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SAIGONAS. — Po šešių mėnesių bandymų įvesti P. Vietna- i* 
me efektyvią paliaubų priežiūrą, namo išvyko Kanados delegaci- J 
jos vadas Michel Gauvin. Jis atsisveikino spaudos konferencijoje. 7 
pareikšdamas, kad visi 240 kanadiečių delegacijos nariai bus P. ? 
Vietname tik iki liepos mėn. pabaigos. Jis pasakė, kad komunistai Š 
sudarė tokias sąlygas, kuriose neįmanoma veikti, prižiūrint karo I 
paliaubų susitarimą. Kanada bandė būti objektyvi, tačiau komu- £ 
nistai padarė iš Kanados delegacijos tarptautinėje komisijoje lyg 
Saigono gynėją. To Kanada negali pakęsti ir geriau pasitraukia, g

Kanada nenorėjo pakenkti sa
vo užsitarnautam nešališko tai
kos prižiūrėtojo vardui. Kanada 
neatvyko į Vietnamą ginti vienos 
kurios pusės. Intencija buvo 
objektyviai stebėti ir teisingai 
prižiūrėti paliaubų susitarimo 
vykdymą, pareiškė Michel Gau
vin.

IŠ VISO PASAULIO

ČIKAGA ŠIANDIEN MINI KOMUNIZMO 
PAVERGTAS PASAULIO TAUTAS
ČIKAGA. — šiandien, liepos 21 d. įvyksta jau 15-tas Paverg

tąją Tautų minėjimas Čikagoje. Civic Center aikštėje bus už
degta “Laisvės Liepsna”. .Ją neš Pavergtųjų Tautų komiteto 
pakviestas Charles Adkins, buvęs Olimpiados boksininkas, Helsin
kio Olimpiadoje laimėjęs aukso medalį. Vėliau įvyks tautybių ir

Kanada pirmoji suorganizavo
P. Vietname ryšių ir susisieki
mo sistemą ir daug savaičių sa-
vo maistu ir alumi vaišino ki
tas delegacijas, nemokėjusias 
susiorganizuoti. Kanada anksti, 
buvo pasirengusi siųsti stebė
tojų komandas į kovos lauką, ta
čiau visos pastangos atsimušė 
į komunistų nenorą laikytis su
sitarimo sąlygų. Gauvin pareiš
kė, kad Lenkija ir Vengrija nuo 
pirmos dienos nenorėjo, pripa
žinti Viet Congo ar šiaurės Viet-
namo paliaubų laužymo. Vietna
mo komunistai iš viso stengėsi 
nebendrauti su priežiūros ko
misija. ±

Gauvinas pasakė, kad. dviejų 
kanadiečių karininkų pagrobi
mas buvo paskutinis lašas nusi
vylimo taurėje. Tokie dalykai 
negalėtų įvykti civilizuotame 
krašte, pasakė kanadietis. Ko
munistų daliniai puasielgė “pri
mityviai. Taika Vietname ga
lės būti įgyvendinta, jei Mask
va ir Pekinas paspaus š. Vietna
mo komunistų valdžia, pareiškė 
Kanados delegacijos vadas, iš
vykdamas iš Vietnamo.

Pagavo heroino 
prekybos vadą

BANGKOKAS. — Tailandijo- 
je policija sugavo garsų kinų 
kilmės avantiūristą Lo Hsing 
Han, kuris laikomas visos heroi
no prekybos Pietryčių Azijoje 
vadu. Jis paprastai gyvendavo 
ir veikdavo Burmoje, tačiau Bur
iuos kariuomenė jo gaujas iš
stūmė į Tailandiją. Kartu su 
Lo buvo suimta 10 jo sargybi
nių, penki jų sužeisti.

Lo gaujos Burmoje liko dar 
iš 1949 metų, kada Kinijoje val
džia paėmė komunistai. Lo buvo 
aukštas karininkas, kuris Bur
moje sudarė savo privačią ar
miją iš 93-čios Kinijos divizijos 
likučių ir kalnų genčių gyven
tojų. Lo vyrai rinkdavo opiu
mą, kurį augindavo vietiniai kal
niečiai ir gamindavo specialiose 
laboratorijose heroiną, kurį siųs
davo į Hong Kongą ir Saigoną.

Ix> armija buvusi ginkluota 
geriausiais Amerikos ginklais. 
Heroino prekyba davė Lo ir jo 
vyrams gerų pajamų, už kuriuos 
jie gaudavo geriausių ginklų ir 
amunicijos. Burmos vyriausy
bė nepersekiodavo Lo kariuome
nės, nes ji dažnai padėdavo Bur
mos centrinei valdžiai kovoti 
prieš komunistinius banditus 
Burmos šiaurėje. Paskutiniu 
metu įvyko keli incidentai ir Bur
ma nutarė išvalyti Lo imperiją. 
Jis pabėgo į Tailandiją ir čia bu
vo suimtas.

se su Kinija dėl sienų.
KAIRAS. — Buvusio Belgijos 

Kongo, dabartinės Zaire prezi-
dentas Mobutu Sese Seko at
vyks į Egiptą ir kitas arabų vals-
tybes.

CLEVELANDAS. — Panelė 
Barbara Smialek teisme reikalau
ja 1 milijono dol. bausmės res- - . . . . . ,, . v. . ,,
publikonų komitetui perrinkti 
prezidentą. Ji tvirtina, kad ji 
irgi daVė nemažą auką komite
tui, o jis išleido pinigus nelega
liems reikalams.

kaip'sąlygos jų pritarimui strateginių ginklų kontrolės susitari
mams su Sovietų Sąjunga, tačiau liberalų dominuojamas pakomi
tetis nutarė, kad daug tų ginklų Amerikai nereikia, nes su So
vietų Sąjunga einama taikingos koegzistencijos keliu.

NEW YORKAS. — Iš Ameri
kos į Kiniją buvo pasiųsta pirma 
telegrama per erdvės satelitą. 
Ją pasirašė dr. Paul Dudley 
White, kuris pernai buvo Kini
joje. Jis sveikina Kinijos gydy
tojus.

OTTAWA. — Kanados parla
mentas pavedė vyriausybei derė
tis su Amerikos vyriausybe dėl 
numatytos per Aliaską žibalo 
vamzdžių linijos. Žibalas laivais 
bus gabenamas netoli Kanados 
Vakarinių krantų. Parlamentas 
nori žinoti,, kokių apsaugos prie
monių Amerikos valdžia numa
to griebtis, kad nebūtų pakran
čių užteršimo.

AUSTIN. — Prieš dvejis me
tus baigtą statyti Lyndon John
son biblioteką jau reikia remon
tuoti. Darbai užtruks- 18 mė
nesių ir kainuos 2-3 mil. dol. 
Texas valstija užvedė bylą prieš 
kontraktorių, kuris statė biblio
teką. Pasirodo, kad teks nuimti 
visas marmuro lentas ir jas pa
keisti naujomis, nes marmuras 
ėmė byrėti, plaišioti. Texas uni
versitetas sumokėjo 18 mil. dol. 
bibliotekos statybai, o ji jau griū
va.

TAIPEJUS. — Pirmą kartą 
Taivano žmonės oficialiai sužino
jo, kad prezidentas Chiang Kai 
Shekas sirgo. Buvo paskelbta, 
kad jis visiškai pagijo iš plau
čių uždegimo.

Kaž kas apgavo 
senatorių Erviną

WASHINGTONAS. — Ketvir
tadienį senato Watergate komi
teto pirmininkas pasakė vieša
me posėdyje, kad jam tik ką pa
telefonavęs iždo sekretorius 
Schultz ir pranešęs linksmą ži
nią, kad prezidentas Nixonas nu
taręs leisti komitetui pasinau
doti slaptų Baltųjų Rūmų pasi
tarimų magnetofoninėmis juos
telėmis, kurios yra Slaptosios 
Tarnybos saugomos. Sen. Erwin 
paskelbęs žinią, pagyrė preziden
tą už išmintingą žygį.

Netrukus po to sen. Erwin, ko
miteto pirmininkas, vėl pertrau
kė posėdį ir paskelbė, kad pir-

MASKVA. — Iš Kinijos, po 
nevaisingų derybų, sugrįžo Le
onidas Hyčevas, sovietų užsienio 
reikalų viceministeris, vadova
vęs sovietų delegacijai derybo-

t*

Paryžiaus gyventojai karštą vasaros dieną susirinko prie ^plaukiojimo baseino. Kaip matome, žmonės neturi net 
kur kojy ištiesti.

MAŽINA LĖŠAS NAUJIEMS GINKLAMS
WASHINGTONAS. — Senato pakomitetis Ginkluotų Jėgų 

Bandymų ir Išvystymo reikalamas pademonstravo Amerikos kon- 
: greso nuotaikas, nukarpydamas lėšas gynybos biudžete naujiems

Trumpai kalbant, minėtas pa
komitetis nubraukė 405 milijo
nus dolerių, prašytų gynybos de
partamento Trident raketom 
ginkluoto ‘ povandeninio laivo 
statybai. Pakomitetis nubraukė 
virš 500 milijonų dol. įvairioms 
strateginių ginklų programoms. 
Pentagonas prašė 8.5 bil. dol. 
Pakomitetis nubraukė 1.2 bil. 

'doL Pakomitečio pirm. Thomas 
McIntyre iš New Hampshire nu
sprendė, kad daugelis kariuome
nės prašomų ginklų yra nerei
kalingi derybose su Rusija. Vy
riausybė įrodinėjo per Jūros lai
vyno operacijų, viršininką ad
mirolą ir adm. Hymaną Ricko- 
verį, kad susitarus dėl senų gin
klų apribojimo, Amerikai reikia 
neužmesti technologinių tyri
nėjimų, ieškant naujų ginklų, 
tuo pačiu išvystytant spaudimą 

, Maskvai būsimose derybose dėl 
strateginių ginklų. Pakomitetis 

I nutarė, kad nėra nei strateginio 
knei politinio tikslo ruošti naujus 
ginklus dabar, kada su sovietais 
susitarta gyventi taikoje.

Sen. McIntyre net pareiškė, 
kad naujų ginklų statybą gali 
pakenkti dedyboms dėl strategi
nių ginklų apribojimo, gali pa
kenkti “dvasiai” susitarimų su 
Maskva. Tiems senatoriams ne
ateina į galvą paklausti, kokius 
ginklus uždraudė statyti Krem
liaus “parlamentas”. Įvairūs pa- 
rūžavėję politikieriukai gali nu
vesti Ameriką į tokią padėtį, kur 
ji bus silpnesnė, atsilikusi gink
luose rfuo Sovietų Rūdijos.

į • Miami Beach miesto val
dyba nedavė kubiečiams Kon
vencijų salės, kur jie rugsėjo 
4 d. planavo švęsti buvusio Ku
bos drktatoriaiiis Fulgencio Ba
tistus atvykimą į JAV.

masis “Schultzo skambinimas” 
buvo kaž kieno iškrėstas šposas. 
Jis gavęs žinią iš Baltųjų Rūmų, 
kad senato komitetas jokių 
juostelių negaus. Sekretorius 
Schultz jam pasakęs, kad jis ne
skambino ir apie jokias juoste
lės nekalbėjo. 'Valstybės proku
roras- pradėjo aiškinti, kad.: iš
krėtė šitą piktą šposą.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

•Darbo depai-amento statis
tikos biuras paskelbė, kad birže
lio mėnesį pragyvenimo kainos 
pakilo 0.7%, nežiūrint į tai, kad 
prezidentas Nixonas paskelbė 
kainų užšaldymą birželio 13 d. 
Maisto kainos pakilo 2.2%. Per 
pirmus 6 šių metų mėnesius kai
nos pakilo 4.4%, pirmą kartą 
tiek nuo 1943 metų. Per pasku
tinius ,12 mėnesių kainos paki
lo 16%-

® Romoje šiandien turi susi
tikti susipykę filmų artistai Eli
zabeth Taylor ir Richard Bur
ton.

• Naujas Amerikos ambasa
dorius Pietų Vietname Graham 
Martin atvyko į Saigoną ir įtei
kė kredencialus prezidentui 
Thieu.

• General Motors ir UAW— 
automobilių / darbo unija — ne
susitaria dėl algų. Darbdaviai 
nurodo į vyriausybės nustatytą 
ribą — 6.2% algų pakėlimą, o 
unija reikalauja daugiau.

• Yellowstone Parke po stai
gaus lietaus ežere nuskendo 4 
skautai iš Naujosios Meksikos.
• Graikijos ketvirtadienį 

buvo 113 laipsnių karščio. Daug 
upelių išdžiuvo, miestuose ėmė 
pritrūkti vandens.
• Jungtinių Tautų Saugumo 

Taryba vakar-vėl svarstė Vidu
riniųjų Rytų konfliktą. Egiptas 
reikalavo, kad izraelitai išeitų iš 
okupuotų žemių. Izraelis siūlė 
derėtis.
• Argentinos prezidento nau

ji rinkimai. bus rugsėjo 23 d. 
Kandidatas .yra vienas — Juan 
Peron. Inauguracija bus spalio 
12 d.
• Prezidentas Nixonas, išė

jęs iš ligoninės, pareiškė, kad 
prezidentui nėra laiko galvoti 
apie pasitraukimą ar atostogas, 
jis turįs dirbti kasdien.

MADRIDAS. — Ispanijoje 
lankosi Paragvajaus prezidentas 
Alfredi Stroessner.

Komitetas aiškina 
javų pardavimą

WASHINGTONAS. Preky
bos departamentas paskelbė, 
kad Amerikos ekonominis au
gimas per antrąjį metų ketvirtį: 
balandžio, gegužės ir birželio 
mėn., tebuvo 2.67c. Prieš tai du 
ketvirčius augimas buvo pasto
vus — 8%. Infliacija per tą pa
tį laiką siekė 6.8%.., Tai neko
kios žinios, nes vyriausybė ti
kėjosi pastovaus augimo per il
gesnį laiką— 4%.

Vakar senato investigacijų ko
mitetas pradėjo klausinėti pa
reigūnus apie milžinišką javų 
pardavimą Sovietų Sąjungai. 
Komitetui vadovauja sen. Jack- 
son. Jis pranašauja, kad bus iš
aiškintas skandalas, kuriame 
bus įvelti javų pirkliai ir buvę 
žemės ūkio departamento tar
nautojai.

Maisto kainų užšaldymo pa
naikinimas jau pradėjo rodyti 
vaisius. Pirmiausia pradėjo 
kilti kiaušinių kainos ir New 
Yorke dideli kiaušiniai kainuo
ja apie 90 centų už tuziną.

Žemės ūkio sekretorius Butz 
pareiškė spaudos konferencijo
je, kad ateinančiais metais ja
vų derlius bus daug didesnis, nes 
ūkininkai raginami sėti kiek 
gali daugiau kviečių, medvilnės, 
sojos pupelių ir pašarinių javų. 
Pasėlių suvaržymai ūkiams at
šaukiami ir paliekamos ribos 
tik tabakui, žemės riešutams ir 
ryžiams. Vyriausybė daranti 
viską, kad ūkininkai turėtų pa
kankamai gazolino traktoriams 
ir pakankamai trąšų.

Pripažino naują 
Kabulo valdžia

KABULAS. — Naujoji Afga
nistano valdžia, vadovaujama 
generolo Daudo, kuris kartu ei
na prezidento, premjero, karo 
ministerio ir užsienio reikalų mi- 
nisterio pareigas, paskelbė, kad 
Sovietų Sąjunga pripažino nau
jąją revoliucinę Afganistano vy
riausybę. Tą patį padarė ir In
dijos vyriausybė.

Kabule, Afganistano sostinėje, 
po perversmo ramu. Gatvėse va
žinėja kariuomenės tankai ir 
kareivių pilni sunkvežimiai. Pa
tys svarbieji perversmo dalyviai 
buvę 50 jaunų karininkų, vado
vaujamų paties gen. Mokammad 
Daudo, buvusio premjero." Tie 

miesto valdybos grupių paradas.

Gruzijos žydų 
riaušės Izraelyje

ASHDOD. — Izraelio vyriau
sybei daug rūpesčių sukelia so
vietų žydai, atvykę iš Gruzijos. 
Pasirodo, kad tie žydai yra pa
sisavinę daug gruzinų savybių. 
Jie yra karšti nepriklausomy
bę mėgstą, savo grupėse susi- 

' organizavę, nemėgstą autorite
to. i

Gruzijos žydai sukėlė triukš
mą, kai 47 darbininkai buvo at
leisti iš darbo Asdodo uoste. Bu
vo skelbiami bado streikai, gat
vėse pasirodė demonstracijos ir 
riaušės. Apie 2,000 Gruzijos žy
dų apsupo uostą ir sustabdė vi
są darbą, buvo užimtos miesto 
įstaigos ir primušti pareigūnai. 
Padėtį nuramino atvykęs trans
porto ministeris Shimon Perez. 
Jis pažadėjo atgal priimti atleis
tus darbininkus.

Izraelyje yra apie 16,000 Gru
zijos žydų. Didžiausia jų dalis 
buvo apgyvendinta Ashdodo miės 
te su 30,000 gyventojų “Gruzi
nai” nemoka hebrajų kalbos, lai
kosi vieningai, išpažįsta labai 
konservatyvią religiją, jų mo
terys turi mažiau laisvių už ki
tas žydų grupes. Vienas ara
bas jaunuolis, draugavęs su gru- 
zine-žyde buvo užmuštas, o mer
ginai buvo nuskusti plaukai.

Baigėsi pasaulio 
žydų žaidynės

TEL AVIVAS__ Izraelyje pa
sibaigė pasaulio žydų “Olimpi
ada”’ — Makabi žaidynės. Iz
raelio sportininkai iš viso surin
ko 166 medalius, Amerikos žy
dai gavo 162. Geriausiai pasi
rodė dvynukai brolis ir sesuo 
Zarnowieckiai iš Švedijos: 19 
metų Anita laimėjo plaukyme 
aštuonis medalius, jos brolis 
Bernt — du.

Įdomu, kad ir žydų žaidynėse 
neapsieita be politikos. Iš juo
dųjų Afrikos šalių atvykę žydai 
sportininkai protestavo, kad žai
dynėse atvyko dalyvauti ir Pie
tų Afrikos žydai. Jiems daly
vauti buvo uždrausta. Tarp Iz
raelio ir Amerikos sportininkų 
įvyko muštynės.

žaidynėse dalyvavo jaunuo
liai iš 27, valstybių. Daug jų 
nutarė pasilikti Izraelyje, jų 
tarpec18 iš AnjerĮikos komandos.

žaidynių 'organizacija gavo 
pasiūlymą iš Pietų Afrikos spor
tininkų ateityje neorganizuoti 
žaidynių Olimpiados metodais, 
kur sportinininkai atstovauja sa
vo valstybėms, bet ruošti jauni
mo festivalį, kuriame visi atsto
vautų tik sau, kaip individai.

Įdomų, kad krepšinyje Izrae
lis nugalėjo Ameriką, nes Izrae
lyje, kaip nauji imigrantai, gy
vena buvęs Illinois geras žaidė
jas Tai Brody ir iš Long Island 
— Barry Leibowitz.

karininkai dabar sudaro Vyriau
sybės Centro komitetą — aukš
čiausią valdžiąr . ■ ;

Po Čikagos policijos palydos 
žygiuos minėtas Charles Adkins, 
po jo seks Pakrančių Sargybos 
vėliavų kuopa ir Policijos Trimi
tų ir Būgnų korpusas. Eilės są
raše, parade žygiuos šios gru
pės Garbės svečiai, Pavergtųjų 
Tautu Komiteto nariai, Didžiu- 
jų Ežerų “Drill Team”, valstijos 
sekretoriaus įstaigos dalinys, 
marinų — 4-tos Aviacijos gru
pės kuopa, Užsienio karų vete
ranų dalinys, Illinois valstijos 
policija, Raudonasis Kryžius, Ci
vilinės Gynybos grupės, Vieške
lių Tarnyba, “Hornets” trimitai 
ir būgnai, Amerikos Italų Jung
tinis Komitetas, Ted Zierins ir 
Bill Ford, nusipelnę Pavergtųjų 
Tautų veikėjai, toliau eina xc’i- 
tybių grupės: Serbija, Estija, 
Slovakija, Kroatija, Lenkija, Gu
diją, Ukraina, Latvija. Po jos 
seka Parkų Tarnybos automobi
lis, Kinija, Lietuva, Čekoslova
kija, Rumunija, Albanija, Kar
dinolo Mindzenty Fondas ir me
ro Daley1 “švaresnės Čikagos ko
mitetas”.
> Parado maršalais sutiko būti 
kongreso narys Frank Annunzio, 
Illinois legislatures Earl Land- 
grabe ir Indianos paradų direk
torius Hy Fligelman.

Jau buvo skelbta, kad Illinois 
valstijos Atstovų Rūmai savo 

-78-je asamblėjoje priėmė rezo
liuciją nr. 344, pasiūlytą Jacob 
John Wolf, iš 14-to distrikto. 
Toje rezoliucijoje sakoma, kad 
reikia remti tikslus ir siekimus 
Pavergtų Tautų žmonių. Paverg
tųjų Tautų komitetas pagiria
mas už savo pastangas siekti 
laisvės ir demokratijos komunis
tų užimtose šalyse. Dėkojant 
Springfieldo įseimelio nariams 
už palankią rezoliuciją, vis tik, 
reikėtų paprašyti mūsų Čikagos 
Lietuvių Tarybos ar LB Čika
gos Apygardos, kad jos įsikištų 
ir pataisytų metai iš metų kar
tojamą nesąmonę.

Antroje rezoliucijos dalyje sa
koma, kad “nuo 1918 metų pa
saulinio komunizmo jėgos pajun
gė ir užgniaužė tautinę Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Vengrijos, 
Lenkijos ir t. t. nepriklausomy
bę”. Mūsų nuomone, nėra labai 
gerai, kad Lietuvos, Latvijos, 
Estijos politinis likimas yra saik- 
stomas su tautų, kaip Kozakija, 
Idel-Urel, šiaurės Vietnamo ar 
Gudijos likimu. Tautų išsivys
tymo istorijos yra visai kitokios, 
istorinlis likimas nepanašus, 
tarptautinis statusas nesuderina
mas. Visa tai reikėtų keisti. Ta
čiau blogiausia, kada Illinois 
seimelio nariai tvirtina, kad Lie
tuva nepriklausomybę prarado 
1918 metais. laikas išskirti 
skirtingą Baltijos valstybių pa
dėtį iš to Pavergtųjų Tautų ka
tilo, kuriame plaukioja ir tokios 
tautos, kurios nepriklausoiųybės 
iš viso nėra turėjusios.

BELFASTAS. — šiaurinėje 
Airijoje britų kareiviai sučiupo 
svarbų airių slaptos armijos va
dą Gerry Adams, 24 metų. Jis bu
vo teroristų brigados vadas. 
Kartu suimti Brendan Hughes 
ir Tom Cahill, abu aukšti bri
gados karininkai.



Dailininkai Antanas ir
Anastazija Tamošaičiai

I’vpujiariąusi lietuviai dai-'apie 10miybų į rytus nuo Kings- 
lininkai Kanadoje Antanas ir tono.
Ąnastazija Tamošaičiai šiemet! Stratfordo festivalio proga 
švęs reikšmingas sukaktuves, 'teky su mielu -kolega Alfu Na- 
Šiemet sukanka 25 metai, kaip;ku užsukti pamatyti lietuviš- 
juodu Kanadoje įkūrė savo dai-Ikos Dainavos. Kas be Tamo-
lės Studiją. Sukaktuvių ruoši
mo privilegiją nori pasiveržli 
Montrealis, kur A. ir A. Tamo
šaičiai pradėjo lietuvišką liau
dies meną skelbti Vakarų pus
rutuliui. Bet į Tamošaičius 
nemažiau teisių o dar labiau 
pretenzijų turi ir eilė kitų Ka
nados (Ottawa, Toronto, Kings
ton, London) ir JAV (Detroit, 
Chicago! miestų.

Dail. Tamošaičių rezidenci
ja ir studija yra prie kelio No. 
2, einančio Šv. Lauryno pau
piais iš Kings tono į Montrealį,

CRANE SAVINGS and Loan Association
ir savo srityse plačiai veikia nūs menui Kanados garbingai 
kaip pedagogai, ir už nuopel- atžymėti irr įvertinti.

B. B. PIETKIEWICZ, Pres, 

M and Rockwell Strąet. Tel. LAfayette 3-1083

NEMOKAMAI VIETA AUTOMQRT1.TAMS

O/ mokama dviejv 
P mety certifj-

catams. Mažiau*
* sia $5,000

ar daugiau

on 
investment 

account 

Pinigai įdėti prieš menesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį
Dividendai mokami sausio ir liepos 3) d.

Prašome aplankyti naują mūšy namą.

VALANDOS: Pirmad, ir kętvirt. 9:00 ryto — 8:3o vak., 
Antrad ir penktadieni 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. ’Frečiadieniais už
daryta.-

240 FIFTH AVE. (tarp 27 ir 28 g-vės) NEW YORK, N. Y. 10001 
TEL.: (212) 685-4537

t
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šaičių! Mūsų žymioji dailinin
kė, pedagogė ir čia atvykusi 
jaunųjų lietuvaičių pamokyti 
gražiausiojo lietuviško meno 
— liaudies audinių ir mezgi
nių meno. Sakė, kad atvyksiąs 
ir pats Tamošaitis, kurs lietu

vių tautinio (liaudies) meno 
teorijoje, istorijoje ir prakti
koje sau lygaus neluri (žino
ma, išskiriant savo žmoną Anas
taziją).

J.ie.du savo patogioje buvei
nėje švento Lauryno paupyje 
ne tik kuria meno turtus, bet ANTANAS IR ANASTAZIJA TAMOŠAIČIAI

Rusiškas “kilnumas”
Teko perskaityti 1973 m. 

“Gimtojo Krašto” Vilniuje iš
leistą kalendorių. Reikia pri
pažinti, kad kalendorius gra
žiai išleistas. Kiekvienai savai
tei skirtas vienoks ar kitoks ra
šinys.

Kiekviename rašinyje lėkš
ta ir net įkyri propaganda ir 
rusų bei komunistų ipartijos 
besaikis garbinimas. Liečian
čių Lietuvą rašinių vos pora 
įdėta. Viename rašinyje žur
nalistas Juozas Baldauskas, iš
garbinęs Leniną, Spalio revo
liuciją, pasisakęs, kad rusu 
globoje — tikras tautų gėlynas, 
o apie lietuvius šitaip rašo: 
“Antrojo pasaulinio karo me
tu Rusija priglaudė Lietuvos 
dukfas ir sūnus, pasitraukusius 
nuo hitlerinės okupacijos, ku-

rį laiką jiems tapo antraisiais 
namais. Tolimoje Aleksejeys- 
koje prie OHqvo gerbiami ir 
lankomi Lietuvos sūnų ka
pai. .. . u

Mes dėkingi-rusų, tautai, kad 
ji tais rūsčiais metais priglau
dė, sušildė ne vieną lietuvį. Ši 
rusų žmogaus kilnumą gražiais 
posmais apdainavo mūsų tau
tos lakštingalą S. Neris...”

Iš rašinio galima suvokti, kad 
žurnalistas Juozas Baldaus
kas liaupsina ruselius ir ĮĮaiįco 
juos kilniais dar nesunaikinu
sius keleto ar. keliolikos pabė
gusių iš Lietuvos rusiškųjų 
pataikūnų.

Kadangi šis kalendorius'grei
čiausiai skiriamas tik užsie
niuose gyvenantiems lietu
viams, tai toks jo rašinys kiek-

vienam doram lietuviui suke- 
dąr didesnę tam “JUlniam”,

Pirmaeilis miestas
Londono laikraštis Financial 

Times astuonių puslapių straips 
nyje apie Chicagą vadina šį 
miestą “pirmaeiliu” daugeliu 
atvejų.

Chicagą esąs Nr. 1 miestas 
plieno, radijo, televizijos, na
mų apyvokos ir baldų, spaudos, 
saldainių, mašinų įrankių, 
mėsos ir muzikos instrumentų 
gamyba. ' . •

Chicaga turinti judriausius 
pasaulyje aerodromus, aukš
čiausius pasaulyje pastatus, di- 
-džiausias pasaulyje krautuves 
(pav. Merchandise Mart). Chi
caga populiariausias konven
cijų miestas, kuriame per me
tus įvyksta iki 900 konvencijų 
su 2.4 milijono vizitorių, ku
rie išleidžią, apie $460 milijo
nų. Chicaga per metus aplan
ko 5.6 milijonai turistų.

Chicaga pripažįstama esant 
pasauliniu bankų centru ir jud

I Juk kiekvienas lietuvis, at-I į . I
si radęs užsienyje, bebėgdamas 

(nuo rusiškojo okupanto, tą jų 
“kilnumą” puikiai žino.

I Žino, kad rusai, okupavę 
i Lietuvą, jau pirmomis dieno- 
<uis šimtus lietuvių sugrūdo j 

[kalėjimus. Vadinamieji -kūno 
technikai ir enkavedistai juos 
ten nežmoniškai kankino, o 
kitus šų vi u į pakaušį šaudė. 
Keliasdešimt tūkstančių lietu
vių, neišskiriant kūdikių, vai
kų ir ąenelių, prekiniuose va
gonuose trėmė į šaltąjį Sibirą. 
Daug lietuvių, nepakėlę sun
kios kelionės be vandens ir 
maisto, mirė vagonuose. Ge
ležinkelio šlaitus nuklojo lietu
vių lavonais. Sugrūdo į tolimo 
Sibiro koncentracijos stovyk
las, į nepakeliamas gyvenimo 
sąlygas. Juos marindami be
veik badu ir versdami dirbti 
sunkiai pakeliamus darbus, 
tūkstanėįams gyvybes atėmė. 

Q kiek pačioje Lietuvoje lietu
vių buvo išžudyta! !

Skaitai ir tiesiog ima gailes
tis tokio lietuvio, kuris dar. 
drįsta rusus vadinti kilniais ir 
reikšti jiems padėką.

Bet iš kitos pusės, ką gi toks 
vargšas žurnalistas turi daryti! 
Nepagarbinsi ruselio, rašinio 
nedės. Pamėgink nors truputį 
ką nors išsitarti prieš ruselį, 
pats pateksi į Sibirą ar į psichi
atrinę ligoninę.

Skaitai jų rašinius ir tiesiog 
gaila tų taip žiauriai rusų iš
prievartautų lietuvių. Aišku, 
kad ir iš lietuvių tarpo dalis 
yra visai okupantui parsida
vusių. Bet kiti taip rašo, nes 
kitaip negali nei rašyti, nei 
•teisybės pasakyti.

Stasys Juškėnas

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

GERA NAUJIENA 
mūsų kiijentams, norintiems pirkti

savo giminėms Lietuvoje ir USSR
Dabar vykdoma plati7 modernių kooperatinių butų

• statybos programa šiuose miestuose:
MASKVOJ, LENINGRADE, KIJEVE, MINSKE, LVOVE,

* ' RYGOJ, TALINE, KIAINIOVE, ODESOJ, VILNIUJ,
KAUNE, ROSTOVE prie Dono, KRASNODARE, 

CHARKOVE, TAŠKENTE, ALMA-ATOJ 
ir kituose miestuose.

Galhna gauti vieno, dviejų, trijų ar keturių kambarių 
butus (su virtuve, vonia ir podėlio kambariu).

■ Viską sutvarko VNĘSRLPOSYLTORG per savo. 
Amerikoje išimtiną atstovybę

One food ztarm b tte Fayrol Saving 
Plan. Abouf three-fourthe of all Bonds 
are porchased through the Plan. Iff 
beįaoa Axaerksns Btve more mooef 
thm they ever dreamed they couldL

That’s becauee the Payroll Savi»^ 
PW is rooh an easy viay to save. Ail 
yo< do ii Mgx np wnese you work and 
the amount yo« specify is set aside from 
eeeh paycheck and used to buy U.S. 
Savxnp Banda. It’s the easy way to 
Mki a neat egg.

Yea* w got your reasons to save money. 
Ttee’i ode treat xay to do it painlessly. 
Jfcn the KinDom who are buying Bonds 
the Paymfl, Way.

Take stock in America*
Buy U.S. Savings Bonds.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, lit 60608

riausia geležinkelių “bei • greit
kelių ašimi. Suskaičiavęs dar 
visą eilę “pirmaeilių dalykų, 
Londono Financial Times už 
visą tai kreditą skiria merui 
Richardui Daley, r

Reikalauja apvalyti 
Chicagos policiją

Chicagos policijos tarybos 
pirmininkas Martin Johnson, 
kreipėsi j miesto' merą Daley, 
patardamas apvalyti policijos 
departamentą ir pakeisti kai 
kuriuos aukštuosius policijos 
pareigūnus. Johnson pakalti- 
no—policijos departamento su
perintendentą James Conlisk, 
kad jis nesiėmus griežtų-prie
monių prieš policininkus, kal
tinamus kyšių ėmimu iš taver
nų savininkų.

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTI "NAUJIENAS"



A. GRINIUS

IV Saulių Kultūrinės savaitės įspūdžiai
(Tęsinys)

Stovyklos atidarymas
Jei reiktų kam nors pasaky

ti, kada Šaulių kultūrinės savai
tės atidarymas įvyko, niekaip 
negalėčiau pasakyti. Čikagos 
šauliams išvykus į laidotuves, 
birželio 18 d. 9 vai. stovyklavie
tės aikštėje vėliavos buvo pa
keltos be jokių ceremonijų. Ame
rikos vėliavą pakėlė Vincas Mi
kalonis, o Lietuvos Marijonas 
šnapštys. Taip pat be ceremo
nijų jos vakare 7:30 buvo ir nu
leistos.

Čikagos šauliams grįžus iš 
Antano Stakėno laidotuvių, va
kare stovyklos vadovas Vladas 
Išganaitis tarė trumpą atidaro
mąjį žodį ir visiems palinkėjo 
gražiai praleisti laiką ir pasisem

ti stiprybės ir sėkmės tolimes
nei veiklai ir Lietuvos laisvini
mo darbams. Po jo žodžio va
dovo padėjėjas ir kultūrinės da
lies vedėjas teisininkas Algir
das Budreckas skaitė paskaitą 
“Atkurtos šaulių Sąjungos re
zistencija”. '

Nuo antradienio birželio 19 d. 
mes pradėjome tikrąjį stovyklos 
gyvenimą. Vėliavas pakaldavo
me 9 vai. ryto ir jas nuleisdavo- 
me 7:30 vakare. Vėliavų pakėli
mą ir nuleidimą vykdė unifor
muoti šauliai: Sergėjus Radz- 
vickas, Kazys Jakštas,. Pranas 
Beinoras ir Antanas Beleckas. 
Jiems vadovavo Pranas Tomkus.

Savaitės būvyje turėjome šias 
paskaitas: “Kovos būdai dėl Lie
tuvos laisvės” — A. Juškevičius, 
“Kova prieš genocidą ir pastan-

Nuo

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly
~ ' ... - —

4 Years Savings 
Certificate 

(Minimum S5.DOO)

1914 metų
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos Iki 
$20.000.

MIDLAND 
SAVINGS 
AKS LOAN AŠSOeunOM

AJ&JnEE AYEXUS 
SHJCASO, KJJMOIC

go<3 tėvynės IsįsyiniTpųį’’ — dr.. 
Kazys Bobelis, šienligė ir, aler-' 
gija nuo augalų ir Jcįtų priežas
čių — dr. Kazys Pautienius,,' 
“Lietuvės pareigos išeivijoje”. 

.— Z. Juškevičienė. . B. Pukele-i 
vičiūtės eilėraštį paskaitė Irena j 
Petrauskienė, o savo — A. Ke-I 
vėža.

Vieną dieną padarėme išvyką 
į Kazimiero Jakšto vasarnamį, 
kuriame buvome labai šiltai su
tikti, priimti ir vaišinami ir ten 
labai gražiai praleidome visą 
priešpietę. Jo vasarnamis irgi 
yra Union Pier ir turi labai gra
žią apylinkę. Auga pušys, ąžuo
lai ir kiti medžiai. Mūsų foto
grafai darė nuotraukas, o mes 
medžių pavėsyje vėsiais gėri
mais vaišinomės, dainavome ir 
kai kurie net šoko. Armonika 
griežė Pranas Beinoras, o dai
navo: Adelė Lotonienė, Magde- 
lena Tomkienė, Janina Peleckie- 
nė, Vincas šarka, Marijonas 
šnapštys, Vladas Mingėla ir kiti.

Penktadienį, birželio 22 d. tu
rėjome moterų dieną. Čikagos 
Vytauto Didžiojo šaulių kuopos 
moterys, vadovaujamos sesės 
šaulės Stasės Cecevičienės, pri
virusios skanaus krupniko ir pri
kepusios įvairių tortų vaišino 
stovyklaujančius šaulius.

Joninių laužas

Vakare, saulei nusileidus, bu
vo surengtas Joninių laužas. 
Įžanginį žodį tarė Algirdas Bu- 
dreckas ir laužo programai va
dovauti pakvietė meno kuope
lės vadovą Juozą Petrauską. Lau
žą iš Lietuvos atvežtais degtu
kais uždegė stovyklos vadovas 
Išganaitis su vaidila. Įžanginį 
žodį tarė kult, dalies vedėjas 
Alg. Budreckas. Prie Joninių 
laužo buvo atlikta tokia pragra- 
ma;

Vaidila, kurio role atliko Jonas 
Platakis, laikydamas rankose 
kankles padainavo “Senovės lie-

Didžiuiis traktorius veša Kennedy 
Erdvės centre Saturno 1B raketą į 
jos issovimo vietą "Complex 39-B". 
Liepos 28 d.- pakils trys astronautai, 
kurie gyvens erdvės stotyje — Sky- 

lab — 56 dienas.

tuvių dainą”, šaulys Antanas 
Kevėža padeklamavo savo pa
ties parašytą eilėraštį “Papar
čio žiedai Joninių naktį”, o jau
na mergytė Gorėta E. Mikalo- 
nytė — Prano Imsrio eilėraštį 
“Jeigu būčiau aš paukštelis”.

Meno vadovas Juozas Petraus
kas Vytauto Didžiojo šaulių kuo
pos vardu pasveikino Jonus, Ja
nes, Vladus, Vladės, Petrus, Pe
tres, Povilus ir Poviles, ir jiems 
buvo sugiedota ilgiausių metų!

Po pasveikinimo programa bu
vo tęsiama toliau. Pranas Bei- 
noris sakė monologus ir suda
ręs iš žemaičių grupeles, žemai
tiškas dainas dainavo ir šiaip vi
sokias išdaigas išdarinėjo. Tu
rėjome ir gerų solistu ir solis- 
čių. Irena Petrauskienė padai
navo: Per klausučių ulytėlę, Ma
ne močiutė barė, Daug daug dai
nelių, Neišeik, neišeik iš to so-

Į
Philomena

DOLERIAI TURI KOJAS, jie greit 
išeina ir nebegrįžta. Jūsų doleriams 
reikia vado, kad jie nepaklystų.

Jūs jiems patarnaukite, nuneškite 
į Chicago Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovę. Tenai jūsų doleriai bus 

' saugioj vietoj ir augšti nuošimčiai 
auklės naują dolerių šeimą.

Jūs dirbate, tegul ir jūsų doleriai dirba.
. Jei norite įsigyti namą, turėti pakankamai 
lėšų vaikų mokslui ar senatvei, 
laikas dabar pradėti taupyti. x

f

5% . 51/4% - 53/4% 6%
Regular 

Passbook 
Account

90 Day 
Passbook 
Accounts

$5,000 or more 
Savings 

Certificate 
(2 to 10 years)

$1,000 or more Savings 
Certificate 
(1 to 2 years)

CHICAGO ass
savings and loan association

.1
6245 South Western Ave. 476-7575

džiaus.. Jai armonika pritarė M. 
Maskvytis.- Stasė Petrušaitienė 
padainavo Pasėjau linelius ant 
pylimo. Adelė Lotonienė padai
navo Berneli, dar nejok. Labai 
gražiai pasirodė solistas Stasys 
Stasiūnas, kuris mums padaina
vo tris dainas: Tylus vakarėlis, 
Saulė leidžias jau ir vakaras bu
vo. Turėjome ir jaunimo. Vi
lija Eivaitė, Marija Eivaitė ir 
Dalia Petraitytė kartu su vai
dila padainavo šias dainas: Či
gonai, Ant kalno malūnas, Sau
lutė tekėjo ir Palankiai, palan
kiai. Kartu dainavo ir visi sve
čiai, laužo dalyviai. Vėliau vy
ko šokiai ir žaidimai.
Iš laužo programos matyti, kad 
čikagiškiai turi labai stiprių ir 
gerų menininkų ir solistų, tik
tai neturi, kad juos jungia ir tai 
pasirodė Joninių laužo metu. Mes 
matėme ten daug solistų ir solis
čių, bet pasigedome laužo vado
vo. Iš anksto atsiprašau, jei aš 
ką praleidžiau ar nepaminėjau. 
Kaip atrodo, Joninių laužo pro
grama nebuvo sudaryta ir nie
kas jos neturėjo.

Skandrėse III šaulių Kultūrinė 
savaitė Kennebunkporte, Maine

Aprašęs šaulių moterų dieną, 
žingsnį grįšiu atgal ir paminė
siu Stasio Urbono antradienio 
vakare skaidrėmis parodytą pra
ėjusių metų suruoštos III šau
lių kultūrinės savaitės stovyk
lą Kennebunkporte pas tėvus 
Pranciškonus. Kurie ten sto
vyklavo, matydami skaidrėse 
tuos gražius vaizdus, jautėsi, 
lyg vėl jie ten vaikšto ir stovy
klauja. O mums, ten nebuvu
siems ir ją visą skaidrėse pama
čius, susidarė toks pat vaizdas, 
kaip ir tų, kurie ten ir buvo.

Tikrai gražios apylinkės ir ta 
pati vieta. Stasys Urbonas ne 
tik kad paruošė praeitos šaulių 
kultūrinės savaitės skaidres, bet 
ir padarė į juostą įkalbėjimus 
ir visų skaidrių paaiškinimus, 
žiūri į skaidrę ir čia pat tau 
aiškina ją. Mes labai, ypač tie, 
kurie joje nebuvome, dėkingi 
Stasiui Urbonui už praeitos šau
lių kultūrinės savaitės parody
mą.

Birželio 23 d. Lš S-gos centro 
valdyba turėjo savo posėdį ir-

jame aptarė savo veiklos pla- 
I nūs. Po jas posėdžio mums buvo 
(parodytos trys filmos: Vėžio li
gos ir rūkymo kenksmingumas, 

į Širdis ir jos ligos ir kraujo spau- 
| dimas. Paaiškinimus davė sto
vyklos gydytojas dr. K. Pautie- 
nius.

Vakare 7 vai. vakare Lietu
vių salėje įvyko vakaras su vai
dinimu, bufetu ir šokiais. Ten 
buvo suvaidinta Juozo Nemunė- 
lio-Petrausko sukurtas ir sure
žisuotas veikalas — dviejų veiks
mų komedija “Prakeiktas raš
telis”. / *

Prieš vaidinimą žodį tarė ir 
vaidintojus pristatė šaulys 
Algirdas Budreckas. Vaidino: 
Puskepalis, tarnautojas visuo
meninės veikėjas, Juozas Pet
rauskas, Puskepalienė, jo žmo
na, Salomėja Petrauskienė, Žem- 
gulienė, jos drauge, Janina Jo- 
rešiūnaitė, Petras, Puskepalių 
šeimos draugas, Pranas Beino
ras, tarnas Pranas Tomkus ir 
laidojimo direktorius Albertas 
Kvečas. Vaidinime pavaizdavo 
Čikagos lietuvių gyvenimą, ir 
jiems tas gan gerai pavyko. Jei 
nebūtų toks ilgas pirmame veiks
me moterų dialogas, vaidinimas 
būtų visai geras ir priimtinas.

Vaidinimui pasibaigus . vai
dintojams gėlių puokštę, in vi
siems vaidintojam po gėlę pri
segė Gorėta E. Mikalonytė.-Vė
liau vaišinomės ir šokome. Kiek 
žmonių vakarėlyje dalyvavo, ne
teko sužinoti. Galėjo būti apie 
du šimtus.
Sekmadienis ir paskutinė diena

Birželio 24 d. pavalgęs pusry
čius, nubėgu dar prie Mičigano 
ežero atsisveikinti ir pasižiūrėti, 
kaip jis. atrodo sekmadieniais. 
Vilnis viena po kitos skalauja jo 
krantus, saulutė' kepina, o-žmo
nių knibždėte knibžda. Maudo
si, laiveliais plauko arba paplū- 
dymyjė savo nuogus kūnus 

1 prieš saulutę kaitina. O tas pa- 
plūdymis! Nežinia kur jis pra
sideda ir kur jis baigiasi.

10 vai. kun. J. Borevičius prie 
gražiai paruošto medžių pavėsy
je altorėlio, kuris buvo apdangs
tytas iš Lietuvos ir ten iš'lietu
viško lino išaustomis staltesėlė- 
mis, priešakyje kabant jam pa
dovanotai lietuviškai vėliavai, 
atlaikė-mišias.

Mišių metu sakomame pa-

[ moksle kun. J. Borevičius pa
minėjo, kad ši diena yra labai 
svarbi. Mes minimi Dievo Kūno 
šventę, kuri Lietuvoje taip iš
kilmingai buvo švenčiama. Taip 
pat yra 100 metų nuo Vlado Pūt- 
vio gimimo ir 650 metų, kai įkur
tas VHnius.

Po mišių šauliai ir šaulės, uni
formuoti, Vlado Išganaičio va
dovaujami, atžygiavo prie vė
liavų, ir, giedant Lietuvos him
ną, vėliavos buvo nuleistos ir su 
jų nuleidimu pasibaigė IV šau
lių kultūrinė šventė.

Atsisveikinimo žodį tarė Vla
das Išganaitis ir Algirdas Bud
reckas.

Stovykla visą savaitę nebuvo 
pilnutėlė ir mes labai laisvai jo
je jautėmės. Kiek daugiau gy
ventojų atsirado penktadienio 
vakare ir šeštadienio rytą. Su 
šauliais nuo ketvirtadienio bir
želio 21 d. joje stovyklavo prof, 
gen. Stasys Dirmantas.

Šiaip savaitės būvyje į ją bu
vo atsilankę: prof. A. Varnas 
su žmona, kun. A. Sabaliauskas

iš Cedar Lake, Ind., kun. A Nau
jokaitis iŠ Columbus, Ohio, kun. 
J. Kluonis ir kiti man nepažįs
tami.

Raštu sveikino: LšST c. v. 
pirmininkas Vincas Tamošiūnas, 
LŠST c. v. moterų sekcijos vado
vė Ona Mikulskienė, Aleksand
ras ir Sofija Mantautai.

Stovyklos vadovybę sudarė: 
stovyklos vadovas Vladas Išga
naitis, stovyklos vadovo pad. ir 
kultūrinės dalies vedėjas Alg. 
Budreckas, meninės dalies ve
dėjas Petrauskas, šaudymo va
dovas K. Pumputis, vėliavų tar
nybos ir vidaus tvarkos vedėjas 
P. Tomkus, registracija ir pa
talpų vedėjas Julius Pocius, sto
vyklos gydytojas dr. Kazys Pau- 
tienius.

(Pabaiga)

American Travel Service Bureau, vadovaujamas Walter Rack-Ras* 
čiausko, organizuoja turistines ekskursijas į Lietuvą. Jo ekskursijos 
tvarkingai suplanuotos, vyksta sklandžiai ir visos grupės turi patyru
sius palydovus. Ekskursijų maršrutas sekantis:

‘; 6 DIENOS LIETUVOJE
♦ T e

5 Dienos VILNIUJE (įskaitant */2 dienos kelionę į TRAKUS)
. - / 1 DIENA KAUNE

SPALIO 1-AI TURIME DAR 5 VIETAS

Nr. 11 Spalio mėn. 1 d. 15 dienų kelionė
. * 7 Iš CHICAGOS — $782.00 Iš NEW YORKO — S682.00

* 5 dienos Lietuvoje —- 5 dienos Rygoje (Latvijoje)

Nr. 12 Gruodžio mėn. 19 d. 14 dienų kelionė
Iš CHICAGOS — S787.00 Iš NEW YORKO — $687.00

/ 5 dienos Lietuvoje — 5 dienos Rygoje (Latvijoje)

. Prašome registruotis, nes dalyvių skaičius grupėse ribotas. Įmo
kė j imas asmeniui $100.00. Paskelbtos kainos — gyvenant dviese kam
baryje; atskiras kambarys — $85.00 pamildomo mokesčio.

ALL AIR FARES SUBJECT TO CHANGE AND / OR GOVERNMENT 
APPROVAL

Visais kelionių reikalais prašau kreiptis Į:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
\ . 9727 SOUTH WESTERN AVENUE

Chicago, Illinois 60643 Telefonas (312) 238-9787

Taip pat paruošiame kvietimusg giminėms atvykti į Ameriką; teikiame 
informacijas kelionių reikalais i visus pasaulio kraštus, parūpiname 

vizas ir bilietus.

augti - taupykite!

■H.

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir pai ūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UN ĮVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

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

9

Chicago, IIL 606081800 So. Halsted St
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

TeL 421-3070Įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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I ATODRĖKIS IR PAVERGTOS TAUTOS ijų pavergėjas.
Po gen. Eiseahowerio į Bal-

Nuo gen. Dwight Eisenho- .tautos bei valstybės ir joms tuosius Rūmus parėjęs John F.
JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ 

PREZIDENTO PROKLAMACIJA
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Pinigas reikia pakto Money
Orderio kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdari išskyrus aliening nuo
9 vai ryto iki 5 vaL vikaro. Srftadieniaig — iki 12 vaL

werio prezidentavimo metų 
tradicija yra, kad Jungtinių 
Amerikos Valstybių preziden
tas kasmet liepos mėnesį pri
valo skelbti Pavergtų Tautų 
Savaitę ir proklamaciją, ku
rioje minimos komunistų im
perializmo ir kolonializmo ag
resijos aukos, pajungtosios

reiškiama užuojauta su linkė
jimais atgauti savo laisvę ir ne
priklausomybę.

Tik pati pirmoji, prezidento 
Eisenhowerio Pavergtų. Taute 
Savaitės proga paskelbtoji pro
klamacija, aiškiai ir ' nedvi
prasmiškai pasakė, kas yra tos 
pavergtosios tautos ir kas yra • —

Bailūs diplomatai
Naujienų skaitytojai yra gana plačiai ir tiksliai in

formuoti apie Suomijos sostinėje vykusią 35 užsienio mi
nistrų konferenciją, bandžiusią padėti pagrindus artė
jančiai Europos taikos konferencijai. Be 33 Europos vals-. 
tybių užsienio ministrų toje konferencijoje dalyvavo JAV 
sekretorius Rogers ir Kanados užsienio ministras Mitchell. 
Albanijos diktatorius nutarė savo užsienio ministro į Hel
sinkį nesiųsti, nes jis buvo įsitikinęs, kad iš tos konferenci
jos nieko gero neišeis. “Jeigu ten dalyvaus sovietų užsienio 
ministras”, — galvoja Hoča, “tai konferencijoje bus kal
bama vienaip, o daroma kitaip”.

Naujienos pacitavo Gromykos paskelbtus pačius 
svarbiausius Europos “taikos ir bendradarbiavivo” prin
cipus, kuriuos sovietų ekspertai paruošė kitiems, ne ru
sams. Pirmas ir pats svarbiausias sovietų principas — 
pripažinti dabartines rytų Europos sienas. Rusai, susi
tarę su Hitleriu, pradėjo karą ir pagrobė visą eilę valsty
bių ir žemių, o dabar jie nori kad taikos konferencijoje 
tas grobis būtų pripažintas. Rusai kišasi į kiekvienos 
valstybės vidaus reikalus, bet tuo pačiu reikalauja, kad 
kiti nesikištų į komunistų pavergtus kraštus. Rusai ga
lingais lėktuvais siunčia tankus, suima kabinetus, kanki
na svarbesnius ministrus, primeta tankais atvežtus kvis- 
lingus ir reikalauja, kad tie veiksmai šiandien būtų pa
skelbti teisėtais. Rusai falsifikavo rinkimus, parinko ko
munistams palankius kandidatus, uždraudė bet kokį po
litinį veikimą ir pravedė’nutarimus prisijungti prie So
vietų Sąjungos, o dabar nori, kad ta baisi tautų ir žmo
nių prievarta būtų pripažinta teisėta tautų bendradar
biavimo forma.

Kiekvienas Helsinkiu nuvažiavęs užsienio ministras 
žinojo, kada ir kaip sovietų karo jėgos įkėlė koją į Lenki
ją, Lietuvą, Latviją, Estiją, Čekoslovakiją, Vengriją, Ru
muniją, Jugoslaviją, Albaniją ir Vokietiją. Kiekvienas 
turėtų atsiminti, kad Stalinas pripažino Atlanto Čarterio 
dėsnius ir pasižadėjo negrobti svetimų žemių. Kiekvie
nam buvo aišku, kad Gromyka per akis melavo, kai jiems 
dėstė pagrindinius Europos taikos principus. Jeigu ne
skaityti sekretoriaus Rogers, kuris pasakė, kad taika 
turės būti paremta visai kitais principais, kad turės būti 
pripažintos pagrindinės žmogaus teisės ir leista tautoms 
apsispręsti savivaldos klausimais, visi kiti užsienio mi
nistrai tylėjo.

Jeigu kuris ministras nebuvo tiksliai informuotas 
apie paskutinių dešimtmečių įvykius rytų Europoje ir

I apie gyvenimą sovietų karo jėgų užimtose srityse, tai Hel
sinkio nuvažiavusieji pabaltiečiai juos tiksliai informavo, 
davė tikslias datas ir duomenis apie kiekvieną prievartos 
žingsnį, padarytą trijose Pabaltijo valstybėse. Gerai pa
ruošta įvykių ir dokumentų santrauka jiems priminė ne
tolimą praeitį. Duomenis jie turėjo, bet nė vienas nėat- 
sistojo ir nedrįso iškelti Gromykos nuolat kartojamo me
lo. Kanados laikraštininkas Lubor J. Zink, gerai pažįs 
tąs rusus imperialistus ir jų vartojamus metodus lais
viems žmonėms pavergti, The Toronto Sun dienraštyje 
tuo reikalu šitaip rašo:

“Amžina gėda kitiems 34 užsienio ministrams, 
dalyvavusiems Helsinkio konferencijoj, kad nei vie
nas jų neatsistojo ir nenurodė Gromykos vaidybos 
cinizmo. Kaip paprastai tokiais atvejais nuolat at
sitinka, didysis melas, sudarąs pagrindą komunis
tinei “taikos” propagandai, nebuvo nuplėštas vien 
tik dėl baimės, kad teisybė būtų supykinusi Krem
lių ir sudariusi pavojų, o gal ir visai sugadinusi Ry
tų ir Vakarų nusiginklavimo pasitarimus.

Ta baimė sukelti sovietų alergiją teisybei, kuri 
labai daug prisideda prie psichologinės komunistų 
kovos laimėjimo, yra keistas ir save naikinantis Va
karų diplomatijos reiškinys. Istorija aiškiai sako, 
kad taikos negalima grįsti gerais norais, pateptais 
■nemaloniais faktais, tai savęs naikinimas. Ir keista, 
kad totalitarinės sistemos šalininkai šią taktišką ty
lą apie jų tarptautinį ir naminį terorizmą skaito silp
numo žyme. (The Toronto Sun, 1973 m. liepos 16 d.). 
Komunistai rusai visą laiką buvo alergiški teisybei. 

Kada Rusijos visuomenės veikėjai primindavo jiems apie 
pinigus, gautus iš vokiečių generalinio štabo, tai ’jie ne
norėdavo klausyti. Paskelbti vokiečių generalinio štabo, 
dokumentai ir vokiečių atsiminimai aiškiai rodo, kad Le
ninas gavo stambias-sumas pinigų partinei savo veiklai. 
Kada komunistams rusams kas primena apie Stalino ir 
Hitlerio padarytus susitarimus Antrajam pasauliniam 

‘karui pradėti, juos sukrečia tokia alergija, kad jie nepa
jėgia toliau protingų diskusijų vesti. Kada komunistams . 
rusams kas primena, kad raudonoji armija niekam neti
ko, savo jėgomis ji nepajėgė Suomijos įveikti, tai komu
nistai pradeda kita tema kalbėti. Kada komunistams kas 
primena, kad pats Stalinas išžudė gabiausius sovietų 
kariuomenės generolus, sudarydamas progą vokiečiams 
Kaukazą pasiekti, rusai ir šiuo atveju bando kaltę kitiems 
primesti. O jeigu kas primena rusams apie reikalą duoti 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai teisę savarankiškai savo rei
kalus tvarkyti, tai. Gromyka nusisuka ir su klausimą kė
lusiu žmogumi visai nebenori toliau kalbėti.

Rusai komunistai teisybės bijo, užtat ir pačioj "Rusi
joje niekam neleidžia kitokios nuomonės pasakyti ar pa
rašyti. Jie uždarė visus laikraščius ir leidžia tiktai ko
munistams interpretuoti visuomeninius klausimus rusų 
tautai nenaudinga kryptimi. Patys rusai teisybės komu
nistams negali pasakyti, bet kodėl turėjo bijoti Helsinkiu 
suvažiavę diplomatai, tai sunku suprasti.

Lyndon 
Richar-

Savaitei

Amerikos prezi- 
Linkolno maksima kad 
krašto negali gyventi 
jei antra pusė turi gy- 

nelaisvėje”, atrodo yra

Kennedy paskelbė sekančią 
proklamaciją jau žymiai pra
skiestą tokiomis bendromis fra
zėmis, kad ją vienodai buvo 
galima laikyti Afrikai ar Haiti 
— San Domingo salai. Vietoje 
vardais išskaičiavus pavergtą
sias tautas ir pirštu parodžius 
į vergų imperiją — komunistų 
Sovietų Sąjungą, bendrai ap
gailestauti, kad šioje žemėje 
esama laisvų ir nelaisvų tautų 
ir kad tatai JAV-bėms labai ne
patinka. Apie tai, kad Kong
reso buvo priimta ir preziden
tui pavesta kasmet aiškiai pą- 
smerkti sovietų imperializmą 
ir pabrėžti Maskvos pavergtų 
tautų Europoje teisę į laisvę ir 
nepriklausomybę nebepakar- 
tota. ;

Tą prezidento J. F. Kennedy 
pradėtą “tradiciją” paveldėjo 
sekantis prezidentas 
Johnson ir dabartinis 
das Niksonas.

Pavergtų Tautų
laiką kongresas nustataė lie
pos menesio antrojoje pusėje 
ir šiemet ji išpuolė nuo liepos 
15 d. iki liepos 21 dienos.

Didžiojo 
dento 
“pusė 
aisva, 

venti
pakeičiamą praktiška prag
matiška doktrina, kad “pasau
lio taikos labui” net priešin
giausios politinės sistemos ga
li susigyventi su sąlyga, nesi
kišti į viena kitos vidaus reika
lus”, kas faktiškai reiškia pri
merkti akis matant kaip “part
neris” visomis genocido prie
monėmis virškina smurto, me
lo ir apgaulės priemonėmis 
pasijungtas mažesnes ir dėl 
to silpnesnes tautas.

Be abejo, niekas neabejoja 
JAV-bių geriausiais norais pa
matyti visas tautas pasaulyje 
laisvas ir laisvai apsisprendu
sias dėl savo valstybinės sant
varkos. Tatai aiškiai matvti ir 
ką tik gautoje dabartinio JAV 
Prezidento deklaracijoje, tik 
nematyti kad laisvasis pasau
lis suprastų ir įsijaustų į tą ne
apsakomą agoniją, kokią pa
vergtieji kenčia vieni laukda
mi, kuomet pagaliau tuo di-r 
džiuoju Amerikos laisvės pa
veldėjimu galės naudotis žmo
nės visame pasaulyje laisva
jam pasauliui to proceso vie
ningai ir ryžtingai nepaspar
tinus?__ Jpr j

"NAUJIENOS* KIEKVIENO
'LIETUVIO

DRAUGAS IR BIČIULIS t

Kaip valstybė mes nesiekiame kitiems primesti savo 
įsitikinimus. Bet kaip žmonės, mes visuomet turime laikyti 
gyvą viltį, kad mūsų didžiuoju laisvės paveldėjimu kurią dieną 
žmonės naudosis visame pasaulyje.

Darydami pažangą ' linkui pasaulio taikos ir saugumo, 
nesiliaukime rodę mūsų simpatijas kitiems, kurie siekia laisvės 
ir apsisprendimo. Tam sentimentui paremti, Aštuoniasdešimt 
peštasis Kongresas 1959 m. liepos 17 d., bendra rezoliucija, 
atltdrizavo Prezidentą ir paprašė kiekvienais metais liepos 
mėnesio trečiąją savaitę skelbti Pavergtų Tautų Savaitę.

Dėlto, dabar, aš, Richard Nixon, Jungtinių Amerikos 
Valstybių Prezidentas, savaitę, prasidėjusią 1973 m. liepos 15 
dieną, skelbiu Pavergtų Tautų Savaite.

Aš kviečiu Jungtinių Amerikos Valstybių gyventojus 
atžymėti šią savaitę atitikamomis ceremonijomis ir veiksmais ir 
aš skatinu atnaujinti pasišventimą aukštąjam tikslui — visų 
žmonių individualinei laisvei.

Tai paliudydamas, šiais mūsų Viešpaties devyniolika šimtų 
septyniasdešimt trečiais ir Jungtinių Amerikos Valstybių šimtas 
devyniasdešimt aštuntais metais aš pąsirašau

RICHARD NIXON ' 
Proklamacija 4229, datuota 1973 m. liepos 13 d. Paskelbta 
1973 m. liepos 14 d.

Pranešime minimi nuostoliai 
pasėliams Swan Lake-Somerset 
srityje, Austint, Treebank-Stock- 
ton srityse ir aplink Hamiotą.

Tačiau pranešama, kad saulė
tam orui praeitą savaitę grįžus, 
sąlygos pasitaisė ir derlius nu
matomas geras ir labai geras. Be 
to ir vabzdžių invazija, atrodo, 
mažėja.

Pranešime dar primenama, kad 
visoje provincijoje prasidėjo 
šienapiūtė ir nors pašaro derlius 
atrodo bus kiek mažesnis negu 
paprastai būna, bet yra geres
nis negu buvo spėjama.

dėžę

Kanados naujienos
Ledų lietus Winnipege

(Iš laiško)

WINNIPEG, Manitoba. — 
Tiesa, Tau parašysiu naujieną, 
kad liepos 7 d. (šeštad.) vakare 
nuėjome miegoti, o 8 d., t. y. sek
madienio ryto 2 vai. staiga pa
kilo didelė audra. Lovoje gulė
damas išgirdau, kad kažin kas 
mėto akmenis ant stogo. Išbė
gęs laukan žiūriu, kad daugelis 
žmonių stovi namų tarpduryje 
ir žiūri, o čia ledai kaip mažųjų 
vištelių kiaušiniai retai vienas 
po kito krenta iš viršaus.

Išbėgęs norėjau uždėti
ant gėlių, bet gavęs per galvą 
vėl grįžau į trobą. Ledai krito 
panašūs į sukapotus gelžgalius, 
o ne apvalūs. Jie krito labai re
tai vienas nuo kito beveik per 
pėdą net ir daugiau atstumo.

Pasibaigus audrai išėjęs pasi
žiūrėjau, kad pilna gatvė primė
tyta ledų gabalų, bet retokai nuo 
vienas kito. Debesys per Winni- 
pegą ėjo tokiomis driūžėmis, 
vienur viską iškapojo, o kitur 
nepalietė nieko. Mano tomatus 
ir gėles išmušė pusiau, nes ledai 
retai krito. Į vieną pataikė, į 
kitą ne, o kuriam ledas pataikė, 
tai visai nukirto.

Čia įdedu Free Press žinutę, 
bet matyt ten per mažai tegavo.

Ledų prikapotų medžių šakų 
buvo pilnos gatvės. Kostas

Winnipeg Free Press: Praei
tą šeštadienį (liepos? d.) kru
šos audra, kaip Manitoba Pool 
Elevators weekly praneša, pieti
nės Manitobos srityse pridarė 

.nuostolių pasėliams.

JNepilnametės mergaitės 
nužudė kitą nepilnametę 
Apleistame negyvenamame 

name -Harvey priemiestyje po
licija rado elektros vielomis 
suraišiotą, išrengtą, žiauriai iš
plaktą ir pasmaugtą 13 metų 
amžiaus mergaitę Kim Harwell 
iš Kankakee, kuri buvo atvy
kusi į Hąrvey pirkti maudy
mosi kostiumo. x

Ties tuo namu 15329 S. Hoy- 
ne Avė. žaidė vaikai sustabdė 
pravažiuojantįpolicijos pa
trulį, pranešdami, kad tame 
negyvename name “kažkas 
yra”. Policija netrukus suėmė 
vieną 13 metų mergaitę, kuri 
išdavė dvi savo '“drauges” 14 
ir 15 metų amžiaus. Visos trys 
apkaltintos ir nusiųstos į Au- 
dy Home.

SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI. DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

Prelato Paškausko palikimas 
i.

Chicagos lietuviai gerai pažino prela
tą Jurgį A. Paškauską, Marquette Parko 
lietuvių parapijos kleboną, gyvenusį 6812 
S. Washtenaw. Jis mirė eidamas 81 metus, 
atrodė senas, bet parapijos reikalus vis 
dar pats tvarkė.

Prelatą pažino ne tik Marquette Parko 
lietuviai, bet ir kiti čikagiečiai, nes jis gy- 
veno ir dirbo keliose Chicagos parapijose 
Dievo Apveizdos bažnyčioje, esančioje pa
čioje seniausioji Chicagos lietuvių koloni
joje 1916 metais jis buvo vikaru. Vėliau 
jis buvo paskirtas Šv. Petro ir Povilo baž
nyčios klebonu.

Praėjus 9 metams, jis buvo paskirtas 
Rosclando Visų šventų parapijos klebonu. 
Ten jis pastatė didelę ir gražią kleboniją. 
1944 metais jis buvo perkeltas į šv. Merge
lės Marijos Gimimo parapiją klebono pa
reigoms. Ten jis rinko ir taupė pinigus. 
Jis pastatė puikią virš milijono dolerių 
vertės bažnyčią. Užmokėjimą įtikinti žmo
nes duoti pinigus ir sugebėjimą pastatyti 
bažnyčią, 1957 metais jam buvo duotas 
prelato titulas. f

Paskutiniu metu prelatas nejudėjo, bet 
jaunesnis jis mėgo važinėti. Jis keturis 
kartus buvo nuvažiavęs ncpriklausomon 
Lietuvon. Jis nuveždavo gražių ir vertin
gų dovanų savo giminėms ir seniems pa

žįstamiems. 1951 metais arkivyskupas 
Skvireckas kun. Paškauską pakėlė į Kau
no bazilikos garbės kanauninkus.

Prel. Paškauskas gimė 1885 metais Ra
seinių apskrityje, Skirsnemunės valsčiuje, 
Paulių kaime. Pradžios mokslą jis ėjo Šim
kaičių mokykloje, o 1908 metais jis atva
žiavo į Ameriką. Dirbdamas fizinį darbą 
ir susitaupęs kiek pinigų, jaunas Jurgis 
Paškauskas grįžo į Lietuvą ir kurį laiką 
mokėsi Kauno gimnazijoje. 1911 metais jis 
vėl atvyko į Ameriką ir įstojo į Valparaiso 
Universitetą. Tais pačiais metais susirišo 
su pranciškonais ir įstojo į New Yorko 
valstijoje buvusią pranciškonų seminariją.

Mokslus jis baigė 1916 metais. Tada jis 
buvo įšventintas kunigu. Jis buvo paskir-' 
tas į Chicagą, į Dievo Apvaizdos bažny
čią. Daugelis senų lietuvių jį dar prisime
na, kai jis apaštalavo seniausioje lietuvių 
kolonijoje.

‘Kun. Paškauskas buvo taupus žmogus. 
Retkarčiais jis išgerdavo stikliuką geros 
degtinės, bet šiaip kitų silpnų papročių jis 
neturėjo. Jis buvo nepaprastai taupus. 
Be to, karo metu jam pavyko nusipirkti 
gerų akcijų, kurios vėliau pabrango. >

Prelatas buvo turtingas žmogus. Savo 
draugams ir parapijonams jis pasakodavo, 
kad turtą jis paliksiąs lietuviams, parapi
jai ir giminėms.

— Iš lietuvių pinigus uždirbau, lietu
viams ir paliksiu, — sakydavo prelatas.

Daugelis šiuos žodžius ne vieną kartą yra 
girdėję.

Prelatas taip norėjo, bet jam kitaip iš
ėjo.

Prelatas Jurgis Paškauskas, šimtus ge
rų lietuvių išlydėjęs į kapus, žinojo, kad ir 
jo gyvenimas ne amžinas. Be to, jo ir 
sveikata pradėjo silpnėti.

Su savo artimais bendradarbiais ir drau
gais gražiai paminėjęs savo 75 metų su
kaktį, jis nutarė sutvarkyti visus savo že
miškus reikalus. Jis nutarė-paruošti testa
mentą, kad vėliau niekas negalėtų uždėti 
savo rankų ant prelato santaupų.

Prelatas, kol buvo jaunesnis, kartais 
gerokai apibardavo vieną kitą parapijos 
narį, bet jis pasidarė daug sukalbamesnis, 
kai metų našta pradėjo jį spausti. -Labai 
griežtas klebonas tapo minkštu prelatu. Vi
sus jis apramindavo, niekam neatsisškė 
duoti palaiminimo.

žinodamas, kad dosnūs-lietuviai atida
vė jam didoką dalį jo santaupų, jis buvo 
pasiryžęs lietuviams jus ir palikti. -Jis pa
rašė testamentą, kuriame aiškiai surašė, 
kam ir kiek jis nori palikti; 'Jis paliko po 
dešimt tūkstančių dolerių artimiaušiems 
savo giminėms, jis paliko po-pfenkls tūks
tančius stambiausioms katalikų organiza
cijoms. jis paliko stambią sumą Šv. Mer
gelės Marijos gimimo parapijai, o visą li
kusią sumą paskyrė lietuviams seneliams 
ir kunigams.

Jeigu Chicagoje nebūtų atsiradę suinte

resuotų žmonių, tai prel. Paškausko valia 
ir testamentas būtų pildomi. Bet likimas 
kitaip lėmė. Suinteresuotieji pradėjo sens
tantį ir silpnėjantį prelatą lankyti. Pradė
jo teirautis, kam jis palieka savo santau
pas. Prelatas pasakė, kad visas reikalas 
jau prieš kelis metus sutvarkytas, ir kad 
jis visai nesirengia testamento keisti.

Suinteresuotieji bandė įtikinti “prelatą 
pakeisti testamentą. Jie pasakojo, kad pi
nigai turi būti paskirti geresniems tiks
lams, kad vieni gali apsieiti su mažesnėmis 
sumomis, o kitiems reikalingos žymiai 
stambesnės. Prelatas ryžosi nepasiduoti, 
bet kiti pasišoko palaužti senstančio pre
lato valią. Prelato nutarimui keisti buvo 
įtraukti kiti žmonės.

Jie nepajėgė nieko padaryti Chicagoje, 
tai seną prelatą išsivežė į Wisconsina. Ten 
prelatas buvo pralaikytas tris dienas. Pats 
prelatas nenorėjo apie tai kalbėti. Jis net 
su savo artimiausiais bendradarbiais apie 
kelionę į Wisconsina nenorėjo kalbėti.

Gal nenorėjo kalbėti todėl, kad jis bu
vo įtikintas parašyti kitą testamentą, žy
miai “geresnį” už anksčiau paruoštąjį. Gal 
todėl, kad jis buvo “įtikintas” paskirstyti 
savo turtą kitaip, negu jis svajojo ir buvo 
paskirstęs. Buvo padarytasįkitus testamen
tas, surasti liudininkai ir prelatas Paškaus
kas padarė visai kitaip, negu jis paskuti
niais metais artimiesiems kalbėjo ir buvo 
prižadėjęs. ;

Galioja tiktai paskutinis testamentas.

Visi anksčiau parašyti testamentai nustoja 
galios, kai testamento rašėjas pasirašo nau
ją testamentą. Galios neturintieji testa
mentai yra beverčiai, todėl jo ir nespaus
dinsime.

Prelatas Jurgis Paškauskas, kunigavęs 
ir klebonavęs įvairiose Chicagos lietuvių 
parapijose, bet paskutiniu metų gyvenęs 
Marquette Parke, paliko angliškai parašy
tą testamentą. Lietuviškas to testamento 
vertimas šitaip skamba:

PASKUTINIOJI VALIA IR 
TESTAMENTAS

Aš, prelatas Jurgis A. Paškus - Paš
kauskas, gyvenęs 6812 South Washtenaw- 
Avenue, Chicago, Cook apskrityje, Illi
nois valstijoje, būdamas sveiko proto ir 
atminties, šiuo atšaukiu kiekvieną ir visus 
iki šio meto padarytus testamentus ir jų 
prierašus, darau įsakau, skelbiu ir pareiš
kiu, jog šitas yra paskutinis mano testa
mentas ir paskutinioji valia.

(Pabaiga)

Skaitykite ir platinkite
P i e n r a i t i
“NAUJIENAS*

Jos visad rašo
TEISYBĘ
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APIE W1SC0NSIN0. LIETUVHJ i
PcivergtŲjŲ Tauty Savaites kalbėtojai išreiškė 

nepasitikėjimų naujqja Rusijos role

TELEF. PR 84E9
ML ANNA BALIONAS

AKĄŲ. AUW. NOSIMS 
IM.OMKLAS UGG*

2858 W. 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. BATUKAS
IR

DR. FANG C. LU 
AKUSiaJUJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 

Medical Building). T.L LU 5-644* 
Antras ofisas —

8007 WEST 83rd PLACE 
JUSTICE, IL T*L 599-0500 

Priima lignnim pagal qii sila rimą 
Jd neaUiiiepias sxambmQ 374-8012

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Tabt 595-0533 

Pax VaHoy Medical Center 
SeO SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS
->r-" riimiii-'r

ML PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

34M WKST 7lst STREET 
OfiM« HEmlock-44849 

Razida 388-2233
OFISO VALANDOS: 

rmnadiemaū ir ketvirUd. 1—1 raL, 
aitrsd.. penktadienį nuo 1—5. tree. 

ir ieštad. tiktai auštarua,

Re&: GI 84873

DR. W. E1S1N - EISIMAS 
AKUŠERIJA ir moterų LIGOS 

ginekologinė CHIRURGIJA 
*132 So. Kedzie Ava., WA 5-2S70 

valandos pasai susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Mf 3-0001.-

DR. NINA KRAUCEL - 
KRIAUCEUUNA1TE 

AKUŠERIJA ir moterų ugos 
8132 Sc. KEDZIE AVĖ. 

Talat WA 5-2870.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.; HE 4-1818 arba RE 7-9700 
sazidenciįos: PR 6-9801

DR. J. MESKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC* 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais, ketvirta dieniai s ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet, 
šeštadieniais nuo 9 iki 11 vai. 
ryto tik susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. —■ Tel. 737-5149

Tikrina g kis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Vai pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

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

Ofisas 2750 West 71 st St. * 
Tel.: 925-82^6

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

uždaryta.
Rez. td*: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tek PR 8-1223
OFISO VAK: pirnL, antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak šeštadie
niais 2r4 vaL po pietų ir kitu laiku 
_________ pagal susitarimą._________

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

2454 WEST 71et STREET 
Ofise telef.: HEmlock 4-2123 
Redd, telef.: Glbson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
MlK ORTHOPEDAS-PROTEZJSTAS
'V Aparatai - Protezai, Med. Ban-

W dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Support*) ir L t

Viii • g—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, HL 60629

Telef-: PRospoct 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

žinomas Kenosha, Wis., lietu
vių veikėjas Br. Juška atsiuntė 
redakcijai savo miesto laikraš
čio Kenosha News iškarpas su 
ten liepos 15 dieną įvykusios 
Wisconsin© Lietuvių Dienos ir 
Pavergtųjų Tautį Savaitės mi
nėjimo aprašymais, kurie su pa
dėka p. Juškai čia panaudoja
mi.

Keturių skilčių foto nuotrau
ka ir tokio pat ilgumo antraš
tė simpatingasis Kenosha News 
laikraštis sekančią dieną, liepos 
16 d., įsidėjo tokį reportažą:

Vakarykštė diena buvo minė
jimo, naujo ryžto ir vilties su
stiprinimo diena daugiau kaip 
600 žmonėms, susirinkusiems 
St. Teresės parapijos parke pa
minėti Pavergtųjų Tautų Savai-

Visa eilė kalbėtojų pabrėžda-

CRADINSKAS
ŠLANDIE PIRKSI

ORO VĖSINTUVĄ,
ŠIANDIE GAUSI

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GeLINYčIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraud* 

ŽEMA KAINA 
R.ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063 
------------- . —■ > 

(PUTRAMENfAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papupšimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R* PETRO (FUTRAM&NTA5)
5525 So* Harlem Ave. — 586-1220

Apdraustas perkrabstymas 
iš Įvairiy atstumy.

ANTANAS VILIMAS ■
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

SOPHH BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

sek-' 
vai'

Telef.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

Jau išėjo iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psi. Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis, 
bus pasiųstas tokiu adresu:

1739 So. Halsted St., Chicago, I1L 60608

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelate
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 siuntimus į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site Čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

mi pareiškė savo nepasitikėjimą ;
Rusijos naująja role santykiuo
se su Jungtinėmis Valstybėmis 
nuo to laiko, kai komunistų par
tijos šefas Leonidas Brežnevas 
apsilankė Jungtinėse Valstybėse. 
Tokie sentimentai buvo išreikšti 
anglų, lietuvių ir ukrainiečių kal
bomis.

“Komunizmo tikslai nepasi
keitė”, pareiškė Dr. Alex Cy- 
briwsky, Wisconsino Ukrainie
čių Komiteto pirmininkas, pa
sikeitė tik jų metodai. Vietoje 
savo bato kulnimi stalą mušan
čio (Jungtinėse Tautose) Chruš
čiovo dabar mes turime besišyp
santį Brežnevą”.

Valstijos senatorius Douglas 
LaFollette priminė, kaip jis ap
silankė Čekoslovakijoj 1968 me
tais, kuomet ta tauta DubČekui 
valdant džiaugėsi trumpu laisvės 
pavakariu. Nors tironijos jėgos 
greit po to atstatė diktatūros re
žimą, vis dėlto tas laisvės prasi
veržimas nebuvo tuščias mos
tas... Jų pastangos tegul nepasi
sekė, bet jos parodė kaip svarbi 
yra laisvė”, kalbėjo senatorius.

LaFollette pareiškė, kad Pa
vergtųjų Tautų Savaitė yra pri
minimas, jog visi tie, kurie gy
vena diktatūros režime, nėra už
miršti. Bet ir tiems, kurie džiau
giasi laisve, reikia priminti, kad :
jie turi tą laisvę ginti padėdami' vadovaujant buvo pagaminti 

įvairūs lietuviški užkandžiai ir 
kad visi programos pildyto j ai, 
kaip ir kitais metais, buvo pa
kviesti prie lietuviškų pietų.

Labai gyvai “veikė” ir “kie
tųjų” gėrimų bufetas.

Viešnia iš anapus Okeano .

Kenosha News dar Wisconsi
no Lietuvių Dienos išvakarėse 
skelbdamas programą kiek pla
čiau parašė apie viešnią iš Eu
ropos, solistę Evą Tamulėnaitę 
(Tamulenas) dainuojančią Ro
yal Radio stotyje ir Naujajame 
Teatre, Kopenhagoje, Danijoj. 
Mjss Tamulėnas ^Wisconsin Lie
tuvių Dienoje sugiedojo Ame
rikos ir Lietuvoj himnus. Ji 
anksčiau buvusi Racine gyven
toja, baigusi Lawrence College 
konservatoriją Appletone, Wis., 
vėliau studijavusi Austrijos val
stybinės Operos mokyklos kon
servatorijoje Vienoje ir dalyvau
janti įvairiuose Europos koncer
tuose. šiuo metu Eva Tamulė- 
naitė atostogauja pas savo tėvus 
Racine, Wis.

demokratijai. ‘^Nieko neveikti 
ir niekur nedalyvauti reiškia pa
tapti savo paties indiferentišku
mo vergu”.

Kazimieras Oksas, atstovavęs 
Amerikoj Lietuvių Tarybą, per
spėjo būti atsargiems su Brež
nevu, vieną ranką ištiesusią kre
ditams gauti, antrą ranką savo 
užpakalyje laikančiu sugniaužtą 
į kumštį. Oksas pareiškė, kad 
nė viena tauta nėra pilnai lais
va, kol kitos tautos yra paverg
tos. “Kol laisvės viltis yra pa
laikoma gyva, tol laisvės fak
to negalima paneigti”.

Dr. ' Cybriwski pasakė, kad 
pavergtų -tautų, skaičius daugė
ja ir darosi stiprus faktas pa
saulio politikoje. Jis- priminė, 
kad šiemet yra 40 metų sukak
tuvės sovietų sukelto bado Uk
rainoje, kur badu buvo išmarin
ta daugiau kaip 7 milijonai uk
rainiečių. Ta tragedija įvyko 
pasekmėj Stalino pąstangų prie
varta sukolektyvinti žemės 
ūkius.

Jonas Milišauskas, generali
nis pirmininkas, pareiškė, kad 
pavergtos tautos nenori taikin
gos koegzistencijos, kuri yra ru
siškų tankų remiama. Jis pa
brėžė, kad savo vizito metu 
Jungtinėse Valstybėse Brežne
vas nieko nepasakė apie grąži
nimą laisvės pajungtoms tau
toms arba sustabdymą žydų tau
tos naikinimo Sovietų Sąjungo
je.

šerifas Edwin Polansky tvar
kė vėliavų sargybą. Invokacijas 
sukalbėjo šv. Teresės bažnyčios 
klebonas kun. Vincent Schnei-

Jaunas meškeriotojas pasirinko neblogą vietą. Čia pat galima nusi
pirkti masalo ir ledy.

HOME
Street

6-2345-6

der; Šv. Mykolo bažnyčios Mil
waukee kun. John Oleksiun, ir 
šv. Petro bažnyčios kun. Stan
ley Suplis.

Dar reikia pridurti, kad pa
rengimų komiteto narei šeimi
ninkei Mrs. Louis M. Wedeikes

gynė-

iš tar-
Pikni-

Sėkmingas klubo 
“Krivūlė” piknikas

1973 m. liepos 1 d. buv. Lie
tuvos Policijos pareigūnų klu
bas “Krivūlė” Bruzgulienčs 
darže prie L. Tautinių kapinių 
suruošė savo nariams ir sve
čiams sėkmingą pikniką. Die
na buvo graži ir buvo malonu 
pabuvoti keletą valandų su ne
priklausomos Lietuvos tvarkos 
ir gyventojų apsaugos 
jais.

Teko susitikti nemažai 
nybos laikų pažįstamų,
ką aptarnavo savo jėgomis klu 
bo nariai ir jų šeimos. Loteri
ją pravedė Klubo pirmininkas 
Algirdas Reivytis, prie baro 
išsijuosę dirbo V. Pocius, P. 
Balsevičius, Pr. Janulis, C. Ge
nulis. Virtuvę aptarnavo pp. 
Briedienė, Balscvičįenė, ir vi
sa eilė narių žmonų. Kasą ir 
pinigus tvarkė Stasys Stasiū
nas. Visi dirbo nuoširdžiai at
sidėję savo klubo reikalams. 
Gautas pelnas skiriamas išleis
ti knygai apie Lietuvos polici
ją. J. Talalas

Laimė nelaimėje
Ichiro Takagi. 23 melų am

žiaus fizikos sliuieufas iš Tokio 
atvyko į JAV su išdirbtu planu 
nuvažiuoti dviračiu -iš Chicagos
iki Los Ąngelcs. ir ^šio liepos jonai-fioIerhĮ.^ Beį^jsla^ira tuo 
mėn. 10 dieną ryžto pilnas išva
žiavo, bet netoli |4entu 66 pava
žiavęs buvo pravažiuojančio au
tomobilio iš užpakalio smarkiai

■ ■■IftliITttlTf Ilflll■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai,
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KMK5CIONMH .

Ar negersiu to kioHko, kurį man davė Tėvas? Joao HUI. 
e e e

Matome, kaip mūsų brangusis Atpirkėjas rodė savo nuolankumą, net 
mažiausiuose dalykuose; net ir tame momente, kuriame jis pasidavė savo 
priešams, jis nesigyrė būk tai darąs pats iŠ savo noro, nė nereikalavo, kad 
kas garbintų jį. Jis atvirai pareiškė, kad jo Tėvas reikalavo, kad jis įro
dytų jam savo ištikimumą. Jis prisipažino, kad buvo Dievo tarnas — Sū
nus, kurs išmoko paklusnumo tame, ką kentėjo.

Turbūt jokia kita pamoka nebus taip reikalinga Viešpaties pasekė
jams, kaip ta, kad jie su mielu noru gertų tą kieliką, kurį dangiškasis Tė
vas pripylė jiems, pripažindami, kad pats Tėvas valdo ir tvarko visus mū
sų reikalus, dėlto, kad mes esame jo, esame nariais to, kurį jis pats pa
tepė.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. I visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: F. žavisi, 3715 W. 66tb Chicago, lllimto 60629

8Y. RAITO TYRlNlTOJAI
1RBI ■■■■■■■■■ XB 3K B £ S B H ■>!*■■■*■■■■■■■■*■■

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL 
hz 2533 W. 71st

Telef.: GRovehill

užgautas. Dviratis buvo sulau
žytas, akiniai sukulti ir laikro
dėlis su $100 pinigų, dingo, bet 
jis pats išliko nesužalotas. Ne
mitęs Nakagi ryžosi grįžti atgal 
į Japoniją, kai iš spaudos apie 
jo nelaimę patyrę trys gerada
riai jam pasiūlė dovanai .po 
naują dviratį. Pasirinkęs First 
National Bank of Chicago dova
ną, jis į Los Angeles išvažiavo 
bet nebe dviračiu, o autobusu. 
Dviračiu jis žada važiuoti išil
gai Ameriką, bet nebe šiemet.

Trylikametis 
žmogžudys

Policija suėmė 13-metį ber
nioką, kurs mirtinai peršovė 
savo mokyklos kolegą Larry 
Jackson, taip pat trylikametį, 
gyvenusi prie 5740 So. Union 
Avė. Nužudymas įvyko 57 St. 
ir Union Avė. kampe vaikui iš 
mokyklos grįžtant. Piktadaris, 
kurio kaip nepilnamečio pavar
dė neskelbiama^ prisipažino po
licijai šovęs iš apleisto namo 
pro langą.

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠ'l'ž AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SENIAUSIA IR,DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1 nušautas, 2 sužeisti
Praeitą antradienio vakarą 

prie Smitty tavernos, 3713 W. 
Roosevelt Rd., vienas vyras nu
šautas, du sužeisti, šaudymą 
matė dvi policininkės, bet nega
lėjusios sustoti, kadangi nepa
ženklintame automobilyje vežu
sios į prieglaudą 3 dienų am
žiaus kūdikį. Jos pamatę kaip 
vienas vyras pakartotinai šaudė 
į tavernos prieangyje sudribu
sį žmogų, per per radiją pašau
kė policijos pagalbos, bet žudi
kas spėjo pabėgti. Keliais šū
viais sužeistasis Hosea Vine, 32 
metų amžiaus, mirė atgabentas 
į ligoninę. Kiti du — Melvin 
Brown, 32 m., ir William Pra- 
zier, 26 m., sužeisti šūviais vie
nas į šlaunį, antras į sprandą.

prie- 
vieškeliai. 

fondas, 
ir įstaiga

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: 
✓

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

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODEKMSKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.
★ 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Vetuos 71 įstatymą?
Illinojaus gubernatorius Da

niel Walker pasakė, kad jis 
panaudos veto teisę numušti iš 
biudžeto $871 milijoną dole
rių, kurie turėtų būti išleisti 
įvairiems projektams, tokiems 
kaip potvynių kontrolė 
miesčiuose, nauji 
mokytojams pensijų 
švietimo projektai 
kultūros reikalams.

Tokių ir panašių 
.Illinojaus iegislatura priėmė 
septyniasdešimt vieną. Guber
natorius paeriškė, kad iš tų 
71 įstatymų jis vetuos 45, o li
kusius 26 įstatymus gerokai 
apkarpys.

Yra įtarimas, kad legislato
rs politiniais tikslais išleido vi
są eilę įstatymų, kuriems įgy
vendinti būtų reikalif&i mili- _ ( • •> L L* 1 c 

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

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANTCA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACEAWICZ)

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

būdu norinti priverstoj guber
natorių vykdyti savo plačius 
pažadus, duotus rinkinių kam
panijos metu.

P. J. RIDIKAS
3354 So. HASTED STREET Phone: YArds 7-1911
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A. BUDRECKUI 60 METŲ
liausiu ekspeditorious visi 

sukaktuvininkui 
energijos 

laikraštinėje tar-

■kėjo
■ sveikatos, 
į daug metų 
nyboje.

lin
kčios 

ir dar

be kurių žemėje niekas nepa-l 
b'eka pėdsakų. Ilgiausių Metų!j

A. Pužauskas į

HELP WANTED — MafeB 
Darbininkų RoIHa

FAREMEN
SHIPPING FOREMAN

AŲGIRDAS BUDRECKAS
Vakar naujieniečiai darbo 

pertraukos metu pagerbė sa
vo vadovybės narį, 60 metų su
laukusį, Algirdą Budrecką. Nuo 
vyriausio redaktoriaus iki kuk-

-

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanas 
visoms progoms.

3237 WEST 61 rd ST., CHICAGO
Telef. 434-4661

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4465 Arch*r Ar*.

Chicago, I1L S0632. Tai. YA 7-55S0

Call: Frank Zapclis 
3208’A W. 95th St. I

GA 4-3654

A. Budreckas, teisininkas, 
bėglys iš Tėvynės, buvęs ad
vokatas, teisėjas, nekilnojamo 
turto pardavėjas, yra plačiai 
žinomas Čikagos visuomenei. 
Jis mėgiamas už gerą nuotai
ką, paslaugumą ir. atsidavimą 
pasiimtoms ] 
klausydamas 
ninku D-jai,

— Pavergtųjų Tautų eisena 
prasidės 1973 m. liepos mėn. 21 
d. (šeštadienį), 12 vai. Lietu
viai pradeda rinktis prieš 12 vai. 
(11:30) Wells ir Wacker gatvių 
rytiniame kampe. Eisenoje lie
tuviai turės 16 n r. Organizaci-1 
jos kviečiamos dalyvauti su vė
liavomis ir palydovais. Turin-1

For Expanring S. W. Company assem
bly and shipping department. Expe
rience in high volume plastics and 
metal appliance products helpful but 
will consider Experienced Foreman 

with mechanical background.

CALL

pareigoms. rri- 
Lietuviu Teisi- 

Lietuvių žurna
listų S-gai, Lietuvių šaulių S- 
gai, jis niekacla nesibaidė at- 
sakomingų pareigų, stengda
masis visada jas išpildyti. Už 
tokią savo nuotaiką A. Budrec- 
kas yra apdovanotas šaulių 
žymeniais, pinigine premija už 
staipsnius laikraščiuose ir pan.

Naujienose A. Budreckas,
(kurį dažnai sumaišo su New atostogas leidžia 
Yorko istoriku dr. Algirdu Bud- prie Atlanto.
reckiu) yra nepamainomas dar
bininkas administracijoje ir - 
visur, kur tik reikia jo rankos, bendradaibianis ir skaitytojams. 
Ilgą laiką A. Budreckas reda-{ —Cecilija Narbutaitė - Mačiu- 
gavo Nekilnojamo turto sky- jienė, 996 Elm. Bd., Baltimore, 
rių, yra parašęs daug straips- Md„ Naujienų vajui paremti 
nių apie šaulių veiklą. Sukak- prisiuntė 10 dol. auką. Nuošir- 
tuvininkas dėl savo logiškų ir di jai padėka, 
gilių minčių yra dažnas lietu
viškų radijo valandėlių ir susi
rinkimų kalbėtojas, mėgstąs 
poeziją, kurią rašo laisvajai-! 
kiu, nors daug jo ir neturi. Jo 
kūryba pasižymi paprasta for
ma ir giliomis, patriotiškomis 
mintimis.

TOOL MAKER — TURRET LATHE 
Operator and assemblers must be

tieji uniformas- dalyvauja uni-i experienced in electrical and mecha-
formuoti. Visi kviečiami daly
vauti, todėl pasistenkime, kad 
lietuvių skaičius būtų didelis ir 
pasi rodymas gražus. Eisenoje 
lietuvių grupę organizuoja Chi- 
cagos Lietuvių Taryba.

— Vaclovas Dalinkevičius, 
Chicagos Liet. Valstiečių Liau
dininkų skyriaus pirmininkas, 

i važinėdamas 
Iš Atlantic city, 

N. J., siunčia sveikinimus vi
siems pažįstamiems, Naujienų

— Pranas Kavaliūnas, buvęs 
ilgametis Kauno Apygardos 

.Teismo teisėjas ir to paties teis
mo skyriaus pirmininkas, sun
kiai susirgo ir gydomas šv. 
Kryžiaus ligoninėje savo sūnaus 
— gydytojo priežiūroje.

Sulaukusi “rimto” amžiaus 
— 60 metų, A. Budrecką svei
kinu ir linkiu dar daugiau veik
lumo, energijos ir veržlumo,

— Ignas Dubauskas, kelerius 
metus dirbęs Naujienų spaustu
vės mašinistu, su žmona Zita 
atostogas praleido Floridoje ir 
prisiuntė sveikinimus visiems 
naujieniečiams.

ERWIN J

JŪSŲ NAMU
DĖMESIO

62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $104 metams automobilio 

Liability apdraudimas.
Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVĖ.

523-8775

. nical assembly.
Steady work, fringe benefits.
HELD FLOOR MACHINE CO..

INt.
5339 WEST LAKE ST.

HELP WANTED — FBMALE 
Darbininkių Reikia

CLERK — TYPIST
One person, permanent, to work in 
small insurance operation. Must type. 
Salary depending on skills, need 

immediately
N. MICHIGAN AVE. AREA. 

Contact Mr. BROWN
649-1334

1st
KEYPUNCH OPERATOR 
or 2nd shift, high pay, good 

benefits, flexible hrs.
Harlem and Armitage. 

Call JANE at
237-9125

FOR WORKING COUPLE
Start in Sept. Reliable woman 5 days 
per week to care for one infant child, 
5 months old. Light housekeeping. 

Good salary for right person.
References. Some English necessary. 

ARLINGTON HEIGHTS 
398-0466

I
— Angelė Kraučeliūnienė,' il

gai dirbusi šv. Kryžiaus ligoni
nėje vyresniąja seserimi, dabar 
apsigyveno Hot Springs, Ark., 
turi nemalonumų su koja ir po 
operacijos gydoma Dr. Giržado 
priežiūroje Christ Community 
ligoninėje, Oak Lawn, Lll. Lin
kime jai sėkmingai nugalėti 
ligą.

4637 So. ARCHER AVE. (prie. 47-tos)
254-8500

MES JUS LAIKOME SVARBIU ASMENIU
Siz pagarba ERWIN J. MICHAELS

&

MONEY MAKES MONEY
Mail $12.00 (returnable if not satisfied) for complete information on how 

$6,039.00 can earn $100 weekly or $10,278.00 can earn S200 weekly.
Member BETTER BUSINESS BUREAU
Mail to: ALLIED PRODUCTIONS, INC.

1644 Dekalb Ave. N. E. Atlanta, Georgia 30317 or
Phone: (312) 695-1766 — Mr. JERSEY

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirm«|«me tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose virbeliuose parduodami ui $4.80, o kietuose 

virbeliuose už $6.08.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608
■ — -

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įraakiat Ilgu metu patyrimas.

2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-5209

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKTENfi 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

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

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

-
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ŠIMKUS
Real Ssfatt, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE _ 

4259 $. MtepUwood. Tai. 25*7451 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitoki blankai.

A. G. AUTO AESUkDKS
Čii automobilixi išlyginsmi ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusiu darbininkų. Kai

nos nebrangios.
351 W. ttri Street, Chicago, III.

TSL. — 776-5888
Anletfas Garbačiauskas, sav

NAMŲ APŠILDYMO

JOHN PUCETA
Skambinti ryte iki 8-tos valandos 

arba tarp 1 ir 3-čios 
925-4661

AL. IR IGNAS 
taisome 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

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

—

PUSMEČIUI 60 DOLERIŲ 
(10/20/5/5/UM)

Pensininkams automobiliu 
APDRAUDA

Amžius 62—80
J. BACEVIČIUS 778-2233

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Dažo namus is lauko ir iŠ vidaus. 
Darbas garantuotas.

Nuo 2 iki 6 vai. po pietų 
skambinti YA 7-9107

STASYS ŠAKINIS

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“N 'A U J I E N O S E”

— Liet. Kariuomenės kūrėjai- 
savanoriai dalyvauja Pavergtųjų 
Tautų manifestacijoje su savo 
vėliava šį šeštadienį, liepos 21 
d. 12 vai. Wacker Drive ir State 
St. sankryžoje, kur eisena pra
sidės.

— Ona Dičiūnienė, Rockford, 
Ill., pakartotinai parėmė Nau
jienas atsiųsdama per Kazį Rut
kauską 5 dol. auką vajui. Ji yra 
pensininkė.

— A. Sodaitis, Toronto, Ont., 
Canada, platinimo bei naujų 
skaitytojų vajaus proga, susipa
žino su Naujienomis ir jas užsi
sakė vienerieins metams per p. 
A. Brazį, kuris jau anksčiau 
buvo suradęs ir atsiuntęs naujų 
skaitytojų. Vajaus komisija 
nuoširdžiai dėkoja visiems rė
mėjams už aukas, platintojams 
už pastangas, o naujiems skaity
tojams už dėmesį.

— Lietuvių Radijo Forumo 
programa šį šeštądienį 8—9 vai. 
per WXRT 93.1 FM stotį yra 

| skiriama Pavergtųjų Tautų rei
kalams. susipažinimui ir visuo
menės informacijai. Pokalbiuo
se dalyvaus lietuvių, latvių, azer- 
beidžanieėių. eekoslovakų, uk
rainiečiu ir kitu tautu atstovai, 
taip pat Amerikos studentų or
ganizacijos 5oung Americans 
for Freedom kalbėtojas. Pa
našaus pobūdžio programa buvo 
Birželio įvykius minint.
bių koordinatorius bus Antanas 
J. Rudis.

— Amerikos italų organizaci
jų junginio atstovai, jų tarpe 
Columbus Dienos karalaitė Peg
gy Pilas, dalyvaus Pavergtųjų 
Tautų eisenoje. Illinois Young 
Americans for Freedom delega
cijai vadovaus valstijos pirm. 
Frances Griffin, kuri taip pat 
bus šio vakaro pokalbiuose su 
Pavergtųjų Tautų atstovais Lie
tuvių Radijo Forumo progra
moje. Eisenoje taip pat daly
vaus vienas iš aktyviausių Anie-

HELP WANTED — MALE 
Darbininkg Reiki*

/ LORD 
AND 

TAILOR

OAK BROOK

Has immediate 
opening- for 

experienced fitter — 
tailor.

Apply in person

180 OAK BROOK MALL 

654-8000 
Ext. 203

PURŠKĖJAI - DAŽYTOJAI
Vyraujanti muzikos instrumentų ir 
prekiavimo mašinų dirbtuvė tuojau 
ieško automatinio purškimo (spray) 
dažytojų savo išdirbystės skyriaus 2-je 
pamainoje. Pirmenybė yra duodama 
patyrusioms gamybos operatoriams.

> irLabai geras pradinis atlyginimas 
visi bendrovės priedai. 
Kreiptis asmeniškai. 
SEEBURG CORP.
1500 No. DAYTON

Tel. 462-0800
Visiems lygių galimybių darbovietė

WANTED MAN TO WORK 
in shipping room of a well establi
shed furniture store. Steady work.

Good salary.
Apply in person between 

10:00 and 4:00 P. M. at 
GREENWALD FURNITURE CO.

9012 COMMERCLAL

PUNCH PRESS OPERATORIAI 
Vyraujanti muzikos instrumentų ir 
prekiavimo mašinų dirbtuvė tuojau 
ieško punch preso operatorių sa
vo išdirby st ės skyriaus 2-joje pa. 
maino je. Pirmenybė yra duodama 
patyrusioms gamybos operatoriams. 
Labai geras pradinis atlyginimas ir 

visi bendrovės priedai.
Kreiptis asmeniškai.
SEEBURG CORP.

1500 No. DAYTON
Tel. 462-0800

Visiems lygių galimybių darbovietė

ENGINE LATHE 
OPERATOR 

MUST BE EXPERIENCED 
M.E.C. CORPORATION 
1546 N. MANNHEIM RD. 

STONE PARK 
626-4085

ŠLIFUOTOJAI — ŠVEITĖJAI
Vyraujanti muzikos ir prekiavimo ma
sinu dirbtuvė tuoiau ieško šlifuotoji! 
— šveitėjų (polisher - buffers) dirbti 
1-je ir 2-je pamainoje Chicagos dirb- 
tuvje. Pageidaujamas bent vieneriu 
metų patyrimas industriniame šlifavi
me. Labai geras pradinis atlvgini- 

mas ir visi bendrovės priedai. 
Kreiptsi asmeniškai. 
SEEBURG CORP.

15<X) No DAYTON’
Tel. 642-0800

Visiems lygių galimybių darbovietė

ENGINEER - DRAFTSMAN
to 4 years HVAC experience for 

growing Mt. Prospect firm.
Benefits include, paid vacation and 

insurance.

398-5300
REIKALINGAS SARGAS

3

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA | 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave PRrospect 8-2233
KOKYBĖ, STILIUS, GROŽIS j BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS 

DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO-
Labai puošnus tik 1 metu senumo, di-* JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 

• • - ............... ‘ ’ 1 PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

dėsnis ir geresnis už kitus. 5^ kam
barių pakelto Ranch tipo mūrinis su 
3 labai patrauktais dideliais miega-
maišiais. Vanity stiliaus vonia, imon- PPAL FIST1 ATT?!
tuotos luiksusinės virimo ir kepimo °
krosnys, puiki ceramic prausykla beis- 4369 ARCHER AVE., CHICAGO 
mante, patogus šoninis Įvažiavimas.
Gera vieta ir apylinkė netoli 85-tos ir
California Ave., ųūsų šeimos pilnam
pasitenkinimui. Būkite apdairūs ir 

apsukrūs.
Skambinkite stebukladariui.

Skambinkite MICHAELS dabar.
Kalbame lietuviškai.

254-8500

TEL. — 254-5554

NORITE PIRKTI 
AR PARDUOTI NAMA?

SUSISIEKITE SU 
CONNIE DAGYS 

FIRESIDE REALTY — 
Tel. 585-2064

Čia būsite užtikrintai sąžiningai 
aptarnauti.

DESPLAINES
MOUNT PROSPECT

BY OWNER 
Deluxe 3-flat split level, 
room. 2 — 3 bedroom. 1% _____(
Family room and fenced yard for! 
owner. 3 car attached garage, 

fessionally landscaped. 
Low taxes.

v Excellent income. 
Must see. Asking.

SI 12.000.
Tel. 439-5671

GEROVĖS IEŠKANT
GRAŽUS 6 KAMBARIŲ mūras. Arti 

71-mos ir Mozart Modernus viduj. 
$21,900.

! 2-JŲ AUKŠTU puikus mūras, arti 
musų. Naujas šildymas. Alum, lan- 

i gai. Karpetai. Kabinetų virtuvė, 
j Sausas beismantas. Garažas. S29,900.

8 KAMBARIU REZIDENCIJA apie 
16 m. Didelei šeimai. Liuksus namas. 
Evergreen Parko ribose. $36,600.

LIUKSUS 2 BUTŲ mūras — arti 
71-mos ir Mozart. Karpetai. Daug 
gražių priedu. Garažas. įrengtas ‘beis
mantas. Siūlymas. $44.900.

ARTI 52-TROS ir CALIFORNIA. 
Didelis, geras 5 kambarių medinis su 
garažu. $18.900.

6 KAMBARIU OCTAGON. įrengtas 
sausai beismantas. Apie 50' lotas. 
Garažas. Arti mūsų. $23,000.

ARTI MARGUČIO geras

4

MARQUETTE PARK 
BY OWNER 

five room brick apartment 
building. Closed porch.

4 car brick garage.
Call PR 8-5144

PIRKITE DVI 
AR TRYS ŠEIMOS 

naują 8 butų namą po 3 ir 4V^ 
kamb. $15,500 pajamų. Mar
quette Parke. Mainys i mažesnį. 

Tel. HE 4-2323

1—2 bed-
baths-Į ARTI MARGUČIO geras pajamų 

mūras. Alumin, langai. Naujas gazu 
’«šildymas. Garažas. $17,900,

| 4 BUTU MŪRAS Marquette Parko 
[riboje. Naujas gazu šildymas. Nau- 
! ias garažas. Ekstra platus lotas. — 
$36,000.

6 BUTU 15 M. MŪRAS. Apie $12,000 
pajamų. Maži taksai. Į pietus - nuo 
Talman banko. $81,000.

BARGENAS. 2 aukštų apartamen- 
tinis mūras. Prie parko. Apie $16,000 
pajamų. Naujai sutvarkytas beisman- 
tas. Vertas $68,000 ir daugiau. Pa- 
matykit.

PALIKIMO MŪRAS atneša $4.000 
nuomos. Naujas gazu šildymas. Mūro 
garažas. Tik reikia $18.000.

MODERNUS .15 M. MŪRAS. 
tralinis oro vėsinimas. Įrengtas bėis- 
mantas. 1% vonios. Garažas. — 
$24,000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9,900.

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

SĖKMINGO PIRKIMO
BARGENAS

Geriausias St. Thomas Moore parapi
jos labai geroje apylinkėje, tikrai 
puikus visais atžvilgiais namas: jis yra 
didesnis, jis yra puikiausioje vietoje 
dėl bažnyčios, mokyklų, krautuvių ir 
susisiekimo. 3 labai patrauklūs mie
gamieji. lentomis iškaltas kambarys 
beismante su prauslyklos kambariu. 

i didelis uždengtas patio jūsų šeimai 
‘ ■ patogumams.

7 M. MŪRINIS 3 butų ir 2 biznio 
patalpų. Kiekvienas vienetas atski
rai šildomas ir šaldomas. Gražiai 
Įrengtas skiepas.^. $9.420 pajamų i 
metus. Išlaidos -r mokesčiai, vanduo 
ir andrauda. 
virš 10^į Delno.

S BU]

stavimas duoda

Vyraujanti muzikos instrumentų ir 
prekiavimo mašinų dirbtuvė tuoiau 
ieško sargo — security guard 3-čiai _____ __
save Chicagos dirbtuvės pamainai. • vasaros pramogoms ir patogumams. 
Policinio Ar panašaus darbo patyrimas. daug visokių priedų. 2 mašinų mūri- 
būtu naudingas. Labai geras pradinis ~ ................
atlyginimas ir visi bendrovės priedai. 
Turi suprasti ir laisvai kalbėti 

gliškai. 
Kreiptis asmeniškai. 

SEEBURG CORP.

ah-

1500 No. DAYTON

Tel. 612-0800
Visiems lygių galimybių darbovietė

SPOT WELDERS
t Vyraujanti muzikos instrumentų ir 

Pokal- ’ prekiavimo mašinų dirbtuvė tuoiau
1 ieško automatiniu nituotojų (Snot 
Welders) dirbti 1-ie ir 2-je namainoje 
Chicaeos dirbtuvėje. Pageidaujamas 
industrinis soot welders patyrimas, 
bet nebūtinas. Labai geras pradinis 
atlyginimas ir visi bendrovės priedai. 

Kreiptis asmeniškai.

SEERURG CORP.
1500 No. DAYTON

Tel. 6-42-0800
Visiems lygių galimybių darbovietė

Mar, susidedantis iš įvairių gin
klų rūšių veteranų. Jiems va
dovaus knidr. Theodore Sala- 
man ir Mrs. Lillian Sauer.

AIRTOMATIC
SCREW MACHINE

BROWN A SHARPE 
up and onerate. Four machine 

line. Dav shift only.
Benefits and profit sharing 

$5.45 per Hour
L. D. REDMER SCREW PRODUCTS 

515 THOMAS DRIVE 
BENSENVILLE ILLINOIS 

Phone 595-0404

Set

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

nis garažas, retai sutinkamo bargeno 
kaina. 

Skambinkite stebukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

____ _ W 5 kambarių, 
2 miesarfių*? Libaijšyariai užlaikytas. 
Geri kilimai. Gražiai^ aptvertas kie
mas 65-ta ir Maplewood.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63rd ST. (prie Sacramento)

Tel. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybes kitur

FLORIDOJ — ST. PETERSBURG 
IR APYLINKĖ.!

Island Real Estate 
4506 Gulf Blvd.

St. Petersburg Beach. Fl 33706 
Area code 813 362-1441

LAIMA JAKUSOVAS. brokeris

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu nieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning, van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, m. 06606. Tel.: VI 7-«447

6 MYLIOS NUO HOT SPRINGS. Ar- 
kanso, 2 akru lotai po S4.000. 

Tel. (312) 448-1456

CALIFORNIA SUPW IERVICE 
Ta is.mi auto motorai, itaMžial, 

tu n *-u p s Ir t. t. 
4»24 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

i i iii i.ki

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

{rengiu Ir taisau kambarius, vonias, 
virtuvą*. Atlieku cemento darbus: 

šaligatvius, laiptus ir t. t. 
ZIGMAS 

Tel.: 778-0838 ar 651-9625
--- 1 —— ——— -.L    

LAIKRODŽIAI IR BRAN*SNYB*S
Pardavimas ir Taisymas 

2M6 WEST 69th STRBST 
T* L: R ■public 7-1941

"NAUJIENOS* KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS




