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NA LANUOJA VAŽIU (ANOJU?
Girtuokliavimas okup. Lietuvoje tiek paplitęs, kad šiam klau

simui laikraščiai skiria kartais kelis straipsnius viename nume
ryje. Komjaunimo organizacija girtuokliavimui, nusikalstamu
mui (abu — giminingi) praėj. metų rudenį Vilniuje buvo sukvie
tusi net plenumą.

D A C A Hl |A
Čia keli būdingesni, “Kom. 

Tiesoje” (236 nr.) paskelbti 
girtuokliavimo Lietuvoje bruo 
žai. Veiksmas vyksta “Už tai
ką” kolchoze, Vilniaus rajone. 
Brigadininkas P. Borunovas, 
pasigėręs sumušė paauglį, smo 
gė lazda jo tėvui, jų namuose 
iškūlė visus langus. Nors Bo
runovas — kriminalinis nusi
kaltėlis, jau buvęs teistas, bet... 
jis visvien buvo paskirtas kol
chozo brigadininku. Teismas 
jį griežtai nubaudė, bet... kol
chozo susirinkimas 27 įgalio
tinių vardu kreipėsi į vad. 
Aukščiausią teismą, norėda
mas apginti nusikaltėlį.

Kitas vaizdas, Kalvelių vid. 
mokykloje, taip pat Vilniaus 
rajone. 10 klasės mokinys 
Barkovičius (aišku, taip pat 
ne lietuvis...) apsivogė, dve
jus metus girtuokliavo, buvo 
patrauktas baudžiamojon at
sakomybėn. Nei mokytojai, 
nei mokiniai nereagavo, tik 
įsikišus organizacijoms, jį pa
šalino iš komjaunimo.

Trečias vaizdas: Bukiškių 
kaimo technikos mokykloje 
vagystės moksleivių tarpe vir
to dažnu reiškiniu. 1970 metais 
trečdalis šios mokyklos auklė- 

-timų- pateko- Į' vadmamą blai- 
■ vykią taigi, jie girtuoklia- 
r vO.- Ir vėl: "nors Vilniuje ir 
"Kaunė' - alkoholiniai gėrimai 
'pardavinėjami nuo 11 valan
dos, tačiau kam’ teko būti Vil
niuje ar Kaune 8 —'9 vai; ry- 

’‘to,; kiekvieną kartą galima pa
matyti r žmones su darbo rū
bais. .. visiškai girtutėlius. 
Taigi, darbininkai pasigeria 

" dar prieš darban eidami. Krau 
tuvės nesilaiko įstatymų, nes 
sugeba degtinę pardavinėti ir 
prieš 11 vai.

Kaip pažaboti girtuokliavi
mo/blogybę? Dėl to spauda 
skęlbia įvairių pasiūlymų — 
pvz. išduoti' “vilko pasą”, da
ryti įrašus pase ar darbo kny- 

. ‘ gulėję, leisti " įstatymus, ku
riais darbininkai būtų diskva
lifikuoti už girtuokliavimą 
darbo metu ir tt. Be to, yra 

. įstatymų, bet jų nesilaikoma 
ir dažnu atveju kaltininkai 
nepatraukiami ’ atsakomybėn. 

(Elta)

— Italijos žur- 
leidimą aplan- 

komunistų par

- VARŠUVA, 
nalistas gavo 
kyti Lenkijos 
tijos wado Edward Gienėko 
motiną, kuri gyvena papras
tame raudonų plytų name ne
toli Katowicu. Namo viduje 
sienos nukabinėtos religiniais 
paveikslais ir kryžiais, kas la
bai nustebino italą reporterį.

MADRIDAS. — Viceprezi
dentas Agnew, aplankęs kelis 
Afrikos kraštus, pareiškė spau 
dai, kad Amerikos negrų va
dai galėtų daug pasimokyti iš 
Afrikos vadų, kaip tvarkyti 
problemas be nuolatinių nusi
skundimų ir visuomenės kalti
nimo bei reikalavimų.

BEIRUTAS. — Palestiniečių 
partizanų vadai pasmerkė 
Egipto ir kitų arabų kraštų 
vyriausybes už neutralumą ir 
nesikišimą, kada Jordano vy
riausybė naikina partizaninį 
judėjimą Jordane. Palestinie
čiams teks ieškoti kitų draugų, 
nuoširdžiau remfiančiių pales
tiniečius.

AMMANAS. — Jordano ka
ralius Husseįnas pareiškė spau 
dai, kad penkių dienų kariuo
menės akcija prieš palestinie 
čius baigta. Mes kitos išeities 
neturėjome, nes- partizanai 
pasidarė tikra bėda gyvento
jams ir kariuomenei, pareiš
kė karalius. -

DALLAS. — Visi Dalias ap
skrities pensininkai, sumokėję 
5 dol. gauna liudijimą, kurį pa
rodę šoferiams gali nemokamai 
važinėti visais autobusais Dalias 
mieste ir apskrityje, ši tvarka 
bus bandoma 6 mėnesius.

PHNOM PENHAS. — Kam
bodžos valdžia pareiškė, protes
tą P. Vietnamui, kurio karei
viai Kambodijoje puldinėja vie
tinius gyventojus, plėšia namus, 
užkabinėja moteris. Kambodi- 
ja reikalauja nubausti kaltus ir 
sustabdyti tokį kareivių elgesį.

KAMPALA. — Ugandos pre
zidentui Amin išvykus į Izraelį, 
Britaniją ir Prancūziją, Ugan
dos kariuomenėje įvyko neramu
mai, 17 kareivių žuvo. Valdžia 
sako, kad puolimus vykdo iš Tan
zanijos atsiųsti partizanai. Ne
ramumus tvarko' prezidentui iš
tikimas Ugandos pulkininkas 
Obitre Gamma.

Kodėl nuėjo 
blogais keliais?

Šeimos, moralės klausimus 
Šių dienų Lietuvoje dažnai ke
lia “Kojn. Tiesa” čia dar vie
nas jaunimo auklėjimo, šį 
kartą Šiauliuose, pavyzdys. Re 
migijus gerai mokėsi mokyk

loje, draugų buvo mylimas. Ta 
čiau... vieną kartą jis į mokyk
lą atėjo girtas, atėjo suvesti sąs 
kaitų su mergaite, kuri pasi
rinkusi kitą... Jis išdaužė mo
kyklos langus, o budintį moky
tojų griebė už gerklės. Po įvy
kio, kaip paskelbta “Kom. Tie- 

< soje”, Remigijus buvęs pašalin 
tas iš mokyklos ir iš komjau
nimo. Vėliau jis galėjo lanky
ti kitą mokyklą, bet.. jos 
nelankė.

Kodėl Remigijus nuėjo to-

kiais keliais? Iš dalies atsa
kinga ir šeima ir dabartinė gy
ventojų buitis Lietuvoje. Jo 
tėvas, žmonai mirus, parsive
dė kitą. Tame pačiame kamba
ry su tėvu, pamote girtaudavo 
ir sūnus. Kildavo ir muštynės, 
nes sūnus tėvui sakydavo: 
“Išeik seni — pas mane su- 
šliauš Ličiai (ir okup. Lietu
voje vis labiau įsigali vad. hi
piai — E.) Tėvas buvo sumuš
tas. 17 m. amžiaus Remigijus 
kartą girtas paprašė praeivio 
užsirūkyti. Praeivis pasitaikė 
nerūkantis. 'Jaunuolis “atsa
kė” trim smūgiais ir... atsi
dūrė milicijoje. O kokia pa
baiga? Remigijus buvo nu
baustas metais pataisos darbų 
kolonijoje. (Elta)

Šiame piešinyje parodomas sunkusis armijos helikopteris, kurį stato Boeing lėktuvy bendrovė. 
Helikopteris galės pakelti virš 22 tonų, krovinius. Čia matomi helikopteriai pakrauna toliau nuo 

kranto stovinčius laivus.

LONDONAS. — Britanijos darbo partijos speciali konferen
cija svarstyti įstojimo į Europos Bendrąją rinką klausimų, išsi
skirstė nepadariusi nutarimo. Įstojimo priešininkai siūlė rezoliu
ciją, kurioje partija paskelbtų, jog ji yra priešinga įstojimui į 
rinką dabartinėmis sąlygomis. Kartu ta rezoliucija būtų reikala
vusi ir naujo parlamento rinkimų. Nors ir nedidele dauguma ši 
rezoliucija buvo konferencijos atmesta ir sprendimas buvo paliktas 
būsimam darbo partijos suvažiavimui spalio mėnesį.

Konferencijoje paaiškėjo, kad 
daug žymių darbiečių vadų pri
taria įsijungimui į Europos rin
ką. Jie aiškino, kad dalyvavi
mas rinkoje padidins Britanijos 
eksportus, suteiks britams di
desnį balsą ir didesnę įtaką Eu
ropos reikalų sprendime. Kar
tu darbo partija galės, būdama 
valdžioje, prisidėti prie tarptau
tinio socializmo ugdymo ir pla
tinimo, iš įstojimo naudos tu
rės buvusios britų kolonijos, su
mažės Europoje karo pavojus 
ir pan.

Įstojimo priešininkai tvirtino, 
kad įsijungimas Į Europos rin
ką pakels kainas, nusmuks gy
venimo lygis, padidės bedarbių 
Jskąičius, atsiras fdar didesnes

tanija tapsianti Kontinento ver
gė, priklausanti nuo Kontinen
to. malonės.

Pats partijos vadas, buvęs 
premjeras Wilsonas, kalbėjo, 
kad jis ir jo vadovauta buvusioji 
Britanijos vyriausybė pritarė įs
tojimui, tačiau tik tuo atveju, 
jei sąlygos būtų tinkamos. Da
bartinės vyriausybės sutartos 
sąlygos esančios Britanijai ne
palankios, konservatoriai par
duoda Britaniją, kad galėtų grei
čiau susitarti su Europos vals
tybėmis. Jis pasisakė prieš įs
tojimą dabartinėm sąlygom.

watches 
Straips- 

?fCaptive

Atsakymas Vlikui
ELTA jau? rašė, kad Vliko 

pirmininkas dr. Kęstutis Va
liūnas birželio 8 d. buvo pa
siuntęs laišką Valstybės Sek
retoriui W. Rogers, užklaus
damas, kodėl gegužės 27 d. in
formaciniame pranešime apie 
nuteistus Leningrado žydus, 
nebuvo nieko pasakyta apie 
Simo Kudirkos nuteisimą Vil

imu je.

Liepos 6 d., John D. Scan
lon, Sovietų Sąjungos Politi
nių Reikalų vedėjas, prisiuntė 
Vlikui tokio turinio raštą — at 
sakymą:

“Valstybės Sekretorius Ro
gers pavedė man atsakyti į Jū
sų 1971 m. birželio 8 d. laišką, 
liečiantį Simo Kudirkos tragiš
ką įvykį. Aš spėju, kad Tams
ta būsi susipažinęs su skaitlin
gais Valstybės Departamento 
atstovų pareiškimais p. Kudir
kos reikalu, bet pridedu čia 
nuorašą brošiūros, kurioje 
yra Pasekretoriaus pavaduo
tojo, P. Macomber’io, pareiš
kimas Kongreso Užsienio Rei
kalų Komisijos pakomisei. 
Valstybės Sekretorius visiškai 
yra tos 
Tamsta, 
kuriuo p. Kudirka buvo taria
mai apkaltintas — mėginimas 
apleisti savo kraštą — daugu
mos valstybių nelaikomas nu
sikaltimu. Atvirkščiai, Visuo
tinė žmogaus Teisių Deklara
cija, kurios šalys yra JAV ir 
SSSR, taria, kad apleisti bet 
kurį kraštą ir sugrįžti į savo 
paties kraštą, yra neginčija
ma žmogaus teisė. Tas faktas, 
kad Valstybės Departamento 
spaudos atstovas specialiai tos 
teisės nepaminėjo savo gegu
žės 27 d. pareiškime, jokiu bū
du nereiškia, kad mes tą teisę 
mažiau vertiname Kudirkos 
byloje negu kitose.

nuomonės, kaip ir 
kad nusikaltimas,

ČIKAGA. — Sekmadienio 
“Chicago Tribune” įsidėjo 10- 
ties eilučių Pavergtųjų Tautų 
parado miesto centre aprašy
mą. Parade dalyvavę “šimtai 
pabėgėlių iš 28 šalių’’. Virš 
straipsnelio įdėta fotografija, 
kur arti matosi J. Dylio nuga
ra su jo nešiojamu “arnotu” 
— iškaba su prieš komunizmą 
nukreiptais šūkiais. Tolyje 
matosi keliolikos žmonių gru
pelė ir jos priekyje iškaba — 
“Lithuania”. Po fotografija pa 
rašyta “Supporter 
State Street parade”, 
nelio pavadinimas
Nations” Parade. Captive Na
tions parašytos kabutėse! (Elta)

Jaunimui skiriama spauda 
okup. Lietuvoje nejuokais susi
rūpinusi jaunimo poilsiu, ku
riam esą daug galima prikišti. 
Inž. B. Kalvelis “Komj. Tiesos” 
laikrašty (eg. 19 d.), pateikia 
visą eilę pavyzdžių — kaip lie
tuviškasis jaunimas linkminasi, 
šoka ar ieško įvairiu “linksmy
bių”.^

čia nurodoma, kad, esą, užsie
ny jaunimas svaiginasi narkoti
kais, o lietuviškasis jaunimas? 
Jis svaiginasi šokiais. Kaip, jei 
ne apsvaigimu pavadinti, kai ma
tai iškreiptus veidus ir “sulau
žytas” figūras. Panašiai, kaip 
Vilniuje, vadinamoje “arklidė
je”, žalsvam namuke Jaunimo 
sodo pakrašty (buv. Bernardi
nų parke), tokia padėtis esanti 
ir kaime. Čia pateikiamas toks 
pavyzdys:

Klubo salėje iki vienuoliktos 
valandos rodomas filmas, o pas
kui būna šokiai. Filmą žiūri ke
li seniai ar pagyvenę žmonės, o 
už' durų' šokių laukia jaunimas. 
Vyrukai ne vieną butelį ištušti
na, nešvankiais anekdotais per
simeta... Prasideda šokiai: toks 
pat maivymasis kaip mieste, tik 
jiems dar vulgariau išeina... Inž. 
Kalvelis sako: aš nesiūlau šokti 
vien valsus ir polkas, bet šokis 
neturi vesti prie nužmogėjimo... 
“Sako, nauji laikai — nauji rit
mai. Bet naujų ritmų neturi ly
dėti išsigimimas...”

Autorius labai susirūpinęs, 
nes — “ar daug kam šiandien 
rūpi, kaip Šoka mūsų jaunimas? 
Jis toliau klausia: jei spektak
liuose apstu necenzūrinių žodžių, 
tai ar kas suskaičiavo, kiek ne
cenzūrinių ‘keliaaukščių’ varto
ja mūsų vaikai šokiuose, poilsio 
vakaruose ir kitose pramogose? 
Kalbama apie moralinę bei kito
kią tų šokių žalą jaunimui. Esą, 
pasak Kalvelio, šokiai paverčia 
nelaimingomis lietuvių mergi
nas, kiek dėl šokių įvyksta sky
rybų ar bylų teismuose?

Inž. Kalvelis komjaunimo laik
raštyje daro išvadą: mūsų vi
suomenei reikia moraliniai svei
kų, blaivaus proto piliečių, o ne 
degeneratų. Esą, jeigu jauni
mas nemoka šokti, tegul geriau 
visai nešoka ir nepiktina visuo
menės. (Pasipiktinęs inžinie
rius visai nenurodo tikrųjų prie
žasčių, kodėl tas jaunimas ven
gia propagandinių, ateistinių 
paskaitų, kodėl jis ieško prie
monių kiek paįvairinti pilką gy
venimą. — Red.). (E)

LONDONAS. — Britų laikraštis “Observer” vakar paskelbė, 
kad prezidentas Nixonas po vizito Kinijoje gali vykti į šiaurės 
Vietnamą. Jis pasiūlęs Hanojui šitokį vizitą, kad būtų galima 
pagreitinti derybas dėl taikos Vietname, ši žinia gauta iš “gerai 
informuotų Rumunijos šaltinių”. Hanojus dar nedavęs Nixonui 
atsakymo į pasiūlymą, kurį Kinijai ir* Šiaurės Vietnamui prieš 
mėnesį perdavęs Rumunijos prezidentas Ceausescu, kai jis lan
kėsi tose šalyse. •

Daug skyrybų
Skyrybų skaičiaus didėji

mas okup. Lietuvoje kelia vi
suomenės ir teisininkų rūpestį. 
Vienas teisininkų “Kom. Tie
soje” (231 nrj klausia: kodėl 
skyrybų tiek daug? Pateikia
mos kelios Vilniuje gyvenan
čio teisininko išvados. Viena, 
nemažai žmonių išsiskiria per 
jauni susituokę. Be to, jauno
se šeimose dažnai atsilanko 
šeimyninės neištikimybės šmėk 
la. šeimas suardo armija, 
mokslas, Įvairios ekspedici
jos. .. Be to, viena svarbesnių 
priežasčių skyryboms laikoma
— trumpa pažintis prieš susi
tuokiant. .. Pagaliau, didelė 
visų lietuviškų šeimų rykštė
— girtuokliavimas.

šeimos išsiskiria ir dėl savo
tiškų, net neįtikėtinų priežas
čių. Pvz., Vilniuje yra žinomas 
žmonos skundas advokatui — 
vyras, lyg viduramžiais ar kur 
nors Rytuose, surašęs doku
mentą, sutartį, dėl žmonos tei
sių (“Aš įsipareigoju nesikišti 
i jo santykius su jo draugais, 
gerai elgtis su jo motina” ir tt.). 
Kitos šeimos orientuojasi į su 
sutuokiančių tėvus — jie ap
rengs, padės, aprūpins... Pa 
vyzdys: “kadangi vienas ves
tuves kėlė nuotakos tėvai, da
linant turtą, jaunojo šeima 
turėjo sumokėti po 4 rublius 
nuo kiekvieno svečio, kurį ji 
pakvietė”. Tai tikrovė Vilniu
je ir dėl to taip pat šeimos Įra.

(Elta)

Medicininės dėlės
Dalia Zapkuvienė padėjo tirti 

dėles Lietuvoje — ji ištyrė apie 
270 vandens telkinių ir rado 70, 
kuriuose laikosi medicininė dė
lė. “Komj. Tiesa” š. m. balan
džio mėn. teigė, kad dėle, atė
jusia iš liaudies medicinos, to
kia priemone “nuleisti blogą 
kraują”, Lietuvoje prieš antrą
jį pas. karą nemažai domėtasi. 
Lietuva buvo stambus medicini
nių dėlių teikėjas Europos kraš
tams. Po karo ja buvo susido
mėta Prancūzijoje, Vengrijoje 
ir Rytų Vokietijoje, šiuose kra
štuose dirba laboratorijos, ku
riose iš dėlės išskiriamas grynas 
preparatas — hirudinas.

Sovietų Sąjungoje veikia vie
nintelis biofabrikas — Maskvo
je ir jis negali aptarnauti viso 
krašto reikmių. Lietuvoje prof. 
P. šivickis savo metu buvo ra
dęs apie 25 dėlių rūšis. Tuo tar
pu mokslininkams težinomos 14 
dėlių rūšių, kurios naudotinos 
medicinoje.

Galimas dalykas, dėl vaistų 
trūkumo Lietuvoje, šių dienų 
Vilniuje vyksta gyva prekyba 
šiuo “gyvuoju medikamentu”. 
Pasirodo, Vilniaus vaistinė nr. 
2 per mėnesį parduoda daugiau 
kaip 500 dėlių, Laboratorija 
per metus dėlių paruošia 10,000, 
tačiau jų vos pakanka Vilniaus 
miestui. , (E)

Pasaulio spaudoje Nixono 
sumanymas aplankyti Kiniją 
įvairiai vertinamas. Rytų Eu
ropos komunistinė spauda, 
palaikydama sovietus, neko
mentuoja šio įvykio. .Nurodo
ma tik, kad Kinija padariusi 
savo politikoje didelės, reikš
mės posūkį, o taip.pat ir Wa- 
shingtonas. • r

Visi pastebi, kad Nixono ke 
lionės planas buvo gerai iš
saugota paslaptis. Kissingeris 
sugrįžo į Ameriką antradienį, 
o Nixonas apie sumanymą ke
liauti į Pekiną pranešė per te
leviziją ketvirtadienio vakare. 
Iki to laiko net patys Ameri
kos vyriausybės nariai nežino
jo apie planą. Prezidentas 
pranešė užsienio ambasadoms, 
20-Čiai valstybių, tik pusvalan 
dį prieš kalbėdamas televizi
joje. ■ ■. V

Komunistinė spauda dar ne
komentuoja Nįixono kelionės į 
Pekiną. Maskvoje ši žinia bu
vo paskelbta 100 žodžių.pra
nešimų. Kosyginas, . priėmęs 
šeštadienį keturis amerikie
čius svečius, atsisakė .kalbėti 
apie Amerikos — Kinijos nu
matomas derybas." ’Galimas 
daiktas, • Kremliaus-.vadai} dar 
nenutarė,- Jkokžą ;u^mti^’ tuo 
k laušimu poziciją'Į;'-'

Amerikos vMuįe; šįsypbliti- 
nis apsivertimas/gaji- pakenkti 
Nixono ? ir vicėptezidęhtd; Ag
new santykiapis^' Agneį' pd 
stalo . teniso -komandas' lanky
mosi Kinijoje kritikąvtf/hį ke
lionę, sakydamas, kad^Įąr bu
vo propagandinis'kįhijpš- lai
mėj im as.' AVashingtonė -. Įkalba
ma, kad Agnew .nepritaria 
Amerikos flirtui 'su kofnūnisti 
ne Kinija, ypač, Jei dėlrio tu
rėtų nukentėti Tautinės Kini
jos reikalai. Agnew priminęs 
vyriausybės posėdyje ' Ameri
kos įsipareigojimus Tadtinei 
Kinijai ir raginęs jų neužmirš 
Ii planuojant naujus santykius 
su komunistine Kinija.

Washingtone spėliojama, kad 
prezidentas pasirinks kitą asme
nį 1972 m. rinkimuose kandida
tu į viceprezidento vietą. •

Vi*4 civilinę ir karing valdžią Maroko 
karalius patikėjo savo vidaus reikalu 
ministcriui gan. Mohamed Oufklr. 
Jam pavesta sugaudyti karaliaus prie
šus po nepavykusio pasikėsinimo 
prieš jo gyvybę. Oufklr yra ištikimas 
karaliaus tarnas, pagrindinis Maroko 

monarchijos ramstis.



ALFONSAS NAKAS

DAINŲ ŠVENTĖS PARAŠTĖJE: 
SKAIČIAI, ĮSPŪDŽIAI, PASTABOS

(Tęsinys)
Man neaišku, kodėl K. Bar

tulis net du kartu su ironija tu
rėjo pastebėti B. Prapuolenio 
barzdą? Ką barzda bendro tu
rėjo su jo pareigomis? Tik įsi
vaizduoti reikia, kas būtų bu
vę, jei Prapuolenio balsą mik
rofonas Bartulio užimton vie
ton būtų atnešęs sulietą, sudar
kytą ? Aplamai, apie barzdas 
kalbant, tai nuoširdžiai patariu 
nepakantiesiems susigyventi su 
jomis. Sekančius 50, jei ne 100 
metų jau barzdas visi vyrai au
gins, kuriem jos tik želia, o 
kadangi dabartinė civilizacija 
viską daro įmanomu, tai ir eunu
chai, nusipirkę jas nešios. Ku
rie prie barzdų dar nepripra- 
tote, tai bent nusiraminkite 
faktu, jog ir Kristus, ir Mark
sas buvo barzdoti...

Dar nei Šventės nesulaukęs, 
vienas jau gyrė jos leidinį, siū
lydamas ne dolerį už jį imti, 
bet bene tris ar penkius. Na jau, 
na jau! Aplamai, leidinys geras 
ir gražus, o tokiem, kurie rašys 
sekančių dainų švenčių metu, 
bus labai naudingas ir savo in
formacija. Bet leidinys neišsi- 
vertė be reklamų. Jų yra net 
15 puslapių. Tokius leidinius, 
pavyzdžiui, Metropolitan Ope
ros viešnagių metu, arba Mi
chigan State Fair (žemės ūkio 
parodos) atveju Detroite į ran
kas veltui brukte bruka, kad tik 
daugiau jų išplatinus, kad tik 
daugiau publikos pamatytų ko
mercinius skelbimus. Kadangi 
pas mus tų skelbimų nebuvo jau 
labai gausu, kadangi jie buvo 
nukišti į leidinio galą, tai vienas 
doleris už knygą nei perdaug, 
nei permažai. Pabandę būtumėt 
paimti du — neišplatinę būtu

mėt nė tūkstanties. O dabar, 
tikiu, gal išleidote ir didžiąją 
pusę tiražo, tiesa?

Pačioje programoje, 25 pel., 
man kokčiai užkliuvo “inž.” san
trumpa prie Vytauto Volerto pa
vardės. Kodėl iš neeilinio visuo
menininko, JAV LB centro val
dybos pirmininko, jeigu norite 
ir rašytojo, nes kelių grožinės 
literatūros knygų autoriaus, 
reikėjo pasityčioti, nurodant, 
jog jis yra inžinierius? Kuo gi 
šis vyras rengėjams nusikalto, 
kad jo nuopelnus lietuvybei su
mažinti “inž.” priekaba? O gal 
norėta šitaip labiau pagerbti? 
Vyrai, nejuokaukite, ir meski
te šią kokčią titulomaniją iš 
galvų. Apie “inž.” esu rašęs di
desnį straipsnį Naujienose prieš 
pusmetį ar kiek anksčiau. Priva
čiai už jį gavau pagyrimų iš vie
no pirmaeilio rašytojo ir kelių 
šiaip bičiulių. Spaudoje nesu
laukiau jokios polemikos, anei 
mur-mur, anei komentarų “Spyg
liuose ir dygliuose”. “Inž.” titu
las tebesegiojamas ir Nainiui, ir 
Kamantui, ir Adamkui, ir Voler- 
tui, lyg jie nebūtų dešimtį kar
tų vertesni kaip mūsų iškilieji 
visuomenininkai, ne. kaip inži
nieriai. Grįžtant prie leidinio 
programos, tai, ačiū Dievui, kad 
redaktoriai susiprato jos angliš
koje versijoje, ir 27-tam pusla
py jau nebe “inž.”, bet Mr. Vy
tautas Volertas išėjo.

Apie dainas ir jų atlikimą aš 
jau nekalbėsiu. Apie tai tegu 
kalba muzikai. Tiesa, būtų ga
lima ir eiliniam stebėtojui pa
sakyti, kaip tos dainos nuskam
bėjo, kaip atrodė kai kurių di
rigentų gestai, kur labiau gir
dėjosi vaikučių dainavimas ir 
kur viršų ėmė akordeonų mu
zika, bet čia vėlgi išeitų ilgo-

I Rusų importas J*
I Lietuvoje priviso plėšrių Sibiro 

žvėriukų — Usurijos šunų
Mangutai

Mangutai — usūriniai šunys. 
I Kai kas juos klaidingai vadina 
jonotiniais šunimis ar jenotais.

Geriausiai šiuos neprašytus 
svečius iš tolimosios Usurijos 
vadinti taip, kaip jie vadinami 
gimtinėje — mangirtais.

Mangutai į Lietuvą atklydo 
iš Rusijos per Latviją ir Balt- 
gudiją. Tai vislūs (atsiveda kar
tais po 12-13 jauniklių) keliau
ninkai labai neišrankūs mais
tui. Iš pirmo žvilgsnio jie prime
na barsukus, tačiau nesunkiai

sų, paukščiai nemoka nuo jų ap
sisaugoti, slėptis. O mangutai 
labai kruopščiai iššniukštinėja 
vandenų pakrantes paukščių pe
rėjimo metu, sunaikina tetirvi
nu, kurtinių ir kitų žemėje liz
dus sukančių paukščių kiauši
nius, jauniklius. Vasarą man
gutai ėda varles, vabzdžius, vai
sius ir uogas, žiemą per šalčius 
jie miega urvuose, o atodrėkių 
dienomis slampinėja pamiškė
mis, ateina į sodybas, užpuldi
nėja net nusilpusias stirnas.

Mangutai medžiojami ištisus 
metus. Šį nevikrų ir negreitą, 
mažesnį už lapę žvėrūkštį nesun
ku nutvoti lazda, nė šautuvo ne
reikia.

Didelį, 50 tony trok? n®' 
lengva operuoti, tačiau jo 
vairuotoja Teresa Langley, 
26 mėty, trijų vaiky mo
tina, nesiskundžia. "M a n 
darbas patinka, o ypač — 
pinigai" — sako ji.^ Teresa 
vairuoja šį sunkvežimį vie
noje statyboje jau nuo sau

sio mėn.

nuo jų atskiriami. Mėgsta gy
venti miškuose ir miškeliuose, 
kur arčiau ežerų ar upelių. Ten, 
kur prisiveisia mangutų, van
dens paukščiams tikras vargas. 
Mangutai — ateiviai, todėl mū-

— Lietuvos atstovas J. Rajec
kas 1971 m. birželio 30 d. daly
vavo Apaštališkojo Delegato Wa
shingtone priėmime, surengta
me minint šv. Tėvo Paliaus VI 
vainikavimo aštuntąją sukaktį.

SUSIVIENIJIMAS

kas reportažas. Manau, kad apie 
tai dar daugelis ir daugelį kartų 
prirašys. Bet negaliu nutylėti 
apie tą publikos dalį, kuri halės 
gale, kad ir nežymiai, dainavi
mą gadino. Vis, per visas šven
tes, atsiranda tokių, kurie būti
nai programos metu turi kur 
nors eiti. Kai tokie nediscipli- 
nuoti žmogystos susitinka savo 
bendrus, tai kyla šnekos, juo
kas, ūžesys. Aprašomoje šven
tėje programa buvo sukapota 
į tris dalis ir turėjome dvi ilgo
kas pertraukas. Jei ir gerai vė
sinamam amfiteatre kas ištroš
ko, per pertraukas galėjo atsi
gerti. Kas susirado draugų iš 
kitų miestų, turėjo laiko paskir-

ti randez-vouš po programos. 
Bet vistiek buvo tokių, kurie ig
noravo programos atlikėjus ir di
dumą publikos. Ateityje į halės 
galą reikėtų paleisti visą spiečių 
skautų, kurie, labai griežtai, tu
rėtų arba nenuoramas susodinti, 
arba iš halės išginti velniop.

Vienu momentu jau manėme, 
jog iškilmių rimtis bus visiškai 
sužlugdyta. Tai tas dr. Gedimi
no Baluko apdovanojimas po V. 
Volerto kalbos. Jau, manėme, 
prasidės apdovanojimų — apdo
vanojimai, medalių sagstymai, 
pagyrimų kalbės, vis labai trum
pos, bet kai daug jų, tai į pus
valandį nusitęsiančios. Vis dėl
to tas apdovanojimas buvo vie
nintelis, labai spontaniškas, la
bai trumpas, tad ir nebespėjo 
publikai nuotaikos sugadinti. 
Tokie apdovanojimai turi būti 
atliekami ne šventės metm jei
gu ją seka;kokia vakarienė ar 
balius. Kaip tik ir po ketvirto
sios Dainų šventės, buvo balius, 
kurio metu tokie apdovanojimai 
ir turėjo būti atlikti. . .

Kalbant apie šventę garsinu-

NEDARBAS
MASSACHUSETTS

Gegužės mėnesį Massachu
setts valstijoje bedarbių skai
čius sudarė 7.1 % visų dirbančių- 
jų. Bostone bedarbių buvo 6%, 
o Lowellyje net 11.8%.

ŽMONA IR AUTOMOBILIS
— Mano veidas tapo sužalo

tas, kuomet atsisakiau nupirk
ti automobilį savo žmonai.

—O mano, kuomet nupirkau...

kurie šį įvykį sukūrė. Garbė ir 
tiems, kurie publikos kėdėse sė
dėdami dalyvavo.

(Pabaiga)

SLA — jau 80* mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau 
giau kaip SEPTYN1US MILIJONUS dolerių savo apdraus 
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fraternalmė organizacija — duoda gyvy 
bes apdraudė ir ligoje pašaipą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpines 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000.00.

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

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą. 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme 
nims, rekomenduojama lietuvišky KLUBŲ ir draugijy na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus. š - ' _ ■ .

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.
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Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašyšit:

307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

šią spaudą, tai rengėjai labiau
sia bus nuskriaudę Keleivį. Iš
skyrus čia rašančiojo vienintelį 
informacinį rašinį (ir tai labai 
netikslų, nes tuomet dar stoko
jau pats informacijos, nežinojau 
net visų dirigentų pavardžių),

¥)u can’t
live on love

m y u 11 m

BUS ĮDOMI PROGRAMA, GERA MUZIKA ŠOKIAMS, 
SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI GĖRIMAI 
VISA LAIKA GARSUSIS G. JONIKO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS MODERNIŠ- 
KIAUSIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS. 
RUGPIUCI0.15 D. VISI KVIEČIAMI Į NAUJIENŲ. 
PIKNIKĄ-

daugiau reklamos ikaip ir nebu
vo. Nepastebėjau net apmokamo 
ketvirčio puslapio skelbimo, ku
riuo mirgėjo ne tik dienraščiai, 
bet ir abu Kanados -savaitraščiai. 
Tik iš čikagiškių .sudaryta spau
dos komisija,-matyt, nė nenutuo
kia, kokį vaidmenį Keleivis vai
dina Niujorke, Naujoje Angli
joje, New Jersey? 0 juk dide
lis būrys chorų kaip tik iš ten į 
Čikagą ruošėsi,- iš ten suvažia
vo. . • •

Ak, dar grįžtant prie chorų 
ir choristų, kas nors turi išaiš
kinti ir Čiurlionio ansamblio ne
dalyvavimo priežastis. Aš jau 
bandžiau tai aiškinti, bet atsi- 
mušiau į neperžiangiamą neper
regimą “misijos Pietų Ameriko
je” sieną. Nepūskrte, ponai, ara
bų. Misija į’Pi Ameriką galėjo 
būti atlikta mėnesiais prieš ir 
mėnesiais po. Galėjo ji būti at
likta ir 1970-siais, ir 1972 me
tais. Čiurlionio ansamblio mes 
neturėjome šventei prarasti, 
kaip negalėjome prarasti Čika
gos Operos choro ir Dainavos 
ansamblio, ar torontiškio Varpo. 
Ir negalėjome prarasti vieno iš 
pačių geriausių dirigentų — Al
fonso Mikulskio* -

Aplamai, ketvirtoji Dainų 
šventė Čikagoje 1971 metų lie
pos 4 dieną praėjo visiškai ge
rai, nepaisant ir jau rašiusiųjų 
nurodytų ir rašysiančiųjų nu
rodysimu trūkumų. Tai buvo di
delis įvykis, kuris gražiai įsirašė

forever.
usay, you’re young.- You’ve got all 
the love in the world and you’re doing 
your best to five at it. Retirement? 
That’s for when you’re old, right ?

It’s for when you’re aid you can 
afford it.

The kind ofretlreiifeM yorfre after 
isn’t the typical rocking-away-on- 
the-frout-porch variety. You proba
bly pictwe yourself taking extended 
vacations, pursuing hobbies, or buy
ing that forty acres and firing off the 
land. Pipe dreams? Not if you pre
pare ?xrr.

There’s an easy, painless way to 
make your retirement dreams a real
ity. Join the Payroll Savings Plan 
where you work. That way, an amount 
you specify wiH be set aside from each 
paycheck and used to buy U.S, Sav
ings Bonds. It’s an easy way to save.

And new there’s a bonus interest 
rate on all' ILS. Savings Bonds—for 
E Bonds, when bdd to matu
rity of 5 years, X) months (4% the 
first year). That extra payable 
as a bonus at maturity, applies to all 
Bonds issued since June 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 firing on love forever.

1 ........... .........■—— " ' - - ■" - >■  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—------------------------------------ >——--------------
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į šiaurės Amerikos kontinento 
lietuvių istoriją. Garbė visiems,

1739 So. Halsted Street Chicago, Ill. 60608
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M. TAMULtNAS

(Tęsinys)
Kelias atgal

Atsisveikinęs su bičiuliais, iš
važiavau. Dabar mus vežė nebe 
gyvuliniais vagonais, bet šva
riais keleiviniais ir pakelėse pa
valgyti duodavo. Važiavome li
gonių teisėmis. Važiuojant per 
Lenkiją, galėjome ir kai ką nu
sipirkti, pvz., obulių ir slapta 
kokį pyragaitį.

Kai persėdome į rusų, nors 
ir keleivinius vagonus, mūsų 
nuotaika nukrito, švara ir tvar
ka visai kita. Visi visko bijojo. 
Pasikalbėti norėjosi, bet nie
kas nenorėjo su tavim plačiau 
išsikalbėti. Smolenske mus iš
sodino ir patalpino prie stoties 
esančiuose barakuose. Kiek pa
ilsėjęs, kitą dieną išėjau Į mies
tą paieškoti Lietuvių Komiteto, 
bet surasti nepasisekė. Pradė
jau teirautis valgyklos. Sura
dau valgyklą su užrašu: “So- 
vietskaja Stolovaja”. Užėjęs pa
prašiau pietų. Mergaitė iš manęs 
paprašė bilieto. Pasakiau, kad 
tik vakar grįžau iš Vokietijos ne
laisvės ir jokio bilieto neturiu. 
Atsakymas labai trumpas: “Mes 
pietus duodame tik turintiems 
komunistų partijos bilietą”. Pa
kelėje nupirkau rūkytų silkių, 
bet jos buvo su kirminais. Išme
čiau. O barakuose, kur buvau 
apsistojęs, ir kitur ant sienų vis 
buvo raginama stoti į raudonąją 
armiją. Broliui pasiunčiau porą 
telegramų, bet atsakymo nega
vau. Jis man buvo rašės, kad 
pirmai galimybei atsiradus grį
šiąs į Lietuvą pas žmoną ir vai
kus. Teko apsispręsti, ką toliau

Raginkite savo apylinkę 
augti ■ taupykite!

UNIV
Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Pas mus 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, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

SAL
1800 So, Halsted St Chicago, HL 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina S2.00.

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 orderį tokiu adresu:

A

•J!
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i! 

daryti. O ešalonai su grįžtan
čiais į gimtuosius kraštus pa
bėgėliais vis dundėjo ir dundė
jo. Liko vienintelė išeitis, tai 
nedelsiant grįžti į Lietuvą, nors 
dar okupuotą. Sustojus vienam 
iš tokių ešalonų.ir, nieko nelauk
damas, lindau į vieną iš vagonų. 
Pravažiavome demarkacijos li
niją netrukdomai ir atsidūrėme 
Minske. Vokiečių daug nesima
tė, 6 policija ar milicija buvo 
vietinė. Pradėjau teirautis Lie
tuvių Komiteto. Pagaliau sura
dau su gražia to pavadinimo iš
kaba. Eidamas šaligatviu pa
mačiau veidą lange, kuris man 
nusišypsojo, bet aš jo nepaži
nau, juo labiau, kad jis buvo su 
smailia barzdele. Įėjus man į vi
dų, jis maloniai su manim pasi
sveikino ir sako: “Jūs manęs 
nebeprisimenate, bet aš Jus ge
rai prisimenu. Jūs su Kaulakiu 
Peterburge lankėte tą pačią mo
kyklą, draugavote, užeidavote 
pas mus. Aš gi su juo viename 
kambaryje gyvenau”.

Žinoma, aš gerai prisiminiau, 
bet jis tada buvo jaunas studen
tas ir be barzdelės. Tai buvo 
Černeckis, kuris vėliau ėjo Su
sisiekimo ministerio pareigas. Jis 
pasirūpino, kad Komitete man 
būtų duota lova išsimiegoti ir 
kad mano vardu būtų sudaryti 
dokumentai, kad esu atbuvęs 
karantiną ir įskiepytas. Neturint 
tokių dokumentų, vokiečių ad
ministracija neleidžia trauki
niais važiuoti į Lietuvą.

Rytojaus dieną jis rengėsi va
žiuoti j Vilnių ir man. pasiūlė 
važiuoti kartu su juo. Man bu
vo didelis malonumas jo drau-

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608
SE EK*
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Japonijoje labai madoje įvairus protestai, kuriuose nevengiama ir smurto. Čia matomos mušty
nės didelės Mitsubishi bendrovės akcininku susirinkime, kurį sutrukdė kaukėmis apsidangstę 

taikos šalininkai. Jie protestavo, kad ta įmonė gamina karo medžiagą.

h v -i'o j

gystėje važiuoti. Jis man pa
sakojo kelionėje daug dalykų, 
kurių aš dar nežinojau. Kalba 
ėjo apie Lietuvos atsikūrimo 
reikalus. Išsiaiškinus, kad esu 
biržietis, jis man paminėjo vie
no biržiečio daktaro pavardę, ku
ris dar nesenai apsigyveno Vil
niuje. Davė ir jo adresą. Nuvy
kęs pas ji gavau vietą pernak
voti ir gerai pailsėjau. Be to 
dar, gavau žinių apie Biržus ir 
pažįstamus biržiečius. Iš Vil
niaus važiavau į Šiaulius, kad 
tęsti kelionę į Biržus vokiečių 
pastatytu siauruoju geležinke
liu. Bet kelias į Biržus dar ne
buvo baigtas ir gerą gabalą te
ko eiti pėsčiomis.

Pėsčiomis eiti man nebuvo 
.nuobodu. Jau artinosi ruduo ir 
ūkininkai dorojo laukus ir ren
gėsi bulvakasiui. Nors ūkinin
kai turėjo tik po vieną arklį ir 
vieną suaugusią karvę, tačiau 

I

laukai iš paviršiaus atrodė ap
dirbti ir žmonės duonelės ir 
šiaip maisto vis dėlto turėjo. Vo
kiečiams duokles šiaip ar taip su
gebėdavo atiduoti. Vokiečių 
okupacija nebuvo taip jau leng
va, bet žmonės prisitaikydavo.

Ilgai nebuvus gimtajame kra
šte, bent su kuriuo sutiktu žmo
gumi norėjosi pasikalbėti, kiek
vieno nusiskundimą išklausyti. 
Laimingų žmonių tuo karo lai
ku labai nedaug tebuvo. Daugu
ma buvo susirūpinusi tuo laiku 
siautusia epidemija, vadinama 
“ispanka”. Nepaprastai daug 
žmonių ta liga sirgo ir daug mi
rė, ypač senesnių amžiumi.

Biržus pasiekiau su kuprinėle 
ant nugaros ir kariška miline ant 
rankos. Užėjau Į kai kurių pa
žįstamų namus. Užgirdau daug 
naujienų apie draugų bei pažįs
tamų likimą ir pergyvenimus. 
Neužilgo pasiekiau ir gimtuo
sius namus, kur radau grįžusį 
iš Rusijos brolį ir šeimą. Namai 
per karo lanką nebuvo sudeginti 
ir brolienė su vaikais sugebėjo 
šiaip taip išsilaikyti ir sulauk
ti grįžtančio iš karo savo vyro.

Neužilgo teko Įsitraukti į tė
vynės Lietuvos atstatymo dar
bą, nes darbų buvo labai daug, 
bet darbininkų maža. Bet kraš
te ramybės dar nebuvo. Vokie
čių kariuomenė Lietuvos apleis
ti dar nenorėjo ir su atsitrauki
mu Įvairiais būdais delsė, o rau
donarmiečiai pradėjo į kraštą 
brautis. Tik po sunkių kovų ir 
didelių vargų laisvė tapo atgau
ta. Tada jau galėjome džiaug
tis nepriklausomu gyvenimu.

(Pabaiga)

Amerikiečiai

Ateities darbai
Valdžios ir privačių studijų 

davimai rodo, kad baltakalnierių 
darbininkų bus daugiau negu pu
sę JAV darbo jėgos 1980 m., pa
lyginus su 33% 1950 m. ir su 
43% I960 m.

Tikimasi turėti 15 milijonų 
naujų darbų per ateinančius 10 

jų darbų pareikalaus profesinio 
ir technikinio išsilavinimo. Ag
rikultūros darbininkų skaičius 
sumažės 21%, paliekant tiktai 
2.7 nuoš. ūkio darbininkų.

Didelio darbo jėgos pakilimo 
tikimasi valstybės ir savivaldy
bių tarnybose, atseit 52%. Pra
monėje — 35% ir statyboje — 
35%.

Ateityje daug žadančių tech
nikos darbų bus kompiuterių 
operavimas, mechaniški planavi
mai, odontologija, diatetika, fi
nansinė ekspertyza, geologijos 
sritis, okeanografija, medicina 
ir jos technologai, socialinio mok
slo tarnyba, prekyba ir sistemų 
analizė ir t. t.

Tobulėjant technikai darbų si
stemos keičiasi ir pareikalauja 
didesnio išsilavinimo.
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. stato žmogui dietą, bet ar mais- 
I tas, ypatingai fabrikuose “išpro- 
cezuotas” ir be saiko išrekla- 

i rnuotas yra maistingas ? 1967 
m. JAV kongresas paskyrė ko
misiją ištirti maisto kokybę. 
Pasirodė, kad daugumoj iš ank
sto paruošti — šaldyti ir konser
vuoti — valgiai ne tik neturi 
reikalingų vitaminų, mineralų 
ir kt. maistingumo elementų, 
bet net sveikatai kenksmingi. 
Pvz. saldžių skysčių gamintojai 
vartojo “cyclomate”, kurį val
džia uždraudė vartoti.

Moterys, norėdamos išvengti 
svorio, susiduria su pavojum sa
vo sveikatai, todėl, kad per ne
žinojimą valgo mažiau maistin
gą valgį arba visai neturin
čius vitaminų valgius. Biznie
riai skelbia svorį mažinančias 
piliules. O tų piliulių prigamin
ta milijonai. Gydytojas gali, jei 
yra reikalo, patarti ką valgyti, 
kad žmogaus sveikata nenuken
tėtų. Kas iš to, kad “pilvas pri
kimštas”, bet ar iš to yra nau
dos?

Dr. J. Adomavičius jau daug 
kartų savo vedamajame sveika
tos skyriuje suteikė gerų pata
rimų, kas liečia maisto reika-

Ne tame dalykas, kad Ameri
koje maisto trūktų, bet ameri
kiečių valgymo būdas savotiš
kas. Gydytojai ir ligoninės nu-

niau šiuo reikali 
dėmėsi.

spintelę reikia 
tvarkingai už-

Savo naminę vaistu 
nepaprastai {variai ir 
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad nejvyktp klaidu, nes vaistv su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokly vaisty trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.
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LAISVOJI TRIBŪNA

Tiltas tarp pavergtųjų ir pavergėjų
Alfonso Bieliausko, “tarybinės” Lietuvos rašytojų 

sąjungai rusų primesto pirmininko, didžiausias rūpestis 
yra, kaip nutiesti tiltų tarp pavergtųjų ir pavergėjų. Jis 
tuo reikalu važinėja Maskvon, tariasi, posėdžiauja, sa
ko kalbas ir rašo straipsnius, bet nepajėgia pagerinti 
santykių tarp lietuvių ir rusų. Jis neturi drąsos taip jau 
aiškiai net pasakyti, bet kiekvienam, turinčiam nuovokų 
apie nuotaikas rusų okupuotuose kraštuose ir pavergtų
jų tautų “didžiajam broliui” rodoma “meilę”, yra žino- 
ma, koks Bieliausko yra didžiausias susirūpinimas ir kų 
jis dažna proga turi ant liežuvio.

Vilniun sukviestiems ‘tarybinės” Lietuvos rašyto
jų sųjungos nariams Alfonsas Bieliauskas pasakė pagrin
dinę kalbų. Jis palietė labai opius santykius tarp lietuvių 
ir rusų. Vėliau ta jo kalba buvo atmušta veik visuose 
svarbesniuose komunistų laikraščiuose. Ji buvo atspaus
dinta Tiesoje, Literatūroje ir Mene ir dar keliuose spaus- 
diniuose. Vietomis atspausdinta didesnė jo kalbos dalis, 
o kituose leidiniuose ji sutrumpinta. Niekur neatmuštas 
pilnas kalbos tekstas. /

Sovietinėje spaudoje pasirodžiusi Bieliausko kalba 
pavadinta “Tiltas tarp tautų”. Daugelis pamanys, kad 
Bieliauskas, riaudodamas okupanto terminologija, turi 
galvoje tilta tarp “socialistinių” arba net “komunisti
nių” tautų su “kapitalistinėmis” tautomis. Nieko pa
našaus. Bieliauskas tiesia tiltus tarp vadinamų “socialis
tinių” ir “komunistinių” tautų. Jis oficialiai pripažįsta, 
kad tiltų “socialistinių” ir “komunistinių” tautų tarpe 
nėra. Prieš kelis mėnesius Lietuvoje lankėsi tadžikai, o 
praeita savaitę Vilniuje buvo mongolai. Kaip vieni, taip 
antri, per vertėjus išsiaiškinę kelias problemas, priėjo 
išvados, kad vieni kitų nepažįsta. Nei jie pažįsta tadži
kų ar mongolų literatūros, nei jiems žinomi minėtų tautų 
siekimai.

Lietuviai šimtmečius tadžikų nepažino, didelio nuos
tolio .nebus, jeigu ir dabar nepažins. Dėl tadžikų šokio 
ar dainos nesirūpintų ir Bieliauskas. Jam rūpi visai kiti 
reikalai. Bieliauskas, tiesdamas “tiltus tarp tautų”, turi 
galvoje santykius tarp pavergtųjų ir pavergėjų. Jis turi 
galvoje rusų ir rusų pavergtų tautų santykius. Rusai, 
beplėšdami savo imperiją, nori tuos santykius gerinti, 
bet jiems nesiseka. Rusai naudoja prievartą, žudynes,- 
melą, šmeižtą, falsifikavimą savo imperijai plėsti, bet

šių metų liepos 9 ir 10 d. d. 
“Naujienose” buvo atspaus
dintas, per du nr. besitęsiąs, 
Antano Pilionio pasirašytas 
straipsnis “Palikime ramybė
je mirusius, prikelkime “gy
vuosius nabašninkus”...
Gal nebūtų prasmės reaguoti 
į tokį pamokslinį rašinį, jeigu 
jame nebūtų taip įžūliai sunie
kinti Chicagos Apygardos LB 
Komiteto pasauliečių teisėms 
apsaugoti Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse ir šv. Kazimiero 
lietuvių kapinių sklypų savi
ninkų draugijos pastangos to
se lietuvių kapinėse išsaugoti 
tautines ir religines laidojimo 
tradicijas bei šias lietuvių ka
pines išlaikyti tik lietuviams.

Vis dėlto straipsnio pradžio 
je Antanas Pilionis pripažįsta,

kad kapinių, administracija 
įvedusi nepagarbų laidojimo 
būdą ir tas nepatikęs žmo
nėms.

Straipsnio autorius rašo: 
“Tiesa, kablys nuleisti karstą 
į duobę nedaug kam galėjo pa
tikti, nes tai buvo grubi, liū
dinčių jausmus užgaunanti ir 
su laidotuvių nuotaika nesu
derinta priemonė. Gaila, kad 
kapinių administracija pasis
kubino ir nekreipė reikiamo 
dėmesio į lietuvių laidojimo 
tradicijas...”

Antanas Pilionis turėtų, jei 
gu dar nežino, žinoti, kad 
Pasauliečių teisėms apsaugoti 
komitetas su arkivyskupijos 
kapinių administracija tuo 
klausimu vedė ilgas (ir kant
rias derybas, kai tik buvo pa-

tuo pačiu metu jie nori, kad skriaudžiamos ir rusų pa
vergtos tautos su rusais būtų draugingoj kad juos gerb
tų ir mylėtų. Jis rašo:

“Mūsų Rašytojų sąjungos atlieka didelį darbą, 
apimantį daug įvairių sričių. Bet, manau, nesukly
siu pasakęs, kad pats didysis, pats svarbiausias jos 
veiklos baras ir bus rūpestis, kad tautos ir toliau pa
stoviai keistųsi kultūrinėmis - literatūrinėmis verty
bėmis, kad tuo pagrindu dar vešliau klestėtų idėjinė- 
moralinė bei dvasinė visų tarybinių žmonių vienybė, 
jų siekių bendrumas. Čia, manau, glūdi ir visos mūsų 
visasąjunginės rašytojinės organizacijos egzistavi
mo pagrindas”. (Tiesa, 1971 m. liepos 2 d., 2 psl.).
Rusai imperialistinius savo tikslus apipina įvairiau

siomis ‘socializmo” ir ‘komunizmo” skraistėmis, bet gyve
nimo tikrovė rusų pavergtiems žmonėms kiekvieną dieną 
vis darosi aiškesnė. Ne pagarbos, lygybės ir brolybės 
idealus rusai neša, bet patį žiauriausią pavergtų tautų 
išnaudojimą. Labiausiai atsilikusi tauta- pavergėjo ir iš
naudotojo nemėgsta, o ką jau bekalbėti apie susipratusias 
ir apsišvietusias tautas.

Ginklu ir jėga galima primesti savo valią mažoms 
tautoms, galima jas pavergti ir išnaudoti. Daug sunkiau 
primesti pavergtoms tautoms idėjines ir moralines- ver
tybes. Kiekviena tauta turi šimtmečiais puoselėtus pa
pročius ir moralinius nuostatus. Rusų karo jėgos ir poli
cija pavergtiesiems negali imponuoti,- nes jų skelbiamos 
‘moralinės vertybės” yra tuščios, jų gyvenimo kasdienybė 
skiriasi nuo skelbiamų idealų.

Maskva Bieliauskui primetė labai sunkią naštą. Pe
čiai jo silpni ir protas per minkštas tokiems klausimams 
spręsti. Jis gali perduoti sovietų rašytojų sąjungos užsi
mojimus ir komunistų konferencijos nutarimus, bet jis 
nepajėgs įtikinti pavergtų lietuvių, kad okupantas siekia 
aukštesnių tikslų. Kol okupanto darbai nesiskiria nuo 
propagandistų žodžių, kol rusai plėš pavergtas tautas, 
tol meilės tarp lietuvių ir rusų nebusi Jos nėra tarp tad
žiko ir ruso ir mongolo bei ruso. Bieliauskas tilto nenu- 
ties tarp pavergtos lietuvių tautos ir pavergėjų rusų. 
Tokių tiltų nenuties ir kitų pavergtų tautų- bieliauskai.

VL. BAKŪNAS

PASTABOS VIRŠ IR 
ANAPUS ATLANTO

(Kelionės Įspūdžių pabiros)

3
Ta aplinkybė, kad NATO Vyr. Būs

tinė persikėlė į Belgiją, (mūsų) belgų at
veju turi kai kurių pliusų Europos ir, pir
moje eilėje, Belgijos gynybos plane. Tą 
pat būtų galima pasakyti ir priešinga pras
me, nes konfliktui su sovietais kilus, pir
miausia priešas stengtųsi paraližuoti Bel
giją, kur... esama ir silpnų vietų, nes 
NATO iš Prancūzijos “išprašius”, Belgi- 
jon persikėlė ne tik Paryžiaus prostitutės, 
bet ir vyriausias sovietų šnipų centras Eu
ropoje, kuris lyg voratinklis yra apėmęs 
visą Vakarų Europą. Bet, sako tas belgas, 
tuo tesirūpina NATO... Kita neigiama ap
linkybė, NATO perkėlus Belgijon (Briu
seliu), yra ta, kad belgams susidarė ne
numatytų sunkumų nuomoti butus geres
nėse apylinkėse, kur nuomos iškilo trigu
bai — ko negali mokėti belgai... Esą, ži
noma, amerikiečiams NATO pareigūnams 
gaunantiems didelius algos priedus bu
tams nuomoti, kai tuo tarpu belgai kari
ninkai ar civiliniai laikomi lokaliniais 
NATO tarnautojais ir jokių priedų negau
na.

Tokių ir kitokių “už” ir “prieš” NATO 
buveinę Belgijoje, tur būt, būtume radę 
daug daugiau, jei ne trumpas kelias iki

Paryžiaus, kai lėktuvui leidžiantis, mūsų 
pokalbis turėjo baigtis. Kai pareiškiau, 
jog nesu joks ekspertas kariniuose reika
luose, bet vis dėlto esu nustebintas, kaip 
eilinis Amerikos pilietis, kad toks “laužas” 
dar tebėra NATO aviacijos sudėtyje, ga
vau labai stiprų ir šiltą to belgo rankos 
paspaudimą, lyg reiškianti, kad mudvie
jų nuomonės sutampa. Tuo pačiu rankos 
paspaudimu atsisveikinome, nes jau lei
domės Le Bourget Paryžiuje, kur jis vyko 
apžiūrėti tuo laiku ten vykstančią pasau
linę aviacijos parodą, kurios pirmose lini
jose buvę buvo didžiausi pasaulyje lėktu
vai — amerikiečių Galaxy C — 5A, anglų
— prancūzų “Concorde” ir rusų Tu(polev)
— f44.

Taip nenoromis ir nejučiomis praskris
damas Paryžių, nė nepajutau, kai besi
dairydamas pro miglos ir stambių lietaus 
lašų aptemdytą lėktuvo langą pastebėjau, 
kad jau leidžiamės Londone Heathrow 
aerodrome. Pagaliau — tariau sau — esu 
Londono mieste, kuris mano šios kelionės 
plane buvo pačiu pagrindiniu dėmesio 
tašku.

Aerodrome lijo. Ir gana smarkiai... 
Atlikęs svetimšalio — turisto formalumus, 
kaip jau minėjau, be jokių muitinės “če
modanų vertimo”, to pat sulaukiau ir prie 
imigracijos valdininko stalo. Gavęs mano 
paaiškinimą, kad kaip amerikietis turis
tas Londone išbūsiu gal 1 ar septynias die
nas, į mano pasą įspaudė antspaudą, nu
rodant, kad man leista Anglijoje išbūti tris

stebėta, kad kapinėse įvestos 
naujos reformos, pažeidžian
čios ir laidojimo apeigas bei 
tradicijas. Daug kartų spau
doje buvo rašyta ir tų derybų 
išdavos. Nebuvo kreipta dė
mesio į pasauliečių reikalavi
mus, bet priešingai, jų visos 
pastangos buvo atmetamos. 
Tas Antano Pilionio minimas 
bruzdėjimas bruzdelninkų ir 
prasidėjo tada, kai jokios pa
stangos nenešė lauktų vaisių, 
kai taikūs pokalbiai arkivys
kupijos pareigūnų buvo igno
ruojami, o prie jų prisidėjo 
ir keletą nesusipratusių lie
tuvių parapijų klebonų.

Tik kai tikintieji išėjo į gat
vę ginti savo šventų teisių, ta
da buvo nuimtas kablys. Bet 
autoriaus teigimas, kad kab
lys nebevartojamas, nepilnai 
atitinka tiesą. Jeigu mirusiojo 
šeimos nariai įsakmiai nepa
reikalauja nenaudoti kablio, o 
karstą palydėti prie duobės tie 
siog, tai kapinių administra
cija tuojau pasiūlo tą “techni
kinę pagalbą — nelemtą kab
lį”, kurio vartojimu piktinasi 
ir Antanas Pilionis.

Toliau autorius teigia, kad 
be technikinės pagalbos neį
manoma išsiversti, “žinant, kad 
karstas su cementine dėže 
sveria dvi tonas”. O kaip gi 
kapinių administracija galė
jo išsiversti be kablio penkias 
dešimt metų? O kodėl per tą 
laiką neviršijo grabnešių pa
jėgumo? O kodėl dabar, įsak 
miai reikalaujant, pagarbus 
laidojimas praktikuojamas ir 
grabnešiai pajėgia tą darbą at 
likti. Galima dalinai sutikti su 
Antano Pilionio teigimu, kad 
dabar vėl leista “karstą tie
siai iš bažnyčios palydėti prie 
duobės. Paminklų Įrašams 
taip pat nuimta cenzūra, žiū
rima tik, kad nebūtų įrašomos 
tokios mintys, kurios neside
rina su krikščioniška ar kapų
dvasia. Kunigui niekas nedrau 
džia palydėti karstą prie duo
bės ir ten atkalbėti ar atgiedo
ti laidotuvių maldas, niekas 
jam nedraudžia pašventinti 
duobę. ' Niekas netrukdo pa
sauliečiui prie duobės atsis
veikinant su numirėliu, tarti 
žodį. Pagiedoti “Viešpaties 
Angelą”, Mariją ir net Tau
tos himną... ”

Antanas Pilionis, atrodo, ge
rai žino, kad anksčiau visa tai 
kapinių administracija buvo 
panaikinusi ir įvedusi savo 
diktatūrą. Tad ar ne “bruz
delninkų”, kaip juos autorius 
pravardžiuoja, dėka viskas 
buvo atsiekta? Ar už šias pa
stangas pasauliečiai tikintieji 
ir šiai kovai vadovaują asme
nys turi Joūti pasmerkiami,

mėnesius... Matykite', man visai to ne
prašius. Pasikeitėme “thank You” — ir 
tai buvo viskas, kuo tūli turistai, net spau
doje, labai skundžiasi, kad turį sunkumų 
Londone ir su muitinės ir su imigracijos 
valdininkais...

Taigi Londone. Prieš leisdamasis ke
lionėn, parašiau “Naujienų” redaktoriui 
A. Pužauskui laišką prašydamas informa
cijų apie Londono lietuvius; su kuo rei
kėtų pasimatyti, susitikti ir pasikalbėti. 
A. Pužauskas (žinojau tik tiek, kad Ame
rikon jis atvyko iš Londono) buvo toks 
paslaugus, kad suteikė ne tik mano prašo
mų informacijų, bet davė ir gerų nurody
mų, ką ir kur Londone galima, ir reikėtų 
pamatyti, su kuo pasikalbėti ir kaip, jau 
ten esant, planuoti viešnagę — kiek tai 
liečia lietuvišką Londono gyvenimą.

Neužsiimdamas jokiomis “lietuviško 
mis- misijomis” ir nenorėdamas išnaudoti 
jokios lietuviškos paslaugos svetur (kaip 
tai daro kai kurie, net gana pinigingi Ame
rikos lietuviai turistai) savo laiške A. Pu
žauskui nurodžiau, kad Londone viešna
gės metu viešbučiu jau esu apsirūpinęs. 
Jis savo atsakyme tą aplinkybę apgailes
tavo, nes, esą, būtų buvę labai naudinga 
apsistoti Londone Lietuvių Namuose (apie 
kuriuos aš iki tol žinojau labai mažai), 
kur kaip tik būtų t gera proga susitikti su 
Londono lietuviais.

Gavęs A. Pužausko laišką, tuoj pat at
sakiau jau rezervuotą kambarį Londono 
viešbutyje ir parašiau laišką Londono Lie
tuvių Namų administracijai, prašydamas

kaip kad daro Antanas Pilio
nis. Šaunaus pamokslininko 
tonu. j

Toliau Antanas Pilionis ra
šo: “šv. Kazimiero kapinių 
vardas jau iŠ tolo auksinėm 
raidėm išrašytas spindi iška
bintas ant kapinių tvoros...”

Vadinas, autorius džiūgau
ja, kad Šv. Kazimiero kapinių 
vardas spindi išrašytas ir iš
kabintas tik ant tvoros. Na, ir 
juokingas esate, ponas Anta
nai Pilioni. Nejaugi Šv. Kazi
miero lietuvių kapinės neturė
tų įvažiavimo vartų, ant ku
rių ir priderėtų spindinčiom 
raidėm išrašyti Šių lietuvių ka
pinių pavadinimą? Ar tik vien 
ant tvoros šios amžinojo poil
sio vietos vardas tevertas pa
rašyti? O be to, ne vien anglų 
kalba toks pavadinimas turė
tų būti, bet ir lietuvių kalba, 
nes šioje amžinojo poilsio vie
toje ilsisi lietuviai,- kurių gal 
didelė dalis nebuvo pramokę 
anglų kalbos. Tai nėra šio 
krašto kalbos ignoravimas, bet 
taip pat neturėtume drovėtis 
ir savosios gimtosios kalbos, 
jeigu mes save laikome lietu
viais.

Pabaręs lietuvius tikinčiuo
sius už vedamą kovą, A. P. lyg 
primena: “Taigi, atrodo, lai
mėta viskas, ko norėta ir rei
kalauta”. Ir toliau jau klau
sia: “Kam gi ir vėl šaukiami’ 
triukšmingi susirinkimai? Kam 
ir toliau yra niekinami, der
giami tokiam aliarmui nepri
tartą asmens ? Kam ir vėl iki 
nuobodulio kartojami tie pa
tys argumentai, kartojamos 
senų moterėlių sukurtos legen 
dos bei sapnai, skelbiamos 
grasinančios rezoliucijos”.

Antanas Pilionis būtų tikrai 
gerai padaręs, jeigu jis būtų 
dalyvavęs Pasauliečių Komi
teto ir Sklypų savininkų drau
gijos šaukiamuose susirinki
muose. Būtų gerai įsiklausęs
į tikinčiųjų pasisakymus ir 
būtų išgirdęs, kas dar nėra at
siekta. O laimėjimai, palygin
ti maži. Autoriaus suminėti 
laimėjimai yra tik laikino po
būdžio ir jeigu tik šios pastan
gos būtų sumenkintos ir nu
trauktos, vėl viskas būtų su1- 
grąžinta i pirmykštę padėti.

Kam šaukiami triukšmingi 
susirinkimai? — klausia A. 
Pilionis. Kodėl sakyti triukš
mingi ? Susirinkimai šaukia
mi ne triukšmauti, bet susida- 
riusioms problemoms spręsti. 
Susirinkę tikintieji, matydami 
skriaudas iš vyskupijos, kapi
nių administracijos pusės bei 
kai kurių mūsų dviveidiškų 
dvasininkų pritarimą daro
moms skriaudoms, atvirai’ ir 
drąsiai pasisako prieš tokius

man rezervuoti kambarį nurodytu laiku. 
Tur būt, sutiks visi, kad elgiausi labai lie
tuviškai, galvodamas, jei galiu už kamba
rį mokėti kokiam nors Londono žvdui, tai 
kodėl nemokėti Londono Lietuvių Na
mams. .Juo labiau, kai tokiais atvejais 
turiu jau ir patyrimo: prieš keletą metų 
Romoje kartu su žmona apsigyvenau Ro
mos Lietuvių Namuose, kur jautėmės la
bai jaukioje, šiltoje ir saugioje aplinkoje, 
kartais lyg savo namuose... Spėjau, kad 
taip ar bent panašiai bus ir Londono Lie
tuvių Namuose, kur mielai susimokėsiu 
daugiau, negu kokiame viešbutyje.

Ir štai kas įvyksta: labai greitai, ko
kių penkių ar šešių dienų laikotarpyje, 
gaunu Londono Lietuvių administracijos 
laišką (oro paštu), kuriuo su apgailesta
vimu pranešama, kad mano prašomam 
laikui Lietuvių Namuose kambario nėra. 
Nutariau, kad būtų nepatogu vėl kreiptis 
į atsakytą viešbutį, gi ieškoti kito — nebu
vo likę laiko. Seną keliauninką “biesas 
nerinks”, — pagalvojau — kai atsidursiu 
Londone, susirasiu viešbutį, nežiūrint Los 
Angeles spaudos įspėjimų, kad nevažiuok 
į Londoną , jei neturi iš anksto užsisakęs 
kambarį viešbutyje. Pagalvojau — pažiū
rėsiu ir... išvažiavau, neturėdamas jo
kios rezervacijos...

Su pluoštu iškarpų iš Los Angeles laik
raščių apie viešbučius Londone, Heath
row aerodrome prisistačiau turizmo in
formacijos tarnybos įstaigoje, prašyda
mas užsakyti kambarį mano nurodytame
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gyvuosius nabašninkus, kurie 
talkininkauja tiems, kurie no
ri iš lietuvių vaikų išplėšti pir
mąją komuniją lietuvių kalba, 
kurie nori lietuviams paneigti 
teisę praktikuoti savas tauti
nes ir religines tradicijas savo
se parapijose, kurie vergiškai 
pritaria visai kardinolo veda
mai nekrikščioniškai politi
kai, kuri lietuviams nieko ge
ro nežadėjo ir nežada. Tai ne
triukšmingi susirinkimai, bet 
atviras ir drąsus lietuvių tikin
čiųjų balsas, ginantis savas 
teises.

Kam ir toliau yra niekinami 
ir dergiami tokiam aliarmui 
nepritartą asmens?

Antanas Pilionis turėtų ge
rai žinoti, kad tokių asmenų, 
kurie tam “aliarmui” neprita
ria, niekas nekliudo ir niekas 
neniekina. Jie, paprastai, juk 
ir laikosi nuošaliai. Lietuviai 
tikintieji tik smerkia tuos as
menis, kurie užuot ginti lietu
vių teises, daro priešingai. Ne 
tik lietuvių pastangų nepare
mia, bet priešingai, išeina 
prieš tuos žmones su viešais 
pareiškimais, kurie kaip tik 
talkina norintiems lietuvių 
pastangas sunaikinti.

Jeigu lietuvis jau atsižada 
net lietuvio vardo ir dar lietu
vių parapijos klebonu būda- 
mas, jeigu lietuvių parapijos 
klebonas su pašaipa atsiliepia 
apie lietuvių katalikų spaudą 
tr sakosi jos neskaitąs, o tik 
sargas jam pranešąs, jei yra 
kas nors svarbaus; jeigu lie
tuvių parapijos klebonas atsi
sako lietuviukus privesdinti 
prie, pirmosios komunijos lie
tuvių kalba, savaime aišku, 
kad lietuvių patriotinė visuo
menė negali ramiai ir su dė
kingumu tų žmonių vardų mi
nėti. Tad ir susilaukia kriti
kos ir pabarimo. Už tą ir pa
mokslininko tonu barąs “bruz- 
delninkus” Antanas Pilionis
neturėtų' rūstauti, o geriau pa
žvelgtų į pačio dalyko esmę ir 
tada jis galėtų šaukti, kad ne 
tie, kurie už šventas teises ko.- 
voja yra “gyvieji nabašnin- 
kai”, bet anie, į kuriuos šian
dien ir krypsta daugelio lietu
viu akys.

(B. d.)

— 1971 m. birželio 13 d. p. 
Rajeckai dalyvavo National 
Shrine of the Immaculate Con
ception (kur yra ir Šiluvos šv. 
Marijos koplyčia) pamaldose, ku
rias rengė The Joint Baltic Ame
rican Committee paminėti 1941 
m. baltiečių deportacijas.

MEŠKERIOTOJAI

— Važiuokim pažvejoti.
— Tai, kad aš negeriantis...

viešbutyje. Be jokių sunkumų, maždaug 
po 20 minučių iš aerodromo buvau pa
imtas i mano norimą viešbutį automobi
liu, nuvežtas ir apgyvendintas (Oh, Jer
gutėliau...) 32 kambarių senoje viloje, ku
rioje buvo trys barai,-du orkestrai, keturios 
scenos, bet.., tik viena — vienintelė išvie
tė, bendra —* vyrams ir moterims... Jau
čiausi pavargęs, todėl nutariau čia vistiek 
sustoti ir apsiprausęs greitai kritau gru- 
bion lovon, kuri jokiu būdu nebuvo verta ' 
7 svarų — apie 17 dolerių mūsų pinigais.. 
Bet.išmiegojau iki kito ryto labai gerai.

Paskambinau į Lietuvių Namus. Atsa
kymas —- kambario neturime, bet galime 
užsakyti netolimame viešbutyje. Atvažiuok 
pakalbėsime, apsistosi viešbutyje, iš kur, 
prie gero susisiekimo galėsi patekti kur 
norėsi. Sutarta. Nuvažiuoju. Taksi šofe
ris sunkiai suranda Lietuvių Namus. Prie 
didelių ir tarp didelių namų mažų durų 
labai maža lentelė su užrašu “Lithuanian 
House Ltd.” Įeinu. įstaigoje, kuri panaši 
į prieš 30 metų paliktą Skuodo ar Plungės 
valsčiaus raštinę prisistačiau, pasakyda
mas savo pavardę ten esantiems keturiems 
paregūnams: p. Pranskūnui, p. Žukui (ar 
Žiukui), p. Barėnui (ketvirtojo pavardės 
nenugirdau). Kokios jų pareigos Lietuvių 
Namuose — nesistengiau patirti, nes kal
ba kažkodėl nesimezgė. Gal būt, kad vie
nas jų, Žukas, mane atpažino kaip buvusį 
1930 metų naujoką 2-me pėst pulke, kur 
abu buvome vienoje apmokymo kuopoje.

(Bus daugiau)



OR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NQSitJ 

ift GERJCLkS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso tslofu PRosp«ct 8-3229 

R«xid. t«|«f.; WAlbrook 5-5074
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

nuo 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždaryta.

JUz. t*L 2394683

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical BuildingJ. T»L LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Fslaf^ PRosp^t 8-1717

DR. S. B1EZ1S
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
Ciklai antradieniais ir penktadieniais. 
iTečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

Rmu 3241 WEST 66th PLACE 
Phona; REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. S EIT 0N
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

VASARIO 16 GIMiNAŽiJA

DR. PE I EK BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Razidu 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir keiviruo. 1—7 vaL, 
antracL, penktadienį nuo 1—5. tree, 

ir sesuo.. tiktai susitarus.

Gimnazija mokslo metus 
baigė liepos 10. Naujieji moks
lo metai prasideda rugsėjo 6 
Mokiniai j bendrabutį suva
žiuoja rugsėjo 5.

Prašymai gimnazijon stoti 
priimami iki rugpiūčio 1 d. 
Prie prašymo reikia pridėti pa 
žymių knygelę. Mokestis už 
mokslą ir pragyvenimą ben
drabuty yra 70 DM mėnesiui. 
Prašymus siųsti gimnazijos di 
rektoriui V. Natkevičiui, 684 
Lampertheim — Hūttenfeld, 
Litauiscl^es Gymnasium.

Ateinančiais mokslo metais 
gimnazija turės nemaža mo
kinių iš JAV-bių. Šiuo metu 
gimnazijoj yra 3 mokiniai iš 
jų. Ateinantiems mokslo me
tams prašymus stoti gimnazi
jon -jau atsiuntė 5 šiaurės 
Amerikos lietuviukai, lietuvai
tės. Vienas prašymas yra iš 
Kolumbijos.

SVEČIAI
Birželio 3 gimnazijoj viešė

jo Ona ir Jonas Motiejūnai iš 
Los Angeles. Jie aplankė savo 
dukrelę Birutę, kuri čia mo
kosi. Birutė lieka mokytis ir 
sekančiais mokslo metais. Ir 
kita Motiejūnų dukrelė, Rūta, 
buvo užsukusi gimnazijon se
sers aplankyti. Ji ką tik baigė 
aukštesniąją mokyklą (high 
school) ir pradės studijuoti.

Birželio 23 gimnaziją aplan
kė Juzė Orantienė ir jos dukre 
lė Dalia iš Clevelando. Kaip

mokytojos, jos labai domėjo
si gimnazijos darbu ir pasiek
tais rezultatais mokant bei 
auklėjant.

Birželio 29 gimnazijon atvy 
ko Lietuvių fondo steigėjas dr. 
A. Razma su žmona ir sūnu
mis.

Rez. Gi 8-0873

DR. W. ML EiSIH - EISINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

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

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

z----------  --

GRADINSKAS
Dr. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 WEST 63rd STREET

OFISO VALANDOS:
Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 YaL 

Treč. ir šeštai uždaryta.
Ofiso falu Portsmouth 7-6000
Rezid. telefu GArden 3-7278

Ofiso t«U HE 4-1818 arba RE 7-9700 
T '-ftazidanciios: 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
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SE1BUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

VĖSINTUVAI
KIEKVIENA1M

NAMUI, NORS IR SENAM 
25)2 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮl 

k ■ '

~r~ 
PERKRAUSTYMAl [’

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiy atstumu.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
Telu FRontier 6-1882 A

SOPHIE BARČUS
j

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. AL

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—12. 
vai. ryto. — Šeštadieni ir sek-' 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

TeU HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

ABITURIENTAI
Ričardas Palaviuskas ir Jo

nas Sonsas birželio 16 baigė 
laikyti egzaminus brandos 
atestatui gauti. Po pietų val
gyklos salėje juos pasveikino 
direkt. V. Natkevičius. Pir
miausia jis pastebėjo, kad jau 
treti metai visi šios gimnazijos 
abiturientai išlaiko egzaminus. 
Pasidžiaugė abiturientų laimė 
jimu ir palinkėjo sėkmės stu
dijuojant. Kvietė aktyviai reikš 
tis lietuviškame gyvenime. Mū
soji išeivija, suteikusi sąlygas 
baigti šią mokyklą, įdėmiai 
seks jų tolimesnius žingsnius. 
Iš to, kiek Vasario 16 gimna
ziją baigę jaunuoliai bus nau
dingi lietuviškajai visuomenei, 
ji spręs, ar verta šią mokyklą 
remti, ar ne. Prašė neužmiršti 
gimnazijos ir joje lankytis: 
čia jie bus visuomet laukiami 
svečiai.

Vakare mokyklos valgykloje 
buvo suruošta atsisveikinimo 
vakarienė, kurioje dalyvavo 
dir. V. Natkevičius ir dauguma 
kitų mokytojų su poniomis ir 
abiejų abiturientų tėvai. Gyvi 
pokalbiai prie skaniais valgiais 
ir vyno buteliais apkrautų stalų 
užsitęsė per porą valandų.

Ričardas Palavinskas Vasario 
16 gimnazijoj mokėsi 8 metus. 
Yra gimęs 1951 m. vasario 3 d. 
Betygaloje. Lietuvoje mokėsi 
Varekonių ir Gaižuvėlės pradž. 
mokyklose. 1960 m. su tėvais 
atvyko Vokietijon. Lankė pa
bėgėlių mokyklą įFluechtlings- 
schule) Lebache ir Mitlosheimo 
pradž. mokyklą. 1963 Įstojo į 
Vasario 16 gimnaziją. Čia bu
vo moksleivių ateitininkų kuo
pos pirmininkas, šoko tautinius 
šokius. Norėtų -studijuoti me
diciną, bet jei nepasiseks įstoti 
į medicinos fakultetą, studijuos 
ką kitą.

Ričardo abu tėveliai lietuviai. 
Tėvas . Algirdas 1965-67 buvo 
Vasario 16 gimnazijos berniu
kų bendrabučio vedėjas, o da
bar — vokiečių mokyklos mo
kytojas. Be to, jis Įsteigė VLB 
Saaro krašto apylinkę ir jai iki 
šiol vadovauja. Motina yra gai
lestingoji sesuo.

Vasario 16 gimnazijoj moko
si dar Palavinskų duktė Marytė.

Jonas Sonsas Vasariol6 gim
nazijoj mokėsi 6 metus. Yra gi
męs 1951 m. sausio 24 d. Dort- 
mund-Barop, Nordrhein - West- 
falijoj. Tėvas vokietis, motina

Wkiviij-j ..i(ė El_
bieta MartiŠiūtė, duktė lietuvių 
veikėjo Vinco Martišiaus, po pir 
mojo pas. karo buv. Dortmun- 
do lietuvių sąjungos pirminin
ko. Jo žmona Pranė Martišienė 
šiuo metu yra VLB Dortinundo 
apylinkės pirmininkė.

Pradžios mokyklą Jonas Son
sas lankė ir 4 klases baigė Berg
kamen - Weddinghofene. 1960 
m. išvyko į lietuvių saleziečių 
mokyklą Don Bosco Castelnovo 
Italijoje. Baigęs 4 klases, lankė 
italų saleziečių Instituto Sale- 
siano in Chieri netoli Torino. 
1965 m. įstojo į Vasario 16 gim
nazijos IV klasę, šalia moky
mosi šoko tautinius šokius, at
likdamas pagrindinius vaid
menis.

Turi šaukimą atlikti karinę 
prievolę vokiečių Bundeswehre. 
Yra numatęs vykti Į Lietuvą 
studijuoti odontologiją Vilniuje.

VOKIEČIAI VAIKUS 
MUŠA LAZDOMIS

Jaunimo mokymo problemų 
institutas surengė Bavarijoje 
tyrimus, kurie parodė, kad 78 
procentai vaikinų ir 49 procen
tai merginų mokykloje mušami 
lazda, 67 procentai vaikinų ir 45 
procentai merginų yra gavę iš 
mokytojo antausį.

xXŽIUS AMŽIUI NELYGUS

Iki šimto metų išgyvena sa
kalai, iki pusantro šimto krank
liai. Caro peista į Pamaskvio 
tvenkinius lydeka išgyveno du 
šimtus metų. Viename Anglijos 
zoologijos sode didžiulis vėžlys 
išgyveno tris Šimtus metų..

Tačiau dar kur kas ilgiau gy
vena medžiai. Tris šimtus metų 
išgyvena vyšnios ir kriaušės 
Tūkstančio metų sulaukia pušis 
ir eglė, dviejų tūkstančių — 
ąžuolas ir kadagys. Iki trijų 
tūkstančių išgyvena Libano ke
drai, iki penkių tūkstančių sek- 
vojos ir baobobai, iki šešių tūks
tančių drakonmedžiai.

Meksikos kiparisai sulaukia 
dešimties tūkstančių, o makro- 
zamija dvylikos ar net penkioli
kos tūkstančių.

0 žmogus?

Only you 
can prevent 
forest fifwsl

PHASE

•CAREFUL!

( P OTRAMEN TAS) 
Linksmumo arba liūdesio va 
gryžianjjdąg gėlės ir vainikai 

pių papuošimui ir sezoni

ROY < PėTkO (PUTRLA.M.ĖNTAS)

51L5 Sv. Harlem i 22©

Labiausiai paplitusi bausmė 
— smūgis liniuote per rankas. 
Vupertalio liaudies mokyklos 
mokytojas nubaudė savo mokinę 
Korneliją V. už tai, kad ji pavė
lavo į pamoką, šimtu lazdos smū
gių. “Berniukai tvirtai mane 
laikė, o vienas jų mušė. Ponas 
mokytojas sėdėjo ir rūkė ciga
retę” — pasakojo mergaitė.

BIZNIE2UAL KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE”, — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kad po sunkios ligos š. m. liepos 17 dieną mirė

A. A A.

PRANĖ GELAŽIŪTĖ RAMONIENĖ 
BALZARIENĖ

Kūnas bus pašarvotas Mažeika Evans koplyčioje, 
6845 S. Western Ave., pirmadienį, liepos 19 d., 6 vai. vak.

Trečiadieni, liepos 21 dieną, 9 vai. ryto, bus lydima iš 
koplyčios į Gimimo Panelės šv. Bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Nuliūdę lieka vyras Petras Balzaras, sūnus Dr. Algirdas
Ramonas su šeima, 4 seserys ir brolis su šeimomis ir kiti ■■ >?. i-
giminės.

REMETTE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS j 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI |

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2M5-S

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

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

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TĖVAS IR SŪNŪS

Laidotnrin Direktoriai

•845 SO. WESTERN AVB.

REpublic 7-8600 REpublie 7-8601

į

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 -1742

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

i

11

f

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

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

Valandos- 2—8 vaL vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniai? ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tel~- 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., antrad.. trečiai 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

OUR FOREST FRIENDS

Oof ▼ildlife has ao defence 
wrairrtc the careless use of fire. 

So please EoDoer Scaoloey’f ABCs: 
Al’srxys bold matdies till cold. 
Be sure » drown all campHreu 

adr the ashes, aod dro^a 
. them again. Cruso all 

smokes dead out.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71$t STREET 
Ofiso telef.* HEmlock 4-2123 

Rezid. Glbson S-6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skimbinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

V? Aparatai • Protezai, Med. Bap- 
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

Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sąlyga sėkmingai teatro pradžiai. Jis 
iškelia mėgėjus į žvaigždes, išaugina 
abejingą publiką nuolatiniais mėgė
jais, kurie drauge su artistais pergy 
vena scenos burtų žavesį. Artėjant 
teatro sezonui, jau dabar reikia pa
rinkti veikalus. Naujienose yra gali
ma gauti naujausius teatrui leidi
nius:

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAI 
Gražiai išleista, kietais drobės virše
liais, 180 psl. knyga. Joje du vaidini
mai — “Bubulis ir Dundulis”, 3 veiks
mų linksmas nutikimas, taip pat 
“Svajonių šalis”, 5 veiksmų vaidini
mas jaunimai ir suaugusiems. Kaina 
4 dol. Puikus leidinys kiekvienam 
knygos mėgėjui.

Anatolijaus Kairio trys knygos:
VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyri 

nė komedija, premijuota Čikagos See 
nos Darbuotojų S-gos. kietais virše
liais, kaina 1.00 dol.

DIAGNOZĖ, 3 veiksmų komedija iš 
lietuvių gyvenimo Amerikoje. 15G 
psl., kaina 1.00 doL

LAISVĖS MEDIS, 4 v. istorinė pje
sė. 120 psl., kaina 1.00 doL

Tegul šie ir kiti scenos veikalai bū
na akstinu gyvuoti esančioms scenos 
mėgėjų grupėms ir impulsu naujiems 
ryžtams, kad lietuviškas žodis, pagar
biai ir didingai ištartas scenose, iš
liktų gyvas Lietuvos ainių kalboje ir 
širdyse.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILL. 60608

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS PIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

C

*

f 
f

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANTCA AVENUE. Phone: YArds 7-3401 !

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

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

-
v

1

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANTCA AVE. Tel.: YAras 7-1138-1139

t 
c JI

?

Pleaae! Only yon can 
prevent forest fires

Devynerių Metų Mirties Sukaktis
A. t A.

STASĖ SEMAŠKIENĖ - SAUNORAITĖ
Mirė 1962 m. liepos 18 dieną, sulaukusi 71 metų amžiaus. Gimusi 

Lietuvoje, Užvenčio parapijoje.
Palaidota Emwood kapinėse, Yale, Mich,
Amerikoje išgyveno 53 metus.
Paliko nuliūdę: vyras, duktė, žentas Rene, dvi seserys — Alice 

ir Lydia bei daug giminių draugų ir pažįstamų.
Gyveno Rochester, N. Y., Chicagoje, Detroite; vėliau ūkyje.

. Mano • brangiausioji, aš lankau ir' pukšiu Tato kapą, ar audra ar 
giedra — esti kasdieną. E gilumos mano širdies kyla gailestinga mal
da į dangų už Tavo sielą.

Skaudūs, liūdni ir ilgi tie devyneri metai be Tavęs, mieloji.
Ilsėkis, lai būna Tau lengva ši laisvoji žemelė.

Vyras ir giminės

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

■■

į

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2x28 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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: Juodieji patenkinti

. MOUNT CLEMENS, Mich. — 
Susigundę patogumais naujuo
se iš federalinių fondų pastaty
tuose namuose ir labai žemomis 
nuomos kainomis, baltieji pilie
čiai pradeda keltis gyventi į 
vietą, vadinamą Clinton Town
ship, kur iki šiol gyveno išimti
nai vieni juodieji.
t Baltieji gali išsinuomoti butą 
nuo $108 iki $251 mėnesiui, bet 
turintieji žemus uždarbius, ne
viršijančius $5,100 metams, jie 
lygiai gali naudotis valdžios pa
tvarkymais, taip kad buto kai
na tokiame name pavieniui as
meniui neviršija $33 mėnesiui. 
5 Iš 88 šeimų, kurios atsikėlė Į 
tuos naujai pastatytus namus, 
65 šeimos yra baltosios.
į Toje vietovėje gyvenantieji 
negrai reiškia pasitenkinimą iš 
baltųjų kaimynystės ir kalba, 
kad tokia integracija turėjo pra
sidėti mažiausiai prieš 30 metų 
feu nauda abiem rasėms.

Mieliau šalpa negu darbas
£ Ilgai planuota ir rūpestingai 
paruošta Cook apskrities viešo
sios šalpos įstaigų programa 
duoti darbo ir uždarbio galin
tiems dirbti šelpiamiesiems pa
rodė, kad šelpiamieji jokio dar
bo nenori.

Darbas buvo numatytas Miš
kų saugonių distrikto golflau- 
kiuosę ir piknikų aikštėse nu-

piauti žolę ir aprankioti išbars-į 
tytas šiukšles. Distrikto gene- , 
ral. superintendentas Arthur Į 
Janura laukė atvykstant 64 jau-. 
nų vyrų, bet Viešosios šalpos de-1 
partamentas surado tik 26 ir iš 
tų j darbą atvyko vos 16. Jiems i 
mokama po $2.40 valandai ir pa-' 
mokoma naudingu darbų. Da- j 
bar globos Įstaiga nori tirti, dėl- j 
ko tokia nemeilė darbui ir už
darbiui?

Ledų gadynė jau už kampo
Erdvių Studijų Instituto New 

Yorke mokslininkai Dr. S. I. Ba- 
sool ir Dr. S. H. Schneider ap
skaičiavo, kad žmonių sukelia- 

■ mieji atmosferos teršalai per ke
letą dešimtmečių gali iššaukti 
pragaištingą naują ledų gadynę.

Jiedu savo apskaičiavimus iš
vedė iš didėjančių taršos kiekių, 
kuriuos žmogus išmeta Į orą 
ir jų dulkėmis bei dujomis sulai
ko saulės spindulius mūsų atmos
ferai pasiekti. Mokslininkų ap
skaičiavimai paskelbti naujau
siame mokslo žurnale Science.

>■¥:

;.V

3»S

Dviem žmonėm pagaminti dvirač 
vienas žmogus sėdėdavo kito užf 
žienieriui atėjo mintis pagamini 

šalia viens kito. Nuo saulės

.■ 1 ja *-bl — ..

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

INSURANCE GIRL 
Experienced —- Matured 

CRANE SAVINGS & 
LOAN ASSOC. 

2555 W. 47th ST. 
LA 3-1083

MOTHER’S HELPER 
PERMANENT -

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

bath. Colored T. V.
HOWARD & WESTERN 

869-1528

1 GIRL OFFICE
Ability to meet public - typing, 
necessary general knowledge of 

shorthand.
CALL

AU 7-0925

EXPERIENCED LAUNDRESS
GENERAL HOUSE WORK.

2 day week, steady. Top pay. Ref
erences. Some English necessary. 

7100 NORTH & 3200 WEST.

SH 3-7217

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

REAL ESTATE FOR SALE 
Na/nai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1M0KEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: J

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 1-T141

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOT ARIAT AS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospėct 8-2233
18 APARTMENTS 4 story brick. 
Fully leased. Stoves, refrigerators, 
janitor service. Income $29,000. 
Asking $150,000. Marquette Park 

vicinity. Call 586-1614.

Podukros užpuolė
Mrs. Anna Stokes, gyv. 5704 

So. Racine, pranešė policijai, 
kad trys jos užaugintos poduk
ros, 15, 16 ir 17 m. ją užpuo
lė, surišo rankas, pririšo prie

EXPERIENCED CARPENTER
Rough & Trim work for 

residence.

BY OWNER
Brick 6 & 6. Gas heat, 2 car gar
age. Low taxes. Excel, cond. 

Vic: 4200 W. 1400 N. 
Mid. 20’s. 
252-1464

1971 m. liepos 24 dieną

kėdės ir pakvietė į butą du jau
nus vatus, kurie išnešė papuo
šalus, pinigus ir drabužius.

Plėšikai ir podukros dingo. 
Nukentėjusią atrišo jos anūkė, 
atėjusi jos aplankyti.

Naujieniečių
j PIKNIKAS - VAKARONĖ
I jvyks Union Pier, Michigan — Čeku salėje.

vai-

Pradžia 6 vai. vak. — šokiai, valgiai, bufetas.

Kviečiame visus lietuvius dalyvauti 
ruošiamoje linksmoje vakaronėje.

Kritikuoja 
gubernatorių

Mokytojų unija Illinois 
stijoje, turinti 40,000 narių, kri
tikuoja gubernatoriaus Ogilvie 
padarytus švietimo biudžeto 
apkarpymus. Robert Breving, 
unijos direktorius, pareiškė, 
kad valstijos valdžia skyrė 30 
milijonų dol. privačioms mo
kykloms, tačiau nubraukė lėšas 
— 58 mil. dol. iš 
kyklų kasos.

“Mokyklos bus 
nuo vaikų darželių
tetų dėl tokios politikos, univer
sitetus galės lankyti tik turtin
gųjų piliečių vaikai”, skundėsi 
mokytojų unijos pareigūnas.

viešųjų mo-

segreguotos 
iki universi-

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS SAVINGS

Servlng 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 įvairių prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Žygiuoja per valstiją
■ Daniel Walker jau antra sa

vaitė pėsčias žygiuoja per Illi
nois valstiją. Jis siekia guber
natoriaus vietos. Žinodamas, 
kad demokratų partija jo kan
didatu nestatys, nes jis 1968 m. 
kritikavo Čikagos miesto polici
ją po demokratų konvencijos 
surengtų Čikagoje riaušių, jis 
pats bando surinkti pakanka
mai šalininkų, eidamas 
dviem sūnumis per visus 
nos miestelius ir kaimus.

Vienas jo sūnus turėjo iš žy
gio pasitraukti, nes ant padų 
atsirado pūslių ir žaizdų.

su
Illi-

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — T»l. WA 5-2737
3333 So. Halstod St., Chicago, Ill. 60608. — Tel. 254-3320

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

Monako princesė 
viešėjo Čikagoje

Penktadienį Čikagoje lankėsi 
Monako princesė Grace, buvusi 
Grace Kelly. Ji čia atvyko pa
sakyti kalbą “La Leche Lygos” 
suvažiavime, ši lyga turėjo tris 
dienas Įvairių paskaitų, pramo
gų ir diskusijų. Lygos uždavi
nys propaguoti kūdikių 
nimą natūraliu motinos 
Suvažiavime dalyvavo 
motinų ir 663 natūraliai 
namų kūdikių.

maiti- 
pienu.
1,400 

maiti-

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

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

žole 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 $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:
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Suvažinėjo vaikus
Prie 184 N. Cicero automobi

lis užšoko ant šaligatvio, už
mušė 8 metų mergaitę ir sužei
dė dar tris vaikus. Paaiškėjo, 
kad šoferis. 50 m. James Grey, 
skubėdamas važiavo per raudo
nas šviesas. Jam į šoną trenkė 
kitas automobilis, užmesdamas 
jį ant šaligatvio. Pervažiavęs 
vaikus automobilis dar Įlėkė Į 
krautuvės langą ir jai padarė 
nuostolių, šoferis bus teisiamas 
už trafiko šviesų neklausymą.

Davė lėšas 
Indianos parkui

Po penkerių metų užtęsimo, 
senato pakomitetis paskyrė lė
šas Indianos Kopų Valstybi
niam parkui — ežero pakraš
čiui. šį parką įsteigė, galima 
sakyti, miręs sen. Paul Douglas, 
ilgai dėl jo kovojęs.

Senato lėšų pakomitetis pa
skyrė 415,000 dol. Įvairioms Į 
statyboms tame parke ir 157,000 
dol. — keliams tnuties ti. Illinois 
sen. Percy, kuris sen. Paul 
Douglas nugalėjo 1966 metų; 
rinkimuose, pasiūlė, kad tas j 
kopų parkas būtų pavadintas; 
sen. Douglas vardu.

Rado lavoną

771-8586

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapiniy sklypai pard.

PARDUODAMA 2 SKLYPAI — geroj 
vietoj — Lietuvių Tautinėse kapinėse. 

Skambinkite 447-4973.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

BAR & RESTAURANT 
Located in hotel, fully equipped. 
Call after 10 A. M., closed on 

t Sunday, due to ill health.

922-2586

LBrazdžionytė, Arūnas Dagys, 
Carol Domeikis, Marv Duda, 
Edmundas Jurjonas, Ričardas

Illinois un-to. Circle Campus Kordas, Dennis Kiczonas, Kęs- 
profesorius - odontologas Kiam tutis Lakas, Daiva Matulionytė, 
Tan, 30 metu, buvo rastas savo Rima Petraitis ir Virginija Stra- 
bute negyvas. Jo rankoje buvo sevičius. 
vaistams įleisti adata su kaž 
kokiu skystimu, kuri tiria poli- yra nuolatos užteršiami 
cijos laboratorija. Profesorius kabutėmis, bonkomis, maisto ir 
buvo dingęs apie 2 savaites lai- Įpakavimo liekanomis. Apylin-

— Marquette Parko lagūnai
i alaus

ko ir to namo gyventojai tik iš kės organizacijos žada pradėti 
kvapo, einančio iš buto, supra- akciją prieš teršėjus. Jie gali 
to, kad kaž kas blogai.- Lavonas būti baudžiami 200 dol. pa
buvo gerokai apipuvęs. bauda.

— Panelė D. Waynauskus lai
mėjo rankdarbių varžybas Ga- 

. ge Parko apylinkės 4-H klube ir 
dalyvaus tolimesnėse tų klubų 

(varžybose Ford City prekybos
— Philomena D. Pakel, Chi- centre.

cago Taupymo ir Skolinimo’ _ juozas Paukštys ir Cathv 
bendrovės prezidentė, yra iš- Urbikas, Brighton Parko par. ir 
rinkta Savings & Loan Tarybos Shields mokyklos mokiniai, lai- 
Illinois valstijos direktore. |mėjo apylinkės mokyklų indi-

— Bruno Racevičius komen- ^dualias pažangumo varžybas, 
tavo laišku Chicago Tribune kurias buvo paskelbęs Archer 
dienraštyje vieno TV kompute- R°ad Kiwanis klubas.
rių operatoriaus pareiškimą,’ Chicagos vandentiekis tei-
kad publika netiki savo valdžia, 'vaeno bilijono galionų
valdymosi sistema ir savo reli-- van^ens miesto ir apylinkės gy- 
gija, bet tiki Į tai, ką sako Viet-P^n^°iams- 1^70 m. vasaros 
kongo komunistai... B. Race-'v*erios dienos rekordas buvo 

2 bilijonai 300 milijonų galionų 
vandens!

TRUMPAI

— Chicagos vandentiekis tei-

vičius turi žaislų ir vaikams 
reikmenų krautuvę prie 63-čios 
ir Rockwell St. .

— Diana Yueaitis suorgani
zavo savo bloko gyventojų me
tinę tradicinę sueigą ir vaišes 
su žaidimais bei programą jau
nimui ir suaugusiems. Tas na
tūralūs gyvenamojo kvartalo 
klubas yra prie 83 PI. ir Cali
fornia Ave.

— Chicagos Jaunimo metinis 
festivalis įvyks. rugsėjo 12 d. 
Grant parke. Pereitais metais 
tokį festival! suorganizavo ir 
pravedė Chicagos Parkų distrik- 
to pareigūnas Aleksandras G. 
Kumskis. Festivalis labai ge
rai pavyko ir tapo tradiciniu.

— Illinois universiteto Circle 
campus baigė šie studentai, gy
veną Marquette Parko apylin
kėje: Algis Ankus, Viktorija

KANTRIŲ VYRŲ ŠALIS

Kaip paaiškėjo po apklausos, 
92 procentai Japonijos moterų 
visus ūkinius pirkimus patiki 
vyrams; 85 procentai vyrų kas
dien valo batus visai šeimai; 82 
procentai — ruošia pusryčius; 
63 procentai— nuveda vaikus i 
mokyklą.

Japonija, kažkada garsėjusi 
kaip “kantrių žmonių šalis”, da
bar gali būti vadinama “kantrių 
vyrų šalimi”.

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
T«l»oml auto motorai, *tsb<aiil, 

tune-up, Ir ♦. f.
<824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-93

BY OWNER —
Have to sell past 2 deluxe bldgs. 
1—20 Apt — 1—13 Apt All 
mod. immac. cond. 40 years old. 
414 X income. Vicinity Pulaski- 

Montrose. KE 9-2927.

A. & I— INSURANCE A REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs automobiliy draudimai.

Brangenybes, Laikrodžiai, Devanes 
visoms progoms. /

3237 WEST 63rd ST., CHICAG8 
Telef. 434-4660

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi- 
lių. gyvybės, svei

katos ir biznio.
Pablos Išslmokė- 

Hmo sąlygos. /
J. BACEVIČIUS

6455 So. Kadžio Ava. PR 8-2233 t

HOMEINSURANC

Call: Frank ZapoIIi

GA 4-8654

State^anR.fire and Casoatty Company

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

- P. NEDZINSKAS, 4065 Axh«r, 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7.5980

A. T V e K A 5 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tolu REpubllc 7-1941

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus Ir baldus. 
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

BUTU NUOMAVIMAS 
SAVININKAMS NEMOKAMAI 
Namų pardavimas, pirkimas.

Įvairus draudimai.

BALYS BUDRAITIS 
4X17 So. Kedzia, Chicago 

TEL. — 254-5551 
1339 Stata St., Lemont, III. 

TEL. — 257-5542

VISKĄ APIE NAMUS
Taisau (remodeliuoju) senus namus, 

stogus, langus, dažau, sutvarkau 
elektrą ir t. t.

Skambinti ALEKSUI
Telef. 927-7186

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 S50,000.

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

2 BUTU 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 35 pėdų sklvpas už 
$10,900.

Valdis Real Estate
7851 So, Washtenaw Ave. RE 7-7200

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

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

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

MAISTO KRAUTUVE i? 2 
Brighton Parke.

3 BUTAI Ir biznio patalpa 
ouete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais įren
gimais. Judri vieta.

ŠJMA7TTS REALTY

Įrengtas 
užim-

butai

Mar-

6 BUTU MŪRINIS, gerame stovyje, 
platus sklypas, geros pajamos. 54 ir 
Damen apylinkėj. — $38,000.

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

15 BŪTU, mūras, alum, langai. M. 
gazu. Gražus pastatas. Apylinkė 
62-ra ir Talman. Tik $79.500.

1% AUKŠTO 12 metų mūrinis. Si- 
liMa gazu, centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rusva. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklypas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. $37,500.

2 PC 5 AWPZS7S. Nauja Šilima ga
zu, aluminijaus langai, 2 automobilių 
garažas, Marquette Parke. Tik 
$2S,90t.

NERIS REAL ESTATE

Tel.: 471-0321

4225 N. KEYSTONE
Spacious. 2 bedroom. 3rd floor, ele

vator bldg. Mid 20’s, By Owner.
Mr. NESBIT 

245-5911 Weekdays 
545-2384 Evening & Weekends

SCHAUMBURG
— BY OWNER —

4 bedrooms — 2% baths. Large fa
mily room with fireplace; includes 
washer — dryer — dishwasher — 
disposal — built-in oven & range plus 
extras. Two car garage, mid 40’s. 
Show by appointment — must sell. 

CALL: 529-7046

SAVININKAS PARDUODA 
12 butų moderniai irengtą mūrinį na
rna 5 metų. Skalbimo mašinos ir 
džiovintuvai. Šaldytuvai, oro vėsin
tuvai. virimui pečiai. 15 mašinų vie
ta. Daug visokių patogumų. $24.000 
pajamų metams. Kaina $176,000. 

2532 So. 58 Ct. Cicero.
Tel. 863-2231

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontą*

HEATING CONTRACTOR
(rengiu naujus ir perstatnu jienuj ri- 
5ų rūžiu namo apšildymo pečiui ir 
air-condltioning J naujus Ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius Ir 
stogų Finas (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


