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Alkoholizmas Lietuvoje tebeplinta. Tai liudija ir ‘Tarybinio 
Mokytojo” (nr. 34) laikraštis, nurodęs, kad “paskutiniu metu turi 
tendenciją plisti alkoholio vartojimas”. Girtavimo pasėkmes jau
čia ypač mokykla, nes, pasak autorės, mokytojos Genovaitės An- 
drašiūnienės, beveik visi vadinamieji “sunkūs vaikai” yra girtau
jančių šeimų. Be to, vis. daugiau atsiranda vaikų, nesugebančių 
mokytis dėl savo ribotų protinių gabumų, valios stokos, nemo
kėjimo susikaupti. Ir šios blogybės, teigia mokytoja, dažniausiai 
esti alkoholio padariniai.

Nurodomas pavyzdys berniu
ko, kurio tėvai buvo normalūs 
žmonės, bet.;, varė naminę ir pa
tys, matyt, nemažai gėrė. Ber
niukas galėjo protauti, bet ne
turėjo jokios valios, neįstengė 
sutelkti dėmesio. Kitas tos šei
mos sūnus negalėjo mokytis, 
buvo išvežtas į protiškai atsi
likusių jų mokyklą, b trečiasis 
sūnus buvo protiškai visai ne
normalus.

Keista, bet, pasak autorės, 
Lietuvoje beveik visi mano, kad 
be alkoholio išsiversti negalima. 
Ji klausia: ar galima rasti kito
kių būdų, argi visi savo sunku
mus, nusivylimus turi skandin
ti alkoholyje?

Mokykla draudžia mokiniams 
vartoti alkoholį. Tačiau tikro
vė kitokia. Apklausus 76 aštun
tokus, paaiškėjo, kad iš jų al
koholinių gėrimų yra ragavę 47, 
neragavę 29. Dauguma gėrę per 
šventes, ypač per Naujuosius 
Metus. Iš 76 devintų klasių mo
kinių — 71 ragavęs alkoholinių 
gėrimų, 30 — degtinės. Dešim
tose klasėse iš 67 alkoholinių 
gėrimų ragavę 63, vienuolikto
se klasėse ragavę visi 4^. Gėri
mo motyvai visur panašūs: visi 
geria — ir aš geriu.

Alkoholio nuvainikavimas, tei- 
. giama—nelengvas darbas. Daug 

priklauso nuo tėvų. Mokyklose 
būtina propaganda prieš alko
holį. Siūloma prisiminti mūsų 

- liaudies gražiuosius papročius, 
vakarones ir kt., skiepyti naujas 
linksminimosi ir poilsio tradici
jas, nes... padėtis šių dienų Lie
tuvoje, iš tikrųjų, nejauki.

Okup. Lietuvoje tebevyksta 
kova su girtuokliavimu, ypač ne
pilnamečių tarpe: 1969 m. va
sario 26 d. buvo paskelbtas įsa
kas, kuriuo už alkoholinių gė
rimų pardavimą nepilnamečiams 
“turi būti taikomos drausminės 
nuobaudos, arba baudžiama pi- 

. nigine bauda iki 50 rublių”..

Taip skelbia “Komj. Tiesa”, 
svaigalus pardavinėjančios krau
tuvės jais vis aprūpina nepilna
mečius ar paauglius. Pernai lap
kričio mėn. Vilniuje patikrinus 
13 parduotuvių, paaiškėjo, kad 
šešiose paaugliai galėjo nusi
pirkti vyno ir degtinės. 

. Pasirodo, kad prekybos vado
vai dar nėra išsiaiškinę, jog Lie
tuvoje .veikiančiais įstatymais 
leidžiama pardavinėti svaigalus 
tik tiems, kuriems sukako 18 
metų. Be to, kaip teigiama, vy
nas nepilnamečiams pardavinė
jamas be jokių apribojimų, vai
sių bei daržovių krautuvėse.

Būdingos ir tų pardavėjų, pa
augliams pardavinėjusių Vilniu
je degtinę, pavardės: Galina 
Kuznecova, Zinaida Andriejeva 
ir kt.

Apie alkoholizmo reiškinius 
okup. Lietuvoje skelbiami ir fel
jetonai ir tikrove persunkti niū- 
.rūs pranešimai. Tokį feljetoną, 
kuris visiškai atitinka gyveni
mo tikrovę šių dienų Vilniuje, 
paskelbė “Komj. Tiesa”. Laik
raštis aprašo traumatologinį 
punktą Vilniuje, Komunarų gat
vėje, kur patenka sužeistieji pi-

iŠ VISO PASAULIO

LONDONAS. — Roy Jenkins, 
britų darbiečių partijos vado 
pavaduotojas griežtai pasisakė 
už Britanijos įstojimą į Euro
pos rinką, nors vadas Wilsonas 
įstojimui nepritaria. Atsisaky
mas įstoti pakenktų daugiau dar
bi ečiams, negu valdžioje esan
tiems konservatoriams, pareiškė 
Jenkins. j

SHEBOYGAN.. — Wisconsine 
policija suėmė 19 metų jaunuolį 
Douglas Dean. Jis kaltinamas 
nušovęs savo motiną, savo mer
ginos motiną ir tris merginos 
brolius.

NEW YORKAS. — “National 
Review” rašo apie dar nepa
skelbtus slaptus dokumentus,'ku
rie rodo, kad Amerika turėjo 
planą numesti ant šiaurės Viet
namo atominę bombą, uždaryti 
Haifono ir Sihanoukville uostus, 
sunaikinti šiaurės Vietnamo už
tvankas ir irigacijos sistemą.,

HOUSTONAS. — Trijų so
vietų kosmonautų mirtis erdvė
je pakeitė Amerikos netrukus 
būsimo skridimo į mėnulį pla
nus. Astronautai turės prie mė
nulio, atsiskiriant su pakilimo 
laivu, dėvėti oro spaudimą iš
laikančius drabužius. - '

BEIRUTAS. — Libijos val
džios galva reikalauja, kad ara
bai bendrai pultų Jordaną, ku
ris baigia išnaikinti palestinie
čių partizanų organizacijas.

NEW YORKAS. — Amerikos 
komunistų spauda rašo, kad pre
zidento Nixono kelionė į Kiniją 
skirta paveikti balsuotojus na
mie. Būsią bandoma panaudo
ti Kiniją prieš Sovietų Sąjungą.

Telefonas ir paštas 
susitarė dėl algų 
WASHINGTONAS. — Tele

fono darbininkai susitarė su Bell 
System bendrove ir nutarė už
baigti streiką. Nauja sutartis 
numato pakelti telefono tarnau
tojų ir darbininkų atlyginimus 
38.5%, įskaitant į tą ir įvairius 
priedus šalia algų. Bendrovei šie 
pakėlimai kainuos per trejis me
tus 4 bilijonus dolerių. Manoma, 
kad bus pakeltos telefono var
totojų kainos.

Washingtone susitarė ir kita 
unija ■■— pašto darbininkų, ku
rių Amerikoje yra 650,000. De
rybos vyko 6 mėnesius. Paštinin
kams irgi bus pakeltos algos.

liečiai ir... dažnu atveju girtuo
kliai.

Tos ligoninės vyr. gydytojo 
V. Baltaičio duomenimis, per 
vieną dieną ligoninė priimanti 
po keliasdešimt girtų, o per me
tus — tūkstančius. Vidutiniš
kai šiokiadieniais iš visų paten
kančių į ligoninę kas dešimtas 
— girtas, poilsio dienomis — 
kas trečias, per šventes ir atly
ginimo dieną, — kas antras. Esą, 
girtuokliai — ligoninės rykštė, 
personalo bėda, valstybės išlai
dos. (E)

Narkotiky naudojimas ir Į juos įpratimas yra ne tik valstybės, bet ir asmeninė tragedija, ši fotografija paimta 
iš New Yorko miesto foto parodos, nušvletusios narkotiky naudojimą.

IT ANKSČIAU K TARYBOS IŠMESTI
KARININKAI JĖGA UŽĖMĖ VALDŽIA

*

BEIRUTAS. — Sudane grupė karininkų, daugelis jų komu
nistų rėmėjų, surengė sukilimą ir pašalino ligšiolinę revoliucinę 
tarybą su gen. Gaafar ai Nimeiry priešakyje. Sukilimui vadovavo 
majoras Hashem El Atta, buvęs vicepremjeras, kurį Nimeiry buvo 
pašalinęs iš valdžios kaip komunistą. Sakoma, kad Nimeiry pa
bėgo į Egiptą. Sudane buvo uždrausta komunistų partijos veikla 
ir uždarytos kelios jų dominuojamos organizacijos. Nauja suki

t . 4.
WASHINGTONAS. — Prezidentas Nixonas paaiškino apie 

savo numatytą kelionę į Kiniją astuoniems senatoriams ir de
vyniems Atstovų Rūmų nariams. Prezidentas po to per spaudos 
sekretorių Zieglerį prašė Amerikos spaudos ir politikų nespeku
liuoti apie tos kelionės tikslus. Nereikia turėti per daug didelių 

I vilčių. Pastebėta, kad kai kurie senatoriai viešai jau ėmė svars
tyti Amerikos-Kinijos santykių eigą ir Nixono kelionės galimas 
pasekmes.

Po pasitarimo Baltuose Rū- 
’muose sen. Mansfieldas pareiš
kė, kad reikės labai atsargiai 
elgtis ir kalbėti, nes spekuliaci
jos nebūtų naudingos. Spaudos 
sekretorius Ziegleris pareiškė, 
kad Nixono kelionės tikslas 
bus apsvarstyti su Kinijos vy
riausybe problemas, kurios rū
pi abiem šalim.

Charekteringa, kad senatas, 
priimdamas lėšų įstatymą ke
liems vyriausybės departamen
tams, išbraukė seniau buvusią 
pastabą, kad Kongresas yra 
opozicijoje komunistinės Kini
jos priėmimui į Jungtines Tau
tas. . .

Įdomus buvo FBI direkto
riaus Hooverio pareiškimas, 
padarytas senate prieš tris sa
vaites. Senatas tada svarstė lė
šų FBI klausimą. HooveriS pa
reiškė, kad FBI planuoja su
stiprinti kovą prieš šnipus ir 
revoliucijos kurstytojus, kurie 
dirba komunistinei Kinijai. Ki
nija laiko ' Ameriką savo pa
grindiniu priešu, pareiškė Hoo- 
veris. Ji plečia Amerikoje savo 
šnipų tinklą ir, kursto revoliu
cinius veiksmus, kuriuos vyk
do trečiųjų valstybių atstovai 
per kontaktus su komunizmui 
palankiais Amerikos kinie
čiais. J

Prezidento sumanymą ge
rinti santykius su komunistine 
Kinija turi . Amerikoje ir ne
mažai priešų. Kai kurie vadina 
tokią veiklą išdavimu, panašiu 
į Jaltos ar Teherano pažadus 
Stalinui, "tautinės Kinijos liki
mas būtų išspręstas, jei Ameri
ka išduotų tą salą komunis
tams.

Čikagoje • studijuojantieji ki
niečiai, kurių yra apie 800, jau 
pradėjo veiklą ir išreiškė Ame
rikos vyriausybei savo nusivy
limą ir apgailestavimą bei viltį, 
kad , komunistai “neapstatys” 
prezidento Nixono.

Britanijos inžinierius George 
Watt, 38 metų, kuriam teko 
ketverius metus išbūti Kinijos 
kalėjimuose, pareiškė viltį, kad 
prezidentas Nixonas bepamirš 
Kinijoje laikomų amerikiečių 
belaisvių. Kai kurie jų, brito 
pasakojimu, kalėjimo vienutė
se išbuvę 20 metų ir jau nebe
panašūs į žmones, praradę pro
tą, vaikščioja, kaip girti, esą 
lyfi gyri lavonai. Pats Watt bu
vo 6 mėnesius kankinamas, 

kol jis pasirašė kini] jam po- 
teiktą prisipažinimo prie nusi
kaltimų raštą.

Izraelyje daug
užsienio svečių

JERUZALE. — Izraelio vieš
bučiai šią vasarą tiek prisipil
dė turistų, kad teko atsakyti vie
tas kitiems norintiems aplanky
ti Izraelį. Agįę pusė visų sve
čių? nėra žydai", bet europiečiai 
iš Prancūzijos, Švedijos, V. Vo
kietijos, Amerikos.

Nors Izraelis pristatė daug 
naujų viešbučių, visi turistai ne
betelpa, ypač vasaros metu. Or
ganizuojamos ekskursijos su pa
lapinėmis, kuriose turistai gyve
na savo, viešėjimo metu. Pala
pinėmis daugiausia naudojasi 
jaunimas.- , .

Iš turistų Izraelis gauna ne
mažai pajamų, šiais metais Iz
raelį aplankė jau 313,000 žmo
nių. Daugiausia svečių atvyks
ta iš Amerikos, po jos eina Pran
cūzija. Iš turizmo Izraelis šiais 
metais gavo jau apie 60 milijo
nų dolerių. Kai kurios Europos 
kelionių agentūros organizacija 
keliones į arabų kraštus ir į Iz
raelį. Iš Egipto į Izraelį turis
tai skrenda per Kipro salą. Tuo 
būdu atostogautojai pamato iš 
karto abiejų pusių gyvenimą — 
arabų ir izraelitų.

šventos Indijos karvės New Delhi mieste dažnai sukelia eismo 
problemv, jei jos nusprendžia sugulti gatvės viduryje.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Baltieji Rūmai paskelbė, 
kad prezidentas Nixonas pasiun
tė Tautinės Kinijos prezidentui 
Chiang Kai Shekui laišką, ku
riame sako, kad Amerika neat
sisakys savo sutarčių su Tauti
ne Kinija.

Sirija apkaltino Jordaną, 
kad šio kareiviai apšaudė Sirijos 
miestą Derą ir kelis pasienio kai
mus.

Sovietų Aukščiausias Teis
mas atmetė 9 žydų apeliaciją — 
prašymą sumažinti bausmes.

Šią savaitę respublikonų 
partija paskelbs savo 1972 m. 
konvencijos vietą.

Juan Corona pasakė “Los 
Angeles Times” laikraščiui, kad 
jis visai nekaltas 25 žmonių nu
žudymų ir nežinąs, kodėl poli
cija jį įtaria.

Amerikos B-52 bombone
šiai daužė po trijų savaičių per
traukos komunistų pozicijas prie 
demilitarizuotos' zonos.

* *

< Amerikos aviacija padės 
Meksikai barstyti" Jnuodus ant 
pelkių, kur veisiasi tiodai, sukė
lę arldių ligos epĮdęįniją.

šachmatininkas Fisch eris 
jau penktą partiją-laimėjo iš da
no Larseno. Jam dar reikia pu
sės taško šių varžybų laimėjimui. 
Sovietai Koršnoj ir Petrosian 
lygiomis sulošė savo 8-tą parti
ja-

Chryslerio bendrovė per 
pirmus 6 mėn. turėjo pelno 42.2 
mil. doL

Kinijos ambasadorius Hu
ang Hua atvyko į Kanadą. Jis 
matėsi su prezidento patarėju 
Kissingeriu, kai tas lankėsi Pe
kine. ’ ♦v*'*

lėlių valdžia jau paskelbė, kad 
i yra legali.

Nauja Britanijos 
ekonominė politika
LONDONAS. — Britanijos 

konservatorių vyriausybė pa
skelbė naują ekonominę politi
ką kovai prieš infliaciją ir siek
dama ekonomikos pagyvinimo. 
Iždo kancleris Anthony Barber 
paskelbė naują biudžetą, kuris 
smarkiai sumažina pardavimo 
mokesčius — net 564 milijonais 
doleriii per metus. Po aštuone- 
rių metų tai pirmas mokesčių 
sumažinimas, žmonėms teks ma
žiau įmokėti perkant daiktus 
“ant išsimokėjimo”. Naujas biu
džetas paskatins ir investavimus 
pramonėje, žmonėms daugiau 
perkant prekių, pagyvės pramo
nės"' darbas ir sumažės bedarbių 
skaičius, kuris šiuo metu siekia 
762,407.

Darbo partijos kalbėtojai, iš
girdę šį vyriausybės planą, pa
reiškė parlamente, kad. jau se
niai vyriausybė. turėjo griebtis 
tokių priemonių.

Prekių kainos Britanijoje per
nai pabrango 10%. Pramonės va
dovai pažadėjo vyriausybei šiais 
metais kainų nekelti aukščiau 
kaip 5%.

Naujas biudžetas sumažins au
tomobilių kainas Britanijoje nuo 
80 iki 112 dol. kiekvienam.

Viešosios opinijos apklausinė
jimas parodė, kad jei ryt Bri
tanijoje būtų rinkimai, darbie- 
čiai gautų 20% daugiau balsų 
už konservatorius. Tas ir pri
vertė vyriausybę skelbti naują 
liniją, kuri nesiderina su kon
servatorių politine filosofija.

Greitai nubaus 
bengalų vadą

LONDONAS. — “Financial 
Times” Londone paskelbė pasi
kalbėjimą su Pakistano preziden
tu Yahya Khanu. Jis pasakė, 
kad kalėjime laikomas Rytų Pa
kistano politinis vadas šeikas 
Rahmanas neužilgo bus teisia
mas karinio tribonolo, jam gre
sia mirties bausmė už valstybės 
išdavimą ir sukilimo organiza
vimą. .'

Pakistane labai nepopuliari 
Britanija, kuri nutraukė ekono
minę paramą, kol nebus rastas 
politinis sprendimas Rytų Pa
kistane. Prezidentas kritikavo 
britų vyriausybę, kurią pavei- 
kasi propaganda iš Indijos. Jis 
žinąs, kad Indijoje yra 24 kari
nės stovyklos, kuriose jauni ben
galai rengiami karui prieš Pa
kistaną, Indija siekia Rytų Pa
kistane sukelti partizaninį karą. 
Tų partizanų puolimas bus Pa
kistano laikomas kaip Indijos 
ataka ir tada Pakistanas pa
skelbs visuotinį karą Indijai, 
pareiškė prezidentas Yahya Kha- 
nas.

dabar tų organizacijų veikla vėl

Komunistų partija kritikuo
davo Nimeiry valdžią ir jo ry
šius su Egiptu. Galimas daiktas, 
kad valdžios pasikeitimas atšal- 
dys tamprius Egipto ir Sudano 
santykius.

Majorui Attai perversmą įvyk 
dyti padėjo brigadierius Osman 
Sharaf, prezidento sargybos va
das ir pulk. Ahmed Kassem, tre
čios šarvuočių brigados- vadlas. 
Jo šarvuočiai sostinėje apsupo 
radijo stotį, valdžios įstaigas ir 
prezidentūrą. Gen. Nimeiry val
džioje išbuvo nuo 1969 metų, ka
da jis pats nuvertė valdančią re
voliucinę tarybą su prezidentu 
Ismail ei Azhary. Nimeiry bu
vo 41 metų, o majoras Atta — 
36 m.

Kalėjime laikytas Sudano ko
munistų vadas Abdel Mahjoub 
šio mėnesio pradžioje pabėgo iš 
kalėjimo su to kalėjimo virši
ninko pagalba. Sudanas iš visų 
arabų kraštų turi didžiausią ko
munistų partiją. Reikia many
ti, kad jos įtaka Sudane dabar 
dar padidės. - -
—Trakas jau ""pripažino naują 
Sudano valdžią, kuri susideda iš 
septynių asmenų. Naujos revo
liucinės tarybos pirmininku pa
skirtas pulk. Babikr ai Nūr Os
man. Jis, kaip ir majoras Atta, 
buvo anksčiau ^vicepremjerais. 
Trečias Neimerio išvalytas ka
rininkas majoras Hamdalla yra 
buvęs vidaus reikalų minfetę- 
riu.; Ir jis Įeina į naują valdžią; 
Sukilimui vadovavęs maj. Atta 
pasiliko sau vicepirmininko ti
tulą ir kariuomenės viršininko 
pareigas. Kariuomenėje yra 
30,0000 vyrų. Atta greičiausiai 
ir bus svarbiausias vyriausybės 
asmuo.

Pirmas Sudano valdžios veik
smas buvo paleisti 49 politinius 
kalinius ir atšaukti buvusios val
džios draudimą veikti komunis
tinėms organizacijoms: darbo 
unijų federacijai, studentų są
jungai, jaunimo ir, moterų ly
goms. šios grupės pažadėjo val
džiai pilną paramą.

Geras vedamasis
ČIKAGA. — “Chicago Sun- 

Times” vakar Įsidėjo vedamąjį 
“China and the captive nations”. 
Jame sakoma, kad yra ironiška, 
jog Nixonas paskelbė savo nu
matytą kelionę į Kiniją Paverg
tųjų Tautų savaitės išvakarėse. 
Kinijos Tibeto okupacija yra pa
naši į Rusijos okupaciją Baltijos 
valstybėse. Kurios nors valsty
bės pripažinimas nereiškia tos 
valstybės politikos pateisinimo. 
Amerika palaiko santykius su 
Sovietų Sąjunga, nors ji nepri
taria ir nepripažįsta Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos užėmimo gin
klų jėga 1940 m. birželio mėn.

Iki šios dienos Amerika oficia
liai nepripažįsta, tų kraštų kaip 
Rusijos dalies. Nors šių dienų 
Rusijos valdovai neklauso pa
saulio opinijos, tačiau ateinan
čios kartos — gal, klausys. Tas 
pats gali atsitikti ir Kinijoje'*.



ŠALFASS-60S CENTRO VALDYBOS ŽINIOS
PabalfieČip l^ngv. atletikos ir teniso pirmenybės

Liepos 24 d., Šeštadienį, Cen
tennial Park stadione bei aikštė
se, Etobicoke, Ontario, įvyks 
T97T §. Amerikos pabaitiečių 
lengvosios atletikos ir lauko te
niso pirmenybės. Etobicoke yra 
vakarinis Toronto priemiestis.

Lauko tenisas prasideda 10 
AM. Registracija nuo 9 AM. Te- 
nisO varžybos pagal reikalą bus 
tęsiamos ir sekmadienį nuo 10 
AM. Programoje — vienetą ir 
visų dvejetu varžybos vyrams 
ir moterims bei vienetų varžy
bos 3-se prieauglio klasėse jau
niams ir mergaitėms.

Lengvoji atletika prasideda^ 
1 PM. Registracija nuo 12 vai. 
Lengvosios atletikos varžybos 
vyks vyrų, moterų ir jaunių A 
(16-18 m. imtinai) klasėse. Lie
tuvių lengvosios atletikos 1971 
m. pirmenybės bus išvestos iš 
pabaitiečių varžybų pasekmių 
atskirų rungčių visai nevykdant.

Registracija atliekama per 
sporto' klubus arba individualiai 
atvykus į varžybas vietoje.

Lietuviai sportininkai, norin
tieji gauti nakvynes pas Toron
to lietuvius, bei gauti papildomų 
informacijų, prašomi iŠ anksto 
kreiptis i Algį Malinauską, 63 
Hewitt, Toronto 3, Ont. Telef. 
(416) 531-6917.

PSF-jos Lietuvių Sekcija 
Lietuviu lauko teniso 

pirmenybės
1971 m. š. Amerikos lietuvių 

lauko teniso pirmenybės įvyks 
š. m. rugpiūčio 28-29 d. CleVe- 
lande. šALFASS-gos Centro 
Valdybos pavedimu varžybas 
vykdo develando’ LSK žaibas, 
o praveda ŠALFASS-gos Lauko, 
teniso komitetas.

Programoje vyru, moterų ir 
jaunių (žemiau 19 m.) vienetai,. 
vyrų ir mišrus dvejetai. Vyrų

klasėje varžybos bus pravestos 
‘A ir R Masėms. A Masę’ suda
ro iškilesnieji žaidėjai, nustatyti 
pagal Lauko teniso komitetą. A 
klasės žaidėjai neturi teisės da
lyvauti B klasėje, tačiau B kla
sės žaidėjams dalyvavimas A 
klasėje yra laisvas.

Smulkios informacijos išsiun
tinėjama visiems sporto klu
bams. Pavieniai žaidėjai dėl in
formacijų prašomi kreiptis į ren
gėjus šiuo adresu: Miss Vida 
Čyvaitė, 18301 LaSalle Rd., Cle
veland,. Ohio 44119. Tel. (216)1 
486-3228.

Pirmenybių vadovas bus ŠAL- 
FASS-gos lauko teniso1 vadovas 
Jurgis šenbergas', 35889 Mound 
Rd., Nr. 3, Sterling Heights, 

■Mich. 48077. Tel. (313) 268- 
:1178.

ŠALFASS Lauko Teniso K-tas
E LSK žaibo' lėngvatlecių' 

veiklos
Visa eilė LSK žaibo lengvatle- 

tų šį; pavasarį dalyvavo įvairio
se varžybose,, atstovaudami sa
vo mokyklas, ar tiesioginiai — 
LSK žaibą, žemiau duodame jų 
pasiekimus.

•Gegužės 29' d. Clevelande’ įvy
kusiose“ AAŪ lokalinėse varžy
bose’ žaibietė' Daiva Marcinke
vičiūtė laimėjo antrą vietą 220 
.ydi bėgime, pasekme' 28.6s sek., 
kas yra nauj’as š. A. lietuvių re
kordas, mergaičių C (12-13 m. 
klasėje. Tose pačiose varžybo
se Da’iva' laimėj© pirmą vietą 
50 yd'. kliūtiniame bėgime’ — 8.5 
sek. Tose pačiose varžybose 
Kristina Rbčiūnaifė laimėje pir
mą vietą 6 1b. rutulio stūmime 
27*-6’y ir antras vietas 50 yd. 
bėgime — 7.0 sek. ir šuolyje į 

’tolį;— IS’-Yl/f”, mergaičių 12-13 
m, grupėje, o Jūra Banionytė

buvo 3-čia 440 y d. bėgime (71.3 
sek.) toje pačioje grupėje.

Gailutė Motiejūnaitė laimėjo 
antrą vietą 220 yd. bėgime — 
35.1 sek. ir trečią vietą 50 yd. 
.bėgime — 7.6 sek. — mergai
čių E (žemiau 10 nx> klasėje. 
Pažymėtina, kad jos 220 yd. bė
gimo laikas yra irgi naujas š. A. 
lietuvių rekordas šioje klasėje.

Rita čyvaitė — distrikto 
čempionė

Mūsų iškilioji lengvatletė Ri
ta Čyvaitė, birželio 5 d.. Cleve
lande įvykusiose gimnazijų leng
vosios atletikos distrikto pirme
nybėse laimėjo pirmas vietas 50 
yd. kliūtiniame bėgime, pasek
me 6.9 sek. ir šuolyje į tolį, nu
šokusi 17’-5”. Jos kliūtinio bė
gimo pasekmė yra ne tik nau
jas š. A. lietuvių mergaičių bei 
moterų rekordas, bet taipogi ir 
naujas varžybų bei distrikto 
gimnazijų rekordas.

Birželio 12 d. Clevelando vi
durinių mokyklų (Jr. High 
School) distrikto pirmenybėse 
žaibietė Jūra Banionytė laimė
jo antrą vietą 880 yd. bėgime, 
pasekme 2:50.6 min., kas yra 
naujas š. A. lietuvių mergaičių 
C. kl. (12-13 m.) rekordas.

Birželio 30 d. Clevelande įvy
kusiuose AAU “Olympic Devel
opment” varžybose Eglė Giedrai
tytė laimėjo pirmą vietą 81b. ru
tulio stūmime 3I’-lI-%”. Ji tai
pogi dalyvavo 100 yd. bėgime, 
prabėgusi per 12.7 sek, K. Vai- 
vadaitė 1'00 yd. prabėgo per 12.4 
sek. šiose varžybose Šarūnas 
Stempužis nustūmė 16 Ib. rutulį 
46?-8,,: (14.22 m.), pasiekdamas 
naują LSK žaibo rekordą.

Sekantį kartą paminėsime mū- 
'sų vyrų bei jaunių atsiekimus.

REMSITE TUOS 31ZNIERJU?
KURIE GARSINASI

■‘NAUJIENOSE”

Pavergtų Tautų Savaitės Tninejimas
.(Bendri įspūdžiai)

Liepos 17 <k- Chicagos cen
trinėje gatvėje plėvesavo visų 
pavergtų tautų vėliavos. Būva 
ir mūsų trispalvės. Pavergtų 
Tautų minėjimas — paradas 
prasidėjo lygiai 12 vai. State 
gatve. Pirmiausia ėjo didelis 
jūrininkų orkestras. Po jo Pa 
vergtų Tautų atstovai. Jūjų 
tarpe pastebėjau lietuviams 
atstovaujantį kunigą Adolfą 
Stasį ir Frank Savicką. Po jų 
uniformuotas Illinois valstijos 
policijos dalinys. Pravažiavo 
10 žalsvos spalvos Illinois vals
tijos sekretoriaus mašinų. Pra
ėjo dar vienas orkestras. Net 
keli veteranų daliniai, 
tės nešė didelę, 
gatvę užimančią, gulsčią Ame
rikos vėliavą. Pravažiavo: 
Ameriko Raudonojo Kryžiaus,- 
Cook 'apskrities į TaiVą panaši 
mašina.

Praėjo 
skaičius, 
vas nešė', 
Keliolika

Ven^-ų keliasdešimt asme
nų Vokiečių vos keliolika, bet 
Užtai praėjo didokas raudono
mis uniformomis pasipuošęs’ 
orkestras. Pravažiavo’ miškų 
saugonių mašina. Slovakų 
vaikų orkestrėlis ir nedidelė 
grupė' žmonių. Nežinatr, kie
no praėjo didelis vaikų orkes
tras. čekoslovakai beveik' visi 
taktiniais rūbais apsirengę. 
Gražiai- atrodė jų plunksnomis 
papuoštos skrybėlės. Daug ne
šė plakatų, reikalaujančių 
Brežnevą, kad išvestų rusiš
kąją kariuomenę ir leistų če- 
koslovakams patiems valdytis.

nedidelis baitgudžių 
Lenkai kelias- Vėtia- 
sekė skautų grupė.- 
asmenų nešė plaka

tą su užrašu apiė nacių kace- 
tus-. Keista-/ jisk-'hacių nebėra!

ZION, ILL.
Pakilęs ežero vanduo naikina 

pakraščius
Iffinois Beach State Park, 4 

mylios į šiaurę nuo Waukega- 
no; beveik neturi paplūdymių. 
Gale valstybinio’ parko šiauri
nėje pusėje vienoje vietoje, kur 
buvo pastatyta vasarotojams 
pastogė ir Barbeque krosne
lės, dabar liko vilnių išplauta 
kilpa.

adi e n į, 
rugpiūčio 15 dieną?

BUCO SODE
WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

Skau-- Be to, įpraėjo jų vaikų ir suau- 
beveik visą gūsių orkėstrat.

Serbų vos keliolikos- žmonių 
grupelė. Albanai visi tautiniais 
rūbais apsirengę. Keistokai at- 
.rodė jų baltos apskritos lyg 
katilėliai ant galvų užmautos 
kepurės.

Praėjo ir juodukų mergai
čių ir berniukų dideli orkest- ' 
rai. Gražiai atrodė jų aukštos 
baltais kutais papuoštos kepu-

rėš ir melsva uniforma. Pas
kutinieji’ ėjo kinai. Gražiai at
rodė jų’ skautai ir nedidelis or
kestrėlis. Paskutinieji važia
vo miesto1 mero Daley, gaisri
ninkų ir' kitokios didelės ma
šinos.

Ukrainiečiai, kroatai ir kiti 
dalino atsišaukimus. Abiejuo
se State’ gatvės šonuose stovė
jo kimštinai žmonių. Pora ap
driskusių susivėlusių kūtvėlų 
Vienoje vietoje (šaligatvyje) 
dalino praeiviams mažo for
mato lapelius, kuriuose buvo 
rašoma, kad Amerika esanti 
okupavusi Korėją, Vietnamą 
Ir- Europą. Reikia ir tokių 1

Stasys Juškėnas

Už parko, Zion, UI. priemies
čio srityje, prie pat ežere yra 
baigiama statyti Edison Elec
tric bendrovės atominė- jėgai
nė. Iš tolo žiūrint atrodo, kad 
ežero bangos šoka ant pastatų 
sienų. Micliigan ežero vanduo, 
sako, pakilęs beveik metrą. 
Prie jėgainės pastatų ligi šiol 
nebuvo molų (jų nėra ir da
bar), nes pastatai buvo tolokai 
nuo ežero. Dabar atrodo kaip 
ežere. Užėjus dideliam pavojtti, 
skubiai gabenami cemento di
deli luitai ir keltuvu verčiami 
ežero pakrastin, kad nors laiki
nai sulaikyti tolimesne eroziją, 
kad vanduo nepaplautų pastatų 
pagrindų.

Zion elektros jėgainė užima 
didelį žemės plotą . Ežere taip 
pat kažkas statoma. Yra plūdi
mas pažymėtas didelis ežero 
plotas. Buvo gandų, kad kai 
elektros jėgainė pradės veikti, 
tai ežero vanduo būsiąs kars
tas. Atrodo, kad bijoti -nerei
kia, nes inžinieriai suras būdą 
kaip jėgainės karštą vandenį 
atvėsinti pirma, negu bus į eže
rą paleistas.

Illinois Beach State parke 
yra nemažai stovyklautojų, ku
rių vieni stovyklauja palapinė
se, kiti — ištaiginguose “trei- 
leriuose”. Maudytis ežere lei
džia, tik deja, mažai paplūdy- 
mio belikę. Į vandenį reikia 
šokti nuo aukšto kranto, bet 
staiga gilus vanduo. Taip pat 
parke veikia 3 milijonus dole
rių kainavęs Lodge — hotelis, 
restoranas, kur yra maudymo
si baseinas, knygynas, suveny
rų parduotuvė ir t. t. Hotelis 
pilnas vasarotojų, bet šiemetir 
kainos ne visiems prieinamos. 
Yra vietelė ir golfą mėgstan
tiems pažaisti. M. š.

CHORISTŲ MALONUMAS
— Didelis malonumas priklau

syti chorui: mes lošiame’korto
mis, kauliukais, geriame, o jei 
kartu su mumis atvyksta mūšų 
žmonos, tai šokame iki užsimir
simo.

— O. kada jūs dainuojate?
•: — Bakeliui, grįždami namo.?

įvyks <

m & y j o g m y

BUS ĮDOMI PROGRAMA, GERA MUZIKA ŠOKIAMS, 
SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI GĖRIMAI. 
VISĄ LAIKĄ GARSUSIS G. JONIKO ORKESTRAS 
gros Polkas, valsus ir pačius moderniš- 
KIAUSIUS ŠOKIUS, jauniems ir vyresniems 
RUGPIŪČIO 15 D. VISI KVIEČIAMI Į NAUJIENŲ 
PIKNIKĄ.

— — — .... . —

Kubiečiai nešė didelę vėlia
vą, ir taip pat plakatą su užra
šu, kad Castro savo kalėjimuo
se laiko 75;165 politinių kali
nių. Kituose plakatuose buvo 
reikalauta panaikinti rusišką
sias bazes Kuboje'. Jų tarpe 
matėsi ir pora juodukų, šiaip 
žmonių apie pora šimtų pra
ėjo. Latvių vos keliasdešimt 
su viena didelė mašina. Kro
atai beveik visi tautiniais rū
bais apsirengę. Praėjo apie 
šimtas asmenų.. Jų dideliame ' 
plakate pažymėta, kad Jugo
slavijos diktatorius Tito išžu
dė 850.000 kroatų. Estų vos 
keliolika asmenų ir dvi maši
nos. Lietmuai: pravažiavo 
gen. konsulo' Petro Daužvar- 
džio, Kazio Bobelio ir dvi šau
lių nedengtos mašinos. Nešė, 
be Lietuvos ir Amerikos, dar 

■6 įvairių organizacijų vėlia
vas. Nemažas skaičius buvę 
tautinių vėliavėlių ir keliolika 
prieš rusiškąjį okupantą nu
kreiptų plakatų. Žmonių pra
ėjo keletas šimtų. Daugumo
je seno ir senyvo amžiaus vy
rų ir moterų. Nors kelis kartus 
savo akinius valiau, bet praei
nančiųjų tarpe vos porą jau
nuolių mačiau. Kur mūsų skau 
tai? Kur jaunimas?

Kaip kiekrienais, taip ir 
šiais metais įspūdingiausiai 
pasirodė ukrainiečiai. Jų prad
ėjo didelis skaičius skautų, 
kurie nešė savo vėliavėles (rriel 
sva ir gelsva spalva) ir Rusi- į 
jos kacetuose nukankintų 
žymių vyrų paveikslus (nu
kankintųjų pavardžių nespė-. 
jau pasižymėti^. Buvo ir dide
lis orkestras. Didesnė negu lie- . 
tuvių grupė. Dar važiavo di
delė mašina (platforma) vaiz
duojanti rusiškąjį kacetą. 
Prie akmenų sukrautos krūvos 
retežiais sukaustytos moterys, 
vyrai ir maži vaikai. Daugybė 
plakatų, vaizduojančių rusiš-| 
kojo komunizmo “darbelius”. \

Good mtentions never saved a pennyt
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i galima! rainiečiai taip išsirikiavę: dr, I 
ės apim- Paul Turula, šos s-gos pirminin- 
[š lenkiš- į kas, dabar rotaciniai perleidęs

> slavokui dr. L. Rozbo- 
iti ukr-čių grupėje: prof. 

netIWasyl Markus (paprastų parei- 
risiima, tik kaip “dvasios 
), magistras Orest Horo- 

dysky, Erast Dziubynskyj ir vie
nintelis “pravoslavnyi” inž. Wa- 
syl Rostun (šį pagavo dėl “iška
bos”).

Tiesa, kurgi nėra tų bestubu
rių... Aišku, kad ir mūsuose at
sirado, ypač kai dar su “palai
minimu”... Tai lyg ta, vis mū
suose būdavo minima “piktoji 
dvasia”, — vienos nusikratome, 

Tad gal nebus apsirikta kon- štai kita išlenda: juk jau ne vie- 
statavus, kad lenkiškasis “kai-1 nas mūsuose buvo nelemtų ba- 
nas” vis dėlto pagimdė lietuviš
kąją “pelę”... Tikriau, viena lie
tuviškoji pelė jau pakliuvo į len
kiškuosius, nuo labai seniai spen
džiamuosius spąstus. Žinoma, 
čia ne vienas pats Nainys — yra 
kas jį spiria iš už nugaros, o 
net ir laimina... Tiesa ir tai, kad 
ne mūsiškis “atstovas” buvo 
pirmas, — pirmieji nuėjo “bi
čiuliautis” su lenkais slovakai, 
prirašydami čekus, čia lenkai 
vėl aiškiai apgaudinėja — če
kai nesi jungs, nes gerai atsi
mena lenkų klastą 1938 metais 
Užolzėje, na, ir gomulkinių lenkų 
“žygį” 1968 m. Brahos link, tal
kinant maskoliškam raudonam 
imperializmui, kaip anuomet Hit
leriui.

Trečiaisiais partneriais mini
mi ukrainiečiai. Bet yra ukrai
niečiai ir “ukrainiečiai”, t. y., 
kilę iš Galicijos, buvę unijotai, 
dabar bandantieji būti katali
kais, ir net siekiantieji savo po
piežiaus!... ‘ '

Šioje bičiulystėje menami uk-

būtų pakeisti į j 
ties antraštę, būt___________ ____ ,__
kai-lietuviai kronikos”, nes iki Į pareigas 
Šiol oficialiai vis lenkiškasis ele- Į ryl 
mentas daugiau artėdavo, 
skverbdavosi prie lietuviškojo, o I gų nepr 
dabar štai lietuviškasis jau tie- vadas”) 
siog nušliaužė į lenkiškąjį “bu
čių”.

Š. m. liepos 9 d. Bolonijos ofi
ciozas “Dz. Związkowy” prane
šė, kad “Lenkų-čekoslovakų-Uk- 
rainiečių Bičiuliu S-gos” narių 
metiniame susirinkime, eilėje 
kitų prelegentų, pranešimą pa
darė inž. Br. Nainys.

jerčių, dabar štai vėl nauji ti
pai... Negi be tikslo lėšas kau
pia, kad ir tokiam štai “suar
tėjimui” remti, — juk tai vis 
dėlto gali vadinti politika... O ir 
fondai reikalingi! Iš tiesų, kaip 
gi tu čia pas “prošepanus” su 
paprasta rudine. Frako reikia!

Kokia gi istorija tos lenkų 
kruopščiai ir dabar taip inten
syviai kombinuojamos “bičiu
lystės” sąjungos?

Pirmiausia, kaip visais tokio, 
anot K. Veikučio (žiūr. š. m. 
birželio 24 d., Naujienos) “už
darom kortom” lošimo atvejais, 
parenkami atitinkami “kartiož- 
nikai”. Didž. Britanijoje, Lon
done, prie lenkų egzilinio prezi
dento Augusto Zaleskio, o gal 
prie kurio kito “centro” 
vijoje yra trys žinomi 
“centrai”), tokiu “kartiožniku 
parinktas generolas Juzef Wiatr, 
kuris ir yra “bičiulių” verbavi
mo konvejerio varikliu ar sukik- 
liu.

(išei- 
lenku

99

Iš II-jo PLJK Komiteto posėdžio, įvykusio liepos 3 d. Chicagoįe.
Iš kairės dešinėn: S. Mikaliukas, J. Gaila ir R. Sakadolskis.

mas bei “apyvarta”. Faktiškai, Krajovos” apimty, pabr 
Į urg.joje tefigūravo tik keli as-Į 
i mens, šiaip, ateidavo, pabūdavo 
I statistais ar žiūrovais ir išeida- 
! vo, — dažnai negrįžtamai.

Na, ir iš tikrųjų, kaip svei
kai protaujantis, ir dar lietuvis, 

j gali pritapti prie anos “bičiulys- 
| tės”, kai atsiduria prieš tokį, 
, tik vieną iš daugelio parinktų, 
faktą: ateina, kad ir gerų inten
cijų bei taikingas žmogus ir štai 
jam — tarp kitų — pristato vie- 

j ną veikliausiųjų šioje kombinuo- 
I jamoje bičiulystėje narių, bū- 
,tent: “Doktor major Jan More- 
lewski-Carrer”. Vėliau apie šį 
naują pažįstamą lietuvis suži
no, kad jis — tik kaip Jean Car- 
rer (tikrąją pavardę — More
lewski — kodėl tai “nukando”)

Daug buvo smulkių žinučių i per Balstogę) — 1 
apie lenkų-lietuvių, retai lietu-.mo valdoma Lietuvos bažnyti- 
vių-lenkų paskirų iniciatorių 
bandymus kontaktuotis.
ginti, ne mažai buvo ir straips-1 
nių, kuriuose buvo svarstoma ir 
net raginama “kalbėtis”. Vargu 
kas rinko ar nors registravo to
kias specifines žinutes bei straip
snius. Žinoma, rinkimas tokios 
bibliografijos užimtų daug lai-, 
ko, o naudos iš to nedaug tebū
tų, nes tokiuose straipsniuose, 
daugiausia tik fantazuojama, 
štai vienas, berods, 1958 m. ko
vo mėnesio (Drauge), Al. Gi- 
manto str-nis “Lietuvių-Lenkų 
Santykių Bejieškant” (taip ir 
atspausta, pagal “Vadovą”). Ko
kios įstaigos įtakoje autorius tą 
str-nį rašė, — nematyti. Bet 
str-nis parašytas tokioje “dva
sioje”, kad aš gale kariškai pri
rašiau: “— Maldai kepures — 
nusiimk!” Na, ir eik “spavied- 
nės”... i Pinską, nes. iš tenai da
bar per Drohičyną (anksčiau, 
Jalbzykowskiui gyvam esant —

Lenkijos pri- parašė anglų kalba knygą “Ac-

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ 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.
* Knygų galima gauti Naujienose arba p'asiūriciant,: 

čekį ar Money orderį tokiu adresu:
NAUJIENOS^

1739 S. Halsted St, Chicago, UL -60608 -

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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.

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

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti Iki $20,000.

UNI RSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION'

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

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

—■— , , , t , ----------------

nė provincija, kas ir įbrėžta š. 
I m. Annuario Pontificio, t. y. Va- 

‘ j tikano metrašty: “Pinsk (ori
ginale apostrofas ant “n”, reiš
kia lenkiškai tarti minkštai) — 
suffrag.di Wilno (adresas: Dro- 
hiczyn nad Bugiem, wojewods- 
two Bialystok, Polska), čia gau
site “išrišimą”.

Tiesa, berods, apie 1958 m. 
pabaigą, gen. Wiatr rimtai pra
dėjo Londone bičiulius “meške
rioti”. Pirmuoju užkibo ukrai
niečių toks magisras (įsidėmė
tina, beveik vis tituluoti!) Kos- 
tiantyn Zelenko. Ir iki šiolei bu
vo “kolekcijoje tik tas vienas, 
dabar dar paminėtas koks tai 
prof. Bondarivskyi.

Neilgai trukus gen. Wiatro 
kabliuką kaptelėjo lietuvių “am
basadorius”, bet — Įsidėmėtina! 
— Elta oficialiai užfiksavo 
(žiūr. 19.3.1964, Tėv. žibur.) tik 
kokios tai S. Niekrašienės (įsi
dėmėtina pavardė — niekus ra
šyti) laišką londoniškiui lenkų 
oficiozui “Dzienik Polski”, ku
riame ji — Niekrašienė — linki 
sėkmės (22 vasario — kodėl ne 

. 16-to?) Įsisteigusiai “Adomo 
Mickevičiaus vardo Lenkų-Lie
tuvių Bičiulystės Draugijai”. 
Įsteigėjai — kalbėtojai: vilnie
čiams gerai žinomas gen. želi- 
gowskio vyr. patarėjas, pildsuds- 
kininkų oficiozo, dienr. “Kur- 
jer Wilenski” vyr. redaktorius 
Kazimierz Okulicz ir Fabijonas 
Neveravičius, vėliau Įsikooptavęs 
K. Barauską.

čia čikagiškės Bolonijos fron
te, užprojektuotosios “bičiulys
tės” sukikliu yra buv. genštabo 
(artiler) pik. Piotr Harcaj, ku
rio pirmas laimėjimas užfiksuo
tas 23 vasario, 1969metais, anuo
met čia leistame ukrainiečių sa
vaitiniame “Ukrajinskie žyttia” 
(ukr.-čių'gyvenimas, redaktorius 
dr. Toma Lapyčak, labai palan
kus saviems bičiuliams).

Faktiškai tai bičiuli draugijai, 
o dabar sąjungai gimti, minėtas 
pik. Harcaj daug metų darė pa
stangų, bet vis nevaisingai, — 
čekai vis dar gerai tebeprisime
na 1938 m. lenkų “žygį” Į čekiš
kąjį Užolzi — pagelbą Hitleriui 
likviduoti čekoslovakų Respu
bliką? O štai ir 1968 metais go- 
muHdmai lenkai pagelbėjo raud- 
maskoliams likviduoti Dubčeką, 
bet — keistai — kaip tik 1968 
metais čia lenkų su slovakais 
susikontraktuota, pirmiau įs
teigta, tikriau sulipdyta Taryba, 
o kiek vėliau, įsijungus mena
miems ukrainiečiams, persikrikš
tyta į Sąjungą, bet — tik po 
metų, t. y. 1969 m., išdrįsta la
bai painiu komunikatu (priede 
— fotostatas) viešai paskelbti 
apie org-jos įsisteigimą.

žiniai — bandysiančių pasek
ti Br. Nainio pėdomis: 1235 N. 
Spaulding yra (bent buvo) įsi
kūręs vadinamas “Nepriklauso
mų lenkų klubas”, kuriame pro- 
motoriumi yra minėtasis pik. 
Harcaj., Jo patronate aname 
klube įvyko pirmasis susibičiu
liavimas, apie kurį buvo paskelb
ta 13.7.1963, dabar jau uždary
tame (lenkai sako “pakartame”) 
vienuoliškame “Dzien. Chicagos- 
ki” (korespond. Pawel P. Micz- 
ko).

Dėl vietos stokos negalima tos 
visos surinktos bibliografijos pa
skelbti. Bet svarbu tai, kad iš 
visokių komunikatų aiškėja ta
riamos sąjungos funkcionavi-

ross the Continents in Search 
of Justice”, ją išleido, sukrovė 
knygynuose pirkėjams ir štai re
klamuodamas pasakė: “...Tai yra 
biografiniai atsiminimai jauno 
žmogaus, lenkiško karininko, (iš
gyvenimai) nuo mobilizacijos 
1939 metais..., jo dalia lenkų- 
vokiečių kare, (vėliau) 5 metai 
konspireacijos (atseit, ne, inter- 
navosi, bet liko kovoti “Armijos

— jdč) Vilniaus žemėse (na Wi-1 
lenszczyznie), partizaninės ko
vos, mūšis už Vilnių 1944 liepos I 
7, o toliau — per pojaltaniškąją
(? ir pbr. — jdč) Lenkiją, ir če- i 
kiją... Angliją ir nuo 1951 m. > 
—. JAV-bėse”. Į klausimą, ką 
autorius dar norėtų pasakyti i 
skaitytojams, p. Morelewski at-1 
sako: “Tik tai, kad (skaitytojai
— lenkai) būtų išdidūs iš savo 
lenkiškosios praeities”.

Visas šis interviu buvo įdė- Į 
tas Bolonijos oficioze “Dzien. 
Związkowy”, pr. m. spalio 14.

Atrodo, lietuviams iš viso ne
reikia aiškinti, kokia buvo ta 
“lenkiškoji praeitis”...

Bet, štai Br. Nainys, Lietuvių 
Bendruomenės šulas! — kaip 
pranešta aukščiau minėtame ko
munikate, nuėjo pas išdidžiuo
sius lenkus bičiuliautis ir, žino
ma, paskui save temps kitus, da
bar jau savo tikruosius —r “fron
to bičiulius”.

Kągi, pakeleivingo vėjo į nau
ją Berezą-Kartuzką.

Jonas D. čėsna

■ >.

Įrankiai, simbolizuoją narkotiku pro

blemą Amerikoje. Įvairiu spalvų pi

liulės ir adata narkotikams į gys

las leisti.

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE”.—TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

at GLASER’S

There's no reason 
for a hot summer day 

to last all night.

Get The Sleeper f? 
Air Conditioner,

irtemp

Model LO6-1O3

—

Cools with whisper quiet performance... 
let’s you sleep in peace.
Pick one up... cany it home I 
Features bullt-on window kit 
Installsln Minutes. •' 
Four handsome models— 
5,000,6,000, and 8,000 BTU’S.

AUTHORIZED AIRTEMP DISTRIBUTOR CHRYSLER 
jfflį CORPORATION

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS

PRospect 6-1790
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Lietuviai priešinasi okupantui
Kiekvienam Lietuvos gyventojui nuo pirmos rusų 

Įsiveržimo dienos buvo aišku, kad okupantas stengsis ga
limai daugiau apiplėšti Lietuvą ir skriausti lietuvius. 
Tą savo išnaudojimą rusai papuošia įvairiausiomis skrais
tėmis. Pradžioje okupuoto krašto plėšimą jie vadino 
“socialistine statyba”. Kad darbas sklandžiau jiems ei
tų, Įvedė vadinamą “kolektyvizaciją”. Jiems nereikėjo 
plėšti kiekvieną ūkininką. Jie galėjo pasiimti kolchozan 
suvežtus ūkininkų javus.

‘‘Kolchozas” ir “socializmas” jiems buvo pirmieji 
žingsniai Į vadinamąjį “komunizmą”. “Komunizmo sta
tybai” jie aukojo viską. Patys komunistai nieko neauko- 
ja, bet jie verčia okupuotų kraštų gyventojus tenkintis 
mažomis algomis, maisto stoka ir nepaprastai žiaurio
mis gyvenimo sąlygomis. Bet. atrodo, kad ir po 25 metų 
okupuotoje Lietuvoje šios “statybos” taip jau lengvai 
neina. Okupanto spauda plačiai , rašo apie tas tariamas 
“statybas”, bet rusas bijo Lietuvon nuvažiavusiems žmo
nėms tą ‘statybą” parodyti.

Prieš kelias dienas mūsų minėtas Christian Science 
Monitor reporteris Paul Wohl, pabuvęs Maskvoje ir ke
liose rusų okupuotose srityse, rašo, kad okupuotoje Lie
tuvoje rusai nori daryti kelis bandymus. Lietuvoje oku
pantas bando sustiprinti “komunizmo statybą”, kad vė
liau galėtų Lietuvą skaityti pavyzdine. Jis pasakoja, kad 
pačioje Lietuvoje jau vedama “antroji kolektyvizacija”, 
apie kurią žmonės daugiau kalba, negu apie pirmąją. Čia 
korespondentas klysta, nes jokios “antros kolektyviza
cijos” Lietuvoje nėra dėl paprasto dalyko — ten nėra kas 
kolektyvizuoti. ' |

Pirmos “kolektyvizacijos” metu okupantas atėmė 
iš Lietuvos ūkininkų žemę, namus, daržus, santaupas ir 
visokį kitokį Lietuvos ūkininkų užgyventą.turtą. Apnuo
gintus, -išbadėjusius ir suniekintus .Lietuvos .ūkininkus 
vertė dirbti naujai įsteigtuose kolchozuose. Ūkininko 
darbą ir energiją okupantas išnaudojo, bet jam nieko 
nedavė. Nedavė pastogės, kur jis būtų galėjęs su savo 
žmona ir vaikais prieglaudą rasti. Vietomis ūkininkai 
buvo palikti gyventi senose savo sodybose, kurias buvo 
uždrausta taisyti ir net dengti. Žiemą juos vargino- šal
tis, o vasarą kankino lietus ir varvantieji stogai. Tiktai 
dabar, praėjus 25 metams, vietomis “komunistinė sta
tyba” pajėgė pastatyti kelis pigius butelius, į kuriuos

trims mėnesiams $6.00
vienam mėnesiui  $2.00

Kanadoje:
metams L
pusei metų __
vienam mėnedul

- $12.00
.. $3.00

Užsieniuose:
metams  $23.00 
pusei metų $13.00 
vienam mėnesiui — $330

Naujienos ein# kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted SL, Chicago, 
m. 60608. Telet HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

prievarta perkeliami Lietuvos laukų savininkai.
Apiplėštas ir nuskriaustas lietuvis varomas į “ko

munizmą”, kur jis labai nenoriai eina. Tą pats Paul Wohl 
cituoja P. Mišutį, rašantį sovietinėje spaudoje ir šitaip 
besiskundžiantį dabartinėmis Lietuvos gyventojų nuo
taikomis :

“Komunizmo statyba Lietuvoje neįmanoma be 
nuolatinės kovos prieš praeities atgyvenas ir tauti
nes separatizmo, izoliacijos ir filistinizmo tendenci
jas”. (The Christian Science Monitor, 1971 m. bir
želio 14 d., 7 psl.)
Sovietinio imperializmo agentas P. Mišutis viešai 

pripažįsta pačias sunkiausias okupanto vedamas kovas. 
Lietuviai žino, kad nepriklausoma Lietuva prievarta 
okupanto buvo įjungta į Sovietų Sąjungą, todėl jie ir 
priešinasi okupacijai. Aiškiai matosi, kad didelė Lietu
vos gyventojų dauguma savo reikalus norėtų skyrium 
tvarkyti. Okupuotos Lietuvos gyventojai taip pat žino, 
kad užsienyje gyvenantieji lietuviai vieningai veda kovą 
už Lietuvos nepriklausomybę. Jie taip pat žino, kad pati 
galingiausia pasaulio valstybė — JAV — rusų okupacijos 
nepripažįsta.

Mišutis taip pat skundžiasi izoliacija. Okupuotoje 
Lietuvoje izoliacijos prasmė yra skirtinga negu Ameri
koje. Lietuvoje lietuviai užsidaro nuo rusų. Rusai įvai
riausiomis priemonėmis bando patraukti lietuvius savo 
pusėn, bet lietuviai rusų vengia. Lietuviai girdi, ką ru
sai kalba ir žino ką jie daro. Propagandistų darbai ski
riasi nuo rusų skelbiamų idėjų. Nepatinka Mišučiui ir 
filistinizmas. Jis mato, kad Lietuvoje gerokai padidėjo 
komunistų partijos narių skaičius, bet lietuviškieji ko
munistai, išskyrus nedidelę išgamų grupelę, nepritaria 
Maskvos planams. Jie ne tik nepritaria, bet vietomis, kur 
pajėgia, tiems planams priešinasi. Lietuvos komunistų 
partijos narių skaičius dabar yra didokas, bet partijos 
eilėse yra daug filistinų ir patys didžiausieji, kombina
toriai. Didokas skaičius net į partiją įkombinavo, kad 
vėliau galėtų laisviau “kombinuoti”. Buvo pravestos ke
lios “čistkos”, bet pasirodo, kad su geromis pažintimis 
galima ir pro “čistkas” prakombinuoti.

BAŽNYTINĖS 2 INI0S
Amerikietė vienuolė 
vyru kongregacijoj

VATIKANO MIESTAS. — Šio 
mėnesio pradžioje amerikietė 
vienuolė, sesuo Taddea Kelly, 54, 
iš San Francisco, Cal., buvo pa
skirta vieno iš dešimties Vatika
no departamentų, būtent Kon
gregacijos religijos reikalams 
vieno skyriaus viršininke. Tai 
yra pirmoji moteris paskirta va
dovauti; institucijai, kuri iki šiol 
buvo vien vyrų administruoja
ma. Jos pareiga bus rūpintis 
moterų religinių institucijų pro
blemomis.

Gitaros bažnyčioje
LONDONAS (RNS). — Jau-; 

nų žmonių, kurie mėgsta gita
ras, nereikia kritikuoti, pasakė 
Westminsterio kardinolas John 
Heenan.' Savo ganytojiškame 
laiške jis pabrėžė: “Jei kam ne- 

. patinka tokios mišios (kuriu 
metu skambinamos gitaros), ga

li visuomet pasirinkti kita laiką’.’ 
Tolerancija esanti svarbiausioji 
krikščionių savybė. “Vieni mėg
sta lotynų kalbą, kiti anglų, ir 
tačiau -visi bažnyčioje sutelpa”.

Yoga gilinanti tikėjimą

SOUTH WOODSTOCK, Conn. 
— Karmelite sesuo Marija, 37, 
.dalyvavusi virš 300 Įvairaus am
žiaus kunigų, vienuolių, vyrų -ir 
moterų ir kitokių užsiėmimų 
žmonių- ekumeninėse meditaci
jose, pasakė, kad Hindu Yoga 
gali pagilinti tikėjimą ir geriau 
padėti-suprasti krikščionybę.

Yoga yra Rytų šalių discipli
na, paprastai tapatinama su Hin- 
duizmu. Yoga siekia-minties ra
mybės vartoj ant Įvairiausią kū
no mankštą, kvėpavimą, medi
taciją ir t. p. Tą mokymą — 
Integralinę Yoga hindu vienuo- 
lis Svami Sacidananda Įsteigė ir 
New'-Y’orke. Kaip praneša NYT, 
daugelis moterų vienuolių da-

L*r lanko tokiaa institutus Ir 
meditacijas ir grįžusios pamo
ko kitas vienuoles. Katalikai su
sidomėję Yoga po to kai vienas 
benediktinų vienuolis Dom Jean- 
Marie Dechanet prieš dešimtį 
metų parašė knygą “Christian 
Yoga”, o pastaraisiais metais 
tas susidomėjimas virstąs tik
ru sąjūdžių. Sesuo Mary Malo
ney sako, kad Yoga katalikų tar
pe prasidėjo nuo Vatikano II 
Susirinkimo (1962—1965), ku
riame ypač buvo skatinama ne
vengti ieškojus vertybių ir ne
krikščioniškose religijose.

Liuterionai .prieš moteris
Liepos 13 dieną įvykusioje 

Liuterionų Bažnyčios Missouri 
sinodo konvencijoje buvo pri
minta biblija, kurioje yra pa
rašyta; kad moterys bažnyčioje 
privalo tylėti, dėlto 674 balsais 
prieš buvo priimta rezoliucija, 
draudžiant moteris šventinti 
Kadangi Amerikos Liuterionų 
Bažnyčia leidžia moterims būti 
ordinuotoms kunigais, dėlto Mi
ssouri Sinodo liuteronų bažny
čios delegatai reikalauja su ja 
nutraukti santykius.

Afrikoniška krikščionybė

NC rašo iš New Yorko: Jei 
krikščionybei Afrikoj e. lemta iš
likti, jai turi būti leista vys
tytis.} grynai afrikonišką krikš
čionybę, pasakė kunigas Bur
gess Carr, naujai išrinktas Af- 

■ rikes Bažnyčių Konferencijos 
.general, sekretorius. “Dabarti
nė Afrikos krikščionybė yra im- 
.portuota, ji yra sudaryta Afri
kai svetimo pasaulio žmonių per 
.Europos ir Amerikos misionie- 
.rius. “Jai (krikščionybei) ap
saugoti, mes turime turėti lais
vę tos religijos prasmę patys 
pergalvoti ir performuluoti”, pa
sakė Carr. Tokios sąvokos kaip 
“nuodėmė, išganymas ir išlais
vinimas” turinčios būti taip pe- 
refrazuotos, kad jos kalbėtų pa
gal afrikiečių supratimą, o ne 
stengtųsi atvaizduoti Graikų pa
saulį, o kas visų blogiausia — 
Europos-Amerikos specializuo
tą pasaulį. Dabar gi Į visas 
krikščionybės institucijas afri
kiečiai žiūrį, kaip Į “koloniali- 
nĮ ofisą”.

Bažnyčios teismai 
užversti skyrybomis

VATIKANO MIESTAS (RNS) 
X

— Reta kuri kita popiežiaus 
Įvesta naujenybė padarė į ka
talikus toki didelį impaktą, kaip 
naujieji patvarkymai pagrei
tinti santuokų panaikinimą 
(anuliavimą).
Procedūrų supaprastinimu, po

piežiaus potvarkiu motu proprio 
yra siekiama , ne tik sutrumpinti 
laiką, bet taip jau praplėsti ka
talikams atnuliavimo galimybes 
ir drastiškai sumažinti išlaidas,

susietas su bažnytiniais persky
rų teismais. Naujasis popiežiaus 
dekretas pradės veikti nuo spa
lio 1 dienos, šis dekretas pakei
čia iki šiol veikusį popiežiaus 
Benedikto XV 1917 metais pro- 
mulguotąjį kanonų Įstatymą, ta
čiau pabrėžiama, kad šiuo dek
retu tik supaprastinamos pro
cedūros, bet nė kiek nekeičiamos 
perskirų (anuliavimo) priežas
tys.

Viena naujovė yra ta, bažny
tiniuose perskyrų teismuose vie
nas iš trijų teisėjų galės būti 
pasaulietis (aiškiai pabrėžta, 
kad tik vyras), tačiau dėl mote
rų motu proprio pastebi, kad 
teismų notarų pareigas jos ga
li eiti, o kanonų ekspertai sako, 
kad durys moterims būti teisė
jais tuo būdu jau atidarytos.

Popiežius Paulius pastebėjęs, 
kad apeliacijų skaičius prašant 
anuliuoti santuokas padidėjęs. 
Italų politikieriai įtaria, kad Ita
lijoje ^perskyrų byloms daugė
jant ir Vatikanas eina į kompe- 
ticiją divorsų turguje.

-
Divorsų karas Italijoje

ROMA — Katalikams iškėlus 
reikalavimą pravesti referendu
mą, “Karas” už ir prieš persky
ras ir dėl naujai priimtojo per
skyrų Įstatymo • darosi kaskart 
karštesnis. Referendumas turi 
Įvykti dar tik kitą pavasarį., bet 
jau dabar dėl jo galvos kaista.

Katalikų organizacijos — bal
savimų komitetai,' kurios refe
rendumo reikalavimą Įteikė su 
1.4 milijonų parašų, patetiška
me Į “visą italų tautą” trium- 
fuodamos šaukia, kad- referen
dumas būsią “rimti sąžinės eg
zaminai”. Skyrybų Įstatymo ša
lininkai atsikerta, kad įstatymo 
priėmimas reiškia civilizacijos 
pažangą. Skyrybų lyga skelbia, 
kad referendumo reikalavimas 
yra nelegalus ir kad demokrati
jos dėsniai reikalauja idant ir 
mažų teisės būtų nuo slegian
čios daugumos apsaugotos. Pa- 
-sauliečių spauda tą referendu

t

Buvusi Pasaulio Lietuviu Jaunimo Kongreso *!’*’£'
masinės komisijos pirmininkė Audrone Kubiliute-Misiumene.

mo reikalavimą vadina “klerika
lų revanšu”, kurs ypač pasida- j 
ręs drąsus dabar, kai sustiprėję 
neofašistai pradeda vadintis 
“antrąja katalikų partija”.

Katalikų balsavimų komitetų 
pirmininkas Lombardi pareiškė, 
kad referendumu siekiama vi- . 
siškai panaikinti neseniai seimo 
priimtąjį perskyrų įstatymą su 
pašaipa pastebėdamas, kad per
skyrų norintiesiems “bus galima : 
įvesti specialią sugyvenimo for
mą, tai yra valdišką “laikinos 
.santuokos” registraciją, pana- | 
šiai kaip būdavo konkubinatas 
senosios Romos teisėje. Prieš : 
tokį cinišką pasiūlymą Skyry
bų lyga paskelbė propagandos 
kampaniją.

Kaip lėtai sekasi naujajam 
-skyrybų Įstatymui, aiškėja iš | 
to, kad Romoje iš 5,000 skyry
boms gauti prašymų per 7 mė- , 
nesiūs teismai iki šiol spėjo iš- < 
spręsti dar tik apie vieną šimtą. Į

Ir nubrido Dievo ieškoti
Barzdotas ir plaukuotas jau 

nas vyras pirmadienio ryte pri 
ėjo prie Michigano ežero neto
li Oak St. ir paskelbė eisiąs 
Dievo ieškoti. Jis buxres ar 
girtas ar prisivalgęs narkoti
kų Pradėjęs bristi tolyn Į van
denį vyras pasinėrė apie 200 
pėdų nuo kranto. Vakar poli
cija ir ugniagesiai dar nebuvo 
radę jo lavono. \

Sausa vasara
Kaip skelbia Illinois univer

siteto oro biuras De Kalb, III., 
šių metų vasara šiauriniame 
Illinois yra gan sausa. Per pir 
mus šešis šių metų mėnesius 
kritulių buvo mažiau, negu 
bet kada per 90 metų, ši mė
nesi iškrito tik .94 colio lietaus, 
kada normaliai liepos mėn. 
turi iškristi virš 3 colių.

NAUJIENŲ PIKNIKAS 
rugpjūčio 15 diena 

BUČO SODE 
Willow Springs, III.

VL. BARONAS

PASTABOS VIRŠ IR - 
ANAPUS ATLANTO ..

(Kelionės įspūdžių pabiros)

5
Jie sutinką, kad karalienė dabar neatlie
ka tokių valdžios funkcijų kokios atiteko 
jos pirmtakams, bet ji vis dėlto yra.kara
lienė, ir tai yra tai: “... kas mus visus 
jungia... ”

Jie toliau išvedžiojo, kad panaikinus 
sostą, jie pasidarytų “palaida bala”, atsi
durtų labai greitai “demokratijoje”, kuri 
nelabai toli kryžiuotųsi su Amerikos “anar 
chija”, kuri neturinti jokių tradicijų, jo
kios politinės plotmės, ir jau dabar... net 
jokios karinės Įtakos, kai ne tik eiliniai, 
bet ir generolai, grįžę iš Vietnamo karo 
lauko, tampomi po teismus dėl “žmogžu
dysčių”. .. ar galima, esą, stebėtis, kad 
Vakarų Vokietijai pradėjus, vis daugiau 
Europos valstybių ieško kelių suartėti su 
Sovietų Rusija, nes nepasitikėjimas Ame
rikos politika auga diena po dienos ir nie
kas negalįs nuspėti, kada Amerika apsi
ribos vien tik savo teritorojų gynimu. Ji 
jau dabar nebesugeba apsaugoti savo žve
jų laivų Amerikas pakrančių aplinkoje 
nuo sovietinių satelitų jūrinio banditiz
mo? Dėl to esą, Britanija darė visus žy
gius, kad galėtų patekti Europos Bend- 
ron Rinkon garantuodama sau tinkamą 
vietą Jungtinėse Europos Valstybėse, ku

rioms vadovauti buvo labai pasišovęs Pran 
cūzijos prezidentas gen. De Gaulle. Jis la
bai priešinęsis Anglijos dalyvaxTmui J. 
Europos V-se. Jo Įpėdinis, dabartinis Pran 
cūzijos prezidentas Pompidou, dabar da
linai yra pašalinęs kliūtis Anglijos Įsijun
gimui Europos Bendrojon Rinkon, bet 
kiek tai liečia doleri jos piniginėje struk
tūroje — pasisakė labai neigiamai, agi
tuodamas nepasitikėti doleriu, kuris pri
klausąs nuo Amerikos vidaus politikos įvy
kių (atseit, nuo nedarbo, negrų riaušių, 
anti — Vietnamo demonstracijų ir t t.)

Taip bent stebint iš tolo, atrodo, lyg 
Europoje būtų daroma viskas, kad atsiri
bojus nuo bet kokios Amerikos Įtakos — 
ekonominės ir net karinės... Ta kryptimi 
x’yksmas eina nors ir labai pamažu. Gene
rolas De Gaulle, pats norėjo Jungtinei Eu
ropai vadovauti ir kaip minėjau dėl to, 
labai priešinosi Didžiosios Britanijos įsi
jungimui. ' > -

Tokios politinės nuotaikos Europoje' 
galima pastebėti bekalbant su paprastais 
žmonėmis, žinoma, gal visai kitaip atro
do diplomatų pasisakymai, pagal kuriuos 
Amerikos prestižas Europoje yra OK.

- įdomus patyrimas. Kai kalbi bet ku
rioje Europos valstybėje su paprastu žmo
gumi prie baro, viešbutyje, autobuse ar jo 
namuose, vaidindamas tikrą amerikietį —■. 
nepatirsi Ameriką užgauliojančių pastabų. 
Bet kai paaiškini, kad esi tik natūralizuo- 
tas Amerikos pilietis (taigi prigimties dva
sioje vis tiek dar europietis) tada atsidaro 
jų širdis ir pagyvėja kalba. Tau išskai

čiuoja Amerikos “griekus?,. kokiii tu čia 
gyvendamas nesi nei matęs nei girdėjęs... 
Ypač daug neapykantos Anglijos papras
tų žmonių pokalbiuose teko ^rdėti gen. 
Eisenhowerio- adresu — priekaištaujama 
jam ir kaip -karo .vadui ir kaip (vėliau) 
prezidentui-. Tuo nebuvau nustebintas, nes 
kiek, tai'liečia jį, kaip,karo vadą, Anglijo
je vargiai surasi knygą (anglo autoriaus), 
kurioje jis nebūtų kritikuojamas... Vis- 
tiek, ar tai būtų rašyta civilio istoriko, ar 
arti Eisenhowerio buvusio karo dalyvio... 
Lygiai? tas paLir kituose-Europos- kraštuose, 
kur paprastas Europos žmogus gen. Eisen- 
howeriui verčia visą kaltę ne tik dėl Pra
hos rr Berlyno; bet net už pusės Europos 
atidavimą rusams. Tokių samprotavimų, 
tokių pastabų išgirsti kalbant, būdamas 

•Europoje su eiliniu piliečiu, kuris, atrodo, 
labai susirūpinęs savo, kad ir nelabai iš
taiginga dabartimi, o dar daugiau — ne
tikra ateitimi.

Grįžtant prie viešnagės Londone, turiu 
prisiminti porą malonių momentų: susi
tikimą su senu pažįstamu iš Klaipėdos, bu
vusiu ten Lietuvių Sporto Klubo sunkio
sios atletikos treneriu Edvardu'Stoniu. Ma
žeikių žemaitis Edvardas Klaipėdoje buv’o 
gerai įsikūręs, \’edė vokiečių kilmės žmo
ną, kas ji sulaikė .nuo patekimo Į susovie- 
tintą Lietuvą. Bet... už tai turėjo priimti 
vokiečių pilietybę ir... pateko vokiečių 
kariuomenėn. Bet nelabai greitai. Jis vis 
sugebėjo išsisukti nuo mobilizacijos, o 
kai jau buvo mobilizuotas, tai vis dar ne

buvo siunčiamas frontan, sukinėjosi kaž
kur Rytprūsių kavalerijos kareivinėse 
(buvo mūsų kariuomenės 2 ulonų pulko 
pusk.). Atvažiuodavo gana dažnai atosto
gų Klaipėdon, kur gyveno žmona. Kiek
vieną kartą aplankydavo ir mane. Susitik
davome, padiskutuodavome Įvairius klau
simus, padarydami tokias išvadas, kurias 
nugirdę gestapininkai mudu abu, net su 
šeimomis, būtų išgarinę per artimiausio 
kaceto kaminą... ,

Edvardas iš profesijos buvo kirpėjas, 
vienas geriausių Klaipėdoje. Todėl su
prantama, kad nebuvo “apšviestas” po
litiniuose baruose. Bet vokiečiams užė
mus Klaipėdą, jam buvo uždrausta verstis 
savo amatu ir kirpykla buvo nusavinta, 
Įkurdinant joje vokietį. Gal tas mus ir su
artino: aš buvau pasidaręs “Staatenlos” 
(žmogumi be pilietybės ir darbo) po to, 
kai vokiečiai Lietuvos Generalinį Konsu
latą, kurio aš buvau sekretorius, perdavė 
rusams, gi Edvardas buvo “pakibęs ore” 
tarp savo pilietybės ir profesijos, kurių 
nei viena negalėjo naudotis... Vaikščio
davome nuo mūsų buv. 7*4o pėst pulko 
kareivinių per mišką iki Melneragčs ir mė
gindavome spręsti kas bus? *

Perspektyvos, ypačiai tuo laiku, kai 
Hitlerio armijos savo geležiniu puspadžiu 
mindžiojo visą Vakarų Europą ir didelę 
dalį Sovietinės Rusijos, buvo labai men
kos. Tačiau Edvardas vistiek nebuvo nu
stojęs vilties, kad bent mudu išliksime... 
Atsimenu, ką jis pasakė gavęs šaukimą 
stoti vokiečių kariuomenėn: ...“Vladai, 

Tu matysi mane dar trečioje uniformoje...” 
Pirmoji buvo Lietuvos kavaleristo — 

ulonų pulke. Antroji — vokiečių kavale
risto. Kokia bus trečioji — nei jis, nei aš 
negalėjome nustatyti, bet planus tai trečiai 
uniformai padarėme abu bendrai. Edvar
das buvo nusitatęs, kad vokiečių kariuo- 
menėS( uniformoje patekęs į fronto liniją, 
vistiek kuriame sektoriuje (išskyrus rusų 
frontą), bet kokia kaina pereisiąs Vaka
rų Sąjungininkų pusėn (kaip minėjau — 
jokiu būdu ne pas rusus).

Būdamas kurį laiką Lietuvos. Užsienių 
Reikalų Ministerijos tarnyboje (Lietuvos 
Generaliniame Konsulate Klaipėdoje), 
turėjau visus duomenis apie laisvajame 
pasaulyje likusią Lietuvos diplomatinę 
tarnybą. Surašiau ir Edvardui įdaviau vi
sus tos tarnybos man žinomus adresus, kad 
reikalui esent jis galėtų ten kreiptis. Ka
dangi jis nežinojo, kada jis bus įvilktas vo 
kiečio kario uniformon, ir dar daugiau_
kada bus išsiųstas frontan ir kurin, tą mū 
sų diplomatų adresų sąrašą jis nešiojosi su 
savimi visą laiką. Nesunku įsivaizduoti, 1 
kas būtų atsitikę su juo ir manimi, jei jį i 
būtų gestapo ar paprastas policininkas iš
kratęs ir jo kišenėje radęs tuos mūsų dip- g 
lomatų bei konsularinių atstovybių adre
sus Vakaruose. Kaip jau minėjau — tik
riausiai abu būtume “išrūkę” per arti
miausio kadeto kaminą... , '■ į

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį “Naujiena s”
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DR. ANNA BALIUKAS 
AjUŲ, AwSŲ, HOSIRS 

IR GERKL1S LiGOl 
e PRITAIKO ASINIUS 

lbs* W. 63rd STREET
Ofiso telef u P Respect 8-3229

R«zid. telefu WAlbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai, ryto, 

ouo 7 iki 9 vaJL vak. Treč. uždaryta.

twL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical BuildingL Tai. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-6012

lelefu PRospect 8-1717

DR. S. B1EZ1S
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ūktai antradlemai $ įj penktadieniais. 
ITečiad. ir sekmad. ofisas uždarytai 

Raxu 3241 WEST 66th PLACE ,
Phone: REpublie 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

UK. re ILK eKAXii 
•'rtrsk.iAri’ AimD suku&vk 

rttsi 7ist STREET
OtUts: HEmlock 4-S&49 

3W-2233
OFISO VALANDOS: 

ftrmadiemais ir keiviriaa. L—7 vaL, 
dtracL, pensUaieių nuo 1—o. tree, 

ir sesuo, cmai susitarus.

Ru. GI 8-0873

DR. W. M. E1S1N - HSINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kadzia Ava.. WA 5-2670

Valandos pagal susitariau. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-OUOl.

MARQUETTE FUNERAL HOME

Fotografija ^paimta iš New Yorko narkotikų vartojimo problemas 
nušviečiančios parodos. Narkotikai tampa valstybine Amerikos 

_________________________  problema.

REMOTE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“N A U J I EN O S E”

25 metai Maž. Li
Gyv^ję Mažosios 
kaltinimas Lietuv

Jau praėjo ketvirtadalis šimt
mečio, kai rusai okupavo Maž. 
Lietuva, išvarė krašto senuosius 
gyventojus, surusino lietuviškus 
bei vokiškus krašto vietovar
džius ir sritis apgyvendino ru
sais.. Dabar Lietuva yra iš pie
tų ir rytų rusų apsupta, paga
liau ir iš vakarų. Klaipėdos mie
ste jaučiama rusiškų gyventojų 
persvara.

Maž. Lietuvos sritis, kaip pa
sakoja atvykę tautiečiai iš Lie
tuvos, esanti labai apleista. Išti
si plotai dar šiandien peraugę 
usnimis ir žole. Pats Karaliau
čiaus miestas sudarąs nejaukų 
ir svetimą vaizdą. Dėl tos prie-

etavos okupacijai
Lietuvos lietuvių

os komunistams

dar būtų galima išlaikyti apie 
80 km. (tarp Nemerzatės ir Ni
dos) ilgumo lietuviškąjį pajūrį. 
Mat, nesant sienų, nors ir nema- 
sinis, rusų slinkimas iš Kara
liaučiaus srities į Klaipėdos kraš
tą ir miestą yra pastebimas ir 
jis kelia vietiniams lietuviams 
komunistams susirūpinimą.

1945 metais, kai tik vokiečiai 
turėjo pasitraukti iš Rytprūsių, 
lietuviškieji komunistai buvo 
perdaug užsiėmę savo pozicijų 
stabilizavimu, užuot domėjęsi 
svarbiais savo tautos reikalais. 
Turėdami tik menką politinį aki
ratį, jie didelių bei greitų ėjimų 
ir negalėjo pramatyti. Todėl ir

PLEASE
BE

CAREFUL-
Only you 

can prevent 
xrfest firiu!

GĖLININKAS
(PUTRAMENTAS)

T»i n icMiii u t uo arba liudesxo tilandoj^ 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY FL PETRO (PUTRAMENTAS)

5525 So. Mariem Avė. — 586^1220

I G U Ž A U S K Ų 1
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET
H . IH Telefonai! PR 8-0833 ir PR 80834 1
V im.nm ■ r, *   ........... .................—-Tn

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

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

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS;

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai. 
Treč. ir šeštad. uždaryta.

Ofiso teL: Portsmouth 7-6000
Razšd. tatefu GArden 3-7278

Ofiso tat: HE 4-1818 arba RE 7-9700
Razidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 7Tst STREET

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2' iki 8 v. p. P-; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

žasties net patys lietuviai ne
benori to krašto, nors Maskva jį 
ir dabar dar peršanti prisijungti. 
Taip, pvz., Chruščiovas - 1963 
metais siūlė Lietuvai, jei ir ne
prisijungti,- tai bent jau tvarky
ti Karaliaučiaus srities pramo
nę su daugiau kaip 47,000 darbi
ninkų ir tarnautojų. Bet ir to
kiuose siauruose komunistinės 
santvarkos ir kompetencijos rė
muose, Lietuvos komunistai ne
norėjo turėti reikalų su Maž. Lie
tuvos sritimis.

Atsidūrus rusų apsupime, be
lieka dėti visas pastangas, kad

Terkraustymai

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PL WAlbrook 5-8063

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.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
Telu FRontier 6-1882

Maž. Lėtu vos sritis buvo palikta 
jos likimui.

Gerai jausdami ir matydami 
galutinį Lietuvos apsupimą ru
sais, šiandien Lietuvos komu
nistai, kad ir neoficialiai, sklei
džia tokią teoriją: kad išvengus 
lietuvių tautos praskiedimo ru
sais, ji buvusi priversta laikytis 
kompaktinėje masėje ir niekur 
nesikelti- Tokius tvirtinimus — 
pasiteisinimus girdime dažnai, 
kai tenka susieiti ir išsikalbėti 
su žymesniais lietuviais komu
nistais.

Tokie aiškinimai bematant iš
šaukia kitus klausimus. Visų 
pirma, jėi rusai skiedžia ar skie
dė lietuvių tautą, tai tas turėjo 
būti ir anksčiau žinoma. Ne
jaugi Lietuvos-komunistų parti
jos vadai to nežinojo? Padėti 
užmesti" savo tautai svetimųjų 
dominaciją, tai tikrai didelis 
politinis negudrumas, ypač šiuo 
metu, kai visos pasaulio tautos 
stengiasi !nusiversti svetimųjų 
jungo.

Kitas klausimas: jei rusai 
“skiedė” lietuvių tautą išveži
mais, tai ko tylėjo ir nepakėlė 
prieš tai balsą Lietuvos komu
nistai? Pvz., juk ir Maž. Lietu
vos žmonės buvo lietuviai. Dau
gelis iš jų nepaklausė nacių pro
pagandos ir pasiliko krašte. 0 
ir daugelis krašto vokiečių net 
savo pavardes sulietuvino ir no
rėjo būti lojaliais piliečiais. O 
vistiek jų likimas buvo beveik 
vienodas — gyvuliniai vagonai

ir Sibiras.
Lietuvos Pajūris

— Kongo Demokratinės Res
publikos ambasadoriaus ir po
nios Pierre lieka kvietimu, Lie
tuvos atstovas ir p. O. Kajec- 
kienė š. m. birželio 30 d. daly
vavo priėmime, rengtame Kon
go vienuoliktosios nepriklauso
mybės sukakties proga.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

KAZIMIERA BELOUSKIS
Gyveno Dayton, Ohio. Anksčiau gyveno Brighton Park apylinkei©

Mirė liepos 19 d., 1971 m., 3 vai. ryto, sulaukusi 78 metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Alsėdžių miesto. Amerikoje išgyveno 60 metu
_ Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Fred Kondrotas, 3 anūkai— 
Fred Jr., Frances ir Kathy, sesuo Anastasia Ruikas, sesers dukterys
— Olga ir Berrice ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas trečiadienį, 7 vai. vakaro Povilo Ridiko 
koplyčioje, 3351 South Halsted St.
- . - * - - -2 A • . . _

Laidotuvės. Įvyks penktadienį ,liepos 23 d. iš koplyčios 9 vali ryto 
bus atlydėta i Nekalto Prasidėjimo Panelės Sv. parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės- sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Lietuvių Tautines kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. .

Nuliūdę: sūnus, anūkai, sesuo, giminės.

Laidotuvių Direktorius Povilas Ridikas. Tel. YArds 7-1911.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MA&N0M3 VIETA
REpublie 7-8600' REpublie 7-8601

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
nuimittmBintinnumiiiniiiHMiiHiiiutimiiMMiiHHmnMMUHmMiimiiiuinnuitinniimnniniimwi

'■ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: Į

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

" ’ Tel.: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Ofiso telef.: 77-6-2880 
Naujas rez. telef-: 448-5545

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 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tek WA 5-3099

ir ~

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš ’WOPA.
1490 kil. A. M.

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

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

CHICAGO. ILL. 60629 .

GRADINSKAS
VĖSINTUVAI ' ! 
KIEKVIENAM ’ ! 

NAMUI, NORS IR SENAM
2512 W» 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮ!. 
S_________________________________

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tai.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiai 
ir pęnlrt 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.
FOREST FIRES HURT 

OUR FOREST FRIENDSDR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef/ HEmlodc 4-2123 
Reiid. tehK~ Glbson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsibepia. tai telef- GI 8-6195

p. Šileikis, o. p.
ORTHOREDAS-PROTEZISTAS

’ Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojomsr 

k (Arch Supports) ir L L

Our "riLJUfe bas 00 defers* 
against tbe careless use of Ere.

So please foDcr Smokey’s ABCs: 
Al^aya bold matches till cold. 
Be sore to dsovn all campfires, 

stir the ashes, and dro^a 
tbeta atain. Crash all 

atnokes dead oct.

Please! Only T2S. cm 
prevent forest fires

2850 West 63rd St., Chromo, III. 60629
PRotP^t 6-5084

ŽVAIGŽDĖMS 
SCENOSE ■

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 dot 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 dot

DIAGNOZĖ, 3 veiksmų komedija iš 
lietuvių gyvenimo Amerikoje. 15C 
psl., kaina JLOO 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

. ' BALTRUS MAŽULIS-
Gyveno 4720' So. Marshfield Ave.

Mirė liepos 19 d., 1971 m. 5:30 vai. popiet, sulaukęs 66 metų am
žiaus. Gimė Lietuvoje, kilo iš Raseinių apskrities, žilaičių kaimo.

Amerikoje išgyveno 22 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: sūnus Stasys Mažulis, marti Dalia, 

anūkas — Algimantas ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Lietuvoje liko seserys ir brolis.
Priklausė Tauragės klubui.
Kūnas pašarvotas Lack (Lackawicz) koplyčioje, 2424 W. 69th St.
Laidotuvės ivyks ketvirtadieni, liepos 22 d. iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėtas į Šv. Panelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Lietuvių Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: sūnus, marti, anūkas, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213.

GEORGE JAKSCHT
Gyveno 7025 So. Campbell Ave.

Mirė 1971 m. liepos 18 dieną. 3:25 vai. popiet Gimęs Lietuvoje.
Paliko nuliūdę: žmona AugustaL 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. , ‘

Priklausė Lietuviu Ev. Liuteronų Vynį klubui.
Antradienį 2 vai popiet kūnas bus pašarvotas Petkaus Marquet

te koplyčioje,’2533 W. 71st St. .
Lankymo laikas nuo 2 iki 10 vai. antradieni ir nuo 10 v. lyto 

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 kuriu bus lydimas i 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, pieninės.

Laidotuvių Direktorius A. Petkus.^Tel. 476-2345
HWtff—--ĮT-r—R'      

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS UIENĄ 
IR NAKTj 

★ 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

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

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

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

GEORGE F. RUDAIINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YAras 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublie 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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Jūratė Jakstytė, II-jo Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso Komiteto sekretorė

— Balys Vosylius išvažiavo 
į atostogų. Jis griš tiktai apie, e 
Į rugpjūčio 15 dieną. Tada pa- 
j ruoš naują Skautijos numerį.

— / Union Pier Naujienų pik 
niką — vakaronę galima nuva 
žinoti geležinkeliu, autobusais 

j ir automobiliais. Geriausia 
įvažiuoti 12-tuoju keliu, kuris 
nuves į miestelio vidurį. Yra 
pakankamai vietos mašinoms 

‘pastatyti.
— Ed. Montvidas ir Gary 

! Statkus dalyvavo Marquette 
parko lagūnų valymo darbuo
se, kuriuos organizavo apylin
kės piliečių organizacijos. Jos 
dabar kreips dėmesį į parkų 
teršėjus. Daroma žygiai, kad 
parke būtų įrengti dviračiams 
takai.

CHULIGANAI IR BANDITAI PARKUOSE
Neseniai buvo rašyta apie 

Čikagos parkų distrikto pirmi
ninko Daniel Shannon pastan
gas sumažinti parkuose krimi
nalą.
i Jau ir mūsų (Marquette) 
parkas, iki šiol buvęs kiek šva
resnis, tokio rūpesčio reikalin
gas. Įvairūs užpuolimai padaž
nėjo. Lankytojų sumažėjo.

Paprastai kaltinami juodžiai, 
įvairūs plaukuočiąi ir kitokį 
atklydėliai. Bet ar tik jie — 
tie svetimieji — kalti?

Kalbėjau parke su ponia V. 
Pasakojo apie vieno vyresnio 
amžiaus lietuvio sumušimą ir 
apiplėšimą. Sako, trys plaukuo- 
čiai pradėjo žygį žodžiais:

— Griebkim šitą — bus ne-

- -- --

1971 m. liepos 24 dieną

Naujieniečių
" ” PIKNIKAS - VAKARONĖ
Įvyks Union Pier, Michigan — Čekų salėje.

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

i Kviečiame visus lietuvius dalyvauti 
ruošiamoje linksmoje vakaronėje.

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME INSURED
LOANS SAVINGS

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

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

SIUNTINIAI I LIETUVĄ ’
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI. i

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai CertifikataL

V. V A L A N T I N A S 
........  I ■ . . ....... ■ .1 — -I ...... f

i” * "■ l,M———i
MOVING — Apdraustas perkraustymas

Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 
įrankiai Ilgų metų patyrimas.

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

lL - _ —- - _ -.. - ________ —

tuščias ...
Ir tai tarė ne hotentotiškai 

ar bušmeniškai, bet paprastai 
lietuviškai . . .

Kitas atsitikimas: prie lietu
viškai kalbančių kortuotojų 
ir šachmatininkų stalų po 
trumpo ginčo antausis — ir 
guli kruvinas žmogus be sąmo
nės. Tokį (be sąmonės) patys 
“karžygiai**'' ir iš parko išvežė 
kažkur.

Trečias — vaikšto “didvy
ris” parke su šuniuku ir svars
čiu kišenėje. Sako, vogė ten, 
plėšė ten, iš bažnyčios nešęs 
200 dolerių ir t. t.

Net Jaunimo centre, jau už
daresnėje vietoje, ir tai daužo 
langus ir dar šachmatininkams 
-intelektualams, kaip jie patys 
mėgsta pasididžiuoti. Arba vėl 
užpuolime ramaus piliečio da
lyvauja . . . Nesakykit, kad 
koks bušmenas.

Liūdna ir gėda, bet taip.
Paprastai ir greit apkaltinam 

policiją — nesaugo, neprižiūri, 
nekovoja su chuliganizmu. Bet 
ar mes jai padedam? Ar apie 
visus, sakysim, kad ir čia pami
nėtus įvykius buvo pranešta 
policijai, valkatos - chuliganai 
pasmerkti viešai, spaudoje? 
Ne. Dar slepiam, juk jie savi, 
lietuviai, negražu. Tai kaip ir 
policija padės?

Taip ir važiuojam į pakalnę, 
vienas kitą pagirdami, paglos- 
tydami. O Niujorke žinomo vi
suomenininko ir garsaus gydy
tojo suhipėjęs sūnus iškilmin
gą vietinio aktyvo balių “šlaks- 
to” iš balkono . . .

Reikėtų ir patiems daugiau 
padėti policijai sudrausti chu
liganus (nors ir saviškius), kie
čiau kovoti su alkoholizmu ir 
gembleriavimu ypač viešose 
vietose, parkuose.

O dabar jau net šachmati
ninkai iš pinigų lošia ir vėliau 
daužosi. Juk tai tikra pasaulio 
pabaiga.

A. Baltušis

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

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

—_____  —— ■r  ------- -  uiįįįi

NAUJIENOS,
1739 Sc. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
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— McKinley parke, 2021 W. 
35th St., atidaryta miesto vie
šoji biblioteka. Joje yra 14,000 
knygų. Apylinkės gyventojai 
yra kviečiami nemokamai ja 
naudotis.

— Mike Navickas ir Jim Ma- 
rosas žaidžia Ashburn parko 
apylinkės Monarchs beisbolo 
komandoje. Ta komnada iš 15 
sužaistų rungtynių laimėjo 14 
ir tik vienas rungtynes pralai
mėjo.

— Evergreen Plazos ir Ford
City prekybos centruose yra EXPERIENCED LAUNDRESS 
įrengti žvėrynai. Juose yra ne-j GENERAL HOUSE WORK.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

INSURANCE GIRL 
Experienced — Matured 

CRANE SAVINGS & 
LOAN ASSOC. 

2555 W. 47th ST. 
LA 3-1083

REIKALINGA MOTERIS 
prižiūrėti vyresnio amžiaus moterį ir 
būti su ja 5 dienas savaitėje dukte
riai dirbant. Skambinkite 

tel. 783-3505 po 7 vai. vak.

t
1

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MENESLNLAIS IŠSIMOKEJIMA12

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Virginia 7-7747
pikti žvėreliai, kad vaikai ga
lėtų su jais pažaisti.

— Little Village Kiwanis klu 
bas, apimantis Chicagos va
karų apylinkes, išdirbo planus, 
pagal kuriuos vykdys kovą su 
narkotikais. Klubo darbuose 
aktyviai -reiškiasi Adolfas Ba- 
liūnas — Metropolitan banko 
viceprezidentas, Kazimieras Ok 
sas — Mutuąl Federal Taupy
mo ir Skolinimo b-vės vykd. 
viceprezidentas ir Vincas Ka
činskas — pramonininkas.

— Komp. Kazio Banačio tri
jų veiksmų opera “Jūratė ir 
Kastytis” yra baigiama spaus 
dinti Idr. Mykolo Morkūno 
spaustuvėje.

— Mok. A. Kuolienė, Toron
to, Ont. Canada, dirbanti vie
tos lituanistinėje mokykloje, 
yra pakviesta Mokytojų Studi
jų savaitės vadovo pavaduoto
ja-

— Kazys Sragauskas šaulių 
Kultūros Savaitėje Dainavos 
stovykloje buvo surengęs jo 
paties darytų nuotraukų paro
dėlę. Jis yra šaulys ir daug 
dirba šaulių organizacijai, 
ypač užfiksuodamas įvairius 
šaulių gyveninio įvykius nuo
traukomis. Jo gyvenamoji vie 
ta yra Detroitas.

— L. Šaulių S-ga ir vėl padi
dėjo. Įsteigta Simo Kudirkos 
šaulių kuopa New Yorke. Val
dybą sudaro — pirm. Antanas 
Reventas, vi^epirm. Vaclovas 
Butkys, 2 yicepirm. Zigmas 
Dičpinigaitis, sviet. ir kult. — 
Julius Kumpikas, ižd. Kazys 
Barčauskas, šaud. Jurgis Sir- 
gėdas ir sekr. Adelė Poderienė.

— Peticijų formą, protes
tuojant prieš “papigintų” val
dinių namų statybą 12 warde, 
galima gauti pas Brighton Par
ko Namų Savininkų dr-jos pir
mininką, 4436 So. Washtenaw 
Ave., Chicago, Ill.

Gynėsi nuo vagiu
Vienas vyras prie savo na

mų visada pasodindavo gėlių 
ar daržovių. Jam vis nesisek
davo, pernai kažkas išvogė jo 
agurkus. Todėl šiais metais jis 
visą ruožą žemės prie namų 
apsodino nuodingais vijokliais 
— poison ivy.

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

7100 NORTH & 3200 WEST.

SH 3-7217

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

- TIME 
LUTHERAN KINDERGARTEN 

TEACHER
To start September 1st 

For interview Phone 
331-6030, 798-0814 or 532-2171

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

BAR & RESTAURANT 
Located in hotel, fully equipped. 

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

CALL
922-2586

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ RAUDAT 

10% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421
6200 So. WESTERN AVE.

IlŠ CHICAGOS IRI 
APYLINKIŲ |

♦

Vasaros Vaiką Aikštelė
Jau aštuntą vasarą Marquet

te Parko miškelyje veikia 
Onos vardo lietuviška vaikų 
aikštelė. Suvedę ar atvežę čio 
nai vaikučius, .<mamytės pen-| 
kias klienas savaitėje nuo 10 
vai. ryto iki 2 vai. dienos yra 
laisvos savo reikalus netrukdo 
mai atlikti.

' Vaikučiai nuo kelerių net 
iki 7 t— 9 metukų turi gryną 
arą ir, bendraudami savitar- 
pyje, išmoksta draugiško bei 
mandagaus elgesio; lietuviškų 
dainelių, žaidimų ir jiems pri
taikytų darbelių.

Kaip šių laikų medicinos 
mokslas nurodo, tiktai meilė
je auginamas vaikas geriau 
tarpsta tiek kūniškai, tiek dva 
siniai. Motinos, kai jos savo 
vaikus maitina, prieš kiekvie
ną pamaitinimą turi kūdikį 
pamyluoti, (paglostyti, pri
glausti, tada kūdikis geriau 
maitinasi bei sveikesnis auga.

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
SAVININKAS Marquette Parke par
duoda mūrini 2 butų, 5 ir 6 kamb., 
namą. Du atskiri pečiai šildymui. 
Dviem mašinoms garažas. Skambinti 
925-5615.

18 APARTMENTS 4 story brick. 
Fully leased. Stoves, refrigerators, 
janitor service. Income $29,000. 
Asking $150,000. Marquette Park 

vicinity. Call 586-1614.

A. & L INSURANCE A REALTY
A. LAURAITIS 

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei
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DAŽAU NAMUS

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

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

krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

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

2. Vanda Franltfenė. Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psL, $1,80.

4. Stasė Vanagaitė • Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščiu, kaip 
oasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvu žemėje. I^bai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1.00.
6. R. Spalis, GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI. Apysaka jaunimui ir 

senimui. Dail. A. Trinkūno viršelis ir iliustracijos. Išleido Dr. Vydūno Fon
das, 528 psl. Kaina 4 doL

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir Žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psl., $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
Įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk
lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. 60608.

Iš to seka, kad ir vaikų auk 
lėtojai su meile vaikui gali 
daugiau atsiekti. Minimoje 
vaikų aikštelėje kaip tik ir dir 
ba tokios dvi mokytojos: Gra 
silija Meiluvienė ir p. Memė- 
nienė. Vaikų aikštelės globėja 
ir vadovė taip pat parodo daug 
jautraus supratimo vaikams ir 
deda pastangas, kad vasaros 
metu atitrūkę nuo gatvių, vai
kai naudingiau praleistų laiką.

Tuo tarpu aikštelę lanko 23 
vaikai. Galėtų būti ir daugiau. 
Vaikus aikštelėn Įrašyti gali
ma kasdien (be šeštadienio ir 
sekmadienio) nuo lo iki 2 vai. 
dienos ten pat parke prie Cali
fornia gatvės, priešais šv. Kry 
žiaus ligoninę. O. Algminienė

Penki tigrai
Lincoln Parko zoologijos $o 

de tigrė atsivedė penkis tig
riukus, kurių vienas gimė ne
gyvas. Normaliai tigrai teturi 
du - tris tigriukus, todėl šis 
gimdymas laikomas nepapras
tu. Tigrės vardas — “Baby”, 
5 meti) amžiaus. Naujagimiams 
vardai dar neparinkti.

Iš VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus.
Pilna apdrauda.

L RUDIS TeL CL 4-1050

BUTU NUOMAVIMAS 
SAVININKAMS NEMOKAMAI 
Namų pardavimas, pirkimas. 

Įvairūs draudimai.

BUD’S REAL ESTATE 
BALYS BUDRAITIS 

4307 So. Kedxie, Chicago 
TEU — 254-5551 

1339 Stat® 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

— Lietuvos atstovas J. Ra
jeckas 1971 m. birželio 20-21 d. 
buvojo- Bostone, kur Lietuvos 
Diplomatinės ir Konsularinės 
Tarnybos vardu atsisveikino ir 
dalyvavo a. a. Lietuvos Garbės 
Konsulo, A. O. šalnos, laidotu
vėse.

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. Patogiu vie
ta, rami gatvė, arti parko. $18,950.

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

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

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

5 BUTU GELSVAS MŪRAS — 2x5, 
2x3 ir 1x4 kamb.. virš S7.000 pajamų, 
du blokai nuo parko. $47,000.

1% AUKOTO 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 neuzprašo — $33 500.

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

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

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

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

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

MAISTO KTLAUTOVt ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI Ir biznio patalpa Mar
okiete Parke.^

VALGYKLA sn namu ir visais įren
gimais. Judri vieta.

.ŠMATTTS REALTY
275* WEST 43 STREET

’*** Ct 4-2390

6 BUTU MŪRINIS, gerame stovyje, 
nlatus sklypas, geros pajamos. 54 ir 
Damen apvlinkėi. — $38.000.

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

1® BULU, mūras, alum, langai. šS. 
*azu. Gražus pastatas.. Apylinkė 
S2-ra ir Talmaa. TJk $79.500.

1% AURW0 12 metų mūrinis, ši
lima ga>5, centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsvs. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklvnas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. $37.500.

2P0- 5 5WMVIS. Nauja šilima ga
zu. aluminijaus langai, 2 automobiliu 
garažas, Marquette Parke. Tik 
$28W.

NERIS REAL ESTATE
3*0S vWST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

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

SAVININKAS PARDUODA 
12 butų moderniai įrengtą mūrini na
rna 5 metu. Skalbimo mašinos ir 
džiovintuvai. Šaldytuvai, oro vėsin
tuvai. virimui Dėčiai. 15 masinu vie
ta. Daug visokių patogumų. Š24 000 
pajamų metams. Kaina S176.000. 

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Ramontaj

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus H 
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
rir-condltioning J naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

. HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609 
TEL.: VT 7-3447

K. J R I H G I S 
CALIFORNIA SUPER 2ERY1CB 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEU VI 7-7327


