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BRAZILU JAUNIMO SĄJUNGOS
AKCIJA UŽ PAVERGTĄ LIETUVĄ

MOUNTAINSIDE. — Vakar spausdinome Eltos pranešimą 
apie Brazilijos radijo programą, skirtą Lietuvai. Iš Lietuvos 
Vyčių gautomis žiniomis, ši programa yra tik dalis akcijos, ku
rią už Lietuvą pasiėmė vesti Brazilijos katalikų jaunimo orga
nizacija ’’sociedade Brasileira de defesa da Tradicao, Familia 
e Propriedade” (Br azilų sąjunga ginti šeimai, tradicijoms ir nuo
savybei). Su šia sąjunga Lietuvos Vyčiai, lankydamiesi Bra
zilijoje, susitarė, kad brazilų jaunimas panaudos savo organiza
cines jėgas Lietuvos bylai iškelti.

Projekte numatyta paskelbti 
manifestą Jungtinėms Tautoms 
ir viso pasaulio vyriausybėms 
bei Popiežiui. Brazilų jaunimas 
po šiuo manifestu garantuoja 
surinkti mažiausiai pusę milijo
no parašų. Didžiausia akcija 
numatyta Sao Paulo mieste, 
kur planuojamas paradas ir pa
rašų rinkimas. Parašų rinkimo 
kampanija tęsis 15 dienų ir są
jungos vadai tikisi apie milijono 
parašų. Juos rinks 400 jaunų 
savanorių, dirbdami po 8 vai. 
per dieną. Didelė akcija bus ve
dama ir Rio de Janeiro.

Per tą dviejų savaičių laiko
tarpį “TFP” sąjunga siųs į spau 
da “press release”. Sąjunga tu
ri spaudos agentūras 45-se Bra
zilijos miestuose. Sąjungos va
das prof. Plinio Correa de Oli
veira yra žurnalistas kurio 
straipsnius spausdina keli bra
zilų laikraščiai. Per tas dvi sa
vaites jis skirs straipsnius Lie- 
tuvai. Bažnyčiose ir universi
tetuose bus dalinami lapeliai 
apie Lietuvą. Tą visą kampani
ją kasdien paminės 85 Brazili
jos radijo stotys. Planuojama 
didelė demonstracija prie sovie
tų ambasados Rio de Janeiro

1$ VISO PASAULIO

Teisme žiūro-

JT sekretorius
lankosi Mas-

Houston© erdvės tyrinėjimu centre trys astronautai ruošiasi ilgai kelionei erdvėje. Jiems teks 56 
dienas išgyventi erdvė* laboratorijoje. Nuotraukoje iš kairės matome dr. William Thornton, 

Karol Bobkęyir Robert Crippen, kurie išbando įvairius erdvės laboratorijos įrengimus.

EGIPTO PREZIDENTAS SADATAS
REIKALAUJA RUSŲ IŠSIKRAUSTYTI

KAIRAS. — Vakar visame pasaulyje pasklido žinia “iš pa
tikimų šaltinių”, kad Egipto prezidentas Anwar Sadat parei
kalavo, kad Maskva išvežtų savo karinius patarėjus. Preziden
tas Sadatas pranešęs apie'tą vyriausybės nutarimą ir Arabų So
cialistų unijos centro komitetui, kuriame yra 150 narių, šią 
savaitę prezidentas pasakysiąs kalbą visai tautai apie šį svarbų 
nutarimą.

Paneigė Kinijos VĖLIAUSIOS ŽINIOS

PEKINAS. — Kinijos vyriau
sybės sluoksniai paneigė ame
rikiečių kongresmanų Gerald 

:Ford ir Hale Boggs iš Kinijos 
atvežtą žinia. Jiedu pasakojo 
spaudai, grįžę iš Pekino, kad

PRAGA. — Čekoslovakijoje 
prasidėjo teismas, kuriame 13 
buvusio komunistų partijos va
do Dubčeko rėmėjų kaltinami 
veiksmais prieš valstybę. Tei
siamųjų tarpe yra Jiri Littera, 
buvęs Pragos komunistų komi
teto sekretorius, 
yai neįleidžiami.

MASKVA. — 
Kurt Waldheim
kvoje. Spėjama, kad bus kalba
ma ir apie Viduriniųjų Rytų rei
kalus.

SAIGONAS. — Amerikos he-Jpremjeras" ciiou En Lai, besi- 
likopterių įgulos ginkluotos be kalbėdamas su jais, pareiškęs, 
Jutų ginklų ir dujų dėžėmis.. Du- kad Kinija nenorinti, kad Ame- 
jomis puolami vietnamiečiai ka_lrjka visiškai pasitrauktų iš Azi- 
reiviai, kurie bando įsibrauti i’jos, nes tuo atveju liktų tuštu-
helikopterius ir taip pabėgti iš 
fronto. Užvakar vienas Saigo- 
no kareivis nušovė amerikietį, 
kuris jo nepriėmė i h ei ikop tori.

VARŠUVA. —- Amerikos ir 
Lenkijos mokslinis bendradar
biavimas buvo sutartas šešių die
nų derybose Varšuvoje, kur lan
kėsi prezidento mokslo reikalų 
patarėjas dr. Edward David Jr.

ma, kurią bandytų užimti So
vietų Sąjunga, Amerikos bu
vimas Azijoje reiškiąs tos pa-

♦ Dvi 19 metų Čikagos mer
ginos rastos negyvos automobi
lyje, mažame Michigan o keliuke, 
netoli Kalamazoo. Abi ..pa
smaugtos, maždaug, prieš 
vaitę.

♦ Vakar Frank Sinatra 
sirodė Kongreso komitete, 
ris nagrinėja organizuotų
sikaltimų problemą. Sinatra iš
barė komitetą, kad jis netruk
dydamas leido anksčiau kalbė
jusiems liudininkams teršti jo 
gerą vardą. \

► Britanijoj iš“ pareigų pa-

pa- 
ku-
nu-

šaulio dafres pastovumą7 pareiš-j 
Įsitraukė vidaus reikalų minis- 
teris Maudling.

♦ Saigono parašiutininkai 
Quang Tri mieste kovoja su ko
munistais dėl kiekvieno namo. 
Miesto centre griuvėsiuose ir

kęs Kinijos premjeras.
Šiuos kongreso narių pareiš

kimus jau komentavo sovietų 
spauda ir panaudojo juos Kini
jos puolimui.

Austrija remia 
katalikų mokyklas 
ROMA. — Vatikanas paskel

bė, kad socialdemokratinė Aus
trijos valdžia pasirašė su Vati
kanu sutartį, kurioje pažadėjo 
mokėti katalikų mokyklų moky
tojų algas. Nuo 1962 metų Aus
trijos vyriausybė mokėdavo ka
talikų mokytojams 60% algos. 
Kitą dali mokėdavo pačios mo
kyklos. Dabar valdžia mokės 
100% algos.

Austrijoje katalikų mokyklos 
sudaro apie 10 % visų mokyklų. 
Austrijos-Vatikano sutartį pa
sirašė Vatikano valstybės sek
retorius kardinolas Jean Villot 
ir Austrijos ambasadorius Vati
kane Hans Reichman.

Svarbus žurnalas
mieste. Specialūs biuleteniai 
bus siuntinėjami anglų, prancū
zų, ispanų ir portugalų kalbo
mis.

Lietuvos Vyčių ir “TFP” są
jungos susitarimu ši visa kam
panija kainuos 6,500 dol. Bra
zilai pažadėjo, surinkti patys 
1,500 dol. Kitus 5,000 turi parū
pinti Lietuvos Vyčiai.

Vyčių pirmininkas Jokūbas 
Stukas prašo visų lietuvių tal
kos. Jo adresas: 1467 Force Dr. 
Mountainside, N. J. 07092. Rei
kalas labai skubus, rašo prof. 
Stukas.

Užsienio kroatai 
partizanauja

BELGRADAS. — Jugoslavi
jos valdžia sustiprino savo pro
pagandą prieš atskirų tautybių 
šovinizmų ir nacionalizmą, ku
ris pasireiškia Kroatijoje, Ser
bijoje ir kitose federacijos res
publikose.

Prieš kelias savaites į Jugos
laviją iš Austrijos atvyko gru
pė užsienyje gyvenančių kroa
tų. Jie atsivežė ginklus ir ra
dijo aparatus. Jugoslavijoje jie 
privertė vieną sunkvežimio vai
ruotoją nuvežti juos į Bugoino 
rajoną, netoli Sarajevo. Tie apie 
30 jaunų’ kroatų atvykę iš Aus
tralijos. Sunkvežimio šoferis 
pranešęs apie šią grupę polici
jai ir visas rajonas buvęs ap
suptas saugumo kariuomenės. 
Įvykę keli susišaudymai. Jugos-

Bendriems projektams bus pa
naudoti zlotai, kurių Amerika 
prisirinko už savo žemės ūkio 
produktus, parduotus Lenkijai. 
Varšuvos universitete bus įves
tos amerikinės studijos, o Ame
rikoje bus steigiama Lenkijos 
Mokslų Akademijos šaka.

HAGA. Olandijos kabinete 
atsirado krizė, nes pasitraukė iš 
koalicijos du socialdemokratų 
ministerial—transporto ir mok
slo. Padėtis, matyt, rimta, nes 
karalienė Juliana pertraukė sa
vo atostogas Italijoje ir sugrį
žo namo.

VATIKANAS. — Popiežius 
Paulius pasiuntė sveikinimą 
naujam ortodoksų patriarchui 
Dimitrios. Sveikinime sakoma, 
kad patriarchas Romoje visada 
ras" mylintį brolį, kuris siekia 
atstatyti abiejų bažnyčių vieny-

NEW YORKAS. — Policijos 
automobiliai vaikėsi pe New 
Yorką LSD prisivalgiusi vairuo
toją, kuris su savo merginos au
tomobiliu sužeidė septynis poli
cininkus ir vieną praeivį, suža
lojo 7 automobilius, bandė su
važinėti 4 policininkus, šoferis 
buvo 24 metų amžiaus.

PASADENA. — Mariner 9, 
skriejęs apie Marso planetą, jau 
pabaigė planetos fotografavi
mą, atsiųsdamas virš 7,100 fo
tografijų į žemę. Iš tų fotogra
fijų mokslininkai pagamins gan 
tikslų Marso žemėlapį.

— 1972 m. birželio 30 d. Lie
tuvos Atstovas, J. Rajeckas, da
lyvavo Apaštališkojo Delegato,

Kinai paminėjo 
Mao plaukimą

PEKINAS. — Liepos 16 d. 
Kinija visada mini savo “pirmi
ninko” Mao Tse Tungo išgarsin
tą plaukimą Yangtse upėje. Jis 
1966 liepos 16 d., būdamas 72 
metų amžiaus, plaukė toje upėje 
devynias mylias ir išbuvo van
denyje 65 minutes.

Sukakties proga tūkstančiai 
kinų vaikų organizuotai šoko į 
vandenį ir, laivams su raudono
mis vėliavomis ir Mao portretais 
lydint, plaukiojo Pekino ežere, 
žiūrovams plojant ir sirenoms 
staugiant.

Fischeris šypsosi
REYKJAVIKAS. — Pasaulio 

šachmatų čempionate vakar tu
rėjo prasidėti ketvirtoji parti
ja. Trečiąją Fischeris užtikrin
ti laimėjo, lošdamas juodais. 
Kada sekmadienį teko po 41 ėji
mo partiją atidėti, Fischeris, 
kaip taisyklėse numatyta, savo 
41 -mą ėjimą parašė ant lapelio 
ir uždarytame voke Įieikė tei
sėjui. Pirmadienį teisėjas ati
darė voką, pamatė nurodytą ėji
mą ir jį padarė. Spasskis, pa
galvojęs apie penkias minutes, 
pargriovė savo karalių, paspau
dė teisėjui ranką ir išėjo, pasi
davęs Fischeriui.

Kada į partiją pavėlavęs atė
jo Fischeris, jis susirūpinęs pa-

bunkeriuose įsitvirtinęs ginasi 
visas komunistų pulkas.

♦ Aukščiausiojo Teismo na
rys negras teisėjas Thurgod Mar- 
chall, atostogaudamas Virgin sa
lose, apsivertė su mašina ir su
laužė kojos kaulą.

♦ Kinijos premjeras Chou En 
Lai kritikavo sovietų-amerikie- 
čių sutartį dėl strateginių gink
lų apribojimo, sakydamas, kad 
sutartis tik padidina ginklų lenk
tynes kitose ginklų rūšyse.

♦ Montrealyje prie forumo, 
kur koncertavo Rolling Stones 
grupė įvyko riaušės. Sužeista 14, 
suimta 13 žmonių.

+ Hanojaus radijas paskelbė 
visų darbo jėgų mobilizaciją. 
Valdžia, grasindama dviem me
tais priverstino darbo, įsako vi
siems darbininkams tarnauti 
valstybei bet kurioje vietoje, 
dirbant bet kurį nurodytą dar
bą. Radijas pripažįsta “rimtą 
situaciją”, kuri kilusi paskutinė
mis dienomis.

♦ Daniel John Sobieski para
šė “Daily News” ilgą laišką, ku
riame ragina prezidentą Nixona 
arba visai atšaukti Pavergtų 
Tautų savaitę arba pakartoti ori
ginalią Kongreso rezoliuciją. 
Laiške plačiai aprašomas Kalan
tos ir lietuviu kataliku reikalavi
mas laisvės Lietuvai. Autorius 
nurodo į visą eilę Lietuvoje ir 
kitur uždarytų bažnyčių.

TAIPĖJUS. — Taivane tre
jiems metams buvo visiškai už
drausta medžioti žvėris arpauk- 
ščius, nes kai kurios rūšys jau 
baigia išnykti.

lavų radijas tvirtina, kad “be
veik” visi gaujos nariai buvę 
sugauti, vietiniai tačiau pasako
ja, kad saugumas dar tęsia ieš-
kojimus toje apylinkėje.

Arkivyskupo Luigi Raimondi įklausė: “Kas atsitiko? Kur 
surengtame priėmime Jo švente- Spasskis? Gavęs atsakymą, kad 
nybės Popiežiaus Pauliaus VI oponentas pasidavė, Fischeris 
vainikavimo devynerių metų su- pirmą kartą po ilgo laiko nu-

SAIGONAS. — Prieš tris mė
nesius P. Vietname dingęs pran
cūzų fotografas sugrįžo iš ko
munistų valdomos srities gyvas

kakties proga. sišypsojo. ir sveikas.

apie Lietuvą
“Newsweek”, savaitinis žinių 

magazinas š. m. birželio 26 d. 
laidoje paskelbė straipsnį “Pro
testas Lietuvoje”. Nurodyta į 
protestus dėl religijos laisvės, į 
R. Kalantos žygį, Kaune buvu
sias riaušes, į tai, kaip režimas 
siekęs sukompromituoti R. Ka
lantą bei Kaune vykusių riaušių 
dalyvius. (E

— New Jersey dienraštis 
“Bucks Country Courier Times” 
birželio 13 paskelbė Balio Rau
go, L. Bendruomenės pietryčių 
apygardos pirmininko, laišką 
apie “lietuvius, badaujančius dėl 
laisvės”. Priminti gegužės mėn. 
įvykiai Kaune. Laiškas baigtas 
žodžiais: “Visi junkimėsdėl lais
vės visoms tautoms ir dėl pa
stovios taikos”. (E)

— Toronto dienraštis “The 
Globe and Mail’” plačiai infor
mavo apie įvykius Lietuvoje, su
sideginimą Varėnoj. Penkių skil
čių antraštė skelbė: Tautinės 
nuotaikos kyla — pranešama 
apie šimtus suimtųjų po įvyku
sių riaušių”. (E)

— Lietuvos Atstovas ir p. Ka- 
jeckienė 1972 m. geg. 20 d. da
lyvavo Nicaraguos ambasadoje 
Happyland Carnival pobūvyje, 
kurį rengė Nicaraguos ambasa
dorius ir ponia Sevilla — Sacasa 
su The Salvation Army Auxilia
ry vaikų atostogų stovyklų nau
dai.

— š. m. gegužės 24 d. Lietu-
vos Atstovas ir p. O. Kajeckienė 
dalyvavo Argentinos ambasado
riaus ir ponios Carlos Manuel 
Muniz priėmime jų Tautos šven-
tės proga.

Amerikoje skursta 
25.6 mik žmonių

WASHINGTONAS. — Vidu
tinis amerikiečių šeimos uždar
bis 1971 metais buvo 10,285 dol. 
per metus. Suma yra 418 dol. 
didesnė už 1970 metų uždarbio 
vidurkį, tačiau turint galvoje 
kainų pakilimą, perkamoji galia 
liko nepasikeitusi.

Amerikos negrų šeimų paja
mų vidurkis 1971 m. buvo ma
žesnis už baltųjų ir siekė 6,440 
dol. Vyrų uždarbio vidurkis tais 
metais buvo 9,630 dol., o mo
terų —■ 5,700.

Pernai “skurdo lygio” uždar
bis mieste gyvenančiai keturių 
asmenų šeimai buvo 3,968 dol. 
permetus. Apie 13% Amerikos 
šeimų uždirbo mažiau, negu 
“skurdo lygį”. Šeimų Ameriko
je buvo 53,296,000. Iš jų 25% 
uždirbo daugiau negu 15,000 per 
metus, 5% amerikiečių šeimų 
uždirbo virš 25,000 per metus.

Amerikoje^ 25.6 -milijonai -gy
veno skurde, reiškia, neuždirbo 
nei 3,968 dol. per metus. Skurde 
gyveno 10% baltų amerikiečių 
ir 31% negrų. Daugiau kaip pu
sė negrų skurdžių — 56 % suda
ro šeimos, kurių galvos yra mo
terys. Baltųjų skurdžių tarpe to
kių šeimų yra 30%. šeimos be 
vyrų sudaro 40% vistj skurstan
čiųjų amerikiečių. Baltųjų tarpe 
daugiau skurdo yra — apie 17% 
— tarp žmonių virš 65 metų, o 
negrų tarpe daugiau skurdžių — 
52% yra iki 18 metų amžiaus 
žmonėse.
. šia oficialia statistika ati
džiai perskaitys abiejų didžiųjų 
partijų kandidatai ir tais skai
čiais paįvairins savo rinkimų 
kampanijos kalbas.

Maskvoj tęsiamos 
prekybos derybos 
WASHINGTONAS. — Ame

rikos delegacija, vadovaujama 
prekybos sekretoriaus Peter Pe
terson, išvyko į Maskvą derė
tis dėl prekybos padidinimo. Pir
miausia numatonia pasirašyti 
laivininkystės susitarimą, kuris 
atidarytų abiejų Šalių uostus 
kitos šalies laivams. Tas paleng
vins javų gabenimą iš Ameri
kos j Sovietų Sąjungą, kuri už
pirko įvairių grūdų už* 750 mil. 
dol. Bus bandoma užbaigti de
rybas dėl senų Land-Lease sko
lų, kurių sovietai iki šiol negrą
žino. Neabejojama, kad Sovie
tų Sąjungai bus duodami pana
šūs kreditai, kaip ir kitoms pa
saulio valstybėms, prekiaujan
čioms su Amerika.

Radio Free Europe žiniomis. 
Sovietų Sąjunga susitarė su ne
didele amerikiečių naftos ben
drove — Occidental Petroleum 
Corp., kuri pažadėjo techninę pa
ramą išvystant Sovietų Sąjun
gos rytuose naftos ir dujų pra
monę. šios bendrovės preziden
tas dr. Armand Hammer yra ki
lęs iš rusų šeimos. Jo abu tėvai

Pirmadienį iš Maskvos sugrį
žo po vienos dienos viešėjimo 
Egipto premjeras Aziz Sidky. 
Diplomatiniuose sluoksniuose 
kalbama, kad Egiptas reikala
vo daugiau sovietų lėktuvų, ta
čiau sovietai atsisakė paremti 
Egipto karinius planus.

Egipte gali būti apie 15,000 
sovietų. Kai kurie prižiūri prieš
lėktuvinių raketų įrengimus ir 
radaro stotis. Vakarų žiniomis, 
sovietų lakūnai skraido šešiose 
Mig-21 eskadrilėse ir dviejose 
Suchoj-11 eskadrilėse. Rusų ka
rininkai yra patarėjais egiptie
čių daliniuose, jie treniruoja ka
reivius.

Jei ši žinia pasitvirtintų ir vi
si Sovietų kareiviai išvažiuotu, 
Egipto vyriausybė būtų žengusi 
reikšmingą žingsnį į sovietų įta
kos mažėjimą arabų šalyse. Vi
duriniuose Rytuose atsirastų 
nauja padėtis ir jėgos balansas 
pasikeistų,

Nustatyti planai 
susitikti erdvėje ’

HOUSTON__ Sovietu ir Ame
rikos erdvės tyrinėjimų parei
gūnai paskelbė, kad jau numa
tyta bendro skridimo erdvėje 
programa, nors gali įvykti ir pa
sikeitimų. Pagal šiuos planus, 
1975 metais liepos mėn. į erd
vę pakils sovietų “Sojuz” erdvė
laivis su dviem kosmonautais. 
Po septynių su puse vai. iš Cape 
Kennedy pasikels “Apollo” erd
vėlaivis su trim astronautais. Po 
24 vai. abu erdvėlaiviai susitiks 
ir susijungs. Koridorių perėji
mui iš vieno erdvėlaivio į kitą 
atsigabens “Apolio” erdvėlaivis.

Susijungus, du amerikiečiai 
pereis į sovietų erdvėlaivį ir ten 
išbus kelias valandas. Kitą die
ną iš sovietų laivo pas amerikie
čius ateis vienas rusų kosmonau
tas. Jam sugrįžus atgal į savo 
laivą, erdvėlaiviai atsiskirs ir 
kiekvienasnuskries savo keliais. 
Abu erdvėlaiviai susijungę išbus 
apie 48 vai.

Spaudos konferencijoje apie 
šiuos planus paskelbė amerikie
čiai: Glynn Lunney ir Christo
pher Kraft, bei rusai: Kons
tantin Bušujev ir Boris Petrov. 
Paklausti, kodėl apsilankyme da
lyvaus tik dalis astronautų, mok
slininkai atsakė, kad perėjimas 
iš vieno laivo j kitą vyksta labai 
pamažu. Koridoriuje tenka iš
būti kelias valandas, palaipsniui 
pratinantis prie skirtingos at
mosferos abiejuose laivuose. So
vietų laive spaudimas yra 15 
svarų vienam coliui, o ameri
kiečių — 5 sv. coliui. Ameri
kiečiai laive naudoja gryną de
guonį, o sovietai — mišinį.

WASHINGTONAS. — Vy
riausybė uždėjo kainų kontrolę 
miško medžiagai. Kontrolės pa
lies 62,000 imoniu. < *

buvo rusai ir jam pačiam teko 
tuoj po revoliucijos gyventi Ru
sijoje.
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JAUNOJO BROLIO A. STULG1NSKO [ŽODIS
Viduryje — vyresnysis skautininkas Česlovas Senkevičius, 

Toronto "Rambyno" tunto "Mindaugo" d-vės globėjas.
A. Valiūno nuotr.

VEIDAI
IR

DARBAI
Tragiškai žuvo Raimundas 

Gaižutis. Chicagos skautiškoji 
šeima giliai sukrėsta skaudžios 
nelaimės, ištikusios skautininko 
Jeronimo Gaižučio šeimą, tra
giškai žuvus sūneliui Raimun
dui. Tėvas ir sūnus praeitą šeš
tadienį buvo laukiami atvyks
tant į Rako stovyklą, deja, ne
sulaukė Rambyno draugovės 
skautai savo brolio Raimundo, 
kurį, pasiruošusį stovyklavimui, 
pasišaukė Aukščiausias amžiny
bėn.

Musy korespondentas praneša,

KAS NAUJA KANADOJE
"Romuvos" stovyklavietės dėmesys —

dešimtmečio sukaktuvės

Išleisti spalvoti pašto atvirukai, 
pagamintas dešimtmečio ženklas

i

Liepos 9 d. Ivy, Ont., uždaryta 9 dienas- trukusi latvių skau- 
tų-čių jubiliejinė stovykla, sutraukusi 800 dalyvių iš Kanados, 
JAV, Australijos, Vokietijos ir kt. kraštų. Lietuviams atstovavo 
sktn. Stepo Kairio muzikinis vienetas, pasirodęs didžiajame pa
baigos lauže liepos 8 d. Taipgi šis vienetas su trispalve žygiavo 
uždarymo paraoe.

Organizuotai dalyvavo kaip 
svečiai dar ir vengrai. Lietu
viams vadovavo ir išvykai tal
kino : s. v. v. si. G. Kalinauskas, 
s. v. si. A. Gapųtis, s. v. v. si.; 
M. Gvildys, s. L. Kalinauskas, 
p. Gaputis, s. I. Meiklejohn ir kt. 
Brolijos vardu latvius pasveiki
no iš Bostono specialiai atvykęs 
Brolijos Vyriausio Skautininko 
pa v. v. s. Č. Kiliulis, Seserijos ~ 
s. I. Meiklejohn.

Jubiliejinės latvių skaučių 
stovyklos uždarymo savaitgali 
liepos 8-9 d. dalyvavo šios “Šat
rijos” tunto skautės: ž. šilinin- 
kaitė, L. Rusinsite, S. Valiūnaitė 
ir V. Pilipavičiūtė. Vadovavo s. 
I. Meiklejohn ir suruoštame va- 
dovų-ių priėmime seserijos VS 
vardu pasveikino ir įteikė latvių 
VS dovana. >

' Romuvos stovyklavietės ko
mitetą sudaro: pirm. B. Saplys, 
nariai — V. Sendžikas, J. Ma
čiulis, A. Vasiliauskas, K. Ase- 
vičius, A. Grybas, -J. Baltaduo
nis ir K. Batūra. Talkinamas 
valdybos narių, nuo geg. 11 d. 
nepraleisdamas nė vieno savait
galio, su didele tėvų bei vado
vų talkos pagalba, paruošė sto
vyklavietę jaunimo kongreso 
stovyklai.

Romuvoje pastatytas pagal s. 
dr. A. Kulpos projektą naujas 
kryžius. Mūrijimo darbus atli
ko A. Garbas, geležinį kryžių su

HAMILTONO (KANADOJE) "ŠIRVINTOS" TUNTO 
SKAUTĖS KANKLININKĖS

Ii kairės — D. Stankutė, J. Jokubynaita Ir A. Pakalniškytė, 
Mokytoja (kurios nematyti) — Aid. Matulienė.

ornamentais nukalė A. Grybas. 
Naują garsiakalbių sistemr Įve
dė s. G. Stanionis. V. Matulaitis 
suprojektavo ir su sk. vyčių tal
ka pastatė Lietuvos žemėlapi. 
Įdėtas didžiulis ir naujas sep
tinis tankas. Visi šie darbai at
siėjo apie $4000.

Romuvos dešimtmečio sto
vyklos ženklą sukūrė v. sk. si. J. 
Batūraitė. Ženklai jau pagamin
ti ir juos bus galima stovykloje 
Įsigyti. Kaina 50 et.

Romuvos adresas: Camp Ro
muva, R. R. 1, Huntsville, Ont. 
Telefonas 1-705-789-5032.

Romuvos dešimtmetį minint 
.ir jaunimo kongreso stovyklos 
proga išleisti spalvoti pašto at
virukai. . Jie Romuvoj pardavi
nėjami. Kaina 25 et. č. S.

AITVARIUKAI
RINKSIS
PRIE ATLANTO
ŠIAURĖJE
Vieta toli nuo civilizacijos

Šių metų Atlanto Rajono va
saros stovykla prasideda rug
pjūčio-26, šeštadienį, ir baigiasi 
rugsėjo 4, pirmadienį. Ji įvyks 
BSA stovyklavietėj Adams 
Point, New Hampshire.

ši vieta yra taip įrengta, kad

VIENOJE IŠ ATLANTO RAJONO STOVYKLŲ 

Skautininkui Juozui Starėnui (dešinėje) vedant, bandoma išmokti nauję dainą.

Skaudžiai šią nelaimę išgy
vena tėvai, dvi sesutės, broliu
kas, giminės ir jaunojo brolio 
netekusi didžioji Chicagos skau
tiškoji šeima..

Dalyvavome bendrame 
birželio minėjime Hartforde 
(Conn.). Liepos 2, sekmadienį, 
į švč. Trejybės bažnyčioj vyks
tanti birželio Įvykių minėjimą 
atėjo gausus skaičius mūsų tau
tiečių. Dalyvavo su vėliavomis 
skautų “Tėviškės” vietininkija, 
romuvėnai, Sabonio postas, su 
tautiniais rūbais pasipuošusios 
moterys, ponios Petrauskienė ir 
Tijunėlienė, ir’dalis skaučių itin 
puošė susirinkusiųjų gretas. Au
dringai nuskambėjo “Aido” cho
ro giesmės ir šiai progai pritai
kyti kun. klebono Juozo Matučio 

nereikės vežti savo lovelių nei 
palapinių. Nors stovykla yra 
gana toli šiaurėj, tačiau nak
tys neturėtų būti šaltos, nes pa
lapinės- yra pastatytos ant medi
nių grindų dugno. Kaip dabar 
atrodo, gal nereikės imtis nei 
savo indų.

Be te, yra didžiulis ežeras 
su puikia pakrante maudy
muisi ir apie 20 laivelių, ku
riais bus galima naudotis.
Šiai stovyklai yra parinktas 

Aitvaro vardas ir jos vadovybė 
susidarys iš stovyklos viršinin
ko —- s. M. Subačio, Brolijos pa- 
stovyklės- viršininko — ps. K. 
Matonio ir Seserijos pastovyk- 
lės viršininkės —s. G. Matonie- 
nės. Smulkesnis stovyklos šta
bas bus paskelbtas vėliau.

Stovyklos mokestis: pirmam 
vaikui — 35 dol., antram — 32.50 
dol., trečiam — 30 dol., ketvir
tam — 27.50 dol ir penktam 25 
dol. Registradija yra pabran
ginta 5 dol., kurie bus skirstomi 
tolimesnių vietovių kelionių iš
laidom sumažinti. Savaitgali
niai stovyklautojai bus priimti, 
jei užsiregistruos kartu su vie
netu reguliariu registracijos lai
ko. Registracija baigiama rug
pjūčio 5.

Kadangi šioj vietoj 
nė*a arti jokių valgyklų ar - 
viešbučių, tai tėveliam 
vaikučių lankymas pasida

ro labai komplikuotas,

nes stovykloje jie negalės pri
siglausti, o atvažiuoti, pabūti ir 
grįžti atgal, pasidarys labai il
ga kelionė. Stovykla baigiasi pir
madienį, ir stovyklautojų nega
lima atsiimti prieš stovyklos pa
baigą.

Ligi pasimatymo Aitvaro sto
vykloje ! I. J.

PRIE
LIEPSNOJANČIO
LAUŽO

skaitome savo poeziją

STAIGA VISKAS IŠNYKO
Garsai, judesiai, juokas.
Staiga — tylu!
Tik galvos ir kūnai dar raitosi. 
Staiga, jie kažkur pradingo! 
Juodos linijos greit perbėga 
per veidą.
Staiga pasislėpė.
Tamsu darosi, tik maža 
švieselė vis šviečia.
Staiga — nėra!
Televizija užgeso!

Ramunė JMaciejauskaitė, 
Kernavės tunitas

žodžiai. Nuotaika buvo jautri, 
iškilminga. H. B.

-fc Mūsų kaimyninės sesės lat
vės šiemet švenčia 50 m. jubi
liejų. Jų jamboree —- stovykla 
“Riga dimd” įvyko liepos 1-9 d. 
netoli Barrie, Ivy — St. John’s 
Latvian Ev. Luth, stovyklavie
tėj “Saulaine”, Ontario, Canada.
Sveikiname latves skautes ir 
linkime joms ilgiausių metų 
skautiškos veiklos!

Estės skautės sulaukė savo 60 
m. skautiškos veiklos jubilie
jaus. Jis bus švenčiamas sto
vykloje “Kotkarjarve”' liepos 
16-23 d. Toronte, Ont., Canada.

Sveikiname estes skautes ir 
linkime nenuilstamai dirbti 
skaučių veiklos kelyje!

Liuda Rugienienė bus aka
demikų stovyklos viršininkė. 
Rugpjūčio 27 — rugsėjo 4 die
nomis Dainavos stovyklavietėje, 
Manchester, Michį’įvyks Akade
minio Skautų Sąjūdžio vasaros 
stovykla — studijinė savaitė. 
Stovyklos vadovybę sudarys.' f ii. 
Liuda Rugienienė — viršininkė, 
sen j. Vladas Žukauskas — Korp! 
Vytis vadovas, t/ n. Rasa šilė- 
naitė — A. S. D1 vadovė ir f ii. 
Mindaugas Pleškys — progra
mos vedėjas. Į stovyklą kviečia
me dalyvauti ne tik A.S.S. na
rius, bet ir gimnaziją baigusius 
vyr. skautus bei vyr. skautes.

Vykstant A.S. S. stovyklai, tuo 
pačiu metu vyks ir vilkiukų bei 
paukštyčių stovykla, kuriai va
dovaus fil. Jurgis ir Danguolė 
Jurgučiai.

Prašome visus įsiregistruoti 
iki rugpjūčio 15 d. Registraciją 
su penkių dolerių mokesčių siųs
ti Vaciui Garbonkui, 6537 So. 
Washtenaw Ave., Chicago, Ill. 
60629.

Jūrų skautės skuba į “Gin
taro” mokyklą. Nerijos tunto 
jūrų skautės (nuq 15 m. amž.) 
kviečiamos nedelsiant.registruo
tis Gintaro vadovių mokyklos 
stovyklon, kuri įvyks rugpjūčio 
26—rugsėjo 4 d. Barnstead, New 
Hemshire. Dėl informacijų akam 
binkite tuntininkgl ps. A. Jo- 
varauskienei tel. 739-0510 arba 
ps. Ir. Regienei, M. tel. 476-7089.

Chicagos skautai ir skautės 
baigia stovyklauti. Chicagos 
skautai-tės iš Rako miško grįš 
šį šeštadienį, liepos 22 d. Auto
busai su skautais ir jų bagažu 
prie Jaunimo Centro laukiami 
maždaug 5^0—6^0 vai. vak. 

Jūrų skautai ir skautės iš Ju
biliejinės stovyklos Kanadoje 
Chicagon grįš sefanadienio va
kare.

MIŠKAS RUDENĮ 
Įsiutęs vėjas lenkia 
Eglių pavargusias šakas. 
Jis drasko klevo gelsvą lapą, 
Ir raudonas šermukšnių uogas.
Drebulė išbalus virpa, 
Kaip žiemos šalčio paliesta. 
O piemenukas susigūžęs, 
Varo bandą namo giruže.

Aušra Laurušonytė, 
Aušros Vartų tuntas

TIK PRADŽIA
Gyvenimas keitėsi

[kaleidoskopiškai, 
Metai krito lyg rūstus krioklys. 
Kupini idėjų ir vilčių
Išeiname Į pasauli būrys. 
Daug saulėtų dienų regėjom, 
Bet miglos skraiste mums 

[vartus privėrė, 
žiūrėdami Į šviesią ateitį

[stebėjom; 
Čiuopėm viltį, čiuopėm nežinią. 
Pabuskit sapnavę! — 
Tai nepabaiga, juk... tik pradžia!

Nora Sugintaitė, 
Aušros Vartų tuntas

SKAITYK IR KITAM rATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINI

DIENRAŠTĮ •NAUJIENAS'*

BUS {DOMI PROGRAMA, GERA MUZIKA ŠOKIAMS, 
SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI GĖRIMAI. 
VISA LAIKĄ GARSUSIS A. RAM0NI0 ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS MODERNIŠ- 
KIAUSIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS. 
LIEPOS 30 DIENĄ VISI KVIEČIAMI Į NAUJIENŲ 
PIKNIKĄ.
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SUGRĮŽO GIESMĖ

Skrenda jis galingas, drąsus 
Per skaisčią padangę, 
Jaunas ir blaivus
Skrenda, lakioja tarp debesų.
Jis grįžta iš tolimų kraštų, 
Kraštų aukso ir sidabro. 
Rudenį, palikęs savo tėvynę, 
Išskrido...

Dabar jis grįžta
Linksmas, tyras.
žemė jo čia atgimsta
Gyva, nauja, graži.
Upeliai' čiurlena,
Gėlės laukuos žydi...
Pavasaris jo krūtinėj, 
Pavasaris jo širdy!
Ir pamato jis savo tėvynę, 
Pamato jos laukus, pievas 
Ir, nusileidęs iš aukštybių, 
Užgieda savo pirmutinę 

[sugrįžimo giesmę!
Vilija Vakarytė, 
Aušros Vartai

VITALIJA RUIBYTĖ, 
dabar išėjusi į visuomenininkas, ka
daise buvo ir' stovyklos paštininkė.

Sovietai pirks Amerikoje 
grūdv už bilijoną doleri y
jAV-bių agrikultūros sekreto

rius Dr. Ear! Butz pasakė, kad 
po to, kai buvo pasirašyta tarp 
JAV ir SSSR sutartis parduoti 
sovietams grūdų už $750 milijo
nų, tikriausiai sovietai pirks žy
miai daugiau, greičiausiai už vi
są bilijoną.

Sovietų Sąjungoje^ farmerių 
(kokhozininkų) priskaitoma 
apie 40 milijonų ir sovietų že
mės ūkis yra sukoncentruotas į 
32,800 dideles kolektyvines far- 
mas (kolchozus) vidutiniškai po 
.15,000 akrų didumo ir Į 15,000 
valstybių farmų (sovehozų) vi
dutiniškai po 51,000 -akrų kiek
viena.

Jungtinėse Valstybėse yra apie 
2,800,000 farmų vidutiniškai po 
mažiau kaip 400 akrų kiekviena 
ir apie 99 nuošimčiai tų farmų 
yra pačių farmerių nuosavybė.

Agrikultūros departamentas 
aiškina, kad nors Sovietija 
turi 13 kartų daugiau žemės 
ūkio darbininkų, jų dagoj amas 
derlius ir rezultate mėsai gyvu
lių užauginrmas yra daug ma
žesnis už JAV-bių. Pavyzdžiui,
pernai sovietai pagamino 11 mi- 
liųonų tonų mėsos, kai JAV-bės 
pagamino dukart daugiau.

Giedantis katinas
AP praneša iš Toledo, kad Mrs. 

Robert Jones namuose prieš 10 
metų pragydo katinas ir šiandien 
vis dar po stalu pagieda. Jo bal
sas turi “plačią skalę” ir net vi
bruoja. Ypač garsiai katinas 
pragysta kai išalksta. Katiną 
dar. jauną prieš 12 metų Jones 
šeima rado šiaurinio Michigano 
miškuose, parsivežė ir davė jam 
Casey Jones vardą.



Naujienos iš Kanados

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ

J. ŠARAPNICKAS

(Tęsinys)
SLA Prezidentas P. Dargis 

pranešė, kad ryšium su vyks
tančiu SLA 57-tu Seimu jis 
esąs gavęs iš Amerikos Prezi
dento R. Nixon pasveikinimą. 
Sveikinimą perskaitė G. Dar
gienė. Svekinimą perskaičius 
delegatai išreiškė padėkų au
dringu plojimu. Toliau Dargis 
padarė pranešimų, kuris kaip 
jis išsireiškė, yra skaudus vi
siems, nes gauta žinia, kad 
Rymo Katalikų Susivienijimo 
centras, ■ įvykus lietui, yra 
vandens apsemtas ir nelaimė
je yra eilė nukentėjusių R. K. 
Susivienijimo narių. Kiek vė
liau paaiškėjo, kad ir mūsų 
SLA 115 kuopos ir 7-to SLA 
apskričio uolus veikėjas V. 
Paulauskas šios nelaimės bu
vo paliestas. P. Dargiui pasiū
lius, seimas nukentėjusiems 
pareiškė užuojautų.

Šis seimas buvo skirtingesnis 
už anksčiau buvusius tuomi, 
kad jame dalyvavo keli jauno
sios kartos veikėjai ir SLA na
riai: Eglė Juodvalkytė ir Gin
taras Karosas.

Noriu trumpai supažindinti 
šio laikraščio skaitytojus ir pa
teikti trumpus jų veiklos bruo
žus. Eglė Juodvalkytė yra po
etė ir viena veiklesnių lietuvai-

čių Neoliluanuose ir Lietuvių 
Studentų Sąjungoje. Paruošu
si poezijos rinkinį, kurį išlei
do Chicagoje jos lituanistinių 
studijų studentai — abiturien
tai įvertindami talentingų poe
tę ir dramos veikalų vaidinto
jų. Jos poezijos rinkinyje yra 
41 eilėraštis. Ji yra laimėjusi 
SLA pirmųjų stipendijų litua
nistikai studijuoti Chicagos 
universitete. Iš pat jaunystės 
ji yra SLA narė.

Gintaras Karosas iš Bostono, 
kupinas energijos. Jis buvo ak
tyvus skautas ir dalyvavo Tau
tinių šokių grupėje. Studijavo 
biznio teisę. Prieš keletu metų 
kandidatavo į Massachusetts 
seimų. G. Karosas buvo pats 
jauniausias kandidatas, šie
met jau išrinktas į respubliko
nų konvencijos- delegacijų iš 
Massachusetts. Jis leidžia ir 
redaguoja Lietuvių Jaunimo 
Biuletenį “Lietuvių Jaunimas”. 
G. Karosas yra garbės narės 
Jadvygos Tumavičienės vado
vaujamos 328 SLA kuopos il
gametis narys.

O dabar keletą žodžių iš 
įvykusių diskusijų liečiančių 
Susivienijimų Lietuvių Ame
rikoje ir apie išeivijos jauni
mo pažiūras į Susivienijimų... 
Diskusijų koordinatorium bu-
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Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
H tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už $5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrištą) už $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago 8, HL

Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULI. Atsiminimai ir 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 doL tomas. Juose yra 517 psL

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra- 
darbiautojų ir tiltų statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dot

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 408 psl„ kaina 5 dol. Ap
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na
rių elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rokienė, GRĮŽIMAS J LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta goriausiems garsiosios 
rašytojos" Pearl Buck kūriniams. 526 psL, kietais viršeliais, kai
nuoja 6 doL

Juozas Kapačlnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose, Vokietijoje. 273 psL kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4,00.

ČIKAGIETĖS {SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL, SI,00. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU J VILNIŲ, Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psL $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ f ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 40 
psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultU- 
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau ju<>- 
Hngi. Pasijuokime visi, skąitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS, 
52 psL $1,00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 173? So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. «060« 
aidi tinkant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

Italijos dviratininkų lenktynėse dalyviams teko važiuoti įvairiais keliais, kai kur labai kalnuotais 
ir nelygiais, čia grupę dviratininkų stebi ant asilo sėdįs pietinės Italijos ūkininkas.

vo konsulas A. Kalvaitis. Kal
vaitis prieš pradėdamas dis
kusijas su jaunimu, pasakė 
kalbą, Įvertino SLA darbus, 
pabrėždamas, kad SLA yra 
tiek ryški savo nuveiktais dar
bais, šviečiančiais, kaip šviesi 
juosta Amerikos kontinente. Jis 
palietė ir SLA narių mažėjimo 
klausimą ir ^paklausė ar tu
rime priemonių tam sustabdy
ti. Jo kalbos tema davė pa
grindą diskusijoms su jauno
sios kartos veikėjais dėl toli
mesnės SLA veiklos. Kaip pa
siruošti SLA 100 metu sukak
čiai švęsti.

Šia tema buvo ilgokai disku
tuojama ir susidarė toks ben
dras vaizdas: jaunieji SLA 
veikėjai siūlė atkreipti dėmesį 
i tą jaunimą, kurio 120 yra 
užsirašę Chicagos universitete 
studijuoti lietuvių kalbą. Tokį 
jaunimą Įtraukti SLA ir pasi
ruošima formuoti "SLA 100-čio 
sukakčiai atšvęsti.

Be abejo, šios temos per 
valandą neįmanoma išspręsti, 
bet sudarytas bendras vaizdas. 
Sužinota Jaunimo pageidavi
mai. Jaunieji SLA veikėjai pa
tyrė, kad SLA veikla buvo ga
na ryški praeityje , tebėra to
kia ir dabar. Jaunimas turė
tų daugiau domėtis Susivieniji
mu, nes jei pas jaunimą tos dva- 
sisos nebus, jokie žygiai, jokie 
gėrybių siūlymai, kad stotų Į 
SLA, vaisių neduos.

Buvo iškeltas klausimas, ar 
reikalinga statyti jaunimo rei
kalams kultūrinius namus. E. 
Juodvalkytė motyvavo, kad 
pirma reikia turėti tokio jauni
mo, kuris interesuosis tokiais 
namais, lankysis juose ir tik 
tada eiti prie konkrečių pro
jektų — statybos.

Po jaunimo diskusijų , SLA 
Prez. P. Dargis pakvietė kalbė
ti ALTos pirmininką K. Bobelį. 
Kaip ir visuomet, Dr. K. Bobe
lis pasakė patriotinę kalbą. 
Pasidžiaugė, kad SLA per vi
są ALTos veiklą pastoviai re
mia ALTą. Palietė ir jaunimą. 
Jo nuomone, Amerikos jauni
mas yra sugadintas, nes jis per 
daug gauna, bet mažai duoda. 
Už pinigus nenupirksime jau
nimo. Laukime tokio jaunimo, 
kuris pats būtų suinteresuotas 
lietuvybe. Dr. K. Bobelis yra 
jaunosios kartos veikėjas, ve
dęs visuomenės veikėjų Dr. M. 
ir A. Devenių dukrą. Visa jo 
šeima priklauso prie SLA. Dr. 
K. Bobelio kalba susilaukė au
dringų plojimų.

P. Dargis pranešė, kad 85% 
SLA narių priklauso ALT-bai,

vėliau pakvietė tarti žodį VLI-jyra geresni. Dirbdami sutarti- 
Ko atstovų Juozų Audėnų. Sa-;nai, daugiau padarysime. Tie- 
vo pranešime jis paryškino vi-Jsa 
sus VLIKo aktualiuosius dar
bus ir veikimo ribas.

Birželio 26 dieną po seimo 
posėdžių 4:30 v. vykome į Mi
ami lietuvių klube vietos lietu
vių suruoštą susipažinimo va
karą su vaišėmis. Važiuojan
čių buvo daug, (vežė du didie
ji autobusai, o kas negavo vie
tos, vyko savo priemonėmis.) 
Nuo viešbučio reikėjo tolokai 
vykti ir pagal senas tradicijas 
vykome dainuodami lietuviš
kas dainas. Dainavo atvykę 
prieš 1-mąjį karą, dainavo at
vykę po II-jo, dainavo čia gi
mę ir užaugę; trečiosios kartos 
lietuvės ir lietuviai. Per dainą 
arčiau susibičiuliuojama ir tar
pe lietuvių mylinčių dainą 
pasilieka malonūs prisimini
mai.

Miami lietuvių klubas pagal 
ten esančių lietuvių skaičių yra 
vertas pasididžiavimo. Patal
pos tinkamos ruošti minėji
mams, erdvi salė, barai. Sie
nas puošia aukavusių klubui 
stambesnes sumas asmenų pa
veikslai.

Birželio 27 d. 2rųją Seimo 
diena buvo išduodami SLA 
Centro Valdybos raportai. Sei
mas buvo pakvietęs valdžios 
revizorių John Sabol, kuris 
pranešė kaip yra vedamos kny
gos, atskaitomybė ir koks yra 
SLA finansinis stovis.

Valdžios revizorius pranešė, 
kad dabartinė SLA Centro Val
dyba siekia naujų planų, su- 
moderninimui apdraudų. Pra
nešė, kad jau ta linkme yra 
daug padaryta ir visa eilė nau
jų Įneštų projektų diskutuoja
ma. Pabrėžė, kad atskaitomy
bė vedama pavyzdingai ir SLA 
stovis yra labai geras. SLA 
delegatai, išgirdę valdžios re
vizoriaus raportą, pasijuto 
geroje nuotaikoje. Jie patyrė, 
kad SLA turtas yra patikimose 
rankose, o už tokį rūpestingą 
SLA vedimą spontaniškai — 
SLA Prezidentui P. Dargiui — 
sudainuota Ilgiausių metų!

Toliau sekė ir kitų pareigū
nų raportai ir Į iškeltus pa
klausimus buvo duoti atsaky
mai. Visų raportai buvo pri
imti.

Birželio 27 d. 7 vai. vak. Įvy
ko Seimo delegatų banketas 
su vaišėmis, programa ir šo
kiais. Programų išpildė sol. 
Elena Jurgėlaitė. Banketą pra
vedė E. Jankienė ir M. Mišči- 
kienė. SLA Prezidentas P. Dar
gis pasakė patriotinę kalbą. 
Bankete dalyvavo virš 300 sve
čių. Tokio skaičiaus nebuvo 
SLA 56 me Seime New Yorke.

Toks didelis skaičius daly
vavo, nes Floridoje Į banketą 
buvo tik $8 dol. asmeniui, o 
New Yorke buvo $15.00.

Vaišėms ir programai pasi
baigus, SLA prez. P. Dargis ir 
kiti garbės svečiai maršui gro
jant po keturis išsirikiavę nu
žygiavo į šokių salę, Įtraukda
mi Į eisenų ir kitus banko sve
čius. Tai buvo vieningo ir dar
naus Seimo, įvykusio Florido
je, pademonstravimas.

Patirtis rodo, kur yra vie
ningumas, ten ir darbo vaisiai 

buvo skirtingi] nuomonių 
'svarstant SLA reikalus ir toli
mesnę veiklą. Visos pasireiš- 
kusios skirtingos nuomonės 
buvo išspręstos balsavimu, 
darnioje nuotaikoje. Gerą vaiz
dų sudarė seime dalyvavusiam 
jaunimui.

Balsavimo būdu buvo pasi
sakyta : Kad SLA Seimai vyktų 
kas 2 metai — 76 balsais; Kad 
Seimai vyktų kas 3 metai — 18 
balsų, sekantis SLA Seimas iš- 
balsuotas Bostone. Kad sei
mas vyktų kas 3 metai pagei
davo ir SLA valdyba, bet de
legatai nubalsavo kitaip.

Seime gana vaizdžiai kalbė
jo M. Gudelis. Pacitavo ALT- 
bos dėtas pastangas atkviesti 
naujus ateivius. Kvietė visus 
dirbti vieningai. Taip pat pa
lietė ir jaunimų, kvietė jauni
mą daugiau susidomėti lietu
viška veikla, pačiam paieškoti 
žinių apie Lietuvą. Pranašavo, 
kad jaunimas pasireikš lais
vės kovoje. Pareiškė Įsitikini
mą, kad atsiras patriotiško 
jaunimo, ne už pinigus, bet iš 
idėjos.

Seime buvo pagerbta SLA 
Garbės narė Jadvyga Tumavi- 
čienė, prirašiusi apie 1000 SLA 
narių. Taip pat visai eilei SLA 
delegatų sugiedota Ilgiausių 
metų: vieniems buvo gimta
dieniai, kiti ilgus metus išbu
vę valdybose ir pasižymėję SL 
A veikloje.

P. Dargis pasiūlė, kad reikia 
skirti 4-tai Tautinių šokių

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki 220,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

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

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

INSURE!'
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Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

šventei paramos. Seimas re
komendacijų užgyrė ir buvo 
paskirta $500.00.

Seimui vykstant sklandžiai 
ir esant delegatų gerai nuotai
kai, delegatai iki paskutinės 
seimo dienos pareigingai daly
vavo posėdžiuose

Ar įvyks Susivienijime Ame
rikos Lietuvių posūkis? SLA j 
prez. P. Dargis banketo metu 
savo kalboje pabrėžė, kad SLA 
32 Seime nedemokratiško spar 
no nariai norėjo primesti dik
tatūrą bet nepasisekė ir nuo to 
laiko prasidėjo SLA augimo ir 
stiprėjimo gadynė, nurodyda
mas pavyzdžiu dabartinį SLA 
Seimų ir į SLA banketą susi
rinkusią minią svečių.

šiame seime neturėta tokių 
problemų, kokios buvo 32-me 
seime, šiame seime buvo pa
darytas šuolis Į priekį. Buvo 
rimtai gvildenama SLA toli
mesnė ateitis su jaunimu. Su
daryti rėmai, kaip tų veiklą iš
plėsti. Kas nebuvo galima sei
me per kelias dienas galutinai 
išspręsti, buvo pavesta SLA 
centrui tęsti pasitarimus ir su
rasti rakta i veiklu lietuviška 
jaunimą. Atrodo, galimybių 
vra. Jau turime tinkamu kan- v 4,

didatų tarpininkavimui tarp 
palies jaunimo, kurie yra su
sipažinę su SLA veikla ir isto
rija. Ir jei vieni jaunimo vei
kėjai, SLA nariai — Eglė Juod
valkytė ir Gintaras Karosas ras 
daugiau idealistų, tai SLA 57- 
tas Seimas taps istoriniu

Konsulas A. Kalvaitis pasa
kė, kad prie SLA priklauso žy- 

Įmūs veikėjai, politikai, teisė
jai, advokatai, gydytojai, pre
kybininkai ir paprasti darbi
ninkai. Nežiūrint kokiam luo
mui kas priklauso, SLA šei
moje nėra skirstomi į skirtin
gas grupes. Ta broliška tole
rancija ir davė Susivienijimui 
jėgų augti ir stiprėti. Mes turi
me tų toleranciją ir ateityje 
saugoti, nes vienybėje galybė.

LIETUVOS AUGALAI
Žinomesni Lietuvos balu ir 

vandenų augalai yra nendrės, 
plūdės, maurai, meldai, vandens 
lelijos, asiūkliai, viskvos, nuo
kanos, sviliai.

Miškų augalai yra paparčiai, 
kiškio kopūstai, girtuoklės, bruk
nės, mėlynės, žemuogės, avie
tės, medutės, šarkakojai.

Pievose žinomesnės žolės yra 
dobilai, smilgos, geltonžiedžiai, 
barškučiai.

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
ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeiti. 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:

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR ^NAUJIENOSE71 

su DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _________ $3.00
Minkštais viršeliais tik ______—...... -_________ ___  $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA.— ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europa įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 
tik ____________________ _ ____________________ $i.5o
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį.

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

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.

UNIVERSALI
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pasiekė Varšuvoj < 
Lenkijoj gyvenančių lie- 
periodinio laikraštėlio

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai

sakoj imą, apie knygnešį, vyres
nio amžiaus žmogus giliai atsi
duso ir su širdgėla prašneko: 
"Ir mano tėvas su knygnešiu 
buvo draugai ir kartu vaikščiojo 
in Prūsus, cik maniškis kontra
bandą varė šnapsu, o anus kny- > 
gom, tai apie anų visi klausinėja 
ir klausinėja, o apie mano, Dzie- 
vuliau, niekas”.

Juozas Vaina, senj.

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Published Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co, 

1739 So. Halstod Shoot, Chicago, 111. įD6M. Telephone HA 1*4100

Šiltas pienas — geras 
miegas

Dr. T. R. Van Dellen savo skil
tyje, antrašte “Studija rodo, kad 
šiltas pienas gerina miegą”, ra
šo kad dvi studijos Anglijoje įro
dė, jog žmogus tikrai geriau . 
miega gulti einant išgėręs šilto 
— karšto pieno. Ta tiesa seniai 
buvo žinoma, bet dar nebuvo 
moksliškai įrodyta.

Visi asmenys, su kuriais eks
perimentai buvo daromi, sutiko 
per tą laiką susilaikyti nuo alko
holio, kavos ir arbatos, taip pat 
sutiko po 7 valandos vakaro nie
ko nebevalgyti. ,

Mus 
džiamo 
tuvių

SECOND • CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription Ratos;
m Chicago $22.00 per year, $12,00 perl 
ax 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.

trims mėnesiam^ ________  $6.00
vienam mėnesiui __ _____  $2.00

Kanadoje:
metams ________________  $22.00
pusei metų _____________  >12.00
vienam mėnesiui _________  $3.00

15 cents per copy, 15 c. on Saturday Užsieniuose; 
metams ________________ $23.00
pusei metų ______________ $13.00
vienam mėnesiui _________  $3N)

Dienraščio kainos;
Chicagoje ir priemieaciuose 

metams_ __ ___________  *2.00
pusei metų_______________ $lž’oo
trims mėnesiams _________ $7.00
vienam mėnesiui___________$3.00

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Kitose JAV vietose: 
metams _____________ , $20.00
pusei metų __ ______ _____$11.00

Pavergtų Tautų Savaitė
Jau 32 metai, kai lietuvių tėvynė Lietuva buvo di

džiosios vergų.imperijos jėga okupuota ir nuo tol visą lai
ką yra planingai vykdomas tautos genocidas. Bet pasku
tiniais metais tas tautos naikinimas ypatingai paspartin
tas. Per klaikiąją Geležinę Uždangą prasiskverbiančios 
žinios ir žvėriškos NKVD policijos apsėstos tautos pro
testai bei peticijos pradeda visam pasauliui rodyti, kad 
tauta yra desperacijoje ir žmonės nebeturėdami kitokių 
priemonių atkreipti į savo tragišką būklę laisvojo pasau
lio dėmesio, pradėjo ant laisvės aukuro aukoti savo gy
vybes. Žiaurieji okupantai įvedė ■ drakoniškiausias prie
mones, kad naikinamos tautos balso negalėtų girdėti ki
tapus Geležinės Uždangos esančios laisvosios tautos. Ta
čiau iš to, kas pasiekia Vakarus, matyti kad rusų bolše
vikai ėmėsi totalinių tautos žlugdymo metodų. Taigi šie
metinę Pavergtų Tautų Savaitę minime su ypatinga 
rimtimi. Laisvasis pasaulis turi praverti akis ir pamaty
ti tą baisųjį melą, kokiu bolševikai muilina komunizmo 
nepažįstantiems akis, meluodami, kad Sovietų Sąjungo- 

• je “... gyvena vienalytė tautų šeima, monolitiškai su
sijungusi į daugiatautę Sovietų valstybę”, kaip ką tik pa
rašė pats tos valstybės prezidentas Podgomyj žurnalo 
“Komunist” paskutiniame numeryje.

Pavergtųjų Tautų Savaitė šiemet yra nuo liepos 16 
iki 22 dienos. Ji buvo autorizuota bendros Kongreso re
zoliucijos 1959 m. liepos 17 d. kaip Public Law (89 — 90). 
Ta rezoliucija įgaliojo tuometinį prezidentą Dwight D. 
Eisehoweri skelbti proklamaciją kasmet trečiąją liepos 
mėnesio savaitę pavadinant “Pavergtų Tautų Savate iki 
to laiko, kol visos pavergtos tautos bus atgavusis savo 
laisvę ir nepriklausomybę”.

Kada tai bus? Kol saulė patekės, rasa akis išės...
Tai žino pavergtosios, visomis rafinuotomis geno

cido priemonėmis naikinamos tautos ir visomis joms pri
einamomis priemonėmis bando gintis.

Komunistų apsėstas — Pavergtas Tautas šiuo metu 
sudaro:

Armėnija, Azerbeidžianas, Bielorusija (Gudija), 
Gruzija (Georgija), Idel —Uralas, Šiaurės Kaukazas, 
Ukraina, Turkestanas, Mongolija, Estija, Latvija, Lie
tuva, Albanija, Bulgarija, Serbija, Slovakija, Kroatija, 
Slovėnija, Lenkija, Rumunija, Čekoslovakija, Šiaurės 
Korėja, Vengrija, Rytų Vokietija, Kinija, Tibetas. Šiau
rės Vietnamas, Kuba ir kt. Visos tos tautos nerimsta ir

kiekviena pagal savo išgales stengiasi gintis nuo komu- Į 
nistų pastangų jas suniveliuoti, siekia išlaikyti savo tau
tinį identitetą ir ištverti iki išsivadavimo dienos, kuri ka- 
danors tikrai ateis, nes jokia vergija nėra amžina. Tik 
svarbiausia yra ištverti, apsiginti nuo suvirinimo raudo
name katile, nuo pavertimo pilka komunizmo zombių mase.

Sunkiausia dalia atiteko lietuvių tautai, kuri turėda
ma savo šlovingą istorija, pati buvusi didelė jėga Euro
pos istorijoje, prieš keletą dešimtmečių per kančiasir pa
sišventimą, kad ir mažu geografiniu plotu savo nepri
klausomą valstybę atkūrusi, dabar visais būdais ginasi 
nuo ją užplūdusio amaro.

Šiemet lietuviai Pavergtų Tautų Savaitėje dalyvau
jame liepsnų ant laisvės aukuro pašvaistėje, kur jauni 
Lietuvos patriotai, nesulaukdami iš laisvojo pasaulio jo
kių žygių jų laisvės kovoje, susidegindami liepsnose ban
do prikelti pasaulio ir Jungtinių Tautų sąžinę, kuri kol 
kas tebesnaudžia ir, atrodo, pirštu nepajudino net 17,000 
parašų peticiją gavusi, kai sovietų okupacinis aparatas 
išsijuosęs darbuojasi, tardydamas ir terorizuodamas pe
ticiją pasirašiusius, Kauno priotesto damonstracijose 
dalyvavusius, pabėgusiųjų ir susideginusiųjų gimines į 
naujus ešelonus lietuviams į Sibiro kacetus siųsti suda
rydamas.

Pavergtųjų latvių išskirtinai vertingas šių metų žy
gis buvo Latvijos septyniolikos komunistų atsišaukimas į 
komunistus visame pasaulyje, išdėstant kokiomis prie
monėmis sovietų okupantai Latvijoje vykdo latvių tau
tos genocidą. Ar Latvijos komunistų atsišaukimas į savo 
konfratrus ką pagelbėjo, neteko girdėti. Rusijos komu
nistai atsišaukimą pavadino falsifikatu, o tikintiems ko
munistams, matyti, to pakanka.

Kruta kiek sąlygos leidžia, ir pavergtieji estai. 
Christian Science Monitor korespondentė Maskvoje pra
neša apie pagrindinio slaptojo laikraščio “Bėgamųjų 
įvykių kronika’ pasirodžiusį Nr. 25, kur pranešama apie 
Estijoje susiadariusį “Estų tautinį fondą”, kurs reika
laująs leisti estams dėl Estijos referendumo keliu patiems 
apsispręsti. Estų Londone leidžiamas laikraštis Eesti Ha- 
al gavo iš okupuotos Estijos šmugelio keliu grupės estų 
laišką, kuriame protestuojama prieš rusifikacijos politi
ką bendrai prieš visišką laisvės slopinimą ir prieš rusų 
okupacijas Baltijos kraštuose.

“Lai visas pasaulis žino”, rašo tame laiške, “kad 
apie 5 milijonai estų, latvių ir lietuvių nenori rusų oku
pacijos, kad jie yra kategoriškai priešingi savo kultūros 
pajungimui ir kasdieninio gyvenimo rusinimui. Mes šau
kiamės į estus užsieniuose vieningai kovoti ir visomis 
priemonėmis siekti mūsų padėties pagerėjimo Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvoje ir mes apeliuojame į Amerikos, ir 
kitas tautas mus paremti mūšų kovoje. Baltijos klausi
mas turi būti plačiai diskutuojamas spaudoje ir keliamas 
Jungtinėse Tautose”. ‘ ; -?

Sakoma, kad lašas po lašo ir akmenį nutašo. Kiek
vienas žodis ir veiksmas už laisvę ' ir prieš vergiją kad ir 
lėtai, bet tikrai artina dieną, kada kruvinasis komunis
tų imperializmas pradės griūti. Žinoma, lemiamieji iš
sivadavimo žygiai vyksta pačiose pavergtose šalyse, ta
čiau be sukeltos prieš paskutinę kolonialinę imperiją lais
vojo pasaulio nuomonės, pavergtosios tautos kad ir kaip 
didvyriškai kovodamos ir pasiaukodamos, vienos neišsi- 
gelbės.

Siekdami atkreipti laisvojo pasaulio dėmesį į bevil
tišką padėtį pavergtoje Lietuvoje, jau trys patriotai — 
du jaunuoliai ir vienas 60 metų amžiaus lietuvis, — susi
degino. H'

“Kiek dar daugiau gyvų žibintų mes turim parodyti

puslapių 1972 m. kovo ir balan- 
džoi mėn. pailiustruotame leidi
nėlyje yra tokie straipsniai: 
Varsnų Sambūrio įžanginis “Vi- 
suomeniniu pagrindu; Gedimi
no Dzemiono: Senovės metrikų 
reikšmė; Valerijono Paukštės, 
Janinos Degutytės ir Juozo Kėkš 
to eilėraščiai (po vieną); Juo
zo Markuzos: Daktarą Jurgį Sau- 
erveiną prisiminus;; Kazimiero 
Astiko: Senovės lietuvių kariau- 
sena; Vacio Miliaus: Liaudies 
kūriniai Suvalkijoje; Juozo Vai
nos: Knygnešys Pauliukas; V. 
Antanaičio: Nauji Metai Vaita
kiemyje; Kaip pasirinkti spal
vas; Laiškai ir trumpos žine
lės iš lietuvių Lenkijoj gyve
nimo.

žemiau iš “Varsnų” perspaus
dinama Juozos Vainos “Knygne
šys Pauliukas”.

Mažažemis Povilas Matulevi
čius, visoje apylinkėje Pauliuku 
vadinamas, gimęs Būdoje, mirė 
Kreivėnuose 1929 m. Jis buvo 
ir girnakalys ir akmenskaldis. 
Akmeniniai Punsko bažnyčios 
laiptai tai jo darbo. Tašo Pau
liukas akmenis, o čia varpai į 
mišparus kviečia. Po mišparų 

• Pauliukas vėl su tais pačiais, pa- 
plyšusia sterble, marškiniais prie 
savo darbo grįžta. “Dedu, kad 
jūs su šventadzieniais marški
niais prie darbo einat.” juokau
dami kalbina praeinantieji. Pau
liukas nusišypso, nes jį ir taip 
gerbia visas kaimas. Jo visi mie
lai laukia, nes gražiai pasakoja, 
o kai pas jį susirenka, jis paskai
to. Ir turi iš ko skaityti, nes jis 
naktimis vaikščioja į Prūsus, jis 
gabena knygas. Jam niekas ne
rašė delegacijų, nemokėjo ke
lionpinigių, jis vaikščiojo pės
čias, valgė sausus juodos duo-

nos džiūvėsius, besislapstyda
mas po svetimas kapines, o kar
tą, pasieniečių vejamas, ryte 
įnėrė į ežero nendres ir, su dviem 
pundais knygų maišelyje ant pe
čių, prastovėjo iki vakaro ir jų 
nesušlapino. Trisdešimtosioms 
Pauliuko mirties metinėms be
siartinant, Kreivėnų kaimo sa
viveiklininkai, vaidindami Vie
nuolio “Prieblandoje”, surinko 
pinigų, iš Trakiškių kapinyno 
parsivežė aštuoniakampės nu
pjautos piramidės 2.8 m. aukš
čio Pauliuko tašytą akmenį ir 
nusprendė pastatyti šiam di
džiam žmogui paminklą. Tas 
akmuo buvo numatytas bendram 
parapijinių kapinių kryžiui, bet, 
aušrininkui Simanui Narkevi
čiui pastačius koplytėlę, akmuo 
liko nereikalingas. Surinktų pi
nigų užteko paminklinei lente
lei, cementui ir geležiniam kry- 
žui, kurį nukalė visoje apylin
kėje žinomi kalviai, Ožkinių Va- 
linčiai, naudodamies kapinių 
kryžių pavyzdžiais. Ne vien 
šviesios atminties, žymaus artis
to mėgėjo, Br. Moliušio mirtis 
sutrukdė paminklo išbaigimą ir 
lentelės pritvirtinimą. Nejaugi 
kaime neliko mokančio akme
nyje iškalti keturias duobutes 
lentelės pritvirtinimui?

Yra žinoma, kad Kampuočiuo
se buvo du knygnešiai, Vilkapė- 
džiuose, Navinykuose, Vidugi- 
ruose ir žagaruose tikriausiai 
bent po vieną. Vertėtų apie juos 
ir kitus jau pamirštus knygne
šius surinkti žinias, jų vardus, 
pavardes, amžių,- gyvenamą vie
tą, jų užsiėmimą, jų būdo savy
bes, bei nuotykius jiems nutiku
sius. Pav. žagarų knygnešys 
dangstydavo savo pirkios lan
gus, kad nebūtų matyti, kaip 
žmonės knygas perka, ar kaip 
jam pelės paslėptas knygas su
graužia. O kas knygas platino 
šlynakiemyje, Klevuose ir kituo
se kaimuose ? - • ’

Kartą, man. užrašinėj ant pa-

JUOZAS BALČIŪNAS - ŠVAISTAS
Rašo JANINA NARŪNĖ
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Paprastai baigdavosi tuo, kad visi išsiverkę, 

pavargę sumigdavom. Sumigdavom kaip kuriam 
pasitaikydavo — ant suolo, asloje (grindų nebū
davo), ar prie lango sukniubę. Mama grįžusi taip 
taip ir rasdavo.

Tuojau barti mane: kodėl aš miegu? kodėl 
brolių neprižiūriu? kodėl Kastulis asloje ir purvi
nas ? kodėl nepaguldytas lovelėn ? ... Kodėl An
tano snukis paišinas, matyt, vėl anglių priėdęs 
(jis mėgdavo anglis graužti) ? Besibarant ir bro
liai nubusdavo. Vėl verksmas. Verkdavo, varlio
kai, su ašarom, nuoširdžiai: “Mama, Juzė mušė ir 
už plaukų pešė... ” Ir bevanojanti mane: arba 
plaštaka ant greitųjų, arba išsitraukusi iš šluotos 
beržinę rykštę.

Broliai tuojau nustodavo verkę, net šypsenos 
jų veiduose. Ne tiek man skauda, kiek apmaudas 
ima. Jaučiu, kad kaupiasi didelis, didelis skaus
mas ir skriauda. Dėl Antano tiek to, bet Kastulis 
roplys tebėra. Aš turiu jį nešioti, vaikščioti pra
tinti, tempdamas atatupstas. Kiek man džiaugs
mo ir vaikystės laimingų dienų jisai suėda. Kiti 
mano metų vaikai palaidi laksto, žaidžia, o aš vis 
pririštas ir pririštas, kaip šunelis prie savo būdos. 
Ir tik dėl jo. Po tokios egzekucijos būtinai įsis- 
praudžiu kuriame nors kampely ir verkiu tyliai,

graudžiai Nei valgyti nenoriu, nei ką nors ma
tyti..

Vieną kartą tėvas vis dėlto išklausė mano mal
davimą ir padarė ratukus. Pigu, ir labai paprasta 
konstrukcija. Didoka dėžė nuo muilo, pora sker
sinių lotelių apačioj — ašys ir keturios ripkos, nu
plautos nuo apvalaus rąsto. Dabar jau ir aš palai- 
desnis: Kastulis ratukuose, Antanas stumia, o aš 
traukiu ir dardam į kaimą. Tuojau Įsijungiam į 
vaikų būrį. Smagu palakstyti arkliais, tampant 
vadžias ir laikant botagą rankoje. Arba vėl “pa
leisti traukini” pačiu viduriu kaimo. Keliese bė
gam, pustydami smiltis basom kojom.

“Ateina ruduo, šalnos sukausto purvą, jo 
raukšlėse atsiranda palši ledeliai, tada pasibaigia 
ir mūsų linksmybės. Nes kurgi mes eisime basi ir 
su multinine suknele? Nagines ir kelnaites gau
davome tik tada, kai pradėdavome ganyti. Zuli
namos troboje ir dažnai sudedame nosis į lango 
stiklus. - - • . •

UGNIS
Vakarais smagiau troboje. Tada pakuriamas 

pečiukas. Didelis, nestoras, ketvirtainiškas mū
ras beveik per vidurį trobos. Kūrenimo anga že
mai, apačioje. Kursto mama prieidama ir mes pa- 
kaišiojam žabus pritūpę ratu. Mama draudžia 
mums ir vis liepia toliau nuo ugnies. Bet kaip čia 
susilaikysi, kada taip įdomu. Visokiais balsais ir 
visokiomis spalvomis naikinamos alksnių, juod
alksnių, beržų ir eglių šakos. Kol pečiukas kūre-

Prėzidentui Nixonui, Kongresui ir Jungtinėms Tautoms, 
kol jų akys atsivers ir pamatys Pavergtųjų Tautų padėtį”, 
kaip Dr. J. K. Valiūnas, Vyriausio Lietuvo Išlaisvinimo 
Komiteto pirmininkas pareiškė Detroit News bendradar
biui. “Rusijos imperijoje 52 nuošimčiai gyventojų yra 
ne rusai. Mažosios tautos gali sudaryti jungtinį fron
tą, bet mums yra reikalinga aiški laisvųjų tautų para
ma. . . Jungtinės Valstybės ir kitos Vakarų šalys turi 
pareikšti didesnį protestą prieš Baltijos valstybių — Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos — ir visų pavergtųjų Europos 
tautų rusinimą”.

“Mes prašome amerikiečius ir kitas tautas paremti 
mus-mūsų kovoje”.

Pavergtųjų Tautų Savaitė Jungtinėse Valstybėse ir 
buvo įsteigta su tikslu, kad galėtume kasmet iš naujo 
belstis į laisvojo pasaulio širdis ir sąžinę, šaukdamiesi 
pagalbos pavergtųjų tėvynės iš raudonojo Molocho nasrų 
gelbėti. / J. Pr.

Bausme rykštėmis
Kai kurie dvarininkai Lietu

voje mėgdavo ruošti rykštėmis 
plakimo šventes. Pažiūrėti, kaip 
plakimas vykdomas, sukviesdavo 
aplinkinius dvarininkus.

Antalieptės valsčiuje Viensa- 
vų dvaro savininkas Vereščina 
tokią šventę pats ir pradė
davo. Jis plakėjams įteikdavo 
rykštes — liaunas karklų atžalas 
ar jaunus berželius. Pradžioje 
dar pats sukirsdavo po kelis kar
tus plakėjams per kojas, kad jie 
Stropiau vykdytų plakimą.

šventės metu dvarininkai ša
lia plakamųjų puotaudavo — 
valgydavo ir gerdavo.

Dabar dar kartais kaimuose 
rykšte būna šventinami vaikai, 
kai kuo nors nusižengia.

Bet iki XIX amž. galo rykščių 
galėjo gauti ir suaugęs žmogus. 
Tokia rykštėmis plakimo baus
mė buvo numatyta Lietuvos 
Statute.

Baudžiavos laikais baudžiau
ninką rykštėmis nuplakti buvo 
įprastas reiškinys. Retai kada 
būdavo kertama iki 100 smūgių; 
dažniau 25 ar 50. O mokėti plak
ti rykštėmis reikėjo tiesiog iš
mokti, įgusti.

Kur dažnai būdavo vykdomi 
tokie plakimai, ypač dvaruose, 
tai būdavo įrengtas specialus 
lovys, ir plakamąjį dar priverž- 
davo pervarais ar odiniais dir
žais.

Ta žiauri bausmė ne vieną nu
varydavo į kapus. Iš karto ga
vęs 50 kirčių žmogus po kelių 
dienų ir mirdavo, nes daug krau
jo nutekėdavo. Tai nubaustasis 
100 rykščių būdavo plakamas per 
kelis kartus.

namas, gazelio nedera: žibalas brangus. Visa, 
kas perkama labai branginama ir taupoma.

“Kartą tupėdamas prie pečiuko, ūmai prišo
kau prie pečiuko angos, pilvu į ugnį. Visai nepa
jutau, kai aš tapau liepsnos apimtas. Labai leng
vai degė multinine mano suknelė. Motina bepo- 
teriaudama ir pavargusi, snaudulio apimta, bu
vo nuvirtusi lovoj. Turbūt aš baisiai suklykiau, 
kad ji netrukus pribėgo ir savimi apglėbė mane.

“Rodos neilgai degiau, pilve išvirto gyvos mė
sos, Vis bijojau, kad jau žarnos lenda ir bus man 
galas. Daug vargo ir nemažai rūpesčio sudariau 
motinai. Ilgai gulėjau. Gydė kanapiniais, sėme- 
niniais aliejais ir kitokiais tepalais. Išgijau ir ta
da tik supratau, kas tai yra ugnis.
U “Tai buvo viena iš nelaimių. O tų nelaimių be
galės lydėjo mūsų gyvenimą. Lyg kokios užma
čios. Ir vis daugiausia dėl blogų ir pavydžių akių, 
taip motina aiškindavo. Žiūrėk, nei iš šio nei iš to 
sutinsta ožkai tešmuo ir ilgai negaunam pieno. 
Žviegia žviegia paršas ir vieną rytą randa jau 
pastipusį. Tėvas prasikerta koją — guli. Nebėr 
darbininko ir nebėr kasdieninės duonos. Suplas
nos vanagas padangėj kieno vištą pagaus ar ne, o 
mūsų būtinai!

SUDEGĖM...
Ir dabar: vos spėjau išgyti apdegęs, netrukus 

supleškėjo troba. Supleškėjo švariai ligi pat pa
matų. Nors ir padegėliai, bet gyventi pas kitus 
nepakenčiama ir varginga. Todėl laikinai buvo

ft.

suregsta iš žabų pašiūrė. Ten susikraustėm mes, 
ožka ir paršas. Tėvas skubėjo statyti naują trobą, 
kol dar vasara ir neatėjo šalčiai.

“Man patiko toje pašiūrėje geriau negu trobo
je. Visada vėsus, gaivus oras, naktį pro žabų 
tarpus mirksėdavo žvaigždės ir ilgai ilgai įžiūrė
davo persikreipęs mėnulis iki užmigdavau...

“Tik vėl nelaimė. Nebeatsimenu nei kaip nei 
dėl ko. Pasakodavo, kad vėjas perpūtęs ir sutrau
kęs. Vien tik gerai atsimenu, kaip šiandien ma
tau save gulintį pasliką ir vežiojamą ratukuose. 
Tikra lėlė — nei judesio nei balso. Ir kalbos dovaną 
buvau praradęs. Ilgai buvau gydomas. Bet nei 
vieno gydytojo neatsimenu. Ir vis dėlto tapau be
viltiškas ligonis.

Gerai atsimenu. Visu pilnumu šviečia saulė. 
Giedra danguje ir žemėje. Motina ir aš lauke, ties 
statomąja troba. Aš guliu ratukuose, ji sėdi šalia 
ir vaiko muses su lapuota šakele. Labai gailiai pa
sižiūri man !į akis ir švelniai, nors ir šiurkščia 
pamuillių suaižėjusia ranka glosto man veidą. To
kia ji graži, jauna ir graudinga. Ima vieną va
rioką po kito ir rodo: “čia kapeika, čia trys, čia 
penkios. Taigi galėsi žinoti, jei kas tau duos. Ne
trukus vežiosiu aš tave prie bažnyčios...

(Bus daugiau)



OR.. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ WOSIBf 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAISO ARUSIUS

MW W. 63rd STREET
Ofiso brief.] PRoapetj 8-3228
RszM. tefefj WAIbrook 5-5074

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto 
nuo 7 iki 9 vzl »ui. Tree. uždaryta

Rerz. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGU  A 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimu 

. Jei neatsiliepiąs skambinti 374-8012

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. BIE2IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penkta dieniais 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

Rez. 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

DR. G K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SETON
INKSTŲ |R ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
physician and surgeon 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. I—7 vaL, 
antrad., penktadieni nuo 1—5, treč. 

ir sestad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 84)873

DR. W. EISIN - EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DR. NINA KRAUCEL- 
KR1AUCEUUNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ.

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.
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Dt. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS! PrrmaxL, antratL, ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMBTR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2818 W. 71 it St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lensee”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEBUTIS
INKSTŲ, POSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2456 WEST M rd STREET

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

Ofise telef.: 7752888
Naujės rez. telef.: 448-5545

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

Ofisą* 2750 West 71 s* St. 
TeL: 925-8E94

Valandos: 2—8 vai vak. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Snkmadreniais ir trečiadieniais 

uždaryta, 
Rez. tek WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendre praktika, spec. MOTERŲ life-
9fima< 2662 WEST 59th STREET 

Tetf PR t- T223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 88 vai. vak. Seštadie- 
aiais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V, Tuma senis, M. D., S. C 
CHIRURGAS 

2454 WEST 7T$t STREET 
Ofise telef-: HEmlock 4-2123 

Rexid. telef.: Glbson 3-6195
Paima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6135.

_ F. MUMIS, 0. f.
•Ė MTHOr»<S-r>0TEZISTM
V0 Aparatai - Protezai. Med. Ba> 

dažai SpocliH
1 (Arėk SvfiMrH) ir t t

VaL: 9—4 ir 6—8 šeštadieniais ft—-1- 
2250 West 63rd St^ Chieapo, HL 6D679 

Telef.: PRovpect 6-5084

Mūsų Prezidentui p. Nixo
nui nuvykus j Maskvą, dauge
lio dŽĖugiainasi, kad ten bus 
pasirašyta eilė naudingų 
abiems kraštams ir net pasau
liui sutarčių. Esą pilno sutari
mo norinti ir pati Maskva, ku
ri nežiūrint JAV griežtų žygių 
Vietname, nesugriovė p. Nixo- 
no kelionės į Maskvą.

Jei šį kartą Maskva taip la
bai nori tų sutarčių, aišku, 
šiandien jos Maskvai reikalin
gos. Bet pažiūrėsime, kaip su 
tokiomis sutartimis buvo pra
eityje. štai “U. S. News & 
World Report” žurnalo patiek
tas sutarčių sąrašas:

1943 metais Teherane, Britų 
ministeris pirmininkas Wins- 
tonas Churchillis ir JAV Pre
zidentas Franklinas D. Roose- 
veltas pasirašė su Juozapu Sta
linu keturias svarbias sutartis. 
Rusija sulaužė jas visas.

1945 m. Jaltoje, kitame karo 
metų Trijų Didžiųjų pasima
tyme su Rusija buvo pasirašy
tos kitos šešios didžiosios su 
tartys. Penkias jų Rusija sulau
žė. Tiktai vieną išlaikė, įsto
dama į karą prieš Japoniją ta
da kai ji buvo Amerikos jau ir 
taip perblokšta.

1945 m. Potsdame, kur Pre
zidentas Trumanas atstovavo 
JAVaktybes didžiųjų pasima-

A - - — —

iiRADiNSkA
VĖSINTUVAI | 
IR SENIAUSIEMS

NAMAMS ] 
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!
■ ...  ..... —i

P1RKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAIbrmk 58068

MOVING’
Apdraustas perkrausimas 

ii Ivairiy atstumu. 
AMTANAS VILIMAS 

123 West 34 Piece 
TeL: F Rentier 4-1M2

/>—- --- --- ■ ■

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
i 1490 kiL A. M.

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

Telef.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629 

Il ' ■ —-J 

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
Sek pasaką, mamyte,

* Apie senus laikus,
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus,

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

crykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mežie 
lems bei jaunimui:

L N, Bufklonė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psk, telpa 6 pasakos ir DVY 
KJKtS, 34 psk fu 8 apsakymėliais iš va^kų pasaulio. Abi gausiai jlius- 
ruotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dot

2. V and e Franktortė • Vaitkevičiene, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
narsiems. Jūratės Erdukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psL, gr> 
nis leidinys. $1,5(L

3. A. Giedriui, MURKLYS, 24 apysakaites vaikams. Deik V, Si man 
revičiaus iliustruota, 130 pskr $1,80.

4. Stas4 Vanagaitė - Petersoniene, LAUMt DAUME. 17 eflereščltĮ, kal> 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, karna 5 dot.

5. Maironfe, JA U MOJI LIETUVA, poema. 118 psl.r $1,00.

6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi
juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dol.

7. Joo»a$ švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitėj kaip pasako* 
/alkams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių, iliustruota dali. Z. Sodeikienės 
Didelio formato, kietais virbeliais, puikus 77 psL leidinys, $3.00.

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

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. DėKo iš pat mažens yra daug lengviau Juos 
Įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišku knygą. Jei tėvai išbalansuo 
;ų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų —• lietuviško auk. 
ėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

NAUJIENOS,
173> So. HALSTED ST., CHICAGO, ILU 6068S.

tyme po Vokietijos kapituliaci
jos. Stalinas padarė 14 didžių
jų susitarimų, visi buvo sulau
žyti.

1955 m. Ženevoje, didžiųjų 
keturių, tame skaičiuje ir Pran 
cfizijos, suvažiavime, Rusija 
sutiko, kad Vokietijos sujun 
gimo klausimas turi būti iš
spręstas laisvais rinkimais. Vė
liau Maskva atsisakė leisti to
kius rinkimus.

1959 m. kai Camp David sto
vykloje Prezidentas Eisenho- 
weris susitiko su Nikita Kruš- 
čiovu, 1961 m. kai Prezidentas 
Kennedy susitiko su Kruščio- 
vu Viennoje ir 1967 m. kai Pre
zidentas Johnson susitiko Glass 
boro, N. J., su premjeru Alek
siejų Kosyginu, jokių tvirtų su
sitarimų nepasiekta.

Taigi, iš dvidešimts penkių 
sutarčių Maskva sulaužė dvi- 
dešimtketurias. Tiktai vieną 
teįvykdė ir tai dar su sąmonin
gu pavėlavimu.

Rusai panašiai nevykdė dau
gybės kitų susitarimų su JAV. 
Štai jų pavyzdžiai:

Antrojo pasaulinio karo me
tu rusai pasižadėjo vakarie
čiams sąjungininkams nesiekti 
teritorinių užkariavimų. Bet 
Rusija 1948 m. jau kontrolia
vo 11 svetimų kraštų, plius Ry- 
tų Vokietiją ir 750 milijonij 
žmonių.

Rusija pakartotinai JAV vy
riausybei 1942 — 1946 m. lai
kotarpyje garantavo laisvę ir 
laisvus rinkimus Vengrijai, 
Bulgarijai, Lenkijai, Čekoslo
vakijai ir Rumunijai. Deja, 
visos šiose valstybėse Rusija 
įsteigė komunistų diktatūrą.

Maskva buvo prižadėjusi re
patrijuoti visus II-jo karo be
laisvius. Vietoje to milijonus 
jų. pasiuntė į vergų darbo sto
vyklas.

Rusija pasižadėjo JA Valsty
bėms, kad Korėja bus laisva ir 
nepriklausoma. Vietoje to, 
šiaurinėje tos valstybės dalyje 
pasodino komunistinę valdžią 
ir suorganizavo Pietų Korėjos 
užpuolimą,, kad ir ją, pavergtų. 
Tasai kad ir nepavykęs rusų 
sulaužytas pasižadėjimas Ame 
rikai kainavo 33,629 gyvybes.

1946 m. Sovietų užsienių rei
kalų ministeris atvykęs į New 
Yorką, pakartojo anksčiau 
duotą pažadą, kad Dunojaus 
upė bus atvira tarptautinei na
vigacijai ir prekybai, šiandien, 
žemutinis Dunojus, vis dar te
bėra komunistų kontroliuoja
mas vandeukelis.

Sovietų Sąjunga pasižadėjo 
JAValstybėms, kad Vokietiją 
traktuos kaip vieną kraštą, 
pasibaigus karui atitvėrė gele
žine uždanga savo okupacinę 
sritį, pavertė Rytų Vokietiją 
atskiru kraštu ir deda visas pa
stangas Vokietiją laikyti pada-

tintą visiems laikams.
Rusijos pažadai apie Berly

no laisvą susisiekimą su Vaka
rais buvo pakartotinai sulau
žyti. Ryškūs pavyzdžiai — 
1948 — 1949 blokada ir 1961 m. 
pastatyta Berlyno gėdos siena.

Rusija pakartotinai užtikri
no JAV 1962 metais, kad ko
munistinės Kubos ginklavima- 
sis bus grynai apsigynimo po
būdžio. Bet slaptai pradėjo 
Kuboje įrengti nukreiptas 
prieš JAV puolamąsias rake
tas. Kai šis veiksmas JAV bu
vo pasitiktas griežtoje formo
je ir jūrine blokada, Rusija 
pasižadėjo puolamąsias rake
tas atsiimti.

Akivaizdoje ilgos rusų su
laužytų sutarčių , vietoje for
malios sutarties, JAV mėgino 
“garbės’’ susitarimą su rusais 
1958 metais nutraukti atomi
nius bandymus. 1961 metais 
rusai sulaužė šį susitarimą ir 
bandymus atnaujino.

1969 m. Rusija savo pasira
šytoje su JAV sutartyje pasi
žadėjo nutraukti atomines lenk 
tynęs ir dirbti nusiginklavimo 
tikslui. Vietoje to, Rusija pa
didino savo atominių raketų 
gamybą ir pralenkė gerokai 
JA Valstybes.

1970 metais Rusija pritarė 
JAV ginklų paliaubų planui 
Viduriniuose Rytuose. Bet 
tuojau pat pagelbėjo Egiptui 
tą planą paversti niekais, per
keldama SA — 2 ir SA — 3 ra- 
ketaas arčiau Suezo Kanalo.

Ne tik JAV, bet ir kitos vals
tybės turi toki pat patyrimą, 
kad jokioms sutartims su Mas
kva pasitikėti neįmanoma. Pa
vyzdžiai:

1934 m. įstodama į Tautų 
Sąjungą, Rusija pasižadėjo sa
vo politikoje nesigriebti karo. 
1939 metais Rusija iš Tautų 
Sąjungos buvo pašalinta už 
agresijos aktus, tame skaičiu
je už užpuolimą Lenkijos ir 
Suomijos, kurios abi turėjo 
su Maskva nepuolimo sutartis.

Sulaužydama nepuolimo su 
tartis, 1940 metais Rusija už
grobė Estiją/:Latviją ir Lietu
vą bei įjungė jas į Sovietų Są
jungą.

Kad Sovietų Sąjungos vardu 
pasivadinusi Rusija yra impe
rialistinė kolonialistinė gro
buoniška valstybė, niekas dau
giau neabejoja. Visų tų sutar
čių pasirašinėjimų ir jų sulau
žymo komediją rusai tęs tol, 
kol egzistuos pati Sovietų Są
junga. Tuo taip pat niekas ne
abejoja. Greičiausiai neabejo
ja ir Į Maskvą važiavęs p. Nixo- 
nas. (jj)

NAUJI FILMAI

Ligoninė
Kartais ligoninė gali būti di

delio džiaugsmo vieta (pirma
gimis), kaip ir didelio liūdesio 
(mirtis po menkos operacijos).

Ypač Amerikoje gydytojai 
(daktarai) nelygiai vertinami. 
Jei Lietuvoje ir Europoje gydy
tojai buvo, absoliutinėje daugu
moje, idealistai žmonės, tai ge
rokai kitaip yra Amerikoje. Čia 
be apdraudos ar be grynų pini
gų rankoje gali nepriimti į ligo
ninę, o kambarys ligoninėje kai
nuoja kelios dešimtys dolerių

Most car thieves 
have to behome

Because so many of them are under 16.
Doni help a good boy go bad. Lock your car. Take your keys. VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

GARSINKITĖS NAUJIENOSE

BAIGTOS SVAJONĖS

Įbridus į kūdrą 
Skint lelijos žiedo, 
Bet, pirštus atlenkus, 
Tik lašai nubėgo.
Įbridaus į jūrą. 
Sugavau žuvėdrą, — 
Delnus kai atvožiau, 
Tik vanduo išbėgo.
Anei ten žuvėdros, 
Nei lelijos būta; 
Baltosios svajonės 
Mirė tartum putos.

Gražina Tulauskaitė
1908 m. liepos 20 d. Lekėčiuo

se, šakių apskr., gimė Gražina 
Tulauskaitė-Babrauskienė.
liiliilii■■■■■■■■■■■

dienai. Operacija keletas šim
tas dolerių, gal ir daugiau. Eili
niam dirbančiajam tai yra smū
gis jo sunkiai sukaltom sutau
pėm. Be to, yra daugybė nepa
tenkintų dėl blogo gydymo, blo
gi) operacijų pakartotinų opera
cijų, o blogiausia, operacijų vi
siškai be reikalo.

JAV-ių ligoninių nesklandu
mai (švelniai tariant) kraštuti
niai ryškiomis spalvomis nu
traukti filme “The Hospital”. 
■Pagrindinėje rolėje pagarsėjęs 
George C. Scott, ypač pagarsė
jęs filme “Patton”, kur pasigė
rėtinai atkūrė garsųjį JAV ge
nerolą Patton, II Pasaulinio karo 
metu.

New Yorko ligoninėje vienas 
gydytojas užduoda senam ligo
niui mirtinų vaistų, o tas gydyto
jas nakčiai atsigula į jau išvež
to mirusio buv. ligonio lovą pa- 
simyluoti su slauge. Naktį pa
sikeitė slaugės, bet raštinėje ne
išbrauktas mirusysis, ir nauja 
slaugė, nežinodama, toje lovoje 
miegančiam įleidžia mirtinų 
vaistų (jo paties išrašytų), ir 
nužudo ten bemiegantį daktarą 
meilužį.

Tai būtų dar niekis, bet viena 
po kitos netikėtos mirtys ker
ta ne tik ligonis, bet ir gydyto
jus. Operacija padaroma ne tam 
pacientui, ir tas miršta. Atvažia
vusiam beveik sveikam vyrui pa
sitikrinti sveikatos padaro ne
reikalingas operacijas ir vos gy
vą paleidžia.

Pagaliau demonstracijos, ir 
gatvės minia grasina perimti 
ligoninės vadovavimą.

— Imkite, atsako ligoninės 
direktorius, — ir peškitės su 
miestu, su valstija, su vyriausy
be, su unijom, su gydytojais, su 
slaugėmis. Imkite, ir tvarkyki
te, jei galite geriau.

Filmas patartinas pažiūrėti 
visiems galimiems ligoniams, ar 
buvusiems ligoniams, kaip ir 
gydytojams. Kai kas perdėta, 
bet yra nemaža tikrumo. Paša
liečiai ne viską žino, ar nieko ne
žino. Apie ligoninėse mirusius, 
su reikalu ar be reikalo, nekal
bama, gi džiaugiamasi pasveiku
siais. Filme yra sveikos kriti
kos. Galima eiti ir su jaunimu.

A Titnagas

/l M T T ’KT T A Qu E L 1 M 1 IN H A B 
(POTRAWNTAS)

Unksmumo arba liūdesio valandom 
gražtaosios gėles ir vainikai antk> 

pių papuo&mui ir sezoninė*^ 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMEMTAS)
5525 At>^ —- M4-122S

GUŽAUSKŲ ]
GELtS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA j

2443 WEST 63ra STREET 
Telefonai: PR 1C833 Ir PR

MI

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehiU 6-2345-4

TRYS MODfRNtSKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

1410 So. 50th Ave^ Cicero 
Telef.: TOwnhall 3-2108-1

TĖVAS IR SŪNUS

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA J 
Mium i nu n 11 imwn m wimtii w w w«w w«w>n«——b—s———ES

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS F. GAIDAS GERALDAS F. 0A1M1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE 

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

——oniuno--------

NAUJIENAS
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Maskvoje įvykusi sovietu madų paroda. Čia parodyti ateinančių metų sovietiniai drabužių mo
deliai. šitokiomis fotografijomis Kremliaus propagandistai mulkina vakarų pasaulį, kuris pui

kiai žinoz kad didelė dauguma rusų vis pasitenkina auliniais batais ir "rubaškomis".

Sovietų Kultūros Paroda Chicagoje
Kaip jums patiktų būti paro

doje, kurioje plėšikas išstatė 
parodai savo susiplėštus lobius 
ir jais didžiuojasi kaip savais?

Kaip tik tokia šiomis dieno
mis vyksta Fieldo Gamtos Is
torijos muziejuje Chicagoj, 
pavadinta “Sovietų Sąjunga: 
menas ir amatai senovės lai
kais ir šiandien”. Teko joje 
būti praeitą šeštadieni. Priean
gyje iškabinta kruvinoji sovie
tų vėliava ir didelis Kosygino 
atvaizdas, su išrašytu akiplė
šišku melu, kur jis amerikie
čiams pasakoja, kaip “Sovie
tuose globojama ir respektuo
jama įvairių tautii ir tautinių 
grupių kultūra!”

Įeinant reikia sumokėti mas
koliams po vieną doleri. Prie 
staliuko buvo pardavinėjami

11

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psL Kaina 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugja, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir paslysti:

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

I SIUNTINIAI 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, III. 60608. — Tel. 254-3320

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo Žmogaus Gyvenimą — Dėdės . 
šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori- 

! jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 dot
GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

f — NAUJIENOS, CHICAGO », ILL — WEDNESDAY, JULY 19, 1972

parodos katalogai po doleri ir 
25 centus. Sargybinių įvairiau
siose uniformose daugiau kaip 
pačios publikos. Viena jauna 
rusalka, kaip amerikiečių pa
laidais plaukais, ir kitas liesas 
jaunas ruselis, surinkę po ke
liolika klausytojų būrelius, 
aiškino eksponatus, kurie buvo 
išdėstyti ir iškabinėti didžiulėje 
muziejaus padalintoje salėje.

Labai daug aukso, stiklo, me 
talų, medžio meniškų išdirbi
nių, paimtų iš Ermitažo Lenin
grade, Tretjakovo Galerijos 
ir, kaip paaaiškinimuose pa
rašyta. “iš vadovaujančių Mas 
kvos ir Kremliaus muziejų” 
(suprask, iš bažnyčių, cerkvių 
ir vienuolynų, muziejais pa
verstų) ir “iš Valstybinio Isto
rijos Muziejaus”, žinoma, aiš

kiausioje vietoje padėtas Iva
no Baisiojo auksu, žemčiū
gais ir perlais išpuoštas balnas, 
kaip rusiškos valdžios simbo
lis. ..

Be nepelnyto pasigyrimo ir 
amžino melo sovietai negali nė 
žingsnio, štai kaip jie lanky
tojams dalinamuose lapeliuo
se tą parodą pristato: “Šiolai- 
kinis dekoratyvinis menas šio
je parodoje yra vienos iš Di
džiosios Spalio Socialistinės 
Revoliucijos idėjų įkūnijimas 
— atpalaiduoti liaudies kūry
binę energiją ir sudaryti visas 
sąlygas pilniausiai meninei iš
raiškai tarnaujant socialistinei 
visuomenei”__ Įdomu, kaip
ta “didžioji spalio socialistinė 
revoliucija” atpalaidavo kūry
bines energijas, sakysim, ski
tams, kurių brangių meno dar
belių parodoje gana apstu ir 
visi jie apie pustrečio tūkstan
čio metų; senumo!

Kaip Kosyginas ‘'‘išaiškina” 
faktą, kad žymiausią ekspo
natų dalį sudaro senoviški ir 
naujoviški meno darbai, neturį 
nieko bendro su Sovietų Są
junga. Propagandiniame la
pely parašyta: “Menas tokios 
milžiniškos šalies kaip Sovie
tų Sąjungos, apimanšios 15 res
publikų ir daugiau kaip 130 
tautybių, žinoma, negali bū 
ti vienalytis. Tame ir glūdi jos 
jėga ir jos nauda... Individua 
linės tautinės kultūros, semia
mos iš vietinių papročių ir kal
bų, nesilpnėja susiliedamos į 
didžiulį daugiatautinį Sovietų 
kultūros fondą kaip visumą”..

Atrodo, kad daugiausiai šiai 
parodai prisiplėšta iš Gruzijos 
ir Estijos, nes labai daug Įvai
rių meno šakų eksponatų bu
vo atžymėta miestais Tbilisi ir 
Talin, žinoma, ieškojau kūri
nių ir “sovietų” Lietuvos. Gal 
yra daugiau, bet čia rašantis 
rado tik trijose vietose: papuo
šalų skyriuje, kur buvo įvairių 
sagučių ir “broškių” iš gintaro, 
prie kai kurių buvo pažymėta 
ir Lietuvos “SSR”.

Vienoje sienoje buvo iška
binti du vidutinio didumo aus
tiniai kilimai. Vienas austas ar 
mėgstąs stambiais rudos spal
vos džiuto (jute) siūlais, pava
dintas “Saulė’; antrasis raus
vas vilnonis, kiek švelnesnis 
darbas, bet atrodo išblukęs, 
pavadintas “žemė žieduose”. 
Abiejų audėja Vilniuje (Vil
nius, Lithuania SSR) 1941 
metais gimusi Zinaida Kolpa- 
kovaitė... taigi tik lietuviška 
galūne prisegta rusaitė.

Lankytojų buvo nedaug ir 
jokių demonstrantų tuo metu 
nesimatė. Tik sekmadienio 
spaudoje buvo skaitytojų laiš
kų, atsikertančių Illinojaus 
kompartijos sekretorei Frances 
Gabow, kuri SumTimes liepos 
2 d. nr. parašiusi “pasipiktini
mą”, kad į parodą leidžiami 
žydukai su marškiniuose išsiu
vinėtais šūkiais “Save Soviet 
Jews” (Gelbėkit sovietų žy
dus!). Taip Lawrence W. Ro
gers “Sun-Times ” sekmadie

nio nr. laiškę rašo: “Mi$s Ga
bow rašo, kad žydų Gynybos 
Lyga Fields Muziejuje įžeidu
si Sovietų Sąjungą ir ji dėl to 
esanti “šokiruota”. Rusų paro
dą atidarant birželio 15 dieuą 
(32 metų sukaktuvėse kai ko
munistai prijungė Lietuvą, taip 
pat Latviją ir Estiją) iš tik
riausiai 200 piketuotojų žydų 
buvo tik du. Piketai buvo ir 
Krikščionių Gynybos Lygos ir 
iš Ukrainos bei Baltijos kraštų, 
Vėliau dar daug kitų prijung
tųjų tautų taikingai demonstra
vo. ..

Daug tautų reikalauja lais
vės nuo rusų komunistų. Kai 
naciai apie penkis metus išlai
kė okupavę Europą, ar protes
tas buvo įžeidžiantis dalykas? 
Raudonieji valdo Rytų Euro
pą jau virš 25 metų. Ar gi mes 
amerikiečiai negalime reika
lauti laisvės visai Europai?

CICERO
VYRAI ĄŽUOLAI SVYRUOJA

K. Kleinauskas grįžo iš ligo
ninės, bet viešai mažai rodosi, 
vadinasi sergantis.

J. Andriukaitis laikosi na
muose. Turi daug pažįstamų, 
bet mažai kas atlanko. Tas tai 
netvarkoje.

V. Arlauskas — viengungis 
— jau kurs laikas niekur nesi
mato. Buvo geroje P. S. Kaz
lauskienės globoje. Bet ir ji
nai pavargo; turėjo padėti Į 
Veteranų ligoninę. Ten yra vy
rų globojamas, bet vis tiek ne
patenkintas.

Kazys Šimkus jau ilgas lai
kas kaip niekur nebesirodo. 
Aišku, yra rimtai sunegalavęs, 
tad noromis — nenoromis bu
vo išvežtas į Loretos ligoninę, 
kur suraišiotas guli be sąmo
nės. Gaila, labai gaila. Yra 
daktaro Kisieliaus priežiūroje.

Mano linkėjimai: Vyrai ne
pasiduokite, ir vėl būsite su1 
sveikaisiais! Dabar vasarėlė, 
šilta, piknikai, išvažiavimai, 
nelaikąs sirgti. K. P. D.

MILIJONAI MINŲ
Kaip komunistai saugo 

savo piliečius
Vokiečių BP praneša: “DDR” 

(taip vadinama komunistų val
domoji rytine Vokietija) visą 
savo pasienį su Vakarų Vokie
tija nuo Liubeko iki Hof yra už
minavusi daugiau kaip dviem 
milijonais medinių ir plastikinių 
minų ir 80,405 kilometrais spyg
liuotų vielų reizginiu. Paskuti
niais metais 92 žmonės, norėję 
perbėgti į Vakarus, neteko gy
vybių, o daug šimtų, pagauti 
bandant pabėgti buvo nubausti 
ilgais kalėjimo terminais.

Tą “gėdos sieną” saugo 196 
pasieniečių kareivių kuopos. Vi
sas 744 kilometrų sienos tarpas 
yra apsaugotas daugiau kaip 
dviem milijonais minų, kiekvie
noje po 150 gramų sprogstamo
sios medžiagos.

Negana to, “Siena” turi 424 
stebėjimo bokštus ir kitokius 
sargybos pastatus, bei 972 bun
kerius, kurių 699 yra iš betono.

TRUMPAI

— Chicagos Parkų Distriktas 
praneša, kad liepos 19 d. 7:30 
vai. vak. Marquette Parke bus 
viešas ir nemokamas populia
rios ir klasikinės’muzikos bei 
ištraukų iš operų koncertas. 
Porgramą išpildys Cook apskr. 
simfoninis orkestras dirig. Jor
dan J. Canzone. Koncertas pra
dedamas vienu iš garsiausių 
John Phillip Sousa maršu.

— Dail. Juozo Bagdono ap
žvalginė kūrybos paroda bus 
rugsėjo 9 — 10 d. New Yorko 
Lietuvių kultūros židinyje. 
Ruošia LB Vaižganto kultūros 
klubas. Ja bus paminėta 40 m. 
kūrybinio darbo sukaktis.

— Dail. Nijolė Palubinskienė 
dalyvauja Ohio dailininkų kū
rybos parodoje Massilon mu
ziejuje. Paroda tęsis iki rug
pjūčio 27 d.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkly R«ikli

SECRETARY
National Brand of ladies intimate 
apparel manufacturer needs person 

to fill job as secretary to 
Vice President of Sale.

If detail work is no problem, 
you’ll like this!

APPLY PERSONNEL DEPT. 
9:00 A.M. — 3:00 P.M.

THE H. W. GOSSARD CO.
427 W. RANDOLPH 5th floor
An Equal Opportunity Employer

YOUNG WOMAN WANTED 
TO TEND BAR 

Full or part time.
Experience not necessary— 

will train. Blue Island area.
371-1855

SEWING MACHINE 
OPERATORS 

PART TIME 
Evening — 2nd Shift 

4:45 P.M. to 9:15 P.M. 
EXPERIENCED 

478-0633

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

LOOP RESTAURANT
CAPACITY 350.

Liquor license. Newly remodeled. 
Excellent growth potential. 
By owner. Call in English.

973-4770
Mr. STARK

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakondal Ir {rengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

:0% iki 50% nuolaida. Galimą pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

—• Tomas V. Mažeika baigė 
California State u-te žurnalis
tikos mokslus bakalauro laips
niu. Priimtas į Loyolos u-to 
teisių mokyklą. Aktyvus skau
tų ir kitose lietuvių organiza
cijose bei bendruose darbuose.

— Aldona Čeki e nė, LMKF 
valdybos narė, atstovavo lie
tuves moterims General Fede
ration Women’s clubs konven
cijoje, Denver Col., pasakė 
kalbą apie būklę ir paskutinius 
įvykius okupuotoje Lietuvoje. 
Savo kalbos tekstą ji turėjo 
progos įteikti Amerikos amba
sadoriui prie Jungtinių Tautij 
George Bush. Konvencijoje da
lyvavo federacijos garbės pirm. 
Vincė Leskaitienė.

— Kpt. Stepono Dariaus ir 
Lt. Stasio Girėno tragiškos mir
ties 39-tos metinės bus minimos 
ateinantį sekmadienį, liepos 23 
d. 2 vai. popiet Lituanica pla- 
zoje prie paminklo, 67ta ir Ca
lifornia Ave. Minėjimą ruošia 
Amerikos Legiono Dariaus — 
Girėno postas. Visuomenė kvie 
čiama minėjime gausiai daly
vauti.

— Audra Deveikytė, Chel 
Sayos 2548, V. Alsina, Buenos 
Aires, Argentina, atstovauja 
Lietuvių Jaunimo Kongreso In
formacijos centrą. Centro val
dybos ir žurnalo “Lietuviu Jau
nimas” redakcinės kolegijos 
pirm, yra Gintaras Karosas, 259 
Athens St., So. Boston, Mass. 
02127.

—• Gediminas Juozaitis, 
6562 — 49th Ave., Seattle, Wash 
98116, atstovauja ir palaiko ry 
sius su Liet. Jaunimo Kong. 
Informacijos Centru Bostone, 
šios apylinkės kiekviena lietu
vių šeima skaito du ar daugiau 
lietuvišku laikraščiu bei žur
nalų.

♦ Su Australijos lietuviais 
sportininkais viešas atsisveiki
nimo pobūvis — vakarienė yra 
rengiama šeštadienį, liepos 29 
dieną Tautiniuose Namuose, 
6422 So. Kedzie Avė.

Pradžia 7:00 vai. su koktei
liais. Vakarienė — 8:00 vai.

Šokiams gros Neolituanų or
kestras.

Stalus užsakyti ir bilietus ga
lima gauti J. Vaznelio prekybo
je, 2501 W. 71 St. (tel. 471-1424) 
arba skambinant tel. 582-5939.

(Pr).

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE «
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 

IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJ1MAIS
DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas 

2212 W. Cermak Road. Chicago, Ill. Virginia 7-7747 * 5

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS _ NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VISŲ BŪŠIV DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY . 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
6 IR 5 KAMBARIŲ mūrinis pilnu beis- 
mantu ir gretimai esančiu 25’xl25’ 
sklypu geroje Brighton Parko apy

linkėje. $32,500.
BUD’S RE. Tel. 254-5554.

BRIGHTON PARKO geroje vietoje 
2 butų po 6 ir 5 kambarius medinis 

namas su beismantu. $21,000.
BUD’S RE. Tel. 254-5554

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer
Chicago, III. 60632. TaL YA 7-59tt

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

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

TEL. — 776^5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

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

tuno-ups ir t. t.
4S24 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL. TEL VI 7-9327

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

TaL: REpublle 7-1941

A. & L INSURANCE & REALTY |
A. L A U R A I T I S | 

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 34775
(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

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

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

kitokį blankai.

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

darbus ir t. t. z
SKAMBINTI:

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

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis I 
3208% W. 95th St. I

GA 4-8654 I mwwamv. _____ v
» kc Casual Can'oarv

— Adler Planetariumo va
dovybė praneša, kad dalinis 
mėnulio užtemimas bus liepos 
26 d. 12:55 — 3:36 vai. ryto. Tin 
Ramiausias stebėjimo laikas 
Chicagos gyventojams yra 2:16 
vai. ryto. Mėnulio užtemimų 
stebėjimas yra akims saugus.

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės,. karsto 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 BUTŲ 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 S27,900.

GRAŽUS 2 BUTŲ MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
to garažas. $36,500.

11 BUTŲ 7 metų mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu, alumin. langai. Pa
jamų apie $23,000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET 

Tel.: 471-0321 .

1% AUKŠTO 6 ir 3 kambarių 20 
metų modernus ant 33' sklypo. Idealu 
giminingoms šeimoms.

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

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 
metų. 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

KEISKITE PINIGĄ Į NAMUS
8 KAMBARIŲ 1% aukšto 16 metu 

mūras. 2 vonios. Įrengtas beisman- 
tas. Garažas. Arti 83-čios ir Kedzie. 
$32,000.

5% KAMBARIŲ MŪRAS. Gazo sū
dymas. Centralinis air-cond. ir Įreng
tas beismantas. Daug priedų. Gara
žas. Arti Nabisco. $29,900.

6 BUTŲ LIUKSUS, 2 aukštų mūras 
ir 4 auto mūro garažas. Gazo šildy
mas. Penkios pajamos — gyventi 
Marquette Parke. S69,900.

8 KAMBARIŲ 1% aukšto namas. 
2 vonios. Gazo šildymas. Platus lo
tas. Naujas garažas. Arti ofiso. — 
$20,900.

2 AUKŠTŲ MODERNUS ant 50’ 
mūras, liuksus 6 kambarių butas — 
parketas, air-cond., balkonai ir 2 mo
dernios patalpos — advokatui, inž. ar 
daktarui. Marquette Parke. $44.900.

2 AUKŠTU 2 BUTŲ mūras,' platus 
lotas. Garažas. Arti mūsų. $22.000.

7 KAMBARIŲ MŪRO bungalow, 
dideli šviesūs kambariai. Gazo šildy
mas. air-cond. Įrengtas sausas beis
mantas. Garažas. Marquette Parke. 
$21^00

TVARKINGAS 10 kambarių mū
ras. Naujas gazu šildymas, garažas. 
Arti 70-tos ir Western. $19.500.

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

2 BUTŲ beveik naujas mūras, 2 au
to garažas, atskiri gazu šildymai, arti 
oriso. $37.500.

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

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų 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, m. 60609. Tel.: VI 7-3447

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpainting — mūro su
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai. 
Veltui įkainavimas. Skambinkite dabar

AL BELEAKUS. TEL. 2383656

KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE”




