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Nepaisant, kad Laisvosios Europos Komitetas nuo š. m. 
gegužės 3 yra nutraukęs savo paramą Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimui, pats Seimas savo veiklos dėl to nesustabdė. Birželio 21-22 
d. Bendrųjų Reikalų Komitetao nariai (Lietuvai tame Komitete 
atstovauja V. Sidzikauskas) su Generaliniu Sekretorium vizitavo 
JAV kongresą. Vizito tikslas: išdėstyti Pavergtųjų Seimo nu
sistatymus ir prašyti JAV senatorius ir kongresmanus tuos nu
sistatymus paremti šiais aktualiais klausimais:

1. Senate ir Atstovą Rūmuo
se galimai Įspūdingiau atžymė
ti Pavergtųjų Tautų savaitę, ku
rios progą veikiausiai ir šiemet 
Prezidentas Nixon išleis atitin
kamą proklamaciją ;■

2. Ryšium su JAV pasiren
gimais sovietų peršami europi
nio saugumo konferencijai pa
skatinti sovietų pavergtųjų tau
tų draugus senatorius ir kon
gresmanus kiek galint akty
viau' tais pasirengimais domė
tis, kad vyriausybė kartais ne
padarytų sovietams nuolaidų 
pavergtųjų tautų sąskaita.; -

3. Rlšium su ruošiama rin
kimų programa prezidentiniam, 
kandidatam, paskatinti sovietų 
pavergtųjų tautų draugus sena
torius ir kongresmanus, ypač 
tuos jų, kurie turi tiesioginės 
įtakos tų. programų redakcijai, 
kad tose programose nebūtų pa
miršti ir sovietų pavergtųjų tau
tų reikalais

Pavergtųjų Seimo atstovai, 
pasidalinę po du, aplankė 15 
kongresmanų ir .14 ..senatorių,

IS VISO PASAULIO

ČIKAGA----Dujų bendrovė —
People Gas — prašo Illinois pre
kybos komisijos leidimo pakelti 
kainas už dujas 12%. Tai pir
mas pakėlimas po 13 metų. Ben
drovės išlaidos labai padidėju
sios, o vidutinis vartotojas'mo
kąs už dujas šiandien tik 8% 
daugiau, negu mokėjo 1959 me
tais, kada maistas nuo to laiko 
pakilo 43%; o medicinos patar
navimai net 78%.

SAIGONAS. -— Pietų Vietna
me du vyrai bandė pagrobti ke
leivini lėktuvą ir nukreipti jį į 
Hanojų, tačiau abu buvo nu
šauti atvykusių kareivių.

SAN DIEGO. — Karo laivy
no narai pasiekė naują rekordą, 
nusileisdami specialiais prietai
sais 1,010 pėdij į jūros dugną.

Naujausias jūry laivyno lėktuvas S-3A 
mas povandeninius būsimo priešo laivus ir 

nas užsakė 191, iš viso
IVOS

kuris iš lėktuvnešiu skraidys virš jūros, sekda- 
naikindamas, karui kilus. Tokiy lėktuvu laivy-

2.5 bilijonus doleriy.

WASHINGTONAS. — Prezidentas Nixonas Šeštadieni pasi
rašė įstatymą, kuris pakels socialinio draudimo pensijas net 20'i. 
Padidintos pensijos įsigalios nuo rugsėjo 1 d. ir 27.8 milijonai 
amerikiečių pirmą padidintą čekį turėtų gauti spalio 2 d. Prezi
dentas Nixonas pareiškė savo pasitenkinimą prie Įstatymo pridėtu 
“kainų augimo” nuostatu. Ateityje infliacija nebegrauš perkamo
sios pensininkų galios. Kylant kainoms, automatiškai kils ir pen
sijos. Prezidentas pasidžiaugė, kad infliacijos nebijanti pensija 
yra senųjų amerikiečių teisė. Jiems nebereikės kiekvieną kartą 
prašinėti kongreso, kad pakeltų pensijas, nes pakilo kainos.

minmką Carl Albert, Daugumos 
lyderį Hole Boggs, ir jo pava
duotoją (WHIP) Thomas P. 
O’Neil, Atstovų Rūmų Užsienių 
Reikalų Komisijos pirmininkas 
Thomas E. Morgan ir tos komi- 
sijos narius (Clement Zabloc- 
ki, L. H. Fountain, Daniel B. 
Fascell, John S. Monigan, Les
ter L. Wolff, Peter. H. B. Frei- 
linghyusen, Irving L. Wholey, 
Edward J. Derwinski, John Bu
chanan), taip pat didelį Lietu
vos draugą Daniel J. Flood ir 
Samuel Stratton; Senato laiki
nį prezidentą senatorių Allen J. 
Ellender, mažumos lyderį sena
torių Hugh Scott ir jo pavaduo
toją sen. R. Griffin, respubliko
nų politinio komiteto pirminin
ką sen. Gordon Allot, preziden
tinius kandidatus sen. Hubert 
Humphrey ir sen. Edmund S. 
Muskie, taip pat senatorius Ro
man Hruska, Jacob K. Javits, 
James J. Buckley, George S. To
wer, Peter H. Dominick, Richard 
R. Schweiker, Clairborne Pell, 
Cliford Case, Robert Taft.

Pasikalbėjimai buvo labai nuo
širdūs ir su dideliu supratimu 
sovietų pavergtųjų tautų reika
lų iš abiejų pusių LLK

■ --1 "J I v* šachmatų losimus
rytą šachmatų varžybos Reyk- 
javike dar kabėjo ore, nes Fi- 
scheris dar nebuvo atvykęs. Jo 
advokatas prašė lošimus nukel
ti iki antradienio, nors jie turė
jo prasidėti sekmadieni po pie
tų. Dar buvo neaišku, kaip j ši 
reikalą pažiūrės varžybų šeimi
ninkai — Islandijos šachmatų 
federacija, kaip pažiūrės pasau
lio šachmatų federacijos vadai 
ir — sovietai, kurių žaidėjas 
Spasskis yra pasaulio čempionas.

Fischeris yra garsus savo Įvai
riais reikalavimais ir trukdy
mais. ši kartą jis paskutinėmis 
dienomis ėmė reikalauti daugiau 
pinigų -— 30% visų bilietų par
davinėjimo duoto pelno. Islandi
jos federacija nesutiko padidin
ti Fischeriui mokamų pinigų.

30% visi] bilietų par-

Atstovo Rodino 
kalba Kongrese

WASHINGTONAS. — Atsto
vi] Rūmų narys Peter Rodino, 
Jr. iš New Jersey 10-to distrik- 
to, birželio 22 d. pasakė kon
grese Lietuvai labai ipalankią 
kalbą, pradėdamas nuo Mindau
go laikų, primindamas abi oku
pacijas ir partizanines lietuvių 
kovas prieš sovietus. Baigdamas 
jis prašo visus susikaupti ir pri
siminti lietuvių didelius laimė
jimus, lietuviai — tai nepriklau
somybės ir laisvės simboliai.

Pareiškimo svorį šiek tiek ga
dina tai, kad kongresui anas Ro
dino net du kartus pareiškime 
kalba apie Lietuvą, kaip “Bal
kanų valstybę”.

Pavadino šliaužikli
NEW YORKAS. — Viceprezi

dentas Agnew, komentuodamas 
sen. McGovern pareiškimą, kad 
jis važiuotų į Hanojų ir mal
dautų paleisti amerikiečius be
laisvius, kad esą maldauti yra 
geriau, negu bombarduoti, pava
dino McGovemą demagogu, ku
ris šliaužtų ant kelių prieš mū
sų priešą. Agnew palygino Mc
Govern ą su britų premjeru 
Chamberlainu, kurio lietsargis 
tapęs nusilenkimo nacių agresi
jai simboliu.

. Agnew griežtai reagavo Į Mc
Govern žodžius, kad prezidentas 
Nixonas esąs “apgavikas”. Ag
new pasakė: George McGovern 
yra viena didžiausių “apgavys
čių”, bet kada svarstytas di
džiųjų Amerikos partijų kandi
datu Į prezidento vietą Ameri
koje.

“Ne prezidentas, bet George 
McGovern žaidžia su Amerikos 
karo belaisvių gyvybėmis, teik
damas padrąsinimą Hanojui”, 
pareiškė viceprezidentas Agnew.

WASHINGTONAS. — Amerikos 
K. Bobelis gavo iš Illinois senatoriaus Adlai 
laiškus. Viename jis atsako Į dr. Bobelio 
Free Europe ir Radio Liberty finansavimo, 
neša balsavęs už lėšų toms radijo stotims 
stebi, kad jo nuomone, Vakarų Europos 
prie tų stočių finansavimo.

Kitas sen. Stevensono laiškas 
dr. Bobeliui praneša, kad sena
torius prašė iš valstybės depar
tamento pilnų raporto apie Ro
mo Kaląntbs susideginimo aplin
kybes ir apie Kauno riaušes.

• ' ... J ■ r

Įdomus yra valstybės depar
tamento atsakymas sen. Steven- 
sonui. Atsakyme sakoma, kad 
apie tą reikalą jau yra teiravę- 
sis Illinois kongresmanas Frank 
Annunzio. Valstybės departa
mentas atidžiai sekęs spaudos 
pranešimus apie Romo Kalan
tos savižudybę ir Kauno demons
tracijas po to. Iki šiol'neteko 
gauti patikimo liudininko pareiš
kimų apie demonstrącijij dydį 
ar kilmę ir ar buvo panašių de
monstracijų kitose Lietuvos vie
tose. Kaunas yra uždarytas 
Amerikos valdininkų kelionėms, 
kaip jis buvo uždarytas nuo II-jo 
Pasaulinio karo dienų, todėl 
smulkesnę informaciją yra sun
ku gauti, Departamentas bū
tų dėkingas, jei tokią informaci
ją jam atsiųstų dr. Bobelis, jei 
jis ją turėtų.

Toliau departamentas pakar
toja “nuolatinį JAV vyriausy
bės susirūpinimą Lietuvos žmo
nėmis, Amerikos politika esanti 
paremti Lietuvos ir kitų Balti
jos tautų laisvo apsisprendimo 
teises ir jų teisėtą laisvo ir ne
priklausomo gyvenimo siekimą. 
Raštą sen. Stevensonui pasira
šė Valstybės departamento se
kretoriaus asistentas ryšiams 
su Kongresu David M. Abshire.

E. Steven 
irupinima 

Sen; Steven 
pratęsimą

sus:

F-*

pirm. dr. 
kelis 

dėl Radio 
pra

tašiau pa
turėtų prisidėti

“H Popolo” Romoje birž. 15 
pranešė, kad sudaryta Tarptau
tinis Komitetas žmogaus tei
sėms Sovietų Rusijoje ginti. Ko
miteto būstinė bus Briusely, jo 
pirm. — Rene Cassin. Kiti na
riai ; italai, olandai, belgai, liuk
semburgietis ir kt. ' (E)

WASHINGTONAS. — Aukš
čiausias Teismas pritarė vals
tybės prokuroro nutarimui ne
duoti žinomam belgui marksis
tui vizos atvykti į Ameriką skai
tyti paskaitų ii’ dalyvauti kon
ferencijose. Keli kairieji Ame
rikos profesoriai skundėsi, kad 
to svečio neįsileidimas varžo jų 
teises su juo pasitarti, paben
drauti. Teismas sako, kad jo
kios teisės nevaržomos, jei nepa- 
geidajamam asmeniui neduoda
ma viza. '

Kartu prezidentas apgailesta
vo, kad šis įstatymas nepasirib 
pino šiem pakėlimam lėšomis. 
Dėl to vyriausybės deficitas pa
didės dar 3.7 bil. dol. Tas žino
ma, prisidės prie infliacijos di
dėjimo.

Naujas įstatymas padidins 
pensijas iš viso 8.7 bil. dol. At
skiros pensijos minimumas bu
vo 70.40 dol. per mėn. Padidinus 
pensijas, minimi$nas bus jau 
84.50. Pensijos maksimumas 
pakils iki 259.70 dol. per mėn.

Vidurkis amerikiečių pensijų 
buvo 133 dol. per mėn. Dabar 
bus 161 dol. žinoma, bus padi
dinti išskaičiavimai dirbantie
siems. Per dvejis metus mokes
čiai socialiniam draudimui pa
didės 41%.

Daugiau kaip 17,000 okupuo
tos Lietuvos katalikų pasirašy
tas memorandumas dėl tikybos 
persekiojimo ir pasiųstas L. 
Brežnevui, Sovietų komunistų 
partijos sen. sekretoriui ir me
morandumas su atitinkamu pa
reiškimu K. Waldheimui, Jungt. 
Tautų gen. sekretoriui, Vliko 
yra išverstas į anglų kalbą ir 
atspausdintas didesnis jo kiekis. 
Yra ir parašų pavyzdžiai.

Jei kas norėtų Įsigyti, prašo
ma rašyti; Vlikas, 29 W. 57th 
Str., New York, N. Y. 10019.

V
Elta papildomai patyrė: be 

JAV Kongreso narių, kalbėjusių 
apie Lietuvą, birželio mėn. su
kakčių proga ar ryšium su š. m. 
gegužės mėn. reikšmingais Įvy
kiais Kaune, be to ir apie Bal
tijos valstybes, dar kalbėjo ar 
pateikė savo pareiškimus šie 
JAV Kongreso nariai: senate 
sen. Hugh Scott (Pa. - resp.) 
birž. 22 d. priminęs Romo Ka
lantos auką pažymėjo, kad tas 

[ Įvykis priminęs amerikiečius 
prieš 200 metų jaudinusius žo
džius; “Suteik man laisvę arba 
mirtį”. Pagal sen. Scott, JAV- 
bės turėtų dėti visas pastangas 
greičiau Įgyvendinti laisvę vi
sai žmonijai.

Kitas senatorius, Robert Taft, 
Jr. (Ohio-resp.) nurodė, kad 
Sovietų Sąjunga pažeidė Visuo
tinę žmogaus Teisių Deklaraci
ją. Jis prie savo kalbos prijun
gė ALT-bos Cleveland mieste 
priimtos rezoliucijos tekstą.

Sen. Storm Thurmond (So. 
Carolina - resp.) kalbėjo: nau
jieji Įvykiai neturėtų užliūliuo
ti nei Kongreso, nei JAV gyven-

WASHINGTONAS. — John 
Mitchhell, buvęs valstybės pro
kuroras, pasitraukęs iš tos vie
tos vadovauti prezidento Nixo- 
no perrinkimo kampanijai, at
sistatydino ir iš šių pareigų, 
žmonai Martai reikalaujant. 
Prieš savaitę Marta Mitchell pa
sišalino iš namų ir paskelbė spau
dai, kad ji palieka vyrą, kol jis 
nepasitrauks iš politikos. Mit
chell pasitraukė.

.Prezidentas Nixonas apgailes
tavo Mitchell atsistatydinimą ir 
padėkojo už pasiaukojimą, kuri 
parodė jis ir jo žmona.

Martha Mitchell pagarsėjo 
savo aštriais pareiškimais spau
dai. Ji ragino vieną Arkansas 
laikraštį “sudirbti” sen. Ful- 
brightą ir pavadino Aukščiausią-

skelbė žinią, jog dėl ivykiu Lie- jį Teismą “persenusiais kvai- 
” • . liais”.

“The Jersey, Journal” dien
raščiui Jersey City neseniai 
skelbus, jog lietuviai — priklau
so slavams, reagavo kun. Kara- 
levičius iš Jersey City. Jis laiš
ke, paskelbtame dienraščio birž. 
14 laidoje nurodė į skirtumus 
tarp lietuvių ir slavų. (E)

Muštynės Romoje 
dėl Lietuvos

ROMA. — Italų dienraštis i 
“II Secolo d’Italia” geg. 24 pa-

tuvoje “Albertelli” technikos in
stitute Romoje studentų tarpe 
buvo įvykusios muštynės dėl 
Lietuvos. (E)

tojų, jie neturėtų manyti, jog 
sovietai jau švelnina savo kari
nę laikyseną. Įvykiai Lietuvoje 
liudija, kad Lietuvos gyventojai 
pasiryžę priešintis Sovietų Ru
sijai. Senatorius pateikė LB iš
leisto leidinio apie žmogaus tei
sių pažeidimus Lietuvoje ištrau
kas. (E)

čia ne kokio banginio akis, bet žemė, nufotografuota iŠ erdvėj skren
dančio Apollo 16 erdvėlaivio, ultravioletiniai spinduliai gražiai pa

rodo žemę supančia vandenilio geocorona.

Ryšium su artėjančia JAV de
mokratų partijos konvencija 
(liepos 10 Floridoje) bei ruoštu 
partijos pasisakymu, JAV Liet. 
Bendruomenės Centro Valdyba 
š. m. birž. 22 d. pateikė atitinka
mą pareiškimą Partijos “Plat
form Committee” apklausinėji
mų New Yorke metu. Pareiški
mą pasirašė C. Valdybos Įga
liotas Alg. Budreckis.

Pareiškime, išdėsčius Lietu
vos padėtį, nurodžius Į ligšiolinę 
JAV laikyseną, taip pat ir Į pa
starojo meto įvykius Lietuvoje, 
C. Valdyba pareiškė turinti vil
tį, kad būsimoje konvencijoje 
numatytoje skelbti programoje 
bus atsižvelgta į tai, jog 1. rei
kėtų pakartoti JAV dėsnį nepri
pažinti Lietuvos prievartinio 
įjungimo į Sovietų Rusiją. 2. at
skirai tektų siekti Bytų-Vakarų 
santykių sunormavimo, atsta
tant laisvę bei žmogaus teises 
Lietuvai bei kitoms pavergtoms 
tautoms, 3. Lietuvos klausimas 
būtų iškeltas vykdant pasita
rimus su sovietais ir 4. kad bū
tų pabrėžtas reikalas vykdyti 
komunistinių režimų atžvilgiu

sustabdė lietus
JSAIGONAS. - Smarkus lie

tus- sustabdė Pietų Vietnamo 
priešpuolį prie Quang Tri miesto 
Kai kurie marinų daliniai jau 
yra miesto pakraščiuose, tačiau 
juos ėmė apšaudyti ilgų nuoto
lių priešo artilerijos pabūklai.

Šiame puolime dalyvauja apie 
20,000 Saigono kareivių. Jų tan
kai ir šarvuočiai įstrigo dumble, 
nes vienintelis plentas yra pilnas 
duobių nuo buvusių karo veiks
mų.

C v
WASHINGTONAS. — Sunki 

politinė kova vyksta tarp Illinois 
demokratų delegacijos Į demo
kratų konvenciją, vadovaujamos 
Čikagos mero Daley, ir jo opo
nentų, vadovaujamų aldermano 
Singer, negro kunigo Jesse Jack- 
son ir kitų. Oficiali mero Da
ley mašinos delegacija kreden
cialų komiteto praėjusį penkta
dienį buvo išmesta iš konvenci
jos. Joje nebuvę pakankamai 
negrų, meksikiečių, moterų ir 
pan. Komitetas nusprendė, kad 
Singerio delegatai geriau repre
zentuotų konvecijoje Illinois de
mokratus. f

ši sensacinga žinia, tačiau, ne
reiškia, kad reikalai taip ir liks 
dabartinėje padėtyje. Meras Da
ley pareiškė kovosiąs, kad kovo 
mėn. žmonių išrinkti delegatai 
atstovautų Illinois demokratams. 
Jis nesutinka, kad jo delegacija 
būtų “praskiesta” dar 24 dele
gatais ir kad visi teturėtų po 
pusę balso konvencijoje. Daley 
dar gali šį ginčą laimėti pačioje 
konvencijoje. Daley grasina eiti 
ir į teismus, kad jie uždraustų 
Singerio demokratams vykti į 
konvenciją.

tokią politiką (ypač ūkiniu po
žiūriu), kuria Rytų ir Vidurio 
Europos tautoms būtų patikrin
tos žmogaus teisės ir politinė 
laisvė. (E)
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Savings Certificate 
2 Year Maturity 
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Taupymo Indėli*] 
Apdrausti iki $20,000.

šiek tiek paguodos.
Nevien tik šaulių šeimos tar

pe, bet tikriausia, ir platesnė
je CIevelando lietuvių bendruo- 
nėje gyvo pritarimo susilauks

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

Sadauskienę. Linkėtina matyti 
dar ir daugiau naujų pajėgų se
sių — šaulių eilėse.

Perskaičius Sekcijos pereito 
susirinkimo protokolą, kurį da
lyvės patvirtino, O. Mikulskienė

For more information about oųr savings 
plans, call or stop in at Standard Federal Savings, 

the 175 million dollar savings association 
located In your neighborhood.

pateikė apžvalgą kas įvyko bei 
kas paveikta vietos šaulių gy
venime. Kadangi tai buvo pirmu
tinis susirinkimas po Motinos 
dienos minėjimo (Sekcijos pra
vestas minėjimas buvo aprašy
tas ankstesnėje korespondenci
joje) O. Mikulskienė, panaudo
dama šią. progą, nuoširdžiai pa
dėkojo sesėms-šaulėms, taip uo
liai prisidėjusioms prie ano mi
nėjimo pasisekimo bei svečių pa
vaišinimo; ir ji rado taip pat 
malonų įvertinimo žodelį bro- 
liams-šauliams, padėjusioms kas 
kaip galėjo patvarkant salę ir 
šiaip.

Nepęrsenai 0. Mikulskienė tu
rėjo pasikalbėjimą su Lietuvių 
Kultūrinio Darželio Sąjungos

Yra sena ir graži šauliška tra
dicija — lankyti ligonis ir pa
liegėlius, juos paguosti kaip ga
lint. Džiugu patirti, kad ši tra
dicija tebėra gyva ir mūsų tar
pe. Nepersenai Sekcijos vadovė 
0. Mikulskienė, lydima šaulės 
A. Smelstorieuės, aplankė kitą 
sesę, U. Grincienę, tik ką grį
žusią iš ligoninės po operacijos. 
Be to, sužinojusi apie kitą lie
tuvę, B. Dumbrienę, po ilgos kau
lų ligos ir po padarytos jai ope
racijos gulinčią ligoninėje, kar
tu su šaule E. šarkauskiene ap
lankė ir ją. Netenka nė minė
ti ką reiškia ligoniui matyti,

Savings and Loan Association ofCTJčaOO
4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, Illinois 60632 • 847-1140
OFFICE HOURS: Monday. Tuesday, Thursday & Friday, 9 a.m. to 8 p,m.

Saturday, 9 a.m. to 12 Noon • Wednesday, no business transacted.

EARN MORE-
MORE OFTEN

ON CERTIFICATES 
OF $5000 QR MORE 

Two Year Maturity

ON CERTIFICATES
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OF $1000
One Year Maturity

pat'ir Sekcijos-’vadovei, parū
pinusiai tokį gerą lektorių.

Susirinkimas buvo baigtas 
šeimininkės šaulės O. čiuprins- 
kienės paruoštomis skaniomis 
vaišėmis, kurios pavirto ypatin
gai maloniu, nuotaikingu sam
būviu, ypač dėka ir A. ir O. Mi- 
kulskiams. Jie ’(abu juk yra 
muzikai) sudainavo kelias dai
nas, solo ir duetu. Netrukus su
sidarė ir nedidelė sutartinė, o 
vieni kiti papasakoti juokai dar 
pagyvino nuotaiką. Iš tikrųjų, 
tiek šilto jaukumo A. ir O. Mi- 
kulskiai įnešė į tą pobūvį, kad 
malonūs įspūdžiai ilgai dar ne
išdils dalyvių atmintyje. O N.

^SAFETY 0FX 
YOU R SAVINGS

For the individual with $5000 or more who 
wants the insured safety and stability 

a savings account and the maximum rate 
of. return ... investing in a Standard Federal 

Certificate Account makes sense! The 
interest rate is 6% per annum, and Standard 

Federal compounds the interest daily to 
yield an annual return of 6.18% when left to 

compound. -Interest is paid monthly or 
quarterly; as you prefer. This certificate 

matures in two years.
If you have $1000 to inyesf in a certificate, 

Standard Federal pays you a big 5-3/4% per 
anpujn with a 1 year maturity.

formuotas policininkas”, pa
reiškė ąldermanas Seimour 
Simon (40 wardo), kurio rei
kalavimų miesto valdyba pra
dėjo saugumo sąlygas CTA 
priemonėse tirti.

Kulis, pats buvęs CTA tar
nautojas, pareiškė Chicagos

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di 
didelius darbūs. Pinną, 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 nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos.

Chicago Savings
and Loan Association

Į 2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

Passbook Savings 
AH accounts com
pounded daily — 

paid Quarterly

Š. Kuopos vadovybės iniciatyva 
rengiama gegužinė. Ji buvo nu
matyta Dr. Kazio ir Onos Pautie
nių gražioje rezidencijoje — so
dyboje, birželio mėn 24 d., bet 
dėl nepalankių oro sąlygų buvo 
atidėta Jos laikas bus paskelbtas 
netrukus. Šiam surengimui įvyk
dyti broliai-šauliai sutiko sumes
ti po dolerį, o sesės apsiėmė pa
rūpinti kepsnių kavutei. Ge
gužinėje bus ir bufetas, ir su
sirinkimo. buvo parinktos trys 
geros šeimininkės, šaulės O. 
čiuprinskienė, E. šarkauskiene 
ir L. Kazienė, užkandžiams pa
ruošti. Bus ir loterija ir kt. pra
mogos. žada būti įdomu ir gra
žu, ir tenka tik palinkėti gau
saus svečių atsilankymo.

Šaulių vadovybei paraginus 
Sekcijos vadovybė priminė apie 
š. m. liepos m. Š-15 d. įvyksian
čią Kennebunkport, Maine, 3-čia 
Šauliu Kultūrine Savaite. Tokia 
Kultūrinė savaitė jau trečią kar
tą vyksta Tėvų Pranciškonų so
dyboje. čia gal pravartu taip pat 
priminti, kad yra tai plačiai ži
noma yasąvįetė,- arti Atlanto, 
kasmet sutraukianti nemaža va
sarotojų. Ir nenuostabų, nes ne 
tik yra didelis parkas, teniso aik
štė, T. V. kambarys, kitos pra
mogos, bet ir kainos, kaip tenka 
sužinoti, esančios prieinamos. Gi- 
Šaulių Kultūrinė Savaitė dar 
paįvairinama paskaitomis, fil
mais, ar meno vakarais. Taigi, 
lietuviai bendrais o šauliai ypa
tingai turėtų nepraleisti šios 
progos naudingai ir maloniai pra
leisti tenais atostoginę savaitę.

Išsėmus posėdžio dienotvarkę, 
buvo Karin. Juozapavičiaus šau
lių Kuopos vado ;Dr. K. Fautie- 
ni'aus paskaita apie “šienligę’-. 
Nors apie ją visi iš anksto žinojo 
iš darbotvarkės, bet, tur būt, ma
žą! kąs .tikėjosi išgirsti taip įdo
mią, detalią paskaitą, net pai
liustruotą išdalintais, klausyto
jams paaiškinamais braižiusiais. 
Suprantąma/visi buvo labai dė-

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

įsteigta 1923 metais ” TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Karin Juozapavičiaus šaulių 
Kuopos Moterų Sekcijos eilinis 
sus’rinkimas įvyko birželio mėn. 
10 d. A. ir O. čiuprinskų ną- 
mui'se. Sekcijos vadovė O. Mi
kulskienė buvo paruošiusi ir 
perskaitė netrumpą darbotvar
kę, kuriai susirinkimo dalyvės 
pritarė. Pasirodo, Sekcijos vei
kla randa lietuvių' eilėse didė
janti atgarsį: O. Mikulskienė pa
sidžiaugė galinti pristatyti su
su k;mui dvi naujai įstojusias

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSį^ĄįTOMIS. / ’

miesto tarybai apklausinėjimo 
metu, kad jis savo tarnyboje 
yya Įnąfgs dešimtimis visokių 
smurto veiksmų, patardamas 
alęiermanams patiems pasiva
žinėti CTĄ priemonėmis. Poli
cijos patruliai esą sukoncen
truoti miesto centre, o tolimes

nėj CTA stotys po 7 yaL liekan
čios visiškai b® apsaugos.

“Mes atsisakome vaįiuotį 
CTA priemonėmis” pasakė 
aid. Vito Marzullo, “aš nenoriu 
kad mane nugalabytų”.

CTA operacijų menadžeris 
George Krambles pareiškė, kad 
CTA nesiima jokios atsakojny- 
bės dėl nesaugumo miesto trau 
kineliuose ir autobusuose dėl 
to, kad tatai esanti miesto po
licijos pareiga. Alderųmoai Si
mon ir Jack Sperling kritikavo 
Krambles u žtai, kad šis net 
nieko nežinąs apie kriminalo 
padėtį. Aid.' Sperling pasakė: 
“Pernai aš balsavau už subsi
diją (dėl CTA), bet ateityje 
niekada nebebalsuosiu npt vie
ną nikelį ČTA duoti”.

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 606B

PHONE: 254-4478

valdybos pirmininke R. Rreme- 
neckiene, ir paaiškėjo, kad mies
to rūpesčiu jau vyksta Darželių 
valymo bei patvarkymo darbai. 
Jiems pasibaigus bus galima 
konkrečiai eiti prie kultūrinių 
parengimų planavimo bei vyk
dymo. Tuo pačiu ir Moterų Sek
cijai atsiveria nauja užduotis, 
apie kurią, O. Mikulskienės ma
nymu, jau dabar būtų laikas 
pradėti galvoti

šia proga O. Mikulskienė pa
sidalino su dalyvėmis savo 
džiaugsmu dėl gauto iš Mote
rų šaulių vadovės Detroite K. 
Kbdatien'ės laiško, kurio turinį 
ji susirinkusiems perskaitė. 
Laiško autorė, imdama dėmesin 
CIevelando Moterų Sekcijos gra
žią veiklą, pareiškė pasitenkini
mą turint čia vadovaujančioje 
vietoje tokią — pačios autorės 
žodžiais — patyrusią, energingą 
ir pasišventusią šaulę, ir linki 
jai geros sėkmės tolesnėje veik-

Raginkite solvo apylinkę 
augti taupykime!

INTEREST COMPOUNDED DAILY- 
PAID MONTHLY 

Receive interest check automaijcally 
monthly or quarterly, or accumulate for 

higher yield.
ASSETS OVER $175,000,000-RESERVES OVER ^4,900,000

Skulptorius Jack Anderson dirba prie 26 pėdy "sniego bato". Tai dalis vyskupo Frederic Ba- 
raga statu los z kuri bus pastatyta Michigane prie Superior ežero. Vyskupas indėny buvo vadina* 
mas "Snowshoe Priest", nes jis pėsčias per sniegą lankydavo indėny kaimus/ mokydamas juos 

angly kalbos ir tikybos.

CHICAGOS TAUPYMO IR SKOLINIMU ĘĘNDROVĖ dėl bet kokių jūsų namo pa
gerinimų duoda paskolas nuo $5,00.00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. O gal Jums 
yra reikalingi pinigai dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nu
sibodo mokėti aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus.

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. . PAID QUARTERLY
. . BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į:

Nužudyto Kulio brolis 
apskundė CTA

Praeito gegužės |3 d. CTA 
traukinėlyje gauja juodukų 
nušovė iš painokų grįžtantį Lo
jolos ųmversilelp studentą 
Michael Kulį ir žudikai tebėra 
nesurasti.
x 4 r J v y

Nužudytojo brolis James Ku
lis, 24, įteikė Cfrįcagos miesto 
tarybai skundą prieš CTA, kal
tindamas, kad Chicagos Tran
zito Administracija nepaiso ke
leivių saugumo savo traukinė
liuose ir autobusuose.

“Aš pradedu manyti, kad 
norint turėti tikrą saugumą 
CTA susisiekimo priemonėse, 
kiekviename vagone ir vįsose 
platformose privalo budėti uni

Chicago Savings and Loan ftssn.
Philomena D. Rakei, President

TEL.: GR 6-7575 v a. f.* > i
Mon. 12 P. M. fo 8 P.,A^» Tues. ? to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat. 9 to 12:30
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JOTAS VAIČIŪNAS

“KRITIKĄ IR VEIKLĄ” PASKAIČIUS
Taigi, mes toleruokime savo 

tautos žudikus, tuo pačiu iš
duodami savo nukankintus ir

Balandžio 22 dienos laidoje 
“Naujienos” paskelbė labai 
gražia ir dominančia antrašte 
rašinėlį “Kritika ir veikla”. 
Apie kritikos reikalingumą esu 
rašęs jau ne vieną kartą, tad 
tokia antraštė, tikėjau, paro
dys naują ir tikslių minčių.

Tame rašinyje sakoma, kad 
“... didesnio rango žurnalistą 
dėl įvairių priežasčių redakto
riai nenori liesti ir jam leidžia
ma pasirodyti prieš skaitytojus 
dviprasmiškom frazėm ir keik
smažodžiais”.

Argi iš tikrųjų taip yra? Ma

dos priežasčių stengsimės rasti 
ne tik jo paties mąstyme, bet 
ir tose situacijose, kuriose jis 
gyvena, tai įneš įžengsime į 
naujų laikų erą. Tokią erą, 
kuri bus charakteringa savitu, 
nauju žmonijos veidu”.

Faktai rodo, kad ligi šiolei 
ta “naujoji era” yra ti viena — 
tai bolševizmas, siekiąs pasau
lį sutvarkyti naujais pagrin
dais. Būtų tikrai labai džiugu, 
kad mano mielas oponentas su
rastų tikrąją mintį, išeitų su 
ja į pasaulį, sukurtų santvar
kas, priimtinas tautoms ir.žmo-

naikinamus gimines. Pava
dinkime žmonėmis juos, nes, 
anot p. Baltrukonio "Blogo žmo
gaus nėra visiems. Jis kam 
nors yra geras: broliui, myli
mam, tautai, žmonijai”.

Prašau mums pasakyti, kam 
yra geri aukščiau minėti: bro
liui, jeigu jis jį jau išdavęs, 
mylimai — am, jeigu jis ar ji 
ašarotomis akimis ir skauda-

ma širdimi plyšta iš gailesčio 
dėl savo mylimo žmogaus dar
bų. (tyras tautai ar geras žmo
nijai geras?

Vienam tai tikrai geras: tai 
didelei žmonijos daliai primes-
tai santvarkai; geras tiems, 
apie kuriuos Dovydėnas rašo 
“Mes valdysime pasaulį”, nes 
tik tas yra jų tikslas. Sunaikin
ti senąjį pasaulį iki pačių pa
matų, , ir ant griuvėsių statyti 
naują, tą “naują erą”.

Toleruokime, vadinasi. Bet

irgi ne visus, nes toleruodami 
artimųjų išdavikus, kankinto
jus ir jų padlaižius, jau nusto
jame toleruoti nukankintuo
sius ir ištremtuosius. Netole
ruosime nei žilagalvės moti
nos, nei išprievartautos auksa
kasės sesers...

Taip ir nuginkluokime savo 
priešus “su meile”...

Visai sutikdamas su tuo, 
kad veiksmas sukelia panašų 
ataveiksmį, noriu sustoti prie 
ataveiksmio. Veiksmas sukel

tas okupantų ir jam paklusnių 
tarnų. Tenka apgailestauti 
per mažu ataveiksmiu. Jeigu 
tik kas stipriau mėgina judinti 
tą “ataveiksmį”, neretai apšau
kiamas ekstremistu ir panašiais 
“titulais”, o kas palankesnį žo
dį išmeta (dažniausia pats ne
susiprasdamas), okupanto siū
lomai politikai, tas jau šilčiau 
priimamas.

Dėl to jie ir valdys pasauli, 
Dovydėno mintį sekant, kad 
prieš juos nėra kovos, nėra

pasipriešinimo, ir, svarbiausia, 
dėl to, kad jų politiniai ėjimai 
mums dažnai nesuprantami, 
nepajėgiame jų apimti, jų šū
kiai ir gražūs žodžiai priimami 
lengvai, nes jie skamba pa
traukliai, atsimuša į mūsų šir
dis, kada protas, pagautas 
saldžių plepalų užmigdomas...

Dar leiskime priminti vieną 
iššūkį: “Tačiau patys, skaičiu
mi ir politine galia būdami 
maži, lyg širšės lizde pajudin-

(Nukelta į 5 psl.)

no manymu, redakcijos turi 
savo nusistatytą kelią, juo va
dovaujasi. Kad ir gero žurna
listo rašinį mes į krepšį, jeigu 
tas rašinys redakcijai neliks.

Toliau gerbiamas p. Baltru- 
konis prikiša žodį “išsigimėlis”. 
Tai žodis, pagal jį, vartojamas 
“didelių” (kabutės man . J. V.) 
žurnalistų. Straipsnio autorius 
sako: “Jei kas atšals nuo savo 
tautos ir savo talentą pašvęs 
kitos tautos ar valstybės intere
sams — išsigimėlis. Tokius ga
lima apspiaudyti, niekinti, va
dinti išgamomis, išsigimėliais, 
prisiplakėliais”...

Štai atsakymas 1 Mes, tur būt, 
daugiau mažiau lietuvių kalbą 
mokame. Kokiu kitu vardu 
Tamsta pavadinsi asmenį, sa
vo tautos atsisakiusį? Tamsta 
esi gimęs savo tautoje. Gimęs. 
(Mano pabraukta. J. V.) O kas 
Tamsta būtum, jeigu atšaltum 
ir su kita tauta nueitum? Bū
tum išsigimęs (vėl mano pa
braukta. J. V.) savo tautai. 
Klausk kalbininkų, jie kito žo
džio neras, nes jo nėra. Žino
ma, galima rasti ir kitų žodžių, 
bet jie nebus tikslūs sprendžia
mai sąvokai aiškinti.

Taigi, tai nėra joks keiksma
žodis, kai pteigia rašinio auto
rius, tik tikras sąvokos nusta
tymas.

Tur būt, visi žinome, kas yra 
keiksmažodis. Nei žodis “išsi
gimęs” nei žodis “prisiplakė- 

- žodis, kaip teigia rašinio auto
riaus vadinami tokiu vardu, 
niekad nebuvo ir nebus keiks
mažodžiais.

“Keiksmažodžiais besisvai- 
dąs žmogus, formaliai nešio
jąs žurnalisto ar intelektualo 
kepurę, tuo būdu parodo savo 
dvasios siaurą šakotumą (ma
no pabr. J. V.)...

Kaip matome, čia nebūta jo
kių keiksmažodžių, o ir "Siau
ro šakotume” sąvoka sunkiai 
suprantama, nes jeigu šakotu- 
mas yra, tai jau negali būti 
siauras. Tariame, kad Ikso ar 
Yorėk o veikla šakota. Ji nega
li būti šakota, jeigu ji bus siau
ra.

Būtina paminėti, kad aš vi
sai nesuprantu, apie katruos 
žurnalistus ir intelektualus ra
šoma, nes rašinyje vardai ne
minimi. Mano atsakymas yra 
grynai ieškojimas tiesos.

“Nei krikščioniškos, nei bet 
kurios kitos, civilizuotam pa
saulyje egzistuojančios, religi
jos etika neauklėja žmogaus 
neapykantos dvasioje. Filoso
fija taip pat. 0 juk tie, kurie 
skleidžia idėjas, ieško ir nuro
dinėja tautiečiams akcijos gai
res, daugiau ar mažiau valan
dų prarymojo prie Evangelijos 
ir filosofijos knygų. Argi jų 
įtaka išgaravo?”

Nemanau ir netikiu, kad 
būtų išgaravusios ne tik lietu
vių,, bet ir svetimtaučių filo
sofijos. Prie progos, siūlyčiau 
tikrai įsigilinti rašinį rašiu-

nėms. Ir kad griūtų tas nauja
sis eros sukėlėjas.

Toliau šnekėdamas apie “iš
sigimėlius”, autorius tą “išsi
gimėlio” sąvoką, atrodo, pra
plečia. Jis sako: “... su meile 
moraliai nuginkluoti savo prie
šus. Jie nėra išsigimėliai, tik ki
taip galvoj anti ej i, kitokias 
idėjas puoselėjantieji. Jokie 
tariamų išsigimėlių sąrašai tau
tinės žaizdos neišgydys. Tai 
egzekutorių metodas, lazdos 
priemonė, kuri net ir šuniui 
netinka”...

Sakykite, kas tai yra tie “ki
taip galvojantieji”? Ar tai ieš
ką santykių su okupanto pa
statytais patikėtiniais? Gal aš 
neteisingai supratau, prašau 
atleisti. Bet jeigu teisingai su
pratau, tai ir pavyzdį norėčiau 
nurodyti. Vokiečių okupacijos 
metais pogrindyje pasirodė laik 
raštelis “Lietuvos Judas”. Ja
me būdavo skelbiami sąrašai 
lietuvių kolaborantų, einančių 
ranka rankon su okupantu. Tas 
laikraštis padarė labai daug 
gero: jis įspėjo lietuvius atsi
traukti nuo prisiplakėlių (ma
nau, toks pasakymas mano 
oponentui irgi nepatiks).

Šnekėdamiesi apie išsigimi
mą, neturėtume pamiršti ir tai, 
kad išsigimsta ne tik atskiri in
dividai, bet ir tautos. Kur ro
mėnai šiandien? Ir kur kitos 
tautos, apie kurias nešneka
mą?

Išsigimsta luomai. Kas atsi
tiko su Lietuvos bajorų luomu?

Labai daug buvo rašoma ir 
šnekama, net nepriklausomos 
Lietuvos laikais, apie prancū
zus. Buvo bijomasi, kad mi
nėtoji tauta neišsigimtų, o dėl 
ko, visi žinome ir atsimename.

Savo rašinyje autorius daž
nai mini žmogų. Reikią atsi
minti, kad ir priešai žmonės. 
Siūlo užmegzti su priešu dialo
gą, pavartoti švelnų įtikinantį 
žodį. Juk ir priešas žmogus”, 
sprendžia autorius.

Sakykime, kad žmogus, bet 
kažin ar jo elgesys derinasi su 
žmogiškumu, šimtai tūkstan
čių lietuvių ištremtųjų Sibiran 
ir ten paklojusių savo galvas, 
partizanų lavonai, išmesti ir 
išniekinti viešose vietose, — 
argi tai ne žmonių darbas? Su
darinėjami sąrašai išvežti ir 
sunaikinti, ar tai ne žmonių 
darbas?

Ir mes, nei iš šio, nei iš to, 
jiems ir į juos panašiems stai
ga paduosime ranką ir užmeg- 
sime dialogą...

Ką tada pasakys išmestas 
turgaus aikštėn nukankintas 
brolis, ką pasakys sena motina 
ar tėvas, tų žmonių ištremti lė
tai mirčiai? Ką pasakys kan
kiniai, savo kraują išlieję ir 
gyvybes padėję Pravieniškiuo- 
se, Telšiuose ir kitur? Ką pa
sakys Červenės kankiniai? Ką 
pasakys mažų vaikų kaulai Si
biro tundrose?

Pas mus landą atsiųstieji

Now at GLASER S
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Airtemp Imperial
with patented Air Door for 

four way cooling.

Imperial Cools, High, Wide and Deep—As illustrated 
here, unique Airtemp Air Door directs cooling four ways. 
Adjusts with fingertip ease.
Imperial is only 233A" wide—Fits standard double-hung 
windows. For installation flexibility, choose window kit 
or wall sleeve (no extra charge).
10 Handsome Models—6,500 to 18,000 BTU’s—AH with 
easy-to-reach controls, rich decorator styling, 11-posi- 
tion thermostat, reusable filters, and extra insulation for 
quiet performance.

COME IN TODAY!

Listen to it.

You’ll know how 
it got its name.

The Sleeper.
Slumber-quiet bedroom 
cooling from Airtemp
Check These Airtemp Features For Quiet Performance—2-speed fan with 
special slumber position; cushion-mounted fan and compressor for quiet 
operation; extra insulation.to reduce operating sound level; front panel 
acts as sound baffle*
Select From 4 Sleeper Models—5,000 to 8,000 BTU’s—Carry home a 
Sleeper today. All feature compact design; multi-position thermostat; fast 
and easy installation.

NO MONEY DOWN

šiam į Evangelijas ir ypač fi
losofus, nustatančius tautos 
sąvoką. Ir gerai išstudijuoti 
Kristaus mokslą. Tada galė
sim toliau šnekėtis.

štai vėl didelis prieštaravi
mas. Straipsnio autorius re
miasi religijos etika, o vėliau 
sako, kad .. Ar ne per daug 
kreipiamas dėmesys į religinį 
auklėjimą parapijinėse mokyk
lose?” Gerokai stebina rašinio 
autorius ir tokiu išvedžiojimu: 
“... o jo (žmogaus. J. V.) klai-

agentėliai laužo kovojančios už 
tautinį išlikimą išeivijos atspa
rumą, kelią neapykantą tarpe 
pačių geriausių lietuvių patrio
tų, siūlo gražiais posakiais ir, 
neva proliškumo ir seseriškumo 
priedanga apsigaubę, pripa
žinti žmonėmis visus, nes visi 
vienos tautos sūnūs... Jeigu 
tokie sugebėtų atsigręžti veidu 
į save (atleiskite už šimtus kar
tų nuvalkiotą posakį), užsi
merktų ir nešdintųsi šalin, nes 
pajustų savo judošiškumą...

Glaser’s Furniture&ApplianceC
5115-5123 So. Kedzie Avė. , PRospect 6-1790

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS
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duoda gyvy-

Rašo JANINA NARŪNĖ

NAUJA DRAUGYSTĖ

120.00
$11.00

trims mėnesiam, 
vienam mėnesiui

>12.00
>3.00

$6.0C
>2.00

Balys atsilankydavo paš poetą Baįtriišaitį. Tėb 
f inkdavoši menininku, elitas.

Mahiuka buvo tik ką pabaigusi gimnaziją ir 
nusprendusi dar nestoti į universitetą, bet metus 
pailsėti ir daug skaityti. Ji gerai pažinojo nišų 
literatūrą ir labai mėgo Dostojevskį. Apie ji su 
Baliu ištisus vakarus prakalbėdavo. Balys stebė
davosi, kai Maniuka atmintinai cituodavo ilgiau
sias ištraukas iš Brolių Karamazovų. Ne tik dai
laus veido, bet ir fenomenalios atminties buvo 
toji gabi ir protinga mergaitė. O jos nepaprastas 
ramumas ir vidinė pusiausvyra kerėdavo Balį. Ne 
kartą jis sakydavo Petrui:

do Petkevičiaus įtakbje ryžosi gerai išmokti lie 
tuvių kalbą. ..........

Vieną 1915 m. žiemos vakarą Petras Naruta
vičius pasakojo Baliui apie kelionę Kaukaze. Apie

STUDENTAS BALYS SRUOGA MASKVOJE 
IR MIUNCHENE

Kitose JAV vietose: 
metams ____

pusei metų ___
Cook apskrities 

“stikeriai”

Kanadoje:
metama _____
pusei metų __
vienam mėnesiui

3 Jei jšoksi į šulinį, atsar
gumas nėra įpareigotas tave iš
traukti. ’(Peršu)

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
Rekmadipnin^ laidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
HL 60608. Telet HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.
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lėgendarihę Svanetiją — Liepsnojančią Kolchidą 
(taip romėnai vadindavo Svanų žemę).

Tas nepaprastas kraštas stovi ant aukštos uo-

Lietuvių Televizijoje 
piknikas

tarpu lietuvis inteligentas savo plunksnos niekad negali 
padėti, — mėgdavo kartoti didelis kovotojas už lietuvių 
tautos laisvę Vaclovas Biržiška. Lietuviai'' šią Vaclovo 
Biržiškos mintį labai gerai suprato. Savo'vaikus jie iš
mokslino ir padavė jauniesiems plunksną. Jaunimas sa
kytu ir rašytu žadžiu, lietuvių, anglų ir kitomis kalbomis 
turi ryžtis ginti pavergtos lietuvių tautos teises. Jaunuo
lis negali sėdėti akacijos pavėsyje ir žiūrėti į vėjo supa
mas šakas. Jis privalo apsišarvoti žiniomis ir ginti lietu
vių tautos laisvę.

• Mergaitės laimė yra jos 
veide. (Turkų)

Gook apskrities šerifas Ri
card Elrod praneša, kad nuo 
liepos i dienos jo policija pra
dės išrašinėti tikėtus visiems, 
kas savo automobilyje neturės 
matomoj vietoj prisiklijavęs 
naujojo “county sticker”. Gy
venantieji neinkorporuotose Co 
ok apskričio vietose privalo to
kius stikerius įsigyti, jų kaina 
$10. Nors esanti užvesta byla, 
aiškinant kad tas mokestis ne
siderina su konstitucija, bet 
kol ta prievolė tebegalioja, še
rifas turįs s likerių reikalauti, 
o neturinčius bausti.

1916 m. studentas Balys Sruoga išsikėlė į Mas
kvą, kur jau buvo nemaža lietuvių kolonija. Tėti 
studijavo gaiisus mūsų jaunimo būrys: Vytautas 
Landsbergis ir jo seserys, Rapolas Skipitis, Jur
gis Vaicekauskas, Jokūbas Stanišaūskas, Vincas 
Taujėnis, Julytė Jablonskytė, Julka Lozoraitytė, 
Valė ir Jadzė Čiurlionytės ir daug kitų. Balys 
Sruoga Maskvos Universitete studijavo literatūrą.

Maskvoje jis suartėjo su Vale Čiurlionyte, ku
ri tuo metu globojo savo jaunesnę seserį Jadzę. 
Pas Valę Balys susipažino su M. K. Čiurlionio me
nu, kuris jam paliko gilų įspūdį. Drauge su Vale

$23.00
$13.00
$3.50

plauna Riono upė. Į šį geografiškai nepreinamą 
kraštą gyventojai nenoriai įsileisdavo svetimuo
sius. Ypač jie nemėgdavo rusų, greitai juos likvi
duodavo, kai niekas nemato... Taip gi lengva nuo 
aukštos uolos nustumti žmogų į prarają!

Klausėsi, klaūsėsi pasakojimo pagautas Balys. 
Staiga jis sušuko, trenkdamas kumščiu į stalą:

— Aš tenai būsiu!
Tą pažadą Balys ištesėjo. Atostogoms prasi

dėjus, 1916 m. vasarą jis išvažiavo į Ekaterino- 
darą, kur tuo metu buvo didelė lietuvių pabėgėlių 
kolonija. Iš ten jis orientavosi, kokiais keliais 
pasiekti tikslą.

Jis perplaukė garlaivių Juodąją jūrą. Jos be
ribė stichija, tamsiai mėlyni, beveik juodi vande
nys paliko jam neužmirštamų vaizdų. Apsilankė 
jis ir Kryme, jo sostinėje — Teodosijoje. Nepra
leido progos aplankyti garsiąją meno galeriją ir 
muziejų, pasigrožėdamas meno kūriniais.

Vėliau Balys išvažinėjo beveik visą Kaukazą 
jo pavojingais, kalnuotais, vingiuotais keliais. 
Buvo ir žavingoje Svanetijoje, kur prisiklausė ir 
apsčiai užsirašė to krašto legendų.

Jo pirmas išspausdintas kūrinėlis buvo “Deivė 
iš ežero” — Svanetų žemės legenda. B. Sruoga ją 
parašė, grįžęs iš Kaukazo. Tas veikalas pasirodė 
1919 in. Lietuvoje. ..... ,_____

Jau ketvirti metai, kaip 
“Lietuviai Televizijoje rengia 
piknikus — Lietuvių Dienas. 
Jose būna atžymimi šioje sri
tyje dirbantieji, atvyksta daug 
žmonių praleisti smagiai laiką.

Šiais metais Lietuvių Dieno
je Liepos 9 d. Bučo sode bus la
bai įdomi p. Šniukštos prave
dama speciali programa. Al- 
vudas paruoš skanius valgius. 
Žinomas, prityręs K. Repšys 
vaišins svečius, p. Mackevičius 
tvarkys mašinų pasistatymą.

Ačiū rėmėjams, “Lietuviai 
Televizijoje programos žiūro
vams jau septinti mėtai progra
ma matoma plačioje Chicagoje 
ir apylinkėse, ją stebi virš 70 
tūkstančių. Lietuvos vardas 
amerikiečių programose paro
do, kaid lietuviai sugeba išlai
kyti taip brangiai kainuojan
čią televizijos pusvalandinę 
programą. Jose pasirodo labai 
didelis skaičius lietuviškų, ta-

$•2.00
>12.00
$7.00
$3.00

O Sudužusiam laivui visi vė
jai yra priešingi. (Japonų)

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose 

metams ___________ 
pusei metų __________

trims mėnesiams ______
vienam mėnesiui ______

trisieniuose:
metams ______
pusei metų __
vienam mėnesiui

MIAMI BEACH, Florida. — 
Praeito birželio 26 dieną SLA 
prezidentas Povilas P. Dargis 
seimą pradėjo tokia kalba:
Brangūs garbės nariai, seimo 
delegatai, viešnios ir svečiai:

Matydamas tiek mielų pažįs
tamų jūsų veidų, širdingai svei
kinu visus, susirinkusius, į 57-tą 
Seimą, šis seimas yra skirtin
gas nuo kitų buvusių mūsų sei
mų dviem požymiais:

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 85-irių metų sukaktimi 
t. y. pernykščiais metais ir pir
mą kartą seimavimu ne kuriame 
nors didmiestyje, o gražioje pa
saulio vasarvietėje, palmėse ir 
gėlėse paskendusiame, Amerikos 
mieste Miami Beach, Floridoje. 
Suvažiavę SLA delegatai ir dele
gatės gali pilniausiai jaustis 
kaip savo namuose, čia mes 
esame sutinkami ne tik mielos 
šiltos gamtos, bet ir šiltų Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje 
narių ir mūsų globėjų — 44-tos 
kuopos šiam seimui ruošti ko
misijos, valdybos ir visų narių.

Tą šilumą pajutome įžengę į 
šį miestą. Vienus pasitiko ren
gimo komisija, kitus nariai pa
žįstami, kurių į Miami yra su
važiavusių iš visų Amerikos ir 
Kanados miestų, iš visų kuopų, 
iš Tolimiausių vietovių prade
dant šiaurę — Kanadą, iš Bosto
no, New Yorko, Chicagos, Cleve- 
lando, Detroito, Pittsburgho ir 
kitų kolonijų, čia yra lietuvių 
net ir iš tolimiausių vakarinių 
valstybių. ,

Kaip matome, jie, mus priim
dami, užtikrina mums visokerio
pą talką sėkmingai posėdžiauti, 
dar. sėkmingiau naudingus Su
sivienijimui nutarimus pravesti, 
o svarbiausia, kad Susivieniji
mas, pradėdamas 86-tuosius sa
vo reikšmingus metus, dar dau
giau klestėtų, kad jų tai yra Flo
ridos lietuvių ir mūsų visų de
legatų ir delegačių pageidavi
mai išsipildytų. Rengėjai, šio 
Seimo metu, sudaro palankias 
sąlygas mums posėdžiauti trum
pesnį laiką, nutarimus pravesti 
kondensuotoje formoj e, o delega
tams ir delegatėms — duoti pro
gos plačiau pažinti tuos gera
širdžius veikėjus, pamatyti gra
žųjį Miami Beach, pasimaudy
ti jo šviesiai mėlyname šiltame 
Atlanto vandenyje ir pasikaity- 
ti Floridos saulėje. Tik mūsų 
sveikatos saugotojai, kaip Dak
taras kvotėjas Dr. Biežis čia pat 
mus įspėja, kad Floridos saulutė 
neperdegintų. Jis pataria kai
tinantis salėje būti neilgiau kaip 
po pusvalandį.

Seimui rengti komisijos pir
mininkė Edviną Jankienė ir kiti 
komisijos nariai, taip sesijų pra-

kė. Karą laimėjo ne drąsūs kariai, bet priešui naikinti 
modernios priemonės. Reikėjo mokėti ir ryžtis tas prie
mones vartoti. Kas naujų priemonių nesiryžo naudoti, 
tas karą pralaimėjo. Tas pateko nelaisvėn, tas tapo vergu.

Antrojo Pasaulinio Karo pabaigoje Lietuva buvo 
okupuota, nepriklausomybė panaikinta, tauta pavergta, 
o vzalstybė įjungta į stiprėjančią sovietų imperiją. Prieš 
rusų okupaciją ir rusiškų komunistų įvestą vergiją ko
voja visa lietuvių tauta. Ta kova jau eina 30 metų. Ji pra
sidėjo rusams įkėlus koją į lietuvių žemes. Ji pasibaigs, 
kai paskutinis rusas ir sovietinės tvarkos šalininkas pasi
trauks iš Lietuvos.

Vyresnioji mūsų karta rusus gerai pažino ir vykusiai 
kovojo prieš jų atneštą vergiją ir išnaudojimą. Bet vyres
nieji sensta, pavargsta ir miršta. Jū vietas turi užimti 
jaunesnieji Bet jaunesnieji lietuvių tautos laisvei, lietu
viškam menui, lietuvių literatūrai bus naudingi tiktai tuo 
atveju, jeigu jie turės žinių, jeigu .jie bus gerai informuo
ti ir jeigu jie ryšis savo tautai būti naudingi. Jaunimas 
turi būti žiniomis gerai apsišarvavęs ir pasiryžęs visuo
met ginti savo tautos reikalus. Jis turi įsikalti sau į galvą, 
kad jeigu jis .pats savo tautos reikalų negins, tai kiti jų 
taip pat negins. |

Kiekvienam jaunuoliui turi būti aišku, kodėl jo tėvas 
ir motina, brolis ir sesuo paliko gimtinį savo kraštą, pa
liko tėviškę, namus, .visą tą gerbūvį ir savijautą, surištą 
su savo tėvyne. Neužtenka išklausyti tėvų pasakojimų 
apie tremties vargus ir skausmus. Reikia patirti teisinę 
nepriklausomos Lietuvos ir apgaulngą komunistinės rusų 
valdžios elgseną ne tiktai sūš lietuviais,' bet ir su lietuvių 
kaimynais. Šiandien komunistinės valdžios atstovai tarp
tautiniame forume kartoja tą patį melą, kurį sovietų pro
pagandistai paleido prieš 30 metų. Jie tada paskelbė, kad 
lietuviai patys savu noru įstojo į Sovietų Sąjungą. Jie net 
tvirtina, kad lietuvių tautos delegacija vyko į Maskvą 
prašyti paties Stalino priimti Lietuvą į Sovietų Sąjungą. 
Savo tvirtinimų įrodymui jie turi geriausios lietuvių ly
rikės eilėraštį, parašytą Stalino garbei.

Apdairus lietuvis jaunuolis turi žinoti, kad jokių rin
kimų Lietuvoje nebuvo, kad jokios lietuvių delegacijos 
lietuviai į Maskvą nesiuntė, kad geriausioji lietuvių lyri-

nešinės kokias mums pramogas 
yra paruošusi, patars kur ir kaip 
geriausiai ir sveikiausiai paval
gyti ir kur ir kaip vaišintis.

Leiskite dar kartą visus pa
sveikinti Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje Pildomosios Tarybos, 
visų komisijų, susivienijimo cen
tro tarnautojų ir Tėvynės redak
cijos vardu, o taip pat delega
tams palinkėti darniai ir nau
dingai pravesti visus Susivieni
jimui naudingus nutarimus.

Mums reikia protingo ir ryžtingo jaunimo
Senais ir dar ne tokiais labai senais laikais kariai 

tikslo pasiekdavo jėga, drąsa ir įmantrumu. Antrojo Pa-

Jeigu nori linksmas būti, reikia su draugais 
pabūti Naujienų piknike, liepos 30 dieną, 

Bučo sode, Willow Springs, III.

— Maniuka? Tokios labai retai pasitaiko, 
kaip toji tavo pusseserė.

Ir Maniūkai Balys labai patikdavo.
Tačiau motina Grikinienė nebuvo palanki šitai 

draugystei... Niekada svečio nepavaišindavo, 
net mielai jo neprakalbindavo. '

Bolševikmečiui užėjus, Balys su Maniuka 
persiskyrė ir tik laiškais susisiekdavo, iki tai bu
vo įinanoma. ,
BALYS KAUKAZE

Subscription Rates:
m Chicago $22.00 per year. $12.00 per 
six months. $7.00 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months; Canada $22.00 per year; 
other countries $23.00 per year.

Be to, Balys aplankė Piatigorską ir Žėlėšiid- 
vodską, kur savo poemas kūrė didysis rusų poetas 
Lermontovas; iš tenai buvo matyti stebuklingai 
gražios, didingos panoramos.

BALYS RAŠO Į PERIODINĘ SPAUDĄ .
Jaunutis plunksnos mėgėjas jau nuo 1912 m. 

ėmė reikštis spaudoje. Būdamas Petrapilyje, Ba
lys rašydavo eilėraščius ir juos spausdindavo 
“Aušrinėje”. Jauno studento kūrinėliai pasiek
davo įvairias pasaulio vietas: Rygą — “Rygos 
Naujienas, Kaūn^ “Lietuvos žinias” ir net 
amerikiečių lietuvių špaUdą JAValstybėse. Jis 
pasirašydavo įvairiais slapyvardžiais: šėftiiiš, 
Plunksnadraskis, Kaunis, Homunculus, Padegėlis, 
Kasmatė, B. Sirakūzinas ir dar kitaip. ".

jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.
didziausis lietuvių fratemalinė organizacija
bės apdraudą ir ligoje pašalpą, kun yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos' pagrindu.
jaū turi daugiau, kaip tris su.pUše milijono dolėriy kapitalą, 
tad jo apdraudė tikra ir saugu Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių , reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $1'0,000.00.
4- .r- . r. r « -i - ■- ’ ■ - - ■ . ' jU ' l - y .

SLA ~ jaunimui duoda gerą Taupbmąlą Apdraudą • Endowment In
surance,' kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo • pradžiai..
duoda .VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią- TERM apdraudą. 
už $i,(XX).(®, apdrėudoš tik $3.00 mokėsčio metams.

SLA — AKCĮDENTALĖ-APDRAUDA naudinga visokio mpžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuvišky KLUBŲ fr draugijų rta- 
riairis. Už'$1,000.90 'akcidentalės apdraudos mokestis $2.06 

.. .į metus. .. . .. 'j 7. 4"
SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės Į kuopų 

veikėjus ir jie plačiau "paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbui.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE Ok AMERICA

lentų, surengti paminėjimai, 
įsigyta daug istorinių filmų.

Paskutiniu laiku .“Lietuviai 
Televizijoje" nustojo dviejų 
rėmėjų, todėl programai susi 
darė dideli sunkumai. Valdy
ba rūpinasi kaip hor$ išlaikyti 
ir toliau.. Todėl, mieli “Lietu
viai televizijoje“ žiūrovai su
prantate, koks sunkus kelias 
LTV, atvykite į Lietuvių Die- 
ns piknikų, jeigu negalite, at
siųskite auką šiuo nauju adre
su: 5845 So. Oakley Ave., Chi- 
kago 60636. Tel. PR 8-2100.

Tad visi į Lietuvių Dieną! 
Bal. Brazdžionis

!kė buvo uždaryta ir priversta rašyti “ode Stalinui”, jei
gu nenorėjo patekti į tuos pačius galvijiniuš vagot a ku
riais tūkstančiai lietuvių buvo išvežti į Sibirą ir šiaurės 
Rusijos miškus komunistinėn vergijon. Kiekvienas geras 
lietuvis jaunuolis šiuos faktus turi turėti atmintyje ir 
kiekviena proga paneigti sovietų valdžios atstovų ar slap
tų agentų neteisingus tvirtinimus.

Sovietų karo jėgos, dar neperžengusios Lietuvos sie
nos, jau turėjo įsakymą suimti pačius geriausiuš ir veik
liausius lietuvius, stovėjusius įvairių organizacijų prie
šakyje. Sovietų ambasadorius Pozdniakoyas, specialaus 
pasiuntinio Dekanozovo patariamas, parinko rusams 
parsidavusius lietuvius vykti į Maskvą ir atlikti meškos 
patarnavimą lietuvių tautai Maskvon važinėjęs parsi
davėlis Motiejus šumauskas šiandien rusų yra paskirtas 
“tarybinės” Lietuvos prezidentu. Jis turi tokias privile
gijas, kokių Lietuvoje neturėjo turtingiausias “kapita
listas”. “Darbininkas” šumauskas turi tarnus ir tarnai
tes, automobilius ir šoferį, turi vilas Palangoj ir dačas 
Kaukaze. Krašte nėra drabužių, trūksta maisto, bet Šu- 
mauskui niekada nieko netrūko ir netrūksta. Okupantas 
tvirtina, kad “komunistinė santvarka” neša gerbūvį ne 
tiktai proletarams, bet ir kiekvienam darbininkui, tuo 
tarpu niekur proletaras taip nevargsta, kaip sovietų 
imperijoje.

Okupantas tvirtina, kad komunistai, komunistai lie
tuviai, padėjo tikruosius “Lietuvos valstybingumo pra
dus”, kad tų pradų daigai buvo pasodinti vilniečio Felik
so Dzeržinskio ir laistyti stambaus Suvalkijos ūkininko 
sūnaus Vinco Mickevičiaus Kapsuko, tuo tarpu vis arti
miausieji Kapsuko bendradarbiai pačių rusų buvo išžudy
ti. Okupantas tvirtina, kad St. Matulaitis parašė geriau
sią lietuvių, tautos istoriją, šiandien naudojamą “tarybi
nės” Lietuvos mokyklose, tuo tarpu to paties Matulaičio 
vyriausią dukrą Katrę komunistai Minske sušaudė, o pa
tį Matulaitį buvo ištrėmę į Rusijos šiaurę. Pirmomis ru
sų okupacijos dienomis okupantas prievartavo lietuvius 
laikraštininkus, rašytojus, poetus, menininkus. Tik di
džiausios prievartos ir papirkinėjimų pagalba šiandien 
“klesti” nlenas “tarybinėje” Lietuvoje.

Laisvojo pasaulio jaunimui dabartinė Lietuvos gyve
nimo tikrovė turi būti žinoma, šiandien dar tebėra daug 
lietuvių tragedijos liudininkų, kuriuos galima apklausi
nėti. Yra parašyta ir išleista knygų, kurias reikia studi
juoti, . faktus nustatyti, tikrovę pažinti ir ryžtis kiekvie
na proga ne tiktai žodžiu, bet ir raštu ginti pavergtos lie
tuvių tautos teises.

VtLKfi J -
Studentas Stajė Naginskas visas lietuves stu

dentes vadindavo sesutėmis, bet Valeriją či jis 
vadino “Vilkė”*). Valė turėjo nepaprastą vidinę 
jėgą šalia heišsakyto moteriško švėlnūihd. Gilibš 
sielos,' gilių jaUsūių ji būvo motiniška nė tik savo 
Jadzei r vėliau — Jonukui {broliui), bet ir kiek
vienam, kas ieškojo jos moralinės paramos ar 
apčiuopiamus pagalbos. Jautrus, jaunas poetas 
B. S. negalėjo nepastebėti Valės vidinio patrauk- 
įuhib. Atrodo, jbg tilo tnėtti ten bUVO kažkas paha- 
Šatiš į fcbmahĄ., . . ... 'f.

VANbA DAUGIRDAITĖ
S - ■ - A „ . 1 | e i - i ► -

Bet, štai; tais pat metais Balys susipažino su 
jaurtutė septyniolikamete Vanda Daugirdaitė, ku-
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DR. B All u HAS 
AKIŲ, AUSŲ NOSIŲ 

IR GERKLįJ LIGOS 
PBETĄJKO AKINIUS

M5I W. 63 r d STRf p
Ofiso t*i*f.; PRospoct £-3229
Raid. WAIbvaok 5-5076

Kasdien nuo 10 j|(j 12 v*L ryto, 
auo 7 iki 9 vai vak. Tred. uždaryta.

'’U taL 239-4683

0R. K.G. BA1UKAS 
<KU>ĘR1Ją *R MOTERŲ U GOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6449 So. Pulawcl Rd. (Crawford 

*>dicaf Buildins). Tai. LU 54446 
Priima ligonius pagal susituri 

lei neatsiliepia, skambinu 374-8012 

falai.:' PRoapact 9-1717

DR. S. BiEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ra.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phono; REpuhlic 7-7868 "

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SEITON
INKŠTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
360 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
rmolClAN ANO 

2434 WEST 7ist STREtT 
Ofisas: HEmlock 4-5349 

Rezid-: 333-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai., 
aniraa., penKtadieni nuo 1—o, tree, 

ir sesraa. uxiai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EiSIN - EISiNAS 
aimJŠEkijA ik muTEkų Litrui • 

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

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

DR. NINA KRAUCEL - 
KR1AUCEUUNA1TE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WĄ 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofise tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9706 
Razidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ'SPEC.
2454 WEST 7Į$t STREET 

VALANDOS: Pirmai, antracL, ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet. Ketvirtai ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PiKKAS 
CPTOMET RISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 7T»f St.* — Tell* 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SE1BŪTIŠ 
INKSTŲ, PŪSLĖS t R ’ 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: ahtrądfnud 1-^4 po'pietų, 
"ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak. 
® Ofise talaf.: 776-2880 ** 
Naujas rax. telef.: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. bendre praktike ir chirųryije 
Ofisas 2750 Wi$t 71 st St 

TsL: 9254295
Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadienį 

10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rax. telu WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligo* Ofisą: 2652 WEST 59th STREET 
Tel.: PR • • 1223

OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkf. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Tumosoriis, M. D., S. C. 
n C H I R U R G A S 
2454 WEST 71 st STREET 

Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Gibson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6195.

w P. SUIKI5, 0,>. 
lįft ORTHOPEDAS-PROTEZISTASW Aparatai • Protezai. Med. Ba>- 

dažai. Speciali pagalba kojoms 
’ (Arc* Supports) ir t L

VaL: 9—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—L 
2850 West 63rd St^ Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

PAGERBTAS MUZIKAS 
VLADAS BĄLTRUŠAITIS

1972 m. birželio d. Mar
quette Pąrkp lietuvių parapi
jos salėje los bažnyčios choras 
surengė savo dirigentui muzi
kui — opero solistui Vladui 
Baltrušaičiui pagerbimą. VI. 
Baltrušaitį pagerbė už 1972 m. 
birželio mėn. 18 d. suruoštą re
liginės muzikos koncertą Re
quiem sukurtą L. Cherubini. 
Sėkmingai pravestas koncertas 
toje pačioje bažnyčioje daly-

vaujant vargonų virtuozui Z. 
Nomeikai, buvo skirtas pami
nėti tragiškuosius birželio įvy
kius Lietuvoje.

Pagerbime dalyvavo apie 80 
choristų ir svečių.

Pobūvį atidarė SL Barzdu- 
kas ir tolimesnį vedimą perda
vė V. Petrauskui.

Dalyvavo 3 dvasiškiai — 
kun. Pr. Garšva, kun. Z. Gele
žius ir vietinės parapijos asis- 
tntas kanauninkas Vaclovas 
Zakarauskas.

*’KRITIK4 IR VEIKLĄ” 
PASKAIČIUS

(Atkelta iš 3 psl.) 
tos, norime aštriais geluoniais 
ginti savąsias teises ir įsitiki
nimus”.

Jeigu jau mes maži, tai tada 
puleiskime galvas, ir tegul ant 
mūšy sprando pats didžiausias 
pragaro gyventojas jodinėja, 
ar ne? Nieko nedarykime, vis
ką užmirškime, spiaukime į 
savo žodžius, mestus paliekant 
gimtąjį kraštą, prisiekiančius 
nepamiršti savo tėvynės skriau
dų ir už ją, tėvynę, kovoti vi
somis jėgomis...

Baigiu ištrauka iš Paskutinės 
Vakarienės. Išdaviką apaštalą 
Kristus išvarė lauk, nors ir pa
davė duonos gabalą. Jeigu jau 
Kristus netoleravo išdaviko, 
tai negi mes turime būti net už 
Kristų šventesni. Ogi žinome, 
kad niekas nemylėjo žmonių 
labiau kaip Kristus.

GRADINSkA.'
J VĖSINTUVAI7

NUO
$99.95

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

PERKRAUSTYMA1 *

! M (DVI H g
Leidimai — Pilna apdraudė 

1EMA KAINA - -
ILiERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAlbreok 5-8063

MOVING 
Apdraustas perkraurtymas 

iš Įvairiy atstumų. ' 
ANTANAS VILIMAS 

S23 West 34 Place 
TeL: F Rentier 5-1312 

V. — ——

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

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

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

CHICAGO, ILL. 60629

Lietuvos, Estijos ir Latvijos tauty vadovaujančiu organizaciją atstovy pa
sitarimas su Kanados Federalinės valdžios užsienio reikaly ministeriu M.

I
—>..«■,* .maw l«.| iiuuj wvu a kva v>iiv, ixai>0MV|. i, |wU

pasirūpino dalyvaująs vietinėje liberalu partijos veikloje St. Jokūbaitis.

GfiLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba Uūdeaio valandom 
gražiausiom gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir aesooinėa 
kapa mg gėl&.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Hadam Ava. — 586-1228

GĖLES VISOMS PROGOMS

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI ■NAUJIENAS“

BEVERLY HILLS GtLINYČIA 
2443 WEST 63ro STREET 

Talafonai: PR 4-0833 Ir PR 8-0834 
4

V. Baltrušaičio pagerbime 
kalbėjo — y. Petrauskas, kun. 
Pf. Garšva, kompozitorius V. 
Jakubėnas, Mrs. Skelly, inž. V.

Pabaigai grojo muz.. $harp (sėdi stalo gale). Jis pasikalbėjimas buvo TLoronte, Kanadoje ir juo 
VL Baltrušaitis. ‘ '

Pobūvis su dainomis praėjo — - -----
geroje ir gražioje nuotaikoje, komis ir mirė nespėjus į ligo-

Linkėtina VI. Baltrušaičiui 
nenuilstamai dirbti, puoselėti 
lietuvių muziką ir sėkmingai 
diriguoti bažnytiniam chorui.

J. Talalas

ninę nuvežti. Twitty buvo areš
tuotas už vairavimą automobi
lio girtame stovyje.

Lietuviai Paryžiuje
Eltos biuletenio prancūzų k. 

Paryžiuje redaktorė B. Vensku-
Saulės užtemimas

Antradienį, liepos 10 dieną, 
įvyks saulės užtemimas, bet vięnė ir Europos Lietuvių Krikš- 
Chicagoje bus tik dalinas ūžte- cionių Demokratų Tarybos pir
mūnas. čia mėnulis 3:28 vaL mininkas A. Venskus š. m. birže- 
popiet užstos apie 63 nuošim- lio 14 d. buvo pakviesti Į Pran

cūzijos Senato pirmininko A. 
Poher suruoštą dideli metilų 
priėmimą (garden - party), ku
riame dalyvavo Prancūzijos Res
publikos Prezidentas G. Pompi
dou ir Ponia, ministerįs pirmi
ninkas J. Čhaban-DDelmas, Par
lamento pirmininkas A. Peretti, 
eilė kitų žymių Prancūzijos vy
riausybės narių, parlamentarų, 
senatorių bei politikų.

Gegužės 13 d. inž. A. Vens- 
kųs — eilės .tarptautinių orga
nizacijų, kuriose atstovauja Lie
tuvą, veikėjas, taip pat dalyva
vo Vokietijos Bundestago pirmi
ninko K. yon Hassel priėmime 
Bonnojė. (E)

čius saulės paviršiaus. Pilnas 
saulės užtemimas bus tolimo
joj šiaurėj ir pereis per Alias
ką. Kanados šiaurę, per Hud
son Įlanką ir Kanados pajūrių 
provincijas New Brunswick, 
Nova Scotia ir Princo Edvardo

Nęšvąri sanitarija
Chicagos metropolinis sa

nitarijos distriktas nubaustas 
$6,000 bauda už nusižengimus 
prieš vandens švaros taisykles.

“Ta pabaudą yra mažesnė 
negu būtų buvusi kitais atve
jais, kadangi turime reikalą su 
valdžios įstaigą”, paaiškino 
Illinojaus Taigos Kontrolės pa
reigūnas.

žmogžudysčių sumažėjo
. Policijos, paskelbtomis žinio

mis, žmogžudystės Čhicagoje 
per laikotarpį nuo gegužės 25 
iki birželio 21 dienos iŠ 84 pra
eitų metų tuo pačiu laiku su
mažėjo iki 51 ir nuo metų pra
džios iš 389 žmogžudysčių 19711 
metais, šiemet sumažėjo iki 299. 
Sumažėjusios visų rūšių pikta
darystės išskiriant moterų iš
prievartavimus, kurių šiemet 
jau buvo 715, kai pernai per tą 
laika buvo “tik”' 672.

Revolveriai yra šaudymui
Texarkama, Texas, žmonos 

užstatu paleistas iš daboklės 
James Tyritty, p ovalandos gri
žo į policijos nuovadą dviem 
relolveriais nešinas ir budin
čiam polięijos seržantui pasa
kė: “ Aš čia atėjau tave užmuš
ti”. lyykusiame susišaudyme 
Twitty buvo peršautas 9 kul-

SAVE AT

Mutual Federal
Savinas and Loan

2212 W. CERMĄK ROĄD — CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Refer Kazanauskas, President Phone 847-7747

Per Annum

QUARTERLY

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY

Paid and 5%
Per Annum

REGULAR 
PASSBOOK 
ACCOUNT

NOW INSURED TO $20,000.

KIAUŠINIŲ MUŠIMO 
PASAULINIS REKORDAS
Dię Abendpost rašo, kad kiau

šinių mušimo pasaulinį rekordą 
turi- filipįniętė Ąmor Riera, 
“Mongolia Icecream” (ledų) ben
drovė tarnautoja, kurį per vieną 
valandą sumuša po 2,700 kiau
šiniu ir nė vieno lašelio nepa- 
lieja pro Šalį.

Pradėdama šioje “aiskremo” 
dirbtuvėje nuo 8 kiaušinių per 
minutę su laiku ji savo techni
ka tiek išvystė, kad per 60 se
kundžių sumuša po 45 kiauši
nius.

• Abejonė yra žinojimo prieš- 
kąmbarys. (Indų išmintis)

KIEK AMERUE DVIRAČIŲ
Jei dviračių pirkimo epidemi

ja dar metus taip tęsis, Amerika 
iš automobilių krašto bus pavir
tusi dviračių kraštu. Kaip dvi
račių pirkimo -— pardavimo sta
tistikos rodo, praeitais 1971 me
tais JA V-bėse parduota 8,900,000 
importuotų arba šiame krašte 
gamintų dviračių ir šių metų 
gale dviračių skaičius Amerikoje 
susilygins su automobilių skai- 

j čium. Tų 10,500,000 dviračių 
, vertė Įkainuojama apie 500 mili
jonų dolerių.

Suairinkunų ii perengimų
PRANEŠIMAI

— Joniškiečiy Labdarybės ir Kul
tūros Klubo pirmas piknikas įvyks 
antradienį liepos 4 d. Onos Bruzgu- 
lienės sode, 8274 So. Kean Ave. Pra
džia 12 vai. popiet, šokiams gros ge
ras Jurgio Joniko orkestras. Taipgi 
bus skanių valgių, gėrimų ir daug 
dovanų. Valdyba ir Komisija nuo
širdžiai visus kviečia gausiai atsilan
kyti ir linksmai praleisti dieną su jo
niškiečiais? A. Ką lys

— Lietuvos Vyčiy metinis piknikas, 
kuris įvyks antradienį, liepos 4 die
ną, bus Vyčių namuose ir darže, prie 
47-tos ir Campbell gatvės. Pradžia 
12 vai. dienos. Orkestras šokiams 
gros nuo 3 vai. popiet. Šeimininkės 
pavaišins gardžiais pietumis ir už
kandžiais ir bus įvairumų jauniems ir 
suaugusiems. Vyčių apskričio valdy
ba ir nariai kviečia visus lietuvius 
atsilankyti ir pasilinksminti su drau
gais.

XXXXXXXXXX XXX’XX^XXX X z xxxxx

SKAITYK FOS IR FAKAGING
KITUS SKAITYTI
N A u Zj E N A t

XXXXZXIYZXXXXXZXXXXIXXXXXI
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ELZBIETA RAUSKINIS
Gyv. South Holland, Iii.

Anksčiau gyveno^ Šv. Mykolo 
parap., šiaurinėj daly.

Mirė 1972 m liepos 1 d., 
7:45 vai. vakare, sulaukusi 84 
metų amžiaus. Gimusi Lietuvo
je, Šiaulių apskr., Gruzdžių pa
rapijoj.

Amerikoje išgyveno daug 
metų.

Paliko nuliūdę: sūnus Al 
Rauskin ir marti Sophie, duktė 
Joanne Dambrauskas ir žentas 
Walter, 5 anūkai: Janis Turn- 
gren šū vyru, James Phyllis ir 
Russel Ruskin, Celesta Bak su 
vyru Don ir Stephen Dambraus
kas, 2 proanūkai ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Velionė buvo našlė miru
sio Kazimieroj

Kūnas bus pašarvotas pirma
dienį 7 vai. vak. De Young - 
Vroėgh koplyčioje, 649 E. 
162nd St., South Holland^ 111.

Trečiadienį, liepos 5 dieną 
9:00 vai. ryto bus lydima iš ko
plyčios į Holly Ghost parapijos 
bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama šv. Kazi
miero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Elžbietos Rauskinis 
giminės, drangai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir sutęikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnus, duktė, anūkai ir 

proanūkai.

Laidotuvių Direktoriai Leo
nard Bukauskas ir Sūnūs. Tel. 
CO 4-2228.

GEORGE NEVERAUSKĄS
Gyveno San Diego, California

Anksčiau gyv. Chicagoj.
Mirė 1972 m. birželio mėn. 27 dieną, sulaukęs 88 melų amžiaus. 

Gimęs Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 58 metus.
Paliko nuliūdę: sesuo Elizabeth Waicekauskas, švogeris Simon, 

podukra Aldona Waicekauskas, žentas Vic, posūnis Alphonse Norgi-6 
las, anūkai — James, David ir Mary Waicekauskas ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų.

Priklausė Dariaus-Girėno Postui 271.
Kūnas bus pašarvotas pirmadienį 6:00 vai. vak. Lack - Lackawich 

koplyčioje, 2424 W. 69th Street.
Trečiadienį, liepos 5 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas is koply

čios į Sv. Kazimiero Lietuvių kapines; < .
Visi a. a, George Neverauskas giminės, draugai ir’ pažįstami nuo

širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sesuo, švogeris, podukra, žentas, posūnis.

Laidotuvių Direktoriai Lack - Lackawich ir Sūnūs. TeL 7374213.
h.? tJINiiiiįi■įLiiiiimijI'ĮĮI1,14^ .jyyį.

TĖVAS IR SUNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street 
Telet.: GRovebill 6-2345-i

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSTi AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIĄ LAIDOJIMO ĮSTAIGA I

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GBALDAS F. DOUD
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742
. • * jHLJT’.-f * • '

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOJ-*
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Redaguoja MIKAS LILEIKIS

Jaunimo Kongreso dailės paroda

Naujas filmas "The Poseidon Adventure" turi visą eilę' patyrusią 
aktoriy. Vaidina Ernest Borgnine, Stella Stevens ir Gene Hackman.

HELP WANTED — MALE 
D.rbinlnkv Reiki.

ALTO BODY IR 
FENDER MECHANTCAS 

Geras atlyginimas ir priedai 
už atliktą darbą.

' DANNY’S AUTO REBUILDERS 
12175 Archer Avė. 225-8670

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

Ryšium su II Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresu Chica- 
goje šeštadienį, birželio 24 d. 
Jaunimo Centro patalpose ir 
Čiurlionio galerijoje buvo ati
daryta Jaunųjų dailininkų dai
lės paroda. Čiurlionio galeri
joje išstatyta 38 eksponatai, o 
kitose patalpose — 31 kūrinys. 
Taip pat du kambariai pirma
me aukšte užimti parinktinėm 
foto nuotraukom.

Be jau žinomų vardų, šioj 
parodoj yra nemažai naujų 
vardų, kurie prisiuntė sa
vo darbus iš kitu miestų 
bei kitų valstybių, pvz. K. Lap- 
šys iš Vienos, V. Kasiulis iš Pa
ryžiaus ir kt.

Eksponatų tikrinimo jury 
komisija nemažą skaičių pri
siųstų dailės darbų atmetė. Kū
rinių technika Įvairi — tapyba, 
grafika, piešiniai, kiek audi
mų ir R. Mozoliausko vienin
telė impozantiška skulptūra — 
Šv. Pranciškus su paukščiais. 
Nėra nė vieno vamzdžių lanks
tytojo, kas šiais laikais “popu
liaru”.

Nors paroda pavadinta “Jau
nųjų dailininkų paroda”, ne 
visai atitinka pavadinimą, nes 
joje dalyvauja ir viduriniosios 
kartos dailininkai — J. Kele- 
čius, V. Ignas ir kt. Bet ne daug >

ir kitų vietinių, jau žinomų var 
dų, tepasirodė. Rodos, visi bu
vo pakviesti dalyvauti. Kaip 
kitose parodose, taip ir šioje, 
moterys menininkės skaičiumi 
viršija vyrus.

Daugumoje išstatyta repre
zentacinė dailė. Yra trys sure- 
alistinės tapybos — A. Matai
čio “Gamtovaizdžio puošimas*’, 
S. Pinkausko “Nesileidimas į 

(pragarą” ir V. Sakalausko — 
“Kvepsant”. J. Kelečius išstatė 
keturias abstrakcijas, Vida Kris 
tolaitytė keturias stiprias “ac
tio” tapybas, savo Įprastinia
me stiliuje kompozicijas, ku
rios išreiškia daugiau efektus 
ir laisvą techniką. J. Kelečius 
savo abstrakcijose, reikia su
tikti, lenda giliau “po oda”. 
Jaunasis Andrius Balukas. de
monstruoja “purškimo ” tech
niką, kuri daugiau ar mažiau 
taikoma efektams, bet jo nr. 
19 gerai pavyko ir Įdomus. K. 
Lapšys iš Austrijos prisiuntė 
penkis grafikos darbus. Už li
tografiją nr. 36 jis laimėjo pir
mą premiją. Visi Lapšio moty
vai lietuviški, ypač montažai 
labai charakteringi žaidimai, 
geras Įtikinantis piešinys, lais
va, švelni technika. Irena Mit
kutė gavo antrą premiją už 
Lietuviškus liaudies keiksma-

žodžius. Jos piešiniai Įrišti 
dviejuose knygose: viena su 
lietuviškais parašais, antroji 
— angliškais. R. Baukytė lai
mėjo 3 premiją už “mocramo” 
mezginį.

Paroda atsidarius V. Ka
siulio keturi darbai dar buvo 
muitinėje. Nebuvo dar ir kata
logas atspausdintas.

Meniniu svoriu bei stambes
nio formato darbais parodą 
parėmė Vytautas Ignas lino 
raižiniais, J. Kelečius, V. Kriš- 
tolaitytė, Z. Sodeikienė ir skulp 
torius Mozoliauskas.

Dalyvauja bene 35 dailinin
kai.

Paroda tęsis iki liepos 4 d. 
Lankymo laikas savaitės die
nomis 7 — 9 vai. vakaro. Sa
vaitgaliais 11 vai. ryto iki 9 vai. 
vakaro. M. Š.

— Irena Paulavičiūtė iš Mar
quette Parko apylinkės baigė 
studijas master Jaipsniu Sout
hern Illinois universitete , Car
bondale, III. Ten pat Įgijo ba
kalauro laipsnio diplomus Jur
gis Kuzmickas, Marija Mali
nauskaitė ir Bruno Slivinskas.

j kodavo labdarai, Lietuvos lais 
vininuii ir kultūriniams reika- 
lams, bet dėl savo didelio kuk
lumo niekados neleisdavo skelb 
t i savo pavardės laikraščiuose. 
Paliko dideliame nuliūdime 
žmoną Pauliną, dvi ištekėju
sias dukteris ir sūnų Juozą če- 

- pulionį. Lietuvoje liko jo bro
lis ir sesęrys. V. S.

— Steponas Višėius, gyve
nantis 700 W. 31 St, pasinau
dodamas gautomis atostogo
mis išvyko Į Minnesotą, vienai 
savaitei aplankyti ten gyvenan
čios savo, dukters Mildos. Ji, 
prieš penketą metų ištekėjusi, 
apsigyveno šiame mieste. Jos 
vyras dirba vaistininko darbą, 
o ji kaip technologė — medici
nos laboratorijoje. Kita duktė 
Vida taipgi čia studijuojarent- 
genologiją (X-Ray), bet nuo 
rudens grįš ir tęs savo studijas

— Stepas Stasiukaitis baigė 
industrijos administracijos stu 
d i jas bakalauro 
due universitete, 
t i jo j e.

— Jaunimo

laipsniu Pur-
Indianos vals-

ANTRASIS PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO 
. KONGRESAS PRASIDĖJO

Jo užsibrėžtiems tikslams pasiekti dar stinga pinigų, 
miau yra surašyta atkarpa, kad tie tautiečiai ir organizuoti 
kiniai, kurie iki šiol neturėjo progos prisidėti auka, bet 
jautrūs jaunimui, galėtų ją užpildyti. Kiekvienas doleris 
prasmingas kongreso sėkmei, dėl to kviečiame paskutiniųjų 
nu talkon.

ze- 
tel- 
yra 
yra 
die-

VARDAS PAVARDĖ AUKA .

DaiL A. Cooper-Skupo 
paroda

Illinois Bell Telephone Co., 
225 W. Randolph St., vyksta 
dail. Antano Cooper-Skupo ta
pybos ir piešinių paroda. Išsta
tyta 32 darbai. Paroda įrengta 
centrinio koridoriaus sienoje 
pirmame aukšte. Lankymo va
landos — biznio laiku ir įėji
mas nemokamas. Paroda pasi
baigs liepos 6 d.

Informacijos
Centras, So Boston. Mass., vad 
Gintaro Karoso, išleido knygų 
aplankus su tautinėmis spal
vomis ir ženklais. Turimomis 
žiniomis centras ruošiasi išleis
ti atatinkamos formos su ilius
tracijomis priimtus lietuvybės 
bei lietuviškumo nuostatus — 
Lietuvių Chartą, , tinkamą lai
kyti lietuvių institucijose ir bu
tuose bei kambariuose.

lė irgi ištekėjo, gauna stipen
diją ir toliau tęsia studijas Či
kagoje. Vyresnysis sūnus Ste
pas dar tebelanko Christian 
Brohers aukštesniąją mokyklą, 
o jauniausias Linas mokosi Šv. 
Jurgio parapinėje mokykloje 
ir lanko lituanistinę klasę. Ži
noma, juodu abu dabar irgi 
atostogauja. Grižus St. Viščiui 
ir Minneapolio, bent savaitę ža
da paatostogauti ir jo žmona 
Stasė Viščiuvienė. V. 5.

ADRESAS

Čekius rašyti Lithuanian World Youth Congress.

Šią atkarpą drauge su savo auka malonėkite pasiųsti se
kančiu adresu: Dr. J. Kazickas, 530 Fifth Avenue, New York, 
N. Y. 10036.
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SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA

2608 West 69th St, Chicago, Hl. 60629. • Teh WA 5-2787
Didelis pasirinkimas Įvairių prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
»-----------

SIUTIMAI Į 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, 111. 6060S. — Tel. 254-3320

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

V. VALANTINAS

Lauko parodos
Yra priimta kasmet ruošti 

lauko dailės parodas. Evansto- 
ne bus lauko paroda rugpiūčio 
5—6 d. d., 2603 Sheridan Rd., 
Evanston.

Rugpiūčio 11—13 d. d. Chica- 
goje bus didžioji dailės paroda 
gatvėse, vad. Gold Coast Art 
Fair, tarp Chicago Ave. ir Rush 
— Cedar gatvių.

Rugpiūčio 19—20 d. d. paro
da ruošiama jauniems meninin
kams: nuo 3 metų iki 20 m. am
žiaus Grant Parke prie Bu
ckingham fontano.

— Pranas Būdvytis iki šiol 
surinko apie 10,000 parašų Jau 
nimo peticijai daugiausia ame
rikiečių tarpe.

— Nelinda Burbaitė, Liuda 
Baubinaitė, Algimantas Bernai 
tis, Snieguolė Daugytė, Paulius 
Jokūbaitis, Rasa Kubiliutė, Ly 
dija Pocienė, Arūnas Reivyti, 
Dalia Saženytė, Dagmara Ska- 
pinskaitė, Rasa Vaitekūnaitė ir 
Janina Zabukaitė 
Australijos lietuvių
delegacijoje Jaunimo 
se.

dalyvauja 
jaunimo 
Kongre-

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

Loterija Michigane
Lansing. Mich. Michigano at

stovų rūmai 75 balsais prieš 28 
priėmė bilių, kuriuo bus lei
džiama Michigano valstijoje 
valstybinė loterija. Tikimasi, 
kad valstija iš loterijos pirmai
siais metais gaus apie 820 mili
jonų pajamų.

Loterijos reikalas paveda
mas komisionieriui, kurs gaus 
$35,000 metinės algos ir asisten
tui su 832.500 alga.

— Stasys Valeckas, 
Green gatvėje, mirė šį mėnesi 
savo namuose. Velionis buvo 
didelis lietuvių spaudos mylė
tojas, su knyga net nesiskyręs 
iki paskutinės savo gyvenimo 
dienos. Dar nepriklausomos 
Lietuvos laikais, tarnaudamas 
provincijos nedideliame mies
te, jis kasmet laikraščiams ir 
žurnalams surinkdavo po kelis 
šimtus prenumeratorių. Ver
buodamas skaitytojus spaudai, 
nesilaikė sroviniu pažiūrų. Tu 
rojo ir čia sudaręs jau ne ma
žą knygų bibliotekėlę. Ir šiaip 
gyvenime buvo tauraus būdo 
lietuvis, labai geros širdies ir 
jautrus. Nebuvo šykštus, au-

gyvenęs

— Birutė Bauįeld šią savaitę 
iš ligoninės grįžo i namus. Li
goninėje jai teko praleisti dau
giau kaip tris savaite, o jos 
vyrui Jonui Baufeldui vos ke
lias dienas. Juodu abu ten pa-j 
teko po gegužės 14 dieną Įvy
kusios automobilio nelaimės, 
kada jų prabangi jų mašina 
buvo sudaužyta į šipulius. Jo
nas Baufeldas iš ligoninės iš
ėjo po kelių dienų, bet sutrenk
ta ranka dar ir dabar neleidžia 
dirbti savo Baufeld Refrigera
tion Service Įmonėje. Džiau
giasi nors tiek, kad gali pats 
prižiūrėti vykdomus darbus. 
Galvoja, kad po Pasaulio Jau
nimo Kongreso po Laisvojo Pa
saulio Tautinių šokių šventės, 
kur ir jų dukrelė Rūta šoka ga
lės wkti i Rochester, Minneso
ta, nuodugniau sveikatą patik
rinti. V. 5.

— Jonas Stasys, gyvenantis 
927 W. 33rd St., savanoris kū
rėjas, pasižymėjęs laisvės ko
vose su bolševikais, bermonti
ninkais, lenkais, baigiąs jau 71 
metus, vis dar turi Įproti pagal 
senas tradicijas atšvęsti savo 
vardadieni — Jonines ir šiemet 
jas šauniai atšventė savo arti
mųjų draugų tarpe ir buvo la
bai nustebęs patyręs, kad jis 
tą pačią dieną šaulių sąjungos 
dovami paskirstyme laimėjo 
gerą spalvotą televiziją. V. 5.

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusi, knyga. Kaina $1.50

Nei vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruostos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpį pažįstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

Perveneckis iš 
apylinkės bai- 
studijas baka- 
Southern Illi- 

Carbondale,

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

— Joseph G. 
Brighton Parko 
gė inžinerijos 
lauro laipsniu
nois universitete, 
III. Tuo pat laiku jo brolis 
Dennis pakeltas seržantu ir 
ruošiasi baigti miškininkystės 
studijas, o sesutė Cheryl baigė 
Kelly aukšt. mokyklą.

— Vincas Viskanta iš Brigh
ton Parko apylinkės išvyko va
saros atostogų j Knox, Ind. Jis 
ten užsisakė Naujienas.

TOE

Automobilio įmonės inspektorius tikrini uipikilinio lango rimą. 
Ratas už jo yra mbiinos dalis, kuri parode skaitlinėmis ir spalvoto

mis Šviesomis mikrometro matuojamas rėmo išmieras.
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PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSMOKĖJ1MAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT AS — VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

VISKĄ APIE NAMUS
Taisome (remadeliuojame) senus na
mus, stogus, langus, dažome, sutvar
kome cementoelektrą, atliekame 

darbus ir t. t.
SKAMBINTI:

ALEKSUI telef. 927-7186
arba ROMUI telef. 927-5680

CALIFORNIA SUPER SERVICE ,
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t.
4124 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9317

A. G. AUTO REBUILDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusiu darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street Chicago, III. 

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis 
3208V2 W. 95th $L 

GA 4-8654

STATI FA*M

IMSURARCf

Stat? Farm Fire an J Casualty Company

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4C45 Archer 
Chicago, III. 60632. TaL YA 7-5980 

__ v

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI |R BRANGENYBES

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET'

Tek: REpubllc 7-1941
k—

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS 

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 34775
(Currency Exchange įstaigoj)
PIgūi automobilių draudimai.

TERRA ’
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.

..............................- "■
Nuo 7 ryto iki 8:30 vai vak.

TAISOME 
VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 778-9533 — TEXACO
58-to$ ir Western Avenue kampas 

k________________________________/

M. A . š IM K U S
Real Estate, Notary Public _ 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitoki blankai.
/

— Vidau Linas, Rita Yerkes, 
Sandra Matui ir Wavne A. Acas 
iš Marquette Parko apylinkės 
yra Chicago State universiteto 
prezidento garbės studentų są
rašuose. Juose buvo Ši pavasa
rį baigę studijas Candra Vaiš
noraitė ir Algirdas Pretkelis.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

butas 
lotas,

prieš

NAMAI — 
GERIAUSIAS DRAUGAS

TVARKINGAS 10 kambariu mū
ras. Naujas' gazu šildymas, garažas. 
Arti 70-tos ir Western. .S19.500.

2 BUTŲ MŪRAS ir 2 auto garažas 
arti mūsų •— bargenas. S26,600.

8 KAMBARIŲ pusantro aukšto na
mas. 50 pėdų lotas, 2 auto garažas. 
Evergreen Parke. $19,000.

MODERNUS MŪRAS, liuksus 
ir dvi biznio patalpos. Platus 
garažas, arti ofiso. $44,900.

PLATUS BIZNIO LOTAS 
Marquette Parką. $10,000.

2 BUTŲ beveik naujasjnūras,, 2 au
to garažas, atskiri gazu šildymai, arti 
ofiso. $37,500.

7 KAMBARIU NAUJAS MŪRAS, 
2% vonios. Karpetai. Garažas — 
prie Nabisco. $29.500.

7 KAMBARIŲ MŪRAS. Įrengtas 
beismantas, air-cond. Uždaras por
inus Garažas. Marquette Parke. — 
$23,300.

5 BUTU MODERNUS MŪRAS pries 
Parka, gražus iš lauko ir viduj. — 
S64.600.

10 BUTU MŪRAS, anie $15.000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73,500.

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet
te Parke. $21.900.

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. $67.500.

4 BUTU MŪRAS. Modernios vo
nios, spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai. 3 automobilių gara
žas. Tik $52.000.

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu. alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik $27.900.

GRAŽUS 2 BUTŲ MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
to garažas. $36.500. _

11 BUTU 7 Tnetu mūras. Koklinės 
nlvtelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. landai. Pa
jamų anie $23.000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

12 BUTU. MŪRINIS 7 metų. Įvai
raus dydžio butai. 63-cia ir Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus namas.

2 PO 5 — 3 MIEGAMI, medinis. 
Gazo pečiais šildymas. Žemi mokes
čiai. geriausioj vietoj Brighton Parke. 
$14.900.

MŪRINIS BUNGALOW 5 kamba
rių — 2 miegami. Centralinis oro 
šildymas. Garažas. Dideli . kamba
riai, naujai išdažyti. 64-ta ir Sacra
mento. — 24.500.

5 KAMBARIŲ — 3 miegami, 10 
metu. Labai gražiai įrengtas skie
pas/ Garažas. Gražiai aptvertas ir 
apsodintas. Namas kaip pasaka. 69-ta 
ir Bell. $25,500.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 ST. (Prie Sacramento)

TEL. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus Ir persta tau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste Ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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