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irPEKINAS. — Kinijos premjeras priėmė' grupę Amerikos
Kanados studentų .ir su jais kalbėjosi apie 4 valandas. Tie studen- 

•' tai priklauso “Committee of Concerned Asian Scholars”. Prem-
- jeras Chou En Lai paaiškino, kad visiškas Amerikos pasitraukimas 

iš Indokinijos yra svarbiausia geresnių Amerikos-Kinijos san-
- " tykių sąlyga. Premjeras pabrėžė, kad negana pasitraukti tik iš 
-‘■ Vietnamo. Amerikos bazės ir kariuomenė turi išvykti iš Kam- 
- bodijos, Laoso, Tailandijos ir kitų šalių.

Tuo pareiškimu Kinija pabrė
žė, kad santykių gerinimas su 

-■'y‘ Amerika nebus vykdomas kitų 
Azijos šalių sąskaiton, ypač š. 
Vietnamo sąskaitom

Premjeras Chou En Lai pridė
jo, kad Amerikos viešoji opini
ja daugiau nori baigti karą Viet
name, negu nori gerų santykių 
su Kinija, nes amerikiečiams 

'nusibodęs tas purvinas karas ir 
jie nenorį daugiau aukoti savo 
sūnų. Todėl Amerikos vyriau
sybė turinti pirma išspręsti In
dokinijos klausimą, ir šitaip da
rydama ji patenkins ne tik In
dokinijos žmones, bet ir savo 
piliečius.

Vietnamo karas esanti tik vie
na kliūčių geriems Kinijos-Ame- 
rikos santykiams. Kita yra Ame 
rikos įsipareigojimai Taivanui, 
jos kariuomenės laikymas Pietų 
Korėjoje ir jos bandymas atgai
vinti japonų militarizmą. Ame
rika turinti pripažinti, kad Ki
nijos Liaudies Respublika yra 
vienintelė Tegali kinų tautos vy
riausybė. Formoza esanti Ki- 

w^Įjos provinciją^ Kinija nęįot.
Teruos kitų kišimosi'į Kinijos" 
vidaus reikalus. Jei Jungtinėse 
Tautose bus kalbama apie “dvi 
Kini j as”, mes nepasidarysime 

.. nariai, — pareiškė Kinijos prem- 
. ■jeras, .

Spėliojama, kad ateityje gali 
būti atgaivinti Amerikos ir Ki- 

- ’ nijos pasitarimai Varšuvoje. Pa
skutiniuose žygiuose rasti bend
rą kalbą daug tarpininkavo Pa
kistanas ir Rumunija, tačiau 
ateityje Kini jos-Amerikos san
tykiai bus, greičiausiai, tvarko
mi per Kanadą, kur atidaryta 
Kinijos ambasada.' Kinų amba
sadorius Huang. dalyvavo pasi
tarimuose su Kissingeriu Peki
ne, Jis ir ateityje suvaidins ne
mažą vaidmenį plečiant kontak- 
tus tarp Amerikos ir Kinijos.

Komunistai Mekonge

SAIGONAS. — Nors Mekon- 
go žemupyje, Pietų Vietnamo 
komunistų karinė veikla nėra 

/ aktyvi, amerikiečiai pareigūnai 
susirūpinę, kad amerikiečSams 

^ 'pasitraukus, komunistai leng
vai gali išvystyti naują karinę ak 
ei ją prieš Saigono valdžią, šiais 
metais Viet Congo kareiviai už
ėmė 69 valdžios kariuomenės, 
šaulių ir kaimų gynybos fortus. 
Kai kurie buvo užimti vietiniams 
gynėjams bendradarbiaujant su 
komunistais, kuriems fortų var- 

• tai buvo palikti atidaryti.

Kai kur komunistai užima 
gynėjų pozicijas be kovos, sar
gybai miegant. Viet Congo slap
ti agėntai, amerikiečių pareigū
nų tvirtinimu, dažnai įeina į kai
mų ir miestelių tarybas, rinki
mų komisijas ir Užima kitas pa
reigas. Manoma, kad Viet Congo 
vadai užima pozicijas, kurios 
bus reikalingos, kai pasitrauks 
Amerikos kareiviai.

15 VISO PASAULIO

WASHINGTONAS. — Ame
rikos negrų vadai kritikuoja vi
ceprezidentą Agnew už jo pa
reiškimą, kad Amerikos negrai 
per daug skundžiasi, kritikuoja, 
nepozityviai elgiasi. Jis pavyz
džiu statė Kenijos ir Kongo va
dus. Kun. Abernathy atrėžė, kad 
daugiausia Amerikoje viskuo 
skundžiasi pats Agnew. Di
džiausia konstruktyvų žygį Ame
rikos negrai galį atlikti: žiūrėti 
ir stengtis, kad Agnew nebebū
tų daugiau viceprezidentu. Ne
grų vadas kongrese Mitchell pa
klausė: “Ar girdamas Kenijos 
prezidentą Kenyattą, kuris ank
sčiau vadovavo kruvinam Alau 
Mau sukilimui Kenijoje, Agnew 
nori netiesioginiai raginti Ame
rikos negrus, kad ir jie grieb
tųsi Mau Mau taktikos.

PARRIS ISLAND. — Marinų 
teismas nubaudė naujokų ap
mokymo seržantą 100 doL bauda 
ir pašalino jį iš pareigų, nes 39 

ti ligoninėje dėl seržanto sun
kių gimnastikos pratimų, ku
riuose daug kas susižalojo inks
tus.

HAIFA. — Vienas izraelitas 
gavo 3 mėn. kalėjimo už nelega
lų Libano sienos perėjimą žy
das susipyko su žmona ir nuta
rė pabėgti į Libaną, sakydamas, 
kad geriau gyventi tarp arabų, 
negu su tokia žmona. Jis buvo 
sulaikytas pasienyje.

WASHINGTONAS. — Ala- 
bamos gubernatorius Wallace, 
kalbėdamas apie santykius su 
Kinija, pareiškė, kad sunku ti
kėti, kad Kinija atsisakytų pa
saulinės revoliucijos ir opiumo 
pardavinėjimo. Kinija nenorin
ti taikos. Jo nuomone, Nixono 
kelionė į Kiniją siekia atitrauk
ti amerikiečių mintis nuo inflia
cijos, nedarbo ir aukštų mokes
čiu.

FRANKFURTAS. — Vokie
čių naftos tanklaivis užsidegė ir 
beplaukdamas uoste uždegė dar 
tris laivus. Septyni asmenys, jų 
tarpe keturi vaikai, žuvo lieps
nose.

Senatas nesustabdė 
bombos bandymo
WASHINGTONAS. — Grupė 

senatorių bandė sustabdyti bran
duolinio užtaiso bandymą, ku
ris, kaip tvirtina gynybos depar
tamentas, yra būtinas norint pa
gaminti gynybos raketą Safe
guard, kuri medžioja priešo ra
ketas. Senatas atmetė Aliaskos 
ir Havajų sentatorių pasiūlymą 
bandymus atidėti. Balsavimas 
buvo 57-37.

Senatoriai skundėsi, kad pen
kių megatonų užtaiso sprogdini
mas Aliaskoje gali sukelti van
denyne dideles bangas ar sukel
ti žemės drebėjimus. Užtaisas 
bus sprogdinamas vienos mylios 
gylyje.

SEMIS'" 
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Pavergtu tautu protesto žygis Chicagos 
kurtuose yra įrašyti rusu komunistu kėslą

Chicagos lietuviai protestuodami žygiuoja su plakatais, 
Foto M. Nagio

PLANUOTAI ARABU FEDERACIJAI
KAIRAS. — Sudane įvykęs perversmas sudavė smūgį planuo

tai keturių valstybių federacijai: Egipto, Sirijos, Libijos ir Suda
no. Naujoji valdžia, vadovaujama trijų anksčiau iš valdžios iš
mestų karininkų, pasisakė prieš tą federaciją.' Tie trys ir buvo 
dėl to išmesti, kad nenorėjo federacijos, kuriai pritarė dabar pa
šalintas Nimeiry. Sakoma, kad jis nepabėgo į Egiptą, kaip vakar 
buvo pranešta, bet buvo suimtas prezidentūros rūmuose, kartu 
su kitais buvusios valdžios nariais.

Sudano komunistai visada' 
priešinosi Egipto socializmui, 
kurį Sudane bandė įdiegti nuver
stas prezidentas Nimeiry. Egip
tą valdanti arabų socialistų uni
ja nepripažįsta marksistinės 
klasių kovos ir rėmia savo vei- 
klą“klasių santarve”, todėl ara
bų komunistų partijoms tie so
cialistai nepakeliui. Sudane pir
mąją po sukilimo dieną buvo 
išardyta socialistu unija ir jos 
organizacijos'jaunimui ir mote- 
nms.

.Įdomu, kad nauju Sudano pre
zidentu paskelbtas pulk. Babakr 
al Nur Osman jau nuo liepos 7 d. 
gydosi Londono ligoninėje. Jis 
pareiškė spaudai, kad pervers
mas Sudane buvo pradėtas pla
nuoti nuo vasario mėn., kada pa
aiškėjo, kad prezidentas Nimei
ry nesiskaito su kitais revoliu
cinės tarybos nariais ir planuo
ja federaciją su Egiptą Libija 
ir Siriją Osman paneigė, kad 
valdžioje esą karininkai yra ko
munistai. Jie esą tik simpati- 
kai. . « . ' ,

Nauja valdžia Sudane pažadė
jo pietiečiams didesnes autono
mines teises. Sudane yra daug 
negrų, krikščionių gyventojų, 
kurie veda kovas prieš arabų, 
musulmonų valdžią. Civilinis 
karas vyksta jau 15 metų. Da
bartinė valdžia planuojanti duo
ti negrams daugiau teisių kraš
to valdyme.

Naujas žygis 
Kambodijoje

SAIGONAS. — Apie 10,000 
P. Vietnamo kareivių Kambodi
joje, apie 20 mylių nuo P. Viet
namo sienos, pradėjo naują 
ofenzyvą prieš komunistus. Jos 
tikslas esąs užtikrinti, kad ko
munistai netrukdytų ateinan
tiems rinkimams. Rugpiūčio 
mėn. vietnamiečiai renka parla
mentą, o spalio mėn. — prezi
dentą.

Ofenzyvai vadovauja genero
las Van Minh, kuris savo žinio
je turi ir kelis šimtus šarvuo
čių. Jo dalinius remia Amerikos 
lėktuvai ir helikopteriai.

Sovietai teberemia 
Kinijos priėmimą
MASKVA, i— Sovietų “Izves- 

rija” paskelįČ memorandumą, 
kurį užsienio reikalą ministeris 
Gromyko pasiuntė Jungtinių 
Tautų sekretoriui, čia išdėsty
ta visa Sovietų Sąjungos užsie
nio politika.

Svarbesni punktai yra šie: so
vietai ir toliau reikalaują kad 
Kinija būtų priimta Į Jungtines 
Tautas, o taip pat, šiaurės Ko
rėja ir Rytinė Vokietija. Sovie
tai priešingi naujos Ženevos kon
ferencijos šaukimui. Vidurinių
jų Rytų konfliktas turi būti 
sprendžiamas remiantis JT re
zoliucija iš 1967 m. Ji reikalau
ja Izraelio pasitraukti iš visų 
arabų žemių. Indokinijos kon
fliktas turi būti sprendžiamas 
pagal septynis taikos plano 
punktus, pasiūlytus Vietnamo 
komunistu.

Užsienio stebėtojus daugiau
sia domina Gromyko reikalavi
mas priimti Kiniją į JT. Nors 
laiško data skelbiama — liepos 
13 d., dar prieš Kissingerio vi
zitą Pekine, spėjama, kad so
vietai dabar paskelbė tą laišką 
norėdami pasakyti Kinijai, kad 
Maskvos politika Kinijos atžvil
giu nėra pasikeitusi, nors Kini
ja ir planuoja priimti Amerikos 
prezidentą.

“Tass” agentūra paskelbė Ha
nojaus komunistų laikraščio 
straipsnį, kuris puola Washing- 
toną už bandymus suskaldyti so
cialistinę stovyklą ir vieną jos 
dalį piudyti prieš kitą.

LONDONAS. — Teismas nu
baudė 60 metų metodistų pasto
rių 36 dol. bauda už tai, kad 
jis uždėjo merginai ranką ant 
sėdynės. Kunigas aiškinosi ne
galėjęs susivaldyti pamatęs gra
žią merginą su labai trumpu si
jonėliu.

LONDONAS. — Psichiatrijos 
profesorius Gibbens pareiškė, 
kad nusikaltėliui pataisyti nie
kas neturi tiek įtakos, kiek — 
gera žmona.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
> Maskvos propaganda vis 

nesiliauja įrodinėti, kad masinės 
žudynės prie Katyno buvo nacių 
darbas. Ten buvo išžudyta tūks
tančiai lenkų karininkų. Amerr 
kos kongresas ištyrė klausimą 
ir nustatė, kad skerdynes atliko 
sovietai. Dabar Tel Avive Abra
ham Vidra, 64 metų buvusios 
Lenkijos žydas, paskelbė laik
raštyje, kad sovietų kareiviai iš
žudė Katyne lenkus. Jis pats 
kalbėjęs su visa buvusių rusų 
kareivių, kurie jam pasakoję 
apie savo dalyvavimą Katyno 
skerdynėse.

0 Dar 1955 m. buvo priimta 
kongreso rezoliucija, . pareiš- 
kiaiiti, kad Amerika gins For
ui ozos salą, jei ją kas pultu. Va
kar senato užsienio reikalų ko
mitetas pasisakė už šios rezoliu
cijos atšaukimą. Komitetui va
dovauja sen. Fulbrightas.

+ Londone prasidėjo 4 dienų 
parlamento debatai dėl įstojimo 
į Europos rinką. Nemažai įta
kingų darbo partijos narių ne
pritaria partijos vado Wilsono 
užimtai prieš įstojimą į rinką 
linijai.

+ Vokietijoje, netoli Šveica
rijos sienos nuo bėgių nuėjo 
traukinys, užmušta 40 ir sužeis
ta 60 asmenų.

Sicilijoje prie Amerikos 
konsulato motociklistas nume
tė bombą. Apvažiavęs aplink 
bloką, jis sugrįžo ir numetė 
prieš Ameriką nukreiptų lape
lių. Policijai nepavyko jo su
gautu

♦ Bobby Fischer laimėjo iš 
eilės 6-tą partiją prieš Bent Lar- 
seną. Dabar jis loš su Petrosian- 
Korsnoj varžybų nugalėtoju, ku
ris dar neaiškus, nes visas par
tijas abu sulošė lygiomis. Po to 
nugalėtojas loš su čempionu Bo
ris Spaskiu.

Astronautas Jamas B. Irwin liepos 
U d. pradės su dviem kitais astronau

tais kelionf į mėnuli.

KATRAS. — Paskutinis Jordano karaliaus Husseino žygis 
prieš nepaklusnius palestiniečius partizanus, iššaukė kituose arabų 
kraštuose pyktį. IJbija pareikalavo tuoj šaukti arabų vadų kon
ferenciją apt arti, kokių priemonių griebtis prieš Jordano karalių. 
Libijai pritarė Kuwaitas ir Libanas. Sirijoje vyksta pasitarimai, 
į kuriuos savo asmeninį atstovą pasiuntė ir Egipto prezidentas 
Sadat. Jis tariasi su Sirijos prezidentu Hafez Assad. Saudi Ara
bija irgi atsiuntė į Siriją savo užsienių reikalų ministerį Omar 
Sakkat, tačiau, galvojama, kad jo atsiuntimas bus naudingas 
nuosaikumui išlaikyti, nes Saudi Arabija yra draugiškai nusi
teikusi Jordanui. .T ;

Maskvoj sulaikė 
Čikagos reporterį 
MASKVA. — Slapta sovietų 

žvalgyba buvo suėmusi Maskvo
je-“Chicagos Tribune” Maskvos 
korespondentą James Yuenger, 
tačiau jį tą pačią dieną paleido. 
Jis buvo suimtas, kad Maskvoje 
susitiko sovietų žydą. Jiedu, su
sitarė susitikti telefonu, tačiau 
kada tik žydas priėjo prie ko
respondento, iš visų pusių tuoj 
prišoko civiliai apsirengę vyrai 
ir abu atskirais automobiliais 
nusivežė į milicijos nuovadą 
Yuenger tvirtina, jog šis inci
dentas dar kartą parodo, kad už
sienio korespondentų telefoni
niai pasikalbėjimai yra sekami.

Suimtas korespondentas parei
kalavo civilių pasakyti, kas ir 
už ką jį sulaikė. Vyrai atsakė, 
kad jie — miliciją o suėmimo 
priežastys esančios nesvarbios. 
Milicijos nuovadoje korespon
dentą suėmęs vyras, parodė de- 
žūruojahčiam savo'raxidoiia ko?-' 
telę. Kaip žinoma, raudonos 
identifikacijos kortelės yra ne
šiojamos KGB slaptos milicijos.

Yengeriui bebūnant milicijo
je, pro jį pravedė į kitą tardymo 
kambarį ir tą žydą, su kuriuo 
jis bandė pasimatyti, jo prašo
mas. Korespondentas greit buvo 
paleistas. Jį suėmęs KGB val
dininkas palydėjęs jį į gatvę pa
sakė: “Tu esi neblogas vyras, 
tačiau tas žydas yra kriminalis
tas, su juo daugiau nesusitik”. 
Vėliau patirtą kad žydas irgi 
buvo paleistas.

J. Boley laiškas 
apie Baltijos šalis
NEW YORKAS. — Sekmadie

nio “New York Times” turi laiš
ką, kuriame Joseph Boley dėko
ja redakcijai už birželio 21 d. 
vedamąjį apie Baltijos kraštų 
pavergimą. Toliau Boley sako, 
kad nors visas pasaulis mato 
tą okupaciją, bet per 31 m. nė 
vieno karto Amerikos delegatas 
Jungtinėse Tautose nereikalavo, 
kai okupacinės jėgos būtų iš
gabentos. ši garsiai kalbanti ty
la pasaulio forume tarsi rodo, 
kad Amerika pilnai pritaria ru
sų intencijoms išnaikinti tris se
nas, kultūringas Baltijos tautas.

(Juozas Bolevičius-Boley yra 
Amerikoje gimęs lietuvis akto
rius, vaidinąs amerikiečių sce
noje ir priklausąs Equity uni
jai. Paskutiniu laiku jis pasiro
dė “The Great White Hope” pa
statyme, kuris buvo Čikagoje. 
New Yorke jis vaidino Algirdo 
Lansbergio angliškame pastaty
me “Five Posts in the Market 
Place).

♦ JAV vyriausybė siūlo pra
plėsti vaistų ir maisto agentū
rą į platesnę visų vartotojų pre
kių priežiūros įstaigą.

Izraelio didžiausia stiprybė 
glūdi arabų nevieningume. Ara
bai užsiėmę tarpusavio ginčais 
ir kovom. Egipte nepavykęs per
versmas sumažino vyriausybės 
galias. Maroko sąmokslas supy
kino .Maroką su Libija. Sudane 
įvykęs perversmas atšaldė Su
dano ryšius su Egiptu. Socialis
tinės arabų valdžios nesutaria 
su monarchijomis. Visais tais 
nesutarimais džiaugiasi Izraelis.

Damasko radijas paskelbė vy
riausybės pareiškimą, kuriame 
Sirijos valdžia žada imtis bet ku
rių priemonių padėti palestinie
čiams partizanams. Sirija kalti
na Jordaną, kad jo kariuomenė 
apšaudė Sirijos miestus ir kai
mus pasienyje. Jordanas tvirti
na, kad ginkluoti vyrai iš Siri
jos peržengė Jordano sieną ir ap
šaudė kariuomenės pozicijas 
Ramthos apylinkėse. Be to, par
tizanai pagrobė du ūkininkus ir 
sužeidė du kitus civilius.

Sirijoje šiuo metu esą apie 
5,000 palestiniečių, kurie pabė
go iš Jordano, Jų štabas yra De- 
ros'mieste, kurį apšaudė jorda- 
niečiai.

New Yorke arabai surengė de
monstracijas prieš karalių Hus
seins'. Policija suėmė lO asme- 
nų, kurie bandė įsibrauti į Jor
dano atstovybę prie Jungtinių 
Tautų. Demonstracijos daly
viai, jauni studentai, lygino Hu- 
šseiną su Izraelio gynybos mi- 
nisteriu Dayanu. Jų abiejų kari
katūros buvo gatvėje suplėšy
tos.

Savo konkurentą 
C 

vadina melagiu
SAIGONAS___Rinkimų kam

panija Pietų Vietname prasidė
jo visai rimtai. Prez. Thieu, ku
ris vėl kandidatuoja, pavadino 
generolą Minh, savo numatomą 
konkurentą, “bailiu ir melagiu”, 
nes Minh tvirtino, kad Thieu 
bando panaudoti savo įtaką ir 
galią paveikti rinkimų įstaigas 
ir valdininkus.

Gen. Minh ne kartą skundėsi, 
kad Thieu yra lengviau vesti rin
kimų kampaniją, nes jo rankose 
spauda, radijas ir valdininkai. 
Thieu dabar atkirto, kad jis ne
žada sukčiauti ir kviečia užsie
nio stebėtojus važinėti, kur jie 
nori, po visą Pietų Vietnamą 
prižiūrėti balsavimo eigos.

COLOMBO. — Ceylono prem
jerė Bandaranaike pareiškė par
lamente, kad paskutinis kairiųjų 
sukilimas Ceylone atnešė 1,200 
žmonių aukų, įskaitant policiją 
ir kariuomenę. Kalėjimuose lai
koma 14,000 žmonių. Jų išlaiky
mas daug kainuoja ir kalinių 
bylos yra peržiūrimos specia
lios teisininkų komisijos, kuri 
jau rekomendavo paleisti 2,500 
žmonių.



BUCO SODE

H A y J o
• Kas trokšta pasiekti kažką

turi apriboti save. O kuris nori 
visko, tai iš tikrųjų nieko neno
ri ir nieko nepasieks. G. Hėgelis

Kartą tarė Lietuvos šaulių 
Sąjungos įkūrėjas Vladas Pūt- 
vis Šiuos prasmingus žodžius: 
“Ne vien ginklu ginsi tėvynę...” 
Laisvoje Lietuvoje labiau buvo 
tikima ginklo jėga, tad visomis 
įmanomomis priemonėmis buvo 
stengtasi gerais moderniais gin-

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

Minint Dariaus ir Girėno 38 
metų sukaktį nuo jų skridimo į 

Lietuvą liepos 18 dieną, Pitts-

pagirtinas šauliškas 
uolumas

kuri, jiems žuvus, liko liepsnoti 
savo tautai bei išryškino mūsų 
tautos genijus visam pasauliui.

Mums lieka vienas troškimas, 
— kad visa mūsų tauta taptų tuo 
lėktuvu, kuris nugali visas kliū
tis, žiaurumus ir kuris neša vi
są tauta į amžiną garbę...

Darius ir Girėnas, mūsų spar
nuotieji didvyriai, kartų kar
tom kalbės skelbdami:

Palaiminti tie, kurie savo gy
venimą skiria savo -tėvynei. Pa
laiminti tie, kurie savo širdį ir 
pareigą skiria savo tautai. Pa
laiminti tie, kurie savo darbais 
lieka gyvi žmonijai.

Hot Springs, Arkansas — įs
teigta šaulių grandis. Pirm. Ka
rolis Cicėnas, Kazys Grybaus
kas ir š. Kezys. Steigėjas — 
Vladas Mingėla, Spaudos infor
macijos vadovas.

Toronte Jūros šauliai organi
zuojasi. Vadovauja tam darbui 
Vladas Rukša.

Organizuojama Jūros šaulių 
kuopa Hamiltone. Tais darbais 
rūpinasi šaulys Povilas Kano-
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Štai LšST Jono Vanagaičio 
šaulių kuopa Bostone, labai uo
liai savo narių remiama, auga 
ne tik darbais, bet ir narių kie
kiu. ši kuopa leidžia savo vei
klos informacini biuletenį. 1971 
m. liepos 1 d. išpausdintas *Tri- 
mituko” Nr. 3/9. Šiame biule
teny be daugelio darbų iŠkelti- 
nas šis:

“1970 m. rudenį mūsų kuo
pa paskelbė naujų narių vajų. 
Visiems nariams buvo išduoti 
pareiškimų blankai įstoti Šaulių 
Sąjungom Tuo turėjo pasirū
pinti, t. y. rasti bent vieną nau
ją tinkamą šaulį. Per tą laiką 
gauta daug naujų narių, prade
dant jaunuoliais ir baigiant jau 
Lietuvoje buvusiais šauliais. 
Daugiausia-tuo pasirūpino š. Bi
rutė šakienienė ir š. Ctasys Ur
bonas”.

Mūsų nemirtingųjų, sparnuo
tų didvyrių Dariaus ir Girėno 
prieš 38 m. atliktas žygis pasta
tė juos šalia to laiko viso pasau
lio garsiųjų vyrų, o Lietuvai jie 
atnešė neapsakomos vertės pa
tarnavimą, nes visas pasaulis tu
rėjo progos išgirsti apie mūsų 
tautos sūnų dvasios didybę, ku
rią parodė kilnaširdtžiai, nepa
prastos drąsos ir patvarumo 
karžygiai. Tą garbę mūsų tau
tai jie pirko didžiausia kaina, 
paaukodami savo gyvybę. Jei 
savo gyvybę žmogus aukoja kam 
nors, tai reiškia, kad jis tam rei
kalui neturi meilės ribų. Darius 
ir Girėnas pamokė mus visiems 
laikams, kaip savo tautą reikia 
mylėti!

Mes galime sudėti daug mi
lijonų, bet jais nenupirksime tos 
garbės, kurią suteikė Darius ir 
Girėnas, aukodami save taip rei
kalingam žygiui. Taigi šių ga
lingųjų arų lizdai, kuriuos am
žiais minės mūsų tautos žmonės, 
buvo jų gimtasis kraštas. To
dėl jie tapo tautos giesme, dai
na, ir niekuomet neužbaigta po
ema ar simfonija...

Kas gi jie buvo ? Jie buvo mū
sų kaimo šiaudinės pastogės vai
kai. Jie perėjo plačią vargo jū
rą, jie pažino kas yra alkis, kas 
gyvenime kova už būvį. Nežiū
rint, kur-jie keliavo, ką jie darė, 
savo širdyse jie nešiojo tą didį
jį prisakymą; “Viskas Tau, Jau
noji Lietuva”.

Jie neieškojo sau naudos, 6 
atliko tik aukštąją pareigą, pri
dėdami prie pareigos visą savo 
turtą, širdį ir neribotą meilę 
gimtajai žemei... Jie pakyla virš 
žiauraus ir klastingo Atlanto, 
kad jį nugalėti. Su jais drauge 
lekia-visų lietuvių širdys ir troš
kimai. Lietuvoje visa tauta lau-

niujorkiečiams šau-

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

Birželio 12-25 d. t Bostone, 
Home Savings Banko patalpose, 
šaulių rūpesčiu ir pastangomis 
buvo suruošta skoningai apdoro
ta ir vertingais eksponatais pa
dabinta lietuvių tautodailės pa
rodėlė. Daugiausia buvo pavaiz
duoti — Lietuvos kryžiai, ko
plytstulpiai, rūpintojėliai. Taip 
pat buvo išstatyta nemažai ori
ginalių kryžių nuotraukų, šioje 
parodoje buvo atstovaujami 20 
medžio drožybos menininkų, bū
tent Motuzas, Kunčinas, Kon
čius ir kitų vertingų kūrinių 
autoriai — menininkai. Parodai 
nebijojo paskolinti daugybę ver
tingų meno deimančiukų mūsų 
mylimas prelatas Pranas Jūras. 
Jis pasitikėjo šauliais ir visus 
tuos meno lobius kuriam laikui 
buvo išėmęs iš savo globojamo 
Kultūrinio lietuvių archyvo. -

'Pissbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

Nors palūžo jų sparnai, nors 
jų lūpos nutilo ir nusinešė di
džiosios tragedijos paslaptį am
žinybėn, bet jie liko pasakiški 
istoriški didvyriai bei tiltas vi
siems keliaujantiems prie didžio

• ..................... :-------------

Čikagietis leidyklos direktorius David

ninkė apvaldžiusi knygos turinį, 
labai vaizdžiai jį perteikė klau
sytojams. Knygos (I ir H t.) 
turėtų būti išverstos anglų kal- 
bon ir paskelbtos anglo-saksų pa
sauliui. 6. Kun. Vikt. Kriščhi- 
nevičius skaitė paskaitą: “Lie
tuvos katalikų bažnyčia ir kova 
dėl laisvės ir lietuvių kalbos”. 
7. Penktadienį Jūros šaulių die
na. Jurgio Baublio mokslinė pa
skaita: “Lietuvos žemės reljefas 
ledynams slenkant”. Paskaita 
buvo pailiustruota 10 metų bė
gyje agr. J. Baublio sukurtu rel
jefiniu žemėlapiu. 8. Karolis Mil- 
kovaitis'skaitė itin didelio dė
mesio sukėlusią klausytojuose 
paskaitą — Klaipėdos kraštas 
ir jūros reikšmė Lietuvos eko
nomikai. 9. Vytautas Alantas 
— Lietuvos rašytojai ir rašti-

yra galingesnė už mirtį.
Darius ir Girėnas išvyko iš 

Lietuvos kaimo vaikais, o grįžo 
į savo žemę legendanais didvy
riais, kurių žygis padarė am
žiams nemirtingus jų vardus... 
Laimingi tėvai, kurie išauklėjo 
tokius vaikus, laiminga tauta, 
kuri susilaukė tokių sūnų, -ku
rių darbus įrašo visi savo širdy-

Niujorke suorganizuota ir jau 
veikia nauja šaulių kuopa. 1971 
m. birželio 19 d. - organizacinis 
susirinkimas patvirtino šios su
dėties Niujorko šaulių kuopos 
valdybą: pirm. Antanas Reven- 
tas, I vicep. Vaclovas Butkys, II 
vicep. Zigmas Dičpinigaitis, švie
timo ir kultūros vadovas Julius 
Kumpikas, ižd. Kazys Barčiaus- 
kas, sporto ir šaudymo vadovas 
— instruktorius Jurgis Sirge- 
das ir sekr. Adelė Poderienė. 
Šiuo metu jau įsirašė į kuopą 33 
nariai. Tačiau tai tik pradžia. 
Jau yra sumanymas įsteigti Niu
jorko šaulių chorą.

Valio, 
liams!

Tikrai

kia didvyrių... Du narsūs lakū
nai nežino, kad j ie skrenda į pa
slaptingąjį didvyrių karaliją...

Vos kėlios valandos iki tikslo, 
iki jų gyvenimo galo ir mūsų 
tautai didžiojo triumfo. Bet pa
ilsta jų galingojo likimo spar
nai ir įvyksta baisioji tragedija, 
kuri giliai paliečia visą pasaulį, 
o ypatingai lietuvių‘tautą.

Kiekvieno didvyrio galas yra 
išsižadėjimas gyvenimo 
tis. Dariaus ir Girėno žygis da
vė negęstamos tėvynės meilės 
pavyzdį kartų kartoms ir patvir-

6211 So. Western, PR 8-5875 
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais uždaryta. X

to, buvo šioje savaitėje dalyva
vusiųjų šaulių gydytoju.

šioje Ideologinėje - Kultūrinė
je savaitėje, pirmomis dienomis, 
dalyvavo per šimtą šaulių, o sa
vaitgalyje; šaulių moterų dieno
je, birželio 17 d.; penktadienį, 
birželio 18 d

ja — Eteratūra. Paskaita buvo 
įdomi ir naudinga. Buvo daug 
paklausimų, į kuriuos prelegen
tas maloniai atsakė. 10. Stud., 
jaunasis Robertas Selenis, sa
vo paskaitoje, gal daugiau re
ferate, palietė laiko perspekty
voje imigracinį lietuvių jauni
mą. Tema — Senosios ir da
bartinės kartų lietuviškas jau
nimas. R. Selenis daug žadan
tis jaunuolis studentas. Pri
klauso bent dešimčiai organiza
cijų, pažadino lietuviškajai veik
lai jaunimą. Daugeliui organi
zacijų, pirmininkauja. Rašo laik- 
raščiams ir per lietuvių radijo 
valandas skaito paskaitas (dau
giausia anglų kalba). 11. Dr. 
Kaz. Pautienis, kar. Juozapavi
čiaus, Cleveland© šaulių kuopos 
pirmininkas, savo paskaitoje lie
tė rūkymo kenksmingą įprotį: 
— Rūkymo įprotis iššaukia vėžį.
Vis nauji ir nauji šaulių daliniai

Cleveland© šaulių kuopai įs
teigti buvo daromi žygiai 1970 
m. Tačiau tebuVo įsteigta 1971 
m. sausio mėn. rKuopa pavadin
ta kar. Juozapavičiaus vardu. 
Steigėjas Dr. Kazys Pautienius, 
jis ir pirmininkas.

Montrealy, Kanadoj, įsteigta 
Jūros šaulių kuopa, jai duotas 
“Neringos” vardas. Pirm. Juo
zas žavys.

St. Catharinės naujai įsteig
tas dalinys: pirm. Adolfas'šeti-

Nuo
1914 metu

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION -

ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS $0632 

PHONE: 2S4-M7I

‘ Kas tik turi gera skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVĘ PREKYBOS NAMAI 
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk.

Jau išėjo seniai laukta
* Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS ;.
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

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 

čeki ar Money orderį tokiu adresu:

REMSITE TUOS BIZNIERIUS
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

Jūros šaulių die
noje; Šeštadienį, birželio 19 d., 
Jaunimo šaulių dienoje ir Jo
niniu lauže apeigose turėjome 
virš dvejų šimtų penkiasdešim
ties dalyvių.

Šioj Ideoioginėj-Kultūrinėj sa
vaitėj daug ko išmokome, pasigi
linome šauliškoj ideologijoj ir 
šaudyboje. Daug naujų žinių 
sužinojome. Be to, pasitaikė vi
są savaitę, kaip niekad tuo pa
čiu metu, saulėtas ir šiltas oras, 
o prie Spyglio ežerėlio vėsumos 
šauEai turėjo daug džiaugsmo 
besimaudydami. O tuo tarpu me
džių, laukinių žiedų ir žolės pa
kvipusiame ore—saulė žeme rie- 
dinėjo.

Iš vien skaitytų paskaitų te- 
susidaro savo nuomonę skaity
tojas apie Ideologinės-Kultūrinės 
savaitės naudingumą šauliams.

Paskaitininkai ir paskaitos: .
1. Teis. Vincas šarka — Ben

dradarbiavimas su kraštu: pas
kaita ir simpoziumas ; 2. Mjr. 
Kazimieras Daugvydas — Šau
liai nupriklausomybės karo ko
vose; 3. gen. št. pulk. Jonas še
petys — šaulių Sąjunga trem
tyje ir jos, kaip buvusios gink
luotos organizacijos Lietuvoje 
uždaviniai ateičiai ir dabartinė
je laisvės kovoje; 4. Vladas Min
gėla — Amerikos lietuvių para
ma 1919—1921 m. šaulių Sąjun
gai; 5. “šaulė Tremtyje” red. š. 
Stefa Kaunelienė pristatė so
vietinio Sibiro kalinės ir kanki
nės 'Stefos Rūkienės knygą 
“Grįžimas į laisvę”. Apžvalgi-

į važiuoja ne automobiliu, bet paveiksle ma 
onėmis.

LšST c. v. Spaudos ir infor
macijos vadovo rūpesčiu įsteigė 
Spaudos ir Informacijos fondą. 
Fondas auga ir didėja. Iš to fon
do pirmą kartą šaulių istorijoj 
buvo apdovanoti pasižymėję šau- 
liškoje spaudoje ir veikloje šau
liai laikraštininkai: I premija 
gavo š. Kunigunda 'Kddatienė, 
II premija gavo š. Vladas Min
gėla ir HI premija š. Algirdas 
Budreckas. Kiekvienas gavo 
atitinkamą meniškai paruoštą 
ir išspausdintą-pažymėjimą ir 
čekį: I pr. 100 dolerių, H pr. 75 
dolerius ir III. pr. 50 dolerių.

Tokie apdovanojimai vyks 
kasmet vieną kartą, čia mini
mų apdovanojimų komisiją su
darė: pirm. Karolis Milkovaifis, 
sekr. Petras Petrušaitis ir narys 
Stepas Jakubickas.

kaip tuos ginklus pavartoti, gi
nant Tėvynę nuo priešų.

štai šiais laikais, kad neteko
me savo žemės, savo valdžios, 
savo laisvos ir nepriklausomos 
Lietuvos, ir kada mūsų daugu
ma atsidūrėme tūkstančius my
lių nuo mūsų žemės Amerikos ir 
kituose kontinentuose, naujai at- 
steigtoji LšST prisiminė Vlado 
Pūtvio mūsų vedamajai laisvės 
kovai labai tinkamą šūkį: “Ne 
vien ginklu ginsi Tėvynę”...

Taip, šiuo metu kovojame jau 
nebe su šautuvais, bet idėji
niais, moraliniais ginklais, ku
rie, pasirodo, yra galingesni net 
ir už branduolinius ginklus. At- 
steigtoji šaulių Sąjunga ne tik 
nenumirė, kaip daugelis šališ
kosios idėjos priešų pranašavo, 
bet priešingai — ėmė augti, kle
stėti, daugėti skaičiumi ir švie
siais kultūriniais darbais. Jau 
daugelis Amerikos ir Kanados 
Eetuviškų kolonijų — miestų 
nebegali išsiversti be šaulių pa
ramos : ir šauliai visur prisideda.

Gema vis naujos ir naujos 
kuopos Kanadoje ir Amerikoje. 
Neseniai man teko rašyti apie 
□evelando kuopos steigimą, o 
šiandien ši kuopa, vadovauja
ma dr. Pautieniaus, išaugo iki 
šimto šaulių. Jos pirmininkas 
atstovavo kar. Juozapavičiaus 
kuopai 1971 m. birželio 13-20 
d. Dainavoje LŠST c. v. sureng
toje H-j e Ideologinėje-Kultūri
nėje (Savaitėje. Dr. Pautienis’ 
skaitė dvi įdomias paskaitas, be
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WINNIPEG, MAN.
Kanados kariuomenės majoro R. V. Paukštaičio kalba

Vasario 21 d. (sekmai), tuo
jau po pamaldų, šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos salėje KLB 
Winnipeg© apylinkės valdyba 
gražiai paminėjo Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo sukak
tį. r ' .

Visiems buvo džiugu, kad Šiais 
metais į minėjimą atsilankė žy
miai didesnis žmonių skaičius, 
negu bet kada anksčiau, o be to 
tenka nudžiugti, kad šiais me
tais, bene tik senimą, pralenkė 
mūsų jaunoji kartu, kuri beveik 
ir visą programą pati išpildė.

Kadangi minėjimo vyriausiu 
kalbėtoju buvo majoras R. V. 
Paukštaitis, taip pat iš jaunes
niosios kartos, tad pirmiausia no
riu, mielus skaitytojus, giliau 
supažindinti su jo praeitimi.

Majoras R. V. Paukštaitis gi
mė 1936 metais dar nepriklau
somoje Lietuvoje, iš kur išvyko 
tik baigęs II-jį pradžios mokyk
los skyrių. ,

1948 metais iš Vokietijos su 
tėvais atvyko Kanadon, baigęs 
Vokietijoje stovyklinės lietuvių 
gimnazijos trečią klasę.

Kanadoje pradėjo mokytis ka
riško paruošimo kursą D’Arcy 
McGee aukštesniojoje mokyklo
je ir čia buvo tos mokyklos ka
detų korpo komanduojantis ka
rininkas (Officer cadet).

Toliau baigia trijų metų re
guliarios kariuomenės rezervo 
(Granadier Guards) kursą, kur 
pakeliamas į corporate laipsnį. 
Pilnai pasirodęs tinkamų kari
nei tarnybai, 1954 metais pri
imamas į Royal Military College, 
Kingstone, Ont. čia jis studija
vo inžineriją, kur per keturius 
metus akademinių studijų kar
tu atlikinėjo ir praktiką įvai
riuose kariuomenės daliniuose. 
Taip pat jis baigė ir Queen’s 
universitetą (Kingstone) B A 
(general) laipsniu.

Eidamas karinius mokslus Ka
nados armijoje, majoras R. V. 
Paukštaitis reiškėsi ne tik kaip 
kanadietis, bet ir lietuvis. Jis 
niekada neišsijungė iš lietuviš
kos veiklos ir iki šiol nekeitė sa
vo pavardės, nors gal kai kam 
ir atrodo, kad tai gali pakenkti 
jo karinei karjerai.
- Jis su atsidėjimu seka lietu
višką spaudą ir interesuojasi lie
tuviška veikla.

. Kanados kariuomenės majo

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, 
2. YEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

T«upymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

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

ras R. V. Paukštaitis, kuris 
Kvebeko mieste ėjo karinės apy
gardos ryšių dalies viršininko 
pareigas, šiais metais perkeltas 
į Winnipegą, kur bus atsakin
gas už Kanados kariuomenės ry
šininkų parengimą.

Majoras R. V. Paukštaitis yra 
tech. NL redaktoriaus ir admi
nistratoriaus Pr. Paukštaičio sū
nus. Yra vedęs ir į Winnipegą 
atsivežė žmona ir tris sūnus 
kaip ąžuolus.

Winnipegieciai lietuviai linki 
geros kloties naujoje vietovėje, 
o taip pat ir toliau nepamiršti 
lietuviškos veiklos.

Kadangi pats minėjimas ap
rašytas atskirai, tad dabar tik 
paduodama majoro R. V. Paukš
taičio pasakyta kalba ištisai.
Majoro R. V. Paukštaičio kalba

KLB-nės Winnipego Apylin
kės V-bos p-kas V. Januška, ati
daręs minėjimą, pakvietė aukš
čiau minėtą prelegentą pasakyti 
kalbą. Maj. Paukštaitis pradė
jo:

“Gerbiamieji Winnipego lie
tuviai! Prieš 53 metus, Vasario 
16-tą dieną, susirinkusi Lietu
vos Taryba paskelbė Lietuvos ne
priklausomybę.

Dvidešimt dviejų metų laiko
tarpyje Lietuvos valstybė, nors 
ir pergyvendama tarptautinius 
ir vidujinius sunkumus, sava
rankiškai tvarkė savo reika
lus ir per gana trumpą laiką iš
ugdė, stiprų tautiškumo jaus
mą lietuvių tarpe. Kaip 1918 
metų Europos politinis konflik
tas klostėsi Lietuvos naudai, taip 
1940 metų konfliktas nuskynė 
nepriklausomybės žiedą. Lietu
va atsidūrė rusų dominuojan
čioje Sovietų Sąjungos sferoje.

Šiandien mes minime tą mūsų 
tautai ypatingą nepriklausomy
bės paskelbimo įvykį. Kai nepri
klausomoje Lietuvoje ši diena 
galėjo būti linksmybės diena, iš
eivijoje ji yra susimąstymo die
na. Dėl to šiandien mano inten
cija yra ne pramoginiai senti
mentus paskatinti, bet apie mū
sų išeivijoje ateities, klausimą 
pamąstyti.

Išeivijoje atsidūrę lietuviai 
sudaro nemažą potencialią jėgą, 
kuri galėtų prisidėti prie lietu
vių tautos likimo nustatymo. Iki 
kokio taško mūsų įtaka bus ir

Moderniuose pastatuose vis dažniau sutinkami aukšti prieškamba
riai, kaip čia netoli O'Hare aerodromo Čikagoje esančiame Regen
cy Hyat House. "Lobby" tame viešbutyje yra 10 aukštu. Svečiai iš 

savo balkonu gali matyti kas dedasi apačioje.

kaip ilgai ji išsilaikys, dalinai 
priklausys nuo mūsų sugebėjimo 
tęsti vieningą kultūrinę veiklą 
išeivijoje. Pagrindinė problema, 
su kuria tenka susidurti tai, man 
atrodo, yra lietuvybės jausmo iš
laikymas jaunesnėse kartose. 
Perdavimas tėvų idealų-vaikams 
yra bendra vakarų pasaulio pro
blema. Tarp lietuvių išeivių ta 
problema dar kritiškesnė. Vie
na, tai ateivių individualinės 
laisvės siekimas buvo pasken
dęs valstybinės laisvės siekimo 
ideojlogijoje. šiaurės Ameriko
je, gal dėl ilgesnės demokratinės 
tradicijos ir mažesnės iš užsie
nio grėsmės valstybei, individo 
laisvės ideologija lengvai užė
mė pirmą vietą.

Kanados lietuvių jaunimas pil
nai šiaurės Amerikos procese 
veikia, šitame procese žmogus 
veda susidūrimą su apsupančia 
aplinką. Natūraliai, jis mėgina 
savo įtaką turėti'į aplinkos su
kūrimą, tuo pačiu aplinka jį 

spaudžia prie jos prisitaikyti. Iš 
šito trynimosi kuriasi kultūri
niai gyvenimo bruožai, morali
niai principai ir individualinės 

vertybės. Mūsų senimas, subren
dęs nepriklausomoje Lietuvoje, 
pripratęs daugiau prie šeimyni
nės negu tolimesnės aplinkumos 
įtakos, užaugintas daugiau su
varžytuose socialiniuose rėmuo
se, atvykęs į neprigimtos kalbos 
kraštą, randasi šito proceso pa
kraštyje. Be to, kad jaunas žmo
gus yra daugiau į idealizmą, o 
senas į konservativizmą pakry
pęs, tai yra žmogaus gyvenimo 
realybė. Nusikaltimas yra tada, 
kai nėra dedama pastangų vie
nas. kitą suprasti ir tą realybę 
priimti. Kompromisas kai kam 
atrodo nusivertinimo žodis. Ma
no nuomonė, tai vienas iš svar
biausių kultūrinio išsilaikymo 
principų.

Kad tarp senesniųjų ir jau
nesniųjų kartų išaugo izoliaci
nės susisiekimo sienos, daugu
mui aišku. Kad be efektyvios ko
munikacijos tarp senimo ir jau
nimo negalima išlaikyti nors ir 
lėkščiausio Lietuvos intereso, 
reikia prileisti. Kad be dabarti
nės jaunos kartos jėgų bet koks 
prisidėjimas prie Lietuvos lais
vės atstatymo prapuls ateinan
čių 20-ties metų laikotarpyje, 
yra gyvenimiška realybė. 0 kaip 
greit 20 metų praėjo nuo pir
mųjų pokarinių metų ateivių at
vykimo i Kanadą.

Kita mūsų problema, tai dar 
ir dabar pasireiškiantis politinis 
susiskaldymas išeivijoje. Kad 
mes esame individai ir skiria
mės politiniais, religiniais ir ki
tais palinkimais yra juk norma
lu. Bet koks užsimojimas per
taisyti visus ant vieno kurpa- 
liaus būtų totalizmo ypatybė. 
Bet, man atrodo, kad ir dauge
lis bereikalingai save užsidaro 
siauros pasaulėžiūros rėmuose 
ir reiškia neapykanta tiems, ku
rie yra kitaip įsitikinę.

Esant tokiai mažai saujelei 
žmonių, kaip lietuviai Kanadoje, 
vienas kito netoleravimas, kul
tūrinio išsilaikymo prasme, bū
tų mirtina prabanga. Kadangi 
išeivijoj gali būti tik siauras po
litikų uždavinys, tai išvada per
šasi, kad išeivijoje mūsų senų 
partijų koalicija yra vienintelė 
logiška išeitis.

Vienas iš mūsų jaunimą erzi
nančių ydų, — tai veidmainiš
kumas principų pritaikyme. Mes 
turime tendenciją sau vienus, 
kitiem kitus principus piršti. 
Pvz., trokšdami savo tautai lai
svės, mes kartais ignoruojame 
kitų tautybių panašius troški
mus. Kai mums tinka, mes lai
kome gimimo vietą kaip tauty
bės nustatymo būdą; bet iš už
sienyje gimusių lietuvių tikimės 
Lietuvos tautai pilnos ištikimy
bės. Vienu momentu kalbame 
apie žmogaus laisvės pirmumą, o 
apsisukę taikome totalinius pan
čius tiems, kurių veiksmai 
mums nepatinka.

Kalbant apie Lietuvos išlais
vinimą, ar visuomet turime ome-. 
nyje kuriems gyventojams to 
stovio ieškome — mums išeivi
joje ar dabartinėje Lietuvoje 
gyvenantiems? Ar nebūtų iro
niška,-jei tie, kurie išeivijoje bū
dami projektuoja laisvos Lietu
vos charakterį, neturėtų inten
cijos niekad savo patogaus Ifc- 
do šiaurės Amerikoje nepalik
ti? Jeigu pripažįstame, kad tik
tai tas formulavimas gali būti 
rimtas, kuris turi omeny dabar 
Lietuvoje gyvenančius lietuvius, 
kaip galima apsiriboti nuo kul
tūrinio kontakto su jais? -

Kartais girdisi pasisakymai, 
kurie duoda įspūdį, kad mes, iš
eivijoje gyvenantieji, turim dvi
gubas teises. Viena, kaip Kana
dos piliečiai, turim pilnas teises 
Kanados valstybės gyvenime. 
Kita, kaip emigrantai būk tai 
galime atsitraukti nuo Kanados 
piliečio įsipareigojimų, nes mes 
turime didesnę misiją susijusią 
su Lietuvos klausimu. Tokia li
nija iš moralinės ir teisinės pu
sės yra nepriimtina. Kaip Ka
nados piliečiai ir Lietuvos emi
grantai mes turime ypatingą in
teresą Lietuvos klausime. Mūsų 
moralinė užduotis yra šitą klau
simą nagrinėti ir per Kanados 
valdžią, ar kitais legaliais bū
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dais jį iškelti. Rasti simpatijos i 
tarpe kanadiečių Lietuvos klau-1 
simui, mūsų pozicija turi būti I 
moraliniai teisi. Prieiti prie įta-1 
kingos visuomenės, kurią mes Į 
galėtume paveikti, mums reikia! 
būti įsijungusiems pilnai į Ka-' 
nados gyvenimą. Kad tas grės-1 
tų mūsų tautiškumo išlaikymui 
nemanau, nes dažniausiai tie, j 
kurie yra vikriausi Kanados gy- i 
venime, efektingiausiai pasireiš
kia ir lietuvių visuomenės veik
loje. K. Strikaitis

(Bus daugiau)

BURTAI ITALIJOJE 
TEBĖRA POPULIARŪS

Iš burtų bei raganavimo Itali
joj daromas multimilijoninis biz
nis. Esą 10,000 įvairios rūšies 
burtininkų, “užkalbėtojų”, pra
našautojų, astrologų, “laimės” 
spėjikų ir t. t. “Vyriausias” Mi
lano burtininkas teigia, kad ši 
“profesija” kasmet didėjanti. 
Romos burtininkai vagią kau
koles iš kapų. Juodoji magija 
turinti net juodąją rinką.

Senovėje tokius biznierius ap
gavikus apskusdavo raganavi
mu ir ant laužo sudegindavo. Da
bar žmonės turi daugiau lais
vės, todėl ir šis biznis darosi ge
resnis. M. š.

Newark, N. J. miesto švietimo tary
boje yra ir 17 metu Lawrence 
Hamm, paskirtas negro mero Gib
sono. Tai jauniausias pareigūnas vi

soje Amerikoje.

IŠTEKĖJUSIŲ TARPE
Viena ištekėjusi antrai ište

kėjusiai:
Kad tu žinotum, tas mano vy

relis tai kaip tikras fotografas. 
Jis tik nori, kad aš visą laiką 
ramiai sėdėčiau ir linksmą vei
do išraišką turėčiau.
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Prezidento Nixono prieš kelias dienas padarytas per 
televiziją trumputis pranešimas buvo tokia staigmena, 
kuri tiesiog sukrėtė ne tik Ameriką, bet ir visą pasaulį. 
Tokio staigaus posūkio Amerikos užsienio politikoje nie
kas nesitikėjo.

Kokia gi buvo ta staigmena, nuo kurios dar ir šian
dien neatsipeikėta?

Prezidentas Nixonas pranešė, kad jis šių metų pa
baigoje ar kitų metų pradžioje aplankysiąs Kinijos Liau
dies Respubliką ir tarsis su jos vadais, vyriausiai su jos 
premjeru Chou En-lai. Jis, esą, tikisi, kad tai būsianti 
“taikos kelionė ne tik mūsų kartai, bet ir būsimoms 
kartoms”. >

Iš to pranešimo paaiškėjo taip pat, kad prezidento 
patarėjas Henry A. Kissinger “labai slapta” buvo užsu
kęs Į komunistinę Kiniją, kur praleido dvi dienas ir su 
premjeru Chou En-lai vedė derybas dėl prezidento Nixo
no kelionės į Kiniją.

Per paskutinius dvidešimt metų Amerika laikė ko
munistinę Kiniją pačiu didžiausiu priešu Azijoje. Jokių 
diplomatinių santykių su ja nepalaikė. Jų nepageidavo 
nė Pekinas, kuris visą laiką griežčiausiai smerkė “Ame
rikos imperializmą”. Tais išpuoliais prieš Ameriką jis 
ypač pasižymėjo Pekino — Maskvos bičiulystės metais* 
kai Kremlius savo “Azijos broliams” teikė visokeriopą 
paramą. Žinoma, jis tai darė ne iš didelės meilės, bet tikė
damas, kad “geltonieji broliai” bus paklusnūs ir jokiu 
būdu nesipriešins rusiškų bolševikų dominavimui, ’o juo 
labiau nesuabejos Kremliaus valdovų neklaidingumu.

Bet štai tarp Maskvos ir Pekino prasidėjo labai jau 
nedraugiški ginčai dėl “tikrojo komunizmo” aiškinimo. 
Maskvos bandymas palenkti Pekiną (tai buvo Chruščio
vo laikais) tik dar labiau paaštrino santykius tarp So
vietų Sąjungos ir' Raudonosios Kinijos, kuri pasirinko 
savo tikruoju pranašu Mao Tse-tungą. Pastarasis pradė
ta Kinijoje garbinti taip, kaip savo laiku Sovietų Sąjun
goje buvo garbinamas Stalinas.

Santykius tarp Maskvos ir Pekino pablogino ne tik 
Mao Tse-tungo pasinešimas būti neklaidingu “marksis
tinio komunizmo” aiškintoju, bet taip pat nebaigtos

ir nesuvestos sąskaitos del sienų. Dar caro laikais Rusi
ja iš Kinijos pagrobė nemažus žemės plotus. To neuž
miršo raudonoji Kinija ir Maskvai nuolat primena, kad 
ji tebelaiko carų užgrobtas kinų teritorijas. Aišku, tas 
priminimas erzina Maskvą, kuri, kaip atrodo, “nusa
vintų” teritorijų nė nemano grąžinti. O tai aišku iš to„ 
jog kiekvienas kinų užsimojimas atsiimti ir mažą dalelę 
to, kas jiems priklausė, iš rusų pusės sutinkamas ginklu. 
Tas ginčas dėl sienų 1969 m. privedė prie visos eilės kru
vinų susirėmimų tarp raudonosios armijos ir kinų ka
riuomenės. Nors dabar kruvinų konfliktų rusų — kinų 
pasienyje nebeįvyksta, bet jie gali atsinaujinti, jei sienų 
klausimas nebus išspręstas.

Tie nesusipratimai su Maskva, kaip daugelis mano, 
labiausiai ir paveikė Pekiną “suminkštėti” Amerikos 
atžvilgiu ir daryti žygių su ja susitarti bei užmegsti ry
šius. Vadinamoji “stalo teniso diplomatija” (Amerikos 
sportininkų pakvietimas į Pekiną) buvo Amerikos — Ki
nijos santykių “atodrėkio” pradžia.

Ko tikisi prezidentas Nixonas iš to “atodrėkio”?
Pirmiausia gal to, kad jam gali pasisekti greičiau 

baigti Vietnamo karą ir užtikrinti taiką, jei jau ne atei
ties generacijoms, tai nors šiai. Jis tikisi, kad sunorma- 
lizavimas santykių su raudonąja Kinija ir prestižo at
žvilgiu jam bus naudingas (sakysime, .padidins jo šan
sus kitais metais laimėti rinkimus).

Nors apie tą Nixono politikos staigų posūkį, bendrai 
imant, tiek Amerikoje, tiek ir užsienyje gana palankiai 
atsiliepta, tačiau yra ir nepatenkintų. Labiausiai nepa
tenkinta jaučiasi vadinamoji Nacionalistinė Kinija, įsi
kūrusi Taiwane. Ji jaučiasi savo rūšies auka. Vadinasi, 
jaučiasi, kad suartėjimo su raudonąja Kinija sumeti
mais Washingtonas ją paaukojo. Ir taip ji jaučiasi, ne
žiūrinti prezidento Nixono užtikrinimo, kad jis nepaau
kos savo draugų.

Nelabai patinka tas politinis posūkis ir Maskvai, ku
ri numato, jog Nixono politikos dėka raudonoji Kinija 
sustiprės ir pasidarys įžūlesnė ir pavojingesnė Kremliaus 
hegemonijai.APGAILĖTINOS NESĄMONĖS

Kai kuriems profesionalams 
“bendruomenininkams”, neno
rintiems ar nesugebantiems dirb
ti Bendruomenės skirtų darbų, 
visas jėgas “aukojant” drumsti 
lietuviškojo visuomeninio gyve
nimo vandeni, netruko taip rei
kalus “sutvarkyti”, jog šiandien 
beveik visa JAV LB veikla te
pasireiškia ne tik laisvinimo vei
kla, kas yra gera, bet žemiausios 
klasės politikavimu, ko jau se
niai nematome bet mūsų politi
nėse grupėse. Visos didžiosios 
patrankos šiandien nukreiptos 
i Altą, nors buvo laikas kai brau- 
te brautasi į Vliką, tik čia ne- 
įlysta. Vandeni drumstant nau
dojamas visos klasiškos dema
gogijos priemonės. Kartais de
juojama nuskriaudimu, kartais 
keikiama istorijos teismu, dar 
kitu atveju nuvengiama melo. 
O visuomet muitininkaujama:

“0 Viešpatie,-’ koks aš geras! 
Juk visą naštą ant pečių nešu, 
bet Altas to nemato. Dar dau
giau, mane skriaudžia, prie lais
vinimo darbo neprileidžia, o aš 
tik tyliai ir nekaltai kenčiu. Ko
kia aš gerutė Bendruomenė, ir 
koks baisus tas Altas!”

Iš tikrųjų reikalai bent kiek 
kitaip stovi. Pasekus spaudą, 
gyvą susirinkimų žodį, dargi 
metus žvilgsnį į netolimą praei
tį, aiškiai matyti, jog vandenį 
drumsčia ir veikimui bei darbui 
kliudo ne tik. atskiri asmenys 
ar net organizacijos, kiek pa
prastų paprasčiausios nesąmo
nės, kurios toleruojamos net ir 
tų, kurie turėtų jas matyti ir 
prieš jas reaguoti visa jėga. Ta 
prasme lygiai kalti ir tie, kurie 
tyli-, ne tik tiė^ kurie tomis ne
sąmonėmis operuoja.

Geru pavyzdžiu čia tarnauja

p. Broniaus Nainio straipsnis 
“Drauge” (1971.7.12) apie “Al
tą, Bendruomenę ir Lietuvos 
laisvinimą”. Jau nekalbant apie 
eilę muitininkiškų pasiklonioji- 
mų pačiam sau, rašinyje kaip 
“deimantai” žiba kelios nesąmo
nės, į kurias, žinoma, “Draugas” 
nei nebandė reaguoti, net redak
cijos pastabos pridėti, štai jų 
kelios.

1. Pirmas teigimas — “Ame
rikos Lietuvių Taryba sudaryta 
partiniu pagrindu”. Aiški nesą
monė, bet kartojama, tur- būt, 
tūkstančius kartų. Juk pats 
Nainys ir lygiai “Draugo” re
daktoriai puikiai žino, kad nei 
Katalikų Federacija, nei Vyčiai, 
nei Santara-Šviesa, nei Studen
tų Sąjunga nėra partijos ir to
kiomis niekuomet nebuvo ir 
būti nesiruošia. Kodėl tad kar
toti net tame pačiame rašinyje, 
kad tik tos partijos ir kaltos dėl 
visos netvarkos. Jų nebūtų, ne
būtų aliarmo ir pan. Toks kar
tojimas tai žemiausios rūšies 
demagogija, kuriai, deja, prita
ria ir kunigai redaktoriai. Argi 
Tėvai Marijonai nežino, argi 
kun. dr. Prunskis nežino, kad, 
sakykim, Katalikų Federacijai, 
kaip Katalikų Akcijos organi
zacijai net uždrausta dalyvauti 
politikoje, partinėje politikoje‘ 
Negi Katalikų Federacija, kuri 
atstovauja katalikams Alte, bu
vo žinoma bet kada kaip politinė 
grupė, partija? Kaip tad joje 
gali tilpti frontininkai, kurie juk 
aiškiai pasisako prieš konfesi
nes, ir net pasaulėžiūrines poli
tines partijas? Kad to nežino 
p. Nainys, gal ir nenuostabu. Iš 
šio straipsnio matyti, kad toks 
nežinojimas yra visiškai patei
sinamas. Bet kad to nežino Fede
racijai vadovaują žmonės, kad 
to nežino “Draugo” redaktoriai,
kad to nežino Tėvų Marijonų

i viršininkai, sunku patikėti. To
dėl tenka tik laukti atsakymo 
iš jų visų: Ar Katalikų Fede
racija, kuri atstovauja JAV lie
tuviams katalikams yra tik Nai
nio paniekos nusipelniusi parti
nė gengė, ar ne, Kol atsakymas 
nebus duotas, tol demagogijos 
kaltininkais bus ne tik Nainys, 
bet ir klausiamieji. Tą patį bū
tų galima paklausti ir kitų or
ganizacijų: santariečių, šviesie- 
čių, studentų, vyčių, susivieniji
mų.

Tačiau, jei tos organizacijos, 
dideliam p. Nainio nustebimui, 
nėra “nusikaltimų pilnos” par
tijos, tai kokiam akligatvyje at
siduria jo ir jo bendrų teigimai, 
kuriuos jie be perstojimo kar
toja? Štai klausimas į kurį at
sakymo lauksime.

2. Antras teigimas, kad esą 
Alte nėra demokratijos. Altas 
tik partijų gneto. Tik šiuos tei
gimus svarstant nesąmonės dar 
daugiau ryškėja. Lietuvių En
ciklopedija aiškiai sako, jog be 
partijų nėra įmanomas demokra
tinis gyvenimas. Nainys gi •ta
ria, kad Altas nedemokratinis, 
nes kaip tik partinis (nors ir tas 
teigimas — nesąmonė). Taigi, 
ant vienos nesąmonės nugaros 
užsodinta kita ir paleista į svie
tą. “Draugas” — demokratinis 
dienraštis, netgi pilnutinės de
mokratijos bičiulių redaguoja
mas. Manote, kad reagavo į to
kią nesąmonę. Anaiptol!

3. Trečias teigimas: “Dauge
lių aktyvių išeivijos veikėjų, 
ypač jaunesnių, nedomina nei 
politinės partijos, nei draudimo 
tikslams įsteigti susivienijimai”.

Nesąmonė, ar ne? Pasvarsty
kime. Jei kai ko nedomina par
tijos, tai jų nelabai domimasi 
ir demokratija, nes įsivaizduoti 
demokratiją be partijų juk ne
įmanoma. (Tai ne partinio tei
gimas, bet Lietuvių Enciklope
dijos. Pagaliau sveikas protas 
tai teigia) . O ko nedomina de
mokratija, tuo reikia susirūpin
ti, nes nežiūrint, kad demokra
tija ir nėra pats geriausias val- 
dymosi ir tvarkymosi būdas, val
stybinėje srityje geresnio nėra. 
Iš kitos pusės, jei tų žmonių par
tinė politika nedomina, tai kodėl 
jie taip veržiasi į politiką, ku
rioje veikti be partijų juk neį
manoma. Nesąmonė aiški. Iš 
kitos pusės, tiems, kuriems par
tijos jau visai nerūpi, nelabai
rūpi ir apskritai lietuviška veik
la. Įsivaizduoti, kad politinė, 
partinė veikla yra kažkas purvi
no, o vadinamoji kultūrinė vei
kla — tai įkvėpingas veikimas, 
yra aiškus savęs apsigaudinėji-

Jaunas heroino vartotojas leidžia į 
ranką adatą su tais nuodais. ,

mas, tikras intelektualinis suk
čiavimas.

Pagaliau, jei p. Nainiui šios 
mintys nieko nepasako, tegul jis 
drįsta pagal savo logiką apibū
dinti tokius Alto, Vliko, partijų, 
Katalikų Federacijos, Susivieni
jimų vyrus: Krupavičių, šimu
tį, Rudį, Vygantą, Albavičių, 
Balkūną, Jurą, Dargi, Kamins
ką, Bielinį, Olį ir t. t. Visi jie, 
ir daug kitų tose organizacijo
se veikė ir veikia. Argi jie nu
sipelnę taip p. Nainio lūpose 
paniekinanančio vardo ? Argi, 
Dievuli, neatsivers, kada iri.— 
Draugo — akys?

Juozas šipaila

KAS ATSPARESNIS ŠALČIUI
Didelius šalčius pakelia- tik 

žąsys ir katės, jos atlaiko — 
110° temperatūrą. Baltosios 

meškos ir ruoniai pakelia — 80°, 
o dauguma žinduolių tik — 45°.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

VL. BARONAS.

PASTABOS VIRS IR 
ANAPUS ATLANTO

' (Kelionės įspūdžių pabiros)
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Edvardas frontan pateko gana vėlai. 

Kaip- sakiau, jis vis tebesisukinėjo kažkur 
Rytprūsių kavalerijos kareivinėse, iš kur 
dažnai parvažiuodavo lankyti savo šeimą 
Klaipėdoje. Tur būt, neklysiu, kad tam 
daug padėjo irgi Klaipėdoje likęs, kaip ir 
aš, provizorius K. Mažonas, iki to laiko 
išlaikęs savo vaistinę ’’Central Apotheke”.

Kai Edvardas parvažiuodavo trumpai 
viešnagei, jis, tur būt, niekada neaplenk
davo K. Mažono šeimos, kurios buvo pri
vatus kirpėjas, ir manęs — slapto sąmoks
lininko. K. Mažonas savo vaistinėje, nors 
ir karo metu, vis dar turėdavo tauraus 
gėrimėlio — gryno alkoholio, kurio gau
davo vaistų gamybai. Edvardui grįžtant į 
kareivines, Mažonas vis įduodavo bonką 
to “eleksyro”, kurio tada viešoje rinkoje 
nei už pinigą negalėjai gauti. Mat, žinojo, 
kad Edvardas tą dovaną panaudos tinka
mu laiku ir tinkamoje vietoje.

Tas provizoriaus K. Mažono (dabar gy
venančio Clevelande, Ohio) litrinis “vais
tas” Edvardą išlaikė užfrontėje ilgiau, 
negu kad tai būtų buvę galima padaryti 
aukštos kilmės ar storos piniginės karinio 
amžiaus, net ir tikro vokiško kraujo ber
nužėliui. .. Ir, tur būt, ne dėl ko kito, bet 
dėl K. Mažono “litrinių” vaistų Edvardas I 
pateko frontan labai vėlai — Italijoje ang
lų sektoriun, kai beveik visi iš Rytprūsių 
buvo grūdami Rytų frontan — prieš rusus.

Italijos fronte, vos pirmame sąlytyje 
su stipria anglų ugnimi, Edvardas, rizi
kuodamas gyvybe, perbėgo anglų pusėn ir 
paskui jų uniformoje kariavo iki karas 
buvo laimėtas. Taigi, kaip Klaipėdoje 
sakė, trečioje uniformoje...

Dabar Londone aplankiau jį, gyvenan
tį anglų karo veteranų privilegijomis be
sinaudojantį ištaigingame (vietos sąlygo
mis) bute, kur turėjome ‘‘maratoninį ” 
prisiminimų pokalbį, susitikę po daugiau 
kaip 30 metų nuo anų dienų Klaipėdoje, 
kai žingsniuodavome puikiu miesto pušy
nu Melnragės link. Jis jokiame lietuviška
me “judėjime” nedalyvauja, bet kai vie
ną vakarą sukvietė savo kaimynus — ang
lus, tai pasirodė, kad lietuvio “misiją” 
savo keliu buvo a tikęs: visi kaimynai ži
nojo, kad jis lietuvis, žinojo jo kelią iš 
Klaipėdos iki Londono ir lygiai gerai žino
jo ir jo gimtojo krašto, Lietuvos, likimą.

šaltokas ir drėgnas Londono oras pri
vertė keisti mano kelionės planus, — ke
liauti į kraštus, kurių nebuvau numatęs 
originaliame savo plane. Vienas dalykas, 
kurio šiek tiek apgailestauju, yra tai, kad 
nepasinaudojau A. Pužausko malonia in
formacija ir patarimais, susijusiais su 
Londono lietuviais, kurių, po labai trum
po apsilankymo Londono Lietuvių Namuo
se, tiesą pasakius, nei nesistengiau susi
tikti. Atidėjau kitam kartui, kai vėl patek 
siu Londonan, kur dar liko daug kas ma
tyti ir su daug kuo pasikalbėti.

Ypač labai apgailestavau, kad man ne
pavyko susitikti su Belgijos lietuviais, apie 
kuriuos labai mažai čia pas mus Ameriko
je žinoma. Paslaugūs Londono Lietuvių 
Namų pareigūnai davė man kelių Belgi
joje gyvenančių lietuvių adresus. Briuse

lyje pasilikau specialiai vieną, dieną ilgiau, 
negu buvau numatęs, ir, mėginau adresų 
sąraše nurodytus lietuvius surasti. Prasė
dėjau porą valandų prie telefono, bet ne
radau nei vieno. Ėmiausi paprastesnio, 
bet brangesnio kelio (taksi pagalba) ieš
koti lietuvių. Pravažinėjau gerą pusdienį 
ir apie 700 frankų, bet be pasekmių... Tie 
sa, tuos adresus suradome, bet nei vienos 
durys, net ilgai skambinant, neatsidarė. Bu 
vo, tur būt, darbe arba ten nebegyveno. 
Tą nesėkmę dar daugiau apgailestavau jau 
grįžęs- namo, į-Los Angeles, kur buvo jau 
atsiųstas (senai-kažkokio neprašyto “ge
radario” apmokamas) “Gimtojo Krašto” 
vienas paskutiniųjų nr., kuriame, mano 
nustebimui, išspaudintas Belgijos Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkės ponios Stasės 
Dominaitytės - Baltus, pasikalbėjimas, (ir 
jos fotografiją) su to laikraščio atstovu... 
Jos pasikalbėjimas, kaip Lietuvių B-nės 
pirmininkės, labai santūrus, korektiškas. 
Iš to pasikalbėjimo teksto patyriau, kad 
Belgijos Lietuvių B-nei priklauso, apie 300 
lietuvių, gyvenančių daugiausia Liežo sri
tyje. Ji džiaugėsi aplankiusi Lietuvą, bet 
nepagailėjo ir tam tikros kritikos dabarti
nei jos santvarkai.

Labai ir labai , jau namie būdamas ap
gailestavau, kad neturėjau Belgijos Lie
tuvių B-nės vadovaujančio asmens adreso, 
ir kad, nesuradęs lietuvių Briuselyje,' lei
dausi visai pašalinėn kelionėn, vien tik 
savo turistiniam “pasmaguriavimui” (ap
lankiau uostus, kuriuose teko būti prieš 
30 su viršum metų). Užsukau į A*ntverpe- 
ną, Rotterdamą ir kitur... Mielai tą lai
ką ir pinigą būčiau sunaudojęs belanky
damas Belgijos lietuvius, apie kurių bui
tį, kaip jau minėjau, mes čia Amerikoje 

žinome labai nedaug... Gal kada ir vėl ap 
lankysiu Europą, ir tada būtinai pasisten
gsiu pasimatyti su Belgijoje gyvenančiais 
lietuviais.

Baigdamas savo, kaip eilinio turisto, 
pastabas (nes, kaip sakiau — neužsiimu 
jokia “lietuviška ambasadoryste”), turiu 
pasakyti, kad kiekvieną kartą, kai grįžtu 
iš Europos, vis giliau širdyje jaučiu ame
rikinio šūkio “Home, sweet home”... pras
mę. Senutė Europa yra pusėtinai atsiliku
si. Gi Rusija (kurios nesu matęs tik apie 
ją skaitęs) yra žymiai atsilikusi ne tik nuo 
Amerikos, bet ir nuo V. Europos.

Vistiek — domiesi ar ne, kai svetur 
susitinki net ir nepažįstamą paprastą -fne 
kokį veikėją) lietuvį, — kalba prasideda 
ir baigiasi lietuviškai ir apie lietuvišką gy
venimą “šiapus ir anapus”, nežiūrint, iš 
kokio taško į jį bežiūrėtum. Aš nesisten
giau “tyrinėti” ar “nagrinėti” jokių lietu
viškų ar politinių problemų, kai ten Eu
ropoje sutikdavau nepažįstamą lietuvį, 
nes mane labiau domino klausimas, kiek 
eilinis Europos lietuvis, stovįs nuošalyje 
bet kokios “veiklos”, žino apie Amerikos 
lietuvius ir... ypačiai — apie “egzotinia
me” krašte (Kalifornijoj) gyvenančius. 
Labai ir labai paviršutiniškai sprendžiant 
iš vos kelių susitikimų kai kuriuose kraš
tuose, lietuviškoje veikloje nedalyvaująs 
lietuvis apie Amerikos lietuvių veiklą ži
no, daugiausia iŠ vardo Amerikos Lietuvių 
Tarybą, kuri menamai gyvuojanti jau 
arti šimto metų... Kaipgi su to ‘‘egzoti
nio” krašto — Kalifornijos — lietuviais? 
Žinoma ten tik tiek, kad ant Pacifiko kran
te, Los Angeles mieste, yra tūkstančiai 
(niekas nedrįso spėti) susibūrusių lietu

viškoje parapijoje, kuriai vadovaująs at
kaklus žemaitis klebonas... Esą, jie gir
dėję, kad ten “palmių pavėsyje” esanti ir 
lietuviška bažnyčia, ir lietuviška mokykla 
bei kursai, o taip pat choras, teatras, skau
tai, sportininkai, lietuvės vienuolės, 
kunigai, mokytojai, — ir bendrai viskas, 
kas telpa lietuviško gyvenimo rėmuose... 
Visa kita lietuviška veikla šiame “egzoti
niame” krašte yra miglotoje šviesoje ir 
apie ją žinoma labai mažai ir paviršutiniš
kai. ..

Reikia sutikti. Aš jau daug metų lietu
viškąją šv. Kazimiero parapiją Los Ange
les vadinu lietuvių tvirtove Pacifiko kran
tuose, bet savo nenaudai, turiu prisipa
žinti, kad jos kūrimui ir išlaikymui — esu 
prisidėjęs labai mažai kuo, arba — tikriau 
sakant — beveik nieku. O vis dėlto, kai 
svetur išgirsti, kad apie lietuviškąjį gyve
nimą Pacifico krantuose žinoma tiek, 
kiek jam atstovauja parapija, tai nori ar 
nenori, širdį pakutena malonus jausmas

Todėl, kaip iš Europos grįžęs Ameri
kon pajunti “Home sweet home“ , ir esi 
pasirengęs užtraukti “God bless America”, 
taip vėl atsidūręs Los Angeles, nors akty
viai ir nedalyvaudamas , pajunti, kad esi 
lietuviškos Pacifiko tvirtovės ribose ir gy
venime, kuria vadovauja, pagal anų _
europiečių žinojimą (faktas) “atkaklus 
žemaitis klebonas”. Tebūna leisią man 
papildyti — juo yra prelatas Jonas Ku
čingis, kuriam neturėdamas anų nežino
mųjų lietuvių Europoje mandato, linkiu, 
kad jis dar daug metų išsilaikytų... toje 
tvirtovėje, kaip ąžuols drūts, prie Nemu
nėlio. ..

Pabaiga
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DR. ANNA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, hOAiij 
IR GERKLsS LIGOS 
PRT1AJK0 AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Oftso telef4 P Respect 8-3229 

'Read, telefu WAIbrvok 5-5076
Kasdien nuo 10 Uū 12 vaL ryto, 

zuo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.

Rez. teL 239-4683

OR. K. G. BA1UKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5 6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, asam Pinti 374-8012

folefj PRospoct 8-1717

DR S. B1EZ1S
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
Qj£tai antrą(iipniaifi jj pjan irtariipniaia 
ireciad, ir selcmad. ofisu uždarytas.

Rezu 3241 WEST 66th PLACE 
Phone; REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

REPORTAŽAS IŠ WISCONS1NO

Lilt RE I EK SKAŽ1S
PHYSICIAN AND bUKbEUN 

2434 WEST 71st STREEI 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Razidu 38*-2233
OFISO VALANDOS;

Pirmadieniais ir ketviriau. 1—7 vaL, 
inttaa., penktadieni nuo 1—5. dec. 

ir sesuo, tiKiai susitarus.

Rex. Gi 8-0873

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

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, sKamhmii Ml 3-UUU1.

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai.’ 
Tree, ir šestad. uždaryta.

Ofiso teL: Portsmouth 7-6000 
Razid. telof.: GArden 3-7278

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS; Pinnad. ir penktai nuo 2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8. o šešta-.

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
' Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 7Tst St. — TeL 737-5149 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treO.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

Pavasarini baigiantis, nu- 
tarau kuriam laikui apleisti 
aprūkusį miestą ir pasukti į 
Wisconsin© ežerus, kur galė
čiau tyru oru pakvėpuoti, lai
veliais paplaukioti, o nervus 
atpalaiduoti ir vieną kitą žu
velę ant meškerės užkabinti. 
Pirmiausia stabtelėjau Lake 
Geneva. Miestelis virš 5,000 
gyventojų, švariai užlaikomas, 
keletas gražių restoranų ir vieš 
bučių. Toliau .ežero pakraš
čiuose pristatyta gražių gra
žiausių vilų. Daugumas savi
ninkų pasiturį žmonės. Čia 
pėda žemės prie ežero kainuo
ja apie 300 dol., taigi ne kiek
vienam įkandama. Prie ežero 
krašto stovi laivas, kuris su
interesuotus už keletą dolerių 
pavežioja po ežerą.

Pasišvaistęs po miestelį, nu
tariau kur nors pasukti prie 
ežero ir savo laimę išbandyti. 
Paspaudžiu pedalą ir pradė
jau judėti. Kai kur ežero kr an 
tai dar neapstatyti, bet vieto
mis biznieriai su “condomi
nium” jau įsimetę. Toks ma
žiukas kaimelis kaip Fontana 
jau turi tokių namų. Pats kai
melis išsistatęs kiek aukščiau, 
o žemiau didelis patogumas 
maudytis. Aplinkui ramu. Kai 
kurie vasarotojai jau grįžta 
atgal: vieni jų taiso savo va
sarvietes, o kiti džiaugiasi 
gamta. Nutariau čia išmėginti 
savo laimę. Užmečiau kelis 
kartus meškerę, bet kaip nie
ko, taip nieko.: nekimba ir 
tiek. Viena kita žuvytė pliaukš 
te Ii vandenyje, bet mano meš
kerė jų nesuvilioja. Už kelių 
šimtų pėdų sėdi ant kranto 
kitas toks pat mėgėjas. Nuta
riau jį aplankyti. Prisistačiau. 
Pasirodo, kad jis jau seniau 
čia vargsta ir turi keletą žuve-j 
lių pagavęs, be to, esąs tos 
pačios tautybės. • Sumetę po 
žodį, įleidome meškeres į eže-r 
rą, pradėjova kalbą. Tik stai
ga jis paklausė: Ar skaitai 
Pasaulio Lietuvį. — Skaitau, 
—atsakiau, -— bet paskutinio 
numerio dar neužbaigiau, — 
paliko gulėti ant stalo. Jeigu 
žiurkės dar nesugrauš, paskai 
tysiu sugrįžęs.

— Taigi, — kartojo jis man, 
— tarp visokių nuomoniij pa
sitaiko ir tokių šedevrų. Tenai 
vienas išminčius rašo apie ben 
druomenę ir galiausiai užbai
gia, kad neišnyktume kaip 
palaida karvių banda. Taigi, 
pagal tą išminčių išeitų, kad 
bendruomenė yra organizuota
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karvių banda. Tik ar pirminiu 
kas atstoja bandos jautį ar 
skerdžių...

Po tokios kalbos abu garsiai 
nusijuokėva. Laimės neturė
jau ir čia. Toliau nenorėjau 
gaišti, sėdau į automobilį ir 
paspaudžiau į Twin Lakes. 
Miestelis apie 2,000 gyventojų. 
Vienas ežeras jau apstatytas 
gyvenamais namais ir vasaro
jimo vilomis. Restoranų ir 
motelių daugiau negu reikia. 
Kiek patyriau, jie beveik visi 
pilni ir net žiemą savaitgaliais. 
Apie vilas vyksta švarinimo 
darbai. Užsukau į Lake Mary 
vasarvietę, kurią tvarko Milių 
ir Kazlauskų šeimos. Su jais 
išsikalbu daugiau. P. Milius 
sako, kad čia vasaros metu 
viskas atgyja. Privažiuoja apie 
10,000 vasarotojų. Viešbučiai 
ir restoranai ypač savaitgaliais 
pilni, nes daugumas bėga iš 
didmiesčių. O prasidėjus ra
siniams neramumams did
miesčiuose, daugelis atvažiuo 
ja ir prašo išnuomoti patalpas.

Restoranas labai gerai tvar
komas. Numalšinęs troškulį, 
apvažiuoju pusę ežero, pasi
gėriu miestelio švara ir pasu
ku Silver Lake kryptimi. Pa
daręs gerą ratą apie Silver 
Lake, galvoju, kad čia lietu
vių tai jau nebegyvena. Bet 
pasirodo, kad Girdvainiu šei
ma turi čia vasarvietę prie pat 
ežero. Jie labai malonūs 
žmonės, gražiai priima.

Iš čia staptelėjau prie Brown 
Lake, nutariau užsukti į Wa
terford. Miestelis mažas su 
dviem (pagrindinėm gatvėm. 
Upė skrodžia miestelį. Vieno
je vietoje vanduo krenta kele
tą pėdų žemyn.

Sudomina mokyklos pasta
tai. Iš čia darau didelį šuolį į 
šiaurę. Pasiekiu Fon-Du-Lak. 
Mieste iškabintas plakatas, 
kad čia vyksta Folk Faižr. Var 
gaiš negalais suradęs vietą, 
smunku vidui ir ką tik nega
vau _ širdies priepoli. Visa ko 
tikėjausi, bet lietuvišką pavil
joną rasti tai jau nesitikėjau. 
Pusiau uždusęs puolu prie jo. 
Dvi moterys aptarnauja pavil
joną. Kiek atsipeikėjęs prade
du kalbą. i

— Tai iš kurio svieto galo 
jūs čia atsiradote?

— Iš Kenosha, — atsakė man. 
— Mes jau čia trečius metus į 
tą šventę atvžiuojame. žmonės 
labai malonūs, šventė vyksta 
dvi dienas. Net keletas šeimų 
mus kvietė pernakvoti. Buvo 
atėję iš radijo stoties, ir p. Bal
čiūnienė turėjo interview. Vė
liau atsilankė televizijos atsto
vas ir mūsų skyrių nufilmavo. 
Žadėjo su žiniomis televizijo-

Pagarsėjęs filmy aktorius Sean Con- 
nedy, vaidinąs slaptą agentą James 
Bond, vėl suka filmą toje pačioje 
Bond serijoje, šį kartą su artiste 

Jill St. John.

j e parodyti. Net du angliški 
laikraščiai p. Balčiūnienės pa
veikslą tautiniame kostiume 
įdėjo.

— Taigi, — sakau, — jūs čia 
turite dideli pasisekimą. Nagi 
tokioje mūsų Čikagoje ar kur 
kitur dainų ar tautinių šokių 
šventes, išskyrus lietuvių te
leviziją, niekas neparodo. Di 
delį darbą jūs čia atliekate.

Paviljonas skoningai įreng
tas. Pačiame viduryje paka
binta Lietuvos vėliava. Toliau 
seka Vytauto prie Juodųjų 
Jūrų paveikslas. Stalas apdė
tas keramikos išdirbiniais, iš 
kurių išsiskiria alaus bokalai. 
Toliau išdėstyta lietuviškas 
gintaras, lietuviškai aprengtos 
lėlės ir k t Buvo pardavinėja
mos lietuviškos dešros su ko
pūstais, balandėliai, napole- 
onas, rožytės, beržo šakos, me
duoliai, grybai, kugelis, romo 
tortas, ramunės,-rageliai ir ka
vutė. Kitoje vietoje vyko pro
grama. Nunešiau savo kuda
šių ir tenai. Su savo šokiais 
pasirodė kelios tautos. Geriau
siai man patiko rusiški šokiai. 
Dalyvavo net dvi balerinos iš 
Milwaukee. Lietuviu šokant

Jtri <16 uūciau užnie- 
tęs kiek ant drąsos, gal bū
čiau atstovavęs lietuvius su 
šokiu apie alaus bačką,..

— Jeigu, sakau jus parodė 
amerikiečių televizija, tai rei
kia būtinai jūsų visų pavardes 
paminėti ir lietuvių spaudoje. 
Į šį pasirodymą daug darbo 
įdėjo: p. p. Balčiūnienė, Dar- 
butienė, Gedgaudas, Genienė, 
Marija ir Stefanija Pelanis, Mi- 
lašiai, žvirgždlenė, Labeckie- 
nė, Kaminskaitė ir jaunieji 
Juozukas, Vytukas, Birutė ir 
Aldona.

Aplankęs dar keletą vieto
vių, nutariau grįžti į savo ba
zę.. Z.

VAGIA MENĄ Iš BAŽNYČIŲ
Romos katalikų meno turtai 

mažėja todėl, kad senas bažny
tinis menas parduodamas pirk
liams. Popiežius kunigams įsa
kė saugoti bažnytinį meną nuo 
vagių. Tie, kurie parduos tokį 
meną be Vatikano sutikimo, bus 
ekskomunikuojami. Daugiausia 
bažnytinį meną vagia Italijoje. 
Kai kurie kunigai parduoda se
nus paveikslus, brangaus mar
muro dekoratyvinius kūrinius 
bei statulas. Tai daroma, kad 
sutelkti pinigų moderniems baž
nyčios papuošalams. Vatikanas 
nenori, kad būtų naikinamas is
torinis, be to, genijų sukurtas 
menas. Girdi, joks modernus 
menas neatstosiąs tų vertybių, 
kokias nuo seno bažnyčia turėjo 
ir kas liko reikia išsaugoti.

M. š.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

★
Krakiškiu Draugiškas Klubas iš

ėjo vasaros atostogų. Jų susirinki
mas Įvyks spalio (October) 17 d. po
nų Bartkų namuose, 6919. So. Arte
sian Ave. Visiems nariams linkime 
laimingų atostogų.

Nut. Rast. Eugenija Strungys.

NAUJIENŲ PIKNIKAS 
įvyks

RUGPIŪčIO 15 DIENĄ 
WILLOW WEST PIKNIKŲ 

SODE
Willow Springs, III.

Muzika šokiams, užkandžiai 
ir dovanos.

Visi kviečiami atsilankyti.

BIZNIERIAL KURTE GARSINASI 
•NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNY.TE

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendre praktika ir chirurgija 
’ Ofisas 2750 West 71 st St.

T.I.: 925-8296
Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadieni 

10—1?. ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. teU WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofise telef.- HEmlock 4-2123 
Rezid. tele*’.. Glbsen 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandas skambinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

VT Aparatai - Protezai, Med. Bap- 
dažai. Special i pagalba kojoms 

* (Arch Supports) ir L t
y,l. 9_ 4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef 4 P Respect 6-5084

VĖSINTUVAI į
KIEKVIENAM \

NAMUI, NORS IR SENAM į 
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 i 
LIETUVI, EIK PAS LIETU V ji i

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

ii jvairiv atstumv. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

i Visos programos iš" W0PA, ! 
! 1490 kiL A. M. Į
Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma Į 

dienio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek-| 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL; 
ryto. *

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

CHICAGO. ILL. 60629
. . . .. 7

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 — “Bubulls 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. 150 
psL, kaina 1.00 doL

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

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

NAUJIENOS,

1739 So. HALSTED STREET, 
CHICAGO, ILL. 60608

TĖVAS IR SUNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
ATKAT^. AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

, LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GfcRALDAS F. DA1M1D 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE 

Tel.: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MARY ANDERSON - MORKŪNAITE
Gyveno 1517 So. 49th Ct.z Cicero, 1IL 

’ ■ ' F
Mirė 1971 m. liepos 20 d., 10:00 vai. ryto. Gimė Lietuvoje, Suba-1; 

čiaus parap., Zinliškių kaime. i
Paliko nuliūdę: švogerka Magdalene Anderson, sūnėnas Edward 

Anderson, jo žmona Aldona, dukterėčia Anna Mikaliūnas, jos vyrasį j 
Andrew ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Priklausė Sopulingos Dievo Motinos Draugijai, Tėvų Marijonų r 
Rėmėjams ir Šv. Kazimiero seselių Rėmėjams.

Kūnas pašarvotas Petkaus koplyčioje, 1410 So. 50 Ave., Cicero, UI.
šeštadieni, liepos 24 d. 9:00 vai. ryto bus lydima is- koplyčios į t 

Sv. Antano parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laidoja-1 
ma Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Mary Anderson giminės, draugai ir pažįsfami nuošir-i 
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
švogerka, sūnėnas, dukterėčia, giminės.

Laidotuvių Direktoriai A. Petkus ir Sūnus. Tel. 863-2108.

KAZIMIERA BELOUSKIS
Gyveno Dayton, Ohio. Anksčiau gyveno Brighton Park apylinkėje \

Mirė liepos 19 d, 1971 m.. 3 yaj. popiet, sulaukusi 78 metų am-, 
žiaus. Gimė Lietuvoje. Kilo iš Alsėdžių parap.

I
 Amerikoje išgyveno 60 metų.

Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Fred Kondrotas. jo žmona 
Ona, 3 anūkai — Fred Jr., Frances ir Kathy, sesuo Anastasia Ruikas, 
sesers dukterys— Olga ir Bernice ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas trečiadieni, 7 vai. vakaro Povilo Ridiko 
koplyčioje, 3354 South Halsted St.

Laidotuvės ivyks penktadieni ,liepos 23 d. iŠ koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėta į Nekalto Prasidėjimo Panelės Šv. parapijos bažnyčią, 

i kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta i hieturtų Tautines kapines.

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

Nuliūdę: sūnus, anūkai, sesuo, giminės.

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

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003 

imi i i i i ■ ——e—m

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

’ GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAras 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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Nijolė slapelytė, II-jo Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso narė.

Noreko bute rasta 12 moto
ciklų ir daug motociklų dalių. 
Jaunas 25 metų policininkas 
turėjo ir vasarnamį, o iš savo 
banko sąskaitos jis neseniai iš
ėmė 34,000 dol. Dabar jam 
teks pasėdėti.

T

CHICAGO S IR*

APYLINKIŲ
■ t-

Apžiurėjo ligoninę
Čikagos Couk County ligo

ninėje viešėjo ligoninių akre
ditavimo komisija, kuri ap
klausinėje gydytojus, slauges, 
tarnautojus ir apžiūrėjo visus 
ligoninės įrengimus. Ligoni
nės akreditavimas vra svarbus 
dalykas, nes jo negavusi, ji 
laikoma menkaverte, neturin 
čia pilnų teisių. Tokiu atveju 
daug jaunų gydytojų, reziden 
tų iš jos bėga, nes tokioje ligo
ninėje atliktas stažas neuž-

skaitomas kitose ligoninėse.
Ligoninės rėmėjai ir jos kri

tikai visi pripažįsta, kad ligo
ninė yra būtinai reikalinga. 
Joje gydomi daugiausia betur
čiai, valdžios lėšomis.

i

Baigtas pelningas < 
policininko biznis

Berwyno policininkas Do
nald Norėk, išbuvęs policijo
je 2 su puse metų, buvo suim
tas. Prokuroro įstaiga jį ste
bėjo jau keli mėnesiai. Jis bu
vo sudaręs gaują vagių, kurie 
vogdavo motociklus, juos per 
taisydavo ir parduodavo. Kar 
tu su Noreku suimti septyni 
asmenys. ,

Negali sutvarkyti 
šunų išmatų

Čikagos miesto taryba atme 
tė aklennano William Singer, 
43-čio vardo, pasiūlymą, ku
ris buvo sukėlęs tarybos komi
tete daug triukšmo. Singer 
siūlė, kad būtų paskelbtas 
įstatymas, verčiąs visus šunų 

Į savininkus pavalyti gatvėse 
šunų paliktus “dalykus”. Jie 
esą ne tik neestetiški, bet gali 
būti ir sveikatai pavojingi. Ki 
ti, šunų savininkų spiriami, 
aiškino , kad miestas niekad 
nesugebės tokio įstatymo įgy
vendinti ir prižiūrėti, kad jis 
būtu vvkdomas. C

Projektas pasiųstas į pako
mitetį dar kartą peržiūrėti ir 
pataisyti. Jo pirmininkas Fi- 
fielski sako, kad geriau reikė
tų auklėti šunų savininkus, o 
ne persekioti šunis.

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

INSURANCE GIRL 
Experienced — Matured 

CRANE SAVINGS & 
LOAN ASSOC. 

2555 W. 47th ST. 
LA 3-1083

EXPERIENCED LAUNDRESS
GENERAL HOUSE WORK.

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

7100 NORTH & 3200 WEST.
SH 3-7217

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reiki*

$150 per savaitę, gaus tinkama blai
vi pora. BUTLERIS ir VIRĖJA. Su
augusių šeimoje iš‘2 asmenų. Provin- 

i cijos rezidencija apie 25 mylios Į 
vakarus nuo Chicagos. 2 mėn. Arizo
noje. Rašyti angliškai. Duoti telefo
no nr. Rašyti c/o AF Box 317. 225 W. 
Washington St., Chicago, Ill. 60606.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

Kada nėra didelių bangų, lentos 
jomis joti yra bevertės. Vienas Ka- BAR A RESTAURANT 
lifornijos sportininkas sugalvojo b«- Located in hotel, fully equipped, 
res, kurios ir nesant bangy įgalina .

jį plaukioti vandens paviršiumi. | Sunday, due to ill health.
■■ = Call after 10 A. M., closed on

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ER ? KM ATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

PETR.XS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

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
BRIGHTON PARKO apylinkėje sa- 
vininkas parduoda 2 namus po 2 bu
tu ir 4 kambarių cottage su gerom 
pajamom. Dvigubas lotas. Skambin
kite YA 7-9210.

SAVININKAS Marquette Parke par
duoda mūrinį 2 butų, 5 ir 6 kamb., 
namą. Du atskiri pečiai šildymui. 
Dviem mašinoms garažas. Skambinti 
925-5615.

1971 m. liepos 24 dieną

Naujieniečių
PIKNIKAS-VAKARONĖ 

įvyks Union Pier, Michigan — Čekų salėje. 
Pradžia 6 vai. vak. — šokiai, valgiai, bufetas.

Kviečiame visus lietuvius dalyvauti 
ruošiamoje linksmoje vakaronėje.

Juodžiai perka / 
graikų bažnyčią

Juodieji musulmonai susita
rė su graikų parapija pirkti 
šv. Konstantino ir Elenos 
Graikų Ortodoksų cerkvę, 7351 
S. Stony Island Ave.. Šios baž
nyčios kaina — keturi milijo
nai dolerių. Musulmonai svars 
tė pirkti šią bažnyčią jau 4 me 
tai. Graikai žada įsigyti Piet
vakarių Čikagoje mažesnį že
mės plotą ir žada statyti nau
ją cerkvę, nes jų tikinčiųjų 
skaičius smarkiai sumažėjęs.

TRUMPA! 922-2586

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 6Pth St., Chicago, III. 6062f. — Tai. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

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

V. VALANTINAS 
'------- --------- ' ~

i——————ri

I
 MOVING — Apdraustas perkraustymas

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

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

Sears centras
Čikagoje prie (Adams ’ ir 

Jackson gatvių ant Wacker 
Drive jau statomas naujas 
Sears and Roebuck centrinis 
pastatas, kuris bus aukščiau
sias visame pasaulyje. Namas 
bus baigtas 1974 m. ir kainuos 
100 milijonų dolerių. Jo aukš
tis — 1,450 pėdų, 110 aukštų. 
Pastate dirbs 16,500 tarnauto
jų.

PAMINKLAS MULUI
Dziennik Zwiazkowy rašo, kad 

mulai praeitame pasauliniame 
kare suvaidinę didelę rolę. Prie 
Monte Cassino, Italijoje, Kur len
kų divizija (su mulais) ypatin
gai atsižymėjo mūšiuose su na
ciais, pastatytas vienam karo 
veiksmuose žuvusiam mului pa
minklas su tokiu įrašu:

“čia ilsisi mūsų mulas Buck, 
kurs koja spyrė du pulkininkus, 
keturis majorus, dešimtį kapito
nų, dvidešimt keturis poručni- 
kus, keturiasdešimt seržantų, 
keturis šimtus penkiasdešimt ei
linių ir vieną miną”...

RENTING IN GENERAL
— Vladas Mikutis, gyv. 933 ‘ Nuomos

West 33rd St., liepos 23 d.,1 T<vTTn,fr, T . ,TA c <, , f - 3~~ . ' . . ’ IŠNUOMOJAMAS 2 kambarių butas
išvyksta kelioms savaitėms į atike suaugusiam dirbančiam vyrui 
Hot Springs, Arkansas, atos-,Marquette
togom. Pasirinko šią vietą ._____ __________ _____
sveikatos apskaičiavimais. Jo' ~ "
draugai per tą laiką tikrai joL “5oZ; Elzbietos Kardelienės 
pasiges. Pasiges ir kultūriniu ^,°j.fea.v^9’ Kanada, Muzikos 
pramogų rengėjai. Jas lanko f U lja ls^e^° ^1 laidą. Moks- 
jis ne be skatiko. po metų užbaigimo koncerte

(dalyvavo 12 mokinių. Jos stu-
— Stepo Viščiaus, gvv. 700 Gijoje mokėsi sol. Gina Cap- 

West 31 St, žmona Stasė Viš- kauskienė, .Studijoje yra dai- 
čiuvienė jau grįžo iš ligoninės. nos ir muzikos įvairaus lygio 
Visa šeima ir artimieji džiau-.kiasės.
giasi jos sugrįžimu. Be ruošos! - K. Radvilos pastangomis 
darbų namuose,, dar dirbant studentų ir jaunimo organiza- 
ir savoje užeigoje, jai buvo ne cjja Young Americans for Free 
ti pavargusios kojos, bet pa- dom dalyvavo Pavergtųjų Tat 
vojingai išsiplėtusios venos. parade Chicagoje. Vincais 
-šią savaitę pradėsime K5činsk£* S” YAF čika§os skl 

spausdinti Šidlausko — Vilai- nauS vald-vbos narėmis buvo 
nio reportažą ’ apie Chicagos pavesta atstovauti organi- 
lietuvių gyvenimą senoje lietu zaciJ^ parade.
vių kolonijoje. • j — Mečys Paleckis, po ant-

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

vicinity. Call 586-1614.

A. & U INSURANCE A REALTY 

A. LAURAITIS
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE. 
LA 3-8775

(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

SUGALVOTA — PADARYTA
SVEIKAS MEDINIS modemus vi

duj, graži gatvė, arti Maria HS„ dide
lei šeimai ir pajamoms. Platus skly
pas. $18.600,

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

DU PELNINGI MŪRAI apie $17.000 
pajamų metams, Brighton Parke. Kai
na $50,000.

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

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

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

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

P5UE BAŽNYČIOS ir vienuolyno 
dviem butam 38 pėdu sklypas už 
$10,900.

Valdis Real Estate
7951 3b. Wasktecaw Ave. , RE 7-7200—■ — ■ . - ------

TERRA
Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST £3rd ST., CHICAGO 

Telet 434-4660

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

katos ir biznio.
Patogios Ilsi mokė

jimo sąlygos.

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

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

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

MAESTO KRAITIVVS ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI Ir btzxio patalpa Mar- 
'miete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais įren
gimais. Judri vieta.

ŠBfAITTS REALTY
27SF WEST 43 STREET

** CL 4.23S6
• 1 -

j SODYBŲ PIEVELES
Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie

velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
I visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
I Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. Šeštoko knygelė,, 
j kuri vadinasi
I SODYBŲ PIEVELES

■
 Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 

j kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
g arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
I siųsti tokiu adresu:

I NAUJIENOS,
n T *

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

CLERGY
Mainstream International offers 
guidance to Ministers, Priests, 
Missionaries and Administrators 
seeking rewarding and challeng
ing careers by making a xnidcour- 
se adjustment into the world of 
business and industry.. Simply 
phone for a confidential inter
view or send a resume.

MAINSTREAM 
International, Inc.

Mr. Frank Miller (Rev.)
307 N. Michigan Ave.

Suite 1512
Chicago, III. 60601

332-5562
L z

— Union Pier, Mich., čekų 
salėje ruošiamą naujieniečių 
vakaronę lengviausia pasiekti 
greitkeliais, o vėliau 12-tas ke
lias nuves tiesiai į Union Pier 
centra. C

— Rašyt. Stepo Zobarsko 
Manyland Books knygų lei
dykla išleidžia Vaižganto no
velių rinktinę, į pavadintą “Sin 
at Easter.”.

— Jonas Matukas išvyko 
atostogų Į Burlingtono miesto 
apylinkes, Wisconsin valsti
joje. Ten jis turi nupirkęs ne
didelį ūkį.

— Astra ir Alfredas Šalčiai, 
Vak. Vokietijoje užaugę dvy
nukai, yra plačiai žinomi 
lengvosios arba estradinės sce
nos dainininkai. Jie dalyvau
ja ir lietuviškuose pobūviuose 
bei koncertuose. Amerikos 
vokiečių organizacijos juos 
pakvietė gastrolėms į Ameri
ką rugsėjo ir spalio mėn. Jie 
dainuoja anglų, lietuvių ir 
vokiečių kalbomis.

ro karo iš Vokietijos su tėvais 
atvykęs į Braziliją, dėl turimų 
gabumų ir sąžiningo darbo vie 
noje iš didžiausių plastikos ga
minių bendrovėje, yra paskir 
tas jos pagrindiniu užpirkėju ir 
pardavėju užsienio valstybėse. 
Jis tarnybos reikalais nuolat 
keliauja po visą pasauli. Dėl 
Dainų šventės jis suderino sa
vo tarnybinę kelionę atvykda 
mas iš Australijos į Ameriką. 
Šventė jam padarė didelį įspū 
dį. Sužinojęs apie ruošiamą 
Tautinių šokių šventę, jis pla
nuoja joje dalyvauti.

J. BACEVIČIUS į
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233 8

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolk j 
3208’A W.‘ 95fh St*

GA 4-8654

f MR3 MM
I &

SIUNTINIAI I LIcTUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, MBS Axchw, 
Chicago, 111. 60632. TeL YA 74980

L X
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NAUJIENŲ PIKNIKAS 
1971 m. rugpiūčio 15 d. 

BUČO SODE 
Willow Springs, III.

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 6fth STREET 

Tel.: REpublIc 74941 
\____________________________

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

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

lt BUTŲ, mūras, alum, langai, šfi. 
ražu. Gražus pastatas. Apylinkė 
62-ra ir Talmav TUf $79.500.

1% AJU^STO 12 metų mūrinis. &- 
lixa gaM. centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsys, 2 auto garažas, beveik 
dvigubas skbmas. Ajylinkė 47tos ir 
Pulaski. $37,500.

2 PO 5 MCRESES. Nauja šilima ga
ru. alumiiijaus langai, 2 automobiliu 
garažas, Marquette Parke. Tik 
S219M.

NERIS REAL ESTATE
3fi09 ^EST 63rd STREET

* Tel.: 471-0321

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

— Vyresnio amžiaus vyras 
ieško kambario su maistu ir 
minimalia priežiūra. Skambin
ti tel. 687-0749 po 6 vai. vaka
ro. (Pr-)

KJREST FERES HURT 
OUR FOREST FRIENDS

' DAŽAU NAMUS
IS VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
L RUDIS TeL CL 4-1050
w—k ■Į"A..L J.

SAVININKAS PARDUODA 
12 butų moderniai irengtą mūrini na
rna 5 metų. Skalbimo mašinos ir 
džiovintuvai. Šaldytuvai, oro vėsin
tuvai. virimui pečiai. 15 mašinų vie
ta. Daug visokių patogumų. S24.000 
pajamų metams. Kaina $176.000.

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

BUTU NUOMAVIMAS 
SAVININKAMS NEMOKAMAI 
Namu pardavimas, pirkimas.

Įvairūs draudimai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Ramentas

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. R Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Qxr ▼Hcilife h*s no 
tgaifist the cireless of fire. 

So pleiM follow Smokey’i ABCc 
Alwxyi hold uwehes till cold. 
Be sure to drown ill campfim, 

sdr the tnd droww 
them igain. Crush ill 

tmokes dead out.

Please! Only ypq caa.

BUB’S REAL ESTATE 
BALYS BUDRAITIS 

4307 So. Kedzie. Chicago 
TEU — 254-5551 

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

VISKĄ APIE NAMUS
Taisau (remodeliuoiu) senus namus, 

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

Skambinti ALEKSUI
Telef. 927-7186

•NAUJIENOS" KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus Ir perstatau senus ti
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning Į naujus ir semig na
mus. įrengiu vandens boilerius Ir 
stogų tinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

SEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609 
TEL: VI 7-3447

-!4J n IMI ILĮI .. . . y, .. .

' K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, Mabdžlal, 

tune-up. Ir t. t.
4324 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-T327


