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SAIGONO VALDŽIA SIŪLO KARO PALIAUBAS
“PRAVDA” ĮSPĖJA RESPUBLIKAS 

NESIPRIEŠINTI JŲ RUSINIMUI
MASKVA. — Sovietų komunistų partijos laikraštis “Prav

da” praėjusią savaitę įspėja visus pareigūnus samdant darbo 
jėgą nedaryti skirtumo tarp darbininkų tautybės ar kilmės. Ga
limas daiktas, kad šis straipsnis bus pradžia dar didesnio atskirų 
respublikų rusinimo. Bernard Gwertzman, “New York Times” 
korespondentas Maskvoje rašo, jog svečias Sovietų Sąjungoje 
dažnai išgirsta nusiskundimų, kad atskirose respublikose vis di
dinamas rusų įtaka. Ypatingai Latvija, Lietuva, Armėnija ir 
Georgija pasižymi savo neapykanta svetimiesiems.

“Pravdos” straipsnyje sako- 
. ma, kad sovietų komunistų- par
tijos tikslas yra nuolatinis in
ternacionalizmo siekimas, o tai 
yra nesuderinama su tautybių 
skirtumu naudojant darbo jėgą. 
Nors ir pripažįstant atskirų tau
tybių darbo kadrų treniravimo 
reikalingumą, partija reikalauja 
griežtai laikytis kadrus paren-

PO KARO PALIAUBŲ BŪSIĄ GALLMA 
PLANUOTI ABIEJŲ DALIŲ SUJUNGIMĄ

HAIGONAS. — Prezidento Nixono paskelbimas, kad jis 
ateinantį pavasarį važiuos į Pekiną “ieškoti taikos” sukėlė visoje 
Pietryčių Azijoje viltis, kad karas čia gali pasibaigti. Saigono už
sienio reikalų ministerija paskelbė naują pasiūlymą, kuris kvie
čia Hanojaus vyriausybę tuoj paskelbti karo paliaubas. Pareiš
kimas padarytas Ženevos sutarties 17 metų sukakties proga. Jame 
siūloma sujungti abi Vietnamo dalis laisvais, demokratiniais rin
kimais, kuriuos prižiūrėtų tarptautinė komisija.

kant tik jų politinės ir darbo ko
kybės, o" ne tautybės.

Kitaip sakant, priimant dar
bininkus ar tarnautojus, įmo
nių direktoriai turi žiūrėti tik 
ar kandidatas tam darbui tin
ka, ar jis politiškai ištikimas, 
ar priklauso partijai. Draudžia
ma skirstyti kandidatus pagal 
jų tautybes.

Sakoma, kad Baltgudijoje pa
tekti Į Minsko universitetą daug 
lengviau yra gudui, negu kitos 
tautybes sovietų piliečiui. “Mes 
esame internacionalistai”, rašo 
“Pravda” ir mums neleistina 
priešintis atskiroms tautybėms 

'ar individams vien dėl jų tauty- 
bės”........ . k

Sovietų valdžia', kaip rašo ko
respondentas Gwetzman, yra la- 

' bai jautri kaltinimams, kad ru
ošai bando kitas tautas surusin- 

- ti. šiame straipsnyje yra gina
mas rusų kalbos vartojimas vi
soje Sovietų'Sąjungoje. Rusų 

. kalba esanti Sovietų Sąjungos 
bendroji kalba, — “lingua fran
ca”, tačiau visos tautos varto- 

/jančios ir savo nuosavas kalbas.
Paskutiniu laiku kova prieš 

rusinimą pasireiškė Ukrainoje, 
kur daug rašytojų pasisakė už 
savo respublikos istorijos ir kul
tūros studijas. "Atsirado slapta 
protesto prieš rusinimą litera
tūra. Latvijos komunistų vadas 
August Voss dar kovo 20 d. 
“Pravdoje?’ skundėsi, kad kai 
kurie latviai nacionalistiškai 
nusiteikę, kad Inet bandę už
kirsti kelią vieno didelio pramo
nės projekto statybai, bijodami, 
kad ta pramonė priveš į Latvi
ją daugiau rusų.

Paskutinis “Pravdos” straips- 
niš apie tautybes mini ir kai ku
rių respublikų palinkimą į sa
vo praeities garbinimą, neda
rant jokio skirtumo ar ta praei
tis buvo pažangi ar ji susidėjo 
iš “buržuazinės priespaudos” lai
ku. ;

Žurnalistas Reston 
Kinijoje susirgo

PEKINAS. žinomas ameri
kietis žurnalistas James Res
ton , “New York Times” vice
prezidentas, nuvykęs į Kiniją 
staiga susirgo ir jam teko pada
ryti apendicito operaciją. Jis 
guli Pekino ligoninėje. Tai bus 
pirmas amerikietis iš pirmųjų 
šaltinių susipažinęs su komu
nistinės Kinijos ligoninių tvar
ka ir chirurgais.

Charakteringa, kad Pekino li
goninės, kur guli Restonas, pa
vadinimas yra “Prieš-imperialis- 
tinė ligoninė”. Kinijos užsienio

IŠ VISO PASAULIO

ČIKAGA. — Sekmadienio va
kare auto katastrofoje Western 
ir 62 gatvių sankryžoje žuvo My
kolas Šorius, gyv. 6459 So. Arte
sian. Su juo važiavę Julius Po
cius, 4204 So. Maplewood ir Jo- 
seph Klimas, 4242 So. Maple
wood buvo sunkiai sužeisti ir gy
domi šv. Kryžiaus ligoninėje.

VALPARAISO. — Čilėje par
lamento viena vieta buvo, at- 
stovui mirus, laisva. Rinki
mus čia laimėjo opozicijos at
stovas, nugalėdamas plačiai gar
sintą kairiųjų valdžios kandida
tą. šiuose rinkimuose krikščio
nys demokratai ir tautininkai 
atskirų kandidatų nestatė, rem
dami vieną.

• I
MALLORCA. — Ispanijos 

policija pradėjo griežčiau perse
kioti amerikiečius hipius, kurife 
šimtais suvažiuoja į Ibizos salą 
Buvo suimti 57 asmenys. Jie kai-. Keii 
tinami netvarkingu elgesiu, vai-( tų vyrų ipačiame šalies viduje 
šių ir daržovių vagystėmis, nar
kotikų naudojimu. Bausmės už 
narkotikus buvo 10 kartų padi
dintos. Hipiai ėmė masiniai bėg
ti iš Ispanijos. ';57'

BEIRUTAS. — šešios Persi
jos įlankos šeikystes ir emiratai 
pasiprašė federacijos sutartį. 
Septintas, Ras ai Khaima emi- 
ras, atsisakė pasirašyti sutartį. 
Derybos dėl tos federacijos tę
sėsi jau treji metai.. Nors žmo
nių šiose valstybėlėse nedaug, 
anie 200.000,. tačiau jose yra 
daug žibalo.

NEW YORKAS.
nio “New York Times” įsidėjo 
Raymondo Jančausko laišką ku
riame jis sako, jog P. Vietnamui 
reikia stiprios, politiko vadovau
jamos, vyriausybės. R. Jančaus- 
kas yra Amerikoje gimęs lietu
vis jėzuitas, Detroito un-to pro
fesorius.

MADRIDAS. — Vicepreziden
tas Agnew Ispanijoje buvo šil
tai priimtas. Jis dalyvavo Ispa
nijos tautinėje šventėje, kuri pa
minėjo 36 metų sukaktį nuo is
panų nacionalistų sukilimo prieš 
respublikos valdžią.

WASHINGTONAS. — Sek
madienio vakare audros Ameri
koje užmušė 5 asmenis, jų tar
pe keturis motociklistus, kurie 
slėpėsi nuo audros po dideliu me
džiu. Po audros visur nukrito 
temperatūra. Lansing, Mich., 
buvo 42 laipsniai, o Bradford, 
Pa., tik 33 laipsniai.

WASHINGTONAS. • — Iš 
Egipto sugrįžo diplomatas Mi
chael Sterner, o į Izraelį netru
kus turi vykti valstybės depar
tamento pasekretorius Joseph 
Sisco.

. šeštadie-

reikalų ministerija davė Resto- 
nui vertėjų, kurie padėjo jam 
susikalbėti su gydytojais, žur
nalistui ligoninėj teks išbūti 
apie 10 dienų. Su Restonu Ki
nijoje važinėja ir jo žmona.

Izraelio kariuomenės patrulis naktį žygiuoja prie Jordano upės, pereidamas surištais plaustais 
ir kiton pusėn. Kareiviai ieško arabu partizanu, kurie vėl pradėjo dažniau puldinėti Izraelio 

ūkius ir kaimus.

IRAKAS NUTRAUKĖ DIPLOMATINIUS 
SANTYKIUS SU JORDANO VALDŽIA

Partizanai bėga į Sirija, net į Izraelį
AMMANAS. — Jordano kariuomenė baigė savo veiksmus prieš 

palestiniečius partizanus, kurie iš vidurio krašto buvo nustumti 
į Jordano upės slėnį. Per penkių dienų kovas žuvo apie 200 par
tizanų ir 100 Jordano kareivių. Dar 800 partizanų buvo paimti į 
nelaisvę, apie 1,000 pabėgo į Siriją. Įdomiausia, kad 72 palesti
niečiai, spaudžiami žiaurių Jordano beduinų kareivių, pabėgo į 
priešų žemę — į Izraeli, kur jie tuoj buvo nuginkluoti. Jordano 
valdžia sako, kad palestiniečiai, kurie pasitraukė į Izraelį buvo 
Izraelio šnipai, sugrįžę pas savo 
f . ■ .L: < ■ J

Ilgą laiką Jordano vyriausy
bei palestiniečiai buvo rakštis. 
Kęlr tūkstančiai gerai ginkluo-

ponus.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

ir net jo sostinėje sudarė daug 
sunkumų. Karaliui Husseinui 
pavyko vis mažinti. partizanų 
įtaką, o dabar ji visiškai suma
žėjo. Vyriausybės kariuomenė 
laimėjo. Ir tik prie Sirijos sie
nos dar liko didesni partizanų 
daliniai.

Irako vyriausybė dėl šitokio 
Jordano elgesio nutraukė diplo
matinius santykius su Jordanu 
ir ragina kitas arabų šalis pa
našiai padaryti. Irako siena su 
Jordanu uždaryta ir Jordano lėk
tuvams uždrausta skristi per 
Irako teritoriją:

Jordanas paskelbė, kad Kai
ro susitarimas, tvarkantis Jor
dano ir palestiniečių santykius 
— nebegalioja. Sudanas irgi pa
smerkė Jordano vyriausybės el
gesį su partizanais ir kviečia vi
sas arabų valstybes įsikišti ir nu
bausti Jordaną. Siūlomos ekono
minės sankcijos. Laikraštinin
kai iš Jordano praneša, kad par
tizanų kovose galėjo žūti iki 600.

Jordano valdžia pradėjo šį pa
skutinį žygį prieš ginkluotus pa
lestiniečius tuo metu, kada par
tizanų vadai suvažiavę posėdžia
vo Kaire. Partizanai liko be 
svarbiųjų vadų. Jiems ėmė 
trūkti vandens ir maisto. Moralė 
labai nusmuko, kai kurie geriau 
nutarė bėgti pas nekenčiamą 
priešą — žydus, negu pasiduoti 
jordaniečiams. Vyriausias Pa
lestinos Išlaisvinimo tarybos va
das Yasir Arafat iš Egipto at
skubėjo į Jordaną, tačiau pabi
jojo pereiti jo sieną ir pasiliko 
Sirijos pasienio mieste Deroje. 
Tas paskatino Jordano valdžią 
šaipytis iš palestiniečių vadų, 
kurie “sėdėjo taip toli nuo mū
šio lauko”.

Egipto spauda kaltina kara
lių Husseiną, kad jis esąs Izrae
lio paklusnus tarnas. Atrodo, kad 
nuo to viso nukentės arabų vie
ningumas, o palestiniečius, kaip 
karinę jėgą, jau galima laiky
ti neegzistuojančius.

♦ UPI vakar .paskelbė žinią, 
kad telefono darbininkų unija 
susitarė su darbdaviais dėl nau
jos darbo sutarties ir streikas 
gali greit pasibaigti.

Jordano valdžia paskelbė, 
kad visos palestiniečių partiza
nų bazės Jordane buvo kariuo
menės užimtos ir 23,000 pales
tiniečių buvo išvežti j specialias, 
jiems skirtas, stovyklas.

9 Prezidentas Nixonas paaiš' 
kino kongreso vadams apie sa
vo numatyta susitikima su Ki
nijos premjeru.
♦ Pietų Korėjoje siautė smar

kus lietus. Per 6 valandas pri
lijo 7 coliai vandens. Tūkstančiai 
žmonių neteko namų, 45 žuvo 
vandenyje.

♦ šiaurinėj Airijoj alaus bra
vore sprogo dvi teroristų bom
bos. Dar dvi išardė kariuome
nės specialistai.

Karinė JAV vadovybė P. 
Vietname sustiprino kovą prieš 
narkotikų naudotojus. Birželio 
mėn. buvo suimti 1,629 karei
viai, iš jų 68% Įtariami naudoję 
heroiną.

♦ Izraelyje streiką paskelbė 
apie 1,000 gydytojų.

Astronautas Alfred M. Worden ke
liaut t mėnulį tu Apollo 15. Kelionė 

pratidėt liepos U dienį.

Britai balsuos už 
Kinijos priėmimą 
WASHINGTONAS. — Brita

nijos vyriausybė painformavo 
.Ameriką, kad Britanija balsuos 
be jokių rezervų už Kinijos pri
ėmimą į Jungtines Tautas, ne
žiūrint kaip tuo reikalu nutartų' 
balsuoti pati Amerika. Britani
ja neberems jokių rezoliucijų, 
kurios turėtų tikslą užkirsti Ki
nijai kelią įeiti į JT organizaci
ją. Anksčiau Britanija balsuo
davo už priėmimą tačiau kartu 
balsuodavo už; “svarbaus klausi
mo” rezoliuciją kuri reikalau
davo, kad už Kinijos priėmimą 
pasisakytų du trečdaliai visų JT 
narių. • t

Prancūzų spaudos agentūra 
paskelbė iš Pekino, kad premje
ras -Chou En Lajus pareiškė, 
jog derybos su Britanija vyksta 
dėl diplomatinių ryšių pakėlimo 
į ambasados laipsnį, šiuo metu 
Kiniją ir Britanija santykiauja 
tik charge d’affaires atstovybės 
ribose.

Britu nutarimas remti Pekino 
priėmimą gali būti reikšmingas, 
nes Londono politiką seka ne
mažai pasaulio'valstybių Afri
koje ir Azijoje. Paskutinį kartą 
Kinijos priėmimas gavo papras
tą JT narių daugumą, tačiau'ne
gavo dviejų, trečdalių balsų.

Arklių epidemija 
penkiose valstijose
DALLAS. — Arklių miego li

gai — venecueliškam arklių 
encephalomylelitis — pradėjus 
plėstis Texas valstijoje, vyriau
sybės sveikatos įstaigos įsakė 
skiepyti arklius ir mulus pen
kiose valstijose: Texas, Okla
homa, New Mexico, Arkansas 
ir Louisiana. Texas valstijoje 
iki šiol nuo tos ligos nudvėsė 
820 arklių, dar 1,020 buvo už
krėsti ir pra gydomi, šia liga 
apsirgo ir nemažai žmonių, ta
čiau ji žmonėms nėra mirtiną 
pasireiškianti lengvo gripo simp
tomais.

Meksikoje ši arklių liga su- 
sirgdino 779 asmenis ir neofi
cialiomis žiniomis 30 žmonių 
jau mirę. Tie patys šaltiniai 
tvirtina, kad Meksikoje išdvėsė 
15,000 arklių, nors valdžia pra
neša tik apie 3,000.

šią ligą platina uodai ir 
musės. Liga pirmą kartą bu
vo pastebėta prieš 25 metu Ve- 
necueloje. Amerika padeda Mek
sikos vyriausybei kovoti prieš 
šią arklių epidemiją, siųsdama 
skiepus ir lėšas.

Lenkai giria 
Nixono politiką

VARŠUVA. — Lenkijos laik
raštis, kiek plačiau pasisakęs 
apie numatomą prezidento Ni
xono kelionę į komunistinę Ki
niją, “Zycie Warszawy”, sako, 
kad jau seniai buvęs laikas keis
ti nerealią Amerikos laikyseną 
Pekino atžvilgiu. Amerika kei
čianti savo pažiūras į šių dienų 
pasaulį ir tą faktą esą galima 
tik sveikinti.

Lenkijos partijos organas 
“Tribūna Ludu”, panašiai, kaip 
ir Maskvos “Pravda”, oficialiai 
ir nekomentavo Amerikos-Kini- 
jos santykių. “Zycie Warsza
wy”, panašiai, kaip Maskvos 
“Izvestijos” yra daugiau vyriau
sybės laikraštis, ne partijos.

Dean Acheson
apie Kennedžius ;

NEW YORKAS. — žinomas 
diplomatas, buvęs prezidento 
Trumano valstybės sekretorius 
Dean Acheson, pasikalbėjime su 
“Life” žurnalu, pareiškė savo 
nuomonę apie žuvusį prezidentą 
Kennedy. Prezidentūra jam bu
vo “per gilūs vandenys”. Ache- 
sonas kartą išbaręs Kennedy ir 
jo brolį, prokurorą Robert Ken
nedy, kad jiedu “gimnazistiškai” 
elgėsi Kubos raketų krizės me
tu, 1962 m.

Dean Acheson pasikalbėjime 
Su žurnalu prideda, kad John 
Kennedy reputacija yra didesnė 
tik dėl jo tragedijos ir mirties. 
Jis nebūtų buvęs toks garsus, 
jei būtų išbuvęs prezidentu nor
malų laiką.

Grižo iš Europos
Vliko pirmininkas dr. J. K. Va- 

liąnas, ką tik grižęs iš Europos, 
liepos 6 d. plačiai painformavo 
Vliko Valdyba apie savo veiklą 
kelionėje, kuri truko apie tris 
savaites. Turkijoje pirmininkas 
praleido daugiau kaip savaitę, 
nes buvo reikalas išsamiai su
sipažinti su P. ir A. Bražinskų 
bylos padėtimi. Juo toliau, juo 
daugiau atsiranda dokumentų, 
kurie, manoma, turės teigiamos 
reikšmės tolimesnei Bražinskų 
bylos eigai.

Ponui Valiūnui kelis kartus 
teko susitikti su Bražinskų ad
vokatais ir pačiais Bražinskais. 
Išaiškinta, kad Pranui Bražins
kui esant ištremtam Sibiran, so
vietai nužudė jo tėvą Stasį Bra
žinską. Tai ivyko 1949 m. gruo
džio 21 d. Baizonių kaime. Se
meliškės vadsč., Trakų apskr. 
Kartu su juo žuvo ir daugiau 
vietinių žmonių.

Romoje p. Valiūnas turėjo ga
na ilgus pasikalbėjimus su p. p. 
Lozoraičiais — vyresniuoju ir 
jaunesniuoju. Išsamiau buvo na
grinėta pasiruošimas galimai 
Europos saugumo konferencijai. 
Sutarta konferencijai ruoštis

Saigono pareiškime sakoma, 
kad "pabaigus karo veiksmus bū
tų galima ramioje, taikingoje 
atmosferoje kalbėti apie abiejų 
Vietnamo dalių ateitį. Pietų 
Vietnamo vyriausybė: “Rimtai 
kviečia šiaurės Vietnamo val
džią baigti negatyvią laikyseną 
ir pradėti rimtas derybas be jo
kių sąlygų, kad būtų galima su
sitarti dėl karo paliaubų. Ka
da ginklai nustos žvangėję, bus 
galima tartis dėl visuotinų rin
kimų abiejose zonose. Iki to lai
ko, kol bus galima šalį suvieny
ti, abi pusės turėtų taikingai gy
venti ir rūpintis savo žmonių 
gerove ir laime”.

šiaurės Vietnamo komunistų 
laikraštis “Nhan Dan” įspėja 
Ameriką ir Kiniją, kad Hano
jus nelinkęs nusileisti didžio
sioms galybėms. Nixono noras 
esąs surasti kompromisą tarp 
didžiųjų galybių, kad paskui bū
tų galima priversti mažas vals
tybes nusilenkti jų sutartiems 
planams. Tokie laikai, kada im
perialistai diktuodavo pasauliui 
jau yra praėję. “Nixono doktri
na” siekia suskaldyti pasaulį į 
blokus atskiruose rajonuose, kur 
jėga paremti prieš-revoliuciniai 
blokai, skaldydami socialistų 
frontą ir kiršydami vieną dalį 
prieš kitą.galėtų nugalėti.išsi
laisvinimo frontus.

Hanojaus komunistų laikraš
tis sako, kad Vietnamas nėra (di
delė šalis ir. jo gyventojų nėra 
daug, tačiau Vietnamo liaudis 
nugalėjo kelis didelius imperia
listus vieną po kito. Nežiūrint 
kokie sunkumai būtų ateityje, 
visa Vietnamo partija, visa liau
dis ir visa kariuomenė turi vie
ną ir tą patį tikslą — kovoti ir 
laimėti, kol Amerikos agresoriai 
susitaikins su mintimi, kad jie 
pralaimėjo.

Respublikonų vadas senate 
sen. Hugh Scott pareiškė tele
vizijoje, kad Nixono kelionė į 
Pekiną numatoma iki gegužės 
mėn. 1972 m. Visai galimas daik
tas, kai iki to laiko Vietname jau 
nebebus JAV kovos dalinių.

P. Vietnamo viceprezidentas 
Ky pareiškė neabejojąs, jog Ni
xono kelionė į Pekiną atneš Viet
namui taiką, nes Kinija turi la
bai didelę įtaką š. Vietnamui. 
Jis Kinijos spaudžiamas turė
siąs keisti savo politiką.

PHONOMPENHAS. — Prin
co Sihanouko du sūnūs Kambo- 
dijos kariniame teisme buvo iš
teisinti. Jie buvo kaltinami da
lyvavę teroristų atakose prieš 
valdžios įstaigas, Amerikos am
basadą ir kino teatrą, kuriame 
žuvo 22 asmenys

CASTEL GANDOLFO. — Po
piežius Paulius pareiškė, kad 
prezidento Nixono numatyta 
kelionė į komunistinę Kiniją ga
lėtų pakeisti žemės veidą.

bendrai. Dipl. šefas S. Lozorai
tis apsiėmė paruošti metmenis 
mūsų dokumentacijai. Be to, p. 
Valiūnas buvo sustojęs Madri
de ir Paryžiuje. (E)



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

 JONAS ADOMAVIČIUS, M- D, 

PER GĖRĮ Į PILNĄ SVEIKATĄ
Nei mokslas, nei užimamoji vieta savaime neužtik

rina žmoniškos elgsenos — reikia dvasinės tam reikalui 
tvarkos. Gyvenimo tiesa

Dabar gydytojų jau susekta, 
kad žmogaus kūno bei dvasios, 
atseit, jausmų įsitempimas tirš
tina kraują ir dėl ta sulėtėja jo 
tekėjimas kiekvienam žmogui. 
Tada, esant priskretusioms dėl 
sklerozės kraujagyslėms — žmo
gus gauna širdies atsakas bei 
apopleksijas, su vienos kūno pu
sės paralyžium. Vienodai pri
skretusias kraujagysles turin
tieji, tik tie dažniausiai gauna 
minėtas atakas bei apopleksi
jas, kurie dėl įvairiopo įsijau
trinimo sulėtina savo kraujo 
apytaką; Dabar tas įrodyta nau
jai išrastu kraujo klampumui 
matuoti aparatu.

Išeina, kad kiekvienas, kuris 
nervina save bei artimą yra sa- 
vižuda bei žmogžudys, nors ir 
be peilio ir be šautuvo. Dabar 
suprasime, kaip žudančiai mus 
veikia netikę, jausmais nesusvei 
kę asmenys, kai jie neteisybę 
skleidžia, kai jie kitokiu netiku
siu elgesiu niekuo dėtus žmones 
įjautrina. Tokiu įjautrinimu jie 
tirština jų kraują — ir tuo ar
tina jiems didžiausią blogį, šir
dies atakas bei smegenyse apo
pleksijas — paralyžius.

Visi senesnieji tai girdėdami, 
pradėkime tvarkytis: liaukimės 
kitą užgauti tiek viešai, tiek pri
vačiai. žaizdą mirtiną galime 
kitam suteikti vien žodžiu.

Gana suaugusiems 
menkniekiais užsiimti ' j

Gana suaugusiems girtauti, 

rugpiūčio 15 dieną,

įvyks

Mm HIM

BU C O SODE
WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

menkai maitintis, rūkyti ir vie
nas kitą apkalbėti. Pradėkime 
stengtis vien gerai apie artimą 
atsinešti, vien padėti jam imki
me ir kuo reikšmingiausiai jam 
talkinkime visame kame. Gera 
kitam darydami, mes patys ge
rėsime, sau laimingesnes dienas 
gyvenime užsitikrinsime. Visi 
turime atgimti tinkamai elgse
nai.

Gana mūsų tarpe pavydo, vie
nas kitam neapykantos ir viso
keriopo kenkimo. Pradėkime 
darbais vienas kitą gerbti, my
lėti ir kits kitam talkinti gerą 
darbą atliekant. Čia pavyzdžiais 
gali būti tokios Bosų, Kleizų, 
Lukoševičių, Varnelių šeimos, 
tokie Jankauskai, Kutkai, Ko
vai, Kuliešiai, Kaunai, Gotec- 
kienės, Adomaitienės, Paukštie
nės... ir visa eilė kitų savą pra
kaitą seneliams aukojantieji, se
neliams namų statybos fondą 
lėšomis ir jėgomis didinantieji.

Neužleiskime nė pėdos
Neužleiskime visų pirma nė 

vienos savos buveinės pėdos nė 
vienam nevertam. Nesukursi

me niekada tokios gražios, jau
kios, lietuviškai mielos apylin
kės, kokią mes dabar turime lie
tuvių apgyventose vietovėse.

Ne bėgimu, bet savos vietovės 
atkakliu gynimu, jos tvarkingu 
užlaikymu ginkimės nuo apie 
mus siaučiančio blogio. Turi ga
lutinai liautis mūsų tarpe vie

SKAITYK "NAUJIENAS® - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

"NAUJIENOS" KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

nu kito niekinimas. Ylai at
bukime sužmoniikėjimui: kil
niems darbams, vien menknie
kiais paliovę užsiimti. Jei mes 
šiandien nestosime vieningon 
su blogiu savyje ir aplinkoje, 
netrukus mes atsidursime neiš, 
brendamoje blogio klampynėje. 
Taigi, visi vieningai stokime, 
kad ir, pvz. į Namų savininkų 
draugijas savose vietovėse ir jo
se dirbkime reikalingiausius 
darbus. Lietuviai didžius dar
bus nuveikia būdami žmoniški, 
šviesūs ir vieningi.

štai gyd. Gediminas Balukas 
su talkininkais surengė džiaugs
mo ašaras išspaudžiančių Dainų 
šventę. O čia vėl dvasia brandi 
ir šviesi Lietuvoje mokslus bai
gusi gydytoja Valerija Rauli- 
naitienė pasiekė aukščiausios 
vietos šio krašto Veteranų Li
goninių administracijoje. Dar 
per visus 195 šio krašto nepri
klausomybės metus nė viena 200 
milijonų tautos moteris — gy
dytoja nepasiekė tokios aukš
tos vietos, ką atliko dviejų mi
lijonų tautos dukra. Tai .vi
siems mums yra šviesūs pavyz
džiai, kaip mes turime galvoti, 
jausti ir dirbti, idant pasiektu
me ne tik sau, bet ir artimui bei 
tautai pilnutinio gėrio.

Išvada: Keiskime savą gal
voseną, jutimus ir darbus į ge
resnius, nors iki šiol daug klai
dų darydavome šioje veikloje. 
Niekada niekam nevėlu gerėti. 
Stenkimės vis daugiau laiko pa
švęsti gėrio savyje ir savoje ap
linkoje pagausinimui. Tokia, elg
sena yra vienas geriausių vais
tų mūsų pilnutinės sveikatos pa
didinimui.

Dainų švente - tautinis triumfas
Jau senovės lietuviai dai

nomis. švelnino savo sunkią da 
lią. Jie dainuodami palengvin 
davo dirbamą sunkų darbą. 
Su daina lietuvis rytais vyk
davo ir pavakariais grįždavo 
iš šienapiūtėsį rugiapjūtės ir 
t. t. Daina viaus jungia. Kariai 
su daina vykdavo į frontą. Žy
giuojant kariams, daina pa
lengvindavo žygį ir pakeldavo 
ūpą. Taigi daina sustiprina 
ne tik (fiziniai, bet ir taip pat 
dvasiniai. Dainomis pagerbia 
me ir prisimename savų arti
mųjų draugų gimtadienius, 
vardadienius... Giedodami pri 
simename savo tautos didvy
rius ir pagerbiame mirusiuo
sius. ..

Lietuvių tauta — tai daini
ninkų tauta. Todėl neveltui 
svetimieji mūsų tėvynę vadi
na dainių kraštu.

Chicaga kąs penkeri metai 
aplanko iš visos Amerikos ir 
Kanados lietuviai dainininkai, 
nes yra rengiama Dainų šven
tė.

Per dainą įžiebiame dides
nę ir karštesnę meilę savam 
kraštui — tėvynei Lietuvai.

Dainų Šventė — tai yra mū
sų tautos patriotinių jausmų 
manifestacija. Kol skambės 
lietuviška daina, tol lietuvių 
tauta bus gyva. Todėl Dainų 
Šventė yra tautinė demonstra
cija svetimtaučiams.

Ar ši Dainų šventė buvo to
kia? .j

žinoma, taip.
Tačiau, kai kurias vis kar

tojamas klaidas noriu primin
ti. Jau turėjome 4-ias Dainų 
Šventes ir buvo galimybės nuo 
tų klaidų atsisakyti. - Kaip, ir 
per praeitas Dainų šventes, 
pasiilgom daugiau trankesnių, 
linksmesnių ir melodingesnių 
dainų. Tokios dainos patrau
kia dėmesį ir pakelia ūpą ir 
klausytojus. labiau suįdomina. 
Mes lietuviai dūrime ir mums 
tikrai nestinga ir linksmų ir 
liūdnų dainų.;Vt;..:.j‘. \

Man pačiam- teko dalyvauti 
ir 'dainuoti Pirmoje Dainų 
Šventėje Kaune. Kaip šiandien 
prisimenu tas gražias, melo
dingas ir trankias dainas.

Bet šioje Dainų šventėje 
pasigedome tokių dainų.

Liūdnos ir . vienodai skam
bančios dainos* negali sukąup 
ti ilgesniam laikui tokios dįde 
lės minids> dėmesio.

Salės rezonansas blogas, o 
mikrofonai čerškėjo ir braš
kėjo, kas dar pablogino dainų 
atlikimą. O ką bekalbėti apie 
(dikciją. {Suprantama, kad iš 
jungtinio choro negalima rei
kalauti tobulo atlikimo, nes 
tam reikalinga daug didesnio 
pasiruošimo. Be- ta, daininin
kai nėra profesionalai.

Kantata buvo atlikta labai 
gerai. Ją išpildant buvo pa
siektas kulminacinis dainavi
mo punktas.

Scenos fone kabojo tarytum 
mūsų liaudies meno vitražas. 
Nepasakyčiau, kad parinktos 
spalvos būtų labai lietuviškos. 
Šie ornamentai labiau priminė 
meksikonišką meną. Patį cho 

rų ir muzikų pristatymą gali
ma buvo daug įmantriau ir 
įspūdingiau surežisuoti.

Dainų šventė — tai nelyg 
mūsų visų atsinaujinimas lie
tuvybėje. Todėl reikia tik 
džiaugtis, kad išeivijoje dar 
nepraradom tautinio entuziaz
mo ir tokias masines Dainų 
šventes dar įstengiam sureng
ti.

šios Dainų šventės parengi
mas ir įvkdymas iš rengėjų, 
muzikos vadovų ir daininkų 
pareikalavo daug darbo, triū
so ir pastangų, 
tenka sveikinti, 
nuoširdžiai jiems 
Algirdas

Už visą tai 
džiaugtis ir 
padėkoti.
Budreckas

UP TO 
$20.000.

^SAFETYOF^ 
YOUR SAYINGS

5̂
ON All PASSBOOK 

ACCOUNTS.

PER ANNUM'0 PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
.OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

ro PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

' 2 YEAR MATURITY

PER ANNUM

ON CERTIFICATES
OF $1000 

ONE YEAR MATURITY

Chicago Savings
__and Lota Asiociitiss

/ DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY. . ' .
- . . ■ ; U: f-.: ...... .• ■■■ -

Chicago Savings and Loan Assn.
JOHN PAKEL, Sr, Chairman of the Board . Mrs. PHIL PAKEL, President

PER ANNUM

Not everyone buys

TWCKxes, c.ssp~% a pace st »e Isbe or 
is the TjŠ5ę? ess. anof
"sbSspasted. fesSse: 7oca§r

3cs ?ec 7r*r •x-’jars- pšsa Tžsrtei

AUSTRALUOS LIETUVIS
APSIGYVENO KANADOJE
COCHRANE, Ont. — šios vie

tovės laikraštis “The Cochrane 
Northland Post” birželio 17 d. 
paskelbė ilgoką rašinį apie Ray 
(Remigijų) Slavicką, naujai pa
skirtą miesto įrengimų komisi
jos (Public Utilities Commis
sion) inžinierių — reikalų ve
dėją. Rašinyje pažymėta, kad 
R. Slavickas atvyko Kanadon iš 
Australijos aplankyti savo gi
minių Sudburyje ir čia pasiliko.

Gimęs Lietuvoje, studijavęs 
Australijoj, kur baigė Gordono 
technologijos institutą ir Aus
tralijos inžinierių institutą. Ka
nadoje gilino studijas Lauren- 
tidų universitete Sudbury ir 
Queen’s unte Kingstone. Vedęs 

olandę iŠ Australijos. Paklaus
tas, kodėl pasirinko Cochrane, 
atsakė; “Traukė Žuvys. Esu fa
natikas žvejys”. Perėjęs j rimtą 
kalbą, jis paaiškino, esą norė
jęs gyventi mažame mieste, gry
name ore ir pamėgęs čia darbą, 
nes esąs įvairus, nenuobodus.

— Kinijos ambasadoriaus ir 
ponios Shen kvietimu p. O. Ka- 
jeckienė dalyvavo jų surengta
me priėmime 1971 m. liepos 2 
d. atsisveikinti su Kinijos am
basados ministru Martin Wong 
ir sutikti du naujai atvykusius. 
Kinijos ambasadon ministrus p. 
Chen Tai-chu ir gen. S. K. Hu.

REMSITE TUOS BIZNIERIŲ?

KURIE GARSINASI 

"NAUJIENOSE“

w

■^.

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

t

!
- < • ■*

Always hold 
vS? matches till 
W coliil9KS!;
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LAISVOJI TRIBŪNA

(Tęsinys)

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Frank Zogas. President

Now at GLASER’S

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

TheTRIMETTE 
Model AP-184 
18* diagonal picture

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

PER ANNUM ' 
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000, OR MORE, 
•L YEAR MATURITY

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

The NARVA 
Model CM>369 -
22* diag., 282 tą. tn. pfcfaTB

RCA console TV 
in beguiling 
Spanish styling 
Charming Old World ; 
styling plus big-screen 
viewing pleasure for the 
whole family. One-set 
VHF fine tuning, powerful 
chassis provide high 
level performance. 
See it soon.

AND LOAN ASSOCIATION
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60£S 
PHONE: 254-4470

SBSBBKnsnaBHB

Here’s a lot of 
Portable TV 
for the money 
This one combines big-screen 
portable viewing pleasure 
with traditional RCA quality 
performance at a surprising, V .. 
budget-pleading price. Powerful 
Sportabout chassis and precision 
engineered tuners deliver a ( 
superb picture and long-lastingi 
dependability. Handsome / 
luggage-type handle makes it 
a convenient take-along set 1 
Come in and see The Trimette 
in action.
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ir Laisvinimo veiksnių stovin
čiais vadais, kurie taip pa

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar 
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki
$20.000

1800 So. Halsted St Chicago, ILL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Prie Romes Veneros šventyklos griuvėsi y siestą, priešpiečiu valan- 
_______ dą, praleidžia du jauni romėnai.

Passbook Savings 
All accounts com* 
pounded daily — 

paid quarterly

tite-

kurie nebijo atviro ir tiesos 
žodžio, nežiūrint ar jis būtų 
vyskupas ar visuomenininkas, 
ar klebonas, bet užmiršęs sa
vo, kaip lietuvio pareigą.

os net tam, kuriam 
net rekomendaciją

VACYS VYGINTAS

ATSILIEPĖ GYVIEJI NABAŠNINKAI

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS 
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina 82.00. 

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:

Sutinkame, kad sunku blai
viai galvojančiam lietuviui su
prasti tokiuyyyrus, kurie pap
rasčiausių esminių dalykų ne
galėjo suvokti ir savo parašus 
padėjo po tokiu, lietuvius že
minančiu pareiškimu. Ot, ir 
svarbiausia, kad tokie vyrai, 
visą savo amžių pašventę lietu 
vybei, ir padarė tokią klaidą, 
kuri lietuviui tikrai garbės ne
daro. O ir vyskupas ne kartą 
yra “prašovęs” pro šąli lietu
vių nenaudai. Antanas Pilio- 
nis turėtų pasiskaityti “Dirvo
je” kun. Trimako straipsnį, 
turėtų pabūti susirinkimuose, 
kur dalyvauja vyskupas ir kur 
liečiami lietuvių religiniai klau 
simai, galėtų užsukti ir j Ka
talikų Federaciją, arčiau susi
pažinti su jos veikla ir pama
tys, kiek daug karčios tiesos 
pasauliečiai apie tuos vyrus 
yra pasakę. t

Toliau filosofuodamas, An
tanas Pilionis svarsto šv. Kazi
miero lietuvių kapinių sklypų 
savininkij draugijos reikalus 
ir teigia, kad ji negali atsto
vauti 30.000 sklypų savinin
kams, teturėdama 1,000 narių.

O gal Antanas Pilionis atsa
kys mums į šį klausimą: “Ar 
Lietuvių Katalikų Federacija 
gali atstovauti viso laisvojo pa 
šaulio katalikus, kaip kad ji 
skelbiasi, kai Į'vadinamus sei
mus tesurinkdama keliolika 
čikagiečių, ir tai jau senelių 
amžiaus sulaukusių? O vis tik 
ji kalba visų katalikų vardu. 
Taip ir Kapinių sklypų drau
gija, būdama gerai organizuo
ta, gina ir kitų tikinčiųjų lie
tuvių interesus šv. Kazimiero 
Lietuvių Kapinėse.

Antanas Pilionis savo straip 
snyje sumini susirinkimuose 
iškeltus žmonių skundus ir 
teigia, kad tai negalėję būti, 
kad anie žmonės, atseit, kal
ba netiesą. Kiekvienu atveju 
Antanas Pilionis gali pasikal
bėti su tais asmenimis asme
niškai ir sužinoti jam rūpimą 
tiesą, nes tie žmonės liudijo 
susirinkimuose, tūkstančiams 
asmenų girdint.

Toliau Antanas Pilionis vėl 
pamokslininko stiliumi bara 
Lietuvių Bendruomenės ir Lais 
vinimo organzacijos vyriausius 
asmenis, kam jie įsipainiojo į 
šį reikalą, kam barę tuos, ku
rie išėjo prieš kapinių intere
sus.

Lietuvių visuomenė didžiuo
jasi ir džiaugiasi savo prieša
kyje turėdama drąsius vadus, 
kurie vergiškai netarnauja 
svetimiesiems. Lietuvių Ben
druomenė budėjo, budi ir bu
dės, kad savivaliautojai ir pik 
naudotojai netarnautų sve
timiesiems, kad nekenktų lie
tuvių interesams. Jos prieša
kyje ir turi būti tokie vadai,

Naujienų” liepos rnėn. 9 d. 
laidoje Antanas Pilions straip 
snyje ‘‘Palikime ramybėje mi
rusius, prikelkime “gyvuosius 
nabašninkus’’ toliau postrin- 
guoja klausdamas: “Kam ir 
vėl iki nuobodulio kartojami 
tie patys argumentai, kartoja
mos senų moterėlių sukurtos 
legendos bei sapnai, skelbia
mos grasinančios rezoliuci-

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.

veikėjų, lietuvių visuomenė 
skaitė ir jį gerai atsimena, šis 
pareiškimas kaip tik iššaukė 
lietuvių tikinčiųjų pasauliečių 
dar didesnę neapykantą tiems 
mūsų “vadams”, kurie kaip 
tik galėjo ir gali daug padary
ti arkivyskupijoje, kad Šv. Ka
zimiero lietuvių kapinių rei
kalas iš esmės būtų persvars
tytas ir reikalavimai patenkin
ti. Bet užuot gynę lietuvių in
teresus, jie iškilmingai pareiš
kime “prisiekė”, kad jie palai
ko kardinolo pastangas. O ko
kios kardinolo pastangos lietu 
vių atžvilgiu, visiems jau aišku, 
išskyrus Antaną Pilioni, kuris 
verkšlena, r pūsdamas drauge 
į tą pačią dūdą.

Tiesa, po ano nelemto atsi
šaukimo, pasauliečių susirin
kimas, kuris aštriai kritikavo 
vyskupą, klebonus ir pasaulie
čius veikėjus, atsišaukimą pa
sirašius, paskelbė savo aiš
kią, griežtoką rezoliuciją taip 
pat tame pat dienraštyje “Drau 
gas”.

Antanas Pilionis sakąs kelis 
kartus skaitęs ir lyginęs atsi
šaukimą su rezoliucija ir ra
dęs pasauliečių rezoliucijoje 
užgauliojimų ir insinuacijų 
atsišaukimą pasirašiusių ad
resų. Cituodamas rezoliuciją 
A. Pilionis rašo: “Tai tau ir pa
rašė. .. Sunku blaiviai galvo
jančiam suprasti, juk iš pasi
rašiusiųjų vyrų yra tokių, ku
rie visą savo gyvenimą buvo 
pašventę lietuvybei, o dabar 
jau nebepajėgia suprasti tau? 
tinių ir religinių įsitikinimų. 
Nežinau, ką tokia pabrėžta 
frazė galėtų įtikinti, kad ir 
vyskupas nesuprantąs religi
nių įsitikinimų prasmingu-

Tad Antanas Pilionis, dabar, 
manome, gerai išstudijuos šv. 
Kazimiero Lietuvių kapinių 
problemas, perskaitys šimtus 
tuo reikalu spaudoje pasiro
džiusių straipsnių, nuoširdžiai 
išsikalbės ir .su tais, kurie 
išvarė jį į viešumą, kad jis 
pasikalbėtų su tūkstančiais ti
kinčiųjų. Tai padaręs jis galės 
pasakyti “pamokslą” gyvie-
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sę kovoti už šventas, jom pri
klausančias teises, tuo tarpu 
Antanas Pilionis greičiausiai 
šiame reikale nėra nei auka, 
nei darbu prisidėjęs.

Antanas Pilionis su įtarimu 
įtaigoja, sakydamas: “O vis tik 
vadai neatidengia savo konkre 
čių norų...” ir kalba apie mi
nių kurstymą, neatidengimą 
planų ir džiaugiasi, kad yra 
lituanistinės mokyklos, laiko
mos lietuviškos pamaldos, kad 
dirba lietuviai mokytojai, žo
džiu, Antano Pilionio išmone, 
viskas yra, ir ko daugiau be
reikia?

Antanas Pilionis visus “slap
tus” planus galėjo sęnai žinoti, 
jeigu jis būtų lankęs Pasaulie
čių šaukiamus susirinkimus. 
Visi planai lietuvių tikinčiajai 
ir patriotinei visuomenei se
nai atidengti, daugeliu atvejų 
diskutuoti ir tūkstančių lietu
vių tikinčiųjų aptarti. Todėl 
patariame ir Antanui Pilio- 
niui neužsidaryti patogiame 
kambaryje, bet daugiau do
mėtis ir lietuvių tikinčiųjų 
problemomis, tada nereikės 
kartoti tų maldelių, kurias 
kartoja kaip tik “gyvieji na- 
bašninkai”, senai lietuvių 
tautinius interesus pardavę sve 
timiesiems. ’

Antanas Pilionis su griau
džiomis ašaromis gina “Drau
ge” nelemtą atsišaukimą pa
sirašiusius klebonus ir pasau
liečius. šį pareiškimą, pasi
rašytą mūsų vyskupo, lietuvių

keletos mo

--------- SXUTYI KAS8SN-----------

NAUJIENAS
--------- s temti Mans—-

Lietwriv taipgi perki r pardaodi 
tr progų tožrao tirtu per

NAUJIENAS

Kas liečia kartojamus argu
mentus, Antanas Pilionis, jei
gu dar šiek tiek geba galvoti, 
turi atsiminti, kad nepaten
kinti tikintieji aiškiai yra iš
dėstę savo tikslus ir ko jie nori 
ir tai atvejų atvejais buvo skel
bta spaudoje. Matyt, ir Anta
nas Pilionis priklauso panašiai 
grupei vadovų, kurie neskai
to lietuviškos spaudos, todėl ir 
tikinčiųjų reikalavimų nežino, 
o tik teigia, kad kartojami se
ni argumentai. Pasauliečiai tu
ri tikslą aiškų ir konkretų, jo 
siekia, todėl ir argumentai vi
sada bus tie patys, o ne kaita
liojami, lyg pirštinaitės.

Nepatariame Antanui Pilio- 
niui šaipytis iš senų moterėlių 
ir jų šventų įsitikinimų. Tik 
tos lietuvės moterys savo auka 
ir prakaitu prisidėjo prie Šv. 
Kazimiero Lietuvių Kapinių 
įsigijo ir ten Šiandien tų se
nų moterėlių artimieji ilsisi 
amžinajame poilsyje. Tad tos 
senos moterėlės turi pilną tei- parapijų klebonų
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Pašto patarnavimai negerėja
Praeitais metais, kai krašto gyventojų nepasitenki

nimas pašto patarnavimais pasiekė didžiausią čiukurą, 
vyriausybė ir kongresas nutarė imtis priemonių pašto 
reikalams gerinti. Pašto įstaigos buvo užverstos laiškais 
ir siuntiniais, išvežiojimas ir išnešiojimas buvo netvar
kingas. Kartais laiškai būdavo pasiunčiami visai kitomis 
kryptimis. Pašto tarnautojų sąstatas pamažu keitėsi. 
Patyrę paštininkai išėjo pensijon arba pasitraukė j kitas 
darbovietes, o naujai atėjusieji neturėjo šioms parei
goms reikalingo atsakomingumo jausmo. Šio dienraščio 
administracijon skundai ėjo nuo ryto iki vakaro. Čika- 
giečiai skundėsi telefonais, o iš tolimesnių vietovių skun
dai ėjo laiškais.

Kongresas nutarė sudaryti atskirą įstaigą, kuri sa
varankiškai tvarkytų visus Amerikos pašto reikalus. 
Naujai pašto vadovybei buvo duota didelė galia ne tik
tai laiškų ir siuntinių paskirstymo, siuntinėjimo ir išne
šiojimo metodams keisti, bet ir tarnautojams paruošti. 
Pašto vadovybė turėjo teisę atleisti visus netinkamus ir 
atsakomybės jausmo neturinčius tarnautojus, paruošti 
kitus žmones ir padaryti reikalingus pagerinimus. Pašto 
vadovybė, dar nepadariusi pakaitų, jau pakėlė mokes
čius už laiškų persiuntimą. Žmonės nesiskundė, vietoj 6 
centų už laiškus mokėjo 8, bet laukė, kad tiktai paštas 
sutvarkytų laiškų ir laikraščių persiuntimą ir išnešio
jimą.

Girdėjome, kad keliose krašto vietose buvo įsteigtos 
mokyklos naujiems tarnautojams apmokyti. Oficialiai 
buvo paskelbta, kad nuo šių metų liepos 1 dienos paštą 
tvarkys kitokiais metodais, ir nuo to laiko galima laukti 
pagerinimų. Prašėme žmones turėti kantrybės ir leisti 
paruošti atsakomingus tarnautojus. Liepos pirmoji atė
jo ir praėjo. Pasiekėme jau ir liepos vidurio ir artėjame 
prie mėnesio pabaigos, bet pagerinimų dar nepastebime. 
Kaip anksčiau dienraštis pirmadienį nepasiekdavo skai
tytojų, taip jis nepasiekia jų ir šiandien. Vakar, liepos 
19 dieną, visa eilė čikagiečių skundėsi, kad laiku išsiųs
tos Naujienos prenumeratorių nepasiekė. Labai dažnai 
prenumeratoriai dienraščio negauna ir šeštadieniais. Jei
gu gerai pasitaikydavo, tai pirmadienį atnešdavo šešta
dienio ir pirmadienio numerius, bet jeigu neatsakomin- 
gas tarnautojas maišą su laikraščiais kur užmeta, tai 
žmonės ir pirmadienį negauna šeštadienio numerio. Vie
tomis laiškanešys atnešdavo tris numerius iš karto. Paš

trims mėnesiams $6.00 
vienam mėnesiui $2.00

Kanadoje:
metams —______________ $22.00
pusei metų $12.00
vienam mėnesiui  $3.00
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metams _________ - — $23.00
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius, laidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St, Chicago, 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

tas yra įsipareigojęs dienraštį kiekvieną dieną išnešioti, 
bet ne visuomet tai padaro.

Chicagoje tuo tarpu laikraščio išnešiojimas nepage
rėjo. Keista, kad kartais Chicagos priemiesčių skaityto
jai dienraštį gauna tą pačią dieną, o pačioje Chicagoje 
tiktai ant rytojaus. Kodėl tarnautojams lengviau išve
žioti dienraštį į priemiesčius, negu į pačią Chicagą, sun
ku atspėti. Bet panašiai tvarkomas paštas ne vien Chi
cagoje. Lietuvius ne vieną kartą užtaręs Tribune repor
teris Walter Trohan pirmadienio numeryje rašo, kad 
panašiai tvarkomi pašto reikalai pačiame Washingtone, 
New Yorke ir keliose kitose didesnėse vietose. Paprasti 
laiškai pačiame Washingtone eina po 4 dienas, o kartais 
pasitaiko, kad laiškas užtrunka kelias savaites. Vienas 
Trohano pažįstamas gavo kvietimą į savo draugo ves
tuves porą savaičių po vestuvių. Laiškas su kvietimu 
ėjo ištisą mėnesį.

Aukštoji pašto vadovybė tvirtina, kad pagerinimai 
turi jau prasidėti, bet gyventojai, kuriuos paštas turi 
aptarnauti, tų pagerinimų dar nejaučia. Galimas daik
tas, kad įstaigos centruose jau daromos pakaitos ir įve
dami pagerinimai, bet kol tų pagerinimų žmonės nepa
jus, kol laiškai ir laikraščiai nebus laiku ir tvarkingai 
išnešiojami, tai nėra prasmės kalbėti apie pagerinimus.

Amerikiečiai pajėgia astronautus pasiųsti į Mėnulį, 
sugrąžinti juos į Žemę ir nuleisti šalia laukiančio laivo. 
Jie viską padaro laiku, pagal iš anksto padarytą tikslų 
apskaičiavimą, tuo tarpu per du metu geriausi specia
listai nepajėgia taip sutvarkyti pašto, kad neerzintų ir 
nepykintų krašto gyventojų.

Dėl bendro darbo, o gal ir 
bendros organizacijos?

š. m. balandžio 24 d. New 
Yorke buvo mūsų veiksnių at
stovų neformalus (neprotokoluo
tas) pasitarimas. Pasitarimo 
dalyviai reiškė laisvai savo as
meniškas nuomones. Klausimų 
muvo apsčiai: a) dar kartą svar
styti laisvųjų lietuvių bendra
vimą su lietuviais, gyvenančiais 
okupuotoje Lietuvoje; b) finan
siniai vajai JAV ir jų vykdymo 
laiko pasiskirstymas arba ir pa
čių vajaus vaisių pasidalinimas; 
c) galinčiai įvykti Europos Sau
gumo konferencijai pasiruošimo 
aptarimas, d) Amerikos Lietu
vių Tarybos ir JAV Bendruome
nės Centro veiklos derinimas, o 
gal ir jų apsijungimas į vieną 
organizaciją.

Besikeičiant nuomonėmis iš
ryškėjo, kad niekas nepasikeitė 
ir nėra jokių duomenų, kurie rei
kalautų persvarstyti lietuvių su 
lietuviais, gyvenančiais okupuo
toje Lietuvoje bendravimą, nes 
jis, kaip Vliko ne kartą buvo 
skelbta, asmenišku susitikimu 
ar korespondencija, jau gražiai 
prigijęs. O kol tarp Altos ir JAV 
Lietuviu Bendruomenės Cent
ro Valdybos nėra susitarimo 
klausimais, liečiančiais Ameri
kos lietuvių veiklą, nėra pras
mės šaukti platesnę konferenci
ją, kurioje dalyvautų spaudos 

ir radijo programų atstovai, nes 
konferencija nieko negali nutar
ti, bet sutarti. Tad išvadoje 
ir buvo pageidauta, kad Jungti
nių Amerikos Valstybių lietuvių 
veikloje būtų siekiama jos sude
rinimo tarp Amerikos Lietuvių 
Tarybos ir Lietuvių Bendruome
nės Vadovybės.

IŠ abiejų pusių buvo pasiža
dėta pasitarimus pradėti birželio 
mėn. Jie, kaip žinome, buvo 
pradėti liepos 3 d. Čikagoje. Pa
sitarimas konkrečių padarinių 
nedavė, taip greit jų nebuvo 
prasmės ir laukti. Tačiau numa
tyti tolimesni susitikimai gali 
būti vaisingi. Lauksime.

Dėl įvykusio liepos 3 d. pasi
tarimo spaudoje jau buvo atsi
liepta. (liepos 13 d. Naujienų 
vedamasis ir liepos 12 d. p. B. 
Nainio pasisakymas Drauge). 
šie abu pasisakymai tebėra tra
diciniai “užkietėję”, jie visai ne
lankstūs. Tai laisvas žodis, ku
ris skatina ir kitus tais opiais 
klausimais pasisakyti. Tuo tar
pu organizuotoje ir neorgani
zuotoje visuomenėje, kurią at
stovauja ALT ir bendruomenėje, 
kurią atstovauja LB Centras, 
žmonės, kurie, su nedidelėmis 
išimtimis, yra tie patys, mano, 
kad abiem organizacijom susi-

Liepos mėn. 10 dieną pirmą 
kartą visame Didžiosios Brita
nijos lietuvių gyvenime atsiti
ko labai ypatingas įvykis, kad 
čia gyvenančius lietuvius aplan
kė labai gausingas būrys Kana
doje ir Amerikoje gyvenančių 
lietuvių.

Tame būryje buvo ir Toronto 
Tautinių šokių grupė “Gintaras” 
ir Toronto v. s. S. Kairio skau
čių kanklininkės.

tarti yra daug kelių ir būdų, tik 
trūksta norų.

Mano dėta, susitarimui pa
skatinti turėtų išeiti į viešumą 
ir Tarybos ir Bendruomenės sky
riai, kurių yra kone visose lie
tuvių kolonijose ir kurie neša 
pačią didžiąją darbo naštą. Ver
tingus pavyzdžius jau turime: 
New Yorke tas pats asmuo, Alek
sandras Vakselis, pirmininkau
ja ir ALT ir N Y Bendruomenės 
Apygardai; liepos 14 d. Draugas 
rašo, kad Jonas Jasaitis, Čikagos 
Bendruomenės pirmininkas ir 
Julius Pakalka Čikagos ALT 
pirmininkas bendrai vadovaus 
lietuvių grupei Pavergtųjų Tau
tų demonstracijoje. Reiškia pa
čios didžiosios lietuviu koloni
jos randa ir bendrą kalbą ir ben
drą darbą. Todėl atėjo laikas 
pajudėti visai JAV lietuvių pro
vincijai ir savo bendruose susi
rinkimuose ar posėdžiuose dary
ti nutarimus ar susitarimus, ku
rie spaustų centrus suprasti vie
tos žmonių norus ir pageidavi
mus tariantis tokiais svarbiais 
klausimais, kurių išsprendimo 
pageidavo ir balandžio 24 d. “vir
šūnių” atstovų, pasitarimas. •

J. Audėnas

Baidarię ir kajaky lenktynių čempionas iš Ryty Vokietijos Jorgen Sremer dalyvavo Italijoje, 
Morano mieste, pasaulinėse baidarių varžybose.

šeštadienio vakare, Liepos 
mėn. 10 dieną, Tower Hamlets 
“York” salėje abi grupės davė 
koncertą Londono lietuviams.

Gintaras ' sušoko; Kepurinę, 
Pasiutpolkę, Tabalą. Kanklinin
kės atliko: Stoviu aš parimus, 
Tykiai, tykiai Nemunėlis teka, 
Ta mus seselė, Pasvarstyk ante
lė, Ant marių krantelio. Kaip 
pranešėja supažindindama kan
klininkes paminėjo, kad joms va
dovauja muzikė Danutė Fidle- 
rienė buvo sutikta karštu ploji
mu, mat, Danutė Fidlerienė sa
vo laiku yra buvusi Britanijos 
lietuviškos bendruomenės veikli 
asmenybė. Gintaro jaunimas to
liau pašoka; Subatėlę, Gyvata- 
rą, Suk, suk, ratelį. Po pertrau
kos Gintaras tęsia koncertą su 
Landytiniu, Mikitiene ir Pakelt- 
koju.

Salės publika vėl pasitinka v. 
s. S. Kairio kanklininkės su 
griausmingu plojimu ir jos šį 
kartą atlieka; Leiskit į tėvynę, 
Ar negaila, seserėle, M. Čiurlio
nio Preliudą ir Lietuva brangi.

‘Gintaras koncerto pabaigai pa
sirodo su čia dar nematytais šo
kiais; Sadute, Jonkeliu, ir Aš- 
tuonyčiu. ’ Koncerto žiūrovai me
nininkus palydi su griausmingo
mis katutėmis ir padėka už gra
žų koncertą.

Po programos Lietuvos atsto
vas Vincas Balickas padėkojo 
Toronto Gintaro ir v. s. S. Kai
rio kanklininkėms už tokią di
delę programą ir mūsų Didžio
sios Britanijos lietuvių bent vie
nam vakarui perkėlimą ten, kur 
mūsų tėvynė ir kur mes esame 
gimę. Jis ypatingą padėką reiš

kė ponams R. J. Karasiejams, 
kurie aukoja savo liuoslaikį lie
tuviškam darbui. Londono sa
vaitgalio mokyklos mokiniai ir 
jaunučių grupės tautinių šokių 
šokėjai Kristina Pukštytė ir 
Kristupas Juras Gintaro vado
vus R. J. Karasiejus apdovano
jo gėlėmis. O p. Karasiejus Gin
taro vardu Lietuvos Atstovui 
prisegė Gintaro grupės ženklą.

Kada buvo toks pirmas atsi
tikimas susilaukti tiek daug sa
vo brolių ir sesių iš užjūrio į Lon
doną tą vakarą atvyko ekskursi
jų iš kitų didesnių Britanijos 
vietovių; Stoke-On-Trent, Der
by, Nottingham, Birmingham ir 
Bradford. Ir daug pavieniais. 
Vieni norėdami susitikti pažįs
tamų, kiti pasižiūrėti JAV ir Ka
nados jaunimo, o dar kiti iš 
smalsumo pasikalbėti apie ten 
vykstantį gyvenimą.

Rytojaus dieną menininkai 
buvo nuvežti į Lietuvių Sodybą, 
kur dar kartą pakartojo tą pa
čią programą, nors ne taip jau 
gausingam būriui žiūrovų, čia 
menininkus kankino kaitri sau
lė, nes tą dieną buvo viena iš 
karščiausių dienų, o programą 
reikėjo atlikti ant pievos ir be 
•jokios uždangos nuo. saulės.

Aplankę įdomiausias Londo
no vietoves, liepos mėn. 12 die
ną traukiniu išvyko į Prancūzi
jos sostinę Paryžių, iš kur vie
ni jų pasuks į Vokietiją daly
vauti ten vykstančioje Studijų 
savaitėje, o kiti LSS jubiliejinė
je stovykloje, o dar kiti lankys 
Italiją.

Didžiosios Britanijos lietuviai 
lieka labai dėkingi Kanados jau
nimui už tokį gražų ir ilgai at
mintiną vakarą-koncertą.

P. Papievis
BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 

‘NAUJIENOSE”, —TURI GERIAUSIA 
PAS1SEKQ4A BIZNYJE

VL. BARONAS

PASTABOS VIRŠ IR
ANAPUS ATLANTO

(Kelionės įspūdžių pabiros)
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Pasigyriau, kad iš kariuomenės išėjau 
jaun. puskarininkio laipsniu, jį gavęs 1- 
nios pėst Divizijos štabe, gen. Tamošaus
ko vadovaujamame. Gal būt dėl to, kad 
nebuvau joks pulkininkas, režisierius, ra
šytojas ar šiaip jau žinomas veikėjas ar 
labdarys iš Amerikos, o tik.eilinis, nežino
mas lietuvis turistas, kalbos nebuvo... Po
nas Žukas buvo tiek paslaugus, kad paly
dėjo mane į jo užsakytą viešbutį kaimy
nystėje. Ten atsisveikinome ir daugiau 
man neteko matyti ne tik Lietuvių Namų, 
bet ir jų pareigūnų, žinoma, nieko dėl to 
nekaltinant

Kai pamačiau viešbutyje man skirtą 
kambarį, kuris dar nebuvo paruoštas, net 
šiurpas nukrėtė: mažas, labai senas, ne
švarus, ketvirtame aukšte. Nieko negal
vodamas, atsakiau kambarį tuo pretekstu, 
kad negaliu aukštai laipioti į ketvirtą 
aukštą (nebuvo lifto), sumokėjau pusę 
kainos už rezervuotą laiką (kambariu ne
sinaudojant) ir pagavęs pirmą pasitaikiu
sį taksi, po gero pusvalandžio atsidūriau 
kitoje miesto pusėje — gerame ir moder
niame viešbutyje. Dabar tik pasijutau, 
kad esu Londone... Bet vis tiek dar lijo...

Apie Londoną, kuris turistais perpil
dytas apvalius metus, yra prirašyta ir mū
sų spaudoje, ten besilankiusių lietuvių tu
ristų, todėl būtų laiko ir popieriaus eikvo
jimas kartoti tuos pačius dalykus, įspū
džius apie Londono muziejus, teatrus ir 
t. t. Aš trumpai apie Londoną prasitarsiu 
iš kitos pusės, apie ką neteko mūsų spau
doje pastebėti. Pirmiausia, kas Londone 
turistą “nutrenkia”, tai susisiekimas: 
nori gauti taksi — lauk eilėje. Prie auto
buso — tas pats... Ir kai jau kartą paten
ki į autobusą ar taksi, tai ir važiuoji, va
žiuoji, važiuoji... Nesistengiau pastudi
juoti Londono požeminio susisiekimo sis
temos, kuri gal geresnė negu “viršutinė”, 
todėl belankant mano norimas matyti vie
tas, man kainavo daug laiko ir pinigo. Los 
Angeles mieste gyvenantiems Londono 
“trafikas” būtų labai nesunku suprasi iš 
tokio palyginimo, sakysime, jei vieną die 
na Los Angeles mieste uždarytum visus 
greitkelius ir šimtai tūkstančių automobi
lių perpildytų paprastas miesto gatves. 
Tokiu atvelu Los Angeles mieste turėtu
me Londono trafiką.

Buvau skaitęs, kad atvykus Londonan 
jau pačiame aerodrome reikia saugotis 
taksi šoferių — “piratų”, kurie turistams 
“nulupa kelias odas” (nuo jų piniginės). 
Nieko panašaus neteko patirti: neturėda
mas kantrybės valandomis sėdėti dvi
aukščiame autobuse, daugiausia naudo
jausi taksi ir nei vienu atveju (dieną ar 
naktį), neteko atsidurti tokio “pirato” 
automobilyje. Priešingai visi šoferiai bu

vo mandagūs, įspėjo iš anksto (kai matė, 
kad keleivis nesusigaudo miesto rrihose) 
apie kelionės ilgį ir kainą. New Yorko 
taksi šoferiai yra kur kas grubesni negu 
Londono... Ir šiaip visur Londone, kur 
teko susitikti su vietos gyventojais, niekur 
nepatyriau mažiausio nemalonumo ar ne
mandagumo. Tiesa, Londone viskas kuk
liau ir “prasčiau”,, negu pas mus Ameri
koje, bet užtat dvasiniai — kartais net 
šilčiau ir “jaukiau’’...

Didelį įspūdį padarė spalvingos cere
monijos prie karalienės rūmų, keičiant 
sargybą.

Būti Londone ir nematyti tų ceremoni
jų — būtų lygiai tas pat, kaip kad “būti 
Ryme ir nematyti Popiežiaus”. Todėl 
mano numatytą toms ceremonijoms stebė
ti dieną nors ir lynojo ir buvo žvarbiai šal
ta, vistiek nutariau “nenusileisti” ir prie 
Buckingham Palace atsidūriau dar gero
kai prieš 10 vai. ryto, žinodamas, kad 
ceremonijos prasideda tik 11 vai. Anksti 
čia patekęs — nenusivyliau: nežiūrint to, 
kad jau buvo daug smalsuolių — turistų, 
vis dėlto buvo gerų vietų prie aukštos tvo
ros, pro kurių gerai galėjai įžiūrėti kas 
darosi už jos.

Po 10 vai. pradėjo “plaukti” minios 
autobusais, taksi, privačiais automobi
liais, motociklais, pėsčiomis... Dąr gero
kai prieš 11 vai. priešais Buckingham Pa
lace esanti aikštė pavirto gyva (žmonių) 
jūra banguojanti į vieną ar kitą pusę, žiū
rint, kurioje pasitaiko įdomesnis artėjan
čių < ceremonijų momentas. Ir taip, kaip 

londoniečiai sako, būna kasdien...
Pačios ceremonijos, kaip sakiau, pali

ko gilių įspūdžių, širdyje pasijutau lyg ir 
šilčiau, kai pamačiau, jog čia dar tebe
gyvena tokia sena ir prasminga tradicija, 
kad gerbiamas karalius ir kareivis. Nie
kas čia nespjaudo ir bonkomis nemėto ka
rinę uniformą dėvintį jaunuolį. Priešin
gai — jis gerbiamas ir juo didžiuojamasi. 
Po tų spalvingų iškilmių prie Buckingham 
Palace jaučiau tani tikrą dvasinį pakilimą, 
nors nesu nei anglas prigimtimi, net 
nei Anglijos pilietis...

Žinoma, — klausimas — kaip ilgai ir 
ten galės patys anglai savo karaliene ir 
jai skiriamomis ceremonijomis gėrėtis ir 
didžiuotis? Esu jau minėjęs, kad “Naujie
nų” redaktorius [K. Pužauskas, mano 
prašytas, davė man daug gerų informaci
jų apie Londono lietuvius, kartu nurody
damas bent su kuo reikėtų ten pasimatyti, 
kad arčiau galėčiau įžvelgti į tenykšti lie
tuvišką gy venimą, Spėju, kad jis visai ne
jučiomis savo laiške prasitarė ir apie ang
lus, pastebėdamas, kad jų elgesiu gal bū
siu nustebintas, nes jie, esą, kritikuoja 
viską, net patys save, išskyrus vieną — 
tai karalienę... Dabar, kai A. Pužauskas 
jau gerokas skaičius metų gyvena Ameri
koje, jį galėčiau patikslinti sava informa
cija, paimta iš mano patięs patyrimo, vi
sai nesenai •* viešint* Londone. Būtent — 
dabar anglai kritikuoja jau ir karalienę... 
Būdamas Londone kasdien skaičiau ten 
leidžiamą didžiausią (tiražo atžvilgiu) 
“Daily Mirror”, kurio viename vedama

jame buvo gana grubiai puolama karalie
nė po to, kai ji paprašė savo algos ir rūmų 
išlaikymo išlaidų pakėlimo. Tame laikraš
tyje buvo pasakyta, kad karalienė yra nie
kas daugiau kaip turistų atrakcija, nežiū
rint to, kad gal tik vienas iš 100.000 turistų 
ją asmeniškai pamato, todėl nesą prasmės 
ne tik padidinti karalienės valdinį biudže
tą, bet net palaikyti ir jau esamą.. Obe to, 
ji esanti viena turtingiausių moterų pasau
lyje. .. Vis dar pagal tą patį “Daily Miror” 
— ar nebūtų geriau, jei karalienė emigruo
tų... Kanadon. Taigi, jau kritikuojama 
ir pati karalienė, ko anksčiau, pagal A. Pu
žausko informaciją, nebūdavo. Laikas da
ro savo, vienur greičiau, kitur lėčiau...

Tą pačią dieną, kai skaičiau “Daily 
Mirror” karalienei skirtą kritišką straips
nį, vakare buvau svečiu vieno anglo šei
moje. Ten dalyvavo ir jo kaimynai. Prie 
gero alaus, be kita ko, priminiau apie ka
ralienės kritiką “Daily Mirror”, žmonės 
toje vakarienėje buvo darbininkai ir smul
kūs prekybininkai, turį nuosavas krautu
ves, taigi jokie turtuoliai, bet ir ne varg
šai. Ir štai kokį jie davė atsakymą į tą 
“Daily Mirror karalienės kritiką: tai da
lykas retas, bet nevisai Jau naujas. Dali
nai, esą, jie sutinka su kai kuriomis kriti 
ko išvadomis, bet toli gražu ne su visomis.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti “Naujienas”

4 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL— TUESDAY, JULY 20, 1971



OR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, HOSliS
It GERKLfS LlGCi
P8ITAKO AKINIUS

2BM W, 63rd STREET
Ofiso to let.: P Respect 8-3229 

R«©d. te I of u WAibrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryux, 

ouo 7 iii 9 vaL vaJL Treč. uždaryte

Rex. toL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

ginekologine chirurgija 
6449 So. Puluid Rd. (Crawford 

Modical Building). T.L LU 5-6444 
Pntmg Įigonįug pagal susitarimu 

Jei neatsiliepia, skambinu 374^8012

ielofu PRospect 8-1717

DR. S. B1EZIS

BALIO SRUOGOS 7
Vasario 16 gim. VII ir VIII 

klasių mokiniai, vadovauja
mi lietuvių literatūros moky
tojo dr. J. Griniaus, paminėjo 
Balio Sruogos gimtadienį bir
želio 13. Minėjimas —• akadę- 
mija truko vienų valandų. Pra
nešinėjo Kristina žutautaitė 
VII kl. B. Sruogos kūrybų api
būdino M. šiušelis VIII kl. Jis 
priminė jubiliato biografijų; 
aktyviai dalyvavo 1905 revo
liucijoje, 1914 baigė Panevė
žio real, gimnaziją, Petrapily 
buvo pradėjęs studijuoti miš
kininkystę, vėliau istorijos —■

1 GIMTADihNiS
filologijos fakultete, bet 1916 
persikėlė į Maskvą kurt, studb 
javo literatūrą. 1918 grįžo į 
Lietuvą. Dirbo spaudos biure, 
redagavo “Lietuvą”, steigė 
Vilkolakio teatrų, jam rašė ir 
vaidino. 1921 - 24 Munchene 
studijavo slavistikų, teatrų, 
ir meno istoriją. 1924 įsigijo 
daktaratų. Svetur sirgo Lietu
vos ilgesiu. Lietuvos univer
sitete humanitarinių, mokslų 
fakultete dėstė rusų literatū
rų, vėliau — pasaulinį teatrą. 
Įsteigė teatro seminarą. 1943 
buvo nacių suimtas ir kalintas

Tušti šukavimai
(PŪTRAMENTAS)

Linksmmno arba liūdesio valandoj* 
grafitineigėlės ir vainikai intk/> 

pįų papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PŪTRAMENTAS)
5525 So. Harlom Ava. — 586-1220

GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

VaL: kas dieną po piety 1-3; vak. 7-8 
oriai antradieniais ir penktadieniais, 
ireciad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

Rax.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phon.; REpublic 7-7868

DR. G 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

Savo naminę vaistų spintelę reikia 
nepaprastai švariai ir tvarkingai už
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad neįvyktu klaidų, nes vaistų su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokiy vaisty trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.

Dit HtlcX bKALS
PHYSICIAN AND SURGfeOK 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: MEmlock 4-5849 

Rezki.; 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir Keivirtau. 1—7 vaL, 
mxiraa., penKiadiem nua 1—o, tree, 

ir sesuo, ūkiai susitarus.

Rez. Gl Wrt

DR. W. M. EISIM - E1SINAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

ginekologine chirurgija 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

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

/> _ ------------ - .

CRAD1NSKAS
Dr. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 WEST 63rd STREET 

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

Tree. ir šeštad. uždaryta.
Ofiso tek: Portsmouth 7-6000
Razid. felefn GArdon 3-7278 (

Ofiso tek: HE 4-1818 arba RE 7-9700
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MESKAUSKA5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmai ir penktai nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrai ir ketvirtad. 
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. 71 st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

VĖSINTUVAI
KIEKVIENAM

NAMUI, NORS IR SENAM

2512 w. 47 ST. — FR 6-1998
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI! į

--------'J

/ 1 111 — ■
PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. URENĄS 

2047 W. 67th PL WAibrook 5-8063

' MOVING
Apd ra ustas pe rkra ustym as 

iš įvairiy atstumy.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: FRontier 6-1882

Stutthofo kncentrac. stovyklo
je. 1945 pateko bolševikams į 
rankas. Mirė 1947. X. 17 Vil
niuje, palaidotas Rasų kapi
nėse

B. Sruoga buvo poetas, be
letristas, dramaturgas, teat
ralas, žurnalistas, vertėjas, 
mokslininkas, keliautojas, po
litinis kalinys ir kankinys. Jo 
plunksnai priklauso daugybė 
poezijos, dramos — komedi
jos, mokslo, apysakų ir atsi
minimų veikalų.

Kristina Žutautaitė VII kl. 
iš Sruogos kūrybos padekla
mavo du eilėraščius: Mano 
sieloj šiandien šventė ir Jūrą, 
Algis Valiūnas VII kl. — Plo
vėją. Romana žutautaitė VIII 
kl. pateikė apybraižą apie 
žmogiškąją valdovo dalių 
(Jogailos personažas ‘‘Milžino 
paunksnėj”). Edwinas Dilba 
VIII kl. paskaitė ištrauką iš 
kūrėjo atsiminimų apie kon
centracijos stovyklą “Dievų 
miškas”. Angelė Vilčinskaitė, 
Marina Normantaitė, Kristina 
Ramanauskaitė ir Justina Dir- 
gėlaitė padainavo muzikos 
mokyt. K. Motgabio kompo
nuotą dainelę “Už jūrelių, už 
marelių” iš B. Sruogos libreto 
Karnavičiaus operai “Radvila 
Perkūnas”. Pianinu palydėjo 
Algis Avižienis. Dueto gaidas 
autorius įteikė dr. J. Griniui. 
Salę B. Sruogos škicu papuošė 
dail. A. Krivickas.
Vokietijos L. B. Informacija.

— 1971 m. liepos 2-6 d. Lie
tuvos atstovas, J. Kajeckas, lan
kėsi Chicagoje, kur dalyvavo 
IV-j e Dainų šventėje bei banke
te.

Savo buvimo metu Chicagoje 
jis turėjo eilę pasitarimų ir pa- 
simatymų-pasikalbėjimų Lietu
vą liečiančiais klausimais.

“Ne visi, kurie nori, sugeba 
ir siekia dirbti Lietuvos laisvi
nimo darbų, gali būti sutalpin
ti į vienus Altos rėmus”. Taip 
“Drauge” š. m. liepos 12 d. nu
meryje šneka Bronius Nainys. 
Bet žinome, kad daug mažiau 
galima sutalpinti į L. Bendruo 
meninius rėmus. Kiti vėl turi 
savo rėmus. Tai kiek mums 
tų laisvinimo rėmų reikia? 
Garbingo prisiminimo Juozo 
Bačiūno laikais, kada L. Ben
druomenė dar nebuvo vienos 
srovelės vadovybės rankose, 
tai kas tik norėjo, visi sutilpo 
vienos centrinės laisvinimo or
ganizacijos rėmuose. Dabar 
jau tiek pakrikome, kad neži
nome kiek tų rėmų prireiks. 
Ar neužsimanys ir kitos sro
velės tokius rėmus įsitaisyti.

Toliau ten pat Nainys sako, 
kad: “Nuo Kersteno komisi
jos laikų, per paskutinį dešimt 
mėtį, jokių žymesnių Lietuvos 
laisvinimo darbų ALTa neat
liko”, ir giriasi, kad štai: “T.R, 
tarp daugelio kitų savo darbo 
sričių, tapo ir rimtu Lietuvos 
laisvinimo veiksniu...”, ... jau 
yra pasiekta gražiij rezultatų”. 
Gaila, kad Nainys tų “gražių re 
zultatų” nesuminėjo. Jau ke
ti metai, kaip siauros srovelės 
LB vadukai maišo Lietuvos 
vadavimui, bet tegul pasako, 
ar Lietuvos laisvinimo reikalą 
jie bent viena tūkstantine cen
timetro dalimi pastūmėjo pir
myn. Jei ne, tai kam gi tuščiai 
girtis. Prisimenam savo laiku 
Rezoliucijoms remti komiteto 
keltą triukšmą ir to triukšmo 
rezultatus. Metai slenka, bet be 
sukelto ergelio, daugiau nieko 
nepasiekta. Labai panašus ir 
dabartinis Nainio grupelės iš
ėjimas.

Dar Nainys pyškina, kad: 
“Per metų metus pilnomis gerk 
lėmis šaukėme, visus į kovą už 
Lietuvos laisvę, bet kaip dalis 
tų “visų” sukruto, ALTa pa
noro ’juos sustabdyti”. Na ir 
kam visa gerkle* šaukdamas 
Nainys veržiasi per kraštus? 
Juk ir dabar visi raginami 
jungtis į Lietuvos laisvinimo 
darbą. Su nuoseklesniais ben
druomenės vadovvbiu žmonė 
mis, reikalui esant, ALTa ir 
dabar rengia bendrai demon-

ir telegramų siuntimus, ir at
lieka kitus darbus.

Po visokių išvedžiojimų 
Nainys savo straipsnį baigia: 
“Jeigu siekiama nedirbti, bet 
tik vadovauti, tai jau yra blo
gai. Tuo labiau, kad vadovau
ti nėra kam.” Baigiamoji pa
staba lyg tyčia pritaikyta 
Nainio grupės politikams. 
Nepolitikierius

Eržvilko piliakalnis
Apie pusmylį į vakarus nuo 

Ervilko miestelio, kairiajame 
Eržvilko upelio krante, prie jo 
santakos su Šaltuona yra pilia
kalnis, įrengtas kyšulys tarp 
abiejų upelių. Iš rytų pusės nuo 
greitinau aukštumų (dabar aria
mų laukų) piliakalnis buvo at
skirtas 31 metro ilgio ir apie 
14 m. pločio grioviu, kuris bai
gia užslinkti, šiaurinis griovio 
galas remiasi į Eržvilgo upelio 
slėnį, o pietinis į Šaltuonos upe
lį. Už griovio piliakalnis buvo 
sustiprintas apie 25 m. ilgio ir 
4 m. aukščio pyliniu. Nuo aikš
telės pusės pylimas dar ir dabar 
yra apie 2 m. aukščio. Piliakal
nio aikštelė trikampė, 27 m. il
gio ir apie 20 m. pločio prie py
limo. Aikštelės šiaurinė dalis 
aukštesnė ir pats šiaurinis pilia
kalnio šlaitas statesnis. Piliakal
nį pašlaitėje iš šiaurės ir vaka
rų supa Eržvilkas, o pietuose ba
lotas Šaltuonos slėnis.

Piliakalnio aikštelė gerai iš
likusi, tuo tarpu pylimas apga
dintas — lobių ieškotojų iškasi
nėtas. Kai kur matyti apdegu-’ 
šio molio gabalai — įtvirtini-mų 
ir buvusių pastatų žymės.

Piliakalnis nėra archeologų 
tyrinėtas. Sprendžiant pagal jo 
išvaizdą, įtvirtinimus, jis galė
jo būti įrengtas apie mūsų eros 
I tūkstantmečio vidurį. Pilia
kalnio papėdėje gyvenvietės 
pėdsakų nėra. Įdomu, kad netoli 
piliakalnio buvo rastas akmeni
nis laivinis kirvis, datuojamas 
neolito pabaiga ir rodantis gana 
senus žmonių gyvenimo pėdsa
kus šioje apylinkėje.

Pats Eržvilko miestelis yra ži
nomas nuo XVIU amžiaus pra
džios. 1706 m. jame buvo pa
statyta bažnyčia. Nuo 1745 m. 
Eržvilkas buvo valsčiaus cent
ras, su visu valsčiumi priklau-

straeijas, organizuoja laiškų (Nukelta į 6 psl.)

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS'

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

Lietuviy kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—12 j 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL

I ryto.

ŽVAIGŽDĖMS 
SCENOSE

BE 
CAREFUL!

Only you 
can prevent 
forest fires!

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
BEVERLY HILLS GBLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 841834

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:

■

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

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

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

uždaryta.
Rex, 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.. treciai 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telefz HEmlock 4-2123 
Reiid. tel<s‘^ Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skimbinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-8195

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

CF Aparatai - Protezai, Med. Ba> 
dažai. Speciali pagalba kojoms 

W (Arch Support*) ir t. t
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L 
2850 West 63rd St., Chicago, III, 66629 

Telefu P Respect 6-5084

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

CHICAGO. ILL. 60629

FOREST FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENDS

Oof ’riMlife bts do 8efeo?e 
tgaumc the careless use of ire. 

So please follow Smokey's ABCe 
Always boW matches till cold. 
Be sure ® drown all camphres, 

•dr the ashes, aod dro^a 
them again. Crush all 

smokes dead out.

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 jaunimui 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. 15C 
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 Sc. HALSTED STREET, 
CHICAGO, ILL. 60608

f Please! Only you can 
prevent forest fires

♦NAUJIENAS” SKAITO VlSį 
SROVIŲ ŽMONĖS: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO 
NALAI, DVASININKAL VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS’ 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERIAUSIUS 
RAŠTUS.

GEORGE JAKSCHT
Gyveno 7025 So. Campbell Avė.

Mirė 1971 m. liepos 18 dieną, 3:25 vai. popiet. Gimęs Lietuvoje.
Paliko nuliūdę: žmona Augusta, 3 sūnūs — Emil, marti Carol, 

Richard ir John, marti Eunice, 2 anūkai — Michael ir James bei kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Lietuvoje liko motina ir 2 seserys. i
Priklausė Lietuvių Ev. Liuteronų Vyrų klubui.
Antradienį, 2 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Petkaus Marquet

te koplyčioje, 2533 W. 71st St.
Lankymo laikas nuo 2 iki 10 vai. antradienį ir nuo 10 v. ryto 

iki 5 v. v. trečiadienį. 7:30 vai. vak. įvyks budynės Ziono parapijos 
bažnyčioje, 22nd ir Bell Avė.

Ketvirtadienį, liepos 22 d. 10:00 vai. ryto ten įvyks gedulingos 
pamaldos, po kurių bus lydimas į Bethania kapines.

Visi a. a. George Jakscht giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
žmona, sūnūs, gimines.

Laidotuvių Direktorius A. Petkus. Tel. 476-2345

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos -

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKT|

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

PETRAS BIELIŪNAS

JUOZAS KLEVAITIS
Gyv. 138 St. and State Rd.r Lockport, III.

Mirė 1971 m. liepos 18 dieną. 1:10 vai. popiet, sulaukęs 71 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Panevėžio apskr.

Amerikoje išgyveno 21 metus.
Paliko nuliūdę: sesuo A. Dirsė ir šeima Kanadoje, sesuo ir bro- ' 

lis su šeimomis Lietuvoje ir daug kitų giminių, draugų bei pažįstamų.

Priklausė Agronomų Draugijai.
Kūnas pašarvotas Mažeika Evans koplyčioje, 6845 S. Western Ave.

Trečiadienį, liepos 21 dieną 10:00 vaL ryto bus lydimas iš koply
čios į Gimimo Panelės šy. P. Marijos parapijos bažnyčią, o po gedu
lingų pamaldų bus laidojamas lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Juozo Klevalčio giminės, ‘drangai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
seserys, brolis, giminės.

Laid. Direktoriai Mažeika-Evans. TeL RE 7-8600
Į..Wi>LUįiaj*iU-JLJLJ ...................................................................................

5

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArus 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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K3 i mus šio festivalio proga, pra- veikalų pastatymuose The Jo-

į — Antrasis Paballiečių Fes
tivalis, kurį rengia BATUNas, 
įvyks šeštadienį, rugpjūčio 21 
loję pačioje vietoje, kaip ir 
pernai, pasakiškoje latvių ben
druomenės sodyboje ‘‘Prie- 
daine”, Freehold, New Jersey.

— Kęstutis Miklas, dabarti- 
fiis BATL'No prezidentas, yra 
^giliai Įsiskverbęs ir į ameri
kiečių politinę bei visuomeni
nę veiklą. Praėjusiais metais 
įis buvo išrinktas antru kartu 
3—jų metų kadencijai į Long 
Islando 21 distrikto valstybi
nių mokyklų švietimo tarybą 
fBoard of Education), šiemet 
liepos 6 jis buvo išrinktas tos 
.tarybos viceprezidentu ir vi
suomeninių reikalų komisijos 
pirmininku. t

— BATUNo rengiamo antro 
jo pabaltiečių festivalio proga 
ir šiemet bus išleistas specialus 
jgausiai iliustruotas leidinys su 
programa. Tas leidinys bus iš
dalintas visiems, kurie atvyks 
ą šią pabaltiečių šventę, ne
mokamai. To leidinio išleidi
mo išlaidoms padengti šiuo 
Jnetu yra renkami skelbimai, 
Sveikinimai ar linkėjimai iš 
pabaltiečių organizacijų, Įstai
gų ir pavienių asmenų. Kas 
pageidautų tame leidiny pa
siskelbti ar pareikšti linkėji-

šoma iki rugpiūčio 1 pranešti nes Beach teatre, 
apie tai United Baltic Appeal, 
2789 Schurz Avenue, Bronx, 
N. Y. 1<M65, telef. (212) S2X-

i

mus. Todėl tas išdidusis 4-ių — • ■ .. - -----
pėdų ūgio valdininkas preten- D.rblninkiV R.ikIa
duoja Į pigmėjų sultono titulą.

Pastaruoju metu pastebėta 
Ugandoje pigmėjų kaipo etni-Į 
nes grupės nykimo reiškiniai 
mišrios su kitų genčių partne-’ 
riais santuokos jau padidino 
daugelio jų ūgį, o ištraukimas 
jų iš miško tankumynų jų iš-

— Jonas Grigaliūnas, Cleve 
land, Ohio, dalyvavo tarptau
tinėje filatelijos parodoje vak. 
Berlyne. Už išstatvtus Lietu-

— Sol. Vitas Gruzdis, New vos pašto ženklų rinkinius jis
York, N. Y., šią vasarą daly- laimėjo aukso ir sidabro me- 
vaus Puccini operos Madame 
Butterfly irekordayo filmo- _ Kun p,/ras /)«9o,afff5.l^nli di "Tu<Jl
je a.p pat Palermo mua kos| Vokietijoje buvęs ,)a,.bo bei dar vje?
festnahje. Italijoje. Jis atbkS|sa b k prie Amerikos nas juodojo įemyno savitu- 
los.operos Pmkertono vaidine|annjjos kapelionu ir kėlėt, nlas ' ”
nį.

— Violeta Balčiūnas, Boston, joje, yra perkeltas i Nepaliau- 
Mass., pakartotinai dalyvavo!jamos Pagalbos lietuvių para- 
G. C. Menotti operos The Me-!piją vikaru, Cleveland, Ohio, 
dium pastatyme 
vaidmenyje. Veil 
Cambridge operos bendrovė.

— Lietuvių Dienų birželio 
mėnesio 
paminėti 
Dramos 
Žurnalas 
Angeles, 
poetas Bernardas Brazdžionis

dalius.

metų išbuvęs Akrono parapi-

The Me-j piją vikaru, 
Gobinėjos — Pabaltiečių lengvosios at-

numeris yra skirtas 
50 riietu Lietuvos I 
teatro (sukakčiai, 
eina 22 metus Losi 
Calif. Ji redaguoja “J

letikos ir teniso pirmenybės 
Įvyks liepos 24 — 25 d. Etobi
coke, Ont., Kanadoje.

— Eglė Pauliukonytė, \Vor- 
chester, Mass., mokytojaus 
Vasario 16 gimnazijoje, Vokie 
tijoje. Mokslas prasidės 
sėjo mėn.

rug-

Bušmėnai ir 
civilizacija

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IS SI MOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOT AMATAS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

— Donatas Maizys baigė 
teisės mokslus daktaro laips
niu Seton Hall universitete, 
Newark, 2^. J. Anksčiau jis 
buvo baigęs istorijos ir peda
gogikos mokslus Montclair Sta 
te kolegijoje ir būdamas moky 
toju studijavo.

— Sol. Lionė Juodytė ir jos 
duktė Janina ‘Mathews daly
vauja Rodgers & Hammerstein 
veikalo The Sound of Music

1971 m. liepos 24 dieną

■ Naujieniečių

| įvyks Union Pier, Michigan — Čekų salėje. Į

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

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

i INSURED
SAVINGS

Kviečiame visus lietuvius dalyvauti 
ruošiamoje linksmoje vakaronėje

HOME 
LOANS

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

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-8243

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

Didelis pasirinkimas įvairių prekių. 
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

ma-
Pig- 

valstybinėje 
“Bata-

I Pigmėjai
Ugandoje gyvena patys 

žiausi žmonės, vadinami 
mėjais. Pirmas
tarnyboje valdininkas, 
va” genties pigmėjus, tėra tik 
4-ių pėdų ūgio. Jis laisvai kal
ba svahili kalba ir truputi mo
ka angliškai, šiaip yra visai 
bemokslis, todėl ir jokios kur
tuazijos tarnyboje nerodo. Jis 
yra ryšininkas tarp turistų ir 
savo genties žmonių. Mat, pig
mėjai jau nebebijo kitų žmo
nių taip, kaip bijodavo seniau, 
gyvendami Ruvenkori kalna
gūbriuose, besiversdami miš
kuose medžiokle.

Kai valdžios žmonės supra
to, ... jog turistai pigmėjais do
misi, tai keli šimtai pigmėjų 
šeimų apgyvendinti prie Bun- 
dibagio kelio, kirtimuose, kur 
jie ne tik noriai rodosi turis
tams, bet už atlyginimą foto
grafuojami labai mielai po
zuoja.

Be to, jie uždarbiauja, par
davinėdami Įvairius savo iš
dirbinius — suvenyrus. Supra
tę, kad turistai labai- mėgsta 
juos fotografuoti, labai pakė
lė kainą už pozavimą. O kai 
turistai, protestuodami atsisa
kydavo juos fotografuoti, tai 
supykę apmėtydavo turistus ir 
jų mašinas akmenimis. O kai 
ir tas nepadėjo, tai stengdavo 
si sutrukdyti turistams prava
žiavimus, suguldavo skersai 
kelią. Kartą jietimi jie nudū
rė turistu vadova.

Ryšininko pareiga yra spręs 
ti pigmėjų — turistų ginčus bei 
drausti savo brolių išsišoki-

1968 m. Pietvakarių Afrikai 
skirtame metraštyje ibuv. tos 
srities sostinės burmistras Da
vis, išgy venęs ten 50 metų, 
rašo, kaip vienas Pietų Afri
kos gyventojas uoliai ir sėk- EXPERIENCED LAUNDRESS 
mingai civilizuoja tolimos 
krašto šiaurės Vakarų Tcum- 
ke srities bušmenus. Jo civili- 
zavimo būdas — vietos libera
linės krypties laikraščio nuo
monė — turėtų atidengti akis 
Jungtinių Tautų “balamu- 
tams”, menamai labai susirū
pinusiems Pietryčių Afrikos 
civilizacija.

Davis minimos civilizacijos 
vykdymo sėkmės paslaptis glū 
di pačioje metodo, civilizuo
tojo Mac-Intar naudojamo, es
mėje. Jis praktiškai skiepija 
bušmenam iki šiol visai sveti
mą žmogui privačios nuosavy
bės reikaligumą ir jos reikš
mės supratimą. Jis stengiasi 
išvesti bušmenus iš dykumos, 
kurion pereinančių “bantų” ir 
baltųjų farmerių jie buvo Įgrūs 
ti. ; ' " : .

Pradžioje puslaukiniai buš- 
menai p. Mac-Iutaro vengė, bet 
palengvėle jis juos prijaukino. 
Iškasė artezini šulini ir šalia,' 
prie aukšto baobao, iškėlė vė
liavą. Bušmėnai pradėjo atei
ti vandens. Jaukintojo žmona 
pradėjo bušmenus medžiagi-

jos savininko šeima. Tokiįi 
būdu p. Mac-Intar primityvius, 
neūžaugas bušmenus civilizuo 
ja, paversdamas juos “kapi
talistais”. Tuo bušmėnai labai 

pxetuejv patenkinti, ir grįžti Į pirmykš
P. Mac-Intar.sako: “Visokios tę socialinę būklę, kai ožkytė 

civilizacijos esmėje ir pagrin- būtų 'laikoma visų bendra 
nuosavybė, nebenori. K. P.

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

7100 NORTH & 3200 WEST.

SH 3-7217

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę Reikia

EXPERIENCED CARPENTER

Rough & Trim work for 
residence.

771-8586

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

•BAR & RESTAURANT
. Located in hotel, fully equipped. 

Sunday, due to ill health.
Call after 10 A. M., closed on

922-2586

,bar bušmenas jau turi ,savo 
ožką, kurią išmoko paženklin 
ti ir saugoti, atseit globoti ją. 
kaip savo privačią nuosavybę.

niai remti ir teikti jiems me- • 
dicinišką pagalbą. Dažnai ras
dami jiems paruoštą gerą mais 
tą, bušmėnai supratu, kad 
jiems čia nieko blogo nėra, ir 
apsipratę pradėjo čia Įsikurti.'

de glūdi kiekvieno žmogaus 
Įgimtas privačios nuosavybės 
turėjimo ir patogumo pajauti
mas”.

Laukinių būklėje būdami, 
bušmėnai, be lankų, vilyčių ir 
retkarčiais guoliui pasikloti irj 
nuošalčio prisidengti žvėries 
kailio, nieko daugiau neturė
jo. Visa kita buvo bendra gen-

INCOME TAX SERVICE
6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 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.

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

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

J

"S

Brangenybės, Laikrodžiai, dovanos 
visoms progoms.

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

j

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

katos ir biznio.
£g^*VP«»ogIos išsimokė-1 

limo sąlygos, t 
J." B A C E V 1 č I U S I 

6455 So. Kedzie Ave. PR 3-2233 t

HOME INSURAM
Call: Frank Zapolk f 

3208% W. 95fhSt.
GA 4-8654

SUGALVOTA —. PADARYTA
SVEIKAS MEDINIS modernus 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 METU 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. i

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

PRIE BAŽNYČIOS ir vienuolyno 
dviem būtam 38 pėdu sklypas už 
$10,900.

Valdis Real Estate
7651 Sa. Washteaaw Ave. RE 7-7200

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

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

PU3CUS BUNGALOW.
skiepas, garažas. Tuoj galima 
ti. 77-ta, prie California Ave.

MAISTO -KRAtrrUVŠ ir 2 
Brighton Parke.

3 BUTAI Ir biznio patalpa 
^uėte Parke.

VALGYKLA su namu ir visais įren
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS 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.

19 BUTŲ, mūras, alum, langai, a£. 
gazu. Gražus yastatas. Apylinkė 
62-ra ir Talmas. T9k $79.500.

1% AUKŠTO 12 metų mūrinis. Ši
lima gazu. cėntrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsvg. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklvpas; Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. S37.500.

2 PO 5 3JŪRE99S. Nauja šilima Sa
ra, aluminijaus langai, 2 automobilių 
garažas, Marquette Parke. Tik 
$28,968.

NERIS REAL ESTATE 
-308 WEST 63rd STREET'

TeL: 471-0321

Eržvilko Piliakalnis
(Atkelta iš 5-to psi.) 

sęs Žemaitijos vyskupams. 11j x. . .
-o)jl siauriniame miestelio pakraš- 

, tyje, dešiniojo Eržvilko kranto 
kalvelėje, yra istorinių laikų 

.. . v - - , . X-. , senkapis, vietos gyventoju va-ties ir zvenu nuosavybe. O da-: ,. ’ .. , Jr/dinamas kapeliais , arba pran- 
cūzkapiais”. Senkapyje dar sto
vi keli kryžiai, šio senkapio ban
domuosius tyrinėjimus 1958 m. 
atliko Mokslų Akademijos Isto
rijos institutas. Buvo padary
tas 3x8 m. dydžio perkasas, ap
tikti 7 griautiniai kapai. Miru
sieji laidoti aukštielninki, krikš
čionišku papročiu galvomis Į va
karus, lentiniuose karstuose. Pa
laidojimų gylis — nuo 60 iki 130 

j cm. Keliuose kapuose rasti Jo
no Kazimiero (1648—1668 m.) 
solidai ir kitos XVII—XVIII a. 
monetos. Tik šios monetos dar 
parodo senesnių pagoniškų lai
dojimo apeigų liekanas.

z

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4083 Archer, į
Chicago, III. 60632. TeL.YA 7.5980 ’

s ES

people

nsgĮĮ.^.- y —

DAŽAU NAMUS
E VIDAUS IR LAUKO

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontai

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
T»I.: REpublk 7-1941

■NAUJIENOS" KIEKVIENO 

DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

7317 SO. FAIRFIELD 5 kambarių 
mūras ant 45’ sklypo. Karšto van
dens šilima ffazu. daug priedų, tuoj 
galima užimti. Savininkas.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna ap drauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL—------

VISKA APIE NAMUS
Taisau (remodeliuoju) senus namus, 

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

Skambinti ALEKSUI
Telef. 927-7186

•v

$12.00

$130

1.
2.
3.
4.

$3.00
$5.00 
SZ00

$5.00
$3.00
$zoo

-sAvtnixkas parduoda
12 butų moderniai įrengtą mūrinį na
rna 5 metu. Skalbimo mašinos ir 
džiovintuvai, šaldytuvai, oro vėsin
tuvai. virimui pečiai. 15 masinu vie
ta: Daug visokių patogumų. $24.000 
pajamų metams. Kaina $176,000.

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

V. VALANTINAS

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

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie- 
I vėlė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 

visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo, 
j Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A, Šeštoko knygelė, 
f 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:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
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KNYGA GERIAUSIA DOVANA
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMA! IR MINTYS H t., 336 psL 
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl. ___ ________
M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS’ 199 psL _____ ....
Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE

TUVA. 699 psl. . ........................ ........... .....................
5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl.___

6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA^
154 psl. ____ ____ _____________ _____ _______

7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ MĖTUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, du tomai. 207 ir 225 psl......................... S2.00

8- Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psL
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl. ____ ____

10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, jo gyvenimas
7ir darbai. ............................... ..... ..........................

11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAŠT- ~ _
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 pst, minkštais

viršeliais $2.00. kietais . _ ________
Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl. "__ Z. _
Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl. _________
Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ. ________
C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION. 
Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl......... ..
Kipr.s Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

310 psl...... ............................  j__ 2______
Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211” psl. 

angliškai. .......... ......................... ............................
Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS,' biografija, 294 psL 
Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl.______
V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psL______

šitas knygas galite įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money

orderiu, šiuo adresu:

$6.00
$3.00

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.

$4.00
$2.00
$5.00
$5.00

$10.00
$3.00

$1.00

$4.00
$2.50
$6.00

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

2 easy ways 
to get the 
Zip Codes

1 When you receive a letter, 
note the Zip in the return 
address and add it to your 
address book.

2 Call your local Post Office 
or see their National Zip

3 Local Zips can be found 
on the Zip Map in the 
business pages of your 
phone book.

PublWd m a pubfle wrrfet > eooe- 
witioa with TM AdwtUinr CotmeM.

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

HEATING CONTRACTOR
įrengiu naujus Ir perststau senus ri
šu rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning 1 naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius Ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Ar skaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste Ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO, ILL. 60609
TEL.: VI 7-3447


