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KAIP BRITAI NUTYLĖJO SOVIETU 
NUSIKALTIMĄ KATYNO MIŠKUOSE?

C

LONDONAS. — Britanijos vyriausybė paskelbė viešumai do
kumentus, kurie 30 metų buvo laikomi slaptais. Užsienio reikalų 
ministerijos archyvuose buvo laikomas susirašinėjimas tarp Sir 
Owen O’Malley, buvusio Britanijos ambasadoriaus Lenkijai, ir tuo
metinio užsienio reikalų ministerio Anthony Eden. Ambasado
rius 1943 m. balandžio 24 d. rašė, kad nesą jokių abejonių, kad 
Katyno miške išžudyti lenkai karininkai buvo žiauriausiu būdu 
paskersti sovietų, kurie tuo metu buvo Britanijos sąjungininkai.

Kaip žinoma, rusai, puldami 
1939 metais Lenkiją, paėmė j 
nelaisvę apie 180 tūkstančių 
lenkų kareivių. Jų tarpe 1940 
metų pradžioje trijose stovyklo
se dar buvo 9,000 ar 10,000 ka
rininkų ir 6,000 puskarininkių, 
policijos valdininkų ir valdžios 
tarnautojų. Ambasadoriaus ra
portuose ministerijai įdubdami 
ir lenkų liudininkų Katyno įvy
kių aprašymai bei .nužudytų ka
rininkų vesti užrašai ir dien
raščiai. Masinius Katyno, neto
li Smolensko, kapus atidengė vo
kiečiai, suradę juos 1943 m. ba
landžio mėn. Sovietų propagan
da kaltino tuo metu vokiečius, 
tačiau britų ambasados žiniomis, 
tai buvo sovietų darbas.

Iš paskelbtų dokumentų pa
aiškėjo, kad tuo metu Edenas 
parodė britų ambasados surink- 

_ tą medžiagą tik karaliui Jurgiui 
VI-tajam ir ministerių kabine
tui. Buvo nutarta tylėti apie 
Katyno įvykius. Dėl tos tylos 
protestavo ambasadorius O’Mal
ley, sakydamas “Anglija? naudb- 

. ja savo gerą vardą šiems..mil- 
žiniškiems nusikaltimams pa
slėpti”. žymus užsienio reikalų 
ministerijos pareigūnas Sir 
Alexander Cadogan prisipažino 
Edenui, kad jis bailiai nenorėjo 
aiškinti Katyno “scenos”, nes 
slaptai jis žinojęs, ką ten bus 
galima rasti. Katynas sukėlęs 
britų vyriausybei baisų morali
nį klausimą. Nutarta tylėti, nes 
“kaip mes galime tikėtis, kad 
lenkai gyvens ramiai šalia rusų 
ateinančiose kartose”, jei bus 
paskelbti Katyno įvykiai. Be to, 
rusai buvo Britanijos sąjungi
ninkai.

Kita Cadogano mintis buvo: 
kaip teks po karo kartu su ru
sais teisti nacius karo nusikal
tėlius, žinant, kad rusai patys 
yra karo nusikaltėliai. Aš prisi
pažįstu, kad man tai yra labai 
sunku praryti”, rašė Sir Alexan
der Edenui. X - -

Peru pripažino 
Kubos valdžia

MASKVA___ Kubos diktato
rius Fidel Castro baigė savo 10 
dienų vizitą Maskvoje. Jis jau 
du mėnesiai važinėja po pasaulį. 
Aplankęs kelias Afrikos valsty
bes ir satelitinių Rytų Europos 
valstybių sostines, jis ilgesniam 
laikui buvo sustojęs Maskvoje. 
Iš čia jis dar buvo nuvykęs į 
Minską.

Iš Peru atėjo Kubai palanki 
žinia. Peru karinė valdžia nuta
rė atgaivinti su Kuba diploma
tinius ryšius, kurie buvo nu
traukti 1964 m. Paskutiniu lai
ku vis daugiau Pietų Amerikos 
valstybių pagalvoja apie Castro 
režimo pripažinimą. Peru pasiū
lymas OAS organizacijoje pripa
žinti Castro valdžią buvo atmes
tas, tačiau 7 valstybės balsavo 
už Peru pasiūlymą ir 3 susilai
kė.

Čilė jau pripažino Kubos val
džią 1970 metais.

CIURICHAS. — Šveicarija pa
skelbė, kad jos lėktuvų sargy
biniai naudos naujas kulkas, ku
rios neįlįs giliai į žmogaus kū
ną, jei teks šauti į oro piratus 
ir neperdurs lėktuvo sienų.

Prancūzų spauda 
apie Lietuvą

Paryžiaus dienraščiai ir ki
ti leidiniai apie įvykius Kaune 
plačias žinias pradėjo skelbti 
nuo geg. 23 d. “Le Monde” dien
raštis geg. 23 įdėjo platų savo 
atstovo Maskvoje — A. J. (Ja
cob) informaciją. “Le Figaro”, 
kitas žinomas dienraštis Pary
žiuje, geg. 23 d. skelbė, kad “So
vietų spauda nekalba apie riau
šes Lietuvoje”. Kiti, dienraščiai 
minėjo apie didelio masto riau
šes Lietuvoje, pvz. “Combat”, 
“L’Aurore”, “La Croix”, “Les 
Echos”. Popietinis “France- 
Soir” geg. 23 skelbė Benoit Rays
ki platų straipsnį, “Le parisien 
Libere” minėjo 300 suėmimų Lie
tuvoje. Paryžiuje leidžiamas 
dienraštis anglų kalba “Herald 
Tribune” geg. 22 įdėjo plačią 
UPI agentūros informaciją. Ge
gužės 26 d. spauda jau skelbė 
iš Maskvos gautas žinias apie 
tai, "kad -spaudos -konferencijoje- 
“Novosti” atstovavęs L Udalt
sov patvirtinęs žinią apie Kau
ne buvusias riaušes.

Gegužės mėn. pabaigoje dar 
žymėtinas Benoit Rayski (jau 
rašęs “Le Figaro” skiltyse) 
straipsnis apie Lietuvą, riaušes, 
Baltijos valstybes paskelbtas 
savaitrašty “Journal du Diman- 
che” (geg. 26). Dėmesio verti 
dar straipsniai: “L’Express” sa
vaitiniame žurnale (geg. 29), 
“Rouge” (geg. 27 — “Lietuvio 
mirtis”), “Rivarol” ir kt. Pary
žiaus laikraščiuose.

“Le Figaro” birž. 8 d. įdėjo 
trumpą tokio turinio žinią: “Jau
no lietuvio susideginimas buvęs 
nuspręstas viename slaptame 
jaunų sovietų piliečių suvažiavi
me. Tie dalyviai — prieš reži
mo politiką”. (E)

Amerika vertina 
ryšius su Graikija 
BUKAREŠTAS. — Trečiadie

nį valstybės sekretorius Rogers 
atvyko iš Graikijos į Rumuniją, 
kur jis pasirašė konsularinį su
sitarimą, pasikalbėjo su prezi
dentu Ceausescu ir išvyko per 
Vengriją į Jugoslaviją, čia jis 
praleis kelias dienas.

Graikijoje sekretorius Rogers 
pareiškė karinei graikų valdžiai, 
kad JAV vyriausybė stiprins ka
rinį bendradarbiavimą su Grai
kija, nors daug kas kritikuoja 
Amerikos vyriausybę už tokius 
artimus ryšius su diktatūra 
Graikijoje.

Susitikęs su premjeru Papa
dopoulos Rogers jam perdavė 
prezidento Nixono pareiškimą, 
kad jis labai vertinąs artimus 
ryšius su Graikija.

Nemažai demokratu reiškia viltį, kad sen. Kennedy (dešinėje) sutiks kandidatuoti j viceprezi
dento vietą kartu su sen. McGovern, kuris tikiti gauti partijos nominaciją Į prezidento vietą.

- - — j

FISCHER NUOŠIRDŽIAI ATSIPRAŠĖ
SEKMADIENI PRASIDĖS LOŠIMAS
REYKJAVIKAS. — Praėjusį sekmadienį turėjęs prasidėti 

šachmatų lošimas tarp Fischerio ir Spasskio dėl pasaulio čempiono 
vardo, dabar prasidės tik ateinantį sekmadienį. Fischeris gavo 
lošimo nukėlimą iki antradienio, vėliau iki ketvirtadienio, o tada 
rusai užprotestavo ir pareikalavo, kad Fischeris atsiprašytų už 
trukdymus, o pasaulinė šachmatų federacija atsiprašytu už
nelegalius varžybų atidėjimus.

Fischeris vakar labai nuolan
kiai atsiprašė Spasskio, sovietų 
šachmatų sąjungos, organizato
rių, šachmatų mėgėjų visame pa- 
^ulyj<^-ir,ypątingai>.Amerikon 
jė.

Dr. Euwe, pats buvęs pasaulio 
čempionas1 jr dabartinis pasauli
nės federacijos pirmininkas, ir
gi apgailestavo rusams, kad jis 
sulaužė varžybų nuostatus du 
kart atidėdamas varžybų pra
džią. Jis pažadėjo ateityje griež
tai laikytis visų taisyklių.

Taip, dabar nebėra kliūčių 
šachmatų mėgėjų laukiamom 
varžybom ir abu čempionai su
sitiks prie šachmatų lentos sek
madienį.

Pats Pompidou 
pakeitė premjerą 

PARYŽIUS. — Nauju Pran
cūzijos premjeru prezidentas 
Pompidou pakvietė kietą deši
nio sparno degolininką Pierre 
Messmer. Prezidentas, paskelb
damas apie premjero Delmas pa
sitraukimą, neslėpė, kad jis pats 
paprašė premjerą pasitraukti. 
Atsirado premjerui nemažai kri
tikos pačioje degolininkų parti
joje, kurios dešinysis sparnas 
laikė buvusį premjerą per dide
liu liberalu.

Prancūzijoje iki ateinančio 
kovo mėn. turi įvykti parlamen
to rinkimai, kuriems naujoji vy
riausybė ir turės pasiruošti. Pir
mą kartą po ilgos pertraukos ko
munistai ir socialistai sujungė 
jėgas ir rimtai bandys pakeisti 
degolininkus vyriausybėje. Pre
zidentas Pompidou susirūpino 
savo partijos populiarumu, kai 
referendume dėl Britanijos įsi
leidimo į Europos rinką balsavo 
tik 53% balsuotojų.

Naujasis premjeras Mesmer 
yra ilgą laiką buvęs gynybos 
ministerių, paskutiniu metu bu
vęs Sarrebourgo burmistru.

♦ Indijoje įvyko demonstra
cijos prieš Indijos susitarimą su 
Pakistanu. Policija New Delhi 
turėjo panaudoti ašarine* dujas.

IS VISO PASAULIO
♦

. ♦ Radikalus ^kairysis senato
rius iš Aliaskos Gravel vakar 
paskelbė, kad jis norįs būti de
mokratų partijos kandidatu į 
viceprezidento vietą.

♦ Chrysler bendrovė prašo 
kainų komisijos leidimo pakelti 
1973 metu automobiliu kainas 
182 dol.

♦ Du bulgarai Azmanoff ir 
Alexiejeff bandė pagrobti kelei
vinį lėktuvą. Jie reikalavo San 
Francisco aerodrome $800,000, 
parašiutų ir reikalavo, kad lėk
tuvas nugabentų juos į Sibirą. 
FBI agentai puolė lėktuvą ir pi
ratus nušovė, žuvo vienas kelei
vis ir du buvo sužeisti.

♦ Londone iš komunistų dip
lomatų kilusi žinia sako, kad Ha
nojus gavo iš Maskvos ir iš Pe
kino patarimą baigti karą Viet
name derybose. Abi komunis
tinės galybės žadėjo duoti š. 
Vietnamui paramą, tačiau pa
reiškė nerizikuosiančios karu 
dėl Hanojaus politikos.

♦ Fidel Castro grįžo į Kubą. 
Maskvoje paskelbtas pasitarimu 
pareiškimas reikalauja, kad 
Amerika išvežtu iš Kubos savo 
karinio laivyno bazę Guantana
mo ir pasmerkė Amerikos bloka
dą Kubai. Maskva žada toliau 
remti Kubos valdžią, tačiau Cas
tro už tai pažadėjo daugiau lai
kytis Maskvos linijos, ypač san
tykiuose su Kinija.

Auščiausias teismas gavo 
apeliaciją iš Illinois demokratų 
delegacijos, vadovaujamos me
ro Daley. Teismas prašomas pa
tvirtinti delegaciją į konvenciją. 
Jei teismas, kuris dabar atos
togauja, nešauks specialios se
sijos, meras Daley nedalyvaus 
demokratų konvencijoje.

♦ Du jaunuoliai, kurie plana
vo užnuodyti Čikagos geriamąjį 
vandenį, pabėgę gyvena Kuboje. 
Lakūnas, kurį jie privertė skris
ti į Kubą, pasakoja, kad kubie
čiai žadėjo su jaunais “revoliu
cionieriais” griežtai elgtis. Jie 
greičiausiai dirba cukrinių nen
drių laukuose.

Popiežius nemano 
pasitraukti

ROMA. — Vatikano laikrašty
je “L’Osservatore Romano” vie
nas pasauliečio straipsnis at
kreipė dvasiškių ir pasauliečių 
dėmesį, nes straipsnis parašy
tas prancūzo Jeah Guitton, arti
mo popiežiaus Pauliaus draugo. 
Jis rašo buvęs Romoje 1963 me
tais, kada kardinolų taryba, slap
tai užsidariusi nuo žmonių akių, 
rinko popiežių. Autorius pridu
ria, kad tokie rinkimai, gal, bu
vę paskutiniai* katalikų bažny
čios istorijoje. Iš to sakinio da
roma išvada, kad popiežius ma
no pakeisti rinkimų procedūrą.

Vatikanas jau nuo 1968 metų 
studijuoja popiežiaus rinkimų 
taisykles. Lapkričio mėn. 1970 
m. popiežius paskelbė, kad kar
dinolai, sulaukę virš 80 metų, 
bus neleidžiami balsuoti popie
žiaus rinkimuose, šiuo metu iš 
118 kardinolų tik 89 dar neturi 
80 metų.

Popiežiaus sekretorius Gio
vanni Benellį liepos 1 pareiškė, 
kad popiežius Paulius, kuriam 
rugsėjo mėn. sueina 75 metai, 
niekad niekam nėra pasakęs, kad 
jis pasitrauks iš popiežiaus sos
to sulaukęs 75 m. Tokie gandai 
esą labai keisti ir be jokio pa
grindo. Gandai sklinda jau se
nokai, nuo 1966 m., kada po
piežius rekomendavo vyskupams 
pasitraukti 75 m. amžiaus.

Ispanijos princas Juan Carlos, kurį 
generalisimas Franko parinko savo 
įpėdiniu, mėgsta laivus ir čia jis ma
tomas padėvėtais jūreivio drabužiais 
prieš jachty lenktynes Kietyje, V. 

Vokietijoje.

TREČIA AUKA SUSIDEGINO KAUNE
Varėnoje žuvęs — Stonis, 23 m.

MASKVA. — Trečiadienį po pietų pasaulyje nuaidėjo žinia 
iš Maskvos, kad dar vienas lietuvis susidegino viešoje vietoje, pro
testuodamas prieš rusų okupaciją. Tai jau trečia auka per sep
tynias savaites, žuvusi liepsnose. Ketvirtas vyras bandęs su
sideginti, tačiau milicija jį sugavusi ir išgelbėjusi. AP ir kitos 
agentūros iš Maskvos “nepaklusniųjų” — disidentų sluoksnių 
praneša, kad birželio 3 d. Kauno aikštėje susideginęs Andrius Ku- 
kavičius. (Kitos agentūros duoda pavardę Andriuškevičius). Jis 
miręs birželio 4 d. Sovietų slaptoji milicija palaidojo jį niekam 
nežinomoje vietoje. Andriuškevičius buvęs darbininkas, gimęs 
1912 metais.

Birželio 10 dieną susideginti 
bandęs darbininkas žališkauskas 
(čia su pavarde irgi tenka būti 
atsargiems, nes ją amerikiečiai 
užrašė, kaip girdėjo). Žališkaus
kas buvo jau sulaistęs savo dra
bužius acetono skysčiu, tačiau 
buvo milicijos suimtas dar prieš 
Įdegant degtuką.

Suėmimai Vilniuje

šaltiniai praneša, kad ši pa
skutinė mirtis nesukėlė neramu
mų. Kiek vėliau Vilniuje buvo 
suimta apie 150 jaunų lietuvių 
per tarptautinį rankinio turny
rą, kuris vyko nuo birželio 11 iki 
18 dienos. Lietuviai jaunuoliai 
koliojo rusų žaidėjus, plojo ir 
šaukė už kitų valstybių koman
das. Jie atsisakė atsistoti gro
jant Sovietų Sąjungos himną. 
Kai kurie dalino žmonėms prieš 
sovietų režimą nukreiptus lape
lius, kabinėjo plakatus ir iška
bino gatvėse Lietuvos vėliavų. 
Už tai nemažas jaunų darbinin
kų ,fr studentų skaįčių&Jbųvo su
imtas.

Trispalvė Varėnoje
Pirmą kartą korespondentas 

patyrė daugiau žinių apie Va
rėnoje susideginusį lietuvį. Va
rėnoj žuvęs buvo Stonis, 23 me
tų amžiaus vandentiekio darbi
ninkas. Stonis planavęs susi
deginti Varėnos mieste gegužės 

‘28 d. per “miesto šventę” (gal 
būt, atlaidus ar kitokį festivalį) 
Stonis su trim draugais atvykę 
į Varėną iškabino Lietuvos vė
liavą, tačiau milicija jo tris drau
gus suėmusi. Stoniui pavyko pa
bėgti ir jis susidegino miesto 
turgavietėje sekančią dieną — 
gegužės 29 d.

Amerikos spauda ir radijas 
plačiai pakartojo ir Kalantos su
sideginimo aplinkybes. Jis pa
sirinkęs Kauno miesto sodą, nes 
Čia 1940 metais buvo paskelbta 
sovietų valdžia Lietuvoje. Kaip 
žinoma, tas vaidinimas įvyko 
Valstibiniam Teatre.

NYT vedamasis
Paskutinės žinios apie suside

ginimus Lietuvoje iššaukė at
garsį New York Times laikraš
tyje, kur vakar įdėtas vedama
sis, pavadintas “Russification”. 
Pabrėžiama, kad dar vienas lie
tuvis susidegino protestuodamas 
prieš savo šalies okupaciją so
vietų jėgomis. Tai dar vienas 
priminimas nepasitenkinimo, ku
ris prasiveržė šiais metais ma
žoje Baltijos šalyje, kurios ne
priklausomybė kartu su dviem 
kaimynais buvo Stalino užgesin
tą virš 30 metų atgal, kaip vie
nas dividentų kilusių iš Sovie- 
tų-Nacių pakto.

Deginasi jauni žmonės

Laikraštis sako, kad despe
racijos, kurią jaučia daug lie
tuvių, mastelis yra tas, kad net 
trys lietuviai pasirinko susidegi
nimą, siekdami atkreipti pasau
lio dėmesį į savo naštą. Veda
masis sako, kad daugiausia ste-

Parduoda kinams 
10 Boeing lėktuvų 
WASHINGTONAS. — Po ke

lių mėnesių derybų Amerikos 
vyriausybė davė leidimą Boeing 
aviacijos bendrovei eksportuoti 
į komunistinę Kiniją 10 Boeing 
707 lėktuvų už apie 150 mil. dol. 
Tai pirmas didesnis bizn is tarp 
Amerikos ir Kinijos, kuriai bu
vo taikomi gan griežti prekiii 
pardavimo suvaržymai.

Prekybos departamentas pa
skelbė trečiadienį, kad iš 10 lėk
tuvų keturi bus normalūs kelei
viniai, o likusieji šeši — spe
cialiai sutvirtintom grindim, 
tinkami prekėms vežioti.

Po prezidento Nixono kelionės 
į Pekiną Amerikos didžiausias 
biznis su Kinija buvo 2.9 mil. 
dol. stotis televizijos bangoms 
per satelitą siųsti ir kiti susiži
nojimo įrengimai, pastatyti pre
zidento kelionei besirengiant. 
Ateityje laukiama dar didesniii 
prekybos ryšių.

Japonija liks 
Amerikos draugu 
TOKIJO. — Naujas Japoni

jos premjeras Tanaka spaudos 
konferencijoje aptarė savo už
sienio ir vidaus politiką. Tana
ka pažadėjo toliau artimai ben
dradarbiauti su JAV, pažadėjo 
siekti santykių pagerinimo su 
Sovietų Sąjunga ir santykių už
mezgimo su komunistine Kinija.

Premjeras Tanaka pareiškė 
kietai kovosiąs su vidaus gyve
nimo negerovėmis.

Kovose tarp musulmonų ir 
katalikų Filipinuose žuvo 53 ka
talikai.

bina šioje slaptoje lietuvių re
zistencijoje tai, kad joje reiš
kiasi jauni žmonės, gimę ir už
augę sovietiniame režime ir ne
prisimeną nepriklausomos Lie
tuvos valstybės. Pirmas lietu
vis susideginęs buvo jaunas dar
bininkas Romas Kalanta. Jo as
meninė auka gegužės mėn. įžiebė 
masines riaušes, kuriose tūks
tančiai jaunų lietuvių Kauno 
gatvėse kovojo prieš policiją ir 
kareivius.

Ar bus vieningas frontas?
Kol lietuviai protestuos vieni, 

žinoma, Maskva turės pakan
kamai jėgų jų nepasitenkinimą 
prispausti, tačiau galima lauk
ti, kad panašios tautinės aistros 
rusena Ukrainoje, Gruzijoje, 
Azarbeidžane, Uzbekistane, Ka
zachstane ir kitose ne rusų res
publikose, neminint jau kitų 
dviejų Baltijos valstybių Latvi
jos ir Estijos. Jei tos ne rusiš
kos mažumos kada nors sugebės 
integruoti savo veiksmus ir prieš 
rusinimą pastatyti vieningą 
frontą, tada Maskvai rankos bū
tų pilnos, sako New York Times.
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JAUNIMO KONGRESO ATIDARYMAS
Birželio 30 d.

Conrad Hilton viešbuty penk- 
tadienio vakaru spūstis. Vos ga- i 
Ii prasistumti j salę: tiek daug 
žmonių, daugiausia jaunimo. 
Miela širdžiai: jie kalba lietu
viškai. Kaip gi kitaip — Ame
rikos ar Kanados jaunimas re
tas kuris kalba vokiškai, ispa
niškai ar portugališkai. O čia 
iš Vokietijos, Australijos, Bra
zilijos, Kolumbijos, Argentinos, 
Urugvajaus suvažiavę. Po at
stovą ir iš Švedijos, Prancūzi
jos. Tad ir šio kongreso “tarp
tautinė’’ kalba — lietuvių kalba.

Salėje ūžesys, kalbos.
— Dėmesio 1 Dėmesio 1 — kaž

kas sušunka. Išeina tribūnon 
Romas Sakadolskis, 11 PLJ Kon
greso rengimo pirmininkas.

— Skelbiu antrąjį jaunimo 
kongresą atidarytu! — praneša 
jis..

Įnešamos vėliavos: JAV, Lie-’ 
tuvos ir kitų jaunimo atstovau
jamų kraštų.

Invokaciją kalba kun. A. Ke- 
zys ir kun. J. Juozupaitis. Jiedu 
kalba pasikeisdami.

...Neleisk, Viešpatie, būti abe
jingiems savai tautai. ...Suteik 
stiprybės sulaukti valandos, kad 
kartu su visa tauta spręstame 
savo tautos likimą. ...Sujunk 
kartas bendram mūsų siekiui.

Audronė Simonaitytė gieda 
JAV ir Lietuvos himnus.

Romo Sakadolskio kongreso 
atidarymo žodis

Dvejus metus reikėjo dirbti, 
planuoti, posėdžiauti, kol atė

jo ši diena. Suvažiavo dalyviai iš 
4-rių kontinentų. Negalima šia
me kongrese ribotis vien malo
numais. Mes sieksime daugiau:

1. Dalinsimės tarpusavio rū
pesčiais, pastebėsim savo darbo 
spragas.

2. Turime užtikrinti pokon- 
gresinę veiklą.

3. Didieji mūsų darbai lauks 
mūsų po kongreso.

4. Jaunimo kongresas nėra 
darbų pabaiga, o prasidės jau
nimo naujoji gadynė.

5. Drąsos ir pasitikėjimo jau
nimo jėgomis.
Prezidiumas ir Juozo Bačiūno 

pagerbimas
Prezidiuman pakviečiami šie 

asmenys: Henrikas Antanaitis iš 
Australijos, Zavickaitė iš Ar
gentinos, žutautaitė iš Vokie
tijos h* J. Kuraitė iš Kanados. 
Sekretoriatas sudaromas iš či- 
kagiškių: V. Ruibytės, N. Sta- 
kauskienės ir D. Vaitkevičiūtės.

R. Sakadolskis praneša, kad 
I-jo jaunimo kongreso idėja bu
vo Juozo Bačiūno. Paskaitomi 
jo atsiminimų žodžiai, visai pu
blikai stovint. “Gražiausias sąs
krydis, kokį aš mačiau Ame
rikoje per 40 metų, buvo I-sis 
jaunimo kongresas”, (iš Juozo 
Bačiūnų atsiminimų).

Sveikinimai
• . * ------ ’v

Pirmoji sveikino garbės kon
sule Juzė Daupvardienė, savo, 
dipl. šefo ILozoraičio ir visos 
dipl. tarnybos vardu.

“Jūs mūsų tautos gyvybingu
mas. Grįžkite • namo misionie

riai* — siekiui Lietuvai pilno* 
nepriklausomybės. Visur karto
kite Romo Kalantos liespnojantį 
Šūkį: “Laisvės Lietuvai”.

Stasys Barzdukas, PLB p-kas, 
savo sveikinimą pradėjo prieš 
30 metų mirusio jauno poeto Vy
tauto Mačernio 6-tą j a vizija. Šis 
poetas vicijos pradžioje matąs 
tamsą savoje tėviškėje, bet jos 
pabaigoje viltingai sako: “L’ž- 

ir tėviškę valdys; 
ir btes graži genčių šalis”. Jau
nimo kongreso darbe nebuvo 
kartų skirtumo, todėl šis kongre
sas yra mūsų džiaugsmo šventė. 
Todėl dirbkime visi, kad, anot 
poeto Mačernio, mūsų laisva 
Lietuva būtų lyg žydintis so
das ir kad būtų graži genčių ša
lis.

Vliko vardu kalbėjo jo p-kas 
dr. Valiūnas. “Vlikas įsteigtas 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymui. Jūs, jaunime, esate gi
mę sunkiais Lietuvos laisvės ko
vų metais. Siūlau sudaryti prie 
Vliko nuolatinį lietuvių jauni
mo komitetą. Vliko vardu jums 
pažadu visokeriopą pagalbą”.

Dr. Kazickas sveikino kongre
so rėmėjų vardu. “Džiaugiuos, 
kad J. Kongreso Komitetas su
gebėjo taip puikiai susiorgani
zuoti. Aukotojai parodė pasiti
kėjimą savo jaunimu. Tačiau 
okupuotos Lietuvos kankinių ir 
kovotojų dvasioje išnyksta mū
sų materialinė pašalpa. Eilėraš
tyje iš Lietuvos sako:
Mes įsmeigę akis saulėlydin

[liūdnam;
Mūsų širdys neišlaikys,

[jei ir jūs nutilsit...
Tai ugnimi jų parašytas tes

tamentas mums”.
Algis Zaparackas sveikino 

1-jo jaunimo kongreso komiteto 
vardu. Pirmojoj jaunimo kongre-

ŽINIOS Iš ANGLIJOS
— Londono lietuvių parapijos 

klebonas kun. J. Sakevičius iš
vyko atostogų į Chicagą. Viso 
Amerikoj žada pasisvečiuoti apie 
5 savaites. Numatęs dalyvauti 
didžiuosiuose jaunimo subuvi
muose, aplankyti gimines ir pa
žįstamus.

— Europos lietuvių vyskupas 
A. L. Deksnys aplankė ir Škoti
jos lietuvius. Vizitavo keletą, 
lietuvių kolonijų ir dalyvavo tra
dicinėje Carfino šventėje.

— Lietuvių delegaciją, kurią 
sudarė vysk. A. L. Deksnys, A. 
Pusarauskas ir kun. J. Sakevi- 
čius, priėmė Westminsterio ar
kivyskupas kardinolas J. C. Hee
nan. Delegacija turėjo ilgesnį 
pasikalbėjimą dėl dabartinių įvy
kių rusų okupuotoje Lietuvoje 
ir prašė paremti mūsų tautos 
laisvės reikalus. Kardinolas pa
reiškė, kad skaudžiuosius Lietu
vos reikalus iškels sekančiame 
Anglijos vyskupų suvažiavime 
ir kiek sąlygos Ids, juos parems.

— Londone mirė senosios iš-■ *
eivijos lietuvis' Juozas Guoga. 
Velionis palaidotas birželio 26 d.

— Vysk. A. L. Deksnys baigęs 
vizituoti Anglijos lietuvių ko
lonijas, keletą dienų buvo su
stojęs Londone, čia atostogau
jantis Vatikano diplomatinės 
tarnybos atstovas prel. J. V. Bu
laitis pagelbėjo, Ganytojui susi
pažinti su Londono įžymybėmis.

— Londone širdies smūgiu mi

so šūkis buvo “Mūsų jėgos, mū
sų žinios laisvai Lietuvai — tė
vynei” ir perduodu šią dovanėlę 
Romui Sakadolskiui su šia są

lyga, kad jis perduotų ją bu
simojo J. Kongreso pirminin
kui. (Ta dovanėlė buvo medi
nis plaktukas). (b. d.) 

I* rė Kazimieras Brazdžionis, 72 
metų amžiaus. Velionis buvo 
Lietuvos kariuomenės savanoris 
įr tarnavo gusarų pulke leite
nantu. Vėliau atvyko į Angliją 
ir dirbo Pabaltijo kraštų atsto
vu Waterloo kompanijos pinigų 
kalykloje, ši gamykla gamino 
pinigus Lietuvai, Latvijai ir Es
tijai. Bendradarbiavo anglų 
spaudoje ir rašė Lietuvos reika
lus liečiančius straipsnius. Į 
laidotuves buvo atvykusi velio
nio sesuo, buvusio Lietuvos ka
rinio atstovo pik. K. Griniaus 
našlė.

— Anglijoje sudarytos kata
likų parapijų, dekanatų ir vys
kupijų tarybos. Londono lietu
vių parapijos įeina į Tower Ham
lets dekanato tarybą, kurią su
daro 13 parapijų. Lietuvių pa
rapijai toje taryboje atstovau
ja parapijos tarybos pirminin
kas S. Kasparas. Dekanato ta
rybos pirmininkas yra John Bra- 
nagan, kuris dabar eina ir Lon
dono Švietimo tarybos pirminin
ko pareigas. Birželio 21 d. to 
dekanato mėnesinis susirinkimas 
įvyko Lietuvių Sporto ir Socia
linio klubo patalpose. J. Brana- 
gan šalia kitų reikalų, susirin
kime palietė ir paskutiniuosius 
įvykius Lietuvoje. Priminė, 
kaip Lietuvos jaunimas trokšta 
laisvės ir dėl jos aukoja savo 
gyvybes. “Mes, šios tarybos at
stovai, reiškiame savo simpa
tijas gyvenantiems ir kovojan
tiems Lietuvoje dėl savo krašto 
laisvės”. Baigdamas dar primi
nė, kad į tą kovą yra įsijungusi 
ir gyvenanti Londone lietuvių 
katalikiška bendruomenė.

— Nottinghame kyla mintis 
vietos kapinėse užpirkti žemės 
plotą ir įsteigti lietuviškų kapų

skyrių. Tuo reikalu rūpinasi 
kun. S. Matulis ir vietinių lietu
viškų organizacijų vadovybės.

— Huddersfielde po ilgos ir 
sunkios ligos mirė Vincas Zie- 
nius. Velionis buvo gimęs 1925 
m., Palemone. Po antrojo kare 
atvyko į Angliją ir dirbo teksti
lės pramonėje. Uoliai talkinin
kavo lietuviškoje veikloje, buvo 
draugiškas ir paslaugus. Palai
dotas birželio 23 d.

— Londone gyvenantis visuo
menininkas Petras Alašalaitis 
jau įžengė į pensininko amžių. 
Birželio 29 d. sukaktuvininkas 
minėjo savo vardadienį, gimta
dienį ir 65 m. sukaktį. Ta pro
ga susirinkęs vienminčių būrelis 
pasveikino sukaktuvininką, lin
kėdami geros sveikatos, ilgo am
žiaus ir našaus darbo lietuviškos 
veiklos dirvonuose.

— Rugpjūčio 13-20 dienomis 
Nottinghame prie Lietuvių Jau
nimo židinio ruošiama jaunučių 
ir jaunių berniukų atostoginė 
stovykla. Kaina 4 svarai savai
tei. Registruotis Jaunimo Židi
nyje iki liepos 20 d.

— Anglijoje gerai pažįstamas 
teatralas D. Kaniauskas, prieš 
keletą metų gyvendamas Lon- 

I done daug kam .padėjo režisuoti 
scenos veikalus. Dalyvavo ir 
įvairiuose parengimuose, kur iš
pildydavo linksmo turinio pro
gramas. Vėliau nuolatiniam ap
sigyvenimui išvyko į Škotiją. 
Paskutiniu laiku po ilgos ir šan
kios ligos pataisyti sveikatą, mė
nesiui atostogų atvyko į Ang
liją. Jas praleido Lietuvių So
dyboje ir Lietuvių Namuose. 
Linkime geros sveikatos, kad. ir 
vėl galėtum įsijungti į tąip pa
mėgtą vaidybos meno darbą.

V. Vytenietis

biznieriai. kusi*; garsinasi 
NAUJIENOJE". — TLRj GERIAUSIA

PASISEKIMĄ BIZNYJE

VASARIO 15 GIMNAZIJOJE 
HK VIENA ABtTUJUENTO

Eli praneša: \
Šiais mokslo metais Vasario 

16 gimnazijos 8 devintokai lai
kė brandos egzaminus, bet ne vi
siems lygiai gerai pasisekė. Iš
laikė tik Romana žutautaitė, o 
Edvinas Dilba ir Manfredas Šiu- 
šelis suklupo.

Romana žutautaitė yra gimu
si 1953 sausio 24 Augsburge. Jos 
tėvelis kilęs iš Žemaitijos, o ma
ma vokietė. 1963 Romana įsto
jo į Vasario 16 gimnazijos 1-ją 
klasę lietuviškai nemokėdama, 
o dabar rašo eilėraščius lietuvių 
kalba. Ir brandas egzaminuose 
iš lietuvių 'kalbos gavo aukštą 
pažymį. Gerai egzaminų komisi
jos buvo įvertintos jos žinios ir 
kituose dalykuose. Tai pirmoji 
abitūra po ilgesnio laiko Vasa
rio 16 gimnazijoj be jokio nepa
tenkinamo pažymio.

SOPRANAS, BET NE 
MOTERIS

Aukščiausias ir stipriausias 
sopranas buvo ne moteris bet 
vyras. Karlo Brosci Farinell 
(1705 — 1782) nuo pat mažens 
dalyvavo Neapolio bažnyti
niuose choruose soprano bal
su. 1734 m. jis koncertavo Lon
done ir atsiekio pasaulinio gar
so. Tas garsas apie nepaprastą 
sopraną pasiekė Ispanijos ka
raliaus dvarą, kuriame Pily
pas V sirgo juodosios melan
cholijos liga. Visą dešimtmetį 
kas vakarą Farinelli dainavo 
Pilypui V ir jo dvariškiams, 
savo balsu išblaškydamas me
lancholijos debesis.

Sakoma, kad Farinelli galė
jo dainuoti 7 ar 8 tonais aukš
tesnes gaidas už normalaus bal
so sopraną ir jas tęsti net iki 6 
minučių. :

EARN MORE... 
MORE OFTEN

A * i 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 invest in a certificate. 

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

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

the 175 million dollar savings association 
located in your neighborhood.

UTTTl

Savings Certificate 
2 Year Maturity 
S5000 Or More

Savings Certificate 
1 Year Maturity 
51000 Or More

INTEREST COMPOUNDED DAILY- 
PAID MONTHLY 

Receive interest check automatically 
monthly or quarterly, or accumulate for 

higher yield.
ASSETS.OVER $175,000,000-RESERVES OVER $14,900,000

\ Savings and Loan Association of Chicago
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.

Papuoškite stalą puikiu porcelanu 
ar International Silver elegantišku 
nerūdijamą peilių ir šakučių komplektu

PIRMĄ 'į
SAVO VIENO ASMENS ’ 

SERVYZĄ GAUNATE

BEDIDINDAMI SAVO 
INDĖLIUS, GALITE SUDARYTI 

PILNĄ SERVYZĄ

Pirmąjį savo vieno asmens 
servyzą gaunate nemokamai

Štai, kaip jūs galite sudalyti pilną pietų servyzą. Atidarydami naują 
taupymo sąskaitą $100.00 ar daugiau, arba papildydami $100,00 ar dides
ne suma jau esamą savo taupymo sąskaitą, jūs nemokamai gausite pirmą 
vieno asmens servyzą (pasirenkate peilius, šakutes ar porcelaną). Su 
kiekvienu $25.00 ar didesniu indėliu jūs galite nusipirkti papildomus vie
no asmens servyzus, nerūdijamos Serenatos arba Springtime porcelaną, mokant tik $3.25 už vieno asmens servyzą, kas su
daro liktai dalelę jų vertės. Indėlius galite dažninti pagal pageidavimą, o vieno asmens servyzus galite pirkti pagal reika
lą. Pilni papildomi vienetai gaunami nebrangiai. vy-

GALITE APŽIŪRĖTI ABIEJŲ KOMPLEKTU PAVYZDŽIUS, 
IŠSTATYTUS MŪSŲ PATALPOSE

M MIDLAND SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

4040 Archer Avenue ■ Chicago, Illinois 60632 ■ Phone 254-4470
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Stalinis Radijas
Stalinis Radijas
AM/FM Radijas.

3.
4.
5.

s
■i

IT’S
OUR 75TH

ANNIVERSARY
BUT YOU

CAN GET THE
DI AMON D*

*Simulated,that is! We bring you man-made diamonds 
so close to natural’diamonds in hardness and dura
bility that they can actually cut glass. These stones 
are so brilliant that they are virtually indistinguishable 
from the natural million year old diamond. ~

DOVANOS TAUPYTOJAMS
Mes dabar duodame savo taupytojams nepaprasto grožio rankų darbo imi

tuotų deimantų žiedus, auskarus ir kaklui papuošalus, taip pat imituotų perlų 
karolius. Pirmą kartą savo gyvenime jūs galite gauti veltui arba už neįtikėtinai 
sumažintą kainą savo asmeniškas brangenybes. Jūs tik turite taupyti Union Fe
deral bendrovėj, kur jau dabar yra mokamos aukščiausios palūkanos, kokios 
yra leidžiamos apdraustiems indėliams. Skaitykite žemiau esančias sąlygas, kaip 
jūs galite gauti dovanas veltui. Tik viena dovana šeimai... pasiūlymas baigiasi 
liepos 15 d.

Federaliniai įstatymai kas 12 mėnesių taupymo institucijoms leidžia skirti tik vieną dovaną taupymo sąskaitai.

SUTAUPIUS $300 $1000 $5000
Auskarai ir karoliai $3.00 VELTUI VELTUI
Perlai VELTUI VELTUI VELTUI
Žiedai $8.00 $6.00 VELTUI

UNION FEDERAL KVIEČIA JUS Į SAVO
DIDŽIOSIOS DOVANOS: 10 puikių Zenith firmos do
vanų bus paskirstyta laimingiesiems didžiųjų dovanų skirstymo 
metu. Jums teks tiktai užpildyti laimėjimų korteles ir įmesti 
į vestibiulyje esančią dėžę. Dovanų paskirstymas įvyks šešta
dienį, liepos 15 d., 12 vai. vidurdienyje. Laimėtojai gali ir ne
dalyvauti.

25” Spalvota televizija —
-Console
19” Spalvota televizija —
Nešiojama
Stereo
Kilnojamas Tape Unit
Kilnojamas Tape Unit

6. AM/FM 
rodis

7. AM/FM 
rodis

8. AM/FM
9. AM/FM

10. Mažasis

Per Annum
I 2-Year Certificate 
’ $5000 Minimum

SUVENYRAI VELTUI: Kiekvienas, atsilankęs į Union 
Federal mūsų 75 metų sukakties minėjimą, gaus patrauklų žal
varinį žiedą raktams su Union Federal bendrovės ženklais, kaip 
mūsų suvenyrą.

BALIONAI VELTUI: Atsiveskite savo vaikus specia
lioms jiems dovanoms, jų džiaugsmui dažytais specialiais vaiz
dais ir spalvomis.

KAVA IR TORTAS VELTUI: Koks bus gimtadie
nis be didžiulio gimtadienio torto? Atvykite pas mus kiekvie
ną penktadienį ir šeštadienį nuo birželio 19 iki liepos 15 d. ir 
pats paragaukite to puikaus torto riekę ir išgerkite bedugnį 
puodelį kavos!

Per Annum
1 Year Certificate 
$1,000 Minimum

Per Annum 
Regular 
Passbook Savings

UNION FEDERAL SAVINGS
3430 S. Halsted Street • Chicago, Illinois 60608 • 523-2800 • Free Parking • Assets Over $42 million

I v
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Kaip rusai “pagerbė” Aleksą Angarietį
Birželio pabaigoje visoje “tarybinėje” Lietuvoje bu

vo pagerbtas Zigmas Aleksa, komunistų tarpe žinomas 
Aleksos Angariečio vardu. Jeigu jis būtų gyvas, tai pra
eito birželio 25 dieną Aleksa būtų buvęs 90 metų amžiaus. 
Caro administracija Aleksą buvo išsiuntusi į Sibirą, prie 
Angaros upės, iš čia ir atsirado jo slapyvardis Angarietis.

Zigmas Aleksa gimė Suvalkijoje, Vilkaviškio aps., 
Obelupių kaime šimtamargio ūkininko šeimoje. Besimo
kydamas Marijampolės gimnazijoje, jaunas Aleksa jau 
pradėjo domėtis socialistinėmis idėjomis, o kai šimtmečio 
pradžioje nuvažiavo į Varšuvą veterinarijos mokytis, tai 
įstojo į ten buvusią socialistinę organizaciją. Veterino- 
rium jis netapo, nes už demonstracijas Varšuvoje buvo iš
mestas iš universiteto.

Grįžęs tėvo ūkin, jis įstojo į tuo metu Suvalkijoje 
veikusią socialistų demokratų partiją, bet prisilaikė va
dinamojo kairiojo sparno. Lietuviai socialdemokratai ma
žai ką bendro turėjo su rusų socialdemokratų partija, tuo 
tarpu Aleksa susižavėjo Lenino frakcija. Jis stengėsi pa
veikti jaunuolius, kviesdamas juos tapti “kairiais” so'čia- 
listais. Jis pats pasakė vieną kalbą Suvalkų Kalvarijoje, 
važinėjo į.Panevėžį ir platino Lenino leidžiamus “raštus”. 
Caro policija jį sučiupo, pradžioje išsiuntė į Pskovo kalė
jimą, o iš ten persiuntė į Sibirą. Revoliucinė aistra pas 
jauną Aleksą buvo tokia didelė-, kad Minusinske jis tapo 
bolševiku, o vietiniai komunistai jį išrinko partijos komi
teto nariu. i' -

Nuvertus caro valdžią, Aleksa grįžo iš Sibiro ir ap
sistojo Petrograde. Jis'stengėsi daryti įtakos į Petrogra
do socialistus, kviesdamas juos tapti bolševikais. Jis pats 
jau veikė kartu su rusais bolševikais, o kai tie 1919 metais 
Leninas sudarė, “tarybinę” Lietuvos valdžią, tai Zigmas 
Aleksa buvo paskirtas t'oš valdžios “vidaus reikalų minis
tru”. Rusų Armijai įsiveržus į Lietuvą 1940 metais, pana
šioms pareigoms buvo paskirtas Aleksandras Guzevičius. 
Sumušus raudonąją armiją, Aleksa traukėsi kartu su ja 
į Rusijos gilumą. Jam buvo leista apsigyventi Maskvoje. 
Jis buvo Lietuvos komunistų partijos atstovas Kominter- 
ne ir dėstė “makšizmą” Maskvos partinėje mokykloje.

Aleksas Angarietis buvo nė eilinis komunistų parti
jos narys. Jo įtaka ir Mickevičiaus Kapsuko valdžioje bu
vo didelė. Premjeras Kapsukas visur bėgiojo ir plepėjo-, 
o Angarietis skelbė manifestus ir ruošė “tarybinės” val
džios oficialius pareiškimus. Z. Vasiliauskas, “tarybinės”

1 Lietuvos mokslo akademijos istorijos instituto bendra
darbis, ištyręs Angariečio komunistų partijai atliktus 
darbus, parašė visai komunistinei spaudai “istorinį” 
straipsnį. S. J. Jokubka Chicagoje leidžia ne “komunisti
nį”, bet tik “pažangų” laikraštį, bet jis rado reikalo tą 
komunistinio “istoriko” straipsnį persispausdinti. Gra- 

1 žiau apie Aleksą Angarietį vargu kas galėjo parašyti. La- 
' biau atsidavusio “komunisto” ne tiktai to meto, bet ir 

šiandieninėje Lietuvoje vargu galėtum rasti. Savo stu-
i dija “istorikas” Vasiliauskas šitaip baigia:

“Z. Angarietis — žinomas tarptautinio koihunis- 
i tinio judėjimo dalyvis. Jis buvo' LKP CK atstovas 
! prie Kominterno vykdomojo komiteto, dalyvavo Ko- 

minterno kongresų darbuose, buvo išrinktas Inter
nacionalinės kontrolinės komisijos nariu, o kurį lai
ką dirbo tos komisijos sekretoriumi.

Z. Angarietis paliko didelį bei reikšmingą litera
tūrinį palikimą. Vien atskirais leidiniais yra išėję 
apie 119 jo parašytų brošiūrų ir knygų, daug straips
nių išspausdinta periodinėje komunistinėje spaudo- 

' je. (Vilnis, 1972 m. liepos 5 d., 3 psl.)
Būti bet kurios kontrolės komisijos nariu gali tiktai 

labai jau rusams ištikimas komunistas. Bet tapti interna
cionalinės komisijos sekretoriumi tiktai vienas Angarietis 
tepajėgė. Sovietinė valdžia, Dzeržinskis, o vėliau ir Šę- 

žovo vadovaujama čeką pilniausiai juo pasitikėjo. Užtek
davo Angariečio parašo, kad įtakingiausias bet kurios 
komunistų partijos narys būtų “nukeltas” iš aukštų pa
reigų, o dažnai net išmestas iš pačios partijos. Pakakda
vo Angariečiui pranešti Laciui, kad toks ir toks “drau
gas” neištįkimas, kaitas “draugas” būdavo likviduotas 
ir paskelbtas “pasiutusiu šunimi”. Kapsukui tuometinė 
Angariečio galia buvo žinoma. Jis Angariečio nekentė, 
nes žinojo, kad už bet kurį nukrypimą Angarietis galėjo 
Kapsuką likviduoti. Bet Angarietis to nepadarė. Jis Kap
suko nelikvidavo, užtat Kapsukas Angarietį sudorojo. 
Komunistų vadai elgiasi kaip žuvys — vienas kitą ėda.

“Istorikas” Vasiliauskas aprašė visą Angariečio gy
venimą. Išaiškino, kur ir kada jis buvo gimęs, kur ir ka
da jis mokėsi ir kada nustojo mokytis. Bet jis niekur nie
kaip negalėjo surasti, kur ir kada Aleksa Angarietis mirė. 
Vilniaus radijas, “tarybinė” spauda ir Amerikoje pakar
tota Vasiliausko “studija” aprašo pirmus Angariečio 
žingsnius, bet nieko nesako apie jo mirties aplinkybes.. 
Matyt, kad “tarybinės” Lietuvos istorikams sunkiai pri
einami istorijos šaltiniai. Turimi dokumentai jiems ro
do, kad Aleksa Angarietis buvo “Lietuvos valstybingu
mo pradininkas”, bet jie nežino, koks to “pradininko” 
buvo galas. Mes jiems palengviname tyrinėjimo darbą. 
Keliais trumpais sakiniais duosime pačius svarbiausius 
duomenis. Štai jie:

Zigmas Aleksa Angarietis mirė Maskvoje 1940 metų 
gegužio22 dieną. .. - j

Kokia liga jis mirė? Jis buvo sveikas ir stiprus 49-tus 
metus einąs vyras. Jei neskaityti silpno proto, jokia liga 
jis nesirgo. Mirė jis Lubankoje, čekos rūsyje, Maskvos 
ir sovietų valdžios stipriausiame centre. Mirė jis nuo ru
so čekisto kulkos į pakaušį, kaip tuo metu mirė ir kiti ko
munizmui su pasišventimu tarnavusieji lietuviai. Rusijos 
komunistų partijos centro komitetas, apsvarstęs Aleksos 
Angariečio atliktus darbus, priėjo išvados, kad rusams 
daugiau jis jau nebegali būti naudingas. Jis fusaiiis ati
davė viską, ką galėjo duoti. Rusams jis jau buvo nerei
kalingas, todėl čekistai jį ir sušaudė. Dabar “tarybinės”! 
Lietuvos komunistai leidžia Aleksos Angariečio raštus ir 
jį garbina. Garbina jie, aišku, ir insus, Angarietį su- 
šaudžiusius.

J. KLAUS EIKISANTANUI VAIŠNIUI 70 METU
(Tęsinys 2)

Kai 1943 metais Marijampolė
je vizitavau apygardos teismo 
pirmininką Antaną Vaišių (da
bar jau 70 metų sulaukiantį), 
tada jis be nurodymų, kaip tar
dytojo darbą dirbti, davė ir kitų 
naudingų patarimų, kuriais he 
kartą pasinaudojau.

Kaip tik tuo laiku buvo išleis
tas generalinio tarėjo Kubiliūno 
įsakymas visiems buvusiems 
Lietuvos kariuomenės karinin
kams registruotis gyvenamosios 
vietos Valsčiaus ar miesto savi
valdybėje. Atsargos jaunesnio
jo leitenanto laipsnis ir man duo
tas. Turėčiau registruotis. Ta
čiau po nepavykusios 1939 metų 
mobilizacijos ir po pasižiūrėji
mo į per Lietuvą praėjusias bol
ševikų ir nacių armijas, buvau 
praradęs betkokią trauką kari
nei tarnybai.

- klausiau teismo pirm. A. Vaiš- 
nį, ką daryti? Pasisakiau jam, 
jog į jokius karinius darbus ne
matau reikalo jungtis. Vilkaviš
kyje nedaug kas mane pažįsta, 
tad gal nepaklausyti gen. Kubi
liūno įsakymo ir nesiregistruoti ?

A. Vaišnys pradėjo lėtai į ma
no klausimą atsakyti;

— Nežinia, kas bus, kaip jie 
elgsis. Dirbi teisės srityje. Jei 
suseks, kad esi karininkas ir 
nesiregistravai, tai gali būti blo
giau negu kitam, kurs ne tei
sės srityje dirba. Užsiregistruo
si — būsi laikinai saugus. O jei 
ateis diena, jei susidarys pavo
jus, jei į karinę tarnybą šauk
tų, tai tada dar turėsi laiko apsi
spręsti, kaip elgtis — slėptis ar 
kitokį sprendimą padaryti..

Statybos batalionams 
reikia karininkų

Kai vokiečių karo mašina pra
dėjo braškėti ir irti, jiė bahdė 
iš kelių atvejų lietuvius pavi
lioti bei prievarta paimti karo 
tarnybon. Kiek ir kokia mobi
lizacija ar registracija buvo skel
biama, aš ve buvau liečiamas — 
jei ne kaip karininkas, tai bent 
pagal mobilizuojamųjų amžių. 
Bet karo tarnybos išvengiau ir 
nekartą pagal A. Vaišnio pata
rimą — paskutiniu momentu ap
sisprendžiau, kaip elgtis.

Kartą pas mus beveik uždusęs 
atbėgo gimnazijos direktorius 
Vosylius. Sakėsi buvęs apskri
ties viršininko raštinėje. Virši
ninkas pulkininkas Stebulis su 
padėjėjais švarstęs iš Kauno 
gautą telefonogramą — ryto
jaus dieną iš Vilkaviškio apskri
ties turį atvykti į Kauną du lei
tenantai ir vienas kapitonas sta
tybos batalionams.

Apskrities viršininkas, karb 
ninku sąrašą skaitydamas, su
stojęs ties mano pavarde. Išva

dą padariau, jog verčiau pasiša
linti iš miesto. Sėdau ant dvira
čio ir nuvažiavau į Kybartus. Ten 
Prapuolenių namuose, kur gy
vena jaunystės draugas Vladas 
Garbenis, apsistojau. Atėjo ad
vokatas Juozas Gaška ir dar kaž
kas. Vasarojom ir ten nakvojau. 
Telefonu pasiskambinau į Vil
kaviškį, sužinojau, jog pavojus 
praėjęs, nes atsiradę savanorių, 
kurie į Kauną išvažiavę. O vie
no bataliono vadu į pafrontę 
išvyko vienas kauniškis karinin
kas, kuriam buvo iškėlusi vie
na moteris bylą už išprievartavi
mą. Tokiu būdu kaltinamasis 
lietuvių teismui jau buvo nepa
siekiamas.

šaukimas rašytis į 
Vietinę rinktinę

1944 metais naciams spau
džiant buvo suorganizuotas kari
nis dalinys, vadinamoji Vietinė 
rinktinė. Vadu buvo gen. P. Ple
chavičius. Vasario 16 dieną jis 
per radijo prabilo į tauta, ragin
damas į rinktinę stoti, dilgino 
patriotinius jausmus. Nors 1939 
metų mobilizacijos įsakymą ga
vęs, lyg tas naršus kareivis Švei
kas, pirmas atvykau į mobiliza
cijos vietą, bet Vietinės rinkti
nės patriotika jau manęs nesu
gundė; nors karininkams ir įsa
kyta komendantūrose registruo
tis — nesiregistravau.

Kartą suskamba telefonas. 
Kalba karininkas iš Vilkaviškio 
apskrities rinktinės štabo ir įsa
ko tuojau pat atvykti į komen
dantūrą. Tai esąs paties komen
danto pulk. Labučio įsakymas.

Nuvykau. Pulk. Labutis labai 
oficialus. Tai nebe tas pats žmo
gus, su kuriuo advokato Aušro
tos bute ne vieną vakarą prie 
kartų vakarojome ar Londono 
radijo žinių besiklausydami lai
ką praleidome. \

— Kodėl neužsirėgistravai ?— 
striukai aštriai komendantas pa
klausė;

— O iš kur jūs žinote, kad aš 
karininkas?? — lyg juokauti 
ėmiau. ■ . ’ .

— Mes žinome, — atsako ko
mendantas.

— A, tai jūs turite gerą šnipų 
tinklą, — pridėjau.

Patiesė komendantas prieš 
mano akis juodą sąsiuvinį, tai 
esanti telefonogramų knyga.

— Va, čia yra generolo Ple
chavičiaus telefonograma, — 
aiškina pulkininkas. — Įsakyta 
atsiųsti užsiregistravusių ir ne
užsiregistravusių karininkų są
rašus. šiandien išsiunčiame. Į 
katrą sąrašo nori būti Įrašytas?

— O koks skirtumas ? — klau
siu komendanto.

— Neužsiregistravusieji kari

Jaunoji Alex Richman gerai skambi
na pianinu. Ji nutarė įsibrauti į vy
ry dominuojamą "rock" muzikos sri
tį ir sudarė savo grupę, kuri turi ne

blogą pasisekimą.

ninkai pirmiausiai bus siunčiami 
į frontą, — atsakymą gavau.

— Kas gi jau čia norės pirmo
je eilėje mirti, — vėl juokauju, 

‘— rašyk į tą sąrašą, kurs leis 
ilgiau pagyventi, — atsakiau ko
mendantui, nes kartu atsiminiau 
Antano Vaišnio patarimą, jog 
paskutinėje rizikingoje valan
doje ir bus laiko apsisprendimui.

Netrukus vokiečiai rinktinę 
išvaikė. Nemažai kareivių ir ka
rininkų areštavo. Atbėgo pas 
mane susijaudinęs vienas Vil
kaviškio komendantūros kari
ninkas, klausdamas, ką 'daryti? 
Areštai, kur slėptis? Kaip pasi
elgti su karininkų sąrašais ? Juos ■ 
sunaikinti — pavojinga. Gali 
vokiečiai pareikalauti. O komen
dantūros būste palikti taip pat 
nenorima. Komendantas esąs 
dingęs. Berods, siautusių areš
tų vengdamas, atgulė ligoninėn.

Aš lyg ir atsikirtau;
— Tau? kruopščiai sudarėte 

karininkų sąrašą, tai dabar ir 
bėgiojate, kaip katinas su pūs
lė, nebežinodami ką daryti.

Pagaliau sutarėva, jog sąra
šus jis paslėps. Ir tik jei mirti
nas pavojus grėstų, jei vokie
čiai pareikalautų, teišduos.

Paminėjus keletą pavyzdžių, 
kokius gerus teisinio darbo ir 
kitus "patarimus iš vyresniojo 
kolegos Antano Vaišnio gavau 
ir kaip juos panaudojau, kitą 
kartą bus verta žvelgti į lietu
viškuosius Marijampolės Apy
gardos Teismo darbus, kuriam 
vokiečių okupacijos metu An
tanas Vaišnys pirmininkavo.

(Bus daugiau)

— Valentinas Mičiulis, Twin 
Lakes, Wise., yra išrinktas Ci- 
eerd,Mdžiotojų ir žuklautojų 
klubo įsigyto ūkio vedėju. Jis 
ūkį pritaikė narių ir svečių pa
togumui lankantis savaitgaliais 
bei atostogų inetu.

BALYS SRUOGA
Rašo JANINA NARŪNĖ

12
Didelį tuometinį nerimą dėl tautos likimo Ba

lys Sruoga išreiškė veikale “Kazimieras Sapiega”. 
Taip pat gabiai išvertė S. Benneli eiliuotą veikalą 
“Apsiautalas”. Pats profesorius ir jo šeima daly
vavo pogrindžio veikloje. 1943 m., vos baigęs mi
nėtą vertimą, kovo 16 d. su kitais 48 Lietuvos įkai
tais jis buvo išvežtas į Stutthofo KZ stovyklą prie 
Danzigo. Sunku įsivaizduoti kokį baisumą jis ten 
patyrė sykiu su kitais mūsų įkaitais. Iš kitos pu
sės, didį skausmą pergyveno Lietuvoje likusi jo 
šeima, šiurpius pergyvenimus nelaisvėje Balys 
Sruoga aprašė veikale “Dievų miškas”.

TREMTIES METAI
1944 m. masinis lietuvių bėgimas iš Lietuvos 

nubloškė ir Vandą Sruogienę su dukra Dalia į Va
karus. Jos tikėjosi Vokietijoje susitikti savo vyrą 
ir tėvą.

“Belaukiant karo pabaigos Vokietijoje, — ra
šė savo laiške Vanda Sruogienė, — abi su Dalia 
studijavome Bonnos universitete. Aš ten ruošiau 
doktoratą filosofijos fakultete, o Dalia išėjo aš- 
tuonių semestrų muzikologijos ir teatrologijos 
kursą, net važinėdama į Koelną pas garsųjį teat- 
rologą. Tai buvo mums sunkūs moraliai ir mate
rialiai metai: 1945—1949”.

“Balio pasiekti negalėjome, rusai... 1945 m.

sausio mėti, jį atkirto nuo mūsų. Evakuojamą iš 
KZ, fftirstahtį, jį gestapininkai paliko ant kelio 
nepribaigę, nes čia pat jau rusai artėjo. Kažkie
no nugabentas į ūkininko daržinę, paskui į kažko
kią ligoninę jis atsigavo. Jau buvo siunčiamas į 
Rusijos gilumą etapu, tik, susižinojęs su Lietuva, 
buvo išgelbėtas ir pargabentas į Vilnių”.

“Visai vienišas, šeimos neradęs, palaužta svei
kata, o bolševikų atkakliai spaudžiamas rašyti 
pagal įsakymus... jis jiems nepakluso, dirbdavo 
po 20 valandų per parą, kankinosi nuo nuolatinių 
jų reikalavimų, pagaliau, neišlaikė ir 1947 m. spa
lio 16 mirė Vilniuje, su mumis nesusisiekęs...”, — 
rašė Vanda Sruogienė.

PASKUTINĖS RAŠYTOJO DIENOS
Iš Vokietijos Balys Sruoga grįžo į Vilnių, Tau

ro gatvę, kur buvo anksčiau gyvenęs... Prof. 
Vincas Mykolaitis - Putinas ten jį aplankė ir Van
dai Sruogienei parašė į Ameriką laišką, kurio iš
trauką čia dedame:

“Su Baliu, jam grįžus iš lagerio, ines buvome 
artimai susigyvenę, kaip gretimi kaimynai: mes 
gyvenome Krėvės bute, o jisai — savajame, kurs 
išliko nepaliestas su visais jo daiktais. Netrukus 
buvo konstatuota pas Balį nepaprastai aukštas 
kraujo slėgimas. 270, gal ir daugiau, — jis saky
davo, kad nė aparatas tiek nebeištesi, bet to slė
gimo sumažinti niekas nesistengė. Balys daug 
dirbo — per daug su tokia sveikata. Parašė didelę 
knygą apie lagerį “Dievų miškas”, dramą iš lage

rio gyvenimo, paruošė didelį dainų rinkinį su plačia 
studija, be to, dar paskaitos ir šiaip smūlkešinų 
raštų. Ir iš lagerio buvo parsivežęs tins dramas, iš 
kurių viena, skirta “Dalelės jaunystėlėi” — “Pava
sario giesmė” — labai graži. Taip dirbdamas, ži
noma, sveikatos nepaisė. Paskutinę vasarą' jis 
praleido Kaune savo namelyje. Buvome ten jį ap
lankę rugpiūčio mėnesį. Jautėsi gan gerai, atrodė 
pasilsėjęs. Džiaugėsi, kad užaugo daug daržovių 
ir vaisių — obuolių, slyvų.- Priėmė mus gražiai. 
Kartu buvo dar keli pažįstami ir brolis Juozas su 
žmona.

Į pabaigą atostogų Balio sveikata pašlijo. Ėmė 
blogėti regėjimas. Visi mes labai susirūpinome. 
Atvažiavęs į Vilnių kreipėsi į specpolikliniką (ge
riausiai aprūpintą), ten patarė jam atsigulti kurį 
laiką, kad būtų galima geriau ligą ištirti Ten iš
gulėjo apie mėnesį. Buvo daromi konsiliumai, iš- 
kviestas specialistas iš Maskvos. Pasirodo, kad 
jau tuomet jo sveikatos stovis buvo beviltiškas, 
nors mes to nežinojome ir vis tikėjomės, kaip ir 
pats ligonis, kad šį kartą ligą dar jis nugalės. Bet 
netrukus prisidėjo nauja bėda — ėmė labai blogai 
veikti inkstai. Jis beveik nieko negalėjo valgyti. 
Klinikoje jis nerimo ir veržte veržėsi namo, į savo 
butą. Namie jis jautėsi geriau, priežiūrą turėjo 
rūpestingą, lankydavos pažįstami, bet iš lovos 
jau nebesikėlė. Mirties išvakarėse, spalio 15 d., dar 
juokavo su jį atlankiusiais pažįstamais, nors re
gėjimas paskutinėmis diendmis jau tiek buvo nu
silpęs, kad žmones pažindavo tik iš balso. Apie vi

durnaktį mes pajutome viršuj lyg kokį subruzdi
mą. Pasirodo, kad buvo iššaukti gydytojai. Kai 
mes nuėjome rytą, jis jau buvo be sąmonės^ giliai, 
retai kvėpavo, bet skausmų, atrodo, jau nebe- 
kentėjo. Jo gyvenimo pabaigą konstatavo d-ras 
Nemeikša spalio 16 d. ryto 11 vai. Brolis Juozas 
buvo prie jo paskutinėmis dienomis^ Buvo pašar
votas pirmiausia savo bute, viduriniame kamba
ryje, paskui Rašytojų Sąjungos patalpų salėj. 
Laidotuvės buvo suruoštos vyriausybės lėšomis. 
Didžiulė procesija nusitęsė Gedimino gatve, pas
kui Pylimo, ir taip-pat ligi pat Rasų. Diena pasi
taikė saulėta, rami, tik karstą į žemę leidžiant, 
užėjo būrys šalto lietaus. Kalnas vainikų išaugo 
ant jo kapo. Jį mylėjo ir pagerbė visi, o ypač stu
dentija”.

BALIO SRUOGOS PAMINKLAI
Rašytojas ir poetas Balys Sruoga palaidotas 

Vilniuje, Rasų kapinėse, valdžios lėšomis. Ten 
jam pastatytas dail. V; Aleksandravičiaus sukur
tas paminklas. Kapas rūpestingai prižiūrimas ir 
puošiamas. Vilniuje bu v. Šv. Jono gatvė pavadin
ta Balio Sruogos gatve. Kaune, žaliajame kalne, 
kur nepriklausomoje Lietuvoje gyveno Balys 
Sruoga su šeima nedideliame namelyje, statyta
me iš Vandos Sruogienės tėvo Bugių dvaro miš
ko medžiagos, įrengtas Balio Sruogos memoriali
nis muziejus su biblioteka. Gatvė, kur stovi mu
ziejus, taip pat pavadinta Balio Sruogos vardu.

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BA110NAS
AKIŲ, AUSŲ MOSIU 

1ft GftftKLftS LIGOS 
PRITAIKO AJLINIUb 

2858 W. 43r« STREET 
Ofise PRmp*ct 8-322$

Rvzid. WAlbr*ok 5-5Q76
Kasdien nup 10 iki 12 vaL ryto, 

OOq 7 iki fi vai »ak. TreČ. uždaryu"

Rat t»l. 239-4683

OR. K. G. BA1UKAS 
AKUsėRUa ir moterų ligos 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6449 So. Pul«wc| Rd. (Crawford 

Modital Building). Tai. LU 5-6444 
Priima ligoniu* pagal susitarimu 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8U12

'•ML: PRespacr 8-1717

ML S. B1EZ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas diena po pietų 1-3; vak. 7-8 
UKiai anirafiwnifit? jj penkUKUemait. 
irecud. ir ee-kmad. ofisas uždarytas.

ftazu 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpubiic 7-7868

KANADOS NAUJIENOS lėtas su gėrimais ir autovauja- 
rcos vietoves boč'rupesniais vt_-

Karavanas Toronte

DR. G K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
Physician ano sukueun 

2434 WEST 7ist STREET 
Ofisas: H Em lock 45849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vai., 
antraa., penatadieių nuo 1—5, tree, 

ir sestaa. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EISINAS 
AtvUSbK.UA IK mvTEkų LiVUŠ 

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

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

Birželio mėn. 24 d. — liepos 
mėn. 1 <L laikotarpyje Toronto 
dienraščiai rašė, radijo prane
šėjai kalbėjo apie Karavaną. Te
levizijos stotys rodė įvairių tau
tų ir rasių žmones vaizduojančią, 
supintos vainiko formos Karava
no emblemą. Jau ketvirti metai 
Toronte vis daugiau populiarėja 
Karavano idėja, kur vienos sa
vaitės laikotarpyje įvairios tau
tos, sųsibūrusios būdingesnio 
miesto (dažniausia sostinės) 
apimtyje, pasirodo savo tautines 
vertybes.

Šįmet Karavano užsimojime 
dalyvavo 42 miestai įrengdami 
savo reprezentacinius paviljonus 
nuosavuose klubuose, bažnyčių 
patalpose, tautiniuose namuose, 
sporto salėse. Tos savaitės metu 
asmuo nusipirkęs-pasą už $3. — 
gali lankyti įvairiose miesto vie
tose išdėsčiusius paviljonus. Pa
sas yra kaip įėjimo bilietas ir 
kiekviename paviljone vizuoja
mas atatinkamu antspaudu, pra
dedant nuo paprasto įrašo (Vil
nius) , iki žemėlapio apvadais pa
vaizduotos krašto vietovės (Aus
tralija, Naujoji Zelandija, Lat
vija).

gan būdingų muzikas instru
mentų buvo pademonstruota 
Trinidad, Tobago ir Port Royal 
paviljonuose.

Lankytojų patogumui, iš anks
to išplanuotu maršrutu, visą sa
vaitę nuo miesto rotušės kursa
vo autobusai. Pasirinkus pagei
daujamą ruožą, autobusas už 50 
centų apvežė nuo trijų iki de
vynių paviljonų, skiriant vieno 
paviljono apžiūrėjimui valandą 
laiko.

Vienais iš būdingesnių tenka 
laikyti vokiečių, austrų, rusų, 
australų, ukrainiečių, olandų pa
viljonus. Baltarusiai savo nieko 
įdomesnio neturinčiam paviljo
ne iškabintame žemėlapyje pasi
savino Vilnių!

Mūsų Vilnius, įrengtas re
montuojamų naujų Namų didžio
je salėje, nežiūrint apylinkės pir
mininko J. Karpio įdėto triūso ir 
nesusilaukus pakankam ai pa
geltos, atrodė gan kukliai. Kiek 
daugiau lankytojų dėmesį trau
kė skulptoriaus Dagio masyvės 
skulptūros ir visam paviljonui 
suteikė didesnį svorį.

Visuose paviljonuose veikė bu-

giais. (Mūsų Vilmos vaišiiiu s'.e- 
šaltibfaršė.A.s ir dčirtlė- 

bis su kopūstais).

Karavanui pasibaigus renka
ma gražiausia mergaitė iŠ anks- 
čiau atskirose vietose parink
tų gražuolių. Karavano savai
tės laikotarpyje, speciali komisi
ja aplankiusi visus paviljonus, 
geresniuosius atžymi trimis me
daliais: auksiniu, sidabriniu ir 
bronziniu. Karavano paviljonų 
lankytojai turėjo progos užpil
dyti prie įėjimo išduodamus la
pelius, pagal kuriuos loterijos 
būdu dviem laimėjusiems nu
matyta kelionė į Londoną ar į 
Vieną.

ši naujoji Karavano idėja, ku
rios sumanytojas yra Leon Kos- 
sar, anksčiau vietinėje spaudoje 
daug rašęs apie naujuosius ka
nadiečius, sparčiai populiarėja, 
įtraukiant globėjais aukščiausius 
provincijos ir miesto pareigūnus. 
Jei pereitais metais Karavano 
paviljonus aplankė 400,000 žmo
nių šįmet buvo tikėtasi 600,000, 
bet pagal vietinės spaudos pra
nešimus jau pirmąjį savaitgalį 
lankytojų skaičius buvo prašo
kęs 1,000,000. S. Pranckūnas

Rašytojas Irving Wallace tik tada ža
da leisti filmu bendrovei sukti filmą 
pagal jo paskutinį romaną "The 
Word", jei jam bus leista pačiam pa

sirinkti filmo direktorių.

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Unksxnuzuo arba lifldesio Tala ridom
itt.. u* W JI 1 f. i K M ' Ai.

piu papuošimui ir sezoninė# 
kapams gėlė*.

ftOY ft. RETRO {PUTRAMENTAA) 
5525 3«. Karlam Ava. — 586-122*

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI "NAUJIENAS*

GILŽS VISOMS PROGOMS 
aEVERLY HILLS GlUNYčlA 

2443 WEST 63ra STREET

šalia atitinkamos tautos — 
miesto išstatytų būdingesnių 
eksponatų, šeštadienį, sekmadie
nį ir šiokiadienių vakarais pa
viljonuose vyksta programos. Be 
tautinių šokių, dainų ir orkes
trų, kai kur pasirodė solistai ar 
tai vokalinėje, ar muzikinėje 
apimtyje. Pastaruoju atveju

GRADINShA>

SAN JOSE, KALIFORNIJA
Pensininky pramogos

DR. NINA KRAUCEL- 
KRIAUCEUŪNA1TĖ 

akušerija ir moterų ligos 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofise teU HE 4-1818 arba RE 7-9708 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

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

VĖSINTUVAI 
NUO 
$99.95

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

jPERKRAUSTYMAI

MOVING
į Laidiniai — Pilna apdraudė

1
. ŽEMA KAINA ■

R. i E R t N AS
2047 W. 67th P L WAIbraok 5-8063

SAN JOSE. — Birželio mė
nesį mes pensininkai turėjome 
3 netolimas išvykas. Pirmoji — 
į pajūrį (prie okeano), apie 30 
mylių, dviem busais. Apsistojo
me į pietus nuo Santa Cruz, di
džiulės įlankos paplūdimyje. To
je vietoje įrengtos lauko virtu
vėlės, tad mūsų Centro tarnau
tojai ir talkininkai paruošė už
kandą (hamburgeriųs su prie
dais). Įlankoje meškeriotojams 
pastatytas ilgokas tiltas, o jo 
gale randasi didokas gelžbetono 
transporto laivas, kurio užpaka
linė dalis nusėdusi į smėlį ir 
nuo lankytojų atitverta.

susivyniodami į mano lovos už
tiesalą. Ir taip neliko nei TV, 
nei lovai užtiesalo.

šiaip tai dar klibinkštuoju. 
Vasaros metu naujas darbelis 
— pamidorų ūkis (6 krūmai).

Paskutinę birželio tai pasvili
no — visas 100 laipsnių ar net 
dar su vienu — kitu laipsniu 
magaryčioms. Pirmą kartą to
kia temperatūra į septintą man 
čia vasarą. S. šurkus

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMBTRISTAS į

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 st St. — Tęl/737-5149 
Tikrins akis. Pritaiko akinius ir 

‘contact lenses’ *
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJĄ 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Ofise telef.: 776-2880
Naujas rez. telefu 448-5545 '

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

Ofiiat 2750 West 71 st St 
Tek: 925-8296

Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki B vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Reą. teta WĄ 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ftendre praktika, spec. MOTERŲ lipei 
Ofisas: 2652 WEST S9tt* STREET 

Tai.: PR B-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

! MOVING
( Apdraustas perkrausimas 

ii {vairlv atstumy.1 ANTANAS VILIMAS
823 West 34 Place

1 Tai.: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

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

Telafu HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629
:-------- - - - • ■ - ■ -........—^1

1

>OBEST HUES HURT 
OUR FBREST FMHMM

Oor wxHlife bai oo Jefeme 
the vse of fire.

So plane ialov Snnrry’f A>Cc 
bald ■urrbn oil aald.

Be mm m all curpc n*. 
the mU

tbexe Cruih ill
•tadees dead oql.

V. Tumasonis, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmląck 4-2123 

Rezid. telef.: Gibson Ml95
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6195.

..P. SAEMIS, 0. P.
■n ORTHOPEOAS-PROTEZISTAS
VV Aparatai - Protezai. Med. Ba»- 

dažai. Speciali pagalba kojom
• (Arch Supports) ir L t

VaL: 9—4 ir 6—8 Šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd Stv Chicapo, IIL 60629

Tdef.: PRoep^t 6-5084

P!««e! >n!y yro cm

Antroji išvyką į San Francisco 
žvejų uostą. Specialiu apžiūros 
laiku pasivažinėjome po prie
plauką, siekdami.abu garsiuosius 
Golden Gate ir Oakland tiltus. 
Iš įlankos (laivo) žiūrint, ku
protas “šv. Pranciškus” nepa
prastai gražiai atrodo: pasta
tai šviesūs, didmiestyje krūva 
dangoraižių, bokštų ir t. t. Ta 
proga aplankėme žvejų uoste tik 
ką įrengtą pastatą, kuriame pa
vaizduota San Francisco praei
tis (The Enchanted World). No
rėta judomomis figūromis pa
mėgdžioti Dįsneyląndą, bet iš
ėjo tik karikatūros, tačiau bi
lietų kaina aukštoka — 1.25 dol. 
suaugusiam.

Trečioji išvyka į Big Basin 
Redwooda State parką. Miela 
buvo pavaikščioti po milžinų rau
donmedžių mišką, dabartinį par
ką. Prie upokšnyje išvirtusio 
ir aptrešusio raudonmedžio pa
dėta lentelė “Fallen Monarch”, o 
ant jo kelmo briaunos (6-8 pė
dų aukštų) auga 3 jauni rau
donmedžiai kurių vienas net 12- 
14 colių storio.

Kurios tai ekskursijos metu 
miškininkas aiškino, kad vietoje 
išvirtusio (o gal ir nukirsto) 
raudonmedžio, iš jojo šaknų ra

tu išauga atžalos — nauji me
džiai. šioje vietoje teko matyti 
keletą tokių “ratukų” — didžiu
lių raudonmedžių.

šiame parke prijaukinta 12-15 
įvairaus amžiaus stirnų, kurios 
mielai vaišinosi iš lankytojų 
ranku.

Beje, ir šiame parke įrengtos 
lauko virtuvėlės, tad ir Čia tu
rėjome amerikonišką užkandą 
— hamburgerį su priedais.

Vagių niekur netrūksta

Sumizernėjo mano išvykos, o 
rašinėliai dar labiau. Į ilgesnes 
ekskursijas — pakartojimus ne
benoriu vykti, išskyrus San Jose 
šeimų vasarvietę 3 dienom (su 
kelione 5).

“Pripotką “apturėjau, žulikai 
jaunuoliai pasekę mane kada aš 
išeinu pasivaikščioti tuo metu 
įsilaužė per priekines duris ir 
išnešė mano dar gana gerą TV,

Mūsų menininkų išvyka 
į Pietų Ameriką

Prof. Jokūbo Stuko vadovau
jamą Lietuvos Vyčių ekskursi
ja išvyko į Pietų Ameriką.

Su šia ekskursija išvyko mū
sų žinomi menininkai: solistė 
Prudencija Bičkienė, solistas 
Liudas Stukas, pianistas Vytau
tas Puškorius ir humoristas, 
aktorius Vitalis Žukauskas. Jie 
turės penkis koncertus Pietų 
Amerikoje gyvenantiems lietu
viams. Koncertai įvyks Bogota
— Kolumbijoje, Buenos Aires
— Argentinoje, Montevideo — 
Urugvajuje, Sao Palo — Brazi
lijoje ir Caracas — Venezuelo- 
je. Liepos mėnesį ekskursija 
grįžta atgal į New Yorką.

KOMPENSACIJOS 
NACIŲ AUKOMS

Nuo nacių nukentėjusių tau
tybių komiteto pirmininkas K. 
Odrobny praneša, kad komiteto 
vadovybė gavusi vokiečių vy
riausybės raštą, kuriame atsa
koma į komiteto memorandu
mą. Komitetas spaus vokie
čius, kad jie atlygintų už visus 
nacių lietuviams padarytus 
nuostolius. Lietuviai privalo 
siųsti savo skundus komitetui. 
Jiegu jau buvo bylos, kuriose 
buvo sprendžiamas atlyginimo 
klausimas ir jis buvo neigiamai 
išspręstas, tai reikia komitetui 
duoti bylos numerį, bylos ap
rašymą ir byloje buvusius do
kumentus. Minėto komiteto vi
cepirmininku yra lietuvis teisi
ninkas J. Kairys, kuris rūpinasi 
lietuviu teisėmis.

Be to, dar galima kreiptis ir 
dėl pašalpų. Ženevoje yra suda
rytas fondas, iš kurio įsakyta 
teikti pašalpą karo metu nuo 
nacių nuken tėjusiems žmo
nėms. Tikslesnių informacijų 
apie kompensacijas ir pašalpas 
suteiks A. Čepulis. Jį galima 
pasiekti tokiu telefonu: LA 
3-1387- (Pr).

Hgo savaitgalio aukos
Automobilių nelaimių aukų 

skaičius Liepos Ketvirtosios 
dienai baigiantis (iki antradie-

nio nakties) artėja 700. Nacio- 
nal. Saugumo Tarybos spėji
mu, praeito keturių dienų sa
vaitgalio aukų galėjo būti tarp 
800 ir 900 užmuštų.

Nuo metų pradžios iki praei
to pirmadienio vidurnakčio 
Cook apskrityje nuo automo
bilių mirė 260 žmonės, iš jų 133 
Chicagos mieste, kur 18,683 
žmonės buvo sužeisti.

POPIEŽIAUS LAIŠKAS
KARDINOLUI CODY
Pagyrė už nedvejojamą 

pasišventimą Šventajam Sostui

Pranešimais iš Vatikano, po
piežius Paulius VI asmeninia
me laiške Chicagos kardinolui 
Cody išgyrė jį už “atžymėtiną 
atsidavimą Romos Katalikų 
Bažnyčiai” ir “už energingą 
žmogaus kilnumo teisių gyni
mą”. . Popiežiaus komplimen
tai kardinolui Cody surašyti 
asmeniškame laiške, kurį po
piežius atsiuntė 25 metinių su
kaktuvių proga kai Cody 1947 
metų liepos 2 dieną buvo pa
šventintas vyskupu.

Popiežius savo laiške giria 
kardinolą kaip “stropų” baž
nytininką, kurio “iniciatyva ir 
sprendimai yra labai aukštai 
vertinami Vatikane’’.

“Pavesdamas Jums svarbius 
uždavinius Bažnyčioje Dievas 
savo malone juos vainikavo 
Jūsų išmintingais patarimais ir 
gerais darbais”, rašoma tame 
Vatikano paskelbtame laiške. 
Savo bažnytinės karjeros me
tais kard. Cody atsižymėjęs ir 
tebeatsižymįs savo proto ir gy
venimo puikiomis savybėmis. 
Bet pačios geriausios kard. Co
dy savybės esančios “Nedvejo
janti ištikimybė šventajam Sos
tui, energingas gynimas žmo
gaus vertybės teisių, jo budrus 
bažnyčios vienybės saugojimas, 
malonus, mandagus ir begalinis 
geraširdiškumas, parodomas su 
džiaugsmu darant gerus dar
bus”.

Popiežiaus pasitikėjimas kar
dinolo kaip lyderio ir adminis
tratoriaus sugebėjimais buvo' 
parodytas praeitą vasario mč-j 
nesi, kai jis Cody paskyrė j 
Vatikano Ekonominių Reikalų 
Prefektūrą, kuri koordinuoja 
ir administruoja Vatikano fon
dus.

Kaip didžiausios katalikų ar- 
kidiocezijos Jungtinėse Valsty
bėse galva, kard. Cody turi pla
čią patirtį kaip didinti ir išleis
ti bažnyčios pajamas. Prieš ji 
paskiriant Chicagos arkivysku
pu, Cody jau buvo pagarsėjęs 
kaip gabus finansininkas.

SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

Susirinkimu ii pr ’•en^rimo
PRANEŠIMAI

— Našliy Klubo Piknikas įvyks lie
pos 9 dieną O. Brūzgu lienės sode, 
priešais Lietuvių Tautines kapines. 
Bus skanių valgių, veiks baras, lai
mingieji gaus dovanų. Gros Jurgio 
Joniko orkestras. Pradžia vidudieny
je. Valdyba ir komisija kviečia na
rius ir svečius dalyvauti.

Anna C on dux, rast

Telefonai; PR 4<i433 Ir PR B-0834 » 
* -»

■——— i u *11

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

- nrnn tUT* * llUUnKU i IT HUH 11X5 ES

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel.; YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLVIO>

AMBULANCE 
PATARNAVl 
MAS DIENA 
IR NAKTĮ

TURINE 
KOPLYČ’Af

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. (JTUANICA AVENUE. Phone: Y Arus 7-340]

BUTKUS- VASALUS
1446 So. 50th Avė., Cicero, 111. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tek: Y Aras 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

GARSINKITES NAUJIENOSE
S _ NAUJIENOS, CHICAM 8, >Ll_ —*FETOAV, JULY 1, ini

AtvUSbK.UA


PASAULIO LIETUVIU ŠOKIŲ ŠVENTĖ
Rengiantis tai didingai šven

tei, praleista daug laiko, inte
lektualinio ir fizinio darbo. 
Tas darbas 1972 m. liepos 2 die
ną buvo apvainikuotas garbės 
ir džiaugsmo vainiku. 15,000 
žmonių talpumo salė buvo pil
nutėlė žiūrovų, o didelis skai
čius žmonių, kurie irgi kaip 
nors norėjo patekti i salę, laukė 
prie durų be bilietų.

Dalis jų buvo Įleista gale sa
lės stovėti. Jie buvo labai pa
tenkinti ir tuo. Artinantis ant
rai valandai, visų akys buvo nu
kreiptos Į priešakines duris. 
Netrukus pasirodė aukštoji vieš
nia ponia Patricija Nixon, Ame
rikos Prezidento žmona. Ją ly

dėjo jos asmens apsauga. Ji 
buvo pakviesta prie prezidiumo 
Į jai skirtą garbės vielą. Ponia 
Nixon, apsirengusi kukliai, suk
nelė normalaus ilgumo pagal 
amžių, apipkaklė uždaryta, ba
tukai balti ir balti auskarai. Ge
rai nusiteikusi, linksma, daž
nai šypsojosi.

Ponia Patricija Nixon ir po
nia Ogilvie, Illinois gubernato
riaus žmona, buvo apdovanotos 
gyvų gėlių puokšt:mis. įnešus 
vėliavas orkestras ir choras su
giedojo Amerikos ir Lietuvos 
himnus. Šventės komiteto pir
mininkas Dr. Leonas Kriauče- 
liūnas, taręs trumpą Įžangini 
žodį, pakvietė Valdą Adamkų,

ANTRASIS PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO 
KONGRESAS PRASIDĖJO

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

VARDAS PAVARDĖ AUKA

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.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th SL, Chicago, IH. 60629. • Tek WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Ivairiy prekiy.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
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SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VvAJL A N T 1 N A S , .

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.
Į AL NAUJOKAITIS

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

kurs pristato aukštąją viešnią 
ir kilus svečius.

Kongreso atstovas Edvardas 
; Derwinski susirinkusius šventės 
j dalyvius pasveikino lietuviškai 
“Gera diena, mieli lietuviai”. 

I Poniai Patricijai Nixon, IV-sios 
šokių šventės komitetas pado- 

Į vanojo gražią meniškai padirb
tą gintarinę sagę, kurią’ Įteikė 
šokėjai: Mindaugas Leknickas 
ir Violeta Smieliauskaitė. Ko
miteto pirmininkui Dr. Leonui 
Kriaučeliūnui kongresmanas 
Edvardas Derwinski Įteikė Ame
rikos vėliavą.

IV-ją šokių šventę atidarė po
nia Patricia Nixon, ji kalbėjo 
neilgai. Pasveikino šventės ren
gėjus, šokėjus ir publiką. Po 
atidarymo Valdas Adamkus ir 
kiti garbės prezidiumo nariai ją 
nulydėjo į ložę. Einant per 
salę, ji Adamkui paėmė už pa
rankės. Sėdėjo centrinės ložės 
viduryje.

Garbės prezidiumą sudarė: 
ponia Patricija Nixon, ponia 
Ogilvie, Illonois gubernatoriaus 
žmona, Valdas Adamkus, sena
torius Charles Percy, kongreso 
atstovas Edvardas Derwinski, 
Lietuvos Generalinė Konsule 
Juzė Dažvardienė, Kęstutis Va
liūnas, Eugenijus Bartkus, Vy
tautas Volertas ir Leonas Kriau- 
čeliūnas.

Pro svečius pražygiavo 10 
šokėjų grupių, kurios išsirikia
vo abejose salės pusėse. Iš vi
so pasaulio gražaus jaunimo su
važiavo apie 2,000 šokėjų. Jie 
pašoko 20 tautinių šokių. Žiū
rovams geriausiai patiko “Blez
dingėlė”, nes po jas gausiai plo
jo. Pertraukos laike, ponia 
Patricia Nixon ir kiti svečiai iš
vyko.

Po pertraukos buvo tęsiama 
antra šokių dali. Šventėje bu
vo malonu matyti George W. 
Dunne, Cook County preziden
tą. JĮ atlydėjo architektas Al
bertas Kerelis.

šokių Šventės komitete darbš
čiai dirbo: Dr. Leonas Kriau- 
čeliūnas, Birutė Vindašienė, 
Audronė Pavilčiūtė, Genovaitė 
Breichmanienė, Nijolė Diinins- 
kytė, Ignas Petrauskas, Ritonė 
Rudaitienė ir Algis Modestas. 
Dr. Leonui Kriaučeliūnui, šven
tės komiteto pirmininkui, už 
nenuilstamą darbą, rengiant 
IV-tąją šokių šventę Įteiktas me
niškai pagamintas atžymėji- 
mas. Įrašas padarytas tauraus 
metalo plokštelėje, kuri pritvir-

Mutual Federal - 28 million ų Bendrove

Petras Kazanauskas, Mutual 
Federal Taupymo Bendrovės 
prezidentas, pranešė, spaudai, 
kad šių metų birželio 30 dieną 
šios bendrovės turtas ne tiktai 
pasiekė, bet ir prašoko 28 mi
lijonus dolerių. Minėtą dieną 
Mutual Federal Bendrovės tur-

apylinkių lietuvius taupytojas 
ir skolintojus.

— Mutual Federal bendro
vės atsargos ir kiti fondai stip
rina taupytojų apsaugą, — pa
reiškė prezidentas Kazanaus
kas. — Kiekvieno taupytojo 
santaupos iki t?20,000.00 yra ap
draustos Federalinėje taupy
mo ir skolinimo korporacijoje. 
Dideli bendrovės rezervai ir 
patyrimas užtikrina kiekvie
nam Mutual Federal bendro
vės taupytojui saugų ir nerū
pestingą taupymą. Be to, mo
ka patį didžiausią nuošimtį už 
laikomas santaupas.

Santaupos, laikomos papras
tose indėlių knygutėse, neša 5 
procentų metinį dividendą. Už 
$10,000 pažymėjimus (certifi- 
katus), padėtus dviem metams 
ar ilgesniam laikui, mokame 
6 procentus. Dividendai vi
soms sąskaitoms apskaičiuoja-
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REAL ESTATE C
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas 

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di 
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 nuošimčiu* nuo mė
nesio pirmos.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

U NIVE R S A L
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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tas pasiekė §28,400.000.00. Tai 
nauja rekordinė suma, kurią 
ši taupymo bendrovė pasiekė.

Per paskutinius šešis mėne
sius mūsų taupytojai padidino 
savo sąskaitas, prisijungę di
dokas skaičius ir naujų taupy
tojų, — pareiškė bendrovės pre
zidentas. — Per pusmetį ben
drovės turtas padidėjo visu mi
lijonu dolerių. Padidėjo kiek
viena bendrovės darbo sritis.

Mutual Federal bendrovė 
yra viena iš didžiausių vien 
lietuvių valdomų finansinių 
Įstaigų visoje Amerikoje. Ši 
benbrovė jau sėkmingai savo 
darba veda 67 metus. Ji vyku
siai aptarnauja Chicagos ir jos

tinta prie rudos medinės lente
lės.

Gautą iš Kongreso atstovo 
Amerikos vėliava Dr. Leonas 
Kriaučeliūnas perdavė Vytautui 
Volertui, JAV LB Centro Val
dybos pirmininkui. Programos 
pranešėjos buvo: Lina Verbic- 
kaitė ir Jolita Kriaučeliūnailė. 
Savo pareigas jos atliko pasigė
rėtinai. IV-sios šokių šventės 
choras, sudarytas iš Chicagos 
Lietuvių Operos choro ir Lie
tuvių Meno Ansamblio “Daina
va”. Chorą tvarkė muzikai 
Alisė Stephens ir Alfonsas Ge
čas. Alvydas Vasaitis buvo mu
zikinis vadovas ir pučiamųjų 
orkestro dirigentas, o Zigmas 
Lapinas, liaudies instrumentų 
orkestro dirigentas. Genovaitė 
Dumčiūtė - Breichmanienė bu
vo nenuilstama IV-tosios šokių 
šventės meno vadovė.

Reikia džiaugtis ir didžiuo
tis, kad turime gabių ir pasi
šventusių menui darbuotojų, 
kaip ponia Genovaitė Breich
manienė. Ji padarė milžinišką 
darbą, kurio vaisiais grožėjosi 
aukšti valstybės žmonės ir 
15,000 žiūrovų. Nuoširdi padė
ka priklauso poniai Genovaitei 
B’reichmanienei už energiją ir 
patvarumą.

Antanas Stakėnas

TRUMPAI

— Valdas V. Adamkus buvo 
paminėtas veik visuose Chica
gos laikraščiuose ryšium su 
jo paskyrimu į Amerikos 7 as
menų ekologijos delegaciją 
vykti Į SSSR ir svarstyti su ati
tinkamais sovietų pareigūnais 
aplinkos teršimo prevencijos 
klausimus. ST Ekonomist laik
raštis savo straipsnį 1-me pus
lapyje pavadino stambia ant
rašte: Pasitraukęs nuo rusų in
vazijos lietuvis atstovaus Jung
tines Amerikos Valstybes ekolo
gijos konferencijoje, Maskvoje.

— Jaunimo Kongreso stovyk- 
lon Romuvoje Chicagos stovyk
lautojai išvyks autobusu liepos 
8 d. 6 vai. vak. iš'Jaunimo cent
ro. Stovyklautojai dalyvaus .IK 
uždarymo programose ir iškil
mėse liepos 15—16 d. Ryerson 
Technikos institute ir Brockton 
Collegiate auditorijose, To
ronte.

— Murray Parko gyventojų

mi ir išmokami kas trys mėne
siai.

— Jau metai, kai Mutual Fe
deral bendrovė sėkmingai nau
doja naujas patobulintas skai
čiavimo mašinas, kurios grei
čiau atlieka skaičiavimo dar
bus ir geriau patarnauja taupy
tojoms, — pridėjo šios bendro
vės prezidentas.

Bendrovės pirmininkas Pet
ras Kazanauskas, direktoriai ir 
tarnautojai kviečia visus lietu
vius bei jų draugus atsilankyti 
ir apžiūrėti šios įstaigos gra
žias patalpas, pasinaudoti fi
nansiniuose reikaluose patyru
sių tarnautojų prielankiu pa
tarnavimui 5. 5.

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

darbus ir t. t.
SKAMBINTI:

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

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

tune-ups Ir t. t.
4S24 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL. TEL VI 7-93Ž7

HOME INSURANCE

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę Reikia

CITY DRIVERS 
TRACTOR 

TRAILER EXPERIENCE

Pass D. O. T. physical.

Union scale.

APPLY:

PULLEY 
FREIGHT LINES

3232 So. WOLCOTT AVE.

Call: Frank Zapolis (”*2-?** 

320872 W. 95th St.
GA 4-8654 iMsutANcr- - t/

Stale Farm Fire and Casualtv Company

SIUNTINIAI I LIETUVA 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archor • 
Chicago, III. 60632. Tol. YA 7-5980 Į 

>■--------------------- - i

HELP WANTED - FEMALE 
Darbininkly Reikia

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tol.: REpublIc 7-1941

REPUBLIC
MOLDING CORP.

Has openings for
MOLDING PRESS OPERATORS

AND PACKERS

Experience preferred, but will train.
Good starting wage with full company 

paid benefits. C.T.A. to door:
Come in or call:
GENE HOGAN

6330 W. TOUHY AVE.
631-4310

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 64421
6200 So. WESTERN AVE.

cent sudarė neginkluotus nakti
nius patrulius tikslu padėti po
licijai kovoti prieš kriminali
nius nusikaltimus ir nusikaltė
lius. Tai gyventojų akcijai va
dovauja adv. S. Thomas Sutton, 
Murray apylinkė yra į vakarus 
nuo Marquette Parko.

Cicero Lietuvių Medžiotojų 
- Žuklautojų Klubas kviečia vi
sus medžiotojus, žuklautojus ir 
jų draugus Į klubo pikniką, ku
ris įvyks šį sekmadienį, liepos 
9 d. klubo ūkyje — šaudykloje. 
Ūkis randasi apie 1 vai. 15 min. 
važiavimo nuo Chicagos, 2 blo
kai Į šiaurę nuo 173-čio kelio 
ant Deep Lake Road. Rasti la
bai lengva. Reikia važiuoti 3- 
Statę arba Eden greitkeliu link 
Milwaukees iki 173-čio kelio. 
173-čiu keliu važiuoti į vakarus 
apie 7 mylias iki Deep Lake 
Rd., kurį privažiavus pasukti į

A. & L INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 34775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobllty draudimai.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660 A— ——
M. A. š IM K U S I 

Real Estate, Notary Publie 
INCOME TAX SERVICE 

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

kitokį blankai.
f

organizacija Operation Cres- šiaurę. Prie antro ūkio dešinė- pos 16 d.

je pusėje bus ženklai, nurodą 
pikniko vietą.

Svečiai, nenorintieji vairuoti 
automobilių, gali važiuoti auto
busu. Autobusas išvažiuos iš 
Marquette Parko nuo Paramos 
krautuvės (kampas Maplewood 
ir 69 St.) 9 vai. ryto. Iš Cicero 
išvažiuos 10 vai. ryto nuo aikš
tės prie Šv. Antano banko (15 
St. ir 49 Ct.). Tuo nat autobu
su bus galima grįžti į tas pat 
vietas namo. Jis išvažiuos iš 
pikniko apie 7-8 vai. vak.

Be normalių pikniko įvairu
mų bus prizinis ir pramogi
nis šaudymas iš medžioklinių 
(Trap) ir kitokių šautuvų. Ge
roje suaugusių priežiūroje bus 
pravestas šaudymas vaikams. 
Mėgėjai šio sporto išnaudokite 
šią progą išmėginti savo jėgoms 
ir pasiruošti sekančiam me
džioklės sezonui. Esant blogam 
orui piknikas bus atidėtas Į lie-

(Pr).

NAMAI — 
GERIAUSIAS DRAUGAS

TVARKINGAS 10 kambarių 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 butas 
ir dvi biznio patalpos. Platus lotas, 
garažas, arti ofiso. $44,900.

PLATUS BIZNIO LOTAS prieš 
Marquette Parką. $10,000.

2 BUTŲ beveik naujas mūras, 2 au
to garažas, atskiri gazu šildymai, arti 
ofiso. S37.500.

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 prieš 
Parka, gražus iš lauko ir viduj. — 
$64.600.

10 BUTU MŪRAS, apie $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, karsto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet
te Psrlrp ^91 OHO

GRAŽŪS 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 garAŽpę. $36.500.

11 BUTU 7 metu mūras. Koklinės 
nlvtelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. 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 metu. Įvai- 
raus dydžio butai. 63-eia 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
riu — 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 mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning, van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. DI. 60609. Tel.: VI 7-3447

Nuo 7 ryto iki 8:30 vai. vak.
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas, 

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

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

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

TEL — 776-5m
Anketas Garbačiauskas, mv.




