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Vhko Pirmininkas dr. J. K. Valiūnas š. m. birželio 6-28 lan
kėsi vak. Europos penkiose valstybėse: Ispanijoje, Italijoje, Tur
kijoje, Fed. Vokietijoje ir Šveicarijoje. Dr. Valiūnas Turkijoje, 
nuo 1971 m., lankėsi jau ketvirta karta, te-

matijos šefu St. Lozoraičiu teko 
paliesėti artėjančios Europos 
saugumo konferencijos klausi
mus.

Paryžiuje, telefonu pasiektas 
prof. J. Baltrušaitis pažymėjo, 
jog Prancūzija nepripažįsta Bal
tijos valstybių okupacijos. Tai 
patvirtina štai koks faktas: so
vietų Užsienio reikalų ministe
rija neseniai buvo pakvietusi di
džiųjų valstybių Maskvoje rezi
duojančius ambasadorius lanky
tis Baltijos valstybėse. Tai tu
rėtų Įvykti š. m. vasarą, liepos 
ar rugpiūčio mėn. Prof. Baltru
šaitis š. m. birželio mėn. buvo 
pakviestas į Užsienio reik, mi
nisteriją ir ten jam buvo oficia
liai pranešta, jog -Prancūzijos 
ambasadoriui Maskvoje nurody
ta numatytoje kelionėje į Bal
tijos kraštus nedalyvauti. Tokie 
sprendimai — 
valstybes ■
ir JAV, Kanados, D. Britanijos 
ir Fed. Vokietijos vyriausy
bių.

Prancūzija dar kartą patiki
nusi prof. Baltrušaitį, kad ji sa- 

____  vo nusistatymo nepripažinti so- 
tęs iškelti tai, jog Bražinskai b ė- SSM kraš-

Brazinskai — pasakojo' dr. 
Valiūnas — laukia teismo jau 
daugiau kaip pusantrų metų. 
“Aišku, mums rūpi, kad Bražins
kų byla įmanomai greičiau pra
sidėtų, nes bylai teisme atsidū
rus, Turkijos vyriausybė nega
lėtų Bražinskų grąžinti Sovietų 
Sąjungai, be to, mums rūpi, kad 
Bražinskai kaip galima greičiau 
būtų laisvi”. Paskutinėmis ži
niomis, vienas iš penkių Ankaros 
Apygardos teismų — antrasis, 
Bražinskų, tėvo ir sūnaus, bylą 
turėjo pradėti spręsti š. m. lie
pos 19 d. Dėl posėdžių bei per
traukų tarp sesijų byla gali užsi-

Apygardos teisme bylą, be pir
mininko, sprendžia dar du teisė
jai. Sprendimas daromas papra
sta dauguma. Dabar neįmano
ma pasakyti, kokią teismas skirs 
bausmę, gi dėl sūnaus, Algio, ka
dangi jis įvyko 1970 m. spalio 
15 d., metu buvo nepilnametis, 
reikėtų tikėtis, kad jis galės bū
ti išteisintas ir galėtų išvykti iš 
Turkijos. ' 5 . ..

• Dr. Valiūnas toliau pažymėjo, 
jog Bražinskų gynėjas adv. C. 
Yardimci teismo byloje numa-

ra kriminaliniai 'nūšSaTĖŽfai, 
bet politiniai pabėgėliai. Svar
būs gynybos argumentai yra tie, 
jog Bražinskai pradėjo šaudyti 
lakūnams lėktuvą pradėjus ma
nevruoti (pikeruoti), gi lėktu
vo palydovė mirė ne virš sovietų 
teritorijos, bet Turkijoje. Dėl 
sovietų spaudimo — Valiūno ži
niomis, dar š. m. liepos mėn. pra
džioje Turkijos ambasadorius 
Maskvoje buvęs iškviestas į'so
vietų Užsienio reikalų minis
teriją ir jam buvo Įteikta dar 
viena nota dėl Bražinskų grąži
nimo. Rusų spaudimas buvęs 
ypač didelis prieš Podgorno at
vykimą Turkijon š. m. balandžio 
mėn. Tačiau Vlikui pavykę tuos 
rusų norus sustabdyti. Vlikas 
pasiryžęs ir toliau Bražinskus 
remti moraliai ir materialiai. 
(Beje, dr. Valiūnui, jo apsilan
kymo Valstybės Departamente, 
liepos 11, metu, buvo pažymėta: 
JAV vyriausybė labai gerai at- ' 
skiria Bražinskų motyvus nuo 
lėktuvų, ypatingai JAV-se, gro
biančių asmenų tikslų)C Vliko 
Pirmininkas šį kartą Bražins
kus lankė keturias dienas. Jie 
nuoširdžiai dėkoja už iš Vaka
rų, ypač gi JAV-bių, gaunamą 
spaudą bei knygas. Jaunasis Al
gis šiuo metu gerokai pramokęs 
anglų kalbos ir jis norėtų stu
dijuoti mediciną.

Ispanijoje, Madride veikian
čiai lietuvių kalba programai per 
Tautinį Radiją, JAV grįžus kun. 
L. Tamošaičiui, S. J., šiuo metu 
vadovauja Virginija Krivytė. 
Pastaruoju metu programa vei
kia iš žymiai galingesnio radi
jo siųstuvo. Valandėlių turinys 
nevaržomas. Būdamas Madride 
dr. Valiūnas dar tarėsi ir su es
tų atstovu Ispanijoje, jų pro
gramos vedėju dr. Raud.

Italijoje ir Fed. Vokietijoje 
pastaruoju metu pastebėtas ne
paprastas spaudos dėmesys Lie
tuvai, įvykiams joje. Tai pa- 

’ tvirtino Eltos biuletenių italų 
ir vokiečių kalbomis redaktoriai 
prel. V. Mincevičius ir V. Ba
naitis. Pasikalbėjime su Diplo-

karo auky. v

NIXONAS VĖL PASIRINKO AGNEW
KANDIDATU I VICEPREZIDENTUS Internacionale

- -nevykti i Baitas

TbS ft"*

Socialistu

Prancūzijoje jaučiamas visuome
nės palankumas Lietuvos klau
simui ■

— išeivių veikla laisvinimo 
bare, kai atsiranda ir konkretūs 
reikalai (pvz. minėtas kvietimas 
diplomatams vykti į Baltijos 
kraštus ir šių atsisakymas) __
aiškiai turi vaisių — baigė'Vil
ko pirmininkas dr. J. K. Valiū
nas. - (E)

SĖKMINGAS PARADAS ČIKAGOJE
ČIKAGA. — šeštadienį Čikagos miesto centre ivyko Paverg

tųjų Tautų paradas, kurį stebėjo tūkstančiai žmonių. Sekmadie
nio“ “Chicago Tribune” įdėjo trijų tautybių parado vaizdus.: lenkų, 
lietuvių ir čekoslovakų. šalia lietuviškos trispalvės matosi didelis 
plakatas, kuriame sakoma: “Zalinskauskas, senyvas susideginęs 
žmogus, buvo jau ketvirtas sovietų Lietuvoje prašęs laisvąjį pa
saulį užbaigti sovietų vergiją Lietuvoje”. Parade dalyvavo 31 
atskiras padalinys. “Chicago Tribune” aprašyme daugiausia vie
tos skirta kongresmanui Roman Pucinski, kuris savo kalboje Pa
vergtų Tautų priešpiečiuose gyręs viceprezidentą Agnew ir pre
zidentą Nixona, kuris jį vėl pasirinko savo partneriu ateinančiuose 
rinkimuose. Reikia pabrėžti, kad Pucinski yra demokratu kandi- 
aatas j senatorius. t

“Chicago Tribune” sekma- 
skyriųįe 
antrašte, 

kad Pavergtųjų Tau-
Abi Korėjos 

' tęsia derybas
I ‘SEDULAS. —- Pietų ir 
| rėš Rorėjos susitarė rugpiūčio 
5 dieną pasikeisti delegacijomis, 
kurios vyks į vieną kitos sosti- 

'nę užbaigti derybų, kurios pra
sidėjo Raudonojo Kryžiaus ini
ciatyva. Rengiamasi' palengvin
ti susižinojimą ir susisiekimą 
tarp paskutiniame kare atskirtų 
šeimų narių. Susitarimas pa
siektas derybose ant paliaubų 

(sienos Panmunjome.
Nustatyta, kad delegacijos su

sidės ne tik iš Raudonojo Rry
žiaus atstovų, bet bus įjungti Į 
jas ir korespondentai, Įvairių 
klausimų specialistai, viso apie 
100 asmenų.

Liepos 4 d. abi Rorėjos dalys 
paskelbė apie slaptus aukštų pa
reigūnų susi tikimus^ kurią. tiks-,. 
las yra siekti taikingo abiejų ko
rėjos dalių sugyvenimo ir susi
jungimo.

šiau-

“Captive Nations' 
pastebi, *
tų komitetas šiais metais pasi
pildė naujais nariais Kubos at
stovu ir Tautinės Kinijos atsto
vu. Komitetas savo rezoliuci
joje įspėja, kad netrukus gali 
atsirasti visa eilė naujų pa
vergtų tautų Pietryčių Azijoje. 
Laikraštis sako, kad “verta at
siminti, kad pabėgėlių proble
ma yra “vienos krypties” fe
nomenas. Visada pabėgėliai iš
trūksta iš komunistinių kraštų 
ir labai retai pabėgėliai bėga į 
komunistines šalis.

Toliau laikraštis sako, kad 
lengva yra tiems, kurie, reika
lauja greit pasitraukti iš Piet-’ 
ryčių Azijos, teigti, ’ kad ne
svarbu, kas atsitiks vietos gy
ventojams,^- Daug sunkiau bus 
tada, kai, pabėgėliai pradės 
prašyti naujos-Jirieglaudos. - —

Praėjusią Pavergtų Tautų 
savaitę kongrese buvo pasaky
ta nemažai kalbų. Praėjusį tre
čiadienį apie komunizmo pa
vergtas tautas 
kongreso nariai 
Buchanan, Morgan, 
Zablocki ir Annunzio.

WASHINGTONAS. — Prezidentas Nixonas nusprendė pa- 
!os kandidatu į 

spaudos sekretorius Ziegleris. Ilgą laiką AmeSojTė/o g^dai^ 
kad prezidentas pakeis Agnew kitu asmeniu. Nuplat buvo minima 
demokratų partijos nario, buvusio Texas gubernatoriaus John 
Connally pavardė. Dabar visus gandus prezidenįtas išsklaidė.

Dr. J. K? Valiūnas
ValstDepartamente

Vliko pirm. dr. J. K. Valiūnas, 
lydimas Lietuvos Atstovo Va
šingtone J. Kajecko, š. m. liepos 
11 d. lankėsi Valstybės Depar
tamente, kur turėjo kelių va
landų pasikalbėjimą su Doyle 
Martin, Baltijos valstybių sky
riaus viršininku. Buvo paliesti 
įvairūs, konkretūs Vlikui rūpį 
klausimai, kaip artėjanti Euro
pos saugumo ir bendradarbiavi
mo konferencija, lietuviams oku
puotoje Lietuvoje didesnių lais- 

J vių klausimas,'santykiavimo su 
kraštu galimybių praplėtimas 
(ypač turint galvoje JAV pre
zidento R. Nixono buvusią kelio
nę i Maskvą bei jo iškeltą klau
simą keistis idėjomis, žmonė
mis, dar svarstyti P. ir A. Bra
žinskų reikalai bei visa eilė ki
tų klausimų.

Pasikalbėjimas vyko 
nuoširdžioje dvasioje ir visais, 
klausimais pastebėtas pozityvus 
V. Departamento supratimas. D. 
Martin dar kartą pabrėžė, kad 
Baltijos valstybių padėtis yra 
skirtinga su Sovietų Sąjungos 
respublikų padėtimi palyginus, 
nes Lietuva turėjo savo nepri
klausomą valstybę, kuri buvo jė-

Ziegleris pareiškė, kad pre
zidentas jau sausio mėn. pa- 
reiškė. a d nereikia ardyti to- 
kios'kombinacijos, kuri laimi.

A icprezidentas Agnew nebi-

tai liudija, kad lietu- J° pasakyti tiesos žodžio apie

IŠ VISO PASAUUO

BUKAREŠTAS.
jos komunistu vadas Ceauses-

Rumuni-

liberalinę spaudą ar televiziją, 
todėl jį dažnai puola įvairūs 
komentatoriai. Jį tačiau stip
riai palaiko dešinysis respubli
konų partijos sparnas, vadina
mieji, konservatoriai. Kada 
paskutiniu metu pats preziden
tas Nixonas gerokai “sulibera- 
lėjo”, respublikonų partijai 
svarbu turėti rinkimų kandi
datu asmenį, kuris patrauktų 
dešiniuosius partijos rėmėjus. I

Demokratų kandidatas į Bal
tuosius Rūmus sen. McGovern 
pareiškė, kad tapęs preziden-. . I------xvwvt laptp piCZlUtll“

cu dar sustiprino savo pozici- tu jis tuoj sustabdytų visą pa- 
jas valdžioje. Jis buvo išrink- ramą Graikijai 
tas Vyriausios Tarybos Ekono
miniam ir Socialiniam išvystv- 
mui pirmininku. Taryba įpa
reigota pravesti reformas pen
kių metų plano vykdyme. Pre
zidento Ceausescu žmona, nie-

nes ji valdo
ma diktatūros. •

Sen. McGovern iškvietė pre
zidentą Nixoną Į viešus deba
tus televizijoje, tačiau prezi
dento perrinkimo kampanijos

š. m. birželio mėn. 26-30 d. 
Vienoje įvykusiame 12-me So
cialistų Internacionalo Kongre- 

’ se dalyvavo du Lietuvos Social
demokratų Partijos Užsienio De- 
legatūros atstovai: Juozas' Sko- 
rubskis iš JAV ir Juozas Vilčins
kas iš Londono. L.S.P. Užs. De- 
legatūra Kongresui pateikė pa
reiškimą, kuriuo prašė panau
doti savo įtaką, kad 1. nedelsiant 
būtų sustabdytas Sovietų Ru
sijos neokolonializmo priemonė
mis vykdomas lietuvių tautos 
naikinimas ir kad 2. būtų atsta
tyta Lietuvos demokratinė vals
tybė, atitraukiant iš Lietuvos 
Raudonąją ir policijos armijas 
bei rusų tarnautojų kad
rus.

Delegatūra taip pat prašė vi
sas Socialistų Internacionalą su
darančias partijos veikti, kad jei 
įvyktų Europos saugumo kon
ferencija, tai joje reikalauti iš 
Sovietų Rusijos: nutraukti Lie
tuvos okupaciją ir laikytis su
darytų su Lietuva sutarčių bei 
Atlanto Chartoje ir J. T. žmo
gaus Teisių Deklaracijos nuosta
tų.

t (E)

labai

kada nebuvusi jokiose valdžios !vad°vas Clark MacGregor šį 
pareigose, buvo išrinkta į par-'?.aslūljrmVš kart atmetė- Vie- 
tijos centro komitetą. debatai neabejotinai palies-

nTl z.Tro-rr-rv T vis3 eil£ slapty klausimų ir
Vakari-(galėtų pakenkti Amerikos in- 

nėję \ irginijoje anglių kasyk-.feresams. ~
, devyni dar- seniai buvo griežtai nusistatęs 

t - -- prieš viešus debatus, o dabar,
— Sovietu žinių ;taP^s kandidatu, pats juos siū- 

v lo.

tpasiūlymą iš kart atmetė. Vie
ši debatai neabejotinai palies
tų visą eilę slaptų klausimų ir

lose kilo gaisras, 
bininkai dar nerasti.

MASKVA.
agentūra paskelbė, kad sovie
tų erdvėlaivis, skrisdamas pro

Pats McGovern ne

Karas P. Vietnamepaviršiaus instrumentų ryšulį, 
įvairūs radijo pranešimai ėję 
iš Veneros 50 minučių, sovietų mb kariuomenė atsiėmė iš ko- 
mokslininkai gavę daug infor-'niunistų pajūrio rajono sostinę 

Bong Son, kurią priešas buvo 
užėmęs balandžio 29 d. Quang 

įTri mieste toliau vyksta gatvių 
kovos. Kelias nr. 1., kurį prie
šo daliniai buvo perkirtę šešta
dienį, vėl buvo išvalytas Sai- 
gono marinų.

Amerikos lėktuvai daužė, 
♦ Milwaukee miesto mero, de- kaip sakoma komunikate, “ma- 

mokrato Henry Maier žmona pa- sinėmfe jėgomis” taikinius Ha- 
reiškė spaudai balsuosianti atei- nojaus ir Haifongo apylinkėse, 
nančiuose rinkimuose už prezi- Hanojaus radijas skundžiasi, 

kad žuvo daug civilių.

macijų.

SEVILLE. — Ispanijoje su
sidūrė du traukiniai, 76 asme
nys žuvo ir 103 buvo sužeisti, 
daugelis — sunkiai. Tai esanti 
pati skaudžiausia traukinių ne
laimė Ispanijos istorijoje.

dentą Nixon%.

SAIGONAS. — Piėtų Vietna-

ga inkorporuota. JAV-bės Lie
tuvos įjungimo įį Sovietų Sąjun
gą nepripažino ir nepripažins.

Vėliau dr. J. K. Valiūnas tu
rėjo išsamų pasikalbėjimą su 
Lietuvos Atstovu Vašingtone 
Juozu Kajecku. Ta proga Ra
jecką asmeniškai pasveikino jo 
75 m. amžiaus sukakties pro
ga.

WASHINGTONAS. — Ame
rikos geležinkeliai ir transporto 
unija susitarė užbaigti jau 35 
metus užtrukusį ginčą, ką da
ryti su “pečkuriais”, . kurie važi
nėdavo kartu su mašinistais se
nuose garvežiuose. Garvežius 
pakeitus dyzeliniais motorais, 
geležinkelio bendrovės norėjo 
pečkurius atleisti, tačiau unija 
griežtai pasipriešino.

Dabar buvo sutarta laikyti 
pečkurius, kol jie išmirs, išeis 
į pensijas ar patys taps maši
nistais. Susitarimas, kol kas, lie
čia tik prekinius traukinius, ta
čiau laukiama, kad panašus 
sprendimas bus rastas ir keleivi
niams traukiniams.

kalbas pasakė 
Derwinski, 

Hogan, 
Beveik 

visi jie pabrėžė laisvės troški
mą* Lietuvoje, kur’šiais metais 
tas troškimas ypatingai prasi? 
veržė viešumon, nežiūrint so
vietų persekiojimų.

Čikagos parade didžiausią 
grupę sudarė lietuviai — apie 
500.

(E)

'ŽC’T’T

F.lmu, .p.« gangsterius "The Godfather" turėjus didelį pasisekime, 
Hollywoodas suką ir antr, to filmo dalį. Filmo patarėjas Richard 
Castellano (kaireie) rodo aktoriui AlPacino, kaip naudoti revolverį.

i

Ryšium su Pavergtųjų Tautų 
Savaite JAV-se, — pradėta lie
pos 16 d., “Long Island Press” 
dienraštis liepos 16 paskelbė F. 
Berzinš, iš Flushing, N. Y., laiš
ką. Autorius baigė žodžiais: 
“Pastarieji susideginimo atve
jai ir riaušės okupuotos Lietu
vos Kauno gatvėse įrodo, jog so
vietų priespauda nepalaužė pa
vergtųjų tautų ryžto siekti lais
vės”. (E)

— Pavergtųjų Tautų Savaitės 
JAV-se proga jai vedamąjį lie
pos 17 d. laidoje skyrė New Yor- 
ko “Daily News”, per 2 mil. egz. 
dienraštis. Jis iš pavergtųjų 
kraštų paminėjo keturis: Ven
griją, Čekoslovakiją, Lietuvą ir 
Tibetą. Kitoje vietoje laikraš
tis įdėjo nuotrauką, kurioje ma
tyti pavergtų tautų atstovai 
prieš pamaldas New Yorko šv. 
Patriko katedroje, liepos 16 d. 
Po pamaldų vyko eisena su vė
liavom j Central parką. (E)

Teroras Š. Airijoje
BELFASTAS. — šiaurės Ai

rijoj tęsiasi teroras, sprogdi
nimai ir gaisrai. Praėjusi pen
ktadienį sprogimai užmušė 13 
žmonių ir sužeidė 120. šešta
dienį vėl žuvo 5 asmenys. Bri
tų valdžios administratorius 
Š. Airijoj įsakė kariuomenei 
sustiprinti (įtariamųjų gaudy
mą katalikų apgyventuose ra
jonuose.

Portdown miestelyje bomba 
sužalojo katalikų koplyčią.

Vis tie chuliganai
Okupantas Lietuvoje pripaži

no: Vilniuje, birželio mėn., vyko 
studentu demonstracijos. Savo 
kalboje LKP CK plenume, lie
pos 3, partijos sekr. A. Barkaus
kas nurodė į “chuliganus, kurie 
neseniai triukšmavo Sporto rū
muose tarptautinių varžybų me
tu’’. Barkauskas, kaip seka iš 
kalbos teksto (“Tiesa”, liepos 
6), tuos lietuvius studentus lai
ko “įžūliais išsišokėliais”... (E)

— JAV Kongrese apie Lietuvą 
(birželio sukaktį, š. m. gegužės- 
birželio mėn. įvykius) bei Balti
jos valstybes nuo š. m. birže
lio 5 ligi birželio 30 d. imtinai pa
sisakė 8 senatoriai ir 26 Atst. 
Rūmu nariai. (E)



JĄMN| MONKLTt M ARKS

Kengūry žemėje, Naujoje Zelandijoje ir Fidži salose
Važiavau sausio viduryje, o 

tuo laiku Australijoj vasara, tai
gi pakavau vasarinius rūbus, 
bet pasiėmiau ir Šiltesnių, bū
tent kostiumėlių su kelnėmis, 
kurie labai praktiški kelionei. Iš 
ankstyvesnių išvykų įsitikinau, 
kad visuomet reikia daugiau šil
tesnių rūbų pasiimi. Kai pernai 
buvau Japonijoj, Tokijo mies
te, tai pirmas mano pirkinys bu
vo šiltas megztukas ir kelnės.

I

Janiną Monkutė-Marks 
su savo vyra Ira Marks

Nutariau--aplankyti seserį, ku
ri gyvena Melbourne, Australi
joj. Vyras, užsiėmęs bizniu, jo
kiu būdu tuo laiku niekur nega
lėjo išvažiuoti. Apsisprendžiau 
nelaukti, kol visiems bus pato- 

- gios sąlygos, o važiuoti viena. 
Iš pradžių mano šeima nelabai 
norėjo su mano planu sutikti, bet 

.po kelių konferencijų nusileido 
su sąlyga, kad pati visus pąsi- 
ruošimus tvarkysiu. Teko pa
prakaituoti, kol sutvarkiau vi
sus reikalingus dokumentus, iš
dirbau kelionės mašruta ir t. t.-

Pasiruošimas kelionei
Kiekvienai moteriai didžia u- 

siass rūpestis yra — kokių rū
bų pasiimti ir kiek. Keliaujant 
vienai, nesinori per daug apsisun 
kinti. Nutariau, kad 2 viduti
nio dydžio lagaminų, odinio ke
lionei Į lėktuvą užnešamo krep
šio ir didoko neutralios spalvos 
ant peties nešiojamo rankinuko

Sustojimas Los Angeles

Vyras mane iki Los Angeles 
miesto lėktuvu palydėjo. Ten 
sustojome porai dieniu, nes jis 
norėjo man parodyti savo nau
jai atidarytas krautuves, kurių 
dar nebuvau mačiusi.

Susitikau su Ona ir Andrium 
Mironais. Tai mano draugai dar 
iš teatro laikų Chičagoje^ Visi 
kartu repetuodavome su Blekai- 
čiu, Pilka, Škėma ir t. t. Kiek 
naktelių nemiegota ir vis dėl to 
meno...

Onutė vis tokia pat judri, gy
va, nei ženklo bėgančių metų. 
Andrius sako: “Po kelias valan
das į savaitę su plakatu pavaikš
čioju, o paskui sėdu prie maši
nėlės’.’. Mat, jis dabar turįs 
daug planų raštams/kol jo dirb
tuvė — spaustuvė streikuoja.

Didysis paukštis neša 
mane į Australiją

Atsisveikinu su visais ir
vai. vakaro sėdu į BOCF spraus- 
minį lėktuvą, kuris skrenda iš 
Londono į Sidnėjų. Lėktuvas 
pilnas šeimų su mažais vaikais. 
Tai daugiausia darbininkų šei
mos, o ne tipinga turistų grupė. 
Pasirodo, jog tos šeimos emi
gruoja iš Anglijos į Australi
ją. Anglijoj didelė bedarbė, o 
•australiečiąms trūksta darbinin
kų, todėl žmonės keliauja geres
nio rytojaus ieškoti. Kelionė la
bai ilga ir varginanti. Nębepri-

10

RIMTA KNYGA' GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti DuikiŲ knygų, kurios papuoš bet 

knygų spintą ar lentyną: si - ’
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 pusk
K. Bielinis, DIENOJ ANT, gražiai įrišta, 464 pust------------
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNĄS/Ttomaš, gražiai 

įrištas, 431 pusk—
Prof. Vack Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis, 208 pusk įrišta $3.00/pokštais 
viršeliais — S2,00; n dalis, 225 pūsk, įrišta ~ $3,00, 
minkštais viršeliais — _ ______________________

Dr. K. Grinius, ATSlMlWlMAl IR MINTYS, T tomas, 300 p.
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO/gražiai įrišta^ 416 ’p._
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusk J ... 2——  ---- -—
P. Liūdžiuviehė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pusk, "
S. Micheisonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.

įrišta — S5.00 minkštais Viršeliais'—
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 96B 

pusk, dabar tik * ____ *2,-12_____ ______ _ -—r

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SU, Chicago 8, 111. — Tejęf, HA l-§100

kokią

$6.00

$730

$2.00
$2.00
$530
$3.0*

;■ $4.oi
£ $10.00

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti i “Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orderį,' pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Nei vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negales apsieiti be AliguštaiČio pa
ruoštos studijos, ši kdyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpį pažįstantieji žmonės tvirtina, kad J? Augustaitis teisingiau-

iš Petiluma, Kalifu kur nuo 1962 metu vyksta pasaulinės "riesy ristyniv" pirmenybės,

simenu kokį filmą rodė. Nei jį 
sekti, nei užmigti negalėjau dėl 
nepaliaujamo vaikų verkimo.

Pirmas sustojimas kokiai va
landai (pripildyti benzino tan
kus) buvo l^adi, Fidži salose. 
Diena karšta. Aerodromas pri
mityvus, dideliems lėktuvams 
dar neparuoštas, nes tiek/daug 
turistų čia retai sustoja. Dau
gumoj australięčiąi čia važiuo
ja atostogauti. Taip malonu 
įkvėpti šiltą orą ir pamankštin
ti sustingusias kojas. Puikūs hi- 
biskų kvapas, didžiuliai “lietaus” 
medžiai (raintręe) kai lyja jie 
savo lapus išskečia, o kai karš
ta saulė kaitina — lapus su
glaudžia. Grįždamas iš Naujo
sios Zelandijos čia kelioms die
noms sustosiu.

Skrisdami prarandame vieną 
dieną, čia kažkas surišta su ek
vatorium ir laiko padalinimu.

Pagaliau Sidnėjus

Sidnėjuj nusilęidžiame popiet. 
O lyja — kaip iš kiboro pila. 
Dar lėktuve būdama gavau tele
gramą, kad manęs šoferis lauks 

.prie išėjimo.
Perėjus visus formalumus — 

imigraciją, muitą einu ieškoti 
šoferio, 'kuri vargais negalais 
surandu. Veža mane Į Crest 
viešbutį, kur turiu užsakytą 
kambarį. Viešbutis naujas, bet 
King Cross rajone. O King 
Cross yra žinomas kaip Honky- 
Tank rajonas su naktiniais vieš
bučiais kabaretais, kur jūrinin
kai ateina merginų paieškoti. Bet 
as būdama Chičagoje to nežino
jau. Iš brošiūrų gerai atrodė. 
Australiečiai atsiprašinėja už 
blogą orą. Sako: “Taip pas mus 
niekad nebūna vasaros metu”.

Ką gi, gali kartais ir taip at
sitikti.

Skambinu seseriai į Melbour
ną. Net nebepažįstame viena ki
tos balso. Kaip malonu, kad jau 
netoli viena kitos esame. Esu su
planavusi pabūti keletą dienų 
Sidnėjuj, apžiūrėti jo įdomybes 
ir pąskui autobusu vykti į Mel- 
bourną. Tokiu būdu bent šiek 
tiek Australijos pamatysiu. Ma
no tikslas — susipažinti su 
meno muziejais, taip pat austra
lų “aboriginal” (čiabuvių) žmo
nių primityviu menu ir jų rank
darbiais.

Sidnėjuj aplankau draugus
O lietus vis nesustoja. Per ra

diju praneša, kad taifūnas pra
dėjęs siausti, kad kai kurie mies
teliai netoli Sidnėjaus aptvinę, 
keliai išnešti.

"Susitinku su dailininku Hen
riku Šalkausku, su kuriuo bu
vome artimi draugai Vokietijo
je, Freiburge. Net nustembu. 
Jis toks pat mielas. šypsosi, 
draugiškas, gal kiek praplikęs,

šiek tiek pastorėjęs. Dailininkė Į nas prie kito prisiglaudę, su ge- 
Eva Kubos pasikviečia mane 1 ” 
priešpiečių ir abu kiek įmanyda
mi rodo Sidnėjų. Henrikas ge
rokai prasimušęs meno pasauly. 
Jo parodos rengiamos vietinia
me muziejuje ir kituose Austra
lijos miestuose. Jis su savo dar
bais taip pat yra dalyvavęs Ja
ponijoj ir Sao Paulo, Brazilijo
je. Jis dirba akrilika, vandeni
nių dažų technika, liejant spal
vas ant prie lentos priklijuoto 
popieriaus. Efektas gaunasi labai 
stiprus. V arto j ą daugiausia j uo
dą spalvą su šviesesniu atspal
viu. Darbai monumentalūs, ge
rai išbaigti, savo nuotaika pri
mena pietų salų akmeninius die
vus. Deja, iš meno negali pra
gyventi, tad verčiasi kaip namų 
dažymo kontrakiorius. Turi ke
lis darbininkus, kurie su juo dir
ba.

Eva Kubos — tapytoja, jos 
drobės daug spalvingesnės, var
toja abstraktų ekspresionistinį 
stilių. Tapybos darbai geri, pa
trauklūs, todėl turi didelį pasi
sekimą. Jos dekoratyvūs kūri
niai primena ankstyvesnį Hans 
Hofmann.

ležiniais ornamentais, balkonais, 
primena New Orleans, Louisia- 
noj. Tie geležiniai ornamentai 
buvo atvežti kaip balastas lai
vams. Sidnėjuj juos išmesdavo, 
o į Angliją grįždavo pilnais lai
vais visokių gėrybių.

Apžiūrėjau jų puikiausius pa
plūdimius, operos sūnus, kurie 
statomi iš loterijos pajamų. Biu
džetas buvo suplanuotas, rodos, 
porai milijonų, o jau išleista apie 
40 ir dar galo nesimato. Akus
tika neveikė, tai turėjo išardyti 
ir vėl iš naujo statyti, šiaip įspū
dis labai monumentalus. Pasta
tas primena burinį laivą su iš
skėstom burėm.
Pro australiško autobuso langą

Atsisveikinu su pažįstamais 
ir sėdu į autobusą. Iš pradžių 
vaizdai labai įdomūs. Didžiuliai 
eukalipto medžiai,;"' savotiškos 
pušys, nematyta augmenija. Ji 
kitokia negu Amerikoj ar Eu
ropoj. žęmėruda. Nors sakoma, 
kad ji labai trąši, bet kažkaip 
keistai atrodo. Prisimena Izra
elis — ten panašus dirvožemis.

penkių valandų kelionės 
nuvargau, kad atsisakiau 
tolimesnio plano, būtent,

?o 
taip 
savo 
keliauti į Melbourną autobusu.
Sustojome 9 vai. vakaro Austra
lijos sostinėj Canberroj. Aš išli
pu iš autobuso ir sakau “sudiev” 
šoferiui, keleiviams ir einu ieš
koti taksi, kad nuvežtų į vieš
butį.

ra aukštų pastatų. Kai Įcurie 
įdomesni: tai bibliotekoe, lote
rijos rūmų, fontanas kapitonui 
Cook prisiminti. (Jis Australi
jos atradėjas). Visur labai šva
rių žalia, monotoniška ir nuo
bodu.

Ilgai lauktas susitikimas

Paviršutinis sostinės

Kitą dieną su grupe turistų 
vykstam limuzinu apžiūrėti sos
tinės. O čia visiškai nei lašo lie
taus neiškrito, šilta — malonu. 
Canberra — tai didelis kaimas, 
dirbtinai pastatytas, kai Aus
tralija tapo nepriklausoma. Sid
nėjus ir Melbournas negalėjo 
susitarti,kuris turi būti sosti
ne. Ir vienas ir kitas norėjo. Su
sirinkęs parlamentas nutarė pa
statyti naują miestą pusiaukelėj 
tarp abiejų. Kontesto keliu vie
nas Chicagos architektas (pamir- 
šąų jo pavardę) buvo parinktas 
suplanuoti Šį miestą, padaryti 
jį panašų į Anglijos gamtoj iš-
augųsį. Iškasta' daug ežerų, pri
sodinta daugybė medžių ir gėlių. 
Viskas gražiai suplanuota: čia 
valdžios rūmai, čia gyvenamieji 
namukai, čia biznio gatvės. Nė-

Mano lėktuvas išskrenda j

nebekeliauti, nors bilietai iš ank
sto apmokėti dviem savaitėm au
tobuso kelionei po visą Austra
liją. Tiek to. Seseriai paskam
binusi pasakiau, kad neitų į ae
rodromą, — susitiksime Shara- 
tori viešbutyje.

Lėktuvui nusileidus Melbour
ne, tiesiai einu savo lagaminų 
atsiimti, nekreipdama dėmesio 
j laukiančius žmones. Jau viską 
suradau it duodu taksi šoferiui, 
kad vežtų į miestą. Bet štai stai
ga dvi moteriškės — viena jau
na, kita vyresnio amžiaus — 
ir pradeda žiūrinėti mano laga
minų kortelę — “Jane, nejaugi 
tai tu?”

(Bus daugiau)

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
NAUJIENOSE’’. — TURI GERIAUSIA

PASISEKIMĄ BIZNYJE

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Čikagietės Įspūdžiai cku 

□uotoje Lietuvoje’ apsilankius. 101 psl Kainą S1D0. 4
J. Jasminis, A KISS lįi THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

^prašymai, ' paimti iš 'gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
150 psl. Kaina $2.50? *’ r ’

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Kace Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina S3.00. ”

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK 
cauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
111 psl. Kaina $3.00? Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
ritas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
oiniginę perlaidą." e - •' • ™ ; - -

. 1739 §ųųth Halsted Street, Chicago, HL 6060S

Jau išėjo seniai laukta
Juosės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ SWU TAKAIS
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, I1L 60608

žvilgteliu į meną
Aplankėme kelias galerijas. 

Įdomu buvo pamatytį australų 
menininkus. Keli dailininkai la
bai saviti. Jų kūriniuose atsispin
di Australijos begaliniai plotai, 
išdegusi dykuma, primityvių 
žmonių klajonės. Jaučiau, kad 
jie yra suaugę su savo kraštu ir 
juose galima pastebėti tautinio 
Australijos meno pradžią.

Kiti dailininkai labiau euro- 
pietiški, darbai daugiau deko
ratyvūs, gerai išbaigti. Tai rea
listiniai, tai geometrinių plokščių 
skaldymas. Nesijaučia ameri
koniško gaivališkumo.

Aplankėme primityvaus me
no galerijas. Australijos “abo- 
riginių”, Naujosios Gvinėjos Se- 
pick River, Samoa salų ir kitų 
Pacifikų salų gyventojų dau
giausia medžio skulptūra arba 
piešiniai ant žievės.

Henriko motina p. Šalkauskie
nė, laimėjusi loterijoj $75,000, 
įsigijo pora namų labai geroj 
vietoj prie įlankos maloniai lai
ką leidžia. Tapusi' visiška vege
tarė, bando ir visus svečius ve-, 
getarais padaryti.
Linkėjimai nuo Kipro Petrausko 

žmonos
Tuo laiku, aktorė Žalinkevi- 

čiūtė, Kipro Petrausko žmona, 
buvo porai mėnesių atvykusi iš 
Lietuvos pas savo dukterį Guodą 
Linden. Aplankėme ir jas. P. 
Petrauskienė dar labai gerai at
rodo, guvi, kandaus humoro pil
na. Siunčia linkėjimus visiems 
Čikagos lietuviams, kurie norėtų 
juos priimti, nes, esą, girdėjusi, 
kad “skleidžiami gandai, kad aš 
baisią komuniste tapusi”. Ir nu
sijuokė skardžiu sceniniu balsu.

Paveldėjusi nemažą sumą pi
nigų iš savo a. a. vyro, tapusi 
filmų gamintoją. Jos trumpi 
meniniai filmai laimėję kelias 
premijas.
Turistinė Sidnėjaus vizitacija
Jau ketvirta diena kaip nenu

stoja lyti. Nors ir šlapia, bet 
Sidnėjus labai įdomus miestas, 
puikioj įlankoj anglų kalinių pa
statytas. Atrodo, kad kaliniai 
labai sunkiai dirbo, kol akmenis 
suvilko, uostą pastatė, kasyklas 
įrengė. Senamiestyje namai vie-
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liepos 30 dieną,

BUCO SODE
WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

naujiem

PIKHIKAS
BUS ĮDOMI PROGRAMA, GERA MUZIKA ŠOKIAMS, 
SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI GĖRIMAI. 
VISA LAIKA GARSUSIS A. RAMONIO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS MODERNIŠ-
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Gallup nustatė, kad nuo 1956 mėty penki 
milijonai žmoniy yra pasisakę jas matę

Kai prieš keletą metų Colo
rado universiteto prezidento 
prof. Condon sudaryta “moksli
ninkų komisija” paskelbė savo 
raportą, kad visos sensacijos 
apie neatspėjamus skraidančius 
objektus (UFOs) yra nesveikos 
fantazijos žmonių įsivaizdavi
mai, kuriuos sensacijas gaudan
čioji spauda išpučia, staiga vis
kas nutilo ir iš spaudos be pėd
sako dingo visos “lėkštės” su vi
sais žaliais, rudais ir kitokių 
spalvų žmogėnais. Karo aviaci
ja (Air Force), kuriai buvo pa
vesta ištirti ir nustatyti, ar tie 
neatpažinti skraiduoliai, jei to
kie yra, yra kenksmingi ir grės
mingi šalies saugumui, tokiu 
Condono komisijos suraminimu 
rimtai apsidžiaugė, likvidavo sa
vo per 20 metų tiems “UFO” 
sekti ir likti veikusią įstaigą 
“Project Blue Book” ir ant visų 
“lėkščių” padėjo kryžiuką. Iki 
tol sensacijas apie įvairiausius 
dangaus “prajovus” skelbusi di
džioji spauda nuščiuvo ir apie 
“UFO” (Pirmosios raidės Unin- 
dentified Flying Object) rašy
ti skaitėsi “nekošer”.

Pasirodo, niekas nėra pasi
keitę. Skrandaičios lėkštės te- 
beskraido kaip skraidžiusios, ir 
žmonės jas tebemato kaip ma

tę, tik dagangi “mokslininkai” 
moksliškai pareiškė, kad jokių 
lėkščių nėra, dėlto, kad ir pa
matę verčiau tyli, kad savęs ne
apjuokinus.

Lėkštės vėl grįžta į spaudą
Dabar galima tikėtis naujo 

“UFO” renesanso, ką Chicago 
Today jau parodė liepos 20 die
nos laidoje paskelbdama vieno 
savo rimčiausių bendradarbių 
reportažą apie jo matytą “UFO” 
skrendant per Michigano ežerą. 
Tačiau naują impetą spauda bus 
atgavusi dėka vienos ką tik iš
leistos kn ygos, kurią parašė 
žymiausias tais klausimais au-; £ 
toritetas Dr. J. Allen Hynek, 
kurs n uo 1960 metų yra North
western universiteto astronomi
jos departamento pirmininkas ir 
Lindheimer Astron omical Re
search Centro direktorius, o nuo 
1948 iki 1968 metų buvo JAV 
Aviacijos “UFO” fenomenams 
tirti įsteigtos įstaigos “Project 
Blue Book” mokslinis patarėjas 
— konsultantas. Visa Dr. Hy- 
neko mokslinė karjera yra glau
džiai susieta sirtais aiškinimais, 
bet toli gražu n eišaiškinamais 
“dangaus prajovais”. Doktoratą 
iš astronomijos jis gavo Chica- 
gos universitete 1935 metais. Jis

A

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

0 T A SUSIVIENIJIMASI , LIETUVIŲ 
a ivrRT?n?nrp

išmokėjo dau- 
savo apdraus-

SLA — jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei ir 
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių 
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy, 
bės apdraudę ir ligoj* pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti Įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10‘,000.00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudę: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na
riams. ūz $1,000.00 akeidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės l kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbui.

Gausit spausdintos informacijas, jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

INSURED!
UP TO 

$20,000
_ SAVE AT

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Peter Kazanauskas, President Phone 847-7747

NOW INSURED TO $20,000

REGULAR 
PASSBOOK 

, . ACCOUNT Per Annum

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE

2 YEAR MATURITY
Per Annum

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

silygino. 3:40 v. r. G. bazė pra- siekiama”. Dr. Hynek pastebi, 
nešė apie vieną UFO zenite, kita i kad galimas daiktas, jog Visato- 
120 laipsnių, ir tris kitus at-! je yra daug senesnių ir nepaly- 
skrendančius iš rytų; visi verti-1 ginamai toliau už mus pažengu- 
kaliai susiformavę nuskrido į šių pasaulių. “Tik pabandykite 
vakarus... įsivaizduoti mūsų techniką, sa-

i Kai Dr. Hynek paklausęs “Blue kysim, 373,475 metais!” Dr. 
■ Book” majoro Quintanellos, kas Hynek tvirtai įsitikin ęs, kad 
buvo padaryta su tu pranešimų tie UFOs nėra nei liguistos vaiz- 
ištyrimu, jis atsakęs, kad nieko, į duotės prasimanymai, nei bliū- 
nes visi tie UFOs buvo niekas 
daugiau kaip žvaiždės!

Dar perdaug yra ko mes 
nežinome

Dr. Hynek perspėja, kad vi
si šitokie fenomenai yra perdaug 
komplikuoti mūsų 20 amžiaus 
protui suprasti. Ir čia visa pro-

T* blema.
“Jei kas man prieš Šimtą me

tų būtų davęs bilijoną dolerių, 
kad išaiškinčiau šiaurės pašvais- 

I tęs, aš jokiu būdu nebūčiau ga
lėjęs. Mokslinškai mes dar ne-, 
buvome tiek pažengę”, aiškina 
prof. Hynek. Dar 1850 metais 
polubiniame arklių vežime sker- 
-sai Ameriką važiavęs žmogus, 
niekados nematęs ir negirdėjęs

dai, ir jis pats esąs tikras, kad 
jo knyga naujai sukels susidomė
jimą ir atnaujins tyrimus.

Paklaustas, ar pasisekus iš
spręsti UFO paslaptį neišsisprę- 
stų ir kai kurie prieštaravimai 
tarp mokslo ir religijos, Dr. Hy- 
nek nusišypsojęs atsakė: “Tai 
gana intriguojantis klausimas, 
čia galėtų tikrai būti mokslo ir 
religijos susitikimas. Galėtų 
būti ryšys. Bet aš verčiau tiek 
toli neisiu. Dar perdaug yra da
lykų, kurių mes nežinome...

Vaizde matomos žabangos yra dalis užtvaro, populiariai vadinamo "Gėdos lėktuvą, radarą ar telcvizi- 
Siena", kokia yra atitverta rytinė Berlyno pusė nuo Va caru Berlyno. Tai yra pusketvirto metro aukštumo gele- ją būtu nieko nesupratęs ir VI- 
žies ir Kptonn murac viršui* ^nvaliuotcvc visete vnl^ic Ani aintas. Vion nri«* niiLaiifi 134 vmnnpc nnrptoĮ v-x u “A
pabėgti j laisvę. — Lietuva geležinėmis uždangomis, mi ių laukais, sargybos bokštais ir maskolių pasieniečiais su sa ‘:ai butų absoliuti miste- 
- t_- . . .. t i .. . J ,rija. Aš tikiu, kad šiandien mū

sų žinojimas apie UFOs tebėra 
tokia pat misterija, žodžiu, mes 
dar nesame pakankamai pažengę 
suprasti tai, kas mums dar nepa-1 c

Geležinė Uždanga arba Gėdos Siena. <— “ - ■ - - -
ties ir betono mūras, viršuje spygliuotos vieios volais apipintas. Vien prie šios sienos nušauti 134 žmonės, norėję

šunimis yra atskirta net nuo kitu "broliškų tarybinių respublikų — Lenkijos, Gudijos, Latvijos ir Kaliningrado 
Oblastės (Karaliaučiaus srities).

bendradarbiauja su John Hop
kins ir Ohio State universitetais 
ir su Smithsonian Astrophysi
cal Observatorija ir kt. Bet il
giausiai išbuvo — lygiai 20 me
tų, kol aviacija uždarė, “UFO” 
fenomenams studijuoti “Blue 
Book“ įstaigos patariamuoju au
toritetu. Pradžioj Dr. Hynek 
buvo toks pat skeptikas, jei ne 
didesn is, kaip ir aviacijos ge
nerolai, kuriems skraidyti ir su 
“UFO” prajovais susidurti ne
tenka.

Daktaro Hynek atsivertimas
Savo skepticizmu Dr. Hynek 

plačiausiai pagarsėjo 1966 me
tais, kai prie Ann Arbor, Mich., 
viena vasaros nakti keistos švie
sos buvo sukėlusios vietos gy
ventojų didelį išgąstį. Atsiųstas 
vietoje ištirti Dr. Hynek “iš
aiškino”, kad tos šviesos buvo 
niekas daugiau, kaip pelkių dujos 
(swamp gas), šiltą naktį iš ba
lų išgaruojančios į orą!

Juo toliau, juo labiau Dr. Hy
nek įsitikino, kad tos “skraidan
čių lėkščių arba paslaptingų “ob
jektų” invazija yra kai kas daug 
daugiau rimčiau ir prasmingiau 
negu fantazijos, Įsivaizlavimai, 
“pelkių dujos” ar kas panašaus. 
Northwest universiteto studen
tai jį net puikiu satyriniu kūri
niu apdovanojo: jo kabinete ka
bo paveikslas, kur pavaizduotas 
universiteto kieme nusileidęs 
“UFO” ir iš jo išlipę penki ma
ži žmogiūkščiai pasitinka pra
einantį, studentą! Savo anteno
mis iš šalmų linguodami ir spin
duliais šaunamais šautuvėliais 
nešini jie klausia studentą: 
“Prašome mus nuvesti pas tą 
profesorių, kurs mus pavadino 
pelkių dujomis!”

Aviacija per tuos 20 metų sa
vo “Blue Book” projektu per
žiūrėjo apie 12,600 įvairiausių 
“UFO” pasireiškimų, nors pats 
Dr. Hynek rašo, kad Gallup ne
seniai surinkta statistika paro
dė, kad 1956 metu “skraidančiu 
lėkščių” yra matyta ar su jo
mis susidurta daugiau kaip 5 
milijonai... Iš jų 12,600 “lėkš
čių”, kurios buvo “Blue Book” 
įstaigoje tirtos, apie 80 nuošim
čių nurašyti kaip haliucinacijos, 
paukščiai, planetos, meteorai, 
atspindžiai, fantazijos ir haliu- 
sinacijos, o 20% kaip neišaiški
nami .atvejai likę neišaiškinti. 
Aviacijos karininkų nusistaty
mas buvo, kad tokie dalykai ne
gali būti, o jei negali būti, reiš
kia jų ir nėra.

Pagaliau, nebeiškęsdamas to
kio šabloniško nustatymo dėl to
kio rimto reikalo, Dr. 
vo nuomonę išreiškė 
joje gnygoje “The 
perience (Regnery spausta, kai
na $6.95).
Ko n eišaiškino, metė į krepšį

Knygoje autorius drąsiai ir 
atvirai pareiškia: “Aš esu įsi
tikinęs, kad tie dalykai vyksta 
ir yra tikri. Išskiriant20 nuo-

šimčių, visi kiti yra išaiškinami, 
bet atmesti2 tuos neišaiškina
mus 20 nuošimčių reikštų tūks
tančius žmonių pasaulyje palai
kyti melagiais. Garbingus žmo
nes, jų skaičiuje daug mokslinin
kų, kurie matę tuos “UFO”, bet 
nenori skelbti savo pavardės, kad 
nebūtų išjuokiami”. Antra, Dr. 
Hynek tiki, kad gyvybė greičiau
siai yra ir kitose saulių sistemo
se. Kai kurios žvaigždės yra per 
10 iki 20 šviesos metų nuo mū
sų atstu, o tai yra šimtus mili
jonų kartų toliau kaip iki mūsų 
Mėnulio. Tos žvaigždės labai ga
limas dalykas yra saulės su sa
vo planetų šeimomis. Labai jau 
arogantiška manyti, kad mes 
esame arba vienintelė gyvybė vi
soje Visatoje arba esame išmin
tingiausieji. Jei “UFO” tikrai 
mus lanko, aš tikiu, kad jie yra 
iš kitų saulių sistemų”, sako jis

O kaip tuos dalykus aiškin o 
aviacijos karininkai? Dr. Hynek 
sako, kad ko ne visi - tokie apie 
“lėkštes” pranešimai, kurių ne
buvo įmanoma “išaiškinti”, bu
vo stačiai metami į krepšį!

Kaip makulaturiškai “Blue 
Book” buvo atliekami praneši
mai apie vienur ar kitur pasi
rodžius “UFO”, Dr; Hynek patei
kia įrašus “Blue Book” dienyne 
apie gautus “UFO” pranešimus, 
gautus ankstybomis ryto valan
domis ir į dienyną įrašytus 1965 
metų vieną rugpiūčio dieną (čia 
pateikiama sutrumpintai): 1:30 
vai. ryto. — JAV aviacijos ka
pitonas Snelling iš komandos 
posto prie Cheyenne, Wyo., 
skambino, pranešdamas, kad vie
tinė radijo stotis gavo apie 15- 
20 telefonų pranešimų apie di
delį apskritą objektą viršum 
miesto, leidžiant įvairias švie
sas, bet jokio garso. Objektas 
greitai nuskrido šiaurės rytų 
kryptimi. (Visi pranešimai iš 
Cheyenne, Wyo., apylinkių, kur 
randasi aviacijos įrengimai).

2:20 vai. ryto — Pulkininkas

Johnson iš vieto netoli Cheyenne, 
Wyo., skambino į Dayton, pra
nešdamas, kad komandos kari
ninkas matė 1:45 vai. ryto pen
kis objektus. Iš bazės pasiusti 
du vienetai ištirti.

2:50 vai. r. — Dar devyni 
UFOs pastebėti, 3:35 valandą 
Sioux armijos depo pulkininkas 
Wiliams pranešė, kad penki nu
skrido Į rytus.

4:05 vai. — Kap. Howell skam
bino Į Dayton, kad 3 vai. ryto 
aukštai viršum galvų buvo ma
tomas apskritas UFO ir 3:17 bal. 
r. apskritas baltas su baltomis 
linijomis šonuose švaistydamas 
raudonas šviesos nuskrido Į ry
tus ir nusileido per 10 mylių nuo 
bazės.

3:20 vai. r. — Pranešta, kad 
septyni UFOs praskrido nuo ba
zės. 3:25 vai. r. — Bazė pra
nešė apie šešis UFO skrendant 
vertikale formacija. 3:27 vai. r. 
G-l pranešė apie vieną skren
dantį aukštyn ir tuo pačiu me
tu E-2 pranešė, kad prie sep
tynių prisijungė dar du, suda
rydami viso devynis. 3:28 v. r. 
G-l pranešė apie vieną UFO nu
sileidžianti toliau ir skrendantį 
į rytus; 3:332 v. r. toje pačioje 
vietoje UFO iškilo aukštyn ir iš-

SKAITYK PATS IK PARAGINS
KITUS SKAITYTI
N A ll.T T k ė

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psh Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos.

Kišeninio formato, 157 psL S2.00. v v
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psL Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. S2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
*• išvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis. S5.00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
“Anykščių Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, $5 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktini lyrika, 167 psL, $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2.50.
17. Petras Šagalas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00.
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.

, 20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psL S2.50.
21. ‘Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė”. 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai. 

55 psL $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psL $3.00.

• r; v
Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 60608

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

IVER

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

Dr. J. Allen Hynek, kurs per 20 metę 
tyrinėjęs "skraidančias lėkštes", pa
reiškė: "Esu Įsitikinęs, kad jos yra 
tikros ir kadangi žmonės jas vis mato, 
visai galimas daiktas, kad kas nors 

tenai aukštai mus stebi".
Photo Chicago Today

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.
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Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

1800 So. Halsted St t Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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“... Liepos 4 d. Kultūrinių 
ryšių su užsienio lietuviais ko
mitete įvyko susitikimas su

Subscription Rat*s;
m Chicago $22.00 per year, $12,00 per 
ox 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.

10 cents per copy, 15 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicago j e ir priemiesčiuose

metams W.00
pusei metų __________ _ $12.00
trims mėnesiam*  $7.00 
vienam mėnesiui$3.00

Kitose JAV vietose:
metams _ 
pusei metų

$20.00
$11.00

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams ______
pusei metų ___
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams _______
pusei metų $13.00 
vienam mėnesiui - $3.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Existed SL. Chicago, 
HL 60608. Tekt HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti paito Money 
Orderiu kartu su užsakys*.

$6.00
$2.00

Okupuotos Lietuvos “Lite
ratūra ir menas (žr. 1972. 7. 8.) Tarybų ‘ (skaityk okupuotoji) 
praneša: Lietuvoje viešinčiais jaunesnės
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$22.00
$12.00

$3.00

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo

Kaimas tebesipriešina okupantui
Rusijos komunistų partijos pirmajam sekretoriui ir 

Sovietų Sąjungos diktatoriui Josifui Stalinui prižadėjus 
glaudžiai bendradarbiauti su Vokietijos naciais, Adolfas 
Hitleris pradėjo Antrąjį Pąsaualinį Karą. Už nepapras
tai didelę paramą ir geroką kiekį aukso, Stalinas iš Hit
lerio gavo Pabalti jos valstybes, įskaitant ir Lietuvą. So
vietų valdžia, iš bandito gavusi svetimą turtą, bando pa
grobimą pateisinti ir pagrobtas žemes sugromuluoti, bet 
jai nesiseka.

JAV, Didžioji Britanija ir visa eilė laisvų pasaulio 
valstybių prievarta pravesto Lietuvos įjungimo nepripa
žįsta. Prezidentas Niksonas su Kremliaus valdovais pa
sirašė kelias svarbias tarptautines sutartis, bet ir jis ne
pasižadėjo Maskvai tarptautinės vagystės legalizuoti 
Tuo tarpu Baltieji Rūmai nepaskelbė, ar Kremliuje vy
kusių pasitarimų metu buvo keliamas pavergtų Pabalti
jo valstybių klausimas, bet žinome, kad prezidentas Nik
sonas nepripažino ir neprižadėjo pripažinti Lietuvos 
įjungimo į Sovietų Sąjungą.

Tarptautinėje padėtyje rusai nieko nelaimėjo. Mažai 
ką jie telaimėjo ir krašto viduje. Jie valdo Lietuvą, bet 
ją valdo gryniausia okupato jėga. Gyventojų pritarimo 
rusai negavo pirmomis okupacijos dienomis, jo neturi ir 
šiandien, praėjus 30 metų nuo rusų letenos įkėlimo į Lie
tuvą, Okupantas yra izoliavęs Lietuvą nuo laisvojo pa
saulio, bet ateinančios žinios rodo, kad pavergtos Lietuvos 
gyventojai ir toliau tebesipriešina okupantui. Žinias apie 
lietuvių pasipriešinimą teikia ne nuo pasaulio atskirti 
lietuviai, bet patys okupantai.

Šiomis dienomis labai svarbų pareiškimą, .tuo reika
lu padarė Josifas Maniušis. Tai rusų komunistų partijos 
mokyklą baigęs ir visus kursus išėjęs gudas, primestas 
Lietuvos komunistams. Lietuvoje jis atsirado tiktai su 
okupacinėmis sovietų karo jėgomis. Pradžioje jis prižiū
rėjo iš Lietuvos grobiamus ir Sovietų Sąjungon vežamus 
lietuvių turtus. Per jo rankas ėjo iš lietuvių atimta duo
na, mėsa, drabužiai ir įvairiausi ūkio produktai. Jis įsis
kaitė Kremliaus pageidavimus ir pavertė juos instrukci
jomis, kurias lietuviai komunistai ir krašto gyventojai 
turėjo, pildyti. Maniušis buvo padalytas svarbiausiu Lie
tuvos kolchozinimo vadovu, o prieš porą metų jis pakeltas 
į “tarybinės” Lietuvos ministerius pirmininkus.

Apie Lietuvoje vedamą savo darbą Maniušis duoda

atskaitomybę rusų komunistų partijos centro komitetui 
Dalį savo pranešimų jis pasiunčia ir Lietuvos komunis
tams, bet patys svarbiausieji jo pranešimai daromi ru
sams. Lietuvos komunistams eina Maniušio įsakymai, o 
rusams eina pagyros apie Maniušio atliktus darbus ir 
rastus sunkumus. Šiomis dienomis Maniušis paskelbė 
Maskvoje išeinančiose Izvestijose (oficialus sovietų val
džios organas rusų kalba) raštą, kuris pavadintas “Nau
ja Lietuvos kaime”. Klausimas liečia Lietuvą ir lietu
vius. Jis, rodos, turėtų pirmiausia pasirodyti lietuvių 
spaudoje, bet jis pasirodė rusų spaudoje. Lietuvos ko
munistų partijos centro komiteto organas neįsidėjo net 
Maniušio straipsnio vertimo. Jis tik pažymėjo kad straips
nis liepos 15 d. pasirodė centrinės spaudos skiltyse ir ši
taip atpasakojo jo turinį:

“Straipsnyje drg. Maniušis dalijasi su skaityto
jais mintimis apie vieną svarbiausių Lietuvos kaimo 
problemų — vienkiemių perkėlimas į gyvenvietes. Iš 
viso vienkiemių Lietuvoje buvo apie 300,000. . Juose 
neįmanoma kiek labiau pagerinti gyventojų buities 
sąlygas. Tai rimtas stabdis, įveikiant ribas, kurios 
skiria gyvenimo sąlygas mieste ir kaime. Todėl ši 
problema, rašoma straipsnyje, “... jaudina visus, 
galima sakyti, nenueina nuo dienotvarkės partinių 
ir tarybinių organų kasdieniniuose rūpesčiuose”. 
“Respublikoje šia linkms mažai nuveikta. Autorius 
pasakoja apie naujas gyvenvietes Vilkaviškio ir Jur
barko rajonuose, apie Leonpolio tarybinio ūkio Daina
vos gyvenvietę, kurios planuotojams ir statytojams 
buvo paskirta Valstybinė premija. Iš viso respubliko
je jau daugiau kaip 20,000 vienkiemių perkelta į gy
venvietes, o iki penkmečio pabaigos numatoma per
kelti dar 30,000”. (Tiesa, 1972 m. liepos 16 d., 2 pšl.).
Rusijos komunistai pavergė Lietuvą, bet sukomunis- 

tinti krašto iki šios dienos jiems nepavyko. Komunistai 
atėmė iš ūkininkų žemę, nedavė šiaudų stogams dengti, 
atėmė galvijus žemei dirbti ir maistui pasirūpinti, bet per 
3 Ometų komunistai mažai tepasiekė. Matyti, kad iš Krem
liaus daromas nepaprastai didelis spaudimas Lietuvai “ko- 
munistinti”, jeigu Lietuvos ūkininkais kasdien rūpinasi 
ne tiktai pats Maniušis, bet “tarybinė” valdžia ir komu
nistų partijos komitetai. Per 30 metų okupantas “sukomu- 
nistiho” tiktai vieną penkioliktąją dalį vienkiemiuose gy
venusių Lietuvos ūkininkų. Šiuo penkmečiu jis tikiis “su- 
komuništinti” kitą penkioliktąją dalį, bet didelė.Lietuvos 
ūkininkų dauguma dar “riesukomuništihta”. Ūkininkai 
gyvena dideliame varge ir skurde, jie- bepajėgia apsiginti 
nuo lietaus ir nuo šalčio,. jie yra apdriskę ir basi, jų vaikai 
bėga iš kaimo, bet didelė Lietuvos ūkininkų dauguma ne
bėga. Nuo savo žemės nebėgantieji, su savo žeme susilie- 
jusieji, prie josios vargų prisitaikiusieji ūkininkai kelia 
okupantui didžiausių rūpesčių.

Nuvažiavusių Lietuvon Amerikos lietuvių okupantas 
neišleidžia į kaimus, kad Amerikos lietuviai nepamatytų, 
kaip skurdžiai gyvena buvęs ūkininkas ir kiek kasdieninių 
rūpesčių jis sukelia okupantui.

kartos JAV lietuvių literatais — vykd. komiteto pirm, pavad. Lietuvių klėtis arba svirnas 
poete Vitalija Borutaite, pro- Vladimir Petrunin. 
zininku Kaziu Almenu ir lite
ratūros kritiku Kęstučiu Keb
liu. Susitikimą surengė (oku
puotos Lietuvos!) Rašytojų są
jungos poetų sekcija. Svečius 
susitikime dalyvavusiems mū
sų poetams, literatūros kriti
kams bei žurnalistams pristatė 
“Gimtojo krašto” vyr. redakto
rius poetas Vacys Reimeris.

“Anot “L. ir ML” tai buvęs 
“įdomus susitikimas”. Kuo 
įdomus? nebent tuo, kad įvyko 
dar... beveik neatvėsus Lais
vės Alėjoj, 
rėnoj...

dar neatvėsus Va-

į Druskininkus.
L. ir Menną”:

Užsukime 
Cituojame ‘

“...Druskininkai neturi kultū
ros namų, renginiai organi
zuojami sanatorijų salėse, ku
rios negali sutalpinti ir mažos 
dalies potencialių lankytojų. 
Pati didžiausia — “Dzūkijos” 
sanatorijos — salė turį 400 vie
tų, tuo tarpu vien “Dzūkija” 
aptarnauja 700 besiįįydančių- 
jų miešto gyventojai, kiti ku
rorto svečiai lieka, kaip sako
ma, už durų. Be to nė viena 
miesto salė neturi padoresnės 
scenos, kurioje galėtų pasiro
dyti didesni muzikiniai kolek
tyvai, teatrai, žodžiu, Drus
kininkuose nėra elementariau
sių sąlygų net kultūringiems 
poilsio vakarams, jau nekal
bant apie renginius visam ku
rortui’’.

“... labai skurdi mūsų ma
terialinė bazė. Pokario metais 
Druskininkuose, išskyrus ki
no teatrą, nepastatyta nė vie
no kultūros židinio^.. Jau kal
inėjome apie kultūros namus. 
O miesto biblioteka? Joje ne 
tik skaitytojams bei darbuoto
jams nėra kur apsisukti.

Dėl šitų ir kitiį dalykų mums 
bddo akis poilsiautojai, nepa
togu ir prieš drūškininkiečius. 
Neiškentėm ir nušiūritėm į Kul
tūros rriiništęriją laišką su ųž- 
klausimu. . Atsakė, kad kultū
ros natriai ijrūškiriintiįdse šį 
penkmetį nehiis štatomf...

Dar viena atsiinintifia pasta
ba!

“M^s sūprrintariie, kad arikš- 
tose Druskininkų scenose akto
riams vaidinti — merikas įria- 
lonuirias;.. riėmegšta ii* žiūro
vai sėdėti. nejaukioje, blogai 
vedinamoje vadinamųjų kūl- 
tūroš.riamų salėje,.Tačiau kai- 
mynihio_ Gardino dramos .teat
ras, atvažiuoja kasmet po 12 — 
i.5 .kartų.. ... ■

Tatai pareiškė Druskininkų

JUOZAS BALČIŪNAS - ŠVAISTAS
Rašo JANINA NARŪNE

Taip ir buvo. Škėmų dvare būdamas, J. švais
tas sukūrė antrąją dramą “Taip Dievas davė” ir 
trečiąją — “Lenkų karalaitė”. Gaila, bet ir vėl 
buvo neramu, ir vėl reikėjo kariauti. Bet šį kartą 
reikėjo ginti savąją brangią Tėvynę nuo priešų...
SAVANORIS

Juozas Balčiūnas, viską pametęs, ėmė tuojau 
pat organizuoti vietinę miliciją Obeliuose. Nebu
vo kada gaišti, kai krašte siautė bermontininkai 
ir kiti plėšikai ir Lietuvos priešai. Nebuvo kada 
svajoti, ar ilsėtis, kai aplinkui žudė mūsų ūkinin
kus, atimdami jų turtą ir maistą. Jaunas milici
jos vadas J. Balčiūnas sušaukė apylinkės vyrus ir 
sėkmingai organizavo Rokiškio miliciją, apsau
godamas savo gimtąjį miestelį.

Tačiau jis matė, jog dabar svarbiausias užda
vinys pirmiausiai apginti Lietuvą nuo išorės prie
šų, kurie tykojo iš visų trijų pusių ir jau puolė 
mūsų kraštą. Užsidėjęs karišką uniformą, ryžo
si ir vėl eiti į frontą. Buvo siaubingos, neramios 
dienos. Daug pergyventa sunkumų, bet parody
tas nieku nepamainomas, jaunas entuziazmas ir — 1919 m. 1 lapkričio. O grįždamas argžtl, bė jb- 
pasiaukojimas! ’’ ’* "

Juozo jaunesnysis brolis Kostas, 22 metų gra
žus jaunuolis, taip pat užsidegęs savanoris, išvy
ko į frontą kariauti su bermontininkais. Jis buvo

• I Visoje Lietuvoje, abiejose Ne
muno pusėse, klėtis arba svir- 

I nas yra atskiras ūkininko sody-3:
Gal užsuksime į Vilnių. Žo- bos pastatas, kuriame laikomi 

dį tars Vilniaus miesto kultūros' grikiai, drabužiai, rakandai ir yra 
paminklų apsaugos pareigūnas 
J. Stasiulaitis:

“Šiuo metu rekonstruojama 
daugelis objektų. Baigta Jono 
bažnyčios eksterjero restaura
cija, statybininkams liko tik 
interjeras bei dekoras. Senojo 
universiteto teritorijoje turėsi
me pažangiosios minties vysty
mosi muziejų. Buvusioje Visų 
Šventų bažnyčioje — Dailės 
muziejaus filialas, kurio lan
kytojai grožėsis mūsų medžio 
skulptūromis. Sutvarkytas Ber
nardinų bažnyčios stogas (čia 
kiek ilgiau užtruko darbai, nes 
sunkiau sekėsi projektuoti ši
luminių tinklų magistrales). 
Ateityje čia bus įrengta Dailės 
instituto auklėtinių diplomi
nių kūrinių paroda. Mykolo 
bažnyčioje (Švietimo 13) įsi
kurs Architektūros muziejus, 
mažytėje Bonifratrų bažnytė
lėje (Kutuzbvo a. 1), kurią 
laikinai nuoinuojame kino mė
gėjų draugijai, po restauraci
jos darbų numatoma vargonų 
studija. Spaudoje rašė apie 
Alumnato likimą — juose įsi
kurs Liaudies meno rūmai. 
Įtraukta į projektuotojų pla
nus ir Kotrynos bažnyčia — jos 
tvarkymą paspartino pernai 
paveikslų dingimo istorija. Mu
ziejus čia įrengs baroko dailės (jau teko prasilenkti, jis iškošė 
ekspoziciją”.

“Šiuo metu kelia nerimą 
Trinitorių bažnyčios likimas. 
Menotyrininkų teigimu, joje 
įdomi Petro ir Povilo bažnyčios 
dėkbniotojo atlikta lipdyba, 
bei Misionierių bažnyčia, ku
rioje siūlome įrengti Lietuvos 
medicinos muziejų: šių objek
tų restauracijos projektai kol( 
kas nepradėti ir net nepknJo-f^

įrengtos patalpos miegoti.
Klėtis nėra vien tik lietuvių 

nuosavybė. Jų yra Latvijoje, 
Skandinavijoje, slavų šalyse, Al
pių kraštuose. Pietų Rytų Euro
poje. Lietuvių, latvių ir vaka
rinių slavų klėtys turi bendrų 
plano ir formos bruožų; skirtu
mų yra proporcijose ir puošme
nyse. Vokiečių ūkininkai iš se
no statosi- mūrinius sandėlius 
(Speicher) grūdams laikyti ar
ba supila juos namuose. Taip pat 
vokiečiai ateiviai Maž. Lietuvoje 
nestatė savo naujokynuose lie
tuviškų klėčių. Būdinga, kad vo
kiškoje literatūroje Maž. Lietu
vos klėtis vadinama lietuvišku 
vardu “die Klete”, nes jai nėra 
vokiško pavadinimo.

Dr. J. Gimbutas

MARKAS TWAIN
Dar tebebūdamas pradedantis 

rašytojas Twain sykį tiek susi
barė su vyriausiuoju redakto
rių, kad net nebesisveikindavo. 
Negana to, pradėjo net praei
dami pro viens kitą skrybėlės 
nėbepaliesti.

Sykį abudu susitiko siauroje 
purvinoje gatvelėje; kur buvo 
sunku prasilenkti neįbridus į 
balą. Redaktorius ryžosi Twai- 
nui nesitraukti iš tako ir ka'i

j * >

“Durniui niekada neužleidžiu ke
lio!

“O aš visuomet!” atsakė
Twain ir brido į balą.

PRANAŠAS MAHOMETAS

Pranašas Mahometas buvo di
dis .išminčius, kurs mokėdavo 
šveiktai išspręsti įvairius žmo
nių nesusipratimus ir ginčus.

jąmi. Kaip minėjau, ne visa
da mūsų galioje spręsti pa
minklų likimų. Norėtųsi grįžti 
prie transporto. Tai vienas 
klausimų, kuriuos turės iš
spręsti senamiesčio regeneraci
jos projektas. Užbaigus projek
tą, išaiškės visa eilė klausimų 
-— karo suniokotų vietų užsta
tymas, transporto kryptys, 
įvairių įstaigų išdėstymas, tu
ristiniai maršrutai... Dau
giausia nerimo kol kas kelia 
numatyta magistralė, kuri su
jungs Raudonosios Armijos 
prospektą su Antakalnio gat
ve. ši g atvė perkirstų sena
miestį pusiau,, tektų griauti 
pastatus tarp S. Žuko ir Liejyk
los gatvių (kas, paminklų ap
saugos darbuotojų nuomone,

Atėjo pas pranašą beduinas 
ir prašo išspręsti kaip jis turi 
gėriau padaryti — ar srivd ku
pranugarį jis turi pririšti ar 
leisti kupranugarį laisvai ir pa
sitikėti Dievu.
. Išmintingasis -atsakė: Pririšk 
ir pasitikėk ‘ Dievu.

• Kai prikala ant kojų, 
Vaikštau ant galvos.

(Bato vinis)

nebūtina, netgi tiesiant 14 m. 
pločio gatvę), transporto žie
das projektuojamas T. Vrub
levskio ir K. Požėlos gatvių su
sirinkime. Būtų pažeisti visi 
paminklų apsaugos zonos rei
kalavimai. .. ” J. Cicėnas

pulko. Kautynėse su bermontininkais smarkiai priešų, 
kovėsi. Už ryžtingumą ir drąsą buvo pristatytas 1 
pažymėjimui ir apdovanojimui. Tačiau tuo ne-nos mūsų Tėvynėje, 
teko džiaugtis. Kostas Balčiūnas pabaigė savo 
gyvenimą savižudybe...

Juozas labai skaudžiai pergyveno netikėtą bro
lio mirtį. Savo laiške jis rašė: “... kai tą brolį lai
dojau, (Ukmergėj) ir kai jo pulko orkestras gro
jo Šopeno gedulingą maršą, pirmą sykį savo gy
venime taip graudžiai, nenumaldomai verkiau 
kapuose. Aš tada buvau Zarasų komendantas, 
specialiai atvykęs į laidotuves... ”

Savanoris Juozas Balčiūnas, kaip Buvo kalbė
ta, buvo paskirtas į Zarasus, mieso ir apskrities pėrduoti savo jauniesiems kariūnams. Savo laiške 
karo komendanto pareigoms. Buvo nepaprastai 
neramūs, siaubingi Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo metai. Visur skubėjimas, nervinima
sis. Naktimis budėjimas. Visi jaudinoisi. Priešų 
buvo ne tik išorėje, bet ir viduje (lenkai ir komu
nistai). Juozas turėjo sužadėtinę, Aukštaitijoje 
gyvenančią A. Radzevičiūtę. Jis taip rašo apie 
savo vedybas:

“... turėjau pasirinkęs dailią, skaisčią, gar
bingą lietuvių dukrą, Aleksandrą Radzevičiūtę. 
Vedžiau beveik, konspiratoriškai... Be iškilmių, 
be jokio pagarsinimo. Tik tarnybos reikalais vyk
damas į Kauną, vieną parą sustojau Panevėžyje

Šitaip paskubomis, bėgd didžiai neramios die-

LEKTORIUS
1921 m. baigęs Aukštuosius kąririinktį kursus, 

Juozas švaistds biivo paskirtas Karo mokyklos 
lektorium, šešerius metus jis dėstė lietuvių kalpą, 
literatūrą ir geografiją, štai, kada jis pasireiškė, 
kaip prityręs pedagogas ir lietuvių kalbos žino
vas.

r Tose pamokose Juozas švaistas pasireiškė, ir 
Vėl kaip tikras šavąhoris, tėvynės meilę trokštąs

kio sustojimo, Panemunėlio stotyje pasiėmiau 
žmoną, kur buvo ji atvykusi ir laukė... ”

Nerūpėjo tuomet iškilmės, kada degė gaisrai 
aplinkui. Nebuvo kada vestuvių kelti, kada buvo 

kulkosvaidžių kuopos vadas septinto pėstininkų tik vienas rūpestis, kaip greičiau apsiginti nuo
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iš 1970. XII. 22 jis rašo: “... Tose pamokose kiek 
pajėgdamas stengiausi pavaizduoti kariūnams, 
kokia didinga, kilni mūsų taūtds praeitis, kiek del 
to kentėta, vargta, kiek aukų n* geriausių gyvy
bių sudėta. Stengiausi pažadinti jaunuolių taūti- 
nę sąmonę, jų dvasinį pasididžiavimą ir ryžtą rei
kalui ėsdnt garbingai aukotis”.

Eiddmas lektoriaus pareigas, J; švaistas atlie
kamu nūo dirbo laiku vėl kimba į nidkslą. 1924 m. 
jis ėmė lankyti universitetą, studijuodamas Hu- 
itianitariniuš mokslus; pagrindas — literatūra ir

Beštudijilbdamas jis parašė, tur būt, geriau
sią savo apysaką “šilkinė suknelė”, kuri buvo iš
leista 1927 m. Tais pat metais buvo išleista jo ant
roji knyga “Naujan gyveniman”, o 1930 rti.. pasi
rodė jo parašyta monografija “A. Jucevičiaus 
asmuo”.

Po karo mokyklos rašytojas ėjo įvairias atsa-

komingas pareigas, vis surištas su švietimu ir 
kultūriniais reikalais. Jis buvo “Kario” redakto
rium. Jis prisimena:

KARIO REDAKTORIUS
“Menkas, prastutis tas “Karys”, be viršelio; 

be iliiištracijų. Paprastos informacijos, heįdb- 
mūs ir mažai, suprantami kareiviams karo takti
kos straipsneliai. Tiražas — 4.000 — 2.000 ir tik 
kariams. Per šešerius metus padariau, turtingą, 
savaitinį žurnalą. Domėjosi ne tik kariai, bet ir 
civiliai, ypačiai jaunimas. Ir tiražas jau 20,000”.

Toliau karinio rengimo ir propagandos dalies 
vedėjas. Čia jau teko plačiai šviesti ir auklėti visą 
kariuomenę. Reikėjo išaiškinti kiekvienam ka
reiviui kas yra jo plačioji tėvynė? Kad tai nėra jo 
kaimas, ar valsčius, ar parapija...

Ta proga J. švaistas savo laiške toliau sako:
“Mūsų kariuomenė jauna dar. Daug amžių 

praėjo nuo senosios kariuomenės, pamiršti jos 
įpročiai ir būdas. Taigi 1920 - 22 m. neturėjonie 
nei savo tradicijų, nei savo kariškos muzikos, nfei 
dainų, nei jokių vadovėlių. Juk iš pradžių net 
13% ateidavo beraščiai. Visko reikėjo. Reikėjo 
švietimo, auklėjimo, reikėjo ir pramogų. O be to 
dar buvo būtinos bibliotekos, vaidinimai, kilio 
teatrai ir 1.1.

Dar J. švaistas redagavo “Lietuvių Archyvą” 
ir “Kardą”, ir plačiai reiškėsi mūsų periodinėje 
špaiiddje, kaip g&buš žurnalistas “Lietuvos ži
niose” ir kt 1939 m. rašytojas išleido į įidšaulį 
įvairių apysakaičių rinkinį “Meilės Vdrdū”.

(Bis daugiau)



I

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ ■‘*0511* 

IR GERKL1S LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS

2858 W. 63rd STREET
Ofiso talef.: Fgospect 5-3229
Raxid. tolėfu WAlbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
nuo 7 iki 9 vai. rak. Treč. uždaryta.

AN FRANCISCO, CALIF
Amerikos Lietuvių klubas,

Kėdainių miestas sulaukė 600

Rerz. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepiąs skambinti 3744012

Telef^ PRospect 8-1717

DR. S. BIEŽ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET

tiktai antradieniais ir penktadieniais.
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 6954533 

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. 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir sestad. tiktai susitarus.

San Francisko ir apylinkės 
Amerikos Lietuvių Klubas rim
tai rengiasi šių metų prezidenti
niams rinkimams, šių metų lie
pos 14 d. įvyko sėkmingas klu
bo susirinkimas daktaro Monsta- 
vičiaus namuose San Franciske. 
San Francisko Valstybinio Uni
versiteto lektorius <Mr. Gene Kot- 
zian Jr. buvo svečias kalbėtojas. 
Kotzian paaiškino kaip saugiai 
išlaikyti ekonominį pastovumą 
ir kaip svarbu yra paskirti ati
tinkamą kandidatą besiartinan
čiuose prezidentiniuose rinki
muose.

Vytautas Šliūpas, Lietuvių vi
cepirmininkas Kalifornijos Tau
tybių Organizacijoje, pasakojo 
sa vo įspūdžius Lietuvoje, kur 
jis ir žmona nesenai lankėsi. Su
sirinkimo dalyviai matė projek
tuotus paveikslus apie dabartinį 
Kauną, Vilnių, apie Maskvą ir 
Bulgariją kur Šliūpas matėsi su 
tenai dirbančiais inžinieriais iš 
dabartinės Lietuvos.

Ponia B. Kellog, Lietuvių Res
publikonų Klubo Pirmininkas iš 
San Carlos, padarė pranešimą 
apie Mrs. Richard ^Jixon atida
rymą Ketvirtos Lietuvių Pasau
lio šokių šventės Chicagoje. Po
nia B. Kellog šokių šventėje bu
vo svečias, šokių šventės ati-

Kėdainių vardas paminėtas 1372 
metais. Vietoje, kur Nevėžis su
silieja su Smilga ir Dotnuvėle, 
istoriniais Lietuvos valstybės lai
kais įsikūrė miestas. Jam tarp
ti ir didėti padėjo toji aplinky
bė, kad jis buvo kaip tik prie 
didelio kelio, jungiančio Vilnių 
ir Kauną. Aplamai Kėdainių po
zicija labai dėkinga. Kėdainiai 
yra Lietuvos lygumos maždaug 
viduryje, aplink ten derlingas 
žemes ir puikias gamtos sąlygas. 
Todėl į Kėdainius tiesė ranką 
Lietuvos didžiūnai, o vėliau ir 
rusų caro satrapai, kaip Totlebe- 
nas. Juk ir garsiojo caro minis- 
terio pirmininko Stolypino dva
ras yra kaip tik ties Kėdainiais, 
Kalnaberžyje. Kėdainiai suvai
dino išimtinai didelį vaidmenį re
formacijos Lietuvoje įsigalėji
mo laikotarpiu. Dabartiniu me
tu sovietinės statistikos duo
menimis, Kėdainiuose gyvena 
net 22,000 žmonių. Kadangi Kė
dainiuose įsteigta nemaža pra
monės įmonių, tai ten atsirado 
ir nemažas skaičius rusų, o taip

Rez.: GI 8-0873

OR. W. EISIN -EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. K**ae Ąye., WA 5-2670

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

DR. NINA KRAUCEL- 
KR1AUCEU0NAJTE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ.

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

4714225.
Valandos pagal susitarimą.

•flee tel.: HI 4-1811 arba RE 7-9709 
Rezidencijos: PR 6-98017 -v--;-. C-r !

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71»t STREET

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

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMRTRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2$18 W. Tirt St. — Tol? 737-5149
Tikrina akis, pritaiko akinius ir

- "contact lenses” ‘
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

GRADINSKAS
NAMAMS ’

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

LIETUVI, EIK PAS LIETUVJ1

' P BR K KAUSTYMAI

MOVING
? Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA • “
R. š 1 R t N A S

2047 W. 67th PL WAIbrook 54068

darymo progą Mrs. Nixon pa
gerbti Valdas Adamkus ir Juzė 
Daužvardienė, Lietuvos general, 
konsulė Chicagoje, suruošė pri
ėmimą, kuriame ponia Kellog 
taip pat dalyvavo.

Amerikos Lietuvoių Respubli
konų Klubas yra įsijungęs į Ka
lifornijos Tautinių Respubliko
nų Tarybą ir taip pat dalyvauja 
Tautybių Grupavime (Nationa
lities) Washihgtone.

San Francisco Lietuvių Klu
bo valdybą sudaro: Bernice B. 
Kellog — pirmininkė, Dr. Algis 
Monstavičius — vicepirminin

kas. Vytautas Saliamonas —■ se
kretorius ir Vanda Šliūpas — 
iždininkė.

MOVING
Apdraustas per kraustymas 

iš {vairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: FRontier 6-1882

COOLIDGE IŠKALBA
Jungtinių Valstybių preziden

tas K. Coolidge buvo pagarsė
jęs kaip mažiausiai kalbantis 
žmogus. Per vieną priėmimą, 
namų šeimininkė priėjusi ir sal
džiausiai šypsodamasi prašneko: 
“Ppne prezidente, aš padariau 
lažybas, kad aš iš tamstos iš
gausiu mažų mažiausiai tris žo
džius!”

bentų į ten veikiančius fabrikus.
Iš Kėdainių istorijos

Hermanas Vertbergietis savo 
kronikos užrašuose pirmą kar
tą pažymėjo Kėdainių vardą 
1372 metais. Suprantama, kad 
Kėdainiai jau buvo gyvi prieš 
tai, bet tasai faktas laikomas 
istorikų priimta data Kėdainių 
miesto atsiradimui pažymėti... 
Nevėžis tuo metu buvo vande
ninga upė ir Kėdainiuose buvo 
uostas, kur sustodavo prekybi
ninkų valtys. Kėdainių turga
vietė buvo plati ir anais istori
niais laikais jau garsi. Aplink 
turgavietę prekybininkai, ir ama
tininkai statėsi nedidelius na
mus, kur patys gyveno ir laiky
davo savo krautuves bei dirbtu
ves. Žemaitijos seniūnas Jonas 
Kiška, kurs buvo Kėdainių dva
ro ir didelių žemės plotų savinin- 
kas, 1590 mietais gavo iš ka
raliaus Žygimanto Trečiojo Kė
dainiams Magdeburgo teises ir 
herbą. Tada miestas įgijo savi
valdą ir turėjo savo rotušę, ku
rioje veikė miesto valdyba, o kar
tu ir teismas. Kėdainių miestui 
buvo leista tris kartus į metus 
skelbti didžiąsias muges, į ku
rias suvažiuodavo net iš tolimų 
miestų pirkliai. Kėdainius valdė 
burmistras, jo patarėjai, šuoli
ninkai ir dešimtininkai.

Kėdainių turgaus aikštėje tū
las Tomas šaf neris buvo pasista
tęs dviejų aukštų namus, juose 
buvo prekybos įmonės ir smuk
lė. Bet Kristupas ’ Radvila tuos 
namus už 500 auksinų nupirko 
ir įsteigė ten mokyklą, čia veikė 
reformatų mokykla ir telkėsi 
anų laikų veiklūs reformatų dar
buotojai, labai daug gero pada
rę vietos žmonių švietimo srity
je. Kėdainiuose buvo išmokslin
ta ir paleista į Lietuvos miestus 
įr miestelius daug reformatų 
kunigų.

Jonušas Radvila pasirūpino 
Kėdainių miesto rotušės staty
ba. Norėdamas gauti šiai staty
bai lėšų, jis išleido įsakymą, ku
riame buvo patvirtinti Kėdainių 
valdybos arba^magistrato mokes
čiai midui ir degtinei.

Jau 1654 metais Kėdainių ro
tušė buvo pastatyta, o jos me
diniame bokšte buvo įtaisytas 
taikrodis, kuris skambiais dū
žiais pranešdavo kėdainiečiams 
valandas. Rotušės pastatė veikė 
krautuvės, kurias laikė škotai, 
o vaistininkas Tomas čenčeris 
ten įsteigė vaistinę: Kėdainių 
rotušės požeminiuose kamba
riuose buvo kalėjimas, ir bude
lis, kurį 1680 metais Kėdainiai 
paskolino net Vilniui, ir už va
gies nugalabijimą gaudavo 30 
auksinių.

Kėdainių gyvenimas ne visa
da būdavo ramus. Labiausia Kė
dainių miesto gyventojai nuken
tėdavo, kai prasidėdavo karai. 
1655—1667 metais labiausiai bu
vo vargingi kėdainiečiams, nes 
per jų miestą žygiavo rusų ir 
švedų kariuomenės pulkai ir vie
ni ir kiti negailestingai plėšė ir 
skriaudė šio miesto gyventojus. 
Taip pat Kėdainiai neišvengė ir 
kitos anų laikų nelaimės — daž
nų gaisrų, kurie sunaikindavo 
miestiečių turtus.

Kėdainiai, atėjus rusų valdy
mo laikams, pradėjo nykti. Ir iš 
gyvo ir judraus prekybos cent
ro, o taip pat vieno žymiausių 
Lietuvos reformatų žydinio il
gainiui liko tik skurstantis gilios 
provincijos miestelis. “N. L.”

Be sarę 
to drown 
all fires. .

08. LEONAS SEIBUTK 
INKSTU. PtSLėŠ IR 

PROSTATOS CRllCURGlJA ?654' WM5T 68rd STREET
VaL: antrad. nuo 1—4 po “pietų, 

ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak.
Of i m telef.: 776-2880 

Naujas rax. telef.: 448-5545

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS'

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

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

CHICAGO, ILL. 60629
: ' - ---------------- 'J

“Ponia pralošei”, atsakė Coo
lidge.

DAINA APIE SAKALĖLĮ
Atskrend sakalėlis per žalią girelę, 
Atmušė sparnelius Į sausą eglelę. 
Pažiūrėk, mergele, į sausą eglelę. 
Kai pradės žaliuoti, tai tu būsi mano. 
Sausoji eglelė žaliuoti pradėjo.
Kur gi tas bernelis, kurs mane mylėjo? 
Ar už jūrių marių, ar už vandenėlio, 
Ar kitas mergeles mylėti pradėjo? 
Nei už jūrių marių, nei už vandenėlio. 
Tik kitas mergelės mylėti pradėjo.

(Daina, kurią Kauno aerodrome dai
navo minia naktį laukdama lakūnų 
Dariaus ir Girėno).

u*

D*. Č. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS- 
Bendra praktika ir chirurgija 

bflsas 2750 Wast 71 st St/ 
: Tel.: 9254E96

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 54099

DR. VYT. TAURAS 
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Msadra praktika, spac MOTERŲ lt»o< 
Ofisas: 2662 WEST 59th STREET 

------ Tal.fPR 1 -1223 T“'
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Seštadie- 
siaia 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

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

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

Dėl

p. sukis, o. r.
•«THOPBOA$-PROTKISTA5

Aparatai - Protezai. Med. Ban 
dalai. SpecIaD gegalb* ha|eąap

Vai: 9—4 ir 6—8 Šeštadieniais »— i.
IKSO Watt 63rd St., Chicago, III. 60629 

f ’’Telef.: PRoepect 6-5084

KNYGOS VAIKAMS IR .JAI NIMIJI
— Sek pasaką, mamyte. 
Apis' semia raikūk,'" ' 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus.

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

trykštavimal. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie- 
.iems bei jaunimui:

1. N. Butkienė. VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKES, 34 psL su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai iliua- 
-ruotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 doL ' ■

2. Vanda Frankionė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
našiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psi., gra
ms leidinys. SI,50.

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

4. Stasė Vanagaitė - Petersoniene, LAUME DAUME. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 doL

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl, $1,00.
6. 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. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakot 
saikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psL leidinys. S3.00.

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

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

N A U J Į JB N O S,

1738 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608.

ELIZABETH VAITKUS, 
Mergautinė MUKS 

našlę mirusio Anton, pirmas vyras Kvedaras.
Mirė 1972 m. liepos 22 d., 11:30 vaL ryto, sulaukusi 67 metų amž. 
Gimusi Rygoj, Latvijoj.

Paliko nuliūdę: duktė Welta Krist (Kriščiūnas), anūkė Pamela 
ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

* Kūnas pašarvotas Mažeikos • Evans koplyčioje, 6845 So. Western Av. 
Trečiadienį, liepos 26 dieną 10 vai. ryto bus lydima iš koplyčios i 

Lietuvių Tautines kapines. — * ----- r
Visi a. a. Elizabeth Vaitkus giminės draugai ir pažistami nuo

širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa- 
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: duktė, anūkė ir kiti giminės ir draugai.
Laidotuvių direktoriai Mažeika-Evans, tel. RE 7-8600.

JOHN A. RAUDIS
Gyv. 516 West 125 Place, West Pullman

Anksčiau gyveno Brighton Parke

Mirė 1972 m. liepos mėn. 21 dieną. 5:15 vai. popiet, sulaukęs 88 
metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Tauragės apskr., Lakavęs parapijoj.

Amerikoje išgyveno 63 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Mary Druktenis, jos vyras Stanley, marti 

Stella Raudis, 2 anūkės — Maryan Mckay ir Leona Revers. jos vyras 
Larry, 6 proanūkai. ir kiti giminės, draugai bei pažįstami "■

Velionis buvo mirusios Mary vyras ir mirusio Anthony Raudis 
tėvas.

Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4330 So. California Ave.
Antradienį, liepos 25 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 

į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. John A Raudis giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti šiose laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa- 
tarnaviųią ir atsisveikinimą. , ' , '

Nuliūdę lieka:
Duktė ir giminės.

Laidotuvių Direktoriai Dovydas F. Gaidas ir Geraldas F Daimid. 
TeL LA “3-0440. 4 ’* ’ * * '

j

I

GILES VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GtLINYČIA 

2443 WEST 63ro STREET 
Telefonai; PR >4333 Ir PR 84834

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandos

pid papuošimui ir Betoninės 
Vapoms gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5*4-1221

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI ■NAUJIENAS1

Telef.: TOwnhall 3-2108-3

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

3533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-4

TĖVAS IR SUNŪS

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

LAipOTUViy piREKTORiAb

DOVYDAS F. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS ĄIRrCpNDĮnONED KOPLYČIOS

NARUI

Chicagos
Lietuvių

Direktorių
Associacijos

TURIME 
KOPLYČ’Ąf 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

AMBULANCE 
PATARNĄVt 
MAS" DI8NA 

IR NAKTĮ

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUĄNICA AVENUE. Phone: Y Arus 7-3401

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

PETRAS BIELIŪNAS
434S So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUD JUN AS
3319 So. LITUAN1CA AVE. Tel.: YAras 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Ards 7-1911

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖŠ naujienose
S — HAUJtCHOS, eUlCAOO S. ILJ------MONDAT, JOLT 24,1973 —



Laiškas iš Londono

LENKUOS DIPLOMATAI
ŠNIPINĖJA SOVIETAMS

3 miegami,

KARŠČIAI EUROPOJE

žmonėms patarta laikytis pavė
syje ir tėvai perspėti nepalikti 
mažų vaikų saulėje pastatytuo
se automobiliuose.

4 APARTMENTS
2419 WEST 63RD STREET

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Mamų Statyba ir Remontas

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

Call: Frank Zapolis 
320871 W. 95th St.

GA 0654

Su Australijos lietuviais 
atsisveiki- 

akarienė yra

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, HL 60632. Tel. YA 7-5988

NAUJIENOS, CHICAGO «, ILL. — MONDAY, JULY 24, 1072

Prancūzijoje karščiai karts 
nuo karto pertraukiami audrų 
su perkūnija ir liūtimis. Nuo žai
bų žuvo trys žmonės.

— Audronė Rimkuvienė ii 
Marquette Parko apylinkės ga
vo Presser fondo stipendiją tęs. 
ti studijas Rooseveltu-to Muzi 
kos mokykloje. Ji yra sopra^ 
nas dainavimo klasėje.

— K. Klupšas, Clayton, Viet., 
Australija, išėjo pensijon. Pra
tęsdamas Naujienų prenume
ratą siunčia gerus linkėjimus 
visiems bendradarbiams, ku
rių dėka laikraštis yra Įdomus 
net pavėluotai dėl didelio nuo
tolio ji gaunant

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

— Jūratė Izokaitytė, 2615 — 
Ridge Rd., Berkeley, Calif, at
stovauja Liet. Jaunimo Infor
macijos centrą San Francisco 
mieste ir apylinkėse.

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

P. Bulaitis į Angliją atvyko 
apie 1911 m. ir visą laiką daly
vauja bažnytiniame chore. Tai 
ta garbinga proga ir choristai 
susirinko pagiedoti ir pagerbti 
ilgametį giesmininką. Iškilmė
se dalyvavo ir Westminsterio vy
skupijos tarybos atstovas, kuris 
oficialiai įteikė P. Bulaičiui Vy
čio Ordinu apdovanojimo doku
mentą. Jame be kita ko yra Įra
šyta, kad šv. Tėvas Paulius VI, 
Įvertindamas Petro Bulaičio 
darbus katalikų Bažnyčiai ir sa
vo tautai, pakėlė Petrą Bulaitį 
į Equitem commendatorem or
dinis santi silvestro Papae. Do
kumentas surašytas 1972 m. ge
gužės 30 d. ir ji pasirašė kar
dinolas Villot.

Po bažnytinių pamaldų visi 
vyko į Sporto ir Socialinio klu
bo salę, kurioje prasidėjo pramo
ginė dalis. Visoki užkandžiai ir 
stiprūs gėrimai buvo duodami 
veltui. Kas ką norėjo valgė ir 
gėrė. Visose iškilmėse dalyvavo 
Lietuvos atstovas V. Balickas su 
ponia, kviesti žymesni veikėjai, 
organizacijų atstovai ir gausi 
Bulaičių šeima. Buvo atvykęs iš 
Amerikos artimas' sukaktuvi
ninkų giminaitis Juozas Bulevi- 
čius, kuris padėjo pravesti su-

— Dana M. Vasiukevičiūtė iš 
Kelly Parko apylinkės baigė 
Chicago State universitetą ba
kalauro laipsniu.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

FOR SALE BY OWNER 3 bedroom 
brick, 1% bath, kitchen with dining 
area, full basement partly finished. 
Built-in oven & range. 2 car garage. 

Midway vicinity. 
Phone LU 2-0094 after 2 P. M.

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. f.
4124 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL TEL. VI 7-9W

Kodėl lenkams teko ta “gar
bė” perimti iš čekoslovakų So
vietams šnipinėjimo pareigas? 
Floyd aiškina tuo, kad 1968 me
tais okupavus Čekoslovakiją, 
daugelis čekų sovietams šnipinė- 
jusių “diplomatų” pasirinko 
laisvę ir perėjo į Vakarų vals
tybių pusę.

LOOP RESTAURANT
CAPACITY 350.

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

973-4770
Mr. STARK

— Judi Yocius iš Chicagos 
pietvakarių priimta Į Rosary 
kolegijos garbės studentų drau
giją.

GENERAL OFFICE
LINCOLNWOOD 

Variety of interesting duties, typing, 
Must be higschool graduate. 

Liberal company benefits. 
Call Mr. POBLOCKI, 675-5050.

BURROUGHS CORP. 
6865 LINCOLN AVE. 

An equal opportunity employer

M. A.ŠIMKUS
Real Estate, Notary Public 

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

kitoki blankai.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - 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 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

National brand of ladies intimate ap
parel manufacturer needs Person to 
fill job as secretary for Vice President 
of Sales. If you like to meet and talk 
to people and if detail work is no pro
blem come up to see us on the 5th 
floor across from the Chicago and 

North Western downtown station.
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

BRIDGEPORT© APYLINKĖJE 
IŠNUOMOJAMI

2 kambariai 2-me aukšte iš priekio 
pensininkams arba dirbantiems vy

rams. Galima naudoti virtuvę. 
Skambinti po 5:30 vai. vak iki 

9:00 vai. vak.
TEL. 3264154 . '

į gausių sveikini- 
prašau Įpinti ir 
dienraščio gėlių 
linkėjimais: Lai 
laimina kiekvieną

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių R«ikia

— Sen. Frank D. Savickas 
(D. — 27) Įteikė nuorašus ap
klausinėjimo dėl pigiųjų butų 
statybos pietvakarių apylin
kėse Chicago Housing Autho
rity vadovybei.

gą tvarkė vyriausioji sukaktuvi
ninkų duktė Rozalija Černienė. 
Skanius užkandžius paruošė Ju
rų šeima, kuriai talkininkavo šv. 
Onos Moterų Draukija. Po Įžan
ginių susipažinimų prasidėjo 
sveikinimai ir linkėjimai, žo
džiu sveikino Lietuvos atstovas 
V. Balickas, kunigai, žymesnieji 
svečiai ir organizacijų atstovai, 
o raštu tiek buvo gauta sveiki
nimų iš visų pasaulio kraštų, 
kad juos čia n eįmanoma nė su
minėti, nė suskaičiuoti. Taip 
pat sukaktuvininkai buvo gau
siai apdovanoti Įvairiomis ver
tingomis dovanomis ir puokštė
mis gėlių. Nes Bulaičių šeimą 
pažįsta ne tik Londonas, bet ir 
visos Anglijos ir dalinai užjūrio 
lietuviai, ir atsidėkodami už nu
veiktus jų darbus, juos visi my
li ir gerbia.

Dar tenka priminti, kad Bulai
čiai užaugino ir išmokslino 11 
vaikų. Ir šiandien jie visi turi 
geras tarnybas ar pelningus dar
bus. Pats P. Bulaitis verčiasi 
siuvėjo amatu, kurį išmoko dar 
Lietuvoje, šiandien Londone 
turi dvi drabužių siuvyklas ir 
medžiagų krautuves. Kai suau
go vaikai, ir vėl pradėjo didėti 
Bulaičių šeima. Prisidėjo žen
tai, marčios, atsirado ir anūkai. 
Ir taip išaugo gražus lietuviškas 
atžalynas. Su maža išimtimi, 
beveik visi gyvena tame pačiame 
Londono mieste. Kiekvienu me
tu visi dažnai susitinka ir rei
kalui esant gali lengvai susirink
ti. Tikrai yra laiminga šeima.

P. Bulaitis šalia kitų gausiai 
nuveiktų darbų, dar yra ilgame
tis spaudos bendradarbis. Spau
dos darbą pradėjo Lietuvoje dar 
prieš Pirmąjį pasaulini karą. At
vykęs Į Angliją bendradarbiavo 
vietos, nepriklausomos Lietuvos 
ir užjūrio lietuvių spaudoje. Tai

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

darbus ir t. t.
SKAMBINTI:

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

12 years old. 
Off street parking. 
For sale by owner.

Vidugiris, kuris su suvažiavi
mui ruošti komiteto pirminin
ku inž. S. Bačkaičiu ir to ko
miteto nariais apsvarstė suva
žiavimo programą. Programa 
numatyta Įvairi. Ji bus Įdomi 
ne tik inžinieriams, bet ir vi
suomenei. (Pr-)

— Herminija Jakubauskienė 
ir Marija Paskevičienė iš'Mar- 
quette Parko apylinkės gavo 
Amerikos pilietybę.

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.

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

sportininkais viešas 
nimo pobūvis 
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.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, HI. 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

SEWING MACHINE 
OPERATORS 

PART TIME 
Evening — 2nd Shift 

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

478-0633

A. & L. INSURANCE & REALTY 

A. LAURAITIS 
INCOME TAX 

4645 $0. ASHLAND AVE. 
LA 34775 

(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automob Ilty draudimai.

— Vytautas Laucius iš Brigh
ton Parko apylinkės yra III. uni
versiteto Circle campus garbės 
studentu sąrašuose. Paskutini se 
mestrą juose buvo, mažiau kaip 
4% visų studentų.

— Dr. Rožė Šomkaitė, gyv. 
New Yorko valstijoje, dalyva
vo tarptautinėje chemikų kon
ferencijoje (Helsinkio mieste, 
Suomijoje.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Londonas (DP). — Daily Te
legraph bendradarbis David 
Floyd iš “aukščiausio laipsnio iš 
Lenkijos pabėgusio pareigūno” 
gautomis informacijomis rašo, 
kad iki šiol Sovietų Sąjungai 
šnipinėjusių Čekoslovakijos at
stovybių personalo tas pareigas 
perėmė “Liaudies Lenkijos” at
stovybių tarnautojai.

Dabar sovietų-lenkų šnipinėji
mo centras Vakarų Europai bū
siąs Paryžiuje. “Liaudies Len
kų Respublikos” ambasadorium 
naujausiai -paskirtas Emil Woj- 
taszek, ligi šiol buvęs aukšto 
rango šnipas. Jis kurį laiką bu
vo lenkų kariuomenės vyriausiu 
politruku brigados generolo laip
snyje.

Lenkų ambasadoje Paryžiuje 
šiuo metu veikia 19 asmenų, tu
rinčių pilną diplomatų statusą; 
1965 metais tokių buvo 15. Ta
čiau Čekoslovakijos ambasada 
iki šiol tebeturi net 22 diploma-

— Stud. Gintautas Taoras, 
322 McCully St., Pittsburgh, Pa. 
19120, atstovauja Liet. Jaunimo 
Info centrą, Po Box 8992, Bos
ton, Mass. 02114. Jis yra veik
lus lietuviškose organizacijose. 
Dalyvavo Jaunimo Kongi-ese.

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBŽS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tai.: REpublIc 7-1 Ml

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 Sūdy
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. 
$21,900.

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

Dvi Kent universiteto, Ohio, studentės sukūrė kolekciją ateities pa- 
puošaly, kurie pavadinti "200T". . Studentė Christine Johnson de
monstruoja vieną papuošalą, kairėje, kuris slepia savyje nedidelę de
guonies atsargą ir kaukę. Užterštame ore bus galima tuo deguonimi 

atsigaivinti.

TERRA
Bnng«nyb6«, Laikrodžiai, Dovanot 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

Žiniomis iš Londono, keistas 
šios vasaros oras atnešė karš
tas dienas iki paties Arktikos 
Rato ir daug bėdų Anglijos sa
loms. Islandijoje nepaprastai 
daug lietaus, Anglijoje tvanai, 
o Europos kontinente karščiai.

Dar šiauriau už Arktikos Ra
to, kur vasaros metu saulė ne- 
benusileidžia,, termometras lai
kosi virš 90 laipsnių. Dėl kaitrų 
Norvegijos šiaurėje miškuose 
siaučia gaisrai. Vakarų Vokie
tijoje nuo karščio mirė 4 žmonės, 
o Miunchene 120 žmonių nuo 
karščių apsirgę nugabenti į li
gonines.

Danijoje senesnio amžiaus

Mielas Petrai, ta garbinga gyve
nimo proga, 
mų vainiką 
“Naujienų” 
puokštę su 
Aukščiausias 
jūsų žingsnį ir darbą.

V. Vytenietis

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

PRpspect 8-2233

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-čia ir Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus namas.

MŪRINIS BUNGALOW 5 kamba- 
Centralinis oro 
Dideli kamba- 
64-ta ir Sacra-

— Jonas Bielkevičius, 276 
Court St., Brockton, Mass. 02402 
atstovauja Lietuvių Jaunimo 
Informacijos Centrą ir žurna
lą “Lietuviu Jaunimas”.

— ALIAS —PLTAS vienuolik 
tam suvažiavimui, kuris ivvks 
spalių mėn. 7 — 9 dienomis 
Washingtone D. C. jau ruošia
masi. Liepos 10 d. iš Kaliforni
jos i Washingtoną buvo atvy
kęs ' ALIAS — PLIAS centro 
valdybos pirmininkas inž. V.

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

AL BELEAKUS. TEL. 238-8656

rių — 2 miegami, 
šildymas. Garažas, 
riai, naujai išdažyti, 
mento. — 24,500.

5 KAMBARIŲ — _ .
metų. Labai gražiai įrengtas skie
pas.' Garažas. Gražiai, aptvertas ir 
apsodintas. Namas kaip pasaka. 69-ta 
ir Bell. S25,500.

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

• TEL. 436-7878

Jack Palance ir Charles Bronsorų Pennsylvanijos lietuvių 
angliakasiu sūnūs, iškilo į televizijos jr kino teatry filmų 
žvaigždes. Jaunystėje abu, kartu su savo tėvais, taip pat 
dirbo anglių kasyklose. Gyvenime ir filmų scenose jia yra 
tvirto ir teisingo charakterio asmenybės. J, Palance ir C. 
Bronson, kaimynai gimimu ir broliai savo lietuviška kil

me, susitiko Italijoje gamintose kaubojų filmose.

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet
te Parke. $21,900.

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder- 
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. $67,500.

4 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 $27,900.

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

s Tel.: 471-0321

— Dainavos jaunimo stovyk
los rėmėjų metinis suvažiavi
mas Įvyks liepos 29 d., šeštadie
nį, 5 vai. p. p. Dainavos stovyk
lavietėje, Manchester, Mich. 
Visi rėmėjai kviečiami suva
žiavime dalyvauti,. Kvietimai 
ir apyskaitos yra išsiuntinėta. 
Jų negavusieji arba pakeitu- 
sieji pereitų kelerių metų bė
gyje savo adresus prašomi apie 
tai pranešti Broniui Polikai- 
čiui 7218 So. Fairfield, Chica
go. Ill. 60629. tel. (312) 434-5719

' (Pr.)

SKAITYK PATS IR PARAGING
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

Liepos 15 d. Londone gyve- kaktuvines iškilmes. Pokylio ei 
nantieji žymūs visuomenininkai 
Petras ir Ona Bulaičiai minėjo 
savo vedybinio gyvenimo 50 
metų sukaktį, šeimos šventė bu
vo pradėta pamaldomis Londo
no lietuvių bažnyčioje. Jas at
našavo, pamokslą pasakė ir ve
dybinę sukaktį palaimino jų sū
nus prel. J. V. Bulaitis. Prelatui 
asistavo du lietuviai kunigai: 
A. K. Matulaitis ir S. Matulis. 
Vargonais grojo jų žentas J. Čer- 
nis, giesmes giedojo Londono 
bažnytinis choras ir bažnyčioje 
patarnavo sukaktuvininku anū-

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardawimui

— Ronald Gregg, , Charles 
Macke - Mačiukas ir Bruno 
Gramont išrinkti Į Liet. Preky
bos Bumų Golfo dienos rengėjų 
komitetą. Golfo diena Įvyks 
rugpjūčio 16 d. Silver Lake 
Country klube.

HEATING CONTRACTOR 
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
persta tau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-čonditioning, van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

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

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIU 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 čekį arba Money 
I Orderį r

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasivsti:

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