 600 karo 
lėktuvų, iš jų 300 vien Egipte.

Izraelio užsienio reikalų, mi- 
nisteris Ebanas, kalbėdamas 
parlamente, reikalavo Amerikos 
skubiai duoti Izraeliui reikalin
gų lėktuvų, atsverti sovietų pa
greitintą lėktuvų tiekimą Egip
tui ir Sirijai. Reikalas esąs ne
paprastai skubus.

SAN FRANCISCO. — Kali
fornijos gyventojai apklausinė
jime pareiškė, kad visas trečda
lis norėtų išvažiuoti iš Kalifor
nijos, nes čia blogas oras ir per 
daug esą žmonių.

EPĄ administratorius Wil
liam Ruckelshaus trečiadienį Wa
shingtone paskelbė, kad jis pa
skyrė Francis R. Mayo, kuris iki 
šiol Čikagoje ėjo “laikino regio
nalinio koordinatoriaus” parei
gas, viso EPĄ regiono adminis
tratoriumi. šis regionas^ laiko
mas vienu svarbiausių visoje 
Amerikoje, nes jis apima šešias 
Viduriniųjų Vakarų valstijas: 
Illinois, 'Wisconsin, Minnesota, 
Indiana, Michigan ir Ohio. Vy
riausią administracijos būstinė 
bus Čikagoje.

Aplinkos Apsaugos Agentū
ra buvo įkurta šių metų pradžio
je ir yra tiesioginiai atsakomin- 
ga JAV . prezidentui, ši Įstai
ga yra atsakominga už vandens 
ir oro apsaugą nuo užteršimo 
ir aplinkos apsaugą nuo radiaci
jos, chemikalų ir triukšmo, šiuo 
metu EPĄ įstaigoje dirba 6,000 
federalinių tarnautojų ir biudže
tas siekia 2 bilijonus dol. per 
metus.' Agentūros įsteigimas pa
naikino atskirai dirbusias van
dens, oro ir kitas apsaugos įs
taigas, kurios priklausė atski
riems departamentams Wash
ingtone.

Agentūros administratorius 
W. Ruckelshaus pastebėjo, kad 
dešimtyje visos Amerikos re
gionų kova prieš teršimą bus 
decentralizuota ir regionų Įstai
gos turės plačias teises.-

Valdas Adamkus lietuvių vi
suomenei yra plačiai žinomas. 
Jaunystėje jis aktyviai vadova
vo visai eilei lietuvių jaunimo 
organizacijų, buvo žinomas spor
tininkas ir sporto vadovas. Pla
čiai veikė kultūrinėse ir visuo
meninėse organizacijose ir poli
tinėje srityje — respublikonų 
partijos veikloje.

Savo pareigose Cincinnati V. 
Adamkus, kaip teigia Čikagos 
amerikiečių spauda, nebijoda
mas darbo ir ilgų valandų, sėk
mingai sustabdė atominių elek
tros jėgainių vykdytą vandens 
teršimą (thermo-pollution) di
delėje Ohio upėje. Jo pastango
mis Ohio regione didžioji pra
monė buvo priversta sustabdy
ti gyvsidabrio leidimą į vandenį. 
Jo sėkmingas darbas ir adminis
traciniai sugebėjimai pagarsėjo 
visoje Aplinkos Apsaugos Agen- 

’ tūroje. Kada Francis Mayo bu

vo paskirtas o-to j o regiono ad
ministratorium, jis išprašė ^š 
agentūros direktoriaus, kad jo 
padėjėju būtų paskirtas Valdas 
Adamkus. Kaip jis pats prisi
pažįsta: *T had no hesitation 
in requesting that Adamkus be 
appointed to the job”.

Waldas Adamkus- sugrįžta i 
Čikagą, kurios jis visiškai nie
kad ir nebuvo palikęs, liepos 24 
d. Lietuvių visuomenė, sveikin
dama energingą lietuvį naujose 
aukštose pareigose, jį pasitiks 
su geriausiai linkėjimais ir svei
kinimais.

Naikina cheminių 
ginklų atsargas

PINE BLUFF.- — Arkansas 
miške Amerikos kariuomenės 
specialistai pradėjo naikinti il
gai sudarinėjamas bakteriologi
nių ginklų atsargas. Įvairios 
bakterijos ir bacilos buvo gami
namos nuo 1953 m. iki 1969 m., 
kada prezidentas Nixonas už
draudė gaminti bakteriologinius 
ginklus ir įsakė jų atsargas su
naikinti. Pasirengimai naikini
mo veiksmams truko pusantrų 
metų. Reikėjo pastatyti spe
cialias krosnis ir kitus įrengi
mus.

Sunaikinamos septynios bak
terijų rūšis, daugumas jų ne
buvo mirtinos, jei apsikrėtęs jo
mis žmogus būtų gydomas. Che
miniai ginklai, jų gynėjų nuo
mone, yra humaniškesni, nes jie 
nežudo, tik laikinai suparaližuo- 
ja ar susargdina, atima priešui 
jėgas priešintis.

Visus sandėliuose esančius 
mikrobus sunaikinti truks 48 
savaites ir kainuos 10 milijonų 
dolerių. Po to, visos armijos la
boratorijos, sandėliai ir 504 ak
rai žemės netoli Pine Bluff bus 
perleisti vyriausybės maisto ir 
vaistų valdybai.

REYKJAVIKAS. — Islandijos 
politinės partijos nutarė užda
ryti Nato bazę ir išprašyti 3,000 
amerikiečių kareivių, laikomų Is
landijoje, kuri ir toliau nori lik
ti Nato narė, tačiau nepageidau
ja svetimų kariuomenių. Bazė 
bus uždaryta iki 1974 metų.



1971 m. ŠALPAS Sąjungos pirmenybės ir 
tarpmiestinės varžybos

1971 metų Sąjungos Golfo 
Varžybos yra rengiamos rug
pjūčio 28-29 d., Gevelande, Ohio.

Varžybų vieta — Sleepy Hol
low Golf Course, Brecksville, 
Ohio (kelios mylios nuo Cleve
land©).

Varžybų pradžia — Rugp. 28 
dieną, 11. vaL — Sąjungos Pir
menybės. Rugp. 29 dieną, 11 
vai. — Tarpmiestinės V-bos.

Golfo pirmenybės
Individualinės varžybos bus 

pravestos: 1. Senjorų klasėje — 
55 metų amžiaus ar vyresni, 2. 
Vyrų klasėje, . Jaunių klasėje 
16—18 metų (1958 metų gi
mimo), 4. Jaunučių klasėje 14— 
16 metų (ne vyresni 16 metų 
varžybų dienoje), 5. Moterų kla
sėje.

Vyrų klasės varžybos bus vyk
domos trijose grupėse. Grupių 
sudarymas yra paremtas “USGA 
Golf Handicap” sistema.

“A” grupėje varžosi dalyviai 
su 11 ar mažiau išlyginamųjų 
smūgių, “B” grupę sudaro da
lyviai su 12—19 išlyginamųjų 
smūgių, “C” grupėje dalyvauja 
žaidėjai su 20 ar daugiau išly
ginamųjų smūgių.

Vyrų klasės dalyviai gali var
žytis aukštesnėje grupėje, negu 
jų išlyginamieji smūgiai rodo, 
tačiau ne žemesnėje. ;" ;

Golfo klubų ar sekcijų vado
vai yra kviečiami parengti narių 
išl. smūgių sąrašus ir juos įteik
ti varžybų Organizaciniam Ko
mitetui registruojantis, arba, pa
rengus sąrašus prieš registraci
jos terminą, persiųsti Golfo Ko
mitetui. j

Vyrų klasės dalyviai, netu
rintys išlyginamųjų smūgių, var
žosi tik “A” grupėje. ■ L

Pasibaigus varžyboms lygio

mis, klasėje ar grupėje, pirmo
sios vietos laimėtojas bus iš
sprendžiamas tuojau į vykstan
čiame persižaidime (sudden 
death play-off) iki vienas laimės 
skylę. Lygiosios tolimesnėse vie
tose bus išsprendžiamos vado
vaujantis išlyginamaisiais smū
giais.

Tarpmiestinės varžybos
šiose varžybose kiekvieno 

miesto komanda sudaro nedau
giau kaip 12 žaidėjų. Kiekvienas 
miestas gali registruoti daugiau 
negu vieną komandą.

Tarpmiestinių Varžybų lai
mėtojai bus išvedami, remiantis 
8 geriausiais (low gross) rezul
tatais iš 12.

Tarpm. varžyboms pasibaigus 
lygiomis, laimėtojai bus išspren
džiami tuojau pat įvykstančia- 
me persižaidime. Komandas at
stovauja 4 žaidėjai, skiriami ko
mandų kapitonų.

Pirmenybės ir tarpmiestinės 
varžybas bus pravestos, remian
tis USGA taisyklėmis ir prisi
laikant “stroke play” kondici
ją

Sviedinuko pozicijos pageri
nimas (improved lie) ir kiti iš
samesni paaiškinimai bus pa
skelbti Varžybų Organizacinio 
Komiteto.

1971 metų sąjungos žaidimus 
praves Cleveland© lietuvių gol
fo klubas. Yra sudarytas Or
ganizacinis Komitetas, kuriam 
vadovauja Jaunutis' Nasvytis, 
34200 Ridge Road, Apt. 620, Wil- 
lowghby, Ohio 44094, tek (216) 
944-8536.

Komiteto nariai: Vincas Vai
čaitis ir Jonas Garka. Varžybų 
registracija ir nuodugnesnė in
formacija neužilgo Organizaci
nio Komiteto bus paskelbta.

Valstybės Greitkeliu Saugume valdyba paskelbė šią .lentelę, kuri rodo ryšį tarp alkoholiniv gėri
mu ir nelaimingų atsitikime, daugiausia fatališką susidūrimu keliuose. Apatinės skaitlinės ro
do išgertų 86 laipsnių stiprumo degtinės uncijų skaičių. Juodi stulpeliai rodo, kaip geriant deg

tinę, didėja susidūrimų šansai. Juo daugiau išgertų taurelių, tuo didesni nelaimės šansai.

* s ■

Sąjungos golfo vienetų vado
vai yra skatinami kviesti na
rius šiose varžybose dalyvauti.

šiais; s metais yra sudaroma 
proga ne tik senjorams’ — vy
rantis bei moterims varžytis, bet 
ir vyrų klasės kompeticija yra 
praplečiama. Sudarant tris gru
pes, yra suteikiama galimybė 
platesnio masto varžyboms ir 
skaitiingesniam dalyvavimui.

Kviečiami varžyboms regis
truotis ir pavieniai asmenys, ar 
bent šiuo metu nepriklausantys 
jokiam -golfo vienetui.

Varžybų dalyviai turi būti ap
simokėję ŠARKAS Sąjungos na-
■■■MMIBiMBMUMMaaMMUUUHlUi

rio mokestį už 1971 metus. Ne
sumokėję galės tai atlikti vie
toje prieš pirmenybes, varžybi- 
niam komitetui. v

ŠALFAS Sąjungos 
GolfoKomitetasLIETUVIŲ TELEVIZIJOS DIENA

Liepos 11 diena linksmu dvi talkininkės nenorėdamos 
pikniku Bučo darže apvaini- pasisakyti pavardžių.
kavo penkerių metų Čikagos 
lietuvių darbuotę televizijoje.

do šiltais ir saitais patiekalais, 
lygiai ir nuo baro palapinės 
neatsitraukiančius kietųjų gė
rimų mėgėjus, linksmino Ba
lio Brazdžionio tvarkomi dai
nų ir muzikos garsintuvai.

Trumpą meninę programą 
pravedė L. T. valdybos pirmi
ninkas Edm. Vengi anskas. Pro 
gramą atliko trys sesutės Nor
kutės — viešnios iš Kolumbi-

— Ričardas Palavinskas ir 
Jonas Sonsas baigė Vasario 16 
Gimnaziją Vokietijoje. Abu 
išreiškė padėką gimnazijos 
rėmėjams. Gimnazijoje mo
kosi ne tik Vokietijos lietuviai. 
Į ją kas metai vis daugiau įsto
ja mokinių iš Amerikos ir kitų 
kraštų. Maistas, mokslas ir 
bendrabutis kainuoja 70 mar
kių mėnesiui.

jos, ten. gimusios ir užaugusios 
jaunos mergaitės.

Taisyklinga lietuvių kalba 
jos padainavo keletą liaudies 
dainų ir padeklamavo. Šoko 
tiktai pietietiškus šokius. Kad 
ir kaip jų šokius lydėjusi mu
zika buvo pietietiškai verdan
ti ir aliarmuojanti, bet jos šo
ko lėtai ir apribotais judesiais.

Diena buvo užbaigta skait
lingų dovanų išdalinimu, ma
žiukam traukiant laiminguo
sius bilietus.

Alvudas. linki lietuviams te
levizijoje dar daug penkmečių 
sėkmingai dirbti Lietuvos gar
bei ir tautos naudai.

O. Algminienė

Sustabdykite tq niežėpmą
BRAXON PASTA

tuojau sumažina len
gvą odos niežėjimą, 
gydo kojų grybelius, 
nuskusto veido per
šėjimą ir palengvina 
visą eilę odos nega
lavimų. Pastą paga
mino 30 metų patyri
mą turįs vaistininkas. 
Pasiųsim 2 Braxon 
uncijas gavę $2.50,

4 unc. gavę $4.00, atsiųstus tokiu ad
resu:
BRAXON PASTE

Dept. NA
2914 So. WALLACE ST.

Chicago, Ulinois 60616
Nesiųskite COD. Pastą išsiųsime, ga
vę pinigus. Pilnai nepatenkintiems 

pinigus grąžinsime.

Z ........ ■ ............ ■ I " .

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOZikl
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės Šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės Šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji-’ 
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų'Išeivių švie-

[ šuolių* gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.
Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 

Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai. 'Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psk, 
kaina 2 dot ? . -|

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE ’
Į ,1 ,11 IĮ. ■' - ■■■■■■ II

Sekmadienį, 
rug'piūčio 15 dieną,

BUCO SODE
WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

81M M

BUS [DOMI PROGRAMA, GERA MUZIKA ŠOKIAMS, 
SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI GĖRIMAI. 
VISĄ LAIKA GARSUSIS G. JONIKO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS MODERNIŠ- 
KIAUSIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS. 
RUGPIŪČIO 15 D. VISI KVIEČIAMI I NAUJIENŲ 
PIKNIKĄ- , . ..

■.WAVA«.VAV,W.*.,AWA,,WAW/A’.W.V.W,WAW.W.,.,.VAWAW.,A\WA,.\",’AV

Iš estrados sveikino eilė vi
suomenės veikėjų: St. Molis, 
Algis Regis, V, Januška ir kt ” t ■ ■

Lietuvių Bendruomenės pir 
mininkas Jonas. Jasaitis, pa
sveikinęs televizijos vadovus 
kaip visada, trumpai, bet tiks
liai nusakęs dalykų esmę, pa
reiškė: “Kur lietuviai būna, 
ten palieka ir savo pėdsakus”.

Kad tai tiesa, Įrodo ir liepos 
4-ji šiais metais, kurią ičikagos 
miesto galva R. Daley paskel
bė kaip lietuvių dieną, pa
gerbiant jų suruoštą plačios 
apimties Dainų Šventę.

Gi Lietuviai Televizijoje Die 
na liepos 11-tą Bučo darže taip 
pat buvo pagerbta gausiu lie
tuvių atsilankymu. Atsilan
kiusieji turėjo ir “gerus lai
kus”. Diena buvo skaidri ir 
šilta, bet prakaituoti nereikė
jo net ir šokiuose prie gero 
Jurgio Joniko orkestro. O so
čiai pavalgyti, pasivaišinti ir 
pasigardžiuoti apsčiai teikė 
Alvudo šeimininkės higieniš
kai paruoštu lietuyišku valgiu 
bei gėrimu. ;

Jau anksti rytą alvudiečiai 
kone pirmieji suvažiavo Į Bu
čo daržą maistu ir reikalingais 
Įrankiais vėžini. Prie sunkių 
maišų ir indų kilnojimo bei 
nešiojimo reikalinga buvo ir 
vyrų talkos. Jonas Kaunas, 
Antanas Klęizat ir,dar du,vy
rai, kurių pavardžių neteko 
sužinoti; su dr. Adomavičium 
kaip vadovu, darbavosi net ir 
virykloje, kųr\ geru kulinaru 
pasižymėjo ir dri J. Adomavi
čius. ' ’

Skaitlinga publika vaišinosi 
dviejuose daržo pusės prie už
tiestų stalų, šiaurės pusėje 
svečius aptarnavo M. Gotcei- 
tienč, J. Kaunas ir Alvudo val
dybos pirmininkė Z. Girdvai-! 
nytė bei St. Lukošius kaip ka
sininkas.

Antroje labiau skaitlingoje 
sekcijoje prie užkandinės na
mo darbavosi -M. Bosienė, E. 
Kleizienė, O. Vitkauskienė, St. 
Varnaitienė, Antanas Kleiza ir

Visus besivaišinančius Aivų

Ymi can’t
live on love 

forever. 
J ' ' '

VKxy, you’re yorng.- You’ve got aS 
the Jove ki the zraid and you’re doing 
your best to five oa it. Retirement? 
That’s for vhen you're old, right?

It's fix vhea you’re old tfjaa can 
afifofd k.

The kind of retiremeut you’re after 
isn’t the typical rocking-away-on- 
the-froot-porch variety. You proba
bly picture yourself taking extended 
vacatioos, pursuing bobbies, or buy
ing that forty acres and Hving off the 
land. Pipe dreams? Not if you pre
pare nor.

There’* aa easy, painless vay to 
make your retirement dreams a real
ity. Join the Payroll Savings Plan 
vhere you -»xk. That way, an amount 
you specify wifi be set aside from each 
paycheck and used to buy U.S. Sav
ings Beads. It * an easy way to save.

And now there’s a bonus interest 
rate on ail U.S. Savings Bonds—fix 
E Bonds, when held to matu
rity of 5 years, K) months (4% the 
first year). That extra payable 
as a bonus at maturity, applies to aS. 
Bonds issued since June į 1970... 
with a comparable improvement for 
all older Bonds.

Now is the time to start saving. 
Money’s a nice thing to have while 
you’re living on Jove forever.

Botufc are safe. If loĄ stofcn, or
replace Wteu they on "he 

cashed tt your huak. Tax easy be deferred 
<wat3 ndesKXxwa. Abd
Seeds wr « pfoad wj ter

Take stock in America.
Now 5 pay a bonus at maturityx

1739 So. Halsted Street Chicago, III. 60608
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M. TAMULSNAS

VOKIEČIŲ KARO NELAISVĖJE
(1914-1918 metai)

(Tęsinys)
Mums danė didelį įspūdį Vo

kietijos krašto vaizdas, žemė 
visur nusausinta, laukai gerai 
įdirbti, javai puikūs. Balų nė
ra, upių kraštai sutvarkyti, ka
nalai švarūs, neužteršti. Mies
tukai švarūs, gatvės ir keliai ly
gūs. Namai mūriniai, dengti 
raudonomis čerpėmis. Butai 
įruošti ..dailiai ir skoningai. Tai 
didelis skirtumas, palyginus su 
Lietuva ar Rusija.

Rusų kariuomenei slenkant 
vis pirmyn, užfrontės zona pa
sidarė labai nejauki, šiltam 
orui esant, karių lavonai ir už
mušti arkliai smarkiai pradėjo 
dvokti, nes nebuvo dalinių, ku
rie juos laidotų. Po keleto die
nų užfrontėje, kur pamažu slin
ko gurguolės su visokiu turtu 
pirmyn, pasidarė visai išgąstin
ga padėtis, kai pamiškėmis, pa
gal ežerėlius, pradėjo pasirody
ti vokiečių raitelių kiveriai. Jie 
pradėjo apšaudyti gurguolę ir su
kėlė fronto užnugaryje sąmyšį. 
Užfrontėje nesimatė, kad būtų 
atsarginiai daliniai ar bent ko
kia apsauga. Nors turėjome su 
ąavim šautuvus, bet kai nebu
vo kam vadovauti, metėmės į 
krūmus ir griovius neatsišaudy- 
dami prieš puolančius iš pamiš
kių raitelius. Mums svarbiau
sia rūpėjo išsaugoti savo gyvy-' 
bę. .Aš irgi palikęs viską gur
guolėje, į slėnesnę ir sauges
nę, vietą nubėgau pasislėpti.

Neužilgo pajutome, kad čia vi
sai jau nebe juokai. Buvau pa
metęs viską, ką .turėjau- su sa
vimi, net-šinelį, nes buvo la
bai jau karšta diena.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

PER ANNUM *■
OM SAVINGS CERTIFICATES 
pF $5,000, OR MORE, 

YEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

* Taupymo indeliai 
Apdrausti iki $20,000.

umv 
f ■ Z’.'aX ’... .

- - __  •- ------ - -.................. Į

Pas muš taupomi jūsų pinigai atlieka du 
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, nešą-nuošimčius nuo mė
nesio pirmos. feg'.

įs4 -'--"S J?

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais - : - Tel. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Jau išėjo seniai laukta ’’
į . • »

Juozės Vaičiūnienės knyga
TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS ....

į 100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina 82.00.
i Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui. 
| Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau-
] giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų. 
| Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant

čekj ar Money orderi tokiu adresu: „
j NAUJIENOS, / '

1739 S. Halsted St, Chicago, 11L 60608

Vėliau gavome žinių, kad fron
tas vokiečių keliose vietose pcr- 
kirstas ir raiteliai mus supa iš 
užnugario. Vokiečiams buvo 
lengva savo krašte, žinomose 
vietose Mažūrų ežeruose nak
ties metu praslinkti į rusų už
nugarį nepastebėtiems.

Po kurio laiko, kai įsitikino
me, jog tikrai jau esame apsu
pami, teko pradėti galvoti apie 
karo nelaisvę. Pakelėje paste
bėjau numestą visai naują ir gan 
ilgą karišką milinę. Ją tuojau 
pasiėmiau, galvodamas, kad tai 
bus mano pastogė ir šilta lova 
belaisvio gyvenime.

Laikraščiai rašė ir mums bu
vo skelbiama, kad vokiečiai la
bai žiaurūs, kankina belaisvius, 
marina badu. Tuo beveik tikė
jome, tačiau geriau nelaisvė, ne
gu būti užmuštam ar kulkos 
sužeistam.

Pagaliau buvome apsupti ir 
ramūs, kaip avinėliai, pasidavė
me vokiečiams. \

Pasirodo, kaip vėliau sužino
jome, buvo sumuštos dvi rusų 
armijos, generolų Samsonovo ir 
Renenkampfo vadovaujamos. _

Iš to laiko padėties matyti, kad 
rusai . visai ■ nebuvo. pasiruošę 
karui ir kad Balkanų Įvykiai ir 
staigus vokiečių puolimas pran
cūzus privertė juos visai netikė
tai įsivelti į karą ir žygiuoti į 
Rytprūsius, kad tuo galėtų nors 
kiek padėti prancūzams. Savu 
ruožtu ir vokiečiai gal netikėjo 
tokiu laimikiu — staigiais prieš- 
puoliais ir apsupimu susemti 
dvi dideles dar karo nepaliestas 
armijas. ;

Karo lauke mus .stebino vo?

kiečių armijos puikus apginkla- Per keletą kelionės dienų ne- 
vimas ir graži apranga. Ant už- gavome valgyti. Vasaros šiltam
muštų kareivių milinių apykak
lėse vidaus pusėje buvo atspaus
dintos kareivių pavardės. Iš vi
so matėsi, kad kareivio išlai
kymas labai skyrėsi nuo rusų 
kareivio išlaikymo.

Belaisvių gyvenimo pradžia
Vokiečių raiteliai pamažu mus 

belaisvius pradėjo varyti pir
myn, palikdami gurguolę ir visą 
turtą vietoje. Ginklai tuojau tu
rėjo būti numesti žemėn, nes ki
taip raitelis nušautų ginklą tu
rintį kareivį. Ir taip iš mūsų 
garsių karių beliko tik ramūs 
ir klusnūs avinėliai. Kas dėjo
si fronte sunku pasakyti, i nes 
rusų kariai, jutę apsupimą, ma
tyti, darė tą patį, ką ir mes da
rėme. Surinkę didesnius būrius 
belaisvių, vokiečiai kolonomis 
visus pradėjo varyti į krašto gi
lumą. Gyventojai, mus koliojo, 
grūmojo, spiaudė. Ir taip žygia
vome iki mus pradėjo sodinti į 
gyvulinius vagonus. Gaudavo 
mušti tie, kurie pakelėje drįsda
vo išsirauti .buroką ar ką kitą. 

orui esant, labai ištroškome ir 
išalkome. Ir taip apie šešias 
dienas vargome, žinoma, vokie
čiai ir negalėjo ūmai suorgani
zuoti tinkamą aprūpinimą mais
tu beveik dviejų armijų masę.

Buvome nuvežti į Frankfurtą 
prie Oderio ir patalpinti nuplau
tų dobilų lauke. Aplink tik sar
gybiniai, ir nieko daugiau. Jo
kio pastato nei mums, nei sar
gybiniams. Bene septintą dieną 
atvyko kariška virtuvė ir pa
maitino mus sriuba bei padalino 
po gabaliuką duonos. Miegojo
me, kur stovėjome. Buvo su
ruoštos šiokios tokios išvietės po 
atviru dangum. Negalėjau ap
sidžiaugti rasta gan ilga ir nau
ja rusų kario miline. Ji buvo 
taip pasiūta, kad, atleidus už
pakalyje jungtuko vieną sagą, 
milinė pasidarydavo plati. Gu
lant, vieną skverną palenkus po 
galva, o kitą po kojomis ir ap
kamšius šonus, galėjau ramiai 
miegoti atvirame ore net lietui 
lyjant. Milinė buvo išausta iš 
kupranugarių vilnos ir gana sti
pri. Su ja gal ..išsaugojau savo 
sveikatą nelaisvėj e iki 1919 me
tų, kada grįžau sū ja į Lietuvą. 
Parvažiavęs į namus, ją išskal
biau, nudažiau juodai ir pasi
siuvau gan gerai atrodantį pal
tą. Tuo laiku Lietuvoje sunku 
buvo bet kokį drabužį įsigyti, 
nes vokiečiai dar kraštą valdė.

Po kokių dviejų ar trijų mė
nesių pradėjo atvežti ir statyti 
dideles palapines,'kur mes apsi
gyvenome. Palapinės buvo se
nos ir-kiauros, tai vietomis lie
tus įlydavo, bet mums jos buvo 
labai geros, nes vis dėlto pasto
gė. >■

Kurį laiką iš Frankfurto at
važiuodavo sunkvežimis su bal
ta duona, tai galėdavome už ru
sų pinigus jos nusipirkti. Tuo 
laiku alki kiek nuraminau ir at
sigavau. Labai nedaugelis ne- 
laisvių pinigų turėjo ir su pavy
du į duoną perkančius žiūrėjo. 
Kiti daugiau tabaku rūpinosi. 
Maisto labai mažai teduodavo ir 
visą laiką buvome alkani.

Visų blogiausias dalykas bu
vo — tai kova su parazitais. Vi
sas laisvas laikas (o jo buvo 
daug) buvo sunaudojama utė
lių mušimui. Baltinius kiek pra
siskalbdavome po kranu. Muilo 
negaudavome.

Apie lapkričio mėnesį pradėjo 
statyti barakus, kur ir persi
kėlėme gyventi. Tačiau neilgai 
ten teko gyventi. Gruodžio ga
le, apie Kalėdų šventes, belais
vius pradėjo vežti į kitas vietas. 
Aš patekau į Bavariją ir labai 
tuo džiaugiaus.

today's FUNNY

. TP/h-d

TtlAN FICTION

Torfoy'j FUNNY vili pay 51.00 for 
•ocb originol "hnurf" Se«<f ooęr 
to: Today's FUNNY, 1200 West Third 
SC, Orrthmd, Ohio 441IX

AUTHORIZED AIRTEMP DISTRIBUTOR CHRYSLER
CORPORATION

Glaser’s Furniture & Appliance Co.
5115-5123 SO. KEDZIE AVE. PRospect 6-1790

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS
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Viltingesnis gyvenimas 
Bavarijoje

Patekau į belaisvių stovyklą, 
esančią prie Beiruto miesto. Ke
lionėje stebėjome vietoves ir 
džiaugėmės, kad važiuojame 
pietų link, tik ; bijojome, kad 
nenuvežtų j Prancūzijos pasie
nį, kur vyko karo veiksmai. Ba
varija mums iš pat pradžių pa
tiko. Bavarai sargybiniai daug 
paprastesni, be prūsiško išdidu
mo, daug Švelnesni savo elgse
na su belaisviais. Tačiau gyve
nimas stovykloje mažai kuo sky
rėsi nuo gyvenimo stovykloje 
prie Frankfurto. Buvome pus
badžiai, utėlėti. Jokių prošvais
čių nesimatė, o karas vis plėtė
si ir vilčių, kad jis greit baig
sis, ne daug tebuvo. Ir taip ten 
vargome keletą mėnesių. Atėjo 
laikas, kad dalį belaisvių vėl kė
lė kitur. Patekau į grupę, kuri 
buvo keliama į Grafenwhoer 
stovyklą prie vokiečių kariuome
nės didelių kareivinių. Tai vie
tovė į šiaurę nuo Nurinbergo 
ir nepertoliausia nuo Pilzeno 
miesto, dabar priklausančio Če
koslovakijai.

Stovykla, į kurią mes atvyko
me, buvo įruošta pušų miške

Now at GLASER’S

There's no reason 
for a hot summer day 

to last all night
Get The Sleeper 
Air Conditioner.

lyje, smėlėtoje vietoje. Ji bu
vo arti miestelio ir kareivinių, 
gana švariai atrodė. Barakai 
mediniai, igulšėių lent?; . siwo». 
Viduje buvo net geležinės kros
nelės apšildynjvLi Afro0v kad 
čia gal turėsime UieV‘geresnį 
gyvenimą. Gulėjome ant šiaudų 
prikimštų švarių šiaudinių, pa
tiestų ant medinių grindų. Ad
ministracija pradėjo organizuo
ti stivykloje darbus. Keletas be
laisvių, kiek mokančių vokiškai, 
pradėjo dirbti stovyklos rašti
nėje. Į tą darbą pateko mano 
bičiulis Tadas Balanda. IMat, 
jis, gyvendamas Rygoje, buvo 
pramokęs vokiečių kalbos. Nu
girdau, kad reikalingi darbinin
kai belaisvių pašte. Pasisiūliau 
vokiečių karininkui ir cenzoriui. 
Buvau priimtas. Septyni vyrai 
su palyda eidavome į tą paštą 
ir po šešių darbo valandų grįž
davome atgal į stovyklą. Jau 
tuo laiku belaisviams buvo ga
lima rašyti atvirukus tiek į vo
kiečių užimtus kraštus, tiek ir į 
Rusiją. Tai mūsų pareiga bu
vo pasigaminti belaisvių karto
teką ir laiškus bei siuntinius per
adresuoti į vietas, kur belaisviai 
dirbo. Visi laiškai ateidavo tik 

Model L06-10G

Cools with whisper quiet performance 
let’s you sleep In peace.
Pick one up... carry it home I 
Features built-on window kit 
Installs In minutes.
Four handsome models— 
5,000,6,000, and 8,000 BTLTS.

į stovyklą, kur ir buvo laiškų 
cenzūra. Mūsų darbas buvo 
lengvas ir malonus. Mes jautė- 

ijnės gerąi ir dėl to, kad įstai
gose dirbančiųjų nesiųsdavo iš 
sXpvyklw darbapis. Niekas ne
galėjo žinoti, kur darbams gali 
patekti. Fabrikuose belaisviams 
tekdavo sunkesni darbai ir gau
davo blogą maistą, nes dalis to 
maisto, dar nepatekus į katilą, 
nueidavo į šalį, — buvo pavagia
ma.’ Patekę pas ūkininkus dar
bams, belaisviai džiaugėsi, nes, 
nežiūrint į tai, kad reikėjo ir 
apysunkiai dirbti, tačiau gau
davo sočiai pavalgyti ir turėjo 
pakankamai ramaus poilsio.

(Bus daugiau)

VIETNAME ŽUVO 
SGT. DAUJOTAS

Marinų skyriuje Tribune pra
nešė, kad birželio 28 d. akcijoje 
(karo žygyje) ties Dein Hoa, 
pietų Vietname buvo užmuštas 
seržantas Gerald J. Daujotas, 21 
metų, iš Westmont, Ill. Armi
joje jis tarnavo nuo 1970 m. 
gegužės mėn., o Vietname nuo 
praeito spalio mėnesio. Velionis 
paliko žmoną Janiną, tėvus Ju
lius Daujotus, 4 brolius ir 3 
seseris.



Mt ANNA BA11UNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOS; Il 

!R GERKL1S LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2&S4 W. Sir* STREET 
Ofl*o t«lefu PRosp*ct 8-322S 

R«zid. t«Ufu WAIbrock 5-5076
K&sdieo nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

aso 7 iki 9 vai. vak. Treč. įvaryt*'

Att. i»L 239-4683

DR. K. G. BA1UKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Iš Lietuvos
— Š. m. gegužės-birželio mėn. 

Vilniaus akademinio dramos te-. 
atro scenoje gastroliuoja Pane- ’ 
vėžio dramos teatras. Jis sta
to amerikiečio dramaturgo A. 
Millerio pjesę “Komivojažerio 
mirtis”, du lietuvių, veikalus — 
A. Vienuolio “Prieblandą” ir V. i 
Miliūno “Karuselę” ir B. John- 
sono pjesę “Volponė” (“Suk
čiaus testamentas”).

f»Uf~ PRoawci 8-1717

DR. S. B1EŽ1S
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3143 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietą 1-3; vak. 7-8 
ūktai antradieniai^ IT penktadieniai? 
Trečiai. ir sekmad. ofisas uždarytu

Rasų 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Uk. Pilkit BRAZiS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71it STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezidu 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai. 1—1 vaL, 
antratL, penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštai. tiktai susitarus.

— Kiekvienos vasaros tradi-1 
ei j a Vilniuje; vienas po kito čia 
gastroliuoja Sovietų S-gos kelių j 
miestų dramos teatrai. Birželio 
mėn. Maskvos M. Jermolovos I 
dramos teatro gastrolės, liepos . 
mėn. į Vilnių atvyksta Volog
dos teatras, o rugpiūčio mėn. — 
Černihovo dramos aktoriai. (Taip 
rusinama Lietuva. Red.).

— A. Mikšytė, Kauno muzi
kinio teatro solistė ir dar keli 
menininkai š. m. gegužės mėn. 
koncertavo Lenkijoje — Var
šuvoj, Croclave (buv. Breslau), 
Poznanėje ir kt. miestuose.

— Okup. Lietuvoje pasižymė
jusi vargonininkė, Giedrė Luk
šaitė pakviesta vargonų koncer
tams į Prancūziją ir R. Vokie
tiją. Anksčiau ji jau yra kon
certavusi Lenkijoje ir Čekoslo
vakijoje.

— Kazachijos rašytojų suva
žiavime dalyvavo, iš Vilniaus at
vykę, akademikas K. Korsakas 
ir “Kultūros Barų” vyr. redak
torius, rašytojas A. Baltrūnas.

(E)

Dariaus ir Girėno "Lituanicą" vaizduojąs paminklas, kanadiečio skulptoriaus 
Bakio pastatytas Beverly Shores naujai įrengtame Lituanicos parke, kurio 

atidarymo iškilmės įvyks šį sekmadienį, liepos 18 dieną.

Coi..L. ir kib tiek triniai 
namų Įrengimai. Taigi konf
liktas yra tarp patogumų, ku
rių norime ir kenksmingų pa
sėkų gyvenamai aplinkai, ku
rių visi norėtume išvengti.

Desperacijoje šaukiamės Į 
mokslininkus tyrinėtojus, kad 
jie mus išvestų iš šios dvkros. 
Tačiau reikia žinoti, kad oro 
teršimo sumažinimas mums 
brangiai kainuos... Nepaisant 
mūsų tvirtinimų, kad nesvar
bu kiek mes turime mokėti, 
tas dar nerodo, kad taip ir 
bus daroma. Jei didžioji gy- 

į ventojų dalis nebus išjudinta 
I visomis išgalėmis remti kovą 
Įsu tarša, neilgai trukus gali 
būti per vėlu. ..

Jau dabar kai kurios mūsų 
(upės ir ežerai miršta. Mes ne- 
I galime leisti, kad tatai atsitik
tų su oru, kurĮ mes kvėpuoja
me.

PLEASE
BE 

CAREFUL!
Only you 

can prevent 
forest fires I

I G fi LI N IN K A 8
(PUTRAMENTAS)

I Linksmumo arba liūdesio valandoj*
I gražiausios gėlės ir vainikai amkar 

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

/ ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave, — 536-122C

GFJ.ES VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 

1 rnftniwuiTMi. 1FBWT-.....  ? w į ■ m--- iiriri^

RENKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE“
......... ....... ------------- -

Raz. GI 8-0873

DR. W. M. EIS1N - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kodzio Ave„ WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat* 
$iii ppi a, skambinti Ml 3-0001.

MINSKAS

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS;

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vi 
Tree, ir šeštai uždaryta.

Ofiso falu Portsmouth 7-6000 
Roxid. t^ofu GArdon 3-7278

Ofioo toL: HE 4-1818 arba RE 7-9700
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmai ir penktai nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrai ir ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8. o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: antrai nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso telef.: 776-2880
Naujas rez. telef.: 448-5545

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

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

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

uždaryta.
Rei. telj WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrai, trečiai 
ir penkt. 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 WEST 71>f STREET 
Ofiso telef.* HEmlock 4-2123 
Rezid. totovee Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai teleL GI 2-6195

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

W2F Aparatai • Protezai, Med. Bai>- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 

' (Arch Supports) ir L L
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L 
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629

Telef.: PRospect 6-5084

NAMUI, NORS IR SENAM
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUV1I

’pERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

' MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairip atstumy.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place
Tol.: FRontier 6-1882

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is W0PA,
1490 kiL A. M.

1
Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma | 

dienio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto. — šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

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

CHICAGO. ILL. 60629

FOREST FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENDS

Oof ’•ildlife bu no defense 
against the careless «se of fire. 

So please follow Smokey’s ABCs: 
Always bold marches till cold. 
Be sure to drovn all campfires, 

«dr the ashes, and 
them again. Crash all 

smokes dead out-

Please! Only you can 
prerent forest fires

WAUKEGAN. ILL
Apiplėšė ešerių aiškintoją

AVaukegane jau eilė metų gar
sėja didelio žuvų restorano 
savininkas ir stambus žvejys 
Mathon Kyritsis, kurs kiekvie
nos žiemos pradžioje per spau 
dą paskelbia, kokia bus atei
nančioji žiema. Tas žinias jis 
gauna iš Michigano ežero . eše
rių, kuriuos jis gaudo ir sve
čiams kepa, o jie jam orą “iš
pranašauja”.

Praeito savaitgalio spaudo
je pasirodė visai kitokio turi
nio žinelė, būtent tokia:

Mathon Kyritsis, 69, iš 423 
W. Gillette St., Waukegan, res 
torano savininkas, vakar bu
vo apiplėštas. Iš jo atėmė §500 
kuriuos jis nešė popierinia
me maišelyje. Kyritsis, kurs 
turi Mathon restoraną Wau- 
kegane, pranešė policijai, kad 
jj apiplėšė barzdotas, ginkluo
tas vyras prie pat jo namų du
rų.

Atsiųsta paminėti
PRANEŠĖJAS. Lietuvių žur 

nalistų Sąjungos Centro Val
dybos neperiodinis 16 (nuo 65 
iki 80) puslapių biuletenis. 
1971 m. liepos mėn. Nr. 6. Det
roit, Mich. Numerio kaina 1 
dol. Turinyje: LŽS Centro 
Valdybos veikla 1967-70 metais 
(pirm. V. Alanto pranešimas); 
Trečioji lietuvių žurnalistų 
konferencija išeivijoje (Tabor 
Farmoje) A. Ž. iliustruotas re 
portažas; Alfonso Nako: Ir 
vienas lietuvis yra Lietuva; 
Mūsų “ekonominės” anketos 
išdavos; Premijos žurnalis
tams ir mecenatams kun. J. 
Prunskis; Dialogas (redakto
riaus) su kolegomis; Petro 
Pusdešrio: Vlado Radzevi
čiaus rašomoji mašinėlė .nuti
lo ... ir Redaktoriaus atvi
ras laiškas kolegoms. Be to, 
leidinys paįvairintas keliais 
dail. Jadvygos Paukštienės 
humoristiškais braižinėliais.

J $ C H I C A G O S IfT 
APYLINKIŲ

biznio Įstaigoms, restoranamst 
ir požemis — 325-kių automo
bilių pastatymui.

Automobiliai aukų neskiria
Dėl nežmoniško CTA susi

siekimo autobusais ir trauki
niais pabrangimo neišgalin
tieji įsigyti, automobilių pra
dėjo važinėti dviračiais. Mies 
to gatvėse nauja problema di
dėja: lygiagrečiai su automo
bilių trafiku vis daugiau atsi
randa dviračiais važiuojančių. 
Naujausiai ligoninėn nuga
benta mirė viena moteris kuri 
automobilio buvo nuo dvira
čio numušta Ęerenice ir Mea
de Ave. sankryžoje.

Iki praeito pirmadienio vi
durnakčio trafiko nelaimėse 
Cook apskrityje žuvo 264 žmo
nės, iš jų 131 Chicagos mieste, 
kur be to 20,050 žmonių buvo 
sužeista.

Oro užteršimas
Chicagos sveikatos komisio- 

nierius Dr. Murray C. Brown 
straipsnyje “Air Pollution” ra
šo;

Nuo tų laikų, kai mūsų 
proistoriniai protėviai pirmą 
kartą užkūrė ugnį, oro užter
šimas prasidėjo. Kad oro ter
šimas darosi pavojingas svei
katai, nebegalima ginčyti. Tai 
ypač sunkiai atsiliepia asme
nims, turintiems astmą, em- 
fyzemą ir kitokius kvėpavimo 
negalavimus. Didžiųjų teršėjų
tarpe yra automobiliai ir elek
trą gaminančios Įmonės.

Tatai mums sudaro dilemą, 
kadangi labai maža kas iš mū
sų norėtų atsisakyti nuosavo 
automobilio arba išsižadėti
patogumų, kokius teikia oro Telefonas REpublic 7 - 8334.

Nauja statyba
Pirmadieni Čikagoje pradė

tas statyti naujas dangoraižis, 
56 aukštų, ant State ir Oak 
gatvių šiaurės vakarų kampo. 
Tame pastate , kuris kainuos 
18 milijo'nų dolerių bus praban
gūs gyvenamieji butai, viso 639, 
be to, trys aukštai skiriami

NUODAI EŽERO DUGNE
Du Illinois universiteto Chi

cago Circle profesoriai Charles 
Moore ir Marshalll Silver pradė
jo tirti Michigano ežero dugną, 
nustatyti, kaip toli jau yra pa
žengusi šio ežero eutrofikacija, 
kitais žodžiais jo mirimas. Jie
du ims dumblo pavyzdžius iš 
150. pėdų gelmės ir tirs, kokios 
atmatų nuosėdos yra ten susi
kaupusios. Ežero mirtį greitina 
dideli kiekiai fosforų ir nitra
tų, suleidžiamų Į ežerą žemės 
ūkio trąšomis ir pramonės atma
tomis.

PAIEŠKOJIMAI
Bansinas Antanas, g. 1890-1, 

gyvenęs Springfielde.
Braskaitis Benediktas, gy

venęs Kenosha, Wis.

Glodenis Janina, gimusi 
1911 Kaune, gyvenusi Cleve- 
lahde, Ohio.

Jasieiionis ar Eselionis Emi
lija, gyvenusi Chicagoj ir Mi
ami Beach Florida.

Krasauskas Jeronimas, Je
ronimo sūnus. y '

Krasauskaitė Marijona, Je
ronimo duktė.

Mackielas Boleslovas^ Alek
sandro sūnus, gimęs 1921 Uk
mergėj.

Masiliūnas Juozapas, Jur
gio sūnus, gimęs Ramygalos 
valsčiuje.

Mizaras Kazimieras, Anta
no sūrius, gyvenęs Detroite.

Motusas Robertas, Jackaus 
sūnus, gimęs 1901 Mažeikiuo
se.

Meilus Vytautas iš Ukmer
gės, studijavęs V. D. U. Teisių 
Fakultete.

Umantienė Ona ir jos vai
kai: Juozas, Jonas, Vincas, Ona.

Vaišys Petras, Juozo sūnus, 
gimęs Baltininkų kaime, Var
nių parap.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji, maloniai prašomi 
atsiliepti.

Lietuvos Generalinis 
Konsulatas

6147 South Artesian Ave.
Chicago, Ill. 60629

JOHN P. ROKIS
Gyv< Town of Lake apylinkėj

Mirė 1971 m. liepos 14 dieną, 3.00 vai. popiet, sulaukęs senat
vės. Gimęs Lietuvoje, Vilniaus mieste.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: sūnus Joseph, jo žmona Kay, duktė Stella Mar

ei n, 4 anūkai, 3 proanūkai ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.
Priklausė Holy Cross Holy Name Society.
Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4605 So. Hermitage Ave. I
Šeštadienį, liepos 17 dieną 8:45 vaL ryto bus lydimas iš koplyčios

i 5v. Kryžiaus parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laido
jamas Lietuvių §v. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. John P. Kokio giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kvieciami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti * jam, paskutinį • patarna
vimą ir atsisveikinimą. 'J.

Nuliūdę lieka:

Sūnus, marti, dvklė, anūkai, proanūkai.
Laidotuvių Direktoriai Geraldas F. Dafaiid ir Dovydas F, Gaidas. } 

TeL YA 7-174L i

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

I
1410 So. 50th Ave., Cicero į

Telef.: TOwnhall 3-2108-9
' I

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS j
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

l>IM ii m i m i illiil Ii ilt 'm

"- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LA1D0JDI0 ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YAris 7-1741 • 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKT]

X
TURIME 

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO 

DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS I
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Aras 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
I

1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: Olympic 2-1003
,  _ ___________ ___ _ _ _ ________ - -

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

-
I

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAros 7-1138-1139 :
I ■■ - ■ . . .... -1I

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213 |

2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672_______ I 
fe____________________________I

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1W1 I

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 I 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228 I
South Holland, Illinois |
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Vokietijos darbininkų nuotaikos
Sovietų imperijos strategai pataria šiaurės Vietna

mo generolams vesti derybas ir siekti taikos. Sovietų 
propagandos agentūros skelbia, kad Maskvos diploma
tai yra pasiryžę daryti nuolaidas atomo ginklų kontro
lės klausimuose, o sovietų ambasadorius Berlyne ieško 
būdų, kaip greičiau išspręsti tarptautines Berlyno pro
blemas. Tiktai Artimuose Rytuose rusai nedaro jokių 
nuolaidų. Ten jie laužo duotus pasižadėjimus, siunčia 
ne tik karo medžiagą į Egiptą, bet savo generolus ir ad
mirolus. Niekad Egipte nebuvo tiek daug sovietų karo 
medžiagos ir tiek daug karo vadų ir kareivių, kiek jų ten 
yra šiandien.

Sovietų diplomatija visuomet veikia keliomis kryp
timis. Iki šio meto rusai pasinaudodavo kiekviena pro
ga sovietų imperializmui sustiprinti. Jeigu praeitis lais
vąjį pasaulį galėtų pamokyti, tai reikia manyti, kad ru
sai pasinaudos ir šia įtampa. Jie padarys nuolaidas vie
noje vietoje, bet bandys įsistiprinti kitoje.

Atrodo, kad sovietų strategams labai rūpi rytų Vo
kietijos darbininkų nuotaikos. Maskva nenori, kad pasi
kartotų darbininkų maištas, kuris šių metų pradžioje 
ėjo Lenkijos uostuose. Maištas labai lengvai gali persi
mesti į pačios Rusijos pramonės centrus. Sovietų valdžia 
turi pakankamai policijos paskandinti darbininkų reika
lavimus kraujuje, bet vidujinis sukrėtimas jiems bran
giai kainuotų. Sovietų policija 1939 nukapojo galvas rau
donos armijos vadovybei, bet praėjo daug laiko, kol val
džia ir karo vadovybė vėl atsigavo.

Paul Wohl, The Christian Science Monitor kores
pondentas, pabuvęs Rusijoje ir sovietų policijos okupuo
tuose kraštuose, kelia viešumon nedraugingas Rytų Vo
kietijos darbininkų nuotaikas. Vokietijos darbininkų ne
pasitenkinimui yra kelios priežastys. Pirmon eilėn dar
bininkų pasipiktinimą sukelia nepaprastai didelis atlygi
nimo skirtumas. Dirbtuvės ar kokios įmonės priešakiu 
pastatytas komunistas gauna 50 kartų didesnį atlygini
mą, negu ilgus metus dirbęs ir patyrimą turįs darbinin
kas specialistas. Sovietų propagandos agentūros skelbia, 
kad Vakarų Vokietijoje pelno siekiantieji dirbtuvių..sa
vininkai arba akcininkai gauna žymiai daugiau negu tų 
dirbtuvių darbininkai, bet kapitalistai negauna tokio 
atlyginimo, ar pelno, kokį gauna dirbtuvių priešakin 
pastatyti komunistai
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
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Hl. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.
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Saulė gaivina, bet saulė ir žudo
Saulės kultas senovėje egzis

tavo visose indo-europiečių re
ligijose. Milžinišką, žemei gy
vybę teikianti jėga glūdi tame 
liepsnoj ančiame, kasdien rytuo
se sušvintančiame ir vakaruose 
užgęstančiame diske. Panašiai 
pasakyta saulės dievaičio Helio- 
so aptarimo įžangoje. Kiek pa
kitėjusiu charakteriu saulės kul
tas ir šiandien tebegyvuoja. Vi
sų pirma ją apoteozuoja mote
rys net ir tada, kai gyvenimo 
pusiaukelyje pradeda raukšlė

Rytų Vokietijoje dirbtuvės vedėjas į „metus gauna 
60,000 markių, tuo tarpu patyręs darbininkas specialis
tas gauna tiktai 2,280 markių į metus. Tokias dideles 
sumas gaunantieji komunistai gyvena didžiausioje ištai
goje, o darbininkas turi žiūrėti, kaip suvesti galą su ga
lais. Nuotaikos nebūtų tokios blogos, jeigu dirbtuvių ve
dėjai bent žinotų savo darbą. Pareigos jų didelės, bet 
patyrimas mažas. P. Wohl, aprašydamas nuotaikas Ry
tų Vokietijos dirbtuvėse, šitaip sako: ,

“Nevykusi vadovybė ir staigus planų keitimas 
yra kasdieniniai įvykiai, žmonės kalba apie brangias 
mašinas, pirktas Vakaruose, kurių vietos mechani
kai nemokėjo tinkamai operuoti ir kurias teko iš
mesti į laužą net ir po to, kai Vakarų mechanikai jas 
sutaisė ir kurį laiką jos ėjo. Toki dalykai palaužia 
darbininkų pasitikėjimą vadovybe”. (The Christian 
Science Monitor, 1971 m. liepos 7 d., 2 psL)
Rytų Vokieti j o darbininkai, matydami dirbtuvių va

dovybės nemokšiškumą, patys nededa tiek daug širdies į 
darbą. Kiekvienas žino, kad Vokietijos darbininkai visą 
laiką buvo pareigingi. Jie ne tiktai laiku ateidavo, bet ir 
pasiimtą darbą nuoširdžiai dirbo. Paskutiniais dviem me
tais vokiečio darbininko pareigingumas sumažėjo, o šir
dies į darbą jis visai neįdeda. Tas pats korespondentas 
Wohl tvirtina, kad rytų Vokietijos dirbtuvių, darbininkai 
ateina į darbą visu pusvalandžiu vėliaul Ir šitaip atėję, 
jie neskuba prie varstotų, bet ruošia pusryčius, šildo ar
batą ir užkandžiauja. Nuostatai liepia ateiti į darbą pa
valgius, bet jie nekreipia į tai pakankamo dėmesio.

Rytų Vokietijos dirbtuvių gaminiai taip pat nėra to
ki jau geri, kaip jie būdavo prieš karą. Rytų Vokietijos 
darbininkai pagamina žymiai mažiau, o pagaliau ir paga
minti produktai nėra toki geri. Rytų Vokietija pardavė 
Indijai 500 traktorių. Juos supakavo ir nuvežė į Indiją. 
Už kiek laiko Indijos valdžia grąžino vokiečiams 250 trak
torių, nes jie buvo netinkami. Vienų dalys buvo negeros, 
o kiti blogai sumontuoti. Panašaus likimo sulaukia rytų 
Vokietijos gaminiai, eksportuoti į kitus kraštus.

Komunistai norėtų traukti teisman darbininkus už 
sabotažą, pareigų nėjimą, bet nesirįžta. Vietoj griežtes
nės linijos, Brežnevas įsakė Ulbrichtui ne tik pasitraukti 
iš valstybės vadovybės, bet įsakė “išeiti pensijon” ir iš 
komunistų partijos vadovybės. Komunistai bijo, kad rytų 
Vokietijos darbininkai, matydami tokį didelį nemokšiš
kumą ir tokias dideles privilegijas vien tiktai partijos na
riams, neatsisakytų visai dirbti. Rytų Vokietijoje rusai 
turi pakankamai karo jėgos vokiečiams suvaldyti, bet 
rusų kariai vokiškų mašinų nesuks.

mis pasidabinti, gražiai įdegusi 
jų oda ne taip lengvai besideri
na su visada pretenzinga roman
tikos nuotaika.

Apie saulės naudingumą žmo
gaus organizmui, lygiai kaip ir 
kenksmingumą jam, jau senų 
senovėje žinota. Nekalbant apie 
moksliškus to reikalo tyrimus 
ir išdavų skelbimus, aišku, tuo 
reikalu dabar žmonės bendrai 
geriau nusimano. Tačiau, prak
tiškai imant, dėl pernelyg beato
dairiško saulės spindulių energi-

3oš (šilimos) menamai žmogaus 
organizmui stiprinti panaudoji
mo, nemaža patiriama sveikatai 
kenksmingų, net fatališkų iš
davų. To nepaisydami, kas va
sarą žmonės saulinasi ir sauli- 
nasi taip neatsargiai, jog nere
tai dėl to nukenčia apakdami, 
gaudami piktybinių odos išbėri
mų, egzemų ir kitokių sveikatos 
sutrikimų, o neretai, saulės smū
gio paliesti, krenta nebeatgaivi- 
namai. ,

Pati gamta yra suteikusi žmo
gui apsiginamąją nuo kenksmin
gų saulės įkaitinimų galią (prie
monę), kuri tačiau teigiamai 
veikia tik tada, kai žmogus sai
kingai ir sąmoningai ja naudo
jasi. Žmogaus oda, ultrafioleti- 
nių saulės spindulių veikiama, 
gamina sekreciją, vadinama me
laninu, kuris apsaugo odą nuo 
žalingo įdegimo. Organizmas 
tačiau pakankamą melanino kiekį 
gamina tik tada, kai neįpratusi 
kūną ne staiga, bet iš lėto (laips
niškai) saulinama.

Kiekvienas, atostogų metu 
norįs gražiai įdegti, iš anksto 
privalo odą įpratinti naudotis ul- 
trafioletiniais saulės spinduliais, 
iš anksto pasišildydamas kosme
tikos kabinete arba namie spe
cialiom lempom, arba labai me
todingai, pradedant nuo 5-10 mi
nučių ilgio seansais saulintis ne 
karščiausioje saulės atokaitoje. 
Kūnas, kuris be kelių trumpų 
vasaros savaičių saulės spindu
lių negauna, yra jautrus saulės 
spinduliams, todėl negalima be 
žalos jam iš karto ilgai saulė
je kaitintis. Kojas ar pečius 
pradėti saulinti tepatariama tik 
nuo 8-10 minučių seansų, laips
niškai kas dieną juos pratęsiant 
iki valandos. Kai kūnas jau 
įpranta, tai ir ilgesnį laiką sau
lintis nepavojinga. Blauzdas 
betgi tepatariama leisti saulei 
veikti tik gal trečią dieną, ir 
tai pradžioje ne ilgiau 10-15 mi
nučių. Krūtinę ir pilvą (pilvo 
sritį) — ne anksčiau ketvirtos 
dienos, ir tai ne ilgiau kaip 15- 
20 minučių. Tuos seansus ge
riausiai paskirstyti kelių minu
čių protarpiais, t. y. kelias mi
nutes pakaitinus, pasitraukti 
paunksmėn ir t. t.

Jei kas ir labai atsparią sau
lei odą turėtų, ir tai prieš sau- 
linimąsi naudinga yra lengvai 
sutepti ją specialiu, tiktai nau
dingus spindulius tepraleidžian- 
čiu kremu, kuris apsaugo odą 
nuo kenksmingo išdžiūvimo. 
Vaistų rinkoje dabar yra daug 
(ir vis daugiau atsiranda) Įvai
rių tam tikslui preparatų. To
dėl kiekvienam reikia pasirink
ti tik savo odai tinkantį tepa
lą. Mat, ne kiekvieno oda yra 
vienodai opi, todėl tas pats te
palas ne kiekvienam tinka. Kar
tu kiekvienas turi žinoti, jog ir

I

Už ką nubaustas A. Telksnys?
Tėvynė perspausdino iš Va

karuose gauto Sovietų Rusijoje 
leidžiamo “Samizdato” slapto 
laikraščio “šiandieninių įvykių 
kronika” pranešimą apie tai, 
kaip “griežto režimo stovyklon” 
(vergų darbo kacetan) buvo 3 
metams nuteistas Kauno Bota
nikos Instituto bendradarbis ag
ronomas kaunietis Albinas Telk
snys.

Telksnys suimtas dar 1969 

pats saulinimasis ne kiekvienam 
organizmui ir ne visada yra nau
dingas. Tad prieš pradedant 
saulintis, naudinga yra pasitarti 
su savo gydytoju, kuris gali nu
rodyti kiek ir kaip pagal indivi
do sveikatos stovį galima sau
lintis. Be to, reikia žinoti bend
rą dėsnį, kad blondinai, (blondi
nės) kiekvienam nudegimui yra 
opesni ir jų nudegimo žaizdos 
sunkiau gydomos, ilgiau nepa- 
gyja. Taipgi pravartu turėti 
omenyje ir atitinkama dieta, ku
ri suteikia odai atsparumo prieš 
saulės spindulius. Toki dieta 
visų pinna turi turėti vitamino 
A, kuris apsaugo odą nuo per
džiūvimo ir pleiskanumo (lupi- 
mosi). Vitamino B, o ypač B6 
stokojant, oda būna palanki įvai
riems “uždegimams”, ir plaukų 
slinkimui. Taipgi reikalingas 
vitamino PP, kuris apsaugo odą 
nuo kitokių susirgimų, — stipri
na odą.

Visų tų vitaminų apsčiai tu
ri šviežios žalios daržovės, vai
siai ir uogos. Pvz.. morka yra 
turtingiausia vitaminais ir mi
neralinėm druskom. Tarkuota 
morkas maišyta su šviežia citri
nos sunka, ne tik sveika, bet ir 
skanu gerti. Daržovės, vaisiai 
bei uogos vasaros karščių metu 
žmogui labai naudinga valgyti 
arba gerti jų sunką. Išsunkimui 
dabar, yra įvairiausių specialių 
mašinėlių, kurios nėra brangios. 
Taipgi reikia vaisius ir daržoves 
įvairinti. Pomidorai, ridikėliai, 
slyvos, serbentai, žemuogės, 
bruknios, salotai, o kartais net 
rabarbarai ir svogūnų galvelę 
kartu sumalta sudaro labai nau
dingą gėrimą. Nereikia jo ger
ti daug, bet kas dieną tuo pa
čiu metu po nedidelę stiklinaitę. 
Nereikia užmiršti prieš valgant 
obuolius, kriaušes, pomidorus ir 
kt. nuplauti švariu vandeniu.

Be pasakyto, žinotina taipgi, 
kad virtos daržovės, vaisiai ir 
uogos daug vitaminų praranda.

(Iš “Die Weltwoche”) 
Kalpas Uoginius 

metų rugsėjo 29 d., teismas įvy
kęs 1970 m. balandžio 6 (į, tai
gi pusę metų sėdėjo kalėjime. 
Teisėjai buvę pirm. Mazenas, 
nariai Adomaitis ir Kochanko. 
Gynęs adv. Karčanskas. Teismas 
uždaras. Kokia kaltė‘i
. Agr. Telksnys kaltinamas pla

tinęs raštą, kuriame neigiamai 
vertinama komunistų partijos 
politika žemės ūkyje”.

Telksnio gynėjas teisme aiš
kino, kad buvęs kolchozo pirmi
ninkas, jau matyt išėjęs į pensi
ją, senukas rašinėjęs savo pa
stabas kolchozų reikalais ir pa
stabose nusiskundęs, kad negau
na gydymo pagalbos, o kolchozo 
pirmininkas į jo prašymus'ne
kreipęs dėmesio. Dėl senatvės 
(rankų drebėjimo) negalėdamas 
savo užrašų aiškiau perrašyti, 
senukas įprašęs Telksnio tai pa
daryti.

Vieną laišką su savo užrašais 
nespėjęs Telksniui išsiųsti'se
nukas mirė ir giminės ar kas ki
tas tą laišką perdavė saugumui. 
Pagal laiško adresą saugumas 
nuvyko pas Telksnį, jį areštavo 
ir už seno kolęhozininko kritiš
kų pastabų perrašinėjimą kalin
tas, teistas ir į sovietų vergų 
stovyklų trejiems metams iš
siųstas... ' • -

NEGRŲ DAUGUMA 
16 MIESTUOSE

Cenzo biuro žiniomis, per pra
eitus 10 metų prie dviejų mies- f 
tų su negrų dauguma prisidė- . 
jo dar 14 kitų miestų. Pirmasis 
su negrų dauguma yra sostinės t 
miestas Washingtonas, jau 1960 į 
metais turėjęs negrų gyvento
jų 53.9%,'gi pernai jų buvot jau | 
71.1% arba 537,712 -galvų.

Newark, N. J., dabar turi ne- | 
grų 54.2%, Atlanta, Ga.,'51.3%. į

Kiti miestai negrų turi: Bes
semer, Ala., 52.2%; East St. 
Louis, Bl., 69.1%; Gary, Ind., 
52.8%; East Erange, N. J., 
53-. 1% Willowbtook, Calif., 
82.3%; Westmint, Cal., 80.6%; 
East Cleveland, Ohio, 58.6% ir 
t. t. ... ’

New Yorke pernai negrų bu-' 
vo 1,666,636 arba 21.2%; Chi- 
cagoje 1,102,620 arba 32.7‘nuo
šimčiai; Detroite 660,428 arba 
43.7%.; Philadelfijoj 654,791 —

INDIANAPOLIS. — Gražuo
lių rinkimuose Miss Indiana bu
vo išrinkta Audrey Steigman, 
tačiau gražuolės karūna iš jos .; 
sekančią dieną buvo atimta. Pa
aiškėjo, kad gražuolė yra 30 me- ■ 
tų, ne 25 m., kaip reikalaujama | 
konkurso taisyklėse, be to,* ji iš
tekėjusi ir turi tris vaikus. 
Tas gražuolėms irgi draudžia
ma.
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ANAPUS ATLANTO
(Kelionės įspūdžių pabiros)

Savo “pastabose iš viršaus” (Naujienų 
Nr. 126 š. m. gegužės mėn. 28 d.) trumpai 
pastebėjau, kaip atsidūriau New Yorke, 
pakeliui Europon. Atostogos yra atostogos 
ir būtų ne atostogos, jei jas praleistumėi 
sėdėdamas namie. Todėl šį karta leidausi 
tolimesnėn kelionėn, Europon, vienas, nes 
prieš keletą metų ten atostogavome abu 
su žmona. Ji šį kartą “supasavo”, dėl to, 
kad ją nelabai domina kraštai, kuriuos aš 
dabar norėjau matyti.

Čia noriu padaryti vieną keistoką pa
stabą, kuri, esu tikras, sudomins ne tik 
keliaujančius ar norinčius keliauti, bet ir 
daugelį nedrįstančių niekur pajudėti dėl 
to, kad... gal kas nevisai tvarkoje su šir
dimi. .. Be abejo, kas įtaria savo širdį 
kiek nors šlubuojant — pirmoje eilėje tu
rėtų pasitikrinti pas savo gydytoją ir pas
kui daryti iš to reikiamas išvadas. Bet štai 
kokį pavyzdį aš noriu pateikti iš mano 
paties gyvenimo. Prieš lygiai du metus 
buvau nutrenktas širdies smūgio, patekau 
ligoninėn, galima sakyti 
’’grabe”. Truko pusė melų, 
tojau “ant kojų”.

Pomėgio keliauti nesu 
pat jaunų dienų, ir juo labiau dabar čia, 
turėdamas kai kurių privilegijų oriniame 

v

“viena koja 
kol vėl alsis-

atsisakęs nuo

susisiekime. Bet, kai po ligos “atsistojau 
ant kojų”, gydytojai (ne vienas, bet net 
trys, “uždraudė” keliavimą lėktuvais ir va
žiavimą į kalnus, aukščiau kaip 3 — 4000 
pėdų. Vadinasi, gyvenimas, kaip aš jį su
prantu, beveik baigtas: laikykis dietos — 
negali valgyti ką nori ir gurkšnoti kas pa
tinka. Nevažiuok Į kalnus ir nelipk į lėk
tuvą: mat, didelis oro spaudimas yra kal
nuose ir aukštai skrendančiuose lėktuvuo
se. Trumpai: dirbk, valgyk beveik šieną 
ir sėdėk namie...

Griežtai laikantis gydytojo nurodymų
— gyvenimas būtų pasidaręs labai blan
kus, ir kaip man atrodė — bevertis... Nu
tariau vis dėlto “surizikuoti” ir išmėginti, 
kiek yra teisūs mano “daktarai” bei kaip 
toli aš galiu nukrypti nuo jų nurodymų. 
Padaręs porą trumpų distancijų skridimų 
(Los Angeles — Vancouver, Br. Colum
bia, taip pat Čikagon, labai lietingo sezono 
metu, ne tik ore, bet ir drėgnoje Kanados 
provincijoje, jaučiausi labai gerai, val
giau ir gėriau tai, ko gydytojai buvo sakę 
vengti net iš tolo...

Kai grįžęs iš tų kelionių vėl pas savo 
gydytojus pasitikrindavau sveikatos sto
vi — jų dideliam nustebimui, o dar dides
niam mano paties, — jis būdavo visiškai 
geras. Po tokių kelių gerai pavykusių 
“bandomųjų” skridimų, nutariau leistis 
ir tolimesnėn bei pavojingesnėn kelionėn,
— per Atlantą, Europon.

Yorke, JFK aerodrome, belgų 

orinio susisiekimo linijos “Sabena” lau
kiamajame pamažu rinkosi keleiviai va
kariniam skridimui New Kork — Briuselis. 
Kadangi laiko dar buvo daug — apvaikš
čiojau kelių kitų orinio susisiekimo linijų 
laukiamuosius, norėdamas patirti, kur 
daugiausia keleivių. Nustebau pamatęs, 
kad daugiausia buvo prisirinkę Izraelio 
“EL — AL” laukiamajame. Čia, Ameri
koje, sunku nustatyti žmogaus tautybę, 
sprendžiant iš jo išvaizdos, todėl negalė
čiau pasakyti, kad “EL— AL” keleiviai 
būtų buvę vien žydai — nemaža laukian
čiųjų dalis tikrai buvo ir ne žydai.

Kai grįžau į “Sabena”, keleivių jau bu
vo prisirinkę apie 30. Užsimezgė kalba su 
jaunu vyruku (skoningai barzdotu), kuris 
pasirodė esąs kareivis (buvo apsirengęs 
civiliais rūbais), grįžtąs į savo dalinį Vo
kietijoje, iš kur buvo parvykęs atostogų. 
Šalimais šnekučiavosi pora senyvų mote
riškių, kurios dalinosi įspūdžiais iš Varšu
vos, dabar vyko į Vengriją, pasidairyti, 
kur jų vienas iš tėvų gyveno (vėliau paaiš
kėjo, kad jų vienos tėvas, kitos motina — 
buvo lenkai, kita tėvų pusė — vengrai). 
Moteriškės stebėjosi, kaip lenkai rūpinasi 
Amerikos turistais, — jos neturėjusios jo
kių sunkumų nei muito, nei piniginiuose 
ar paso reikaluose ir visur susilaukusios 
teikiamo dėmesio iri pagalbos iš turizmo 
biuro, kai to buvo reikalingos. Kai paklau
siau, ar vėl kada pasirengusios vykti Len
kijon,— atsakė: ne,, nežiūrint visų
sklandumų ir mandagumo, tai ką Varšu
voje matėme, — mums gana. Matėme kur 

mūsų tėvai gyveno, daugiau ten nieko ma
tyti nenorime. Lenkams tepadeda Die
vas. .. ”

Prie gana mažo baro, kur jau dalis kė
džių buvo užimta (kalbu apie “Sabena” 
laukiamąjį New Yorke), iš dešinės prisė
do, sakyčiau, jaunas studentas, grįžtąs iš 
mokyklos į namus: vienmarškinis, be jo
kio bagažo, kelias knygas ir rašomąja me
džiaga nešinas. Visa tai paklojo ant baro, 
užsisakydamas lengvo gėrimo. Manyda
mas, kad jis vyksta iš mokyklos namo, 
kur nors į Long Island ar Brooklyną, pa
klausiau ar jis ką nors išlydi Europon? 
“Ne — aš pats vykstu Briuselin, o paskui 
— Arabijon, Jordanijon, Irakan ir kitur”. 
Pagalvojau — bus įdomus bendrakeleivis 
per Atlantą, bent iki Briuselio... Bet kar
tu ir įtartinas, — taip lengvai apsirengęs, 
be jokio bagažo, vos keliomis knygomis 
apsirūpinęs.

Turistiniuose santykiuose yra toks 
“nerašytas įstatymas”, kad nesiteirauk 
savo bendrakeleivį, pirmame susitikime 
apie jo asmenį: kuo užsiima, • kur keliau
ja ir t. t. Tai gali patirti vėliau, jei užsi
mezga artimesni santykiai, t y. jei kėliau 
ji ilgesni laiką kartu, lankai tuos pačius 
kraštus ir miestus ir t. t Laikydamasis to 
“įstatymo” nesužinojau, kas tas jaunuo
lis buvo ir kuriuo tikslu vyksta į arabų 
kraštus. Mums besikalbant apie būsimą 
kelionę per Atlantą, iš kairės prisėdo apie 
50 metų amžiaus gerai apsirengęs, pypkę 
rūkantis džentelmenas, kuris, užsisakęs 
bonką alaus, kreipdamasis Į mus lyg ir

lėktuvą, 
kelionei

žmonė-

klausiamai, prabilo: į Briuselį?’’ ir
gavęs atsakymą “yes”, paskendo savo alaus; 
bonkoje, nepasakydamas daugiau nei žo
džio. Taip bekalbant, besidairant ir be
gurkšnojant laukiamojo bare, atėjo laikas, 
kai per garsiakalbius buvome paraginti 
paruošti pasus, bilietus ir eiti į 
kuris po pusės valandos pakils 
virš Atlanto'.

Turėdamas lūkesčių, kad su 
mis, kuriuos mačiau laukiamajame ar su, 
kuriais turėjau trumpų pokalbių bare, —į 
galėsiu susitikti lėktuve ir “paplepėti”, nes • 
kelionė per Atlantą turės būti “nuobodi”,! 
be jokių sunkumų atsidūriau lėktuve. Ma
no nustebimui — man rezervuota vieta 
lėktuve jau buvo užimta bare matyto sw 
knygomis “studento”, vykstančio į arabų; 
pasaulį... Kai stewardess jam nurodė/ 
kad jis yra ne savo vietoje (jo vieta buvo 
kitoje lėktuvo pusėje — toje pačioje eilė-, 
je), aš ją pataisiau, kad aš perimsiu jo; 
vietą ir nereikės tada niekam kilnotis, nes 
vietos, kiek mačiau, buvo labai daug, lėk
tuvas nebuvo pripildytas net trečdaliu.. .L

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite

Jos visad rašo
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Texas susižavėjo Rūta

RŪTA KILMONYTĖ - LEE

’ Paskutiniu 
do j e beveik

didžiuotis jos lai
dai reikėjo daug* 
daug intensyvaus

metu mūsų span 
nieko nerašoma 

apie mūsų simpatiškąją Rūtą 
Lee - Kilmonytę. Tuo tąrpu ji 
yra labai aktyvi televizijos ek
rane, filmuose bei scenoje, 
žinoma, ji savo meninę duok
lę atiduoda ne lietuviams, bet 
Amerikiečiams. Vadinasi, ji 
yra išplaukusi i .plačius van
denis, iškilusi i paviršių. Mes 
galime tik 
mėjimais. 
pastangų,
darbo. Bet viso -4o būtų per 
maža jei Rūta nebūtų apdova
nota .nepaprastomis savybė
mis, kurių dėka ji laimi visų 
sutiktųjų simpatijas. Ji savo 
patrauklia šypsena nuskaidri
na visų nuotaikas ir patraukia 
visų dėmesį.

Taip buvo ir Texas valstijo-' 
je, kur Rūta <visą mėnesi vai
dino scenoje pagrindini vaid
menį veikale — “Heilo Dolly”.

Reikia pastebėti, jog Texas 
ją tiek pamilo, kad kiekvie^ 
nais metais kviečia ją vaidinti, 

štai prieš mane guli kelių 
Texas, Dallas miesto ..Jaikraš-

Visi 
Rūta.

daugiau ar
“The Dal

čių iškarpos, 
mažiau žavisi 
las Morning News” rašo, kad 
“ĮŠ pirjno pasirodymo scenoje 
Rūta magnetiškai pritraukia 
publiką. Ji Įtikinančiai yra ža 
vi našlė, kuri sužavi kiekvie
ną žiūrovą savo grakščia iš
vaizda, elegancija.”

To paties miesto Evning 
News rašo: “Rūta mūsų mies
te pasirodo kiekvienais, metais. 
Mes ją laikome sava. Ji pripil 
do mūsų teatrą ir teatro kasą. 
Jos pasirodymas apvainikuo
ja pasisekimu kiekvieną spek
taklį”. Ir toliau sumini rimtų 
kritikųi.ivertinimus, kaip: El
ston (Brooks of. the Telegram 
Stary Perry ir Brooks-(Gordon 
or the Fort Worth Press) ir 
eilę kitų Rūtos įvertinimų

RŪTOS PAGERBTUVĖS
Tėvas ir motina nuvyksta Į 

Rūtai ruošiamą jos gimtadie
nio proga pagerbtuves. Pasa
koja įjie, kad Rūtą pasitiko 
aerodrome ir.rsveikino miesto 
meras, dūdų orkestras ir visą 
eilė valdžios atstovų bei korės

SAVTNGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS SAVINGS

Serving the Lithuanian Community 57 years with personal attention
4071 ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AVE.) 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-8248

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas {vairiu prekių. 
AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629___ T«l. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo

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

Nieko nėra gražesnio* apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išaugintu Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. Šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

. ■ SODYBŲ PIEVELES
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti S1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

AX XX M A AU AX V K7,

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
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pondentų. Visa šita palyda su 
ja atvyko iki salės, kur ją su
tiko su raudonu “karpetu” ir 
labai ją išgirianėiomis kall>o- 
mis.

Pasakoja, kad Rūta atrodė 
lyg kokia pasakų karalaitė i 
kurią visas baliaus dėmesys 
buvo atkreiptas. Iš milžiniško 
torto, kuris buvo skirtas jos 
gimtadieniui, bėgo srovės šam 
pano. Rūta buvusi taip pat su
jaudinta, jtad pradžioje jos 
padėkos kalba maišėsi su aša
romis.' Vėliau susivaldžiusi 
Pasikalbėjimo metu ji man sa
kė: “Pradėjau Įpinti humorą, 
kad pati iš susijaudinimo atsi- 
gauėiau ir kitus pralinksmin
čiau. Tas man gerai pavyko. 
Susivaldžiau. Pralinksmėjau. 
Tada jau, žinoma, viskas ėjo 
kaip iš pypkės.”

“Pristačiau ir savo tėvuką” 
— sako Rūta. Buvo taip, kad 
mano gimtadienis buvo trimis 
dienomis pavėluotas, o tėvu
ko turėjo būti už šešių dienų. 
Tad abiem šovė iš torto šam
panas ir kėlė tostus. Tik varg
šė mama buvo nuskriausta, 
nors ir ją pristatė ir sveikino, 
Įvertindami jos triūsą augi
nant mane. Buvau stačiai iš 
laimės apsvaigusi’’, — pareiš
kė Rūta.

Po kiekvieno spektaklio Rū
ta buvo kviečiama išgėrimams, 
kavutei ir susipažinimams. Taip 
pat po kiekvieno spektaklio 
Rūta gaudavusi tiesiog glėbius 
gėlių ir sveikinimų — kompli
mentų.

Dabar Rūta yra pasirašiusi 
vaidinti visoje serijoje filmų 
televizijai. Taip pat yra pa
kviesta Į Maskvos ruošiamą 
festivalį. Kiek girdėjau, kvie
timą priėmė ir ketina dalyvau
ti. ■ ’. -

Sėkmės Tau, Rūta, ir iki se
kančio karto. J. Kaributas

InŽ. Antane buvęs WANTED — FEMALE
Amerikos Lietuvių Tarybos pir-, D«rbininkiv R.ikh 
mininkas, dalyvaus Pavergtų ----- -------------------------- ——
Tautų savaitės ir Wisconsin vai-’ 
stijos Lietuvių dienos iškilmėse 
liepos 18 d. Šv. Teresės parke, 
Kenosha, Wis. Programoje da
lyvaus Studentų ansamblis, 
vad. Leokadijos Braždienės. Iš
kilmių pradžia 12 vai.

:— Young Americans for Free
dom, studentų ir jaunimo prieš- 
komunistinė bei visuomėninė 
organizacija, dalyvaus Pavergtų 
Tautų parado bendroje eisenoje 
palaikydama kovos su pavergė- _ 
jais dvasią ir laisvės viltis. Or-Į 
ganizacijos nariai yra gerai su- statistical typist. Loop C.P.A. firm, 
sipažinę su komunizmo siste- 2 girl of£ice, experience typing fin-

. ančiai statements. Shorthand help
ful but not necessary.

CALL 
236-7780

INSURANCE GIRL 
Experienced — Matured 

CRANE SAVINGS & 
LOAN ASSOC. 

2555 W. 47 th ST. 
LA 3-1083

Dictation and typing experience, to 
work for executive of large Near 
North wholesale company. Good sal

ary and benefits. 
Call Mr. RAPPIN: 

829-8800

SECRETARY — TYPIST

£

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMA13

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, I1L . Virginia 7-7747

rna, pasauline padėtimi ir vi
daus gyvenimu. Pavergtųjų tau
tų balsas šioje organizacijoje 
yra nuolatos girdimas per jvai-' 
rias sueigas ir specialias pas
kaitas.

— Kan. 'Vaclovas Zakaraus
kas išvyko i Europą dalyvauti 
vyskupo Deksnio sukakties 
minėjime ir kitais reikalais. 
Jis yra veiklus ne tik vienoje iš 
didžiausių lietuvių parapijų 
Marquette Parke, bet ir daly
vauja LB ir j Altos darbuose. 
Išrinktas Amerikos Lietuvių Ta
rybos centro valdybom

— Dar tėvynė, nelaisva. Tat 
visi šauliai
ši šeštadieni 11 vai ryto renka 
si demonstracijos paradui. 
Renkasi prie savo vėliavos 
Wacker Dr. .toje pačioje vie
toje kaip ir kiekvienais metais.

South Side real estate office requires 
services of experienced cashier, ty
ping ą must, good starting salary & 

fringe benefits. 
Mr. REIZNER
KE 6-2000

GENERAL OFFICE
Girl wanted to work in active Real 
Estate ofc. Receptionist, • typing, fil
ing. FHA loan processing. Pref, girl 
who speak Spanish, and has knowl

edge pf ofc. procedure. Benef.
ROBLEN R. E.

277-2422

MOTHER’S HELPER
PERMANENT

Visų trijų kuopų, To start Sept. 1st. Live in. Childcare, 
two children, extra help. Own room, 

bath. Colored T. V.
HOWARD & WESTERN

869-1528

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
BY OWNER 

56-TH & WASHTENAW 
Completely remodeled 3 bedroom 
brick with w.w. carpet’g, modem ki
tchen, tiled 1% baths, finished bas
ement, 2 car brick garage & oversi

zed lot.
ONLY $24,500 

476-3599

PARDUODAMAS
3 AUKŠTŲ MŪRINIS NAMAS

gerame stovyje. Viduje moderniškai 
Įrengtas. Arti bažnyčios ir didelės 

mokyklos.
Dėl sajygų ir kainos skambinti telef. 

YA 7-2064

Spacious. 2 bedroom. 3rd floor, ele
vator bldg. Mid 20’s, By Owner.

Mr. NESBIT 
245-5911 Weekdays 

545-2384 Evening & Weekends

— Aleksandras ir Elena Zujai, 
pagerbdami mirusį adv. Antaną 
Repšį, vietoje gėlių paskyrė au
ką $25.00 Chicagos Lietuvių Ta
rybai.

— George Joniko orkestras 
gros Naujienų piknike - vaka
ronėje šeštadienį,, liepos. 24 d., 
Union Pier, Mich., čekų salėje'. 
Bus valgią, įvairių gėrimų ir 
dovanu. Kviečiame visus daly
vauti ir praleisti linksmai va

miesto 
Savai- 
miesto 
komu-

— Lietuvos vėliava 
centre. Pavergtų Tautų 
tės minėjimui artėjant, 
centre jau iškeltos visų
nizmo pavergtųjų tautų vėlia
vos. Lietuvos trispalvė gražiai 
plevėsuoja labai geroje vietoje 
State Street, arti Randolph, 
priešais Marshall Field namus.

i
— Trečiadienį, liepos 14 d., 

7:30 vai. ryto, ,WBMI stoties 
komentatorius, duodąs žinias 
FM 107 banga, savo kalboje 
paminėjo, kad Sovietų Sąjun
gos karo jėgos okupavo tris Pa
baltijo valstybes — Lietuvą, 
Latviją ir Estiją. Kiekvienas 
toks priminimas sovietų val
džiai labai nemalonus. Kiti jau 
pasitraukė iš okupuotų kraštų, 
o sovietų karo jėgos dar ir šian
dien tebestovi tuose kraštuose.

— Py to j 11. vai. ryto lietuviai 
renkasi La Salle ir Wacker Dr. 
sankryžoje. Susidurta su sun- 
kamais dėl atidengtų automo
bilių. Malonūs tautiečiai, galį 
šiame reikale padėti, prašomi 
paskambinti Altos būstinėn 
šiandien vakare, tel. 778-6900.!

— Jonas Vaičiūnas, LB apy
gardos vicepirm., šiandien va
kare per Margučio radiją pa
darys pranešimą apie Paver- PARDUODAMA 2 SKLYPAI •— geroji Newly carpeted throughout. 1% bath 
gtų Tautų Sayaitę.

—r Algirdas ir Viktorija Ka-j 
raičiai, Union ■ Pier,- Mich., Gin
taro vasarvietės savininkai, va
sarotojų patogumui ir greites
niam aptarnavimui,, pertvarkė 
valgyklą į kafeterijos tipo re-iH50% nuolaida. Galima phĮti 
storaną. Vasarvietėje yra daž- ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 
nai suorganizuojamos bendros lietuviai. .> < .
vasarotojų pramogos.

— Informacijos Pavergtų Tau
tų parado reikalais yra gauna
mos Altos raštinėje, telefonai 
778-6900 ir 778-6901. Paradas 
prasidės liepos 17 d. 42 vai. nuo 
State St. ir Wacker Dr. Orga
nizuoja LB apygarda ir Ameri
kos Lietuvių Tarybos Chicagos 
skyrius.

SUGALVOTA — PADARYTA
SVEIKAS MEDINIS modemus vi

duj, graži gatvė, arti Maria HS*, dide
lei šeimai ir pajamoms. Platus skly
pas. $18,600.

9 KAMBARIŲ MŪRAS. Patogi vie
ta, rami gatvė, arti parko. $18,950.

DU PELNINGI MŪRAI apie $17,000 
pajamų metams, Brighton Parke. Kai
na $50,000.

6 KAMB. 15 METŲ MŪRAS, centr. 
vėsinimas, garažas. Prie 55-tos už 
Pulaski. $26,800.

2 BUTŲ MŪRINIS, 4 ir 5 kamb.. 2 
autom, garažas, Marquette >Parke. 
$26,500.

5 BUTU GELSVAS MŪRAS — 2x5, 
2x3 ir 1x4 kamb.. virš $7,000 pajamų, 
du blokai nuo parko. $47,000.

1% AUKŠTO 20 metų mūras. Gra
žūs 2 butai, uždari pušų porčiai, nau
jas stogas, gazu šildymas, 2 auto ga
ražas, platus sklypas, arti mūsų. Naš
lė neužprašo — $33.500.

PRIE BAŽNYČIOS ir vienuolyno 
dviem butam 30 pėdų sklypas už 
$10,900.

DES PLAINES — BY OWNER L.-Y?'^S.
n -70ul So. Washtenaw Ave. RE 7-72002 bedroom small older home. Close 
to transp. loop bus. Northwestern 

train. Large corner lot. 
Under $20.000.

Call fnr appointment
827-5721

BY OWNER

North side, gross, in excess of 
S100-day. $2,200. 

878-0056
8 A. M. — 8 P. M. Mon.-Fri. 12 

to 8 P. M. Sat.

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapinig sklypai pard.

' vietoj — Lietuvių Tautinėse kapinėse 
Skambinkite 4474973..

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir {rengimai

PARDUODAMI 
Iš MODELINIŲ NAMU BALDAI

• fSOUTH W EST 'FURNITURE’ 
TEL. GR 6-4421

. 6200 So. WESTERN AVE.

RENTING IN GENERAL
N u (o rų

IŠNUODIJAMAS 4'KAMBARIŲ nau- 
jai f dekoruotas butas suaugusiems 

114-tos ir Kedzie apylinkėje. «
BE 8-3395 1

.iIARQUEl lt, PARKO gražioje apyg 
rinkėje naujam name išnuomojamai 
.-mam aukšte 6 kambariu butas ral 

miems suaugusiems asmenims. Skam^ 
binti nuo 9 iki 3 vai. popiet

; tel. 471-1628 i

— Pavergtu Tautų paradas
įvyks liepos 17 d. (šeštadienį) 
Chicagoje. Susirinkimo punk
tas: Clark - La Salle irWac^ 
ker Drive era Ivin «anL-rv5r»ip ’ MARQUETTE PARKE išnuomojamasker Drive gatvių sankryžoje, kambarys su ^^3 patogumais. 
11 vai. ryto. Parado prdažia 12 Graži aplinka.
vai. Lietuvių parado numeęįs! Skambinti 4344216.
H. Kol. ramovėnai prašomi 
gausiai dalyvauti. (Pr.) -

— Dariaus - Girėno didvy
riško žygio ir tragiškos mirties! 
minėjimas įvyks liepos 18 d. 
2 vai. p. p. prie.Dariaus - Girė
no paminklo Marquette Parke. 
D. L. K. Birutės., draugija ir L. 
V. S. “Ramovė” Chicagos sky
riaus ramovėnai prie Dariaus 
— Girėno paminklo padės gyvų

BUTU NUOMAVIMAS 
SAVININKAMS NEMOKAMAI
Namų pardavimas, pirkimas.

Įvairūs draudimai.

BUD’S REAL ESTATE
BALYS BUDRAITIS

4307 So. Kedzie, Chicago
TEL. — 254-5551

1339 State St., Lemont, III.
TEL. — 257-5542

— Stepo Jankausko tėvas pe  
reitą savaitę buvo rastas negy- gėlių vainiką. Kol. ramovėnai) VISKĄ APIE NAMUS

Taisau (remodeliuoju) senus namus, 
stogus, langus, dažau, sutvarkau 

elektrą ir t. t. 
Skambinti ALEKSUI
Telef. 927-7186

vas. Jis mirė dėl širdies nega- prašomi Dariaus — Girėno pa 
lavimų. Sūnus gyveno atskirai gerbime skaitlingai dalyvauti., 
ir apie nelaimingą tėvo mirtį 
tepatyrė po 2—3 dienų. Jį sū- — Emilija Vilimaitė, Lietuvo- 
nus palaidojo Lietuvių šv. Ka- je buvusi mokytoja ir čia išlai- 
zimiero kapinėse šalia jo žmo
nos. Vienų metų laikotarpyje 
Stepas Jankauskas neteko abie
jų tėvų. V. §.

— J. Pakalka, Chicagos Lie
tuvių Tarybos pirm., ir J. Jasai
tis, L. B. vidur, vakarų apyg. 
pirm., vadovaus ir palaikys tvar
ką Pavergtų Tautų parade lie
pos 17 d. miesto centre. Lietu
viai kviečiami rinktis I^a Salle 
ir Wacker dr. 11 vai. Iš ten 
pradėsime žygiuoti į State 
gatvę.

kiusi reikiamus egzaminus, mo-
ko valdinėse mokyklose. Ame
rikos Lietuvių Taryboje ji ats
tovauja Katalikų federacijos 
organizacijoms ir yra išrinkta į 
centro valdybą.

— Jonas Kaulinas, gyv. prie 
Lafayette, Indianoje, kurs buvo - 
išvykęs į Detroitą sveikatos pa
tikrinti, grįžo į savo farmą ir 
sveiksta namie. Skaitlingi drau- - 
gai ir geri pažįstami linki jam 
dar ilgus metus laimingai 
ūkininkauti savo farmoje.

APOR AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių. gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patoglot Ištlmokė- 

|lmo sulygo*.
J. BACEVIČIUS 

6455 So. K»dzl» Avi. PR 8-2233

HOME INSURANCE
Call: Frank lapelis 
WOS’A W. 95th St.

GA 4-8654

SALE BY OWNER
Perfect 2 bedroom ranch in East 
Glenview. Beautiful landscaped woo
ded lot 85 x 132. Just decorated.

2 PO 4 MŪRINIS, skiepas ir pasto
gė, centrinis šildymas, garažas, Brigh
ton Parke.

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
sklvoas. 41-ma ir Camnbell.

PUIKUS BUNGALOW, _ 
skiepas, garažas. Tuoj galima 
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVE ir 2 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir 13121110 patalpa

Įrengtas 
užim-

butai

Mar-
Air conditioned 1967. Electric hum-, Q^ete Parke.
idifier. Livingroom fireplace. Then-J .VALGYKLA su namu ir visais Įren-
mopan window to ceiling in living 
room and master bedroom. Freezer 
and extra refrigerator in full basem

ent. 1 car attached garage. 
$51,000 or best ofer.

729-1141

gimais. Judri vieta.

ŠMAITIS REALTY

SCHAUMBURG
— BY OWNER —

4 ’ bedrooms — 2% baths. Large fa-.
6 BUTU MŪRINIS, gerame stovyje, 

platus sklypas, geros pajamos. 54 ir
mily room with fireplace; includes ^amenapylinkėj. — $38,000. 
washer — dryer — dishwasher — 
disposal — built-in oven & range plus 
extras. Two car garage, mid 40’s. 
Show by appointment — must sell.

CALL: 529-7046

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange ištaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, *tab<Hial, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9317

’ LABAI GERAS 10 butų mūras. 2 
automobiliu mūro garažas. Marquette 
Parke — Tik $89,000.

16 BUTŲ mūras, alum, langai, šil. 
gazu. Gražus pastatas. Apylinkė 
62-ra ir Talman. Tik $79.500.

1% AUKŠTO 12 metų mūrinis, ši
lima gazu, centrinis vėsinimas, gražiai 
Įrengtas rūsys, 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklypas. Apylinkė 47tos ir 

.Pulaski. $37.500.
į 2 PO 5 STORINIS/ Nauja šilima ga- 
'zu, aluminijaus langai, 2 automobilių 
garažas, Marquette Parke. Tik 
$28,900.

NERIS REAL ESTATE
3309 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

MARQUETTE PARKO centre 2 butu 
mūrinis po 4 kambarius. Platus lo

tas. Naujas gazo pečius. Pigus. 
778-6916

i FOR SALE BY OWNER. 4 bedroom 
2 story house on 4 lots. Income ap- 

I artment on 2nd floor. Full basement. 
w 2 car garage. 2 blocks from Fox river.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, «S5 Archer, 
Chicago, III. 6063X Tel. YA 7J9SO

Brangenybė*, Laikrodžiai, Dovanot 
visoms progoms.

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas Ir Taisymas 

2646 WEST 69fh STREET
T*lu REpublIc 7-1941

DAŽAU NAMUS
IS VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

L RUDIS TeL CL 4-1050

Near train and transportation. 
Price high 30’s. 

Call (312) 658-4755 
for appointment.

SAVININKAS PARDUODA 6 kamba
riu mūro bungalow su 3 miegamais ir 

2 mašinų garažu. Tel. 476-0861. 
7201’ So. TALMAN AVĖ

SAVININKAS PARDUODA
3 miegamų ranch tipo mūrą su ce
ramic plytelių vonia, centriniu oro 

vėsinimu, 1% mašinos garažu.

12748 So. MORGAN ST.
Tel. 468-7437

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nemu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus ri
sti rūšių namo apšildymo pečiu? ir 
air-conditioning l naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius Ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai Ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste Ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609
TEL.; VI 7-3447


