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latvių ir

Dr. J. K. Valiūnas, Pasaulinės Baltų Santalkos pirmininkas, 
Helsinky koordinavo veiklą su latvių estų delegacijomis. Dr. Va
liūnas į Helsinkį nuvyko liepos 1 d., dr. Genys ir E. Žilionytė 
liepos 2 d., o dr Vileišis — liepos 3 d.

Kiekviena delegacija nusi
gabeno savo paruoštos medžia
gos, bet dr. Valiūnas ėmėsi 
iniciatyvos paruošti bendrą 
notą vyriausybėms. Visų trijų 
bendru darbu paruoštą notą 
pasirašė dr. Valiūnas, kaip Pa
saulinės Baltų Santalkos pir
mininkas. Notą su kitais rei
kalingais dokumentais išne
šiojo asmeniškai valstybių de
legacijoms lietuvių, 
estų atstovai.

Visu spėtu laiku, 
Čiai susitikinėjo su

pabaltie- 
žurnalis- 

tais, delegacijų nariais juos in
formuodami apie Pabaltijo 
valstybes. Pažymėtina tai, kad 
dr. Valiūnas turėjo ilgesnį pa
sikalbėjimą su Danijos užsienių 
reikalų ministerijos politikos 
departamento direktoriumi, su 
Reuterio atstovais, su Associa
ted Press Bonos, Briuselio ir kt. 
direktoriais. /

Dr. Genys kalbėjosi su Šve
dijos užsienio reikalų ministe- 
riu, Reuterio, UPI atstovu ir kal- 
bėjoper National Public Radi
ją, kuris Amerikoje represen- 
tuoja 150 radijo stočių. Dr. Vi
leišis energingai skleidęs infor
macijas žurnalistams, kuriu 
■buvo apie 450, kalbėjo rusų

literatūros. Buvo paneigtas 
kaltinimas, nes visa literatū
ra jau anksčiau buvo įteikta vi
soms laisvojo pasaulio konfe
rencijos delegacijoms ir ji duo
ta saugumo atstovams, kai jie 
viešbutyje suiminėjo pabaltie- 
čius. Baigus apklausinėjimą 
(saugumo vyr. būstinėje įvy
kius sekė ir Amerikos amba
sados antrasis sekretorius Ter
ry Dale Hansen), visus suim
tuosius policija nugabeno į ka
lėjimą ir išskirstė po vienutes. 
Paėmė iš jų kaklaraiščius, dir
žus, batų raiščius, o iš vieno 
latvio ir sutuoktuvių žiedą, kad 
rydamas nenusižudytų Suim
tieji tuojau paskelbė bado strei-»
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WELLINGTON. — Naujoji Zelandija praneša, kad šeštadienį 
Prancūzija išsprogdino branduolinę bombą, kurios bandymo buvo 
laukiama jau kelios savaitės. Daug valstybių protestavo prieš šį 
sprogdinimą ir kelios net grasino nutraukti su Prancūzija diplo
matinius santykius. Po sprogimo virš Mururoa salyno iškilo įpras
tas grybo pavidalo dūmų kamuolys, kuris buvo puikiai matomas iš 
N. Zelandijos laivo “Otago”. Bomba buvo iškelta į atmosferą deš
ros pavidalo baliono rašo N Zelandijos AP korespondentas David 
Barger.

WASHINGTONAS. — Vaka
rų Vokietijos gynybos ministe- 
ris Georg Leber baigė pasitari
mus su JAV gynybos sekreto
rium James Schlesinger. Komu
nikate reiškiamas “solidarumas” 
kariuomenių Europoje sumaži
nimo klausime. Vokietija paža
dėjo nereikalauti, kad ir jos ka
riuomenė būtų įtraukta į būsi- 

sumažinimo

Sprogimą stebėjo ir Ameri
kos laivas “Corpus Christi Bay". 
Bomba buvusi nedidelė, paly
ginus su ankstyvesniomis pran
cūzų ar britų bombomis. Ji 
sprogo apie 2,000 pėdų aukš
tyje, o “grybas” po sprogimo 
iškilęs iki 20,000 pėdų. Spe
cialistų tvirtinimu prancūzų 
bomba buvusi “gaidukas” di
desnei vandenilinei bombai.

.. Dr. J. K. Valiūno, Vliko Pirmininko, liepos 8 d. grįžusio H Helsinkio Europos saugumo ir bendradarbiavimo konfe- mas kariUOmeniŲ
ką, H6S jiem nebuvo pasakyta renciįos, sutikimas Kennedy aerodrome, New Yorke. Nuo centro į dešinę — p. Butkus, A. Vakselis ■_— Vliko vice-, derybas 
dėl ko juos SUcmė. pirmininkas ir B. Radztvanienė. I kairę — V. Radzivanas, Vliko Valdybos narys prie vėliavos, aktorius V. Žuką u s-

laiko mikrofoną, už postovi A. Simutis, Lietuvos Generalinis Konsulas New Yorke ir kampe p. Šileikienė. WAQT----------------
Kai JAV Sekretorius W. Ro

gers, sužinojęs apie Amerikos
piliečių areštą, per Suomijos1 K LIETUVOS PABĖGO V. ŠNEIDERIS I Išėmė aparatus 
užsienių reikalu ministerį pa- < .
reikalavo tuojau juos paleisti,' Penktadienį iš rusų pavergtos Lietuvos pabėgo Viktoras Šnei- WASHINGTOXAS. — 1

deris, — pranešė Dr. Kazys Bobelis, Amerikos Lietuvių Tarybosvėl skubiai susirinko Suomijos .
vvriausybė posėdžio’ ri nuta- Pirmininka*- Šneideris mažu laiveliu išplaukė į Baltijos jūrą. Jis 
rė Amerikos piliečius paleisti. noreJ?.PasĮektl vakarų Vokietiją. Viktoras yra lietuvis, bet, matyt,

Tarp suimtų buvo vienas es- kilmės.
tas Kanados pilietis, vienas j Baltijos jūroje jis sutiko ne- 
latvis Švedijos pilietis ir viena pažįstamą laivą. Jis matė, kad 
latvė Anglijos pilietė. Ameri- laivas ne rusams priklausė, to- 
kiečiai atsisakė apleisti kalėji- dėl prie laivo ir priartėjo, ti-

vokiečių kilmės.

• kalba per Radiją Liberty- reikalavo paleisti visus kcdamaš" ■gauti atviroje'jūroje
kitus. Paleido.

Po to, kuriam metui policija 
nuvežė tolokai-nuo Helsinkio šneideriiii buvo leista įlipti 
ir suleido į vieną didelį gerą j laivą, kuris jį nuvežė į suomių 
kambarį. Neilgai trukus nu- uostą. Šneideris manė, kad suo- 
gabeno į jų viešbutį Inter Con- miai jį paleis, bet nepaleidžia, 
tinental ir liepė susikrauti sa-^Atrodo, kad suomių valdžia 
yo daiktus. Iš ten nugabeno į jTa. pasirašiusi su Sovietų Są- 
Marskio viešbutį ir jų ten ne- junga sutartį, kuri reikalauja 
registravo, kad niekas jiem grąžinti rusams visus pabėge- 
negalėtų telefonu paskambinti. ]iuS.

Bet kai visiem jau ęsan-l 
tiem savotiškoje “laisvėje” lei-l ..... 
do tame viešbutyje bendrai aPie Sneiderio pabėgimą.

, . . - i -i • (Tino cincfi lolorfromn ei
Vakarieniauti, ten buvo keli sau- c 
gurno pareigūnai, bet atsirado.'3 zia1’ 
ir rusų agentai, netoli jų užsi
sakę po butelį alaus.

Suomiams reikėjo pabaltie- 
čius saugoti ir nuo galimo jų 
pagrobimo. Pavojus buvo, nes 
tai vyko visai netoli rusų šie-, 
nos.

Pabaltiečiams, saugumiečių 
lydimiems, buvo leista nuvyk
ti į suomių didvyrių kapines, 
ten padėti vainiką. Dr. Valiū
nai tarus žodį, saugumo virši
ninkas pasakęs, kad šio įvykio 
suomiai niekuomet neužmirš. 
Buvęs gautas įspūdis, kad suo
miai jaučia baltų jiem neapy
kantą. Dabar įsitikinę, kad 
jos nėra.

Kai liepos 6 d. delegacijos 
rinkosi į posėdžio salę, o žur
nalistai kiekvieną delegatą kal
bino, vienas žurnalistas gar-

WASHINGT0NAS. — Vals-' 
tybės departamento aukštas pa
reigūnas paneigė gandą,, kad se
kretorius Rogers greit pasi
trauks iš pareigų ir bus pakeis
tas Kissingeriu. Pareigūnas pa
sakė, kad “jiems abiems darbo 
užtenka”.

prezidento galią
WASHINGTONAS. — JAV 

senataspriėmė penktad;''”: ■''•‘a- 
tvmo projektą, kuris suvaržy
tu prezidento teises vesti karą. 
Prezidentas, pagal senato pro
jektą, galėtu pradėti karo 
veiksmus, jei to reikalautų 
valstybės saugumas, tačiau jis 
turėtų per 30 dienu gauti kon
greso pritarimą tam karui. 
Senatas nubalsavo šį projektą 
71 balsu prieš 18. Praėjusi tre
čiadienį ir Atstovu Rūmai pri- 

panašu įslatyiųa, tačiau 
jame prezidentas turi daugiau 
laiko kongreso pritarimui gau
ti — 120 dienų. Abu projektus 
teks suderinti. Prezidentas pa
grasino šitoki įstatymą vetuoti, 
tačiau jis , vis vien, gali būti 
priimtas, nes senate įstatymas 
turi pakankamai balsų prezi
dento veto panaikinti.

Bal- 
tųjįj Rūmų aukšti pareigūnai 
paskelbė UPI agentūrai, kad 
prezidentas Nixonas įsakė uz‘*'cl*n-<l • 
imti visus slaptus aparatus,! WASHINGTONAS. _  Buvęs
kurie registruodavo Baltuose (New Yorko detektyvas Ulase- 
Rūmuose visus pasikalbėjimus pviez, kuris dirbo Baltųjų Rūmų 
prezidento Ovai Office ir Lin- slaptų investigacijų darbus, ieš- 
colno kambaryje. Panaikinti kodamas kitų partijų veikėjų 
bus ir slapti telefoninių pasi-^‘politinių ,nešvarumų”,, pasakė 
kalbėjimų rekordavlmaL Vy-'Watergate komitetui, kad sep- 
riaušybei buvo nepatogu, ; kai tyni nuteisti Watergate šnipai 
paaiškėjo žinios apie slaptų šnipai turėjo gauti pinigų: Gor- 
aparatų buvimą. Dabar nėra don Liddy — 15,000 dol., Ho- 
prasmės juos toliau laikyti., nes’ward Hunt — 15,000, James 
visi 'žino, kad jie -yra, pašlap- McCord — 15,000, Bernard Bar
tis jau nėra paslaptis.. Oficia- ker — 6,000, Eugenio Martinez 
lauš pareiškimo' apie rekordą-'— 2.000, Frank Sturgis — 4,000 
vimo ■ užbaigimo, nebus. . Apa- ir Virgillio Gonzalez — 2,000.

Reikalauja 5 mil. dol.
DUBAI. — Libano spauda 

praneša, kad japomj teroristai, 
pagrobę keleivinį lėktuvą su 
143 asmenimis, reikalauja iš 
lėktuvų bendrovės 5 milijonų 
(įolerių: Pirma jie reikalavo 
paleisti Izraelio kalėjime baus
mę iki gx’vos galvos atliekantį 
japonų teroristą Kozo Okamo
to. Izraelis kategoriškai pa
reiškė, kad šantažui jis nenu
silenks ir kalinio nepaleis.

Japonų pagrobtame lėktuve 
yra japonų, vokiečių, olandų, 
prancūzų ir arabų keleivių. 
Blogiausias keleivių pergyve
nimas yra nepaprastas karštis 
lėktuve.
kystėje 
karščio
drėgmės. Lėktuve nėra oro vė
sintuvu. C

lė^Žilionytė, laisvai vartojanti 
tris svetimas kalbas, turėjo 
ypatingai didelį pasisekimą tarp 
žurnalistų. Jei ne pabaltiečių 
liepos 5 d. areštai, liepos 6 d. 
buvo sukviesta daugybė žurna
listų pasikalbėjimui. Deja, ru
sai, per Suomijos valdžią tai 
sutrukdė. u:-,..

Dr. J. Genys buvo gavęs spau
dos atstovo kredencialus ir lie
pos 4 d. vakarą dalyvavo Rytų 
Vokietijos Ambasadoriaus de

legatų ir spaudos atstovų pri
ėmime. Jame dalyvavo ir visi 
trys latvių delegatai, kurių 
pirmininkas Uldis Grava pa
klausė Did. Brit, užsienio rei- 
kajų ministerį Sir AlecDouglas 
— Home, dėl ko konferencijo
je nenumatyta svarstyti Balti
jos valstybių klausimas. Home 
pasiūlė Gravai paklausti Gro- 
myką, Sovietų delegacijos pir
mininką. Grava tai ir padarė. 
Gromyka įsikarščiavęs pradė
jo kartoti sovietinį melą, kad 
pačios Pabaltijo tautos laisvai 
įsijungusios į Sovietų Sąjungą. 
To dialogo ir užteko. Du Rytų 
Vokietijos saugumiečiai p. Gra- 
vą išvedė už durų. Svetimoje 
valstybėje Gravos areštuoti jie 
negalėjo. ' Z

Netrukus rusai pareikalavo 
Suomijos vyriausybę, kad ji 
tuojau areštuotų visus pabaltie- 
čius, nes jie, kaip teroristų gru
pė, galinti ir kitokių triukšmų 
padaryti. Suomijos vyriausy
bė, skubiai susirinkusi posė
džio, pakluso rusų reikalavi
mams ir pavedė vidaus reikalų 
ministeriui pabaltiečaus areš
tuoti.

Areštai vyko liepos 5 d. Vi
sus suimtuosius nugabeno į 
vyriausią saugumo būstinę ir 
ten juos apklausinėjo. Dr. Va
liūno apklausinėjimas užtru
ko pusantros valandos. Buvo 
klausimas, ar jie nepraktikuo
ja teroro aktų. Atsakyta — ne. 
Kaltino platinimu nelegalios vusio vyriausybės premjero. tikslui — Argentinos gerovei”, ninkas J. Audėnas.

reikalingos pagalbos. Pasiro
do, kad laivas buvo suomių.

I ; F

Į Dr. Bobelis informavo Vliką 
............................  .Ra

gina siųsti telegramą suomių 
kad pabėgusio §nei- 

derio neišduotu rusams. C

Išėjo iš ligoninės
WASHINGTONAS. — Penk

tadienį prezidentas Nixonas iš
dėjo iš ligoninės, kur jis buvo 

in gydomas nuo plaučių uždegi
mo. Jis pareiškė Baltųjų Rūmų 
tarnautojams, susirinkusiems 
jo pasveikinti, kad gandai, jog 
jis pasitrauks iš pareigų, yra 
nesąmonė. “Tegul kiti volio
jasi Watergate purve”, pasakė 
prezidentas “o aš dirbsiu savo 
pareigose, kurioms buvau iš
rinktas ir jas pabaigsiu.”

Argentinos rinkimai
BUENOS AIRES. — Laiki

noji Argentinos vyriausybė pa- 
siai sušukęs, už ką buvo areš- skelbė, kad nauji prezidento
tuoti pabaltiečiai? Jei kas prieš rinkimai įvyks sekmadienį, rug 

, da- sėjo 23 d. Vienintelis kandida- 
ELTA tas yra Juan Peron, buvęs Ar- 

jgentinos diktatorius. Jo inau- 
KABULAS. — Naująją Af- guracija numatyta spalio 12 d. 

ganistano vyriausybę jau pri- Peronas, 77 metų amžiaus, ne
pažino Sovietų Sąjunga, Indi- labai gerai jaučiasi ir kasdien 
ja, Čekoslovakija ir Vakarų jį lanko širdies specialistas dr. 
Vokietija. Afganistano vai- Pedro Cossio. -Peronas, priim- 
džią karaliui atostogaujant Ita-, damas peronistų kandidatūrą 
lijos salose, pagrobė 50 kari- pareiškė: Jei Dievas man duos 
ninku, vadovaujamų karaliaus sveikatos, aš paskirsiu visus 
pusbrolio, generolo Daudo, bu- savo energijos likučius savo

tai apie areštus nežinojo, 
bar visi sužinojo.

ratai paprastai' bus'- išimti

šeštadienį Dubai šei- 
buvo 102 laipsniai 

ir 95% tvankumo ir

Bolševikų 
padlaižių humoras

LONDONAS. — Britų filmų 
ir scenos aktorius Jack Haw
kins mirė 62 m. amžiaus. Jis tu
rėjo gerklės vėžį, tačiau prieš 
7 m. jam buvo įdėta metalinė 
gerklė ir labai pasikeitė jo bal
sas. šį pavasarį jis bandė įso-

Filipinietė - 
gražiausia pasauly 
ATĖNAI. — šeštadienį va

kare Graikijoje įvyko “Miss 
Universe” rinkimai. Pasaulio 
gražuolės titulą laimėjo Fili
pinų gražuolė Maria Margari
ta Meran. 19 metu brunetė, ru
domis akimis. 5 pėdų, šešių co
lių ūgio. Antroje vietoje Aman
da Jones, 23 m. iš Evanstono. 
Illinois. Toliau seka Norvegi
jos, Ispanijos. Izraelio mergi-
nos.

Verta pažymėti, kad filipi
nieti* laimėjo ir 1969 metų Miss 
Universe titulą.

Vliko 
prie PLB 
ELTA

— Jonas Daugėla, birželio 
mėn. persikėlęs gyventi į Juno. 
Floridą, pasitraukė iš 
ryšininko pareigų 
Klevelande.

— Vliko pirmininkui dr. J. K. 
Valiūnui su. savo šeima liepos 
12 d. išvykus trim savaitėm 
atostogų į Wyoming, pirmi
ninko pareigas eis Vicepirmi- 
ELTA

Spaudos komisarai Lietuvoje dinti naujai, pagerintą dirbtinę 
negalėjo tylomis praeiti pro “Ro- gerklę, tačiau nieko neišėjo ir 
mo Kalantos savaitę” išeivijoje.. trečioje operacijoje jis njirė. 
Pagaliau jie nusprendė įkišti sa-| LONDONAS, — Išvykdamas 
vo komentarą į “Literatūros ir po 4 dienų vizito Portugalijos 
■Meno” (1973.V.19) jumord pus- premjeras Caetano pažadėjo pra- 
lapį. “Gana įtartinas pasirodė vesti tardymus apie gandus, kad 
nuodėmių “išrišimas” praėju- portugalų kareiviai išžudė 400 
šiai metais Kaune siautėjusiems Afrikos kaimiečių Mozambikoje. 
chuliganams. Prisimindami psi- Premjeras pareiškė įsitikinimą, 
chiškai liguisto jaunuplio Ka- kad tos žinios neteisingos, 
lantos savižudystę, vatikaniškij WASHINGTONAS. — Buvęs 
nuodėmių išrišėjai šiomis dieno- prezidento teisinis patarėjas 
mis surengė naujoviškus radijo John Dean buvo pakviestas 
atlaidus, užsitęsusius ištisą sa- Atstovų Rūmų ginkluotų jėgų 
vartę”. į komitetą atsakinėti į klausi

mus. Kadangi šis komitetas ne
pažadėjo Deanui imnitato, jis 
net 67 kartus atsisakė atsakyti 
j klausimus, nes Penktasis kon
stitucijos papildymas jam leidžia 
tylėti, jei jo atsakymas reiškia 
apkaltinimą jam pačiam.

SEOULAS. — Valstybės sekr. 
Rogers tarėsi Pietų Korėjoje su 
prezidentu Parku dėl abiejų Ko
rėjų priėmimo į Jungtines Tau
tas. šiaurės Korėja reikalauja, 
kad vienas ambasadorius atsto
vautų abiejoms Korėjoms. Ro
gers pareiškė, kad Amerikos 40,- 
000 kareivių toliau bus laikomi 

į P. Korėjoje.
KAIRAS. — Kai kurie iš Li- 

I bijos į Egiptą vyksta demonstran 
tai jau pasiekė Egipto sieną. 
Egiptiečiai čia įrengė jiems pa
lapines, tačiau libiečiai veržėsi 
toliau, sakydami, kad jiems įsa-

pi kviestis į Atstovę?

Howard Hunt 
mą į demokratę partijos būstinę Wa
tergate, 
Rūmy ginkluotu jėgy komitetą liudy
ti apie ČIA ]»ivėlimę j Watergate 

afera

BEIRUTAS. — Penktadienį 
didžiulis ianonu keleivinis lėk
tuvas. skridęs iš Amsterdamo, 
Olandiios, triiu teroristu buvo 
na^robtas ir nukreiptas i ara
bu kraštus. Libanasnedavė lei
dimo lėktuvui nusileisti. Bah
reino šeikvstės aerodromo ta
kas pasirodė esąs per trumpas. 
Tada teroristai jsakė nusileisti 
Džiubai šeikystėje. prie Persi
jos įlankos. Vos lėktuvui pa
kilus iš aerodromo, lėktuve 
sprogo granata ir viena mergi
na. skridusi su Peru pasu, žu
vo. Vienas japonas buvo su- 

Dar nežinia, ar žuvu
si mergina buvo keleivė ar. kaip 
spėjama, arabė, teroristų gru
pės narė.

Piratai reikalauja, kad Izra
elis paleistų kalėjime laikomą 
japonų teroristą Kozo Okamo
to, kuris nuteistas už Tel Avi
vo aerodromo puolimą 1972 m. 
gegužės 
žmonės 
Izraelio 
Shimon 
Izraelis.
duos šantažui ir teroristų rei
kalavimą neišpildys. Japonu 
pagrobtame lėktuve yra 41 as
menys. Japonai paskelbė esą 
Raudonosios Armijos — tero
ro grupės nariai.

j žeistas.

mėn„ kada žuvo 26 
ir 70 buvo sužeistų, 
transporto ministeris 
Peres pareiškė, kad 

kaip visada, nepasi-

kyta susirinkti prie Egipto pi
ramidžių. Libijos karavane yra 
apie 1,000 automašginų su 30,000 
žmonių. • >?!



LENKftISPt'DŽIAi OKUPUOTOJ LIETUVOJ
Emigracijos lenkų informaci

jos įstaiga “Na Antenie” paskel
bė Chicagos lenkų dienraštyje 
“Dziennik Związkowy” nepasi- 
raš usio lenko, matyt, žurnalisto 

sovietų pavergtoje 
Antrašte “Wraženia 
Na Litwę” autorius

įspūdžius
I i et u vo j e. 
z Podrožy 
rašo:

Savo draugų lietuvių užpra
šytas praeitą vasarą nuvažiavau 
į Vilnių. Kadangi leidimas vizi
tui buvo labai sunku gauti, bu
vau “padarytas” pusbroliu. Ki
taip nebūtų buvę galima gauti 
leidimą.

rą tik peržengus sieną, krito 
į akis nepaprasta netvarka, pa
stebima pravažiuojamų fabrikų 
srityse. Prie fabrikų pastatų 
buvo stirtos šiaudų, visokio šlam
što ir kitokių neišvardijamų da
lykų,- Mačiau taip gi išvartalio- 
tas krūvas naujų plytų, kurios 
vietomis traukinio vagonų sutru
pintos gulėjo ant žemės. Vienu 
žodžiu, buvo “ne šios žemės ba
laganas”.

Atvažiavęs į Vilnių, nuėjau į 
į stotį ir stojau eilėn laukti tak
si. Palaukus 45 minutes, įsėdau 
j purviną, esančią pavojuje bet 
kurį momentą sugriūti “Volgą”, 
šoferis visaip stengėsi gauti dau
giau važiuoti norinčių, bet lai
mei niekas nevažiavo ta krypti
mi.

Perėjimai ir Leninas
Pravažiavimas per Vilnių įvy

ko tokiu klastingu tempu, kad 
stačiai nespėjau nieko pastebė
tą visą laiką baimėje, kad užsi- 
mušime arba kad koks nors pra
eivis bus pervažiuotas. Mėgstu 
greitą važiavimą ir pats, drau- ’ 
gų tvirtinimu, gerai bei sportiš
kai vairuoju, tačiau ką dabar 
mačiau ir patyriau, būdamas be 
savo valios ir noro liudininku,! 
buvo tikra beprotybė. Pėstieji 
žmonės galvatrūkčiais bėgiojo 
stačiai iš po daugiau kaip 80 my- į 
lių per valandą lekiančio auto
mobilio tako, tuo būdu gelbėda
mi savo sveikatą ar gyvybę.

Toks važiavimo būdas ten 
praktikuojamas visų automobi
lius vairuojančiųjų. Praeiviai 
(pėstieji) gatvėje ten nesiskai
to, absoliutus viešpats yra mo- 
torvežimis ir jo vairuotojas.

Apie tai, kad pėstieji yra to
kią tvarką iki kaulo įsisavinę, 
kitą rytą pats patyriau, kai va
žiuodamas savo draugų automo
biliu pastebėjau tris žmones, 
bandančius pereiti skersai gat
vę iš vieno šaligatvio į kitą. Su
stabdęs automobilį daviau ran
ka ženklą, kad pereitų gatvę, 
bet tuo savo gestu sukėliau jų 
tarpe man stačiai nesuprantamą 
sąmyšį. Jie pažvelgė į mane su 
išgąsčiu ir bėgte nubėgo, kad 
aš prieš juos turiu kokius nors

Geriausia vieta karštomis vasaros dienomis yra paįGrfs, Stoję nuotraukoje— Florida*'Atlanto vaMtsryno pakraštys.

labai nedorus tikslus. Mat, su 
tokiu niekada nežinai — čia jis 
sustos neva praleisdamas ir 
staiga paspaus pedalą ir — 
po žmogaus. Visuomet saugiau 
šaligatvyje.

DĖDĖS SEKNO GYVENIMO’ BRUOŽAI
ntA Geriausia dovaaa

vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą/ Adomaiti - Detlę Šerną asr 
meniskai pažino, sk-utė jo straipsnius, knygas- ir klausėsi jo paskaitų- 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą, 
jiems bus Įdomu pnsimmu senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Aaujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo Žmogaus Gyvenimą — Dėdes 
Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas Ji atsimena 
ir pažinojo; o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 

4 dūko' lengvas; vaiždus, gražia^ literatūrine torma pasakojimas duos 
t progos susipažinti su musų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 

jų kieta, ideologine- veikla.
Antanas Rūkęs, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado 

► maicio Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori- 
jun Draugija. Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 dol

♦ .AIMANA AIUIE.NV ADMINISTRACIJOJE

Kaina $1.—.
ŽEMES PAKOPOS. Elegijos, giesmes, poemos 

šiuo.
$1.50.

VĖTROJE. Eibų rinktine. 16$

POEZIJOS VEIKALAI-
Poezija tiaip pavasari*, serfs pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti, deimt-ntu' spindint} žiedą’, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, ka.p konfetėmis ir pamažu įveda-į gamtos vaizdų, ir garsų st e 
buklus. Dramctiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja 
juokauja ir verkir poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir in’nė^ 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidimų
1. J. Aagustaityte - Vaičiūnienė,- ŽVAIGŽDC~OS NAKTYS. Didelio tor 

mato. 12t> psl
2. Jurgis Baltrušaitis, 

Kišeninio lormato, 157 psl.
5? Buf*u Juzė, EfLERAŠČIAl IR RAŠTAI. 155 psl
8. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ 

psl Kaina S3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLUDI - LIUD’t.
8: Anatofituš Kairys,- A-UKS1N6' SEJA.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ.
išvietmtas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis.

13. Nkd»s< Rastenis; THBJ FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano baranau :k< 
’’Anykščių Šilelis’-, vertimas, 42 psl. $2.00.

14 Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS: Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys- Santvaras, ATDARU LANGAI. Rinktim. lyrika, 167 psl., 38.00
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2.50
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrine 

hat, 02 pel.’. $1.00.
18 ‘ .............. ...........................
19 
20
21.
22.

55 psl
24.
Norėdami įsigyti, šias-ar kitas knygas, pra’ome atsilankyti i Naujiem 

rastine irba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderi
NAUJIENOS,

1739 So. H aisled St- Chicago. UI. 6060R

Lyrikos eiles, 106 psi. $2.UC 
Eilerasciai, 8b psi. S2.0O.

Eiliuoti pasakojimai ame
$5DO

Petras Sagates, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. S1.0( 
Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR- SMĖLIS. Eiles, 70 psl., S1.00. 
Elena Tumiebė? KARALIAI IR* ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl; $2.50 
Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. S3.00' 
Jonas Valaitis, SENOVĖS" LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai 

$1.00
Adomas Jasas, BUK- PALAIMINTAS. Poezija 115 psl $3.»0

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet 

knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 psl.
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psl. ...... . ......
Prof. Vacį. Biržiška, AuEKSANDRYNAS, 1 tomas, gražiai 

įrištas, 431^ psl.  .....................——.......... ...... ......
Prof. Vad. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA; I dalis. 208 psl., įrišta — S3.00, minkštais vir
šeliais — S2.00; II dalis, 225 psl., įrišta 
tais viršeliais — ... ..... ............. .......

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p.
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psl.
Kipras Bielinis, GANA4 TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir

šeliais. .............................. ................. ...... ... ....
Juozas Lipdžius, RAŠTAI, 250 psl.......................................
P. Liudžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 psl. ................ .—..........................
Janina Narūne, TRfYST IR /IENA, jaunystės atsiminimai. 

170 psl. _ _______ _________ _ _______-
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai. 232

• puslapiai.................... ..... ................... .............. . ........ .......
NAUJIENOS,

S3.00, minkš

kokią

$6.00
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$7.50
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$5.50

$5.00
$3.00

$1.00

$3.00

$3.00

1739 S. Halsted SU, Chicugn. III. fiOfiOR. — Tel. HA 1-6100

Peržengus sieną vienu iš svar
biausių regimų motyvų mano ke
lionėje pasidarė Leninas. Leni
nas mirtinai susimąstęs pasta
tytas pastogėje, Leninas stovin
tis ant kamino, Leninas pašto 
ženkluose, Leninas piniguose, 
Leninas autobusuose, Leninas 
troleibusuose, Leninas namų fa
saduose, Leninas karinėse, mu
ziejuose, Leninas įsigijamas 
kioskuose kaip ženklelis įsi
smeigti į švarko atlapą, Leninas 
ranką ištiesęs, Leninas su už
pakalyje sunertomis rankomis, 
Leninas pasilenkęs, Leninas iš
sitiesęs, Leninas dar trejų me
tų garbanotas arba “Leninas 
vaikelis”, Leninas vyresnio am
žiaus, Leninas nuplikęs (be plau
ku), Leninas su kepure ir Le
ninas be kepurės. Kur tik ne
pasisukau, ten vis Leninas, Le
ninas, Leninas. Grynas apsėdi
mas. ' _

Sekančią dieną -išsiruošiau į 
milicijos biurą, esantį prie svar
biausios Vilniaus gatvės arba — 
ir vėl — Lenino, atlikti forma
lumus, susietus su mano atva
žiavimu. Mažame kambarėlyje, 
į kurį iš pat gatvės vedė laukian
čių žmonių eilė, sėdėjo du mili
cijos valdininkai. Kai dvi va
landas išlaukęs prisistūmiau 
prie vieno iš jųdviejų, mane per
vėrė pažvelgimas, nuo kokio nie
kas negali pasislėpti. Palygino 
mane su anksčiau įteikta foto 
nuotrauka ir — o naujiena — 
“valdžia” man pasakė lenkiškai: 
“ateik po trijų dienų”.

žmogus ir “valdžia”
Eilėje tebestovėdamas paste

bėjau kaip “valdžia“ nepaliau
jamai plūsta ir bara žmones. Vė
liau daug kartų patyriau, kad 
barimas yra nuolatinis “valdan
čiųjų užsiėmimas. Bara visi: ba
ra kelneriai, bara šoferiai, ba
ra konduktoriai, net išviečių va
lytojos ir tos bara. Katedroje, 
kur dabar yra muziejus, mane 
kaip reikiant išplūdo kasininkė 
už tai, kad buvau tiek akiplėšiš
kas ir jos paklausiau, kurią va
landą prasideda vargonų koncer
tas. Baigdama savo isterišką 
šūkavimą ji pasisakė esanti ka
sininkė. o ne “informatorė”. Pa
galiau visi ten yra nepakanka
mai informuoti. Nelengva yra 
patirti kas kada prasideda ar kur 
vyksta.

Taigi konservatoriai, norėda- į kiemą; 
mi restauruoti ir palengvinti sau 
darbą, ne be tair “sumažinti pro
dukcijos išlaidas”, trūkstamas 
mūrų dalis užpildo betoninėmis 
sienomis, primėtydami akmeny 
ir uolos gabalui Atrodo, net ga-' 
na vaizdingai.

Pati Trakų pilis yra gana ge
rai išsilaikiusi, aišku neseniai 
restauruota, Ms dėl tebevyks- 
tančii) darbiu pilies dalis lan
kytojams tebėra uždaryta. Pi
lyje įsteigtas muziejus, nors ten 
daugiau yra klišių negu ekspo- 
natų.-

Aplankę pilį, kadangi diena 
buvo karšta, o ežero nepapras
tai švarus vanduo gundė mau
dytis— nuvykome Į paplūdimį/ 
Pakeliui užsukame Į bufetą, esan
tį apskritame, į altaną panašia
me pastate. Bbvo karštų dešre
lių, alaus ir duoninės giros, ku
rios ten galima visur gauti. Gat
vėse ji parduodama tiesiai iš sta
tinių. Paprašiau dešrelių ir 
alaus. Pardavėja-mandagiai pa
klausė, ar dešreles supiaustyti. 
Naiviai atsąkiąų, kad-pats ga
liu tai padaryti, ir- pagaliau tu
rėjau dešreles .valgyti nuo- ša
kutės, atkąsdamąs po gabaliuką, 
kadangi peilis visoje užeigoje 
buvo pardavėjos rankose, o aš 
gėdinausi prisipažinti, kad ne
žinau vietos papročių. Laimė 
dar kad nors šakučių buvo. Išei
damas iš bufetb. mačiau kaip 
pardavėja iš kažkur- kitur imtas 
labai gardžias dešreles rūpestin
gai pakavo vyniodama į suplė
šytą laikraščio “Pravda” popie
rių. ',

Pamačiau betratančias 
sienas, atkrintantį tinką, iškritu
sius durų ir langų uždarius. Nu
stebęs patyriau, kad ten žmonės 
gyvena. Išeidamas iš to kiemo 
beveik susidūriau su vienu to na
mo gyventoju. Buvau reginio su
krėstas ir susimąstęs — o jis 
buvo išmetęs porą gilesniųjų. 
Uygiai kaip ir aš užkluptas jis 
pažiūrėjo į mane ir pastebėjęs 
mano foto aparatą- paklausė ar 
aš esu žurnalistas. Atsakiau, 
kad esu laikraštininkas. “Ponas 
esate lenkas!” Sunku buvo išsi
ginti. “Ponas; aprašykite, po
nas,- Lenkijoje, kaip mes čia gy
vename, kokiose sąlygose”...

Tuo momentu prie mūsų pri
ėjo viena moteriškė, turbūt jo 
žmona, kuri pradėjo jį raminti. 
Lietuviškai ji prašė kad nutiltų, 
kad’ nieko nepasakotų, o manęs 
atsiprašinėjo rusiškai, sakyda
ma, kad nieko neatsitiko, kad jis 
visada skundžiasi kai truputį iš
geria, kad čia kaltas buvo alko
holis.

C - V i ‘

Trakai

Kitą rytą anksti su draugais 
išvažiavau j netoli esančius Tra
kus. Miestelis gražus, švarus, 
.apstatytas šviesiais neaukštais 
namais. Gretimoje gatvėje pa
statę automobilį nuėjomeų pilį, 
kuri yra saloje, sujungta su sau
suma nedideliu tiltu. Man pati
ko būdas, kokiu ten buvo apsau
goti pilies apsiginamieji mūrai, 
pagaliau tą patį patyriau Vil
niaus pilies, dabartiniame Ge- 
d'mino kalne.

Vilniaus kiemai

Grįžęs iš Trakti vakarop nuė
jau pamatyti Vilnių. Tai dariau 
ir visą sekančią dieną. Senasis 
miestas, savo architektūra ir ur
banistika primenantis Italiją ar 
Ispaniją, tuo metu buvo atnau
jinamas. Dalis namų jau visiš- 
kaĮ atnaujinta, <5. kita dalis tik 
iš gatvės pusės. Užėjau į vieno 
tokio dalinai atnaujinto namo

pokssr HM* HURT 
otra turest ntfENM

Nuraminau ją, kad nesu ru
sas ir nesu joks pareigūnas, jo
kios valdžios atstovas, o tik tu
ristas iš Lenkijos. Ji stačiai nu
švito, dar kartą atsiprašė dėl 
išsišokimo, bet jau nebesisten
gė užtušuoti, ką jos vyras pa
sakė.

Vilniaus bažnyčios
Ta pačia gatvele nuėjau toliau 

šventos Onos bažnytėlės kryp
timi. Dešinėje gatvės pusėje yra 
namas, kuriame gyveno Micke- 
vičiuse. Ten steigiamas Micke
vičiaus muziejus. Atėjau prie 
Šventos Onos bažnyčios, apie ku
rią Napoleonas yra pasakęs, jog ' 
norėtų ją pasiimti į Prancūziją, 
kur galėtų paimti į rankas ir gė
rėtis — tokia ji mažutė ir graži. 
Bažnyčia tikrai yra gražiausia, 
deja, be jokio skonio apšviesta 
dviem raudonais reflektoriais.

Sekančią dieną buvau katedro
je, paverstoje muziejumi, kur 
surinkta kelios dešimtys žymių 
dailininkų pieštų paveikslų. Te
nai stovi gipsinis Leninas ir 
skulptūra — moteris su kūdikiu 
ant rankų, simbolizuojanti ken- 
tančią Lietuvą. Katedroje ekspo
nuotos (leidžiamos užeiti) kai 
kurios koplyčios ir požemiai. Ka
tedra iš vidaus apleista, vanduo 
iš surūdijusių nutekėjimo vamz
džių aplieja sienas, patenka vi
dun ir gadina sienose tapybą. 
Kadaise čia katedros fasadą tebesu įstaigoj

puošė didelės sidabrinės šven
tųjų figūros, apfe kurias #an- 
diea žmonės nebegali nieko pa
sakyti, o tikrieji turistų paly
dovai tyli. Man pasakojo, kad 
sovietų kariuomenei įnąaršavus 
į Vilnių neužilgo tos figūros bu
vo išvartaliotos ir išgabentos ne
žinoma kryptimi.

Po to aplankiau švento Petro 
ir Povilo bažnyčią, kuri yra vie
na iš gražiausių baroko liekanų 
Europoje. Bažnyčia neseniai at
naujinta, veikia. Buvau taip pat 
Aušros Vartuose — paveikslas 
pilnas votyvų, atidengtas, labai 
daug tikinčiųjų. -:

Taip pat aplankiau Rasų ka
pines. Paminklai matyti nėra 
apleisti, visur švariai sutvarky
ta. Tačiau karo metu padary
tos žalos, tebematomos antkapių 
paminkluose.

Buvau taip pat etnografijos 
muziejuje... čia turiu pridurti, 
kad pasikalbėjimuose su lietu
viais visur sutikau, didelę sim
patiją lenkams ir Lenkijai ir no
rą užmegzti ir palaikyti geriau
sius santykius. J. Pr.

(Bus daugiau) ’

• Norėčiau, kad kuris nors ba
ras vadintųsi “Įstaiga’*. Tąsyk 
su ramią sąžine galėčiau žmo
nai paskambinęs- pasakytu kad

14

w»au Kims laikas atspausdinta ir- galima’ gaUti knygų' rinkoje-

CHICAGOS Ll ETŲ VIV ISTORIJĄ
Alekse Aiftbrdse Khyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicago^-lietuvių gyvenimą-ir jų atliktus darbus. 664 pšt Kalni 
$8.00. išleido Amerikos. Lietuvių Įstotijos- Draugijai

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon' atvažižvęsT lietūvisr pirm oš ‘ 
Hetuvių JLolomjos, jip suorganizuotos šalpos* draugijos,. statytos- baž- 
aycios, įsteigti laikrasęiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugja, 48 
pasaulietiški chofai/ 9 bažnytiniai if 314 veiklesnių žmonibiografi
jos. Duoti dokumentuoti- katalikiškų; sociaiistimų, laisvamaniškų^ i£ 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos; skaityklos, bau^ ’

Norintiėji šią knygą įsigyti, prašomi’ parašyti čeki afMT- MoūW 
Orderi’

* MER1KOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu Ir paslysti:

■ 739 Sėl HALSTED’ST- CHICAGO, ILU-«060kf
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US. Savings

One rood reasoa ia the Payrol Savi

heli

Y«ū*w got your «ttbtw to save money. 
TRjBre’a ode great'wRy to do it painlessly. 
Join the millions who are buying Bonds 
the Payroll Sarians Way.

the amount yo* specify is set aside from

Americana save more money 
y ever dreamed they could.

That’s because the Payroll Savitas

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

1730 So. Halsted Street Chicago, I1L 60608
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NAUJA PAŠTININKU VADOVYBĖ I
Lietuvių Paštininkų Sąjun

ga buvo įsteigta 1948 metais Vo
kietijoje, remiantis visuotiniu 
lietuvių paštininkų suvažiavimo 
nutarimu, kuris įvyko tais pa
čiais metais gegužės 29 d. Ha
nau stovykloje. Šios sąjungos 
veikime būdinga tai, kad išrink
toji valdyba, kuriai pirmininka
vo J. Bereiša, sėkmingai vado
vavo 25 metus. Tai retas lie
tuviškų organizacijų veikime 
įvykis, kuris neabejotinai paro
do, kad paštininkai yra vieningi, 
organizaciškai drausmingi ir pa
stovaus nusistatymo.

Tačiau gyvenimas eina savo 
keliu — iš buvusios valdybos 
narių pusė jau yra mirę, o liku
sieji po ilgų sąjungai darbo me
tų, pasitraukė poilsin, užleisda
mi vadovavimą stipresniems. 
Paminėtina, kad toks pasirink
tas sprendimas yra gražus ir 
naudingas organizacijai, nes įri- 
kiuojama naujų jėgų, kurios tę 
šia reikalingą darbą, norint iš
laikyti sąjungos gyvavimą. Yra 
sakoma: kas nieko neveikia, tas 
greitai sunyksta, kaip pavienis 
asmuo, taip ir organizacijos, o 
susilikviduoti visuomet suspė
sime...

Naujos valdybos sudėtis: pir-! 
mininkas J. Tijūnas, vicepirm.. 
Ot. Kapteinis, sekretorė — St. 
Cecevičienė, iždininkas — J. Po-' 
cius ir reikalų, vedė j as — V. Ku- i 
lėšius. Revizijos komisija — J. 
Indriūnas, J. Miceika ir R. Ne- 
mitkas. Išrinktai valdybai rei
kia palinkėti geros sėkmės ir 
reikiamo sumanumo užsibrėžtam 
darbui atlikti.

. Viena iš reikšmingesnių dar
bų, tai paštininkų atsiminimų II 
tomo išleidimas, kuris buvo nu
matytas dar gyvam a. a. A. Gint- 
neriui esant. Valdyba tam pri
taria ir yra pasiruošusi darbui, 
bet gaila, kad paskutiniame paš
tininkų visuotiniame susirinki
me buvo nutarta knygos leidi
mą laikinai atidėti,, atseit, tuo 
tarpu neleisti. Taigi užuot pa
skatinęs ir įpareigojęs, susirin
kamas lyg ir surišo valdybai ran
kas. Motyvai — nėra pinigų, bet 
pirmam tomui irgi nebuvo, o vis 
dėlto atsirado, ir knyga yra iš
leista. Sunku suprasti, kokiais 
sumetimais susirinkimas buvo 
nuteiktas neigiamai pasisakyti 
ir kieno tai padaryta? Reikia 
manyti, kad ateityje susirinki
mas šią klaidą atitaisys. Turint

Lietuvi y Paštininky sąjungos valdyba ir revizijos komisija. Sėdi ii kairės: 
pirmininkas J. Tijūnas, sekretorė St. Cecevičionė, vicepirm. Ot. Kąpteinis; 
stovi iš dešinės —yeikaly vedėjas V. Kuliešius i f iždininkas J- Pocius, re

vizijos komisija <— J. Miceika ir 4. Indriūnas.
Nuotrauka V. Noreikos

CLEVELAND, OHIO
Tinklinio rinktinės pasirodymas

IJepos 28-29 d. savaitgalį į 
Clevelandą susirenka Š. Ameri
kos lietuvių moterų tinklinio 
rinktinė savo treniruočių sesi
jai dėl pasiruošinjo išvykai į Eu
ropą. šį sesija susidės išjtreni- 
ravimosi tarpusavyje ir parodo
mojo turnyro. Viskas vyks Nau
josios Parapijos solėje.

šeštadienį vyks rutininės tre
niruotės.

Sekmadienį, liepos 29 d., nuo 
12 vai. bus pravestas parodoma
sis turnyras, kuriame mūsų 
rinktinės viešnios bus Colum
bus “Upstarts” ir Baltimorės ko
mandos. šios dvi komandos šiuo

O T A SUSIVIENIJIMAS
X I . A LIETUVIŲ

AJ X X. AMERIKOJE '
SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus- 
tiems nariams. *

tai omeny, valdyba knygos iš
leidimą, kiek žinoma, nėra pa
dėjusi į šalį ir renka leidiniui rei
kiamą medžiagą, kurios nema
ža dalis jau turima.

Medžiagos papildymui pašti
ninkai turėtų neatidėliodami ra
šyti savo atsiminimus, neišski
riant beletristikos bei poezijos 
pašto srities temomis. Labai 
svarbu ir naudinga viską užra
šyti, nes būsimai kartai ir paš
to istorijai bus reikšminga pra
eities dokumentacija.

Tat labai lengvai galima įvyk
dyti,.nes iš paštininkų tarpo tu
rime rašytojų, žurnalistų, po
etų ir gabios plunksnos valdyto
jų. Norima, kad II tomas visais 
atžvilgiais būtų vertingesnis ir 
turiningesnis.

Paštininkai gražiai pasirodo 
ir visuomeniniame gyvenime bei 
kultūrinėje veikloje. Bene pir
mieji 1948 metais yra įsteigę 
Grožinės Literatūros Premiją 
ir paskyrė 5,000 RM, kuri atite
ko M. Katiliškiui už grožinės li
teratūros veikalą; “Prasilenki
mo valanda”.

Paminėtina, kad buvo paskirtą 
premijų ir daugiau. Tat prisi
dėta prie kultūrinio gyvenimo 
išlaikymo. Ir šiuo metu-iš sa
vo kuklių finansų yrą nemažai 
paskyrę lietuvių kultūriniams 
reikalams. Tad nenuostabu, kad 
paštininkai visuomenėje turi ge
rą vardą, nes paštininkai yra ir 
aktyvūs lietuvių veiklos daly
viai.

Paštininkas

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudę ir ligoje pašaipą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu. Anglijos naujienos

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti ivairiu klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $16,000,00.

. . i
SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą - Endowment In

surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

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

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

ST,A — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

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

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to save regularly!

CERTIFICATES

see us for 

financing- 
’ AT OUR LOW RATES

R SAVINGS

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

rt-ryii

HHHHSdHMiHHM|NSURE0$ 
Mutual Feolral 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK. ROAD CHICAGO, ILLINOIS 60608

Peter Kazanavskas, President Tel.: 847-7747

HOURS: Mon.Tue.Fri.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

69 YEARS SERVING CHICAGOLAND

— Manchesteris. — Kun. V. 
Kamaitis atšventė savo kuni
gystės 20 m. sukaktį. Sukakti- 
ninkas yra gimęs 1924 m., Sin
tautuose, šakių aps. Aukštes- 
nuosius mokslus pradėjo moky
tis Šakių gimnazijoje ir po karo 
baigė Oldenburge, Untermber- 
go lietuvių stovyklos gimnazi
joje. Kunigu įšventintas 1953 
m. ir paskirtas Į Manchesterį. 
Kunigo pareigas eina anglų St. 
Chad’s bažnyčioje. Kartu aptar
nauja Manchesterio ir jo apy
linkėse gyvenančius lietuvius. 
Manchesteriečiai sukaktininkui 
suruošė pobūvį ir nuoširdžiai pa
dėkojo už teikiamą lietuviams 
patarnavimą.

— Londono Sporto ir Sociali
nio klubo sekretorius S. Staro- 
lis atsistatydino iš einamų pa
reigų. Nauju klubo sekretoriu
mi išrinktas J. Černis.

— Nidos Knygų Klubas iš
spausdino ir išsiuntinėjo savo 
skaitytojams J. švaisto novelių 
rinkinį “Karnavalo aikštėje”. 
Labai malonu, kad klubas dar 
vis pajėgia leisti lietuviškas kny
gas visiems prieinamomis kai
nomis. Bet knygų prenumera
torių skaičius tolydžio mažėja, 
nes daugumas jų jau iškeliavo į 
amžinatvę., Būtų labai gera, kad 
užjūrio lietuviai daugiau parem
tų Anglijos lietuvių spaudą ir 
užsiprenumeruotu Nidos klubo 
knygų.

— Headley Park. — Lietuvių 
Sodyboje suremontuotas maudy
mosi baseinas. Įtaisyti valymo 
ir filtravimo aparatai ir atnau
jintos baseino sienos. Nuvalytos 
pievutės, sutvarkytos būdelės ir 
maudymuisi atostogautojai vi
są laiką turės švaraus vandens.

— Amerikoje ruošiamasi iš
leisti P. Jurgėlos parašytą kny
gą “Lietuvių skautija”. Knygos 
išleidimu jau susirūpino ir An
glijos skautai lietuviai. Ang-li- 
jojė prenumeratą renka J. Mas- 
laūskasJ

— Liepos 3 d. Helsinkyje bu
vo vadinamoji Europos saugu
mo ir bendradarbiavimo konfe
rencija. Ryšium su konferenci
ja, Lietuvos atstovas V. Balic- 
kas Lietuvos reikalu Įteikė D. 
Britanijos užsienio reikalų mi
nisterijai memorandumą.

— Londono miesto Tower 
Hamlets savivaldybė parinko 
10 gabiausių jaunų merginų ir 
jas dovanai nuvežė Į Paryžių. 
Į tą veiklių merginų skaičių pa
teko ir lietuvė V. Juraitė. Sa
vivaldybė padengia visas jų ke
lionės išlaidas, o Paryžiaus mie
sto Puteaux savivaldybė jas iš
laikys 10 dienų ir supažindins 
su jaunimo organizacijomis.

— Birminghame mirė V. Ta
mašauskas. Velionis reiškėsi lie
tuvių veikloje. -^Palaidotas lie
pos 9 d. Birminghamo kapinėse.

— Ryšium su konferencija 
Helsinkyje, latvių delegacija įtei
kė D. Britanijos užsienio reika-

lų' ministerial memorandumą, 
kuriuo reikalaujama Latvijai ne
priklausomybės. Panašų memo
randumą įteikė ir Agnlijoje gy
venantieji estai.

— Londono lietuvių parapijos 
vadovybė jau gavo leidimą ir 
pradėjo statybos darbus. Jau 
nugriauta pietinėje bažnyčios 
pusėje dalis priestato sienos. 
Bus pastatytas prie bažnyčios 
naujas priestatas ir pertvarky
tos patalpos.

— Liepos lid. European Liai
son Group taryba Londone sųrūo 
šė plataus masto susirinkimą. 
Pirmininkavo lordas St. Oswal- 
das. Susirinkime buvo aptarti 
Rytų Europos reikalai ryšium su 
Helsinkio konferencija. Kalbėjo 
Anglijos parlamento ir Europos 
pavergtų tautų atstovai. Lietu
vių vardu kalbėjo Pusarauskas;.

— Londone rasime tokių ligo
ninių, kuriose didesnė pusė slau
gių yra spalvotos rasės moterys. 
Tai juodos, pusjuodės ir gelto
nos. Daugumas jų yra atvažia
vusios iš buvusių Anglijos ko
lonijų. Anglijos ligoninėse yra 
įvesta tokia tvarka, kad slau
gės (nursė) ne tik šluoja pala
tas ir valo ligonius, bet ir tvars
to žaizdas. Yra tokių spalvotų 
moterų,. kurios ligoninėse jau
čiasi labai išdidžiai ir yra linku
sios vadovautis džiunglių tai
syklėmis.' Tai ar iš tokių mote
rų gali būti geros ligoninių dar
bui atsidėjusios gailestingos li
gonių slaugės? Niekados. Apie 
jas belieka tik -pasakyti, apsau
gok, Viešpatie, nuo tokių slau
gių slaugymo^ V. Vytenietis

laiku yra pajėgiausios visoje ry
tinėje Amerikoje. Columbus 
“Upstarts” yra oficialus ne tik 
mūsų 4-jo regiono, bet ir visos 
rytinės Amerikos meisteris, o 
Baltimorietės — vicemeisterės. 
LSK Žaibo komanda šiose inter- 
regioninėse pirmenybėse užėmė 
3-čią vietą.

Clevelandiečiai kviečiami skait
lingai atsilankyti pasižiūrėti mū
sų reprezentančių ir pasigėrėti 
aukštos .klasės žaidimu.

Amerikos Pabaltiečių Lauko 
teniso pirmenybės

1973 m. š. Amerikos Pabal
tiečių Lauko teniso pirmenybės 
įvyks š. m. liepos 28-29 d., Cuya
hoga Community College, East 
30th St. prie Community Col
lege Ave., Cleveland, Ohio. Var
žybų pradžia; šeštadienį, liepos 
28 d., 10 vai. Registracija nuo 
9 vai. Tąsa ir finalai sekmadie
nį nuo 10 vai.

Programoje: vyru vienetas, 
moterų vienetas, vyrų vetera
nų (virš 44 m.) vienetas, vyrų 
dvejetas, moterų dvejetas, miš
rus dvejetas, jaunių (žemiau 19 
m.) vienetas; jaunučių (žemiau 
15 m.) vienetas ir mergaičių (že
miau 17 m?) vienetas.

Riboto amžiaus dalyviams lei
džiama dalyvauti aukštesnėse 
klasėse papildomai.

Užsiregistruoti pakanka atvy
kus tiesiai į varžybas. Smulkios 
informacijos išsiuntinėta visiems 
lietuvių sporto klubams. Reikalui 
esant, galima kreiptis tiesiai į 
rengėjus, šiuo adresus;

Mr. Janis Sinka, 4613 West 156 
St., Cleveland, Ohio 44135 (tel. 
(216) — 267-3289.

Šių varžybų data jau buvo pa
skelbta metų pradžioje, tačiau 
originali vieta buvo ne Clevelan- 
das, bet Chicaga.

P. S. F-jos Lietuvių Sekcija

NAUJIENŲ VAJAUS PROGA
Vajaus komisija dėkoja visiems rėmėjams už aukas ir kitokią para

mą, taip pat už atsiliepimus laiškais ir pareiškimais, kurie rado teigiamą at
garsi visų lietuvių protuose bei širdyse pačioje vajaus pradžioje.

Antrajame vajaus laikotarpyje norime ir prašome atkreipti dėmėsi 
ne tik į reikiamą paramą aukomis, bet ir kiekvienam laikraščiui brangiai 
šią dovaną — naują prenumeratorių, kad nuolat didėjant jų skaičiui būtų 
ilgam užtikrinta egzistencija nekeliant kainos. Naujienos savo tikslia in- 
formacija ir laikysena, remdamos visas lietuviu demokratines institucijas 
Irbendruosius bei visiems naudingus darbus, užsitarnavo visų lietuvių 

fr*Paramo?- Reikia, kad tas dėmesys ir parama taptų konkreti, 
rodei kviečiame visus skaitytojus imtis iniciatyvos platinti Naujienas 

,surast.i bent po vieną naują skaitytoją. Visi lietuviai yra 
kviėęianjl^ųzsisakyti Naujienas. Jos yra visiems idomios, naudingos rei- 
Sąlmgęs; fe net būtinos. ‘ -

. priemiesčiuose Ir Kanadoje Naujienos metams — $22.00,
pusei metu — $12.00, trims mėnesiams — $7.00, vienam mėnesiui __ $3.00.
Kitose metams — $2.0.00, pusei metų — $11.00, vienam mene*
srui —. $3.00. Užsieniuose — $23.00 metams.

I - u

prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS
1739 So. HAI^TED ST. 

CHICAGO, IL 60608

Siunčiu .....i______  dol.
□ Prašau siųsti Naujienas per mane užsisakiusiam naujam skaitytojui
□ Užsakau Naujienas savo —---------------------------------- kaip dovaną

-------- ----------  proga.
O Sumoku savo prenumeratą mėnesiu anksčiau, kad jums nereikėtu 

siųsti raginimo.
O Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę, kad su jomis su 

susipažintų. 

PAVARDĖ IR VARDAS __________________________________________

ADRESAS ' ------------------------ C-- --------------

PAVARDĖ' IR VARDAS ' 1 \ 
ADRESAS ________________________________________ '_________ _

Pst&Sbs
(■■■■■■■K■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■>■■■■■■■■■

I Raginkite savo apylinkę 
f augti - taupykite! NSURED

TO /*

EVERY TREE
IS A FAMILY TREE

Our trees and forests 
provide yoor family with many 

happf hours of reaearioo. 
That’s vhy it’s important to protect

following Smokey’s ABCs: 
Always hold matches till cold. 

Be sure to drown all campfires, 
stir the ashes, and drown 

them again. Crush all 
smokes dead our.

Please! Only roc can 
prevent forec fires

TeL 421-3070

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000,

Įsteigta 1923 metais.

. Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

■V-’'-'.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

| _ NAUJI ONOS, CHICAGO 8, ILL, — MONDAY, JULY 23, 1973

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.
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ĮŽANGA I BINKIO DERYBAS j pro<ū Cumva pmisfeė,
kad pabdttečiai vliur dalyvaus.

Subscription RaMsx
In Chicago $22-00 per year. $12,00 per 
six month. $7.50 per 3 month* Tn 

-other USA localities $20.00 per year. 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months. Canada $22.00 per year; 
•ther countries $23.00 per year.

15 cents per copy. 15 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams$?? QQ 
pusei metu - __________ $12.00
trims mėnesiams ________ _ $7.00
vienam mėnesiui$3.00

Kitose JAV vietose:
met, mg ___________________
pusei metų _____________

>20.00
>11.00

vien s m mtoeaiul  ---------- >2.00

Kanadoje:
metama  222.00
pusei metu---------------------- 2124)0
vienam mėneand  >3.00

Užsieniuose;
metams  >23.00 
pusei meto >13.00 
vienam menesiui  23A0

Naujienos eina kasdien, ii aki rU n t 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1738 So. Halsted St, Chicago, 
QL 60608. Telef. HAymarket 1-8100.

Pinigus reikia ėnsti pato Money
Orderis kartu su trisakjmu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyroj ^kmazHenin, nuo
8 vai. ryto iki 5 vai vakaro. Beštadiemaia — iki 12 vai

Duonos neužteks ir ši metą
Visi atsimename, kaip praeitais metais sovietų val

džios pranešimai, komunistų kontroliuojamoji ir didžioji 
Amerikos spauda kartojo žinias apie Rusijoje buvusius 
didelius vėjus, nunešusius debesis Į kitas teritorijas, apie 
žiemos metu buvusius didelius šalčius, visiškai iššaldžiu- 
sius žiemkenčius ir pagaliau menką derlių. Naujienos ne
tikėjo oficialiais sovietų valdžios parnešimais, kartoja
mais didžiojoje Amerikos spaudoje. Jeigu vėjas debesis 
nuneša nuo vienos srities, tai lietus turėjo iškristi kitoje.

Naujienos sakė, kad tie patys vėjai pūtė šimtmečius 
rusų valdomose žemėse, tie patys šalčiai spaudė ir kito
mis žiemomis, o dėlto pačioje Rusijoje ir rusų valdomose 
srityse duonos visuomet užtekdavo. Ukrainos ir Lietuvos 
javus išveždavo Į Vokietiją, Prancūziją ir net Angliją. 
Rusijos javais dažnai maitindavosi ir italai. Tuo tarpu 
dabar, kai komunistai “pritaikė” pačius naujausius moks
lo metodus žemės ūkiui, kai užvedė pačias moderniškiau
sias fermas, ne tik Rusijoje, bet ir rusų pavergtose srity
se trūksta duonos. Rugių ir kviečių trūko praeitais me
tais, šiandien jau aiškiai matyti, kad jų truks ir šiais me
tais. Jų truks ne todėl, kad žemė būtų bloga arba klima
tas būtų pasikeitęs, bet truks dėl blogos komunistinės 
sistemos. Komunistai įvedė nepaprastai žiaurias darbi
ninkų ir ūkininkų išnaudojimo sistemas, todėl jiems trū
ko duonos visus 50 metų.

Kai Naujienos rašo apie Rusiją ir komunistų pa
vergtą Lietuvą, tai jos kalba faktais. Žinių iš piršto jos 
neišlaužia. Jos naudojasi pačių komunistų surinktais ir, 
paskelbtais duomenimis. Kai tvirtiname, kad ir šiais 
metais komunistų pavergtoje Rusijoje truks duonos, tai 
tokiam tvirtinimui turime pagrindo. Mes remiamės ne 
mokslo laipsnius gavusių, bet studijuoti dar neišmokusių 
jaunuolių išsišokimais, bet pačių komunistų skelbiamais 
faktais. Remiamės ne bet kokių komunistų, bet Vilka
viškin pasiųsto specialaus Tiesos korespondento J. Meš
kausko ir Vilkaviškio rajono žemės ūkio inspektoriaus 
P. Mačio pranešimais. Apie praeitais metais buvusią ne
tvarką žemės ūkyje ir apie nesusitvarkymą šiais metais 
jiedu šitaip praneša partijos centro komitetui ir visiems 
rusų darbo vergams, prirakintiems prie žemės rusų 
įsteigtuose dvaruose. Jiedu šitaip rašo apie derlingiau
sius Lietuvos plotus:

“Vilkaviškio rajono S. Neries kolūkio žemdir
biai, tur būt, ilgai nepamirš pernykštės javapiūtės

NEW YORKAS, N. Y. — Bir-1 Hermanui Lene) ėjo kalbėtojų 
ždio mėnesio gate Pabaltijo jau- platforma. L’ldia Grava, Latvi- 
nuomonė už laisvę (Baltic Youth jos pasaulinės tarybos pirminin- 
For Freedom) organizacija bu- [kas, pranešė dalyviams, kad ki- 
vo sukvietusi susirinkimu, į ku- ta savaitė pabaltiečių delegaci- 
rį atvyko apie 400 - 500 daly- ja vyks į Helsinkį dalyvauti sau- 
vių. Sunkvežimis “Joana su gumo ir kooperavimo konfereo- 
raudona nosimi” (priklausęs) cįjoje.

nuostolių — laukuose liko nemaža javų, šiandien

i kur bus bandoma spręsti jų tau
tų likimą. Jis įsakmiai protes
tavo prieš dabartinę JAV pa- 

I žiūra Sovietų Sąjungos atžvil- 
Igiu.

Lietuvių katalikų studentų 
sąjungos atstovas Algis Norvilą 
pareiškė, kad net šiame krašte 
gimę jauni lietuviai tebesijau
čią tremtiniais ir negates nurim
ti, kol jų kraštas nebus laisvas.

visi mato, kad kaltos ne vien liūtys. Technika suvė
lavo išeiti į laukus, paskui kombainai lūkuriuodavo 
mašinų, darbą trukdė gedimai žodžiu, pamokos 
rūsčios. Tad kokios daromos išvados šiemet?” (Tie
sa, 1973 m. liepos 17 d., 1 psl.).

com

Išvada aiški: bloga visa komunistinė sistema. Atė
mus žemę iš ūkininko, negalima laukti, kad tas ūkinin
kas dirbtų sau. * Negalima norėti, kad ūkininkas prakai
tuotų, o dvaro ponas, dažniausiai atvarytas rusas, javus
susisveria ir išsiveža. Žemės ūkio darbininkas lietuvis
neturi teisės gauti saujos javų. Jeigu kuris ir turėtų kiek 
javų, tai jis negalėtų jų susimalti. Namuose buvisieji 
rankiniai malūnėliai išrankioti, o palikti malūnai kontro
liuoja kiekvieną miltų svarą. Duonos augintojas lietuvis 
turi teisę nusipirkti tiktai svarą duonos rusų kontroliuo
jamoje kepykloje. Dažniausiai ta duona būna žalia, vy
resnio amžiaus žmonėms nevirškinama.

Kad praeitais metais ne vien liūtys buvo kaltos, pa
tvirtina Vilkaviškio rajono vergų darbo inspektorius Ma
čys, o kad ir šiais metais tas pats atsitiks, rašo inspekto
rius ir jau minėtas korespondentas. Štai jų žodžiai:

“Paprašėme supažindinti su javapiūtės darbo 
planu. Specialistai lyg ir nustebo: ko nėra, tai nėra. 
Bet argi jie nežiną, ką dirbti? žinojo ir pernai, bet 
tuo pačiu, atrodo, turėjo įsitikinti, kaip svarbu iš 
anksto gerai apgalvoti kiekvieną darbymečio smulk
meną. Tačiau ligi šiol mechanizatoriai nerado reika
lo apsvarstyti nei Ukrainos kombainininkų laiško, nei 
pasvaliečių kreipimosi. O prie mechaninių dirbtuvių 
vyrai tebemontuoja kombainus.

— Trūksta dalių, — bėdoja inžinierius mechani
kas Algirdas Tėvelis. — Susivienijimo skyrius atsisa
ko remontuoti kombainų sraiges. Naujų negaunam, 
turėsim restauruoti patys. Be to, dar neturime vieno 
kombainininko. Niekam nebuvo paslaptis, kad po 
nepalankių pernykščių metų technikos remontas bus 
itin sunkus. Todėl rūpestingieji šio svarbaus darbo 
neatidėliojo paskutinei dienai. O Vištyčio tarybinia
me ūkyje dar ir šiandien kaip reikiant nesusigriebta 
ruoštis javapjūtei”.' (Ten pat).
Partijos centro komiteto pasiųsti tikrintojai rado 

daugiau blogų dalykų. Iš dešimties pjaunamųjų, rado tik
tai dvi tinkamas darbui. Jie jau viešai apkaltino inžinie
rių Alfonsą Štarą ir direktorių Albiną Kazlauską dėl ne
tvarkos kolūkyje. Tikrintojams aišku, kad šiais metais 
dabartinė vadovybė nepajėgs laiku nuplauti javų. Jiedu 
jau kaltina ir vietos partijos sekretorių Vitali Gaidį dėl 
lenktyniavimo nesusitvarkymo.. Javapiūtė jau čia pat, o 
nėra tinkamų mašinų ir pajėgių darbininkų javams su
imti.

Viešas kaltinimas partijos sekretoriui ir atsakomin- 
giems kolchozo administratoriams “tarybinėje” Lietuvo
je reiškia ilgą tardymą ir teismą. Reikia manyti, kad pa
minėti “nusikaltėliai” bus nubausti, bet javai šiais metais 
pasiliks laukuose, kaip didelė jų dalis pasiliko praeitais 
metais.

Prie pabaltiečių sambūrio pri
sijungė ukrainiečių, lenkų ir pa
vergtųjų tautų grupės iš rytinės 
Amerikos.

Ukrainietis studentas Bohda- 
nas Vytvickis savo kalboje nu
rodė, kad turėtume ne tik indi
vidualiai kreiptis už savo tau
tos į prezidentą Nixoną ar at
skirai protestuoti prieš vyriau
sybės veiksmus, bet visos tau-
tybės turėtume sujungti savo
jėgas ir sudarytume itin galingą 
sambūrį, kuris įstengtų įtaigauti 
pasaulio opiniją per savo vals
tybininkus ir pasaulio spaudą, 
“Todėl mūsų tautų ateitis yra 
jūsų ir mano rankose”, pareiš
kė jis ir susilaukė daug aplodis
mentų.

Prie pabaltiečių telkinių nau
jas priedas buvo “gerilos teat
ras”, vaizduojąs scenas iš sovie
tų beprotnamių, ir kaip disiden
tas palaipsniui paverčiamas į 
prastą augalą. Scentoje buvo 
rodoma “auka”, kurią standžiai 
apvyniojo raudona vėliava “dak
taras” ir dvi “slaugės”, palik
dami ją scenoje per visą pro
gramą.

Prelatas Jonas Balkūnas, ne
pralenkiamai sugebąs pasiekti 
klausytojų širdis, pakaltino ne 
tik JAV vyriausybę ir Jungti
nes Tautas už pabaltiečiams pa
galbos neteikimą, bet taip pat 
ir oficialiąją Bažnyčią. Prela
tas Balkūnas pasakė:

“Mes esame paversti vergais 
šios šeimos, kuriems nevalia tar
nauti Dievui, nes esame estai, 
latviai ir lietuviai. Kuo < mes 
kalti, kad Dievas mus leido es
tais, latviais ir lietuviais? Sies 
kovosime dėl savo teisių, mes ne
nutilsime ir nenurimsime, kol 
tikroji taika grįš mums. Mes ne
privalome kentėti vien tik -dėl 
to, kad kažin kas nori padaryti 
imperiją iš pasaulio”. Prelatas 
Balkūnas pabrėžė, kad tikroji 
vieta protestuoti būtų Sovietų 
misija J. Tautose 67 gatvėje.

Susidariusi ilgio per tris mies
to blokus eitynininkų eilė nužy
giavo prie Sovietų misijos J. Tau
tose už 22 blokų, su raudonnosės 
Joanos sunkvežimiu priekyje ir 
vėliavomis bei plakatais iš par
ko. Šios eitynės buvo efekty
viausioji įvykio dalis. Demons
tracija buvo baigta prie sovietų 
misijos, kur buvo sugiedoti Pa
balti jos valstybių himnai.

Buvęs valstybės prokuroras John Mitchell senato Watergate komite
te. Nemažai iiudininky pasakė, kad AAitchell žinojo iš anksto apie 

planus įsilaužti į demokratę nacionalinį ka mite ta.

PAVERGTUOSIUS PRISIMENANT
Liepos 15 d. Chicagoje labai 

iškilmingai buvo paminėta Da
riaus ir įGirėno didvyriško žy
gio 40 metų sukaktis. Tą dieną 
prasidėjo ir pavergtų tautų sa
vaitė. Su pasididžiavimu prisi
mename didvyriškus savo tau
tos žygius ir su sielvartu — jos 
nelaimes. Baisiausia šiame am
žiuje Lietuvą ištikusi nelaimė, 
tai rusų okupacija. Apie šios di
džiosios nelaimės eigą ir pasė
kas jau daug prikalbėta ir prira
šyta. Bet kas išsakys tą skriau
dą ir kančias, kurias okupantas 
ant enkavedistų durtuvų atnešė 
ramiai gyvenusioms, savo kraš
to- gerbūvį ir kultūrą savame 
krašte puoselėjusioms tautoms. 
Okupanto tautoms padarytos 
žaizdos niekad neužgis. Paverg
tų tautų savaitėje jos ypatingai 
išryškėja-, ir laisvojo pasaulio 
tautoms primenama kas jas iš
tiktų, jei jų šalyse įsigalėtų rau
donasis maras. •

Laisvame pasaulyje jau daug 
yra žmonių, kurie savo akimis 
matė rusų ant žemės sukurtą 
velniavą. Gėdos uždanga jau 
nepajėgia uždengti okupanto 
darbelių ir tie per visus tos už
dangos plyšius veržiasi į .lais
vojo pasaulio šviesą. Rusiška
sis okupantas kaip nuodingas 
voras savo aukas stengiasi ap- 
pinti raudonojo melo voratink
liu, bet kartas nuo karto iš lais
vojo pasaulio pūsteli tiesos vė
jas ir atidengia okupanto melą.. 
Kad ir nesenai Helsinky. Pa
vergtų tautų imperijos atstovui, 
kuris melavę, kad.Pabaltijo tau
tos pačios įsijungę į vergų impe
riją ir kad jos ten esančios pa
tenkintos, aiškiai ir garsiai bu
vo pasakyta, kad' jis meluoja. 
Simas Kudirka, Kalanta ir kiti 
savo auka taip pat pasauliui pa
rodė okupanto melą.

Kaip kas stengiasi prieš ru
siškų komunistų sukurtą tikro
vę užmerkti akis. Tačiau vis 
garsiau prasiveržiantis paverg
tųjų šauksmas ir jiems neleidžia 
užmigti. Juk kalėjimai, bepro
čių ligoninės, vergų, ypač Sibiro, 
stovyklos vis dar prigrūstos nie
ku nenusikaltusių žmonių. Iš jų 
daugumas nieko daugiau nenori, 
tik laisvės. Tačiau savoje tė
vynėje ne tik neturi laisvės, bet 
ir kasdieniniuose reikaluose jie 
yra pastumti į šalį. Geriausios 
tarnybos, geriausi darbai, ge
riausios įvairių, prekių krautu
vės, geriausi pačių lietuvių ran
komis pastatyti butai, tik atėjū
nams rusams ir jų samdiniams. 
Prispaustieji okupantams kol 
kas gali atsilyginti tik neapy
kanta. Iš ten sugrįžusių ar čia 
apsilankiusių sužinome kokia di
delė yra neapykanta okupantams 
ir jų pakalikams. Ji kartais, kaip 
Kalantos mirties atveju, viešai 
prasiveržia.

Tačiau nieko nėra amžino. Ir 
dabartinė vergija pati_save su
naikins. žmonijoj amžinas yra 
tik laisvės siekimas. Todėl tu
rime nenuleisti rankų ir kiek
vienas turime dirbti, kad lais
vės . aušra greičiau nušviestų 
Lietuvos padangę. P. Venclova

Prelato Paškausko palikimas 
2

Pirmiausia, aš įsakau, kad mano tes
tamento vykdytojas, paminėtas kiek že
miau. užmokėtų visas mano teisėtas sko
las ir laidotuvių išlaidas galimai greičiau 
po mano mirties.

Antras. Sumokėjus visas mano skolas 
ir laidotuvių išlaidas, aš paskiria, palie
ku ir atiduodu; a. trijų tūkstančių do
lerių sumą (kaip atlyginimą už šventas 
Mišias, atlaikytas už atsiskyrusią mano 
sielą), padalytą lygiomis dalimis tarp pa
grindinio šv. Kazimiero Seselių namo ku
nigo kapeliono; tarp švento Kryžiaus Li
goninės Chicagoje kunigo kapeliono ir 
tarp Marijos Aukštesnės Mokyklos Chica
goje kunigo kapeliono.

b. Kiekvienam čia paminėtam gimi
naičiui penkių šimtų dolerių sumą, būtent 
Vyto Paškus ir Dennis Paskųs (abu gyve
nantieji 2419 West 69th Street, Chicago 29, 
Illinois ); Ponia Marilyn Petraitis — Paš- 
kauskas, Joseph Paškauskas ir John Paš- 
kauskas, visi gyvenantieji 10560 South 
Lafayette Avenue, Chicago 28, Illinois.

Aš taip pat šiuo liudiju ir skelbiu, kad 
dabartiniu metu aš neturiu jokių nesumo
kėtų skolų, iš viso, nėsu niek dm skolirtgas 
už nuosavybę ar asmeniškai nei asmeniui, 
asmenims ar grupėms.

Todėl bet kokios pretenzijos, kurių kil
mė galėtų būti ankstyvesnė, negu dabar

tinė data keliamos asmens, asmenų ar gru
pių dėl mokėjimų mano vardu, turi būti 
atsakytos, atmestos ir laikomos tuščiais 
tvirtinimais. -

Antrasis testamento lapas šitaip skam
ba:

Angliškai:
“Al the rest, residue and reminder of 

my estate af whatever kind and wherever 
situated of which I may die possessed, I 
give, devise and bequeath to The Lithua
nian Retired Priests Fund (to be-in the 
care of Most Rev. Bishop Vincent Brizgys 
and of my Executer and of the Prezidcnt 
of the Lithuanian Roman Catholic Priest 
Leaugue — Chicago Province) which is to 
be used for the construction af said Lithu
anian Retired Priests Home in or near Chi
cago, Illinois, U. S. A.”.

Tas paragrafas lietuviškai šitaip skam
ba:

“Likusią mano turto dalį, koks jis be
būtų ir kur jis bebūtų, bet kuris mano mir
ties metu man priklausytų, skiriu ir ati
duodu Lietuvių Senelių Kunigų Namu Fon
dui (esančiam labai gerbiamo vyskupo 
Vincento Brizgio, mano testamento vyk
dytojo ir Lietuvių Romos Katalikų Kunigų 
Lygos, Chicagos sky-riaus pirmininko ži
nioje), kuris gali būti naudojamas Lietu
vių Senelių Kunigų Namų statybai pačioje 
Chicagoje, Illinois, USA., arba netoli jos.

Trecias paragrafas prel. Paškausko tes
tamento angliškai šitaip parašytas:

Third. I nominate and appoint Rev. 
Walter Urba, Pastor of St Joseph Catho
lic Church, 8801 So. Saginaw Ave., Chica
go, to he the executor of this, my last will 
and testament, without bond, and likewi
se to be the guardian of the persons and es
tates of such of my children as shelLbe mi
nors at and after my death, during their 
minority”.

Lietuviškai šis testamento paragrafas 
šitaip skambėtų:

Trečia. Aš išvardiju ię skiriu kunigą 
Walter Urbą, šv. Juozapo Katalikų para
pijos kleboną, gyvenantį 8801 So. Saginaw 
Avenue, Chicago, Illinois, šio mano pas
kutiniosios valios ir testamento vykdyto
ju, be jokio užstato ir tuo pačiu metu būti 
saugotoju asmenų ir nuosavybių tų mano 
vaikų, kurie mano mirties metu, ar po mir
ties bus mažamečiai ir visą jų inažametu- 
mo laikotarpį.

Turėdamas galvoje visą aukščiau pa
sakytą, aš dedu savo ranką ir pasirašau 
1965 metų balandžio 4 dieną.

(yra kryželis ir pasiražyta) 
George A. Paškus

Šitas dokumentas jame nurodytą dieną 
prelato Jurgio Raškau.s .— Paškausko buvo 
pasirašytas, pagarsintas ir paskclbtas kaip 
jo paskutinioji valia ir testamentas aki
vaizdoje pasirašiusių, kurie pagal jo pra
šymą ir jo akivaizdoje ir akivaizdoje vie
nas kito, ir pasirašome

Thomas F. Dambrauskas,, 
gyvenantis 6538 S. Hermitage, Chicago, Ill.

John A. Zelevas, 
gyvenantis 4615 S. Paulina, Chicago, HL

TEISMO BYLOS EIGA

Cook apskrities apylinkės teismas, Illi
nois valstijos departamentas. Paveldėji
mu skvrius.

Kun. Walter Urba, mirusio prelato Jur
gio A. Paškaus, taip pat žinomo, kaip pre
latas Jurgis A. Paškauskas, testamento 
vykdytojas, šio prašymo paruošėjas, ir 
William G. Clark, Illinois valstijos gynė
jas, šio prašymo atsakovas. Prašymo nr. 
66 P 4524, sąrašas — 693, puslapis 511. Į 
kartoteką įtrauktas 1967 m. bal. 3 d. Jo
seph J. McDonough, Apylinkės Teismo se
kretorius.

TEISMO SPRENDDIAS

ši teismo eiga pradėta, prašant kun. 
Walter Urbai, kuris, yra mirusio prelato 
Jurgio A. Paškaus taip pat žinoma, kaip pre
latas Jurgis A. Paškauskas, testamento 
Vykdytojui per jo advokatą Claire T. Dris
coll.

Iš Illinois, Cook apskrities šerifo pa
siųstų ir į teismą grįžusių kvietimų jnatvti, 
kad ieškovai: Vyskupas Vincentas‘Briz— 
gys, kun. Petras N. Katauskas, Čikagos 
Katalikų Vyskupas (vienašmenė korpora-; 
cija), Marilyn Petraitis, Vitas Paškauskas 
arba Vyto Paškus (nepilnametis) ir Dennis 

Paškauskas arba Dennis Paškus (nepilna
metis), visi jie buvo gavę pranešimus 
apie šį teismą asmeniškai iš Champaign ap
skrities šerifo, Illinois.

Toliou rasta teismo, kad ieškovai vys
kupas Vincentas Brizgys ir kun.'Petras N. 
Katauskas abu neatvyko į teismą, yra lai
kytini, kad nenori pasirodyti arba atsiliep
ti į šį prašymą.

Toliau rasta teismo, kad ieškovai Jonas 
Paškas arba Jonas Paškauskas, Petronėlė 
Šleževičienė, Levosė 'Pečiulienė, Ona Du- 
binskienė, Elena Paškauskas, Ona Mačiu
lis Lenktaitienė, Albinas Paškauskas, Vi
das Kuzmickis, Gediminas Paškauskas, 
Gintas Paškauskas, Philomena Skrickis, 
Ona Skrickis ir Jurgis Skrickis buvo gavę 
kvietimus į teismą viešu pranešimu ir paš
tu, kuris pagal būdą ir turinį visais atžvil
giais atitiko įstatymo reikalavimus ir, iš
skyrus .Toną Paškų arba Janą Paškauską, 
visi išvardintieji, ieškovai neatvyko į teis
mą ir laikytini, kad nenori atvykti į teis
mą ir atsiliepti į šį prašymą.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
.z Dienrašti
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DR. ANNA BAUUNAS I 
akhi ausų, uodas 
ir iiwm m uoos

2858 W. 6314 Street
Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. BAIUKAS
IR

DR. FANG L LU 
akušerija ir moterį/ ligos 
GINEKOLOGINI CHIRURGU A 
8449 So. PuUaU Rd. (Crawford 

Medico! Boiiding). TaL LU 5-6448 
Antras ofisas —

8007 WEST 83rd PLACE 
JUSTICE, IL. ToU 599-0500 

Priima ligonius pagal suštanm*. 
Jei neaUiliepiaa skambinti 374-8012

DR. C Kr BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533'

Pox Valley Medical Center 
*60 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Razld.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 viL, 
satraiL. penktadienį nuo 1—5. tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

. Raz.: Gi 8-0*73
1L W.
AKUSEkTJA iK moterų ligos 
ginekologinė CHIRURGIJA 

gT32 So. Kadzia Ava., WA 5-2670 
Landos pagal susitarimą. Jei neat- 

si liepia, skambinti Ml 3-0001.

jL NLHA KRAUufr
KR1AUCELIUNA1TE

AKUŠERIJA !R MOTERŲ LIGOS’ 
6132' 5c. KĖDŽIE AVĖ.

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-8225.
Valandos' pagal susitarimą.

Mirė šimtametė Uršule Maziliauskienė
šių metų liepos 1 dieną rusų 

okupuotoje ir komunistų pa
vergtoje Lietuvoje mirė Uršulė 
Maziliauskienė, artėjanti prie 
šimto metų. Šiū metų spalio 21
dieną būtų galėjusi minėti sa
vo šimto metų sukaktį, bet šir
dis neišlaikė. Ji visą laiką bu
vo sveika, gyva ir darbinga, 
bet staigiai širdis sunegalavo ir 
mirė.

Uršulė Andriulytė buvo gi
musi Raseinių apskr., Kelinės 
valsčiuje, Kelmės pušyne. Ji 
buvo vietos eigulio duktė.

Uršulė ištekėjo už ūkininko 
Juozo Maziliausko, gražiai ūki
ninkavo ir išaugino didelę šei
mą. Ji turėjo tris dukteris: 
Oną, ištekėjusią už Stanaičio! 
ir išauginusią šeimą; Petro
nėlę, ištekėjusią už Kazlausko 
ir išauginusią sūnų Algimantą, 
gyvenantį Čikagoje ir Zosę, vi
są laiką gyvenusią ir prižiūrė
jusią senstančią motiną.

L1..".—.". --J,'.* ■' T “*■' ’7

G U Ž A U S K Ų 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GELiNYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 84)833 ir PR 8-0834
=x=====z==^==.7' J

Be dukrų, ji išaugino ketu
ris sūnus : Praną, Antaną, Sta- j 
sį ir Kazį Maziliauskus. Visi 
gyvena su šeimomis, o Kazys 
prieš penkeris metus mirė Šiau
liuose netikėta mirtimi, pali
kęs keturis vaikus ir našlę.

Uršulė Maziliauskienė visą 
laiką gyveno savo name su vy
riausia dukterimi Zose. Mazi
liauskų derlinga žemė buvo at
imta, bet šalia namų palikta 
60 akrų, ant kurių motina su 
dukra augino kelis paršus, 15 
vištų ir turėjo vieną karvę.

Juozas Maziliauskas mirė 
jaunas, turėjo vidurių vėžį. 
1925 metais jis turėjo būti ope
ruotas, bet gydytojai pasakė, 
kad operacijos nepakels. Kad 
kairiame šone skausmai nebū
tų toki dideli, tai gydytojai 
jam įšvirkšdavo vaistų, už ku
riuos tekdavo brangiai mokėti.

Mirus vyrui, Maziliauskienė 
gerai prižiūrėjo ūkį ir gražiai 
išaugino vaikus. Visi buvo 
sveiki, gerai aprengti ir dar
bingi. Prieš 30 metų Maziliaus
kienė buvo gavusi plaučių už
degimą, kuris paliko jai astmą. 
Jai buvo sunku kvėpuoti, bet 
ji pajėgė dirbti ir sulaukė veik 
šimtą metų.

Vyriausioji duktė Zosė šitaip 
aprašo laidotuves:

“Pas mus yra didelė naujie
na. Palaidojome didžiausią'

Sen. Edward Kennedy ir žuvusio sen. Robert Kennedy žmona orga
nizuoja teniso turnyrą, kuriame dalyvaus profesionalai teniso žai
dėjai. Turnyras įvyks Forest Hills, rugpiūčio 25 d. Pajamos skiria

mos šalpai, žuvusio senatoriaus atminimui.

fi mwwwwwwwwwww s nu o m nsmims m s m 
Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai, 

KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
As tikrasis vynmedis ir mano Tėvas vynininkas.. • kiekvieną sa

kelę, kuri neša vaisius, jis apvalo, kad daugiau vaisių neštų. Jono 15:1, 2.

Kaip tikrojo vynmedžio geriausios šakos, kurios neša vaisių, reikalauja 
apgenėjimo, taip ir tie, kurie yra ištikimi ir uolūs Dievo vaikai, reikalauja 
jo disciplinos ir apvęizdos; nes jei būtų kitaip, tai jie pradėtų auginti tik 
savo kamieną (medį) ir nebeneštų gausingo vaisiaus. Tikras Dievo vaikas, 
kursai visiškai paskandino savo valią Dievo valioje, nebus nei papiktintas, 
nei nugąsdintas tokiu apgenėjimu. Būdamas tokiose aplinkybėse, jis gauna 
pamatyti savo neišmanymą ir išmoksta tikėti didžiojo Vynininko išmintimi. 
Jeigu Dievo apvaizda kokiu nors būdu sustabdo jo planus, tai jis linksmai 
priima tokią Dievo apvaizdą; nes tikrai žino, kad Dievo valia ir Dievo kelias 
yra geriausias ir, kad visi daiktai yra skirti mūsų laimei.

♦
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. 66th Chicago, Illinois 60829

IV. RAITO TYRINtTOJAI
■■■■■■■■■■

Ofiso-tek HE 4-1818 arba RE 7-9700 
zazidėnciios: PR 6-9801

DR. J. MAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS • 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71sf STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 11 vaL 
ryto tik susitarus.
Trečiadieniais uždaryta. ~

DR. FRANK PLEČKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2613 W. 7lsf St — Tet 737-5149

Tikrina aki s. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

DR. F; STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR’ CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tel.: 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

GĖLININKAS
(PUTRAMENTAS)

Tanksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

turtą — Mamą. Man pačiai te
ko ją numarinti, pati ir apren
giau, - man padėjo seserėčia 
Anelė.

Mama mirė labai švelniai. 
Visą laiką josios protas veikė. 
Ką paklausdavau, tą ji protin
gai iki paskutinės minutės at
sakydavo. Paskutiniai josios 
atodūsiai užgeso šių metų lie
pos 1 dieną..

Mamą palaidojome labai 
gražiai. Buvo daug gėlių, ji 
buvo rožėse paskendusi. Ir 
vainikų daug buvo. Vyriau
sioji Arlauskienės duktė Irena 
nupynė labai gražų gėlių vai
niką, nes pas mus dabar la
bai madoje gyvi vainikai. Ant 
to gražiausio vainiko buvo iš
pinta “Liūdi Petronėlė”. Man

tos trejos mišios. Kunigas pa
lydėjo Mamą į kapus. Mama 
labai norėjo gražiame laike bū
ti palaidota. Oras pasitaikė 
labai gražus, kaip ji pageida
vo.

Sesute, tavo rūbais ji pasi
laidojo, kuriuos tu atsiuntei.' 
Noriu dar pridėti, kad Biru
tės vyras daug padėjo laidotu
vių metu. Nesitikėjau, kad jis 
būtų toks paslaugus.

Abi naktis jis budėjo prie 
Mamos.

Paguldėm Mamą amžinai 
ilsėtis šalia tėvo.

Dabar jau trys dienos po lai
dotuvių ir mes esame atsilikę, 
su visais darbais. Brolis Anta
nas su Birutės vyru nupiovė 
šieną, bet'kiti darbai laukia. 
Daržas yra apžėlęs, šienas dar 
nesugrėbtas ir bulves reikia va
goti, — baigia rašyti sesuo Zo
sė. Kaimynas

Pasaulio Lietuvių Gydytojų
Sąjungos Valdyba

Dr. Gediminas’ K. Batukas,

Dr. Mindaugas Vygantas, gyv. 
1720 Central Ave., Wilmette, 
Ill., 60091, yra tos pačios drau
gijos sekretorius ir iždininkas.

Kiti valdybos nariai yra Dr. 
Vacys šaulys, Dr. Vytautas Ma
jauskas, Dr. Stasys Paęevičius.

Įdomiausia, kad nauju Me
dicinos redaktorium išrinktas 
Dr. Kazys Pemkus. Reikia ma
nyti, kad žurnalas bus k'itaip 
tvarkomas, negu iki šio meto.

Gydytojų sąjungos direkto
riais išrinkti šie daktarai: A. 
Pacevičius, A. Zotovas, A. Če
pulis, D. Giedraitis, V. Vaitkus 
ir R. šnipas.

Naujas lietuvių 'gydytojų 
draugijos pirmininkas Dr. Ba- 
lukas, pranešdamas apie pa
kaitas atsiuntė Naujienoms 
$25.00 auką. Jis yra dėkingas 
už šio dienraščio dedamas ži
nias apie lietuvių gydytojų or
ganizaciją. Dėkojame' Dr. Ba- 
luk'ūi.

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street
« Telef.: GRovehill 6-2345-6

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

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumy.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
Tel: FRontier 6-1882

.... - .......>_____ _______ —

DR. VH. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tate PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm:, antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 
_________ pagal susitarimą. _____

V. Tu mason is, M. D., S. C.
C KtrU RG A S

2454 WEST 71st STREET
Ofiso Mete HEmlock 4-2123 

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

’-----------------

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

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

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

CHICAGO, ILL. 60629
k— .... — y

ir visiems buvo skaudu, kad 
tu nematei to vainiko.

Iš šalies žmonės ant kapų 
klausė, ką čia laidoja, ar tra
giškai žuvusį jauną žmogų? 
Kai pasakėme, kad tai yra 99 
metus peržengusi senutė, tai 
nustebo tokiomis gražiomis 
Laidotuvėmis.

Arlauskienės dukros daug 
padėjo prie laidotuvių, o vė
liau jos padėjo suruošti pietus. 
Prie kiekvieno darbo, kur rei
kėjo padėti, jos buvo pirmos. 
Padėjo ir anūkas Juozas su 
žmona. Nuo kapinių žmonės 
buvo sugrąžinti liūdesio pie
tums.

Laidotuvės buvo su dūdų or
kestru, lydėjo 8 mašinos. Oras 
pasitaikė labai gražus, užtat ir 
prisirinko daug žmonių.

Bažnyčioje viskas buvo la
bai gražiai atlikta. Buvo laiky-

turįs ofisą 1836 W. 93rd St, 
Chicago,- Illinois 60620, išrink
tas Pasaulio Lietuvių Gydyto
jų Sąjungos pirmininku.

SKAITYK IR- KITAM PATARK-

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTI"NAUJIENAS”

STANLEY BALTA- į
Gyv. 2336 W. 80 St., Chicago', lit

Mirė 1973 m. liepos 20 d., 10:15 vaL. vakare sulaukęs 79 mėtį amž. 
Gimęs Lietuvoj, Utenos apkr.
Amerikoje išgyveno 59 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Charlotte, gim. Wesnauskaite, sūnus Peter' 

marti Joanne, anūkai: Steve, žmona Donna; Robert, žmona Linda ir 
Connie. Pronanūkas Casey. Lietuvoj liko sesuo Veronika ir kiti gi- i 
minės, draugai ir pažįstami.

Priklausė šv. Vardo draugijai Marquette Parke.
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 S. Western Ave.
Antradieni, liepos 24 dieną 9 vai. ryto bus lydimas is koplyčios i 

§v. Panelės Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus I 
l laidojamas Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Stanley Balto giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai J 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patama- | 
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: žmona, sūnus, marti, anūkai ir proanūkas.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
r ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojom* 
(Arch Support*) ir t. t

VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1.
2*50 Wa«t 63rd St., Chicago, |||. 60629 

falaf.: PRoapact 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

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

MODEKN1SKUS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijog

AMBULANCE 
PATARNAV). 
MAS DIENĄ 

IR NAKTj.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Jau išėjo iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, DI. 60608

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

Laidotuvių direktorius Mažeika-Evans, tel. RE 7-8600.

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

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

Kietais viršeliais, vietoje S4 00 dabar tik$3.00
Minkštais viršeliais tik . .... ..—■-------------------------------- $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje S2.00 dabar 
tik .................. -............. $130

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

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

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

Ilgamečio RALFO pirmininko, prelatu
J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.

Galima taip pat užsisakyti paštu; afšlunfoc 6akĮ arba 
money order|,

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

Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.
Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius j 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

————— - i——

f JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ
( KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Proi. Vacloyp Biržiškos "Senuiy Liatinrišky Knygp HfeHfą" yi-a 
veidrodis, kuriame atsispindi' pirmųjų liėfnvišktr knygų Ttr1»s 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkit. $2 50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 S. Halsted Street, Chicago, DI. 60608.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACEAWICZ)

2424 WEST 69th STREET KEpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE . Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, I1L 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HASTED STREET ’ Phohė; YArds 7-1911

GARSINKITES NAUJIENOSE
5 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILU— MONDAY, JULY 23, 1973



OAK BROOK

Apply in person

NAMŲ VALDYMAS

DUOSIU!

policijąSkundžia Chicagos

ELKS priims negrus

Chicago, Illinois 60608

—

lietuviško
Only $700
452-8228

Tel. WA 5-2737
- Tel. 2543320

MISCELLANEOUS
Įveirūs Dalykai

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

Sįj^AT/OW 5 kambariu. 
SSijrivariai užlaikytas. 
Gražiai aptvertas kie-

Call: Frank Zapolis
3208% W. 95th St. 

GA 4-8654

ENGINEER - DRAFTSMAN

šaldomas
S9.420 najamu i 

mokesčiai, vanduo 
restavimas duoda

dar vienu f esti va- 
teatrui, lietuvis 

tylias laidotuves?
Teatro mėgėjas

LAIKRODŽIAI IR BAAN»ENYBfcS
Pardavimas ir Taisymas 

24*6 WEST 69th STtMT
Tel.: RBpublk 7-1941

FOREMEN
SHIPPING FOREMAN

MAUJIINC*, CHICAGO 8, UdL,— MONDAY, JULY 23. 1973

O Teisėjas: — Ar liudininkas 
esi tikras, kad kaltinamasis su
kėlęs muštynes ir sužeidęs nu- 
kentėjusį tuo metu buvo gir
tas? Jei taip tai kokie įrodymai?

Liudininkas: — Neabejoju, po
ne teisėjau. Tikrai buvo girtas, 
nes ginčijosi su automobilio -šo
feriu.

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE“’

7 M. MŪRINIS 3 butu ir 2 biznio 
natalnu. Kiekvienas vienetas atski
rai šildomas ir šaldomas. Gražiai 
įrengtas skiepas, 
metus. Išlaidos ■ 
ir andrauda. ■ 
viri 10% nelnn.

MŪRIAIS BT
2 miegamu. L 
Geri kilimai, 
mas 65-ta ir Maplewodd.

štmaitis Realty
2951 W. 63rd ST. (prie Sacramento) 

Tel. 436-7878
— Lietuviu Prekybos Rūmu 

tradicinė Golfo diena bus rug
pjūčio 15 d. Palos Country 
klube.

— Marquette Parko tvenki
niams valyti Illinois seimelyje 

gubernatorius

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanas 
visoms progerrs.

3237 WEST 6 S rd ST,, CHICAGO 
Telef. 434-4668

NEED A TYPEWRITER?
Rebuilt by office machine repair man. 
No middle man profit. Priced from 
S10 (beginner — student type) to S50. 
Also S350 electric Smith-Corona ma 

chine only S200.
452-8228

Has immediate 
opening for 

experienced fitter 
tailor.

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $104 metams automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-8775

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

NAUJIENOS’ KIEKVIENO
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS

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

benefits, flexible hrs. 
Harlem and Armitage.

Call JANE at 
237-9125

— sv. Kryžiaus Ligoninės 40 
medicinos slaugių atsisakė pa
tarnauti prie be rimtos priežas
ties daromu abortų operacijų ir 
įstojo Į sąžinės balso prieš abor
tus klausančiųjų organizaciją.

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, s antrafams 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už 54.10, e kietuose 

viršeliuose už S6.0€.
Abi knygas aausits, jei pinigus pasięsits tokiu adresu:

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus krėstus

P. NEDZINSKAS, 4965 Archer Avė.

Chicago, III. SC632. Tel. YA 7-5580

CALIFORNIA SUPKI SERVICE
Tatami auto motorai, staMilai, 

tune-ups ir t. t, 
4t24 So. CALIFORNIA AV C.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7*327

ENGINE LATHE 
OPERATOR 

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

STONE PARK 
626-4085

NORITE PIRKTI 
AR PARDUOTI NAMĄ?

SUSISIEKITE SU 
CONNIE DAGYS 

FIRESIDE REALTY — 
Tel. 585-2064

Čia būsite užtikrintai sąžiningai 
aptarnauti.

Kainos vėl keliamos
Pragyvenimo kainų taryba 

Washingtone skelbia, kad pre
zidento Nixono ketvirtoji fazė 
(Phase I) gazolino kainas kai 
kuriose JAV dalyse privers 
sumažinti, !het administraci
jos valdininkai perspėja, kad 
amerikiečiai gali būti tikri, jog 
viskas dar labiau .pabrangs 
nors ne tiek, kiek būtų pabran- 
gc be kainų kontrolės.

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

INCOME TAX SERVICE____
4259 S. Mspfawood. Ta|. 254-7451 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir į 

kitoki blankai

MO VTNG — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įraakiai. Ilgų metų patyrimas.

Teisėjas; — 
dymas.

Liudininkas:.— Kaip tai! Au 
tomobilvje nebuvo šoferio.

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
254-8600
Ext. 47

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
oerstatau 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. 6i60e. Tel.: VI 7<447

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

Azijoj pabrango ryžiai
Stanford universiteto mais

to tyrimo instituto direktorius 
Howard Falcon pataria džiaug
tis kad nereikia gyventi Piet
ryčių Azijoje, kur žmonės kas
dien po tris kartus per dieną 
valgydavo ryžius ir ryžiais ap
rūpindavo žymią dalį pasau
lio. kadangi tenai ryžių ištek
liai pavojingai mažėja ir gy
ventojai paskubomis stengiasi 
apsirūpinti ryžių atsargomis.

— Stanislovas Žilinskas, ilga
metis Naujienų skaitytojas iš 
Marquette Parko apylinkės po 
svarbios operacijos gydosi Christ 
Community ligoninėje dr. Mu
rausko prižiūrimas ir žmonos 
Elenos’ nuolat lankomas. Geri 
kaimynai jo laukia parvykstant 
į namus.

Elegant shape. One owner fa
mily car. Sweet nining engine

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Ralkia

J. BACEVICIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

Chicaga po 50 metų
šiaurryčių Illinojaus Plana

vimo komisija (NIPC) skelbia, 
kad per ateinančius 50 metų 
Chicagos — Gary srityje gy
ventojų padaugės iki 11.5 mili
jonų.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

Chicagos srities supermar
ketai karščiuotai skuba suda
rinėti naujus kainoraščius 
Maisto pirkėjai gali laukti kai
nų pakilimo dar nuo 3 iki 5 
nuošimčių. Kurį laiki 
sunkiau gauti jautienos 
ka laukti kiaulienos ir 
nos palaipsniško pabrangimo

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

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

nos nebrangios.
351W. 63rd Street, Chtcaco, III. 

TK_. — 77&-S8ta
Anicetas Garbažlautkas, sav

NOTARIATAS — VERTIMAI

— SW News - Herald ketvir
tadienio laidoje Įdėjo 1-me pus
lapyje 3 nuotraukas iš Dariaus- 
Girėno minėjimo su tinkamais 
dienos ir istorinių Įvykių apra
šymais. Tame numeryje taip 
pat tilpo žinomo prieškomunis- 
tinių laiškų rašėjo Daniel D. So
bieski pareiškimas, kad

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

HELP WANTED — F SPAA L E 
Darbininkių Reikia

Robert Abplanalp, milijonierius pom
pų fabrikantas, kuris paskolino prezi
dentui Nixonui nemažą sumą pinigu, 
kai prezidentas pirko San Clemente 

namus.

Egil Krogh, buvęs Baltųjų Rūmy šta
bo narys, John Erlichman pavaduoto
jas, irgi minimas Watergate skandalo 

aiškinime.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

Festivalių era — 
Teatrų nebėra

Kai pirmą kartą teko nugirs
ti, kad šiame kontinente orga
nizuojami teatro festivaliai — 
apsidžiaugiau. Dabar tai bent 
pajudins lietuviškojo teatro vei
klą ir jo gyvastingumą. Bet vos 
tik praėjo pirmojo festivalio 
renginys, teko kiek apsivilti. 
Jame nedalyvavo nė vienas teat
ralas, jau nekalbant apie jų įsi
jungimą ir veikĮų paskatinimą 
teatrams, kad metas ir mėgė
jams subrusti. Matyti, premi
juoti veikalai, iš visų pusių ap
žiūrėjus, nebuvo tinkamai at
rinkti. Gal ir nebuvo iš ko rink
ti. Vieniems už tolimą distanci
ją paskirta premija, kitiems tik 
už tai, kad dirbama. Gal ir ge
rai, kad ir tiek, sakyčiau, bet 
kodėl neieškoma didesnės apim
ties gairėmis nutiesti ir neįtrau
kiama pajėgesnių žmonių?

FLORIDOJ — ST. PETERSBURG 
IR APYLINKĖJ 

Island Real Estate
4506 Gulf Blvd.

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

LAIMA JAKUŠOVAS. brokeris

BUTU NUAMAVIMAS. ĮVAIRUS 
DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS • PAR- 

PARDAVIMAS'.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

TOOL MAKER — TURRET LATHE 
Operator and assemblers must be 
experienced in electrical and mecha

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

INC.
5339 WEST LAKE ST.

GEROVĖS IEŠKANT '
GRAŽUS 6 KAMBARIU mūras. Arti 

71-mos ir Mozart Modemus viduj. 
S21.900.

2-JŲ AUKŠTU puikus mūras, arti 
mūsų. Naujas šildvmas. Alum, lan
dai. Karpetai. Kabinetų virtuvė. 
Sausas beismantas. Garažas. $29,900.

8 KAMBARIU REZIDENCIJA apie 
16 m. Didelei šeimai. Liuksus namas. 
Evergreen Parko ribose. S36,600.

LIUKSUS 2 BUTŲ mūras — arti 
71-mos ir Mozart. Karpetai. Daug 
gražių priedu. Garažas. įrengtas beis- 

Siūlymas. $44.900.
ARTI 52-TROS ir CALIFORNIA.

Poezija ir pasakos yra vaiku mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psL su 8 apsakymėliais iŠ vaiku pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos. spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Franklene - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psl., $1,80.

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 pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIU 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 
{pratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalan
suotu vaikams perkamas dovanas — Dusė knygų, pusė žaislų 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

— Chicago State universitetą 
baigė bakalauro laipsniu šie 
studentai iš Marquette Parko 
apylinkės: AVayne Acas, Rai
mondas Brinką. Jonas Brizgys, 
Vidas Linas. Antanas Mataitis, 
Catherine Shuksta ir Rita Yer
kes. To universiteto stud. Ro
bertas Rūbas išrinktas Korp! 
Theto Rbo iždininku.

FOREMAN - PLANT 
small job shop needs individual 
experienced in all facets conve
yorized metal spraying. Good 

pay and all benefits. Call 
243-4433

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

į garažu. $18.900.
Į 6 KAMBARIU OCTAGON. Trendas 
Įsausac beismantas. Api^ 50' lotas. 
I Garažas. Arti mūsų. $23,000.
Į ARTI MARGUČIO geras pajamų 
mūras. Alumin, langai. Naujas gazu

■ šildymas Garažas.' $17.900.
j 4 BUTU MŪRAS Marquette Parko 
i riboje. Naujas gazu šildymas. Nau
jas garažas. Ekstra platus lotas. — 
$36.000.

6 BUTŲ 15 M. MŪRAS. Apie $12,000 
naiamų. 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- 
matvkit.

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

MODERNUS 15 M. MŪRAS. . Cen- 
tralinis orn vėsinimas. įrengtas beis
mantas. 1% vonios. Garažas. — 
S24.000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar- 
quette Parke. Kaina $9.900/

■s .

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

Federalinė valdžia, t. y. tei
singumo departamentas ruo
šiasi skųsti teismui Chicagos 
policijos departamentą, kalti
nant jį mažų grupių (negrų, 
lotynų ir kt.) diskriminacija. 
Esą numatoma žvmesnių re
formų, net dabartinio polici
jos superintendento pašalini
mas. Keliamoji byla yra viena 
iš visos eilės federalinio žygių 
prieš Chicagos policijos depar
tamentą, praneša Chicago Tri
bune liepos 20 d. Jau daugiau 
kaip 40 Chicagos policininkų 
yra patraukti teisman už kyšių 
ėmimą ir reikalavima iš taver
nų savininkių ir kt.

hipių. Juk ten nebuvo nei vei
kalas, nei vaidintojai verti jo
kių žymenų “prikabinimo”. 
Nežiūrint net ir to, kad premi
juotas ir pirmą kartą į rampos 
šviesą išneštas.

Ir kas gi po dviejų iškilmingų 
festivalių? Ogų “Festivalių era 
— Teatrų nebėra” ... Net ir 
premijuotosios režisorės nepa
jėgė praėjusį sezoną duoti nė po 
vieną pastatymą. Viskas taip 
nuščiuvo, kaip po audros tyla. 
Taigi, ar nevertėtų festivalių 
pradininkui paieškoti priežasties 
ir neužbaigti 
liu, sudarant 
kam teatrui,

Chicagoje 1972 metais nužu
dyti 711 žmonės ir daugiau 
kaip pusė to skaičiaus' nužu
dyti šaunamais ginklais, šie
met nuo metų pradžios iki šiol 
nužudyti 422 žmonės, tai yra
31.5 nuošimčiais daugiau kaip 
pernai per tą patį laiką (321).

Į kovą su žudikais- išsijudino 
ir Illinojaus legislatūra, priim
dama Įstatymą , kuriuo galų 
gale uždrausti pigieji revolve
riai. [vadinami “Saturday night 
special”. Kitu naujai priimtu 
įstatymu uždrausta sąlyginiai 
paleisti iš kalėjimo nuteistą 
nusikaltėlį, padariusį nusikal
timą ginklą vartojant ar gink
lu grasinant. Nustatyta, kad
54.6 žmogžudysčių padaryta 
šaunamais ginklais.

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKIENĖ 
2608 West 69th St, Chicago, DL 60629. ‘ Tel. WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas Įvairiu prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Per praeitus 7 metus žmog
žudysčių nepilnamečių pavar
tojant ginklą padaugėjo 4 kar
tus. Praeitais metais Chicago- 
įe suimta 276 nepilnamečiai, 
kaltinami žmogžudystėmis. Su
imtųjų tarpe buvo 44 vaikai 
nuo 6 iki 15 metu amžiaus.

sienoms dekoruoti popicrio ir 
juo pagrąžinti Berlyno sieną ... 
Pareiškime minima Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos okupacija.

3 to 4 years HVAC experience for 
growing Mt. Prospect firm.

Benefits include, paid vacation and 
insurance.

398-5300

PART TIME SALES
Established firm looking for man 
woman, or couple to handle our bu- į mantas, 
siness in this area. Require only that! _______ „ ____________
they be ambitious, honest, eager to Didelis, geras 5 kambariu medinis su 
make money. Write PRESTIGE, P. O

Box 150, Aurora. Ill, 60507 or 
Phone 312 — 892-2256

----------------- ------------------ ------- ----------
NAMŲ REMONTAS 

PRIEINAMA KAINA 
įrengiu ir taisau kambarius, vonias, 
virtuvas. Atlieku camento darbus: 

šaligatvius, laiptus ir t. t.
ZIGMAS

Tel.: 778-0838 ar 651-9625

— Ralph Valatka, Detroit. 
Mich., Lietuvių Melodijos radi
jo programos vedėjas bendra
darbiauja ir kooperuoja su lie
tuviška spauda, informuoda
mas klausytojus įvairiais lietu
viškumo ir lietuvybės reikalais. 
Jo programos yra girdimos per 
WMZK 89 stoti pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadieniais priimtas sumas 
8—9 vai. vak. • nubraukė.

Conrad Hilton viešbutyje. Chi
cago], Įvykusioje ELKS ordino 
konvencijoje 2,186 balsais prieš 

1773 nubalsuota i ordiną nariais — t *• <-
priimti ir negrus. Tuo būdu 
buvo pašalintas 105 rnetus ga
liojęs nuostatas, kad šios orga
nizacijos nariais gali būti tik 
baltaodžiai. ELKS ordinas per 
visas 50 valstijas turi 2,175 lo
žes su 1,531.912 narių.

— V. Šumanas persikėlė iš 
Winter Park j St. Petersburg 
Beach, Fla. S. Pulkauninkas 
išvyko atostogų Į Fountain, 
Mich. K. Vilimas persikėlė į 
Rockford Manor. Ponia P. Prei- 
dis apsisprendė likti savo na
muose ir gydyti sužeista ranka.

Sulaukus antrojo festivalio, 
teatrų suskridimas sumažėjo net 
iki trijų moteriškių suplasnoji
mo. Gal geriau tik dviejų. Mat, 
trečiąją juk rado vietoje. Taigi 
atvykusių teatrų grupių Čikaga 
tesulaukė vos dviejų. Vertinimo 
komisijoje nė vieno teatralo. 
Aplamai nesuprantama, kaip ga
lima pasirinkti ir apsiimti eiti 
vertinti tą sritį, kurioje niekados 
nesi specializavęsis. Neveltui 
daug buvo numonių ir net to
kiu išsireiškimu — “kokie ren
gėjai ir vertintojai, tokie ir fes- 
ivaliai”. Nors aš nesutikčiau 

>u tuo. Sakysim, kad ir Los An
geles mėgėjų grupės vertinimas 
maiptol tos nuomonės neatitin
ka. Ten jau reikėjo, kad būtų 
Vertintojai, arba vertinimo ko
misija sudaryta iš ilgaplaukių

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. _ 
3333 So. HalJted St., Chicago, III. 6060S,

Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai 
maistas, doleriniai Certifikatal. 

V. VALANTINAS 
-------- :---------- ------- .... ______________ ..... ------  --- ----- - - ~ ------------------- ---------

Komisija pranašauja, kad 
būsią baltųjų moterų vaisingumas 
Ten- palaipsniui padidėsiąs, o juo- 

,ištie- dujų palaipsniui sumažėsiąs. 
nors vistiek 21 šimtmečio pra
džioje (2020 metais) spalvotų
jų gyventojų, kurių toje srity
je 1960 metais buvę 15 nuošim
čių 21 šimtmečio pradžioje 
(2020 metais) būsią 30

GENERAL OFFICE
rusai j Small office needs conscientious 

dabar gali Amerikoje nusipirkti j individual with good figure ap
titude. Must type. Good, pay 

and all benefits. '
Call 243-4433




