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LANE VIS DAR EINA PASITARIMAI Telefoniniu pokalbių ; PREMJERAS ŽADA PRAVESTI KRAŠTUI
KARO VEIKSMAMS BAIGTI
Arafatas, viešai koliojęs prezt Asadą, 
dabar prašo pasigailėti, baigti kovas

BEIRUTAS, Libanas. — Palestiniečių vadas Arafatas, viešai 
keliais atvejais išdavikų išvadinęs Biri jos prezidentą Asadą, pra
dėjo pasitarimus su Libane veikiančiais Sirijos kariuomenės va-

- daiš. .
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Arafatas prašo Siriją rasti su 
juo bendrą kalbą ir baigti 'ke
liose Libano vietose vykstančias 
kovas. Arafatas pralaimėjo Tai 
Zatar mūšį. Toje srityje buvu
sieji palestiniečiai pateko į krik- 
ščionių.nelaisvęj o sužeistieji ne
norėdami pasiduoti krikščio
nims, sunkiai nukentėjo, kai bu
vo sugriauta ligoninė, paverstas 
didelis plieno ir mūro namas. 
Krikščionių artilerija jį sunaiki
no. '

Palestiniečiai traukiasi iš fronto

Arabų • valstybių' ministerial 
nori, kad -palestiniečiai būtų ati
traukti iš visų Libano frontui 
Arafatas sutinka tai padaryti,

_:f- bet ji& norLžinoti, kur jiems ' 
di^Wgloba; _ ; .

Jeigu šiuo reikalu nebus su
sitarta, tai palestiniečiai bus Si
rijos kariuomenės belaisviai.

užrašai
r j

WASHINGTONAS. — JAV
. j vyriausybės ikakymu, Amerikos

1 telefonų ir telegrafo bendrovė
užrašinėjo telefoninius pasikal
bėjimus, šninu, užsienio agen
tų, revoliucionierių ir panašių. 
žmonių. Tuos užrašus Bendro
vė laiko savo archyvuose.

Amerikos Atstovu Rūmai pa
skutiniu laiku pareikalavo, kad 
telefonų bendrovė tuos slaptai 
darytus, užrašus parduotų sena
tui patikrinti. Senatas nori ži
noti, koks turinys, tuose užra-

- WASHINGTONAS. — Ame
rikos socialistų darbininkų par
tija patraūkė j teisiną Amerikos 
vidaus saptąją tarnybą FBI, rei- juose 
kalaudama $37 mil. atlygtinimo.' prez p - 
darbininkų > socialistų Partija] klausimą, supranta. ...Jis mano, 
kaltina FBI, kad ji prasilenkda- kad tuQse užrašuose ]abai 
ma su Amerikos įstatymais, jaUg svarbios -valstybinės pa- 
daugelį kartų, buvo slaptai įsi
brovusi į partijos būstines ir 
neteisėtai klausėsi jų telefoninių 
pasikalbėjimų.

FBI agentas G. P. Baxtrum 
po - 
mažiausiai

Prez. Fordas, tačiau, kitaip 
klausimą, supranta. Jis mano,

slapties ir net Atstovų Rūmų 
riai negali su tomis ' 
susipažinti — tiek j<

KCi

o.*'

REIKALINGAS REFORMAS
Brity unijos pasižadėjo nestreikuoti, 

padėti aptvarkyti krašto ūki
ROMA, Italija. Krikščionių demokratų partijos veikėjas 

Andreotti baigia sudaryti naują kabinetą, ruošiasi prisistatyti 
parlamentui ir prašyti pasitikėjimo. . Iš įtakingesnių politinių 
partijų vadų pareiškimų aiškiai matyti, kad Andreotti reikalingą 
pasitikėjimą gaus. Krikščionys demokratai neturi parlamento 
daugumos. Jie turi pačią didžiausią Italijos politinę partiją, bet 
parlamente neturi pakankamo balsų skaičiaus vieniems vyriau
sybei sudaryti.

po priesaika paliudijo; kad jis 
mažiausiai'50 kartu buvo slap
tai įsivogęs 1950 ir 1960 m. į 
svetimas būstines New Yorke ir

susipažinti — tiek jos yra svar
bios. Prezidentas tad ir įsakė 
teisingumo ministerijos sekre
toriui teismo keliu įamžinti tų 
užrašu paslaptį, kad. jų kongre
sas negautu ir kad nebūtų -su-, 
naikinta.;

daug 90 kartų, pasak Baxtrum, 
buvo įsibrovęs į. socialistų par- 

Jeigu jiė nenorės pasiduoti Si-.tijos būstinę New Yorke ir už 
tai- yra gavęs FBI New Yorko 
skyriaus viršininko pagyrimą. 
Visi įšivogimai buvo daromi 
aukštiesiems FBI pareigūnams 
įsakius-’ir patvirtinus.

rijos karo jėgoms, tai pateks 

į krikščionių rankas.
Palestiniečiai aiškiai mato, 

kad jie pralaimėjo labai svarbias 
pozicijas. Anksčiau, jie būtų 
galėję išsiderėti geresnes sąly- 

- gas karui baigti, bet jie neno
rėjo. Jie buvo pasiryžę išnai
kinti krikščionis Libane, bet 
jiems nepavyko.

šiandien Arafatas visur suki-
• ■ • T ' •nėjasi, kad patys palestiniečiai 

nebūtų sunaikinti. Tai Zataro 
srityje jie jaulikviduoti. Mažai 
teliko įvykiams apsakyti.

Korėja susirūpinusi 
Carterio laimėjimu 
TOKIJO, Japonija. — Pietų 

Korėjos prezidentas Park Chung 
Hee labai susirūpinęs Ameriko- 

. j e vykstančiomis politinėms pa
kaitoms.

. Jeigu kandidatas Carter lai
mėtų rinkimus, tai gali būti pa
kaitų Amerikos užsienio politi
koje. Korėjos prezidentui ne
patiko Carterio kalba demokra
tų partijos kąnvencijoje. Prez. 
Park bijo, kad Carteris, laimė
jęs rinkimus, kartais nesusigal- 

’ votų atšaukti iš Korėjos 38,000 
sieną saugojančių Amerikos ka
rių. Jeigu taip padarytų, tai 
būtų kvietimas šiaurės Korėjos 
komunistus veržtis į Pietus.

Kinijoj pakartotinai 
drebėjo žemė

Vakar, liepos 28, Kinijoje pa
kartotinai labai stipriai drebė
jo žemė. Drebėjimo stiprumas 
pagal Richterio skalę buvo už
registruota 7.9 laipsnių.. Mano
ma, ir tai patvirtina buvęs tuo 
metu Pekine Australijos eksmi- 
nisteris pirmininkas su žmona, 
kad žemės drebėjimas Kinijoje 
bus sugriovęs daug miestuose 
namų ir bus daug žuvusių. Pati 
Kinija pasauliui smulkmenų ne
praneša, bet lyginant tai su 
Gvatemaloje buvusių žemės dre
bėjimu. kurios drebėjimo Rich
terio skalėje tebuvo 7.5 laips
nio, galima įsivaizduoti kiek 
nuostolių' žemės drebėjimas Ki
nijoje yra pridaręs žmonėmis,’ 
sugriautais namais, sugadintais 
tiltais, geležinkeliais ir t. t.

Didžiausias saugumo pavo-
jus' yra tenai, kongrese”.

“Streikuoja” oro 
trafiko tvarkdariai
WASHINGTONAS. — Lėktų- 

vų skraidymą tvarkantieji tar-; 
nautojai yra prilyginti valdžios 
tarnautojams ir todėl, pagal įs
tatymus, jie normaliai . negali 
streikuoti. Bet ir blogiausioj pa
dėty randama išeitis. Jų sąjun
gos bei unijos vadovybė įsakė 
visiems lėktuvų skraidymą tvar
kantiems tarnautojams aerodro
muose' sulėtinti darba. .Tuo lėk
tuvų priėmimas ir išleidimas iš 
aerodromo vyks su. pavėlavimais. 
Tain dirbant, lėktuvai pradės 
vėlintis 6 ar daugiau valandas.

Oro trafiko tvarkdariai yra 
nepatenkinti gaunamu atlygini
mu ir. svarbiausia, “vėluojama” 
su atlyginimo padidinimu.

Amerikos karo mokyklon buvo priimtos 119 Jauny 
moterų, norinčiu tapti karininkais. Paveiksle matome 
sandėlio siūvėjąj matuojanti naujos kariūnės apimtį, 

- kad galėtu jai pritaikyti pratimams tinkamus drabu
žius. Kaip moteris, taip ir priimtus vyrus moko karo 
mokyklos specialistai gimnastai. Mokyklos vadovybė 
nori, kad naujai priimtos moterys gražiai atrodytu, 
kad batai ir drabužiai Joms tiktu. .

Nusikalto rūkalų
bendrovės

WASHINGTONAS. — Preky
bą tvarkanti federalinė komisi
ja yra patraukusi į teismą visas 
rūkalus gaminančias bendrovės, 
kad jos neprisilaiko įstatymų, ne- 
įrašydamos, kaip įstatymai rei
kalauja, skelbimuose įspėjiYno i 
“Tabako ir cigarečių rūkymas 
— pavojingas sveikatai!”

Socialinės draudos
čekiai

WASHINGTONAS. — Buvo 
manyta, kad socialinio draudi
mo bei pensininkų čekius siun
čiant tiesiai į banką, vietoje į 
namus, bus atsiekta daug žmo
nėms palengvinimų ir čekiai ne
galės žūti. Bet praktika parodė, 
kad tuo pasinaudoja bankai. Jie 
kartais “suvėluoja”. Pensinin
kai pradėjo skųstis atitinkamoms 
valdžios įstaigoms.

Atstovų Rūmų bankų komi
teto pirmininkas sen/ H. S. 
Reuss tad ir paprašė iždo sekr. 
W. E. Simoną, kad jis į tai at
kreiptų dėmesį ir reikalą sutvar
kytų.

Gen. Rogers- 
štabo viršininku

WASHINGTONAS. — Gen. 
Bernardas W. Rogers, kuris rė
mė savanoriu klausimą, suda
rant armiją vien tik iš savano
rių. manoma, bus paskirtas 

armijos štabo viršininku. Jis už
ims gen. Fred C. Weyando 
reigas, kuris rugsėjo mėnesį 
silaukia 60 metų amžiaus ir 
sitraukia į pensiją.

pa- 
su- 
pa-

Tarpusavio pagalbos
e

Liepos 15 buvo pasirašyta Su
dano ir Ejrinto tarpusavio pa
galbos sutartis. Sutarti pasirašė 
Sudano prezidentas Jafara Nu- 
meiry ir Egipto prezidentas An* 
vara Sadatas.

Manoma/kad ta sutartis nu-, -
kreipta prieš Libijos diktatorių imant, viršija visas kitas bend- 
prez. pulk. Gadaf, -kuris remia-*oves Amerikoje. Ji pelnijo 909 
Sudano pbgrirtdlnlnktis. mflz 001. arba 173

BRITAI NUTRAUKĖ SANTYKIUS 
SU UGANDA

LONDONAS. — Britai nepakęsdami Ugandos prez. Amino 
įsišokimų ir kitokių jo “šposų”, liepos 28 d. formaliai nutraukė 
diplomatinius santykius su Ugandos valstybe ir įsakė Ugandos 
pasiuniui Britanijoje Frederickui Isingomai susikrauti lagaminus 
ir išvažiuoti iš Anglijos.

Tai pirmas toks Britanijos 
istorijoje atsitikimas laike 30 
metų, kad nutraukiama diploma
tiniai santykiai su Anglijos ka
ralijos nariu (Commonwealth).

Anglijos užsienių reikalų mi
nisteris Anthony Crosland, pra
nešdamas parlamentui, įspėjo 
atstovus, kad jie būtų santūrūs 
su pareiškimais, nes jų vienoki 
ar kitoki pareiškimai gali už- 

! rūstinti prez. Aminą ir tuo įs
tatyti Ugandoje gyvenančius 
2-300 britų į pavojų. Vienkart 
užsienio reikalų sekretorius sa
kė, kad santykiai su Kenija, ku
ri yra taipgi Anglijos karalijos 
sąjungos narys, pasilieka ir to
liau draugiški.

Anglijos-Ugandos santykiai 
pradėjo gesti ypačiai po to; kai 
Izraelitai sėkmingai atliko žygį 
į. Ugandą, gelbėdami pagrobtus 
lėktuvo keleivius, kai Ugandoje 
buvo paslaptingu būdu nužudy
ta Britanijos-Izraelio pilietė Do
ra Bloch ir kai prez* Aminas iš
varė iš,Ugandos du Anglijos di
plomatus.

Reagan neteko 
Mississippi delegatų
Atrodo, kad Reagan, pasirink

damas viceprezidentu Pensilva
nijos liberalą, sen. Schweikeri, 
bus padaręs klaidą, nes nuo jo 
pradeda atsisukti konservatyviai 
nusiteikę delegatai. Mississippi 
delegatų pirmininkas ar vado
vas Clarke Reed pareiškė: “Tu
rint toki kandidatą viceprezi
dentu, būtų perdidelė kaina su
mokėta išrenkant GOP partijos 
-kandidatą pprezidentus-”,'- ......

' Iki tol visi 30 Mississippi res
publikonų partijos delegatai į su-

• važiavimą laikėsi neutraliai ir < 
buvo tikėta, kad jie savo balsus 
atiduos už Reagano kandidatū
rą. Bet dabar reikalai pasikei
tė: -Mississippi delegatų vado
vas liepos 28 d. patvirtino prez. - 
Fordo kandidatūrą į preziden
tus.

Sulaikytas dujų 
kainos pakėlimas 
WASHINGTONAS. — Fede

ralinė energijos komisija buvo 
leidusi dujų bendrovėms pakelti 
kainas, bet gazo vartotojų gru
pė tokį energijos komisijos 
sprendimą apskundė teisme, pra
šydama sustabdyti dujų kainos 
kėlimą. U. S. apylinkės teismas 
Washingtone vartotojų prašyma i 
patenkino, bet tik laikinai, iki 
teismas su tuo klausimu nuo
dugniai susipažins.

DETROITAS. — General Mo
tors bendrovė pasigyrė, kad ant
rame šių metų ketvirtyje bend
rovė tiek daug pardavė automo
bilių, jog jos pelnas procentiniai

Australijos minister j 
' priėmė Fordas 

; WASHINGTONAS. — Ans- 
traluos rninisteris pirmininkas 
Maloom Frazer liepos 27 d. su 
visomis aneigromis, vartojamo
mis tik priimant vnatingai svar
bios užsienin sve?ins. buvo nri-įmuoti. 
imtas prez. Fordo Baltuose Bu- 
muose^

Jis su nrez. Fordu ilgesni lai
ka kalMio^i arin rusu karo lai
vu prėsmo Indijos vandenvne/ 
kur rusik laivu skaičius nuolat 
didinamas. Ministeris pirminin
kas Frazer prašė nrez. Fordo pa
didinti tame vandenvne Ameri
kos karo laivu skaičių, tikslu at
sverti rusu laivyno .orėsme.

Vėliau Australiios ministers 
nirmininkas kalbėsis su Ameri
kos finansininkais ir pramoni
ninkais. kviesdamas iuos daryti 
i n vestici j as A u strali j oje.

Angolos prezidentas
Kuboje

Kubos revoliucijos 23 metu 
sukakties nrnma. Angolos nrP7i- 
dentas Avo-Gno Neto atvažia
vo i Kubsr RevoliuciirK sukak
tis bus atšvenemma Pinar Del 
^io vietovėm, kur Kubos revo- 
liunia orasidėio.

Kubo* diktatorius Castro oa- 
rei^kė. kad Kubos kareiviai pa
siliks An^olnie tain il^ai. kaio 
lirai bus reikalinra. Gi Anro-

Atrodo; kad įvyko 'susitari
mas tarp krikščioniu demokra
tų partijos vadų ir Italijos ko
munistų, drįsusių neklausyti 
Maskvos įsakymų krašto vidaus 
politikai. Be to, vakar Italijos 
socialistų partijos pirmininkas 
pareiškė, kad ir socialistai ne
kliudys premjerui Andreotti su
daryti mažumos vyriausybę. So
cialistai rengiasi išeiti iš par
lamento salės, kai bus spren
džiamas pasitikėjimo klausimas. 
Vakar buvo paskelbta, kad pa
našiai nasielgs ir Italijos komu
nistai. Nei vieni, nei antrieji ne
guli ..balsuoti,už krikščionių ma
žumos vyriausybe, bet jie pasi
žadėjo visai nebalsuoti. Kai ku
rie pareiškė, kad balsavimo me
tu jie visai išeis iš salės.

Italijos socialistai demokratai 
tain pat nekenks Andreotti vy
riausybei. Jie iau anksčiau rei
kalavo. kad krikščionys praves
tu kraštui reikalingas ekonomi
nes reformas. Kai bus pasiū- 
Ivtas žemės reformos projektas, 
tai socialistai demokratai pasi
žadėjo ■ dalyvauti debatuose ir 
balsuoti už labai reikalinga že
mės reforma. Premieras An
dreotti iau turi sudaręs reika
linga kabinėta ir ketvirtadienio 
r>oniete rengiasi pristatyti ji pa-r 
lamentin'. Tuo pačiu metu prem
jeras padarys pranešimą apie 
savo planus krašto ūkiui refor-

Rasta vaikų 
grobiko mašina

SAN LEANDRO, Kai. — Vie
nas Kalifornijos vaikų grobikas,. 
James Schoenfeld, buvo bandęs 
pervažiuoti į Kanadą. Kanadie
čiams radus jo mašinoje ginklų, 
jo' į Kanadą neįsileido. Net bu
vo kanadiečių sulaikytas, bet 
vėliau paleistas.

Schoenfeldo 1963 m. Chrysle- 
ris buvo rastas paliktas kelyje. 
Netoli vietovės Coeur d’Alene, 
Idaho valstijoje. Policija ma
no, kad grobikas tame Washing- nre? pasakė, kad anks- 

* tono-Idaho valstijų rajone, 100 flau, ar vėliau Ancola tapsianti 
įmyliu Kanados sienos, gali bū- Jungtinių Tautu nariu, nežiūrint 
bti'pasislėpę** . . Amerikos pasipriešinimo.

Londonas. Angliia. — Iš Ang
lijos ateinančios žinios sako, kad 
britu nremieras susitarė su bri
tu darbininku uniiu vadais tri
jų metu programai krašto ūkiui 
atstatvti.. Visi prinažino. kad 
dabartinė padėtis labai sunki, o 
darbiečiu užsispyrimas streikuo
ti dar labiau pasunkins . krašto 
ūkį. Premierui pavyko išgauti 
iš darbininkų uniju daugumos 
pažada triiu metu laikotarpyje 
nestreikuoti. Visi pripažista, 
kad dabartiniu metu didesni 
streikai visiškai paskandintų 
britu pramone. Jai būtų labai 
sunku atsigauti. Britų darbinin
ku unijos šiuo klausimu ėjo ga
na aštrios diskusijos, bet klau
simai buvo išaiškinti ir bendrie
ji principai nustatyti. Darbinin
kai gaus tam tikras darbo ir ap
saugos garantijos, bet jie trijų 
metų laikotarpyje nestreikuos. 
Abi pusės pasirašė susitarimą 
ir planuoja ji taikyti šiomis die
nomis. Britai priėjo išvados, 
kad jiems būtinai reikia patai
syti smunkantį krašto ūkį.

šiltas
Saulė teka 5:89,leidžiasi 3:11Amerikos pasipriešinimo.



_ - . & : % - - J? t 1 4 4-^ MES SKRENDAME kaą £iesJi>Žįartie nuo; Kanados žemėje, Labradoro pu
’jos; 10:30 vis dar tebesame, virį Į si wsalyje. Ruožas nuo Grenlan į

Tai buvo 1948 metų pra'džio- dangus ir, šviečianti saulė. Lėk-; Atlanto, bet spėjame — Islan- 
je. Buvo Lik prasidėjus emigra tuvo tarnautojas apdalija mus 
cija iš DP stovyklų Vokietijo- visus kramtoma guma iri ka- 
je. į šį transportą buvo surink nadiškais žurnalais. Nors mū
ri jauni, darbingi, viengungiai' sų milžinas ir labai galingas, 
vyrai uarbams į Kanadą. Važią 
vome niekeno nevaromi, sava 
uoriškai, nusibodus stovykli
niam gyvenimui, kuris nieko 
gero mums nežadėjo. Žemiau 
aprašyta toji kelionė lėktuvu 
neskaitlingo pionierių būrelio 
į jų Naująjį Pasaulį.

Vasario mėn. 3 d., Frankfur 
to aerodromas.

13 valanda atskrido 
lėktuvas, kuris turi mus nuveš sų milžino įgulos narys. Paga- siskiria, bet mes vis dar virš

bet papuolęs į audros sūkurius

dija turėtu būti netoli.
Patekėjo saulė ir apšvietė de 

besis. Jie po- mūsą . kojomis 
rausvomis viršūnėmis, o vir
šuje giedras dangus. Stebimės;

tūpčioja po keletą metrą že- kodėl per visą mūsų skridimo 
įnyn, tai vėl aukštyn. Kai ku- . laiką nepastebėjome nė vieno 

veidai keičiasi, laivo. i .
bet stengiasi neišsiduoti, kad
jaučiasi ne kaip. Skrisdami netoli Islandija. Įskrendame į 
per Belgiją kai kurie atpažįs- miglas ir į audrą. Lėktuvas 
ta vietas, kur anglis kasė. įskrenda labai nelygiai: tai kren

Paklausiau, kaip aukštai. ta žemyn, tai vėl staigiai ky- 
i skrendame.

mūsų metrų aukštumoje”, atsako.mū nieko nematydami. Miglos pra!

ti į Kanadą. Tai 4 motorų mil-’liau įskrendame į miglas ir ku- vandenyno. Staiga pasirodo 
žinąs, su kuriuo nebaisu bus rį laiką nieko nebematome; Islandijos pakraštys. Atrodo 
pakilti į erdves. Gauname kiek Nuspildendžiame, kad jau tu- labai liūdnai — tik akmeny- 
vienas dokumentus — vizas,'rime būti virš Lamanšo. Kėl-*nai. Nėra jokio pastato, išsky- 
kurias liepia rodyti lipant į neris atneša visiems po 4 ma- ruį> aerodromo barakus.
lėktuvą. Visi spoksome pro žus buterbrodus ir po pu.ode-! 11:30 valandą nusileidžiame 
langus ir laukiame, kada iš- lį vaisių sunkos. Jau pradeda, Kelflovik aerodrome. Europoj 
krisime į tą pažadėtą žemę.

14 valandą pakyla tokie pat 
oro milžinai į New Korką. Ste- . . ., ...
. .. i • • ■ i.o i losi tik žiburių jurabejome, kaip į juos sulipo ke-: 
lėiviai — daugiausio vokieti- 
tės, amerikonų karių žmonos, 
su mažais vaikais. Lipant į lėk 
tuvą, reporteriai juos nufilma 
vo.

15
Šimą 
ūžia,

rių keleivių
Gauname pranešimą, kad jau^‘ ' 1 ' • -Į

dijos iki Labradoro pasirodo! Šiemet rengiama Detroito jū- 
auduingiausias; lėktuvas šoki- ;ry šaulių kuopos, įvyks rugpiū- 
nėja tai aukštyln, tai žemyn po čio mėn. 14 d., Union Pier, Mich, 
kelioką jriėtrtj! Vienas kitas iš 10 vai. ryte bus iškilmingas 
keleivių pradėjo sukti “Ry-‘vėliavų : pakėlimas prie Lietu
vos” link. Lėktuvo kapitonas vių Tautinių Namų 9677 Ber- 
paaišlcina, kad jau 17 mėtų rien Rd. IŠkėlu/ vėliavas Tau- 

’ skraido tuo ruožu, ir visas-čia tintuose- Namuose bus bendri 
i skrisdamas sutinka sunkumų, i pusryčiai.

i j - ' i j 1 Nuo 12 vai; pasivažinėjimas 19:2) valandą perskrendame T
Adant,, lies esame v.rs Kana- M motorilliu laivu p, M. 
dos žemes. Visur matosi sme- chigan0 ežera

5 vai. p. p.. žuvusiųjų karių, 
šaulių ir kitų Lietuvos kovotojų 
pagerbimas prie ežero, ‘ Ginta
ro vasarvietės rajone ir vainiko 
skandinimas ežere. ,

7 vai. vak. iškilmingas vėlia
vų nuleidimas ir akademinė da
lis Tautinių namų salėje. Paskui 
vaišės ir šokiai grojant. Ąžuolo

Kelionės įspūdžiai tarp laiko ir erdvės
KAZYS KARUŽA

Tuomet traukinys išvyko apie 8 vai. ryto. Paryžių 
pasiekėme per 7 vaL, tai buvo 3 vai. dienos metu.

Kada pravažiavome Vokietijos ir'Prancūzijos sieną, 
net nepastebėjau, nes niekas' netikrino pasų, išskyrus 
traukinio bilietų kontrolierių. Kai pasiekėme Paryžių, 
mano kaimynai hipiai tuojau nuskubėjo keisti į banką 
pinigų ir „grąžino man $40. Nuoširdžiai padėkojo už pa
sitikėjimą ir pagalbą, jiems atsidūrus bėdoje./Važiuojant 
traukiniu jie prisipažino, kad esą abudu mokytojai, vy
ras italų kilmės, žmona — Amerikoje gimusi Mokytojau
ja Arizonoje: Tuo būdu jie nuvažiavo savo pasirinkta 
kryptimi, o aš pasirinkau kitą krypt j ir Įsikrausčiau su 
lagaminais į požeminį traukinį,, prancūziškai “metro” va
dinamą.

gas. 20:10 valandą nusileidžia-j 
t4A , , ,. , . , 1 me Goose aerodrome. Išlipame“2 kilometrų 70 la. Apie pusvalandi skrendame: ... ■ : -. . , ,F r 1 . jis lėktuvo ir sustingstame: sal

• čio 25 below Zero. Atsukame 
laikrodžius 3 valandas — gau
name 17:10 vai. Po skanios va-.‘ 
karienes mieste, kur buvome 
nuvežti autobusais, vėl grįžta
me aenodroman ir.!8:20 valan
dą. išskrendame į Montrealį. Stelmoko orkestrui. ' X 
Kelio ilgis 811 mylių. Buvo jau , - S. Paulauskas
sutemę, kai skridome per gra- 

i žiai apšviestus miestus. Tam- 
soje mūsų akys nieko kito ne- 

rmatė. tik didesnesar mažesnes 
žiburių jūras, išsimėčiusias kaž 
kur ten žemai apačioje mūsų. 
22:15 valandą^ musileidžiatne 
Mon t reajlyje;' Mui tin čj e p a tik- 
rin<a dokumentus, suanspauduo 
ja vižas. Tai reiškia: esame 
priimti į Kanadą. -

Vasario 5 diėn,“ Montrealis.-
'0:17 valandą”-vėl kylame į 

ėridves ir skreridame link To
ronto. Kelio ilgis 300 
Toronte nusileidžiame 1:45 va 
landą, vėl atsukame 
džius 1 vafan^i atgal - 
name 0:45 valandą. Iš Toron
to didėlis ” autobusas išveža 
hius į’ paskjrįino yiėtą — Wel-! 
land, Ori t. Atvyktame 3:30 vai 
landą. >'

Mus įveda į medinį baraką 
niūsų' naująją rezidenciją, naujas darbas, naujas gyveni- 

Joje jau apgyvendinta pir- j mąs — naujoje žemėje. Z.

11:30 valandą nusileidžiame
*** ’**' ’*—-■** *. -A. «, V ▼ — — * — —---------------------- -- —b—      £- —

temti, bet žemė vis dar mato-j dabar 13:30 valanda. Mūsų 
si. Sužinoję, kad jau skrenda- J nuskristas kelias nuo Frannk- 

■me virš Anglijos Apačioje ma furto iki Prestowick 900 my-
— ten turi lių. Nuo Prestowck iki Kėfovik 

!būti miestai. Vaizdas žavingas. 811 mylių.
• 18:15 valandą , Škotijos lai
ku, nusileidžiame Prestick ae
rodrome. Aerodromo valgyklo 
j e mus laukė šiurpi yžas: mūs 
įvedė į valgomąjį, kur stalai 
buvo apkrauti įvairiais val
giais. Tokių vaišių stalo mūsų
DP akys senai buvo mačiusios;; si~~7‘ka(f (J^o^atodo^ne 
Po vakarienės autobusu nuve- debesvs? 0 sniego kalnai? ku_ 
žą.į hotelį. Migla didžiausia^o liais/rodos? -galėtum .pėščiąš 
mes važiuojame kaire gatves 
puse (pagal Anglijos kelių tai 
sykleš) Kotelyje kiekvienas
gauname po atskilą kambarį. jas ]edu Lcktuyfr sparnai ap- 

Vasario 4 d. Škotija

valandą gauname prane- 
eiti į lėktuvą. Motorai 
keldami didžiausią vėją.

Artėjant prie lėktuvo mes tu
rime prilaikyti kepures, kad 
vėjas jas nenuneštų. Prie lėk
tuvo su mumis atsisveikina 
mus darbams užverbavęs fir
mos atstovas ir Butzbacho sto-; 
vykios direktorius. Jie linki 
mus laimingai pasiekti Naują 
jį Pasauli. Foto aparatai kliksi 
— 33-jų DP grupės paveikslas 
neužilgo kabos Butzbacho sto
vyklos salėje ir bylos likusiems 
ten gyventojams, kad ir mūsų 
buvo len gyventa. Eulipę . lėk
tuvą. buvome nustebinti: čia 
buvo minkšti foteliai, garde
robai rūbams, išvietės, prau
syklos, dekiai apsikloti, pagal- 
viukai. Gražiau, kaip pirmos 
klasės vagone!

15:30 valandą jau kylame į 
. or-i. Jausmas malonus nors ir 

. "Apirmą kartą skrendantiems.
' Kylam vis aukštyn. Namai virs 

’ .ta mažiukai — tarytum dektu 
kų dėžutės, o upės plentai ir 
geležinkeliai išraizgvti ten žė-

5 mai kaip siūlai. Aš jaučiuosi 
ę. puikiausiai, bet pastebėjau.
’kad vienas kitas iš bendrake

leivių griebiasi “emergency”
L atveju skirtu dėžučių. Mat, vie 
-X: toje j Kanadą, juos pradėjo su 
Ak'i i “Rvga”. Skrendame virš

Wiesbadeno. Visi įsmeigę akis 
y st' bi slenkančius vaizdus. Bai

giame palikti Vokietiją. Argi j ištikus nelaimei, visi pasinertu 
V bus laikas jau sakyti: Iki pa-į nie į tas šaltas bangas. Bet mes

simatymo. pavargusi Europa!Į pasitikime mūsų milžinu lėk 
£ Retkarčiais skrendame viršįluvu ir jo patyrusia įgula, 
y d< besu, ir vaizdai apačioje -mill- -Mūsų lėktuvas turii 40 vietų.

su prapuola. Debesys atrodo 
--tai vilnų kalnai, tai baltos snic 
•s go pusnys.
™ vas ir nardosi. Kartais

apačion.

12:25 valandą isskrendame 
į Labradoro pusiasalį — Goo
se aerodromą. Kelio ilgis 853 
mylios. Oras-labai gražus, sau
lė šviečia, apačioje „mėlynas 
Atlantas irt retkarčiais , pūkų 
debesėliai. Kartais 'jie taip.^su- 
sigruoja, kad tiesiog atrodo ne

• Passau miestas, Austrijoje, 
laikė virš 300 m - statulos _galvą 
turgaus aikštėje ir vadino j ą 
Dupimkopf su atitinkamu už
rašu, kad vaikai būtą-rūpestin
gi ir atsargūs. Dūminkopf yra 
vokiečių mėgiamas kolioj imosi 
žodis. Nieko bendro su tuo ne
turėjo -Martha Ann Koop iš 
Martin, Tennessee, galėjusi ge
rai kalbėti būdama 6 mėnesių 
amžiaus.

liais.
vaikščioti. Grenlandijos;:pieti
nis sm ai galis padengtas, ledų4 

, kalnais. Vandenynas sūkąusty

mylių.

laikrod-
gau-

Vasario 4 d. Škotija šalę. Kielę . ąpšėlį- ir: lėktųyo
5 valandą ryto mes pakyla-■ langai. , t;s,į , • ,z ;<y!

me.- Lengvomis mašinomis mus: 16:20 valandų esame vips 
nuveža atgal į aerodromą. Po salos, matosi plos ir ledų kal- 
pusryčių, 6:25 valandą Anglį- nai- 18 valandą dar .visai .-svie- 
jos laiku pakylame į erdves.! su- Lėktuvo'kapitonas ,prąnė- 
Dabar skrendame virš Atlanto ša, 20:30 valandą jau būsime 
Islandijos link. Pradėjus švis
ti, pro debesų properšas mato
si juodos Atlanto bangos ir bal 
ti putų verpetai. Skrendame 3 j 
kilometrų aukštyje. Rytuose- 
jau aušta, tuoj pamatysime 
saulę. Vėl gauname po pake
lį kramtomos gumos. Mums, 
žinoma, toks skanėstas neįpras 
ta: sėdime ir kramtome, lygi 
tie skeltariagiai raguočiai. Min-

I tiinis nuskrendame pas saviš
kius, draugus, paliktus stovyk 

Toje! Niekas iš jų neįsivaizduo
ja. kad šiuo momentu mes lenk 
tyniuojame su debesimis. Kai 
debesys išsisklaidoj vėl matosi 
audringas Atlantas^ Matome, 
kaip galingos bangos susidau
žia viena Į kitą ir suskyla, pa
virsdamos putų kalnais, šiur
pas nukrato pagalvojus, kad,

1

U

iriuoju • transportu atvykusieji, 
apie y0 vyrų. Barakas apsta
tytas triaukštėmis lovomis, ir 
mes gapname po vieną iš tų lo 
vų, taipgi po spintą rūbams. 
Buvo paaiškinta, kad mes-mai 
tinsimes bendroje, valgykloje, 
suorganizuotoje mūsų darbo
vietės. Čia iii pavalgėme pirmą 
ją vakarienę. . .

Rytojaus dieną mus laukė

V

Liberation’s woman.

$40,000
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■ Molly Pitcher loved her husbanct
So much so, that when hewent into battle 

dttHhf theRcvolution, she did too. Right by his side.
Then one day; while loading eatinons, he was 

killed by a British bullet.
Molly knew the time had come tb take < 

-stock in her country. So she picked up 
where her husband left off. And when 
the smoke cleared, America had a 
new victory and a new heroine.

Today, when it s time to take 
stock in their country, Americans 
buy U.S. Savings Bonds.

When you join the Payroll

Savings Plan at work, a little is set aside from each 
paycheck to buy Bonds. Regularly. Automatically.

That way, you re making a real-investment in 
your future. And in Americas, too.

So buy United States Savings Bonds.
Right from the start, its locen an equal

5 F-tf! (4£ % the first vcar). Lost, stolen or destroyed 
Bonds can be restated if records arė provided, 
needed, Brods can be cashed at your baric Jnr

PARYŽIUS
Sėdžiu požeminiame traukinyje ir važiuoju, į rytus, 

į pietus, į vakarus, ar į šiaurę? Važiavimo krypties neži
nau. Pravažiuoju apie 10 stočių. Išlipu į tunelį, o žmonių 
žmonių, uk mirga visuose takuose. Visi skuba savo ke
liais: Traukinys nušvilpę toliau; Stoviu viėnas su savo, la
gaminais ir' dairausi, kurią kryptimi "-dabar eiti' ar'va
žiuoti,'nes išėjimo tunelių pilna kaip Berlyne kaųo'metu,. 
kada ten vaikštinėjau, laindžiojau ir šie veda įvairiomis 
kryptimis. Užrašų ir miesto' žemėlapių ant sienų prika- ' 
binėta, bet vis kas prancūzų kalba. - .

Be to, dar nustebau, kad. visos koridorių sienos inir- 
ga, lyg eičiau Maskvoje, komunistiniais plakatais: Leni
no didžiuliai. paveikslai, kūjai-ir plaktukai;;;,,nudažyta 
raudona spalva ir visur užrašai: “Revolution, revolution”. 
Net baisu pasidarė man,-kur tik einu, gražiausios1 ir įvai
rių spalvų plytelėmis išpuoštos sienos, bet tie plakatai, 
tai tikra pabaisa, ko daugelį metų nebuvau matęs, išsky
rus kai Rusija pagrobė Lietuvą 1940 metais. Tuomet; to
kius plakatus mačiau. Tai buvo okupuotos šalięs komu
nistinės propogandoš ženklai.. ...j f .g; .i£-

Lietuvoje žiauri ^diktatūrą įvesta, o čia laisva: šalis 
— Prancūzija irgi nori užsidėti laisva valia savai tau
tai raudonuosius pančius. Amerikoje gyvendamas, neįsi
vaizdavau Prancūzijoj padalytos pažangos.. . .Taip pra- . 
dėjau kopti vienais laiptais aukštyn. Einu pro gėležinius 
vartelius į lauką. . dj ; - f •” h r

. Lauke pila lietus kaip iš kibiro; o audra ir Šaltas vė
jas plaka mane Ką, man vargšui daryti? Jauciųošiųbė- 
don įkritęs... Negaliu atsikratyti rūpesčių, kur aš’- pa
kliuvau į audrų sūkurius ir dar nemokėdamas svetimų 
kalbą-čia atvykęs iš saulėtos Kalifornijos^-

Galvoju, esu ‘vienų vienas.'. Beveik išsigahdaul. kaip 
pirštas pakliuvęs į garsųjį; Paryžiaus miestą; kuriame 
maišosi tūkstančiai turistų. Rodos, kaip būtų gera, jeigu 
kanu keliautų žmona Jadvyga, kuri moka kelias sveti
mas kalbas* tai būtų su kuo patitarti ar bent pakalbėti 
kelionėje. Bet esu kantrus, raminuosi ir vienas kelionė
je esu optimistas. ♦

Išeinu iš stoties Į aikštelę. Bangus niūrus, tamsus, o 
dienos popietė atrodo kaip naktis. Likau vienas, aikšte
lėje stovėti prie stiklinės stoties.-Žiūriu; taxi šoferis-at
bėga prie manęs'ir klausia angliškai“kur reikėtų- vežti”? 
Aš atsakau, kad einu tik du blokus į hotelį.. Bet jis dar 
prideda ir pirštu' rodo i dangų, kad mane sulis lietus, o 
automobiliu nuveš sausą Į viešbuti. Bet aš nesutikau va
žiuoti ir leidausi skersai gatvę" f žrtiifii^fci^ Viešbuti, 
neš buvau-apsivilkęs'lietpaltį. Nustebau mįnčių pyne,: ne
duodančia man ramybės. Visai neatrodo, kad būčiau 
garsiame Paryžiuje^ o tik Vilniaus senamiestyje. Visos 
siauros, kreivos gatvės, namai apšepę; b į stoties aikštelę 
susikerta apie 7. Tai tau Paryžius, Napaleono sostinė f 
Aplinkui visi namaf seni, . nedekuruoti, t. y. nedažyti. 
Tačiau jie aukšti, pirmame aukšte daug mažų krautuvė-, 
lių, o šalia jų restoranėliai ir viešbučiai. Imu įsitikinti, 
kad bėdos su nakvyne nebus. Traukiu į pirmąjį viešbutį 
ir klausiu ar turi laisvą “vienlovį” kambarį. Graži, žlavi 
prancūzė žvilgtelėjo į mane su p'asigailėjiniu ’ ir sako 
prancūziškai, bet aš nesusigaudau jos kalbūs žodžių, 
tik tiek suprantu}'kad ji sako; jog nėra laisvų kambarių. 
Ji nurodo kryptį, kad eičiau į-kitą viešbutį. Taip su savo 
sunkiais lagamina®, kaip koks vergas, apsuku keletą- 
siaurų gatvelių, bet tas pats atsakymus užpildyta-nė^r 
laisvo kambario visur. Greit pradėjo temti ir kartu kri
to mano nuotaika, dar daugiau nusiminiau’ dvi naktis 
būdamas be miego. Pavargau. Lagaminai veržia, rankas 
ir pačius. Esu visas šlapias ir stipriai nuprakaitavęs nuo 
sunkaus nešimo. Nęt pamiršau, kad esu audroje ir vi
sur einu per lietų nuo viešbučio prie viešbučio. Galvoju 
ar iš peklos tiek daug privažiavo turistų. Man atrodo, 
daugiausia iš Amerikos, Vokietijos. Dar verčiuosi pėr 
laiptus į vieną-viešbutį ir čia neigiamas atsakymas. 'Bėt 
mandagi prancūzė administratorėj pamaniusi; kad aš ešu 
labai išvargęs, pasiūlė paslaugą pąĮūdi ^a.vo. l^gąmįnys 
jos priežiūroje esamam viešbutyje, Jaukiamame kamba-

■ ryte ir eiti be jų ieškoti nakvynės.
(Bus daugiau į .
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Rašo Vladas Rasčiauskas
Išgėrėm bonką kanadiškės treškančio ir žemyn slenkan-
Kiekvienam buvo aišku, kad čio ledo balsą. Už kelių miuu- 

laivas toli į Hetus neplauks. Čių užgirdome nepaprastai slip 
Mes taip pat žinojome, kad rų triukšmą, tarytum į migį bū 
už Adelaidės salos šaltis bu-’tų varomi keli alkanį liūtai. O 
vo žymiai didesnis ir kelionę už kelių sekundžių garsas hil
i'Pietus dar sudėtingesnė. Lai Vp toks stiprus, kad net ausis 
vas plaukė, pirmyn, kol saulė užtrenkė, susikalbėti negalė-• 
daii buvo aukštai ir nušvietė jome. Dar už poros sekundžių, 
ne tik padangę, bet ir pietinį tas trenksimas buvo toks dide- \ 
Adelaides salos šoną.

č Laisvas ėjo žingsniu.
teko pamažu stumti į šalį van- jo atsitikti
denyje plūduriuojančius ledų- Už kokių dešimties ar pen-, 
kubilus. Mes matėme iškilusi: kioliką sekundžių, toje vieto-j 
pietinį Adelaidės galą. Vieni je, kur nusilupo kalno .šonas, 
ilgais savo foto Aparatais sau-!pakilo nepapilasti didelis van-į 
dė debesis ir patį Adelaidės iš- dens, garų ir putų liežuvis. Jis ekskursijos daktaro jauna ar- 
kilimą. Sekiau ir aš nepapras- -pakilo beveik iki kalno viršū- gentinietė. Ji buvo ukrainietė, 
tus gamtos vaizdus, bet berei- nės» ° vėliau krito žemyn, su-(gimusi Argentijoje, bei moks- 

^kalingai' “nešaudžiau”. Ture- keldamas gana didelį krioklio lys fen baigusi ir kelis karius 
jau gerą foto aparatą, bet man balsą.
jis atrodė sunkus, nenorėjau Putų ir garų ten dar buvo [l( Ašigalį. Josios vyras gydė 
jo nešiotis. Be to, bijojau, kad daug, bet vanduo aptilo ir ap- laive susirgusius keleivius, o 
jis kartais man neišslystų įšĮil mo...-,

į lis, kad pradėjo kilti baimė, t 
Jam Mes nežinojome, kas čia galė-

Restauruota Traku pilis

Įsu savo vyru važinėjusi į Pie

į... Mus nesekant nuslydu-pj vyrą gydė, jeigu jam kartais 
rankų ir nepanertų žuvvčių fo \si° ledo sukelto triukšmo, pra galvą suskaudedavo.

Mes trys pirmieji nuvažiavotografuoti. Jis ten galės jų 
daug prifotografuofi, bet aš'jų 
nematysiu. Ten vangu gaučiau 
savanorį, kuris nertų į dugną 
nukritusio aparato gaudyti.

Bežiūrint į Adelaidės šoną, 
man pasirodė, kad kažkas kai 
no viršūnėje pradėjo vaikščio
ti. Pradžioje truputį pasklydo 
ledas, kilo šiek tiek dūmų, le
do ar garų — tiksliai nema
čiau, nes tai buvo gerokas nuo
tolis. Pasakiau kitiems laivo 
denyje esantiems, kad atkreip 
tų savo akis Į judančią kalno 
pašlaitę.. . Visi sužiūra ir kiek 
vienas matė kitokį judėjimą...

Netrukus pajudėjo dar di
desnis pašlaitės šonas. Ledas 
pradėjo slinkti žemyn, kilo 
dūmų ir garų, o 'vienas kalno 
plotas pradėjo luptis. Vienas 
tuojau ištraukė savo “šautuvą” 
ir nukreipė į judančią vietą, 
bet kol “kulką įkišo” ir savo 
“šautuvą” nustatė, tai jau bu
vo per vėlu, šone buvęs ledas 
pradėjo slinkti, žemyn. Jis sa
kė, kad jam pavyko nufoTogra 
fuoti tiktai Adelaidės kalnų šo 
ną aptrauktus baltus dūmus. 
Paveiksle atrodė, kad kalnas 
degė, bet negalėjo pasakyti, 
kas tokioje šlapioje vietoje ga 
Įėjo degti. Ten buvo tiktai lė
tas ir labai kieta marmurinė 
uola;.. 1

Netrukus pradėjo luptis di
delis kalno plotas. Juo žemyn 
tas nusilupimas ėjo, tuo dau
giau gerų, Icfilo ir užgirdome

dėjo mūsų laivą judinti gana yies tryS pirmieji nuvažiavo 
didelės bangos. Mes nežinojo- me į Adelaidės salą. Išlipome, 
me, iš kur jos kilo. Kai kurie'šiek tįek sušlapome, bet paju- 
pabijojo, kad toje vietoje ne- tome nejudančią žemę po kojo 
pradėtų drebėti jūros dugnas. mis. Visur buvo sniegas, ledas 
Jeigu taip atsitiktų, tai mums 
reikėtų bėgti.

Vienas ekskursijos palydo
vas per garsiakalbi visiems 
pradėjo aiškinti šitaip:

šį Adelaides šoną šildanti, 
saulė atšildė ledr, Vanduo pra
dėjo veržtis tarp storo ledo 
sluoksnio ir pačios uolos. Jis 
atlipdė ledą nuo uolos. Kada 
apačioje buvęs ledas jau nepa
jėgė atlaikyti ■ viržyje esančioj 
ledo ir vandens, tai jis pastū
mė šone buvusį ledo sluoksnį 
irf viskas įslydo į vandenį. 
Nuslydęs ledas sukėlė triukš
mą ir bangas. O vandenin Bes
mukdamas ledas taškė vandenį 
į visas puses; To tyškulio aukš
čiausioji viršūnė pakilo beveik 
iki nuluptos ledo viršūnės. Da 
bartiniu metu nusilupa gana di 
deli Adelaides salos šonai..;

itf akmuo. Mes trys jau iš anks 
to buvome sutarę kuo nors at
žymėti tolimiausią Pietų Aši
galio vietą.

Paties ašigalio laivų mums 
nepasiekti, o kitų susisiekimo 
priemonių mes neturėjome. 
Nužingsniavo apie pusę my
lios, užlipome ant didesnės kai 
vos'ir šitaip tą vietą užfiksavo 
me savo atmintyje: aš atsine
šiau bonką geros degtinės, ka- 
nadinės. 1

Visi trys vienas po kito, pa- 
sikaitaliodami, bonką ištušti
nome. Gėrėm ne tik mudu su 
Dr. Penny, bet, gėrė ir jauna 
argentinietė. Turiu pasakyti, 
kad ant kalvos pūtė šaltas vė
jas, saulės nebuvo, tai buvo 
gana šalta.. Degtinės gurkšnys 
buvo labai vietoje. .0 kai iš
traukėme po antrąjį, tai nebu-

Kai visi aprimo ir išsiaiški- 
no kas eia atsitiko, kapitonas 
pasistūmė kelias mylias pir
myn, kad zodikai galėtą pri
važiuoti prie žemiausios Ade
laidės salos vietos.

— Kas nori plaukti į Adelai
dę? — paklausė kapitonas.

Aš pasisiūliau pirmas. Atsi
rado dar du savanoriai. Tai 
buvo Dit Penny, ekskursijos 
vietų ir gamtos reiškinių aiš
kintojas ir Katarina. Kenner,
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i Krenta akcijų vertė
I no laidus tuo metu, kai I^eoni Akcijų rinka paskutiniu laiku 
das Brežnevas, Sovietų komu- pradeda silpnėti. Dow Jones in- 
nistų partijos viršininkas, pa- dustrinis taškų rodiklis nukrito 
sirašinėjo Helsinkyje aktus, fljj 981 iš 1,000. Nepadeda net 
kurie garantuoja laisvą išva- at^ksitos hei diskonto mažėjimas 
žjavimą asmenims ir laisvą didžiuotiuose bankuose ir bend

rovių di ’eli pelnai Lei išmoka
mas aukotas už parduotas ak
cijas dividendas.

žinių pasikeitimą tarp valsty
bių ir tautų viduje. Mums sa- 

i kė, kad tuomet suimtiesiems 
i paneigė teises ir neleido lais
vai pasirinkti gynėjus.

“Atsakant j vakarų šauksmų, 
turi būti įstatymais paremta 
visuotina amnestija, 
dovanojimas visiems persekio 
jamiems, nubaustiems ir uždą 
rytiems kalėjimuose, kacetuo- 
se, priverstino darbo stovyklo 
se, esantiems psichiatrinėse 
ligoninėse; visiems kurie yra 
nubausti ar persekiojami dėl 

nesyje buvo į Sovietų Rusiją merių čkalovo gatvėje. Dauge ar re^g*n*° įsitikini-
nuvažiavę trys Prancūzijos ad lį metų sovietiškas rėžimas pi 1 mo'i isuotina amnestija įrody 
vokatai: Jean-Marc Varaut, dė to žymaus mokslininko pri- 
Jean-Michel Pėrard ir Fracois vilegijas: automobilis su šofe- 
Moretftž Juos siuntė' tarptauti riu, vila užmiestyje, tarnai, BarnP3-
nis žmonių teisėms ginti komi nemaža alga. Bet 1960 ir 1969’ Sacharovas mums pasakojo 

metų viduryje Sacharovas pre aPie nanJus suėmimus, slaptus 
dėjo kovą, prašydamas suteik Painiosimus nesiskaitančius 
ti žmonėms daugiau asmenis- $u teise ir teisingumu, ir mus 
kos laisvės. Lapkričio 4 d. įsakmiai prašė, kad tuos vi- 

kunigo Ge- 1970 metais jis dalyvavo stei- sasv Sovietų neteisėtus darbus

Devynios dienos Sovietų Rusijoje
Pereitais 1975 m. rugsėjo mė voje pastato, atžymėto 48b'nu-

bausmių

tų, kad USSR nuoširdžiai pasi
ryžusi sušildyti tarptautinę

tetas, prašant Sovietų kalėji
muose sėdinčių keturių kali
nių giminėms: matematiko Le 
oriido PĮiuščio, biologo Vladi
miro Bukovskio, T ~ ___ _______
orgijp Petrovičiaus “ Vinso ir gimė komiteto, kurio tikslas-! paskelbtume. Jo žodžiai 
laikraštininko Boriso Evdoki- ginti žmonių teises Sovietų sutvirtina mūsų laisvą pasiry- 
movo. Advokatas Varaut, kurs Rusijoje. Ir taip jis iškėlė ko-^”n^ studijuoti asmens garan- 
yra civilinių bylų prityręs tei- votojų disidentų vėliavą (kiti irašytas Sovietų konsti- 
sininkas, būdamas Sovietų Rū rusai, kaip jis — sukišti kalė- irn,t'TTT1” OT-
sijoje, vedė įvykių ir pergyve-, jimuose, uždaryti psichiatrinė 
nimų dienoraštį, kurio santrau se ligoninėse, ištremti arba per 
ką ir „patiekiame Naujienų sekiojami kitokiu būdu 
skaitytojams. I čkangi jų .nuomones i
■: Su'-Šuo dienarščio užrašv- 5?cialios P°¥kos)'. •
tais gyvenimo faktais iš Sovie bar^_ Sacharovas ^rvena ir dir^aus ištvermę. Be abejo, jana- 
tų. Rusijos neprošalį būtų ge- b ,
rai susipažinti bėhdradarbiau-. kambarėlių butuke, 
tojams su kraštu , prokomu
nistinių vadovėliij spausdinto- 
jams, vaikų siuntėjams į pijo- 
nierių stovyklas ir ypač tiems, 
kurie naudojasi laisve, bet lin 
kę jos netekti.

tų. Rusijos neprošalį būtų ge-

Automobiliai neturės
oro maišų

■ATLANTA. Ga. — Amerikos 
automobiliu statytojai nutarė 
suspausto oro maišų netaisyti 
Amerikos automobiliuose.

Nėra jokios garantijos, kad 
oro maišas galės apsaugoti grei
tai važiuojanti ir nelaimėn pa
tekusi vairuotoja.

r f

General Motors jau buvo pra
dėjusi gaminti oro maišus kelei
viams apsaugoti, bet jau atsisa
kė nuo projekto. Patyrimas pa
rodė, kad maišai nepraktiški.

Oro taršos įstatymas
WASHINGTONAS. — Ame

rikos įstatymai reikalauja, kad 
automobilius gaminančios bend
rovės išduotų 5-kiems metams 
oro taršos garantiją, t. y., kad 

tucijoje, -ir rasti Įrodymų gi-!naujų mašinų oro taršą kontro- 
nant už darytuosius Sovietų ka 
Įėjimuose.

i, ka-i Pasibaigus mūsų vizitui vė- 
skiriasi . lai naktį, mes žingsniavime 
L Da- galvodami apie to vienišo žmo

ba nepatogioje gyvenvietėje, t šiai kaip Solženicinas, Sacha- 
• rovas yra šiek tiek saugomas 

Iš karto mes jaučiamės ka- tarptautinės opinijos, kas mums 
liniais prieš jį. Aukštas ir, pa-‘priminė visus kitus, kurie yra 
lyginti, sumenkęs. Jo žvilgs-'nežinomi ir kurie yra negina- 

t J
Kaip tik, mėnesį vėliau po 

t Vizito, buvo paskirta

nys liūdnas ir jis peranksti pra ,mi. 
žilęs; kalbą-švelniai, kas jo iš

liuoją aparatai užtikrintai veiks 
5 metus.

Šio Įstatymo laiką buvo norė
ta pakeisti j 18 mėnesių arba Į 
18,000 myliu, pasinius sen. L. 
Bentsenui pakeitimo priedą. Bet 
senatas balsų dauguma įstaty
mo pakeitimo priedą atmetė.

Kai butelis buvo tuščias, tai 
kiekvienas užrašėme apie sa
ve. Aš pasikiau,, kas esu, pa
minėjau, kad esu lietuvis iš Pa1 
nevežio, kad dalyvavau šioje 
Arktikos ekspedicioje, kad pa
siekėme Adelaidės salos ledus 
ir toliau plaukti negalime. Dr. 
Penny papasakojo, kad jis iš 
lowos universiteto tyrinėjo He 
tų Ašigalį. O kartu su mumim 
buvusi ponia, parašė, kad ji yra 
argentinietė bet kas josios bu
vo ukrainiečiai, iš gimtinio 
krašto, atvyko į Argentiną, ten 
įsikūrę, ją išmokslino ir suda
rė sąlygas atvažiuoti į Hetų 
Ašigalį, pasiekti Adelaidės van 
denis kartu su didele moksli
ninkų ekspedicija.

Visus tris raštus sudėjome į 
tuščią butelį, jį gerai užkišome,

— šeštadienis. Vienuoliktą 
valandą vakaro beldžiamės į 
Andrejaus Sacharovo duris 
penktame-aukšte naujo Mask-

o kai zodikai mus privežė prie 
laivo, tai paleidome į Pietų 
Ašigalio vandenis. Koks tos bori 
kos likimas .bus, mums sunku 
pasakyti. Galimas daiktas, kad 
ledui ją sutrins ir viskas vieto
je dings. . g

Bet gali kartais jį patekti į 
ledo vidurį; išgulėti ten tūks
tančius metų. Kai Pietų ašiga
lis atšils ir atleis visus ledus, 
tai tada gal koki tyninėtojai 
bonką ras ir iš užrašų supras, 
kas ten buvo ir ko jie ten. no
rėjo. ,

Koks tų Užrašų likimas bus 
— niekas nieko nežino. Bet 
mes visi jautėmės, kad atliko
me savo pareigą.

(Bus daugiau)

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga
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Įdomi Unyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

si If Čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

173S So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608.
— į ■ i _ į ....................... .. ,,

KNYGOS ANGLŲ KALBA -
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų _jr intymių nuotykiu 
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tartiems žodžiams priduoda mūsų 
daugiau reikšmės^ Tarytum Andrejui Sacharovui Nobelio 
sveria kiekvieną klausimą irtaikos premija. Sovietų vyriau 
atsako nesirūpindamas mikro sybės autoritetai nedavė jam 
fonais, kurie gali būti paslėpti, leidimo vykti į Norvegiją as- 
milicijos bei jos agentų. “Ju-į meniškai priimti premiją ir 
ridinis persekiojimas turi baig.tuo išreikštą pagarbą, 
tis, — aiškinau— ir reikia paį ____  ___ 2________ .
daryti pabaigą nepernešan-!ryto Saint-Louis-des-Francais 
tiems psichiniams iškraipy- Į bažnyčioje. B e siklausydami 
mams. Turime ir privalome1, himnų, dainuojamų rusiškai

— Detroit Free Press indor- 
savo Michigan© pirminių rinki
mų Kandidatus į JAV kongre
są. Kur nematoma jokia reikš
minga opozicija, ten laikraštis 
susilaikė nuo savo rekomenda
cijos. Algis Zaparackas buvo 
laikraščio net nepaminėtas.

- Sekmadenis. Mišios 8 vai.

prisimename 10 iki 15-kos tū 
kstančių dinamitu susprogdin
tų ortodoksų bažnyčių visoje 
rusų šalyje nuo 1950 iki 1959 
metų. t

Iš ispanų kalbos vertė V. Pr.

Išduodami Gertifikatai,
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palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo. į

Investavimo knygelės sąskaitos neša

* Tkl g 
kurie neša iki

pas mus
Taupykite dabar FS1TC

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra,
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namam* įsi-

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo 
dienos. /

mėnesio pirmos

UNIVERSAL'
Iri Jfr

1800 So. Halsted St. 4' Chicago, Hl. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDR05TŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Juokingi rinitų žmonių laiškai
Praeitą mėnesį Naujienų sakitytojai turėjo progos 

pasiskaityti garsaus advokato Anthony W. Nowasicio 
Jr. laišką Dr. Vytautui P. Dargiui. Dr. Dargis rašė, kad jis 
gavo “keisčiausią” laišką savo gyvenime. Tas laiškas jam 
atrodė keistas tuo, kad daktarui patarimą davė Visai , ne
samdytas advokatas. Paprastai, advokatai susitaria iš 
anksto, ką jie darys ir ko nedarys. Jie taip susitaria ir- 
dėl atlyginimo už patarimus. Kai kurie net pasirašo, su
sitarimus, patvirtina juos antspaudomis. ir parašais.. 
Toks jau advokato amatas. Jis pirma susitaria, negu 
pataria.

Tuo tarpu Dr. Dargis gavo laišką nuo advokato, su 
kuruo jis nieko nebuvo susitaręs. Keisčiausia, kad jis to 
advokato nepažino, su juo niekad nebuvo susitikęs ir jo
kio patarimo neprašęs. Minėtas advokatas pats iniciaty
vos ėmėsi. Tai darė visai Dr. Dargio neprašytas. Dr. Dar
gis atsisakė daryti bet kokius komentarus. Jis tiktai pa: 
rodė, kokių organizacijų lietuvių tarpe esama, kaip tie 
organizatoriai reikalus: tvarko ir kaip jie patyrusius 
žmones samdo patarimams.

Dr. Dargis apie laišką nieko nesakė, bet Amerikos 
lietuviai turėjo progos labai gražiai apie jį pakomentuo
ti, o vietomis net ir pasijuokti. Gardžiausiai. juokėsi tei
sę studijavusieji lietuviai, kurie turi šiokią tokiai nuovo
ką apie tai, ką advokatas gali , padaryti ir ko negali. Ką 
jis privalo padaryti, or ko jam visai nereikėtų liesti. Vi
siems karininkams įkalama į galvą kardo be reikalo net
raukti. Pataria klausimą spręsti be kardo. Bet jeigu jau 
kyla reikalas kardą vis dėlto iš makščių ištraukti, tai ta
da jau pataria juo kirsti. Lietuviai panašiai kalba apie 
botagą. 'Lietuvis ūkininkas pataria botago be reikalo ne
kelti, bet jeigu jau iškėlei — kirsk botagu, kad pajustų.

Panašiai privalo elgtis ir advokatai. Mokyklose jiems 
keliais atvejais įkalama į galvą, kad niekad savo klien
tams negrąsintų. Gražiuoju galima daugiau pasiekti, 
negu grasinimais. Išaiškinus visą reikalą, išdėsčius vei
kiančius teisės nuostatus, galima lengviau išspręsti ga
na sudėtingus klausimus. Grasinimais niekas jų neiš 
spręs. Bet kartais ir advokatas gali pasakyti, kokios ga
li būti pasekmės, jeigu patarimo, šiuo atveju, grasinimo' 
nepaklausys. Adv. Nowasitis davė Dr. Dargiui 10 dienų.

Stasys Ei ašlškis, Myksiąs Krupa vičius,
Daktaras Jonas Šliupas

Stasys Brašiškis buvo mano Šiaulių gimnaziją — bene 
mokytojas, kai rengiausi įsto- BortkeviČjenės mokinių glo- 
ti į vokiečių leistą atidaryti bos draugija mane su juo su-

Jo laiškas buvo rašytas birželio 3 dieną. Pridėjus prie šio 
dešimties dienų, tai būtų birželio 16 diena. Bet birželio 
16 diena ta tėjo ir pradėjo, Dr. Dargis ne tik nepaklausė 
advokato patarimo, j keistą jo laišką net neatsakė, o 
“teisių patarėjas” ne tik nesiima kardo ir neliečia bota
go. Dr. Dargis ir nesirengia jam rašyti, dėkoti už pata
rimą, nes jis visai nesirengia juo pasinaudoti. Į keistą 
laišką Dr. Dargis net nesiteikė patrėjui atsakyti.

Šio šaunaus “teisių patarėjo”' laiškas buvo gana 
plačiai komentuojamas lietuvių tarpe. Višiems buvo įdo
mu patirti, koki bus sekantieji žingsniai. Tų žingsnių 
niekas negirdėjo. Jų nepajuto ir Dr. Dargis. Jis būtų sa
vo žiniomis pasidalinęs su Amerikos lietuviais.

Šiomis dienomis, liepos 27 ir 28 dienomis, Naujienos
paskelbė kitą samdyto pareigūno nerimtą laišką, šį kar
tą laišką rašė Juozas Gaila, nedrįstąs šaukti prieš mėne
sį “išrinktos” savo bendruomenės tarybos. Laišką jis. ra

iše čikagiečiams pažįstamam Juozui Bagdžiui, o komen
tarus ir paaiškinimus apie tą laišką parašė Dr. V. Plio- 
pys, aštria plunksną palietęs kelis 'laiško rašyto
jo “neapgalvotus” tvirtinimus ar komentuojamą sąmo
ningą melą. Juozą Bagdžių Marquette /Parko Bendruo
menės apylinkės pirmininku išrinko Marquette Parke 
gyvenantieji, savo reikalus tvarkyti norintieji lietuviai.. 
Kol Bagdžius vietos gyvento jų įgaliojimą turi ir kol ne-- 
bus išrinktas kitas apylinkės pirmininkas, jis - nesirengia 
trauktis. Jis pareigingas žmogus ir savo-pareigas nori 
atlikti. Jam nepatiktų, jeigu, kas kada nors, galėtų drėb
ti į akis, kad jis, daugumos išrinktas, pareigų nėjęs. Tuo 
tarpu Juozas Gaila Bagdžiui šitaip rašė:

“Nežinau dėl kokių priežasčių ir’kokiais moty
vais vedinas jūs tai darote, bet ir.Jums turėtų būti 
aišku, kad tai jokiu budu nepasitarnauja ' lietuviš- 

■'kam reikalui. Jei turite pakankamai -energijos ir 
laiko visuomeniniam darbui, tai .' Chicago je tikrai 
yra užtektinai organizacijų, kuriose galėtumėte dir
bti pozityvų darbą ir nereikėtų, pamėgdžioti Lietuvių 
Bendruomenės vardo ir titulų. Pagaliau ir Lietuvių 
Bendruomenėje yra vietos visiems, kurie , ateina į ją 
įstatais priimtu keliu, su-noru dirbti, bet ne trukdytu

Savo laiku panašiu laišku krašto valdyba yra 
kreipusis į Kostą Janušką, Joną Vaičiūną ir Adomą 
Ūselį. Deja,, jie į tai atsakė-.pašaipa, melu spaudoje 

•ir byla.amerikiečių teisme.” (Naujienos, 1976 m. lie-

Faktai aiškiai rodo, kad nei Januška, nei Vaičiūnas; 
nei Ūselis į teismą kitos 'Bendruomenės netraukė.- Tai ži
no Juozas Gaila ir kiekvienas lietuvis^ skaitęs spaudoje 
Juozo Bagdžiaus, Jono Vaičiūno^-Kosto .Januškos ir-kitų 
pareiškimus. Tuo tarpu Juozas Gaila ir toliau tebetvir
tina tą melą, duodantį Gailai didelį'malonumą jį'kartoti.- 
Jis mano, kad dažnas melo kartojimas įtikins Amerikos 
lietuvius. Melas prie bendro stalo nenuves ir bendros 
kalbos neužmėgs. Melo kojos trumpos. Jos veda prie ne
lemto galo giliame bunkeryje. Jeigu Gaila nori, kad at
sakymai būtų be pašaipos, tai melo nereikia -kartotų 
ypač nereikia savo tvirtinimų įgristi išaiškintu melu.’Ta- 
da ir laiškiai nesukels pašaipos ir juoko.

-Kunigą Mykolą Krupavičių 
pažinau, kai Ambrazaitis ‘įsta
tė fmane į jo raštinę, man iš- 

rėjus 4iš kariuomenės, (ir bai
gęs 'virš dviejų metų tarnybą 

-rkaip savanoris, ’dar nebuvau 
mobilizuojamų metų.. j. Mat, 
Ambrozaitis buvo Darbo 'Fe
deracijos ^galva — aš rašiau

vedė: nežinau kaip, bet ma- jo “Darbininkui” dar iš ka-.pauįjos metais, 
tyt kieno ten žinota, kad aš riuomenės, (turėjau jo girian-.Į Pagyrimus Šliupas mėgo, 
esąs “gabus mokinys”; gi aš 
buvau tik baigęs penkių sky
rių rusišką pradinę mokyklą 
ir lietuviškai rašyti ar skaity
ti nemokėjau.

Brašiškio butas buvo purvi- 
niausioj gatvėj, tik vienu skly 
pu - atskirtas nuo mūsų pačių 
ilgo, didelio daržo — bridau, 
smeigdamas į palaidus pagrio
vius. Nedidelio buto didelė da 
lis buvo užimta Brašiškio kny 
gų lentynomis — Čia buvo man 
no tokia pirmoji senu popie
rių kvepianti šventovė... Ne
užmirštamos valandos su Bra- 
šiškįu į mano “lietuvišką ke
lią”— iki tol žinojau iš ru
sų istorijos kad Rusijos di
džiausiu priešu buvo Litva, ir 
mano herojai buvo visokie ten 

-“Velykų Petrai”, (Piotr Vely
ki — Petras Didysis),.. Ogi, 
po rusų pradinės mokyklos, 
nuo pat vokiečių okupacijos 
pradžios, buvau paimtas dirb
ti, su senais ir jaunais, šiauliš 
kiaįs, prie Šiaulių geležinke
lio — pylėme didelę balą, prie 
pat stoties, žiemą vos kvapą 
išlaikydavau nuo šalčio, kasė
me prienetolimų Pakartuvių 
kaimo sušalusį į ledą smėlį, ve 
žeme vagonais ir pylėme į ba
las. J .

Švarkas, kurį vilkėjau pas 
Brąšiškį, buvo išverstas ir iria 
mos persiūtas ’iš to, kurį gele
žinkelio darbuose vilkėjau..!

čia radęs - Amerikos “Vieny
bę” pradėjau ir jai rašinėti, 
(iki -tol, daugybę raštų, iš ka
riuomenės, spausdino Bostono 
“Darbininkas” —-tik todėl kad 
kokiu ten būdu jis man pir
miausia į kareiviškas įlankas 
pateko).

tį laišką — “už darbuotę Lie-} Man atrodė labai savimęiliš- 
tuvos darbininkų naudai’’.. .).'ka, kai jis džiūgaudavo maty- 
Neturėdanias buto, miegojau 'damas pusnuogius vaikus.puo- 
ant sofos, -prieš Krupavičiaus lant mūsų dulkių debesis Tie- > 
rašomą stalą, nepasibodėjau j liantį Forduką (banko),-kai 
suvalgyti po dalį šokolado ir, jis išmesdavo kelis pigius sal- 
vynuogių, kurių būta Krupavi-i-'dainius; važinėdavome kur jis 
čiaus stalčiuje... | laikydavo savo paskaitas, nuo

Dieną, mažame šalimame, lat pabrėždamas “evoliuuiją, ne 
kambarėlyje, tvarkiau viso- revoliuciją”.
Mus popierius ir laikraščius;' , iškUmų .proga bu- 
k'/. —/eAk 'vome uuvažiavp pas Martyną

/Jankų Bitėnuose, kur,Jankaus 
bute tebebuvo cementinės .-grin 
dys, kur spaustuvės mašinos 
stovėta. Rytą po atvykimo klau 
sė manęs šliupas, kaip?išmie
gojau — ir jis skendęs prakai
te “naktį su tom-vokiškos ma
dos antklodėm”, tai yra dide
liais • maišais , įftunksnų... .

Šnekučiuojant, sėdint -pie
voj, su Jankum, -jiedu minėjo 
daktarą Basanavičių r—-<koks 
šykštus jis buvęs repery visą-lai 
ką ■ tik vieną -auksinį 2 pinigą 
tedavęs “Aušrai”.v r .1. ’ 

Rašte ■šliupas taikėsi :-<savie- 
tų, kaip “autoritet” (autprite 
tas), ir panašiai. Man rodos, 
buvo godus—-priimdavo -kaip 
visai normalų ^dalyką tuos (vie 
na-ar daugiau dolerių ^laiškuo
se-iš. senų Amerikos ■■. ‘lietuvių - 
garbintojų; tokie laiškai, su

• nuoširdžiom ir- vargingom do-

Dr. Jonas'Šliupas ( (jis'rašė- 
si Šliūpas), pakvietė redaguo
ti “Šiaulių Naujienas”, kai te 
bedirbau Kauno “Lietuvos Ži 
niose”.’Šiauliai — mano gim
tinė. šliupas sudarė formalų 
dokumentą apie' mūsų abiejų 
bendrą “Šiaulių Naujienų” sa- 
vihinkystę, (bet nė neprane
šęs man, :kai buvau eilinį; kar
tą 'Šiaulių ’kalėjime už spaus
dinimą tokių raštų kaip šliu
po, perdavė 'mano savininkys- 
tės dblį kam kitam, paliekant 
mane “holding the bag”), šliu 
pas gyveno banko namuose, 

-kurio jis«'buvo direktorium, oi _
aš; gyvenau virš I jo buto, ’kas- !en±n®m_’ 
■dieną kalbėdavausi jo bute, 
dažnai ir pakviestas draugė pie 
tauti. Namo apatinėj daly bu
vo nuosava šliupo spaustuvė, 
kurioje ir( “Šiaulių Naujienos” 
buvo spausdinamos; spaustu
vei .vadovavo vokietis iš Vo
kietijos — skaitėme jo nevi
sai draugingą lietuviams raš
tą Vokietijos laikrašty; jis yra 
buvęs Lietuvoj vokiečių oku

lo tarpe, formalesnių.laiškų-su 
akcijų kuponais —jis buvo ir 
bando akcininkas.

šliupas mylėjo ^gamtą: karl- 
tą jis pasiėmė mane važiuoda
mas “medžioti” — atsisėdęs 
ant kelmo,' su šautuvu ant ke-' 
lių, jis prarymojo gėrėdama
sis aplinkos tyla; “kam'Čia tuos 
gyrvunelius šaudyti”, jis pasa
kė. .. Arėjas ’Vitkauskas

PAVASARIS EINA KARPATŲ .
KALNAIS

Rašo Dan Kuraitis

Brežnevui išskridus iš Bratislavos, Tito ats
krido į Pragą. Maskvoje paskelbtame pranešime 
nei vienu žodžiu nebuvo Užsiminta apie Tito vi
zitą. Nieko nebuvo pasakyta, kad Tito stojo Dub- 
čeko pusėje. Jis pasmerkė Maskvos pasikėsinimą 
siųsti karo jėgas į Čekoslovakiją. Jam nepatiko 
sovietų karo vadų manievrai Čekoslovakijoje ir 
dar mažiau patiko sovietų ir kitų karo jėgų^ma 
nievravimas čekų žemėse. Dar mažiau jam pati
ko tas faktas, kad Sovietų Sąjungos karo jėgos, 
manievravusios čekų žemėse ir sulaužiusios ke 
Jis gerus tiltus, ne tik nenori tų tiltų pataisyti. 

bet nenori iš Čekoslovakijos išvažiuoti. Jos lau
kia, kad čekai jiems ftyos tiltus taisytų...

Tito kelionė buvo naudinga Jugoslavijai ir 
Čekoslovakijai. Tito,-pačių čekų užtikrintas, kad 
sovietų karo jėgos neįsiverš į Čekoslovakiją, pra
dėjo derėtis su čekais del prekybos. Jis prižadė
jo parduoti čekams Jugoslavijoje gaminamų pre
kių, o pats norėjoąrauti liauju mašinų. Čekai pri
žadėjo Titui pageidaujamas prekes pagaminti.

Tito įspėjo Čekus,1 kad jie rusiškų niekų ne
klausytų. Rusai daug prižada, bet mokėti jie 
niekad nemoka. Tito patarė čekams surinkti vi
sus dolerius ir krašte esantį auksą. Nieko nėra 
geresnio prekėms pirkti, kaip amerikietiškas do
leris. Tito iš patyrimo tai žinojo. Jis jau seniat 
buvo surinkęs visus Jugoslavijoje buvusius dole
rius, Čekai paklausė ir paskelbė laisvą rinkliavą. 
Pirmom dviem dienom jie surinko 20 milijonų ir 
30 svarų aukso. Tai buvo geras Tito patarimas, 
kur Dubčekas ir kiti čekai neužmiršo.

TITO PALIKO RIMTA ĮSPŪDĮ

geras mašinas visai Vakarų Europai. Tos mašinos 
Europai ir šiandien reikalingos, Tito pareiškė, kad. 
Jugoslavija yra pasiruošusi pirkti pačias naujausias 
mašinas, reikalingas jugoslavų pramonei ir laukų 
darbams.

Tada čekai jam pasiskundė, kad čekai jau nebe
gali gaminti tų mašinų, kurias gamjno prieše karą nes 
jų pačių mašinos mašinoms gaminti jau yra susenu- 
siosT jos jau nebegali pagaminti tokių tikslių dalių, 
kokjas gamindavo prieš dešimti metų. Bet čekai pri
žadėjo Titui užkinkyti visą čekų pramonę. Jie, aišku, 
negalėjo tokių prižadų viešai skelbti, nes rusai bū
tų pradėję dar labiau šiauštis.

Čekams labiausiai patiko Tito patarimas nekreipti 
dėmesio į Mankso, • Lenino ir kitų sovietų ekonomis
tu skelbiamas Idėjas, bet gauti galimai daugiau do
lerių ir aukso. Jis aiškiai pasakė, kad šių dienų pre
kyboje doleris yra-karalius. Jis tinka Rytų Europai, 
jis tinka ir Vakarams. Vakaruose be jo nieko negausi, 
o Rytuose jeigu ir norėtum ką gauti, tai negalį, nes 
ten nieko nėra. Bet jeigu turi dolerį, tai su‘juo ir. pa
čiame Kremliuje gali vieną‘kitą dalyką ’išsiderėti.-’Be 
dolerio Husai nieko‘nenori parduoti. Jie patys dolerį 
stroptiau gaudo, negu jugoslavai. Dubčekas paklau
sė Tito patarimo ir pradėjo aukso bei dolerių rinkibas.

Be to, Tito užsakė’visą eilę įvairių Čekų pramonės 
gaminių, už kuriuos prižadėjo‘mokėti ne rubliais, bet 
doleriais. Jis užsakė mašinų neįvairių žaliavų, kurių 
to meto-Čekoslovakijoje dar buvo.

Visos šios transakcijos buvo atliekamos prie už
darų durų, patylomis. Aficialioje kalboje Tito patarė 
bandyti įkurti teisingą ir pavyzdingą “socialistinę 
tvarką”, bet susitarimai bendram darbui vyko prie

Sovietų spauda rusams ar kitų kraštų nei viėnu 
žodžiu neužsiminė apie Jugoslavijos komunistų vado 
Tito Broz kelionę j Čekoslovakiją. Rusai labai atidžiai 
sekė šią kelionę, klausėsi visų jo kalbų, bet dar la
biau jiems rūpėjo Tito ekonominiaj'patarimai.

Dviem dienom Tito įtikino čekų ekohomfštus; kad 
nencikia bijoti sovietų grąsinimų. Vjską sudėjus, ru
sai tiktai plėšia ir viską vežasi, bet nieko vertingesnio 
jie neduoda. Jjems reikalingi anglys, rūda, medžio 
išdirbiniai, cementas, geležis, plienas ir. kas svarbiau
sia. jiems labai reikalingis visos naujausios čekų pra
mones msšjnos. Reikia neužmiršti, kad čekai gamino. 

uždarų durų, čekai-manė,- kad rusai nieko-^nepatirs 
įr į Tito vizitą nekreips reikalingo dėmesio. Pasiro- 

< do, kad rusai viską sužinojo. Sovietų žvalgyba -ge
riau veikė negu daugelis čekų manė. Rusai savo žval- 
gybon buvo įkinkę visą eilę čekų, kurie Dubčeko 
valdžioje užėmė aukštas vietas, Rusai patyrė -‘apie Ti
to . pasiūlymus irt Dubčeko pasižalėjimą ,-su juo dirbti 
^bendrą darbą.

Tuojau buvo sudarytos kelios ekonominės ’ komi
sijos, turėjo paruošti planus pramonės bendram dar
bui. Tito buvo gerai informuotas apie Jugoslavijos 
pramonę ir jai reikalingą paramą, čekams .labai pa
tiko Tito konkretūs pasiūlymai. Apie tas komisijas rei
kėjo paskelbti čekų spaudoje, nes darbininkai taip 
pat norėjo žinoti, kas darėsi ir ką vyriausybė ir eko
nomistai planavo.

Čėkams Tito buvo didelė; parama. ‘Jie buvo nepa
prastai nusiminę Ciernos ir Varšuvos įvykiais. Jie Be
galėjo suprasti,-kaip komunistinės-valstybės gali ruoš 
tis kovai prieš kitą komunistinę valstybę. Tito ko
munistus geriau pažino,-negu čekai., Jis <buvo Mas
kvoje, kai Stalinas pradėjo užsienio .’komunistų par
tijų-valymus. Maskvoje Tito džiaugėsi, I k«d nepateko 
po Stalino giljotina, bet kai jis ‘ išvažiavo iš. Sovietų 
Sąjungos, tai nutarė'kojos įją daugiau nebekelti. Tao 
pačiu metu jis pasižadėjo rusams 'komunistams ne
leisti viešpatauti Jugoslavijoje.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI “NAUJIENAS”
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DR. ANNA BALIONAS
AMŲ, AUSŲ, NOSIES
IR GERKLĖS LIGOS

2858 W. 63rd Street
Valandos pagal susitarimą.

Algirdas Gustaitis can’t believe FITnever see him nepamatytum, kad ji yra gud 
again. He was one of the peop ■ riausia biznio atžvilgiu inote-i

DR. K. G. BA1UKAS 
AKUŠERIJĄ IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
♦449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Building). TtL LU 5^6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. G K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ

CHIRURGIJA
Telef. 6954)533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STR4EET

ROUTE 58/ ELGIN, ILLINOIS

DR. P£TER BRA21S 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: H Em lock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 '' 
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vat. 
antrad.. penktadieni nuo 1—o. tree, 

ir šesud. tiktai susitarus,

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
-Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

aas antrą seštamenj 8—3 vai 
TeL: 502-2/2/ arda 562-2728

KKZ«; GI Č-v873

DR. W. EISiN-ElSiNAS 
AKyŠEkiJA IR MOTERŲ L.Į&3S 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6)32 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 
Valančios pagal susitarimą. Jei neat- 

. slliėpia. sKamDinti Mt 3-0001.

TEL. — BE 3-5893

DR. A 8. GLAVECKAS
< uroriyjAS ir chirurgas 

SPECrALYBE AK.1Ų LIGOS 
3907 West 103rd Street

t Valandos pagal' susitarimą.

DR.-K- £ V. JUČAS
489-4441 561-4605-

’ ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE. 

Telefonas atsakomas 12 vai.

Ofiso tek: HE 4-1818
Rezidencijos: PR 6-98G1

DR. J. MESKAUSKA5 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LJGŲ SPECIALISTAS' 
2454 WEST 71st STREET _ 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta- 

. dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet 
Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PUCKAS
/OPTOMETRIST AS ■

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

■- "contact lenses”.
Vai; pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS ~SEiBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai.: an^ad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai; vak. 

Ofiso telef.: 776-2880 
Neujas.rez. telef.: 448-5545 s

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendre prektika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas* 2652 WEST 59th STREET 

Telu PR 8-1223
OFISO V AL.: pirm., an trad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Tumosonis, M. D., S. C 
CHIRURGAS 2454 WEST 71st STREET 

OfiM telef.: HEmlock 4-2123 
Redd, lėlei.: Glbton 8-6195 

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

p. Šileikis, o. p.
y Zį ORTHOPEDAS-PROTEZlSTAS 
K-S Aparatai - Fioieiai, Med. Ban- 

dažai Speciali pagalba kojom
■s » (Arch Support*) ir t t.
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1 > 
2850 We*t 63rd St., Chicago III, 60629 

Talefu PRospoct 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

• • •
į “Išmintingie]! supras". — Dan. 12:10.

Brangus broliai, Dievas leido mums gėrėtis stebėtinais dalykais. Dievo

rįškė tarpe visų filmų Guildos 
artisčių”.

Ji daug pelnė investuodama 
pinigus į bondsus ir Šerus; ji 
yra įgijusi daug namų ir že- malonei padedant mes susipažinom su daugeliu dalyką, kurie mūsą tėvams 
rnės Los Angeles apylinkėse,1 buvo paslaptimis. Mes sužinojom kas yra tikroji bažnyčia ir kad jai susivie- 
kuriu vertė bėgyje pastarųjų ni^us sa ^slumi jo karalystėje, ateis pažadėtasis “visų žemės tautų palai- 
penkių metų didėjo keletą sy-

LILIU V1A1 riLMUUSE lie that I really loved in the

Kas, kur ir kaip pasireiske. Iškarpas pavarčius For everyone who loved him,
Mėgėjiški filmayimai kar-| Tai štai garbinga lietuviųsun is a bit dimmer”, 

tais gali būti reikšmingi. Eile'talka filmui: rankraštis, rėži-j Jam mirus jis4>uvo palaido- 
alvėjų paskirų asmenų pašiau!sūra, vaidyba ir recenzija! Ko kifkšėioniskomis apeigo- 
kojimas įgalina pamatyti is-.'bekeikia daugiau? — Nagi, datlj111*8* 
torimus įvykius, brangius ne'giau panašių reiškimų! | 
tik žiūrovams, bet ir dalyki-' Atskirai tą filmą recenzavo 
niams žmonėms, kaip geogra- kitas lietuvių rašytojas: Juo-! 
fams, istorikams, politikams,- zas Pronskus (_* -
dailininkams, literatams ir L L j “Naujienų Antroje Dalyje

r* • I Si K U K nu a ŠUNIUKU su zvmiai- T TF -i? * . -• 1 rv>iv|ii t arnvunij «T> A1 v ... ’ • . 1- . Z vavęs Juozas Kaributas įspu- namekam^i Rrivldta*Romo Šležo fil- siais pasaulio asmenimis. Yra . IL- > - < • Kisyicne,
* -r-* Irzi I K .r, f o »>r» i r» rwi o _ J    —i.".

>jnas yra viena iš retai tokių įs kalbėjusi su JAV prezidentais, 
Rašiniai, net žinutės spaudo-j pį^jngų efekto studijų. Bepig telegrafavusi Sovietų Rusijos 

je gali turėti reikšmės bei svar jįm buv0 tokias studijas studi premjerui Kruščiovui apie ką 
bos kurios temos nagrinėjimui, I juotjt turint-tokį išraiškos me rašė “Los Angeles'Times” 1964 
aprašymui, dokumentavimui, Į nintnką, koks pasirodė besąs kovo 14 d., kai ji stengėsi iš 
įskaitytinai filmus. Eilei metų (Gustaitis. Ne be reikalo kitą okup. Lietuvos į JAV atsivežti 
prabėgus, norint filminį įvykį, ^4ieną po “Velnio balos” filmo savo močiutę Kamandulienę. 
asmenį aptarti t— duomenų, demonstravimo kino ekrane!Kaip žinome, ją atsivežė, toji 
medžiagos kaip tik ieškoma vfsas lietuviškasis Broadway ' senutę buvo nuostabaus malo- 
spaudoje, ir dažnai perijodinė g0 Bostone linksniavo apie numo, net mane vadino sūne-

Panąšių filmukų turime ir sa- 735, 1961 spalio 10 d.: 
voje aplinkoje, ir tatai gėriai 
žinoma tuo besidomintiems.

Bendrai;

Rūta Kilmonytė — Rūta
Lee pradėjo antrąjį etapą
Rūta Kilmonytė daugelį kar 

(A k lašinate) tų dalyvavo įvairiuose lietuvių 
nr- parengimuoe, šventėse. Ji ne- 

| sikuklina susitikti su žymiai-

minįmas“. Mes matome išpranašautąjį “bėginėjimą šen ir ten ir žinojimo 
padaugėjimą”. Toliau pranašo pasakyta, kad bus didelis tautų “suspaudi- 
mas” ir kad “išmintingieji supras". 0 iš kur tas jų supratimas? Jų suprati- 

1974 m, vasario 14 d. Rūta mas arba išmanymas ateina i juos nuo dieviškosios išminties, kurios jie 
Kilmonytė ištekėjo už Webster gauna nuolankiai priimdami Dievo žodi. Šventąjį Raštą, kuris buvo parasy- 
Lowe, turtingo restoranu tink-. “ suteikimui jiems tikrosios išminti^.
lo savininko. Vestuvėse daly-’ tL£’•!?* Iti'k¥.i2/e! kur Yr* ? _ l ryšiai i? | tą klausimą atsako knygute kiltis po mirties^, kūną gausite

spauda, kuri kartais tūlų “di
džiūnų” bandoma paniekint 
Todėl į spaudą reikia rašyti 
labai atsargiai, be pykčio ir tik 
tai, kuo autorius yra tikras; 
abejones reikia aiškiai atskir

Filminėmis temomis turiu 
įvairių iškarpų. Metų bėgiuose 
jos'gelsta, dyla. Lietuviams 
reikia daugiau dėmėtis filmais, 
filminėmis apraiškomis, tada 
sulauksime daugiau filminių 
įžymybių.

Kas rašyta apie Antaną Gus
taitį kaip filminę žvaigždė?

Malonu, kai lietuviskmis fil
minėmis temomis domisi lie
tuvių literatūros žymūnai, vie
ni ateidami mūsų filmuose vai 
dinti, kiti tokius įvykius savo 
nerūdijančiomis plunksnomis 
aprašo.

Visi žinome Antaną Gustaitį 
kaip iškilų poetą, nepamaino
mą linksmybių rašytoją bei 
pasakorių. Bet kad jis būtų fil 
mų žvaigždė?

Atsivertus “Diijvos” nr. 114, 
1964 spalio 12 d., Stasys Sant
varas straipsnyje: Romas Šle
žas ir Velnio bala, „pažymėjo, 
kad jaunas, talentingas lietu
vis amerikiečių universitete, 
filminiam magistro laispsniui 
gauti, pasirinko puikią Jurgio 
Jankaus novele Velnio bala. 
Pagamino įdomų filmą, trun
kantį apie pusę valandos, ku
rį St Santvaras matė tris kar
tus, tardamas: “R. Šležo dar
bas yra rūpestingas it- meni
niu požiūriu įdomus”. Filme 
panaudoti, be kitko, būdingi 
lietuviški kryžiai, garsą suda
ro kanklių muzika ii* įvairūs 
Lietuvos miškų gyventojų bal 
sai. Tame filme Antanas Gus
taitis vaidina brolžudį, atseit 
tragiškąjį Kainą. Straipsnyje 
dvi nuotraukos su Ant. Gustai 
čiu. Kiti du artistai yra ameri
kiečiai. « j

PERKRAUSTYMAI

MO V I NG
Leidimai — Pilna apdraudi

ŽEMA KAINA
R. $ E R t N AS

Tel. V/A 5-8063

M 0 V I N G
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS 
m Wesf 34 PFale

TeU,eRoftf»er 6-1882>^A

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

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

Llnksmtntin arba liudesšo valahdoft
Kražjauo^ 11' vnbuSil

ola papuošimui ir sezoninės 
kapam.* gėlės.

ROY R. PFTRO (PUT-»•■>■*-< -A$j'

- DAUBARŲ StfNVS
5525 So. Karlam Ava. — 586-1220

naująjį lietuviškąjį Emilį Je- liu.
nningsą! Teisingas. palygini- Ajm. ^)Jijus ;ii< sM 
mas. Kas dar pns.mena mMSįį įvairi, dalyku. "Sanda

• Eur|opos filmų milžiną (vokie 
tį), žino, kas turima galvoje”.

Gi pats Romas Šležas vertin
gą, įdomų straipsnį. “Kaip yra 
gaminami filmai” paskelbė 
“Naujienų Antroje Dalyje” nr. 
738, 1964 spalio 31 d. Tolygiai 
vertingų straipsnių mūsų spau
doje apie filmus reikia paieš
koti su žiburėliu.

Latviai garsina lietuvių 
filminius asmenis

Pagrindiniu tokiu garsintų
jų yra latvių rašytojas, žurna
listas Anšavs Eglitis. Dauge
liu atvejų jis gražiai rašė apie 
lietuvius filmuose. Bė kitko 
apie lietuvių' kilmės Laurence 
Hairiey laikraštyje “Latvija 
Amerika” 1963 m. gruodžio 7 
d. Straipsnio santrauką paskel 
bė “Tėviškės Žiburiai’’ nr. 51- 
52, 1963 gruodžio 19 d.:

“Vienas mūsų, laikų spar- 
čiausiai ir efektingiausiai pa
sireiškęs kino filmų karjeroj 
yra lietuviško kraujo akto
rius Lawrence Harvey, kuris 
šiuo tarpu gal labiausiai mė
giamas artistas Holivude. Dvie 
jų metų laikotarpyje jis yra 
vaidinęs" svarbiausias roles maž 
daug 10. įžymiausių filmų ir 
sukūręs pats savo filmų gamy
bą, kurios pirmasis filmas 
“Ceremonija” greitu laiku pa- 
sorodys Kanados ir JAV ekra
nuose.”

Statė Semėnienė rašė
Filmų recenzente Stasė Se

mėnienė “Draugo” kultūrinia
me priede 1964 nu vasalo 1 
d. antrašte “Lietuvis bėgančio
jo vyro rolėje”. Anglų k. filmas 
“The Running Man”. Skaito
me:

“Laurance Harvey, visados 
stiprus, nenuobodus ir įvairus 
aktorius, tvirtose meistriškose 
režisierės Carol Reed rankose, 
šį sykį sukūrė tikrą vaizdą vy
ro, palaipsniui . smunkančio į 
nusikaltimą. Mes gi jaučiame 
jam daug sentimentų kaip tau 
Kiečiui, vnesigėdinančiam savo 
kilmės iri net viešai paisigirian 
čiam (pav. televizijos progra
moje “What’s My Line”) savo 
vaikyste tėvynėje. Jo tikroje 
pavardė yra Laurynas Myko
las Skiknė; gimęs 1928 m. spa 
lio 1 d. Lietuvoje”.
- v Keletą kartų esu sutikęs ir 
kalbėjęs su Laurence Harvey. 
Visad jis pabrėždavo ir pasi
didžiuojančiai pažymėdavo sa 
vo lietuvišką kilmė*“ plačiau
sioms auditorijoms, įskaityti- 
nai užsienio spaudos atsto
vus. x

Laurence Harvey mirus* -
Mielas Laurence Harvey mi 

rė pakirktas vėžio. Jam mirus 
“Los Angeles Times” 1973. XI. 
27 d. (antradienį) šešių skil
čių straipsnyje paskelbė, kad 
jis mirė sekmadienį, savo na
muose Londone. Jam įnirus 
Elizabeth Taylor, su kuria jis

džius paskelbė šauniame striai 
psnyje Kai Rūta sumainė auk-į 
so žiedus'
Lietuvos” nr. 12, 1976 kovo 24 
d.. ir išvardino ten dalyvavu
sius lietuvius. Gi Antano F. 
Škiriaus leidžiamas “Lietuvių 
Dienų” žurnalas 1976 m. vasa 
rio mėn. laidoje, 21 psL ats-j 
pausdino nuotrauką dar su ke 
liais lietuviais, dalyvavusiais 
Rūtos vestuvėse, bet neišvar
dintais“ N. L.’’nr. 12. 1976 m.

Kas dalyvavo ar kas ne, bet 
tuo Rūta Kilmonytė .užbaigė 
savo filminės pakopos pirmą
jį etapą. Ką ir kaip neveiks iš
tekėjusi, — .pagyvenę sužino-

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL 60629
i . . vč. Jy- RAITO TYRINĖTOJAI

N e p riklausonios

riaukiu; angelo veidą,- niekad | sime.

ti • ■■■■■

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1976 m. 
liepos 27 d. vakare, po sunkios ir staigios ligos mirė mūsų mylima 7 
metų amžiaus dukrelė ir sesutė.

*■' - ‘ ’ ' -J .-t t*

RAMUTE LIUCIJA VELTAS
Giliame nuliūdime liko tėvai Bronė ir Kazimieras, sesutės Dalia ir 

Audrytė, brolis Arvydas, dėdė Algimantas, dėdė Saulius ir Irena Gu- 
mauskai su dukrele Gailute, teta Valė ir Alfonsas Kliknai su dukteri— 

s mis Jone ir Vida, močiutė Ona Gumauskienė,. Lietuvoj senelis Kazi
mieras Veitas su.sūnum Antanu, ir kiti giminės,'draugai ir pažįstamų

Kurias pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje. 6845 S. Western Ave.
Laidotuvės įvyks šeštad. liepos 31 d. iš koplyčios 9’ vai. ryto bus 

atlydėta į Švč. M.- Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulirigbs pamaldos už velionės sielą Po pamaldų bus nulydėta i šv.

• Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiami visus: gimines, draugus ir pažįstamus da- 

lyvauti šiose ladiotųvėse.
\ t Nuliūdę lieka: , .. %

.. Tėvai, sesutės, brolis ir kiti'giminei.

Laidotuvių Direkt. Mažeika-Evans. RE 7-8600-

.biama įvairių dalykų. “Sanda 
jrb” 1964 sausio 3"d., nr. 1, pa
sinaudojo “Chicago Daily Tri
bune T. V. žurnalu:
'“Pažvelgus į Itūtą, į jos pat-

“ Mirė 1976 mettf birželio mėn. 6’ dieną ir palaidota Lietuvių^ Tau-’ 
utinėse kapinėse.

Velionė EVA BULAUSKAS negali atsidėkoti tiems, kurie suteį 
kė jai paskutini patarnavimą ir palydėjo ją i amžinybės vietą. Todėl 
mes, atmindami ją ir apgailėdami jos, mirti, dėkojame ^draugams, at
vykusioms i šermenis, atsiuntusiems gėlių, užpirkusiems mišias.

Dėkojame kun. Puchenski kuris atlaikė įspūdingas: pamaldas, už 
jos sielą. Dėkojame direktoriui Donald A. Petkui, už mandagų ir tvar
kingą patarnavimą. Dėkojame karstanesiams, nunešusiemš ją, į amži
nojo poilsio' vietą, ir visiems laidotuvėse r dalyvavusiems .giminėms, 
draugams bei pažįstamiems. O Tau, nrusų mylimoji, sakome: — Ra
miai ilsėkis šaltojoje žemelėje.

Nuliūdę lieka: dukterys, žentai^ anūkai, giminės.

vaidino “Butterflied 8’’, pareiš I 
1-*. «T etrji r'jrn’f'it vnf 'kA: “T'sVnf nrn*f KeHevc it yet 
Larry was so much alive. I

., . GEORGE F. RUDMINAS
3319r So- LITŲANTCA AVE. . Tel: YArds 7-1138-1139

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

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 So. LITUAMCA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAVVICZ)

242T WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virgin:* 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Ill. 914-4410

.1111 ................................ II ...O... ——» II.IW^^U-

NAUJIENOS, CHICAGO I. ILI FRTBAvTjuiy-W1976

MARQUETTE FUNERAL HOME 
2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-6 

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKISGAIDAS ■■ DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDO.TOIO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKUS Arif-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
3irektorių 
Associacijos

i

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

. • BUTKUS - VASAITIS
144So. 50fh Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003



SHIPPING CLERK

financing

Telef.r HEmlock 4-2413 REAL ESTATE
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

$8.00

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 60608

PAVARDE IR VARDAS

$3.00
$2.00

CHICAGO, ILLINOIS 6O5CŽ 

Phones Virginia 7*774?

2625 WEST 71 STREET
Tel 737-7200; arba 737-8534

185 North Wahaah Avenue 
2nd Floor Chicago, HL 60601

BUILDERS ANO CONTRACTORS 
Nirnu. Slatybi Ir Remontai

NAUJIENOS, 
K'39 So. Halsted St. 

Chicago, HL 60608

Call Frank Zapolis 
320872 W. 95th St.

GA 4-8654

Naujienos)
(Pr).

Stella Mažeikienė nebrangiai par
duoda Lietuvių ’ Tautinėse kapinėse 
turimas dvi paskiras duobes. Skam
binti 927-8660.

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 
nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or
der} tokiu adresu:

Centrinis šildy- 
garažas.
S29,900.
krautuvė. S360

Brighton Parke.

lietuviškiems lajk- 
kviesdamas Į talką, 

laikraščių pritarė 
konkrečiam darbui 

uždaviniams, 
pranešjmus

MARQUETTE PARKE išnuomojamas 
atskiras kambarys su visais patogu
mais vyresnio amžiaus vyrui ar mo- 
terei. Galima naudotis ir virtuve.

Skambinti 434-7174.

25C1 W. 69th St., Chicago,: III. 60629. —
3333 So. Halsted ct., Chicago, 111. 60608.

V. VAL ANTINAS

NAUJIENOS, CM^AGO 1, ILL — FRIDAY, July 30. 1976

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. III. 60609 Teel. VI 7-3447

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

M. A. š IM K U S
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
<259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Tain pat daromi vertima^ giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybes pra

šymai ir kitoki blankai.

Vytauto Didžiojo šaulių Rinktinės 
šauliai š. m. rugpiūčio 1 dieną, sek
madienį, vyks, i Kenosha, Wise. Ren
kasi šaulių namuose 9:00 vai. ryto. 
Turintieji uniformas — vyksta uni
formuoti’
,:P. Beinoras/ Kelionės organizatorius

Siunčiu_________ dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuviškų spaudų.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIM0KĖJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ. KREIPKITĖS Į

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4C65 Archer Av« 
Chicago, III. 50631. Tol. YA 7-59Ž0

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1*00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI
TURI GERIAUSIĄ

PASISEKIMĄ BIZNYJE

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE'
Tel. WA 5-2737 
— Tel. 254-3320

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapinių ' Sklypai

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 
Tel. 254-5551 f ■ 

8929 SO. HARLEM: AVE. 
Tel. 598-3290

135-TA IR ARCHER AVE. 
Tel. 257-5861

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyt’ prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

puikiai socialistinė,, nereika
linga tų menkų pinigų, ku
riuos gali ištraukti iš tų nelai
mingųjų. Betgi išvysto didžiau 
šią išradingumą, kaip nubaus
ti iri demoralizuoti tuos kurie 
nepatenkinti Sovietij sistema/ 
Jie to tikslo gali ir pasiekti. 
Bet vieną dieną, kas nors Mas
kvoje supras, kokią _ žalą jų 
prestižui toks niekšiškas kerši
jimas daro civilizuotame pa
saulyje.”

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 vv. Cermak Boat’ Chicago IF Virginia 7-7747

PIRKSIT — PARDUOSIT ■ 
NUOMOSI?.

ĮVAIRUS DRAUDIMAI
Maloniai Sums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

HELP WANTED — -FEMALE
Darbininkių reikia

DĖMESIO 
57m 'XMfiAtrc vawiota!^ 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Krenrtvr
L L A U RA I T » S 

<645 So. ASHLAND AVĖ. 
5534775

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO:;ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gussen

— Andrius Ulevičius iš Ang
lijos lankė savo tėvą Joną ir dė
dės Juozo šeimą Marquette Par 
ko apylinkėje, taip pat dėdės Ka 
zimiero šeimą Argo apylinkė
je. Nepriklausomybės šventės 
proga lankėsi Washingtone. Šio 
mis dienomis virs minėti ji iš
lydėjo atgal j Londoną, kur jis

2212 WEST CERMAK ROAD

Pxrxx Kazaxavskas, President

'HOURS: Mon.Tae.Fri.9-4 7har.9-8.Sat»_9^X .
SERVING CHICSGO AND SUBURBS SINCE 19 05

Tikrai reikia džiaugtis To- 
ronto Star jr kitų Kanados bei 
'Amerikos laikraščių parama 
savo skaitytojams ir jų gimi
nėms So v. Rusijoje ir jos oku
puotuose kraštuose. Bet yra ir 
ko liūdėti.

Prieš kurį laiką, pritariant 
bej remiant Altui, Chicagoje 
susidarė Cease Duties komite
tas (6831 So. Maplewood Ave., 
Chicago, Ill. 60629), tikslu rin
kti duomenis ir telkti kitokią 
medžiagą apie mokamus mui
tus už dovanų siuntinius taip 
pat daryti žygius tuos, muitus 
panaikinti arba bent žymiai 
sumažinti.

REAL ESTATE *=08 SALE 
Narnai, Žemė — Pardavimui

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
MARIA NOREIKIENS _ VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, BL 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinlcimas geros rūšies {vairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

SSSR naują potvarkį atsirado 
Kanados, JA V ‘spaudoje, štai 
ką rašo Toronto “Star” birž. 
16 d. dėl muitų " padidinimo, 
siuntinių suvaržymo: ;

.. /‘Neduodant jiems darbo, 
daugelis tų žmonių (grįžusių 
iš Sibjro, nepatenkintųjų ar 
padavusių prašymus išemig
ruoti) pajėgė išsilaikyti tiktai 
dėka pagelbos — pinigais ar- 
sįuntiniais iš Vakarų. Bet Mask 
vos valdovai nebenori to tole
ruoti. Dėl to jiė padvigubino 
ir patrigubino muitus paltams, 
suknelėms, kostiumams ir ba
tams. Dar ir prieš.tą potvarkį 
Valstybinis bankas įvedė “pa
tarnavimo mokestį’’ tokį di
delį, tikrumoje apiplėšdamas 
gavėją iš tos kuklios sumos, 
gautos iš užsienio. .

Sovietų vyriausybė nepails
tamai kartodama pasauliui 
kaip ji yra turtinga, galinga ir

MINTYS IR DARBAI, 259. psL, liečiančius 1905 
metų įvykius,' Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. __ :_____ 12. ..

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ____
Minkštais viršeliais tik _____________ __________

Dr. A. J. Gusset r-AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS 
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik __

kėnis 2-3 kartus, persiant 
išlaidos padidinamos.

Nauju SSSR valstybės
plėšikavi-Į verkiu, l^gėdiškai padidi

j siu siuntinjamsrmuitą yra pasi nalais aktoriais. Premjera rug- 
| piktinę ne tik pavergtų tautų piūčio 3 d. Vaidinmas anglų kai 
žmonės už geležinės uždangos, ba vyks tris savaites. Tai pir

mas Jono Jurašo režisūrinis 
darbas laisvajame pasaulyje.

— Jūrų šaulių Gen. Daukan-

Juozės Vaičiūnienės knygos

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS 
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.

DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE. Kišeninio formato 151 psl. Kaina 52.00 
Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzempliorui.

PASTOVŪS NAMAI
’ VL4KQUETTE PARKE

2 BUTU moderniai* įrengtas namas 
už Kedzie. žaliame parke. Virš $4,000 
pajamų. Kainuoja $30,000.
4 BUTU mūras prie Maria High. Nau

jas gazu šildymas. Nauja elektra. 3 
auto mūro garažas. $44,900.

2 BUTŲ po 6 kamb^ liuksus 6 metu 
mūras ir mūro garažas. Atskiri šildy
mai. Įrengtas beismontas. Arti 71- 
mos ir California. $55,000. i

6 KAMB. didelis mūrinis, namas, 
Naujas gazu šildymas. Garažas. Tuo

jau galima užimti $20,900. * "
PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 

ligoninės Pigus.

BŪTŲ NUOMAVIMAS
NAMU PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 

NOTARIATAS — VERTIMAI

Cease Duties komitetas iš
siuntinėjo informacinius pra
nešimus 
rašei ams, 
Dauguma 
komiteto 
bei apsimtiems 
Jie talpino tuos 
bei straipsnius šiuo opiu rei
kalu. Netalpino tik vadinamo
ji katalikų, perijodinė spauda, 
nors minimą komitetą sudaro 
irgi ne žydai: Nijolė Mackevi
čienė, Aleksas Pakalniškis ir 
Kasperas Radvila.

Kazys Petrokaitis

tik pavergtų tautų piūč 
geležinės uždangos, ba \ 

laisvame pasaulyje. Su 
eina ir visas Vakarų pa

saulis, kas aiškėja iš spaudos.
Daug protesto straipsnių prješ jįUOpOS laivas išplauks į Wis- 

consino Lietuvių Dieną Keno- 
shoj iš vakaro ir bus uoste rug
piūčio 1 d. ryte, apsistodami 
Hollywood Inn. prie pat uosto. 
Didelė dalis tos kuopos šaulių 
vyks lengvomis mašinomis.

— Baik Juozo Pautienio dar
bų paroda yra išstatyta Algirdo 
ir Viktorijos Karaiėių Gintaro 
vasarvietėje, Union Pier, Mich. 
Ten, kaip ir kiekvienais metais, 
dailininkas atostogauja ir savo 
parodomis sudomina atostogau 
jančius ir savaitgaliais atvyks
tančius bei pravažiuojančius. 
Jis yra išvaręs gilią vagą meno 
ir tautinio meno' puoselėjime-

I.' W iad
Conpomded 

Quarterly

OUR SAVINGS .
CERTIFICATES

EARN UPTO z

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savveguleriy!

SODYBŲ PIEVELĖS
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

..DIDELE JTAKA J VAKARU..
‘^.EUROPĄ -* N

aiškiai pamatysite, jei Romoje .ap
lankysite Vatikano muziejų, pamaty
site Kotrynos Mediči dėdę Popiežių 
Klemensą IH_ Florencijoje — pačią 
Kotryną Mediči, Lietuvos karaliaus 
Henriko UI motiną, Milane — Lietu
vos karaliaus Zigmanto H žmoną 
Boną Sforzą, o Paryžiuje — Henriko 
m ir jo tėvo pastatytą Louvre rū
mus.

Dviejų savaičių ekskursija iš Chi- 
cagos i minėtas Lietuvos Įtakos vie
tas išvyksta rugpiūčio 9 d. Ekskursi
jai vadovauja patyrusi lietuvaitė. In
formacijoms rašykite World Express 
Agentūra, Mm. William H. Cates. 230 
W. Monroe St. Chicago. Illinois 60606 
arba telefonuokite (312) 3324111,

JUBILIEJINIŲ METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos snaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės SHkimni skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

1UJ IENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos Ir pavergtu lietuvių laisvę, 
nei damos ir nesid ėdamos i sandėrius su okupantais ar jų įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institu
cijas ir remia Tisų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio. bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicagoje Ir Kanadoje metams — $30.00, puse* mėty — $16.00, 

trims mėn. — $5.50, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam min. — $2-50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui ilunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

$2.00
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderi, prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

Sodrių plėšikavimas muitais Dnbar SSSR ’ vyriausybe iš- 
yra visų reikalas lejtlo naujas taisykles,, kur pa-

Kanados lietuvių savaitraš- kelti muitai siunčiamoms pre 
lis ‘’Nepriklausoma Lietuva” kems 2-3 kartfts, persiuntimo 
27 m . Panoramos skiltyje talpi | 
no J. K. aktualu rasinį apie į 
begėdišką Maskvos 
mų muitais už dovanų siunti 
nhis. šiuo reikalu taip rašoma

Staljnui įnirus, 1953 m. 
buvo leidžiama jau siųsti į Į bet 
SSSR okupuotus Baltijos kraš 
tus giminėms pagalbą rūbais, 
avalyne ir kitais daiktais, žino 
ma, sumokant labai aukštus 
muitus 50'c — prekių
vertės.

Jokia Vakarų valstybė tokių 
muilų neima. Iš neturtingųjų 
visai muito neima iki tam tik
ros sumos.

Lietuviai, kaip JAV, Kana
doje ir kjtose Vakarų valstybė
se, sunkiai dirbdami (daugiau 
šia fizinį darbą) iš savo kuk
lių pajamų — santaupų siun
tė giminėms į Lietuvą, Sibirą 
pagalbos siuntinius, daugiau
sia rūbais, avalyne in kt. De
šimtys tūkstančių lietuvių grį
žo iš Sibiro KZ-tų be sveika
tos, be lėšų į savo tėviškes. 
Deja, daugumoje, jų gimtines 
buvo užėmę komunistai — ru 
sai ir .panašūs.

Taip, per 20 metų giminės 
Lietuvoje buvo šelpiami, jų gy 
venimas materialiniai paleng
vintas.

A1KRODŽIĄI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
TaltL; REpublJc 7-1541

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SEBVICE 

778-2233

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalow BŲJD’S REAL'ESTATE 
su 2 kamb. pastogėje. Centrinis sū
dymas gazu. garažas. 56-ta ir Rock
well. $22,000.

2 PO 5 MŪRINIS.
mas.gazu, 2 mašinų

62-tra ir Talman.
3 BUTAI ir tuščia 

pajamų per mėn. 
$28,000.

’■KĮStalĮaKfiigą ra^sia^ darbą 
llatyy, bendrovėje —^sekti laivų 
judėjimą ir priiminėti iš ją pra 
nešimiis bei siųsti nurodymus.

1739 So. Halsted SL, Chicago, Illinois 60608

_  Jonas Jurašas gavo per 17 Jum yra patikėtas darbas nelai- steady work. Must be dependable. Li- 
dienų surežisuoti ką t k 
vietų Sąjungos ištremto 
tojo A. A. Ąmairiko dramos vei 

pot- kalą Stainforde, Conn. Jis dir- 
nu— ba labai smarkiai su profesio-

Didžiausias kailių 
pasirinkimai

P0-® vienintelį
f4r Uetuvj kailininką į

Tl Chicago je — ‘

263-S«26 
mTkiUB ir

677-84*9
(buto)

s op h n
RADIJO Š.EIMOS VALANDOS į 

Visos programos iš W0PA, į
1496 kS. A. M.

— Kiekvienas lietuvis gali a p 
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM apdrauda: 
$1,000 tik už 3 dol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji^—En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdraudą organizacijų na
riams — tik S2 už $1,000 ap
draudą. Dėl Siu ir kitokiu in
formacijų skambinkite Kristi- “NAUJIENOSE" 
nai Austin 
Tel. 421-6100.

s So- mil) arba SOS skyriuje. Gitui- 
rašy- daro-pasiangas kviesti jį j 

Ameriką.

— Elena ir Barbara Pavilony- 
tės, taip pat jų brolis Tom Pau
lius’ ruošia meno parodą misti
niu vardu'— Kas iš Tavęs bus? 
Parodos atidarymas bus rug
piūčio 1 d. 2—4:30 vai. popiet 
Balzeko Laetavių Kultūros mu
ziejuje. Atdara šiokiadieniais 
nno 1 ikiW:3() vai. popiet. Jie 
yra dabartinio meno atstovai, 
gal dėl ta yra ir toks parodos 
pavadinimas, vienok yra paste
bimas rūpestis menui ir atei
čiai, kas, be abejo, patrauks į 
parodą meno mėgėjus ir menu 
besidominčius. Ji tęsis visą 
rugpiūčio mėnesį.

* Aš sakau, kad narsiausias 
yra tas, kuris nugali savo pagei 
davimus, o ne savo priešus, nes 
sunkiausia yra nugalėti save.

a (Aristotelis)

»W«

INSURED

HOMEOWNERS P0UCY

Mutual Federal 
Savings and Loan

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

days, excellent working conditions.
Must be able to right, read and 

speak English.
Very good pay

927-0500

RENTING IN GENERAL 
Nuomas

> .. _ , =- . ? <7 * - - -




