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ŠIANDIEN P. VIETNAME PRASIDEDA 
NAUJAI SUTARTOS KARO PALIAUBOS

PARYŽIUS. — Dr. Kissingeris gegužės ir birželio mėn. tarėsi 
su Hanojaus delegatu Le Due Tho iš viso 45 vai. Dar daugiau 
laiko praleido judviejų padėjėjai. Buvo paskelbta nauja sutartis, 
turi papildyti ir sustiprinti originalią karo paliaubų sutartį, pasi
rašytą sausio 27 d. Kissingeris spaudai apreiškė nesąs toks nai
vus ir negalvojus, kad nauja sutartis automatiškai garantuos tai
ką. Reikės daug geros valios iš visų pusių.

Naujoji sutartis reikalauja, 
kad ketvirtadienį abi pusės — 
Saigono valdžia ir komunistai 
paskelbtų savo daliniams vie
nodą įsakymą baigti karo veiks
mus nuo penktadienio 4 vai. ry
to Greenwich laiku (11 vai. va
kare ketvirtadienį, Čikagos lai
ku). Įsakymas baigti karo veik- 
mus liečia kariuomenę, policiją, 
nereguliarius dalinius ir apima 
teroro veiksmus.

1$ VISO PASAULIO

P. Vietnamo ir Viet Congo va
dovybės tuoj pradeda nustatyti 
kontrolės zonas, prisilaikant tai
syklės, kad ginkluotos jėgos tu
ri sugrįžti į tas vietas, kur jos 
buvo pirmąją sutartį pasira
šius, sausio 28 d., kada įsigalio
jo karo paliaubos.

Per 24 vai. nuo sutarties pasi
rašymo vietinių dalinių vadai 
turi susitikti ir susitarti, kaip 
išvengti karo veiksmų. Sutartis 
numato civilių kalinių paleidimą 
per 45 dienas nuo pasirašymo. 
Tarptautiniam Raudonajam Kry 
žiui leidžiama per 15 dienų lan
kyti civilius kaliniui Pasižadama 
bendradarbiauti ieškant dingu
sių ir aiškinant žuvusių kapų 
vietas.

NEW YORKAS. — Gallupo 
institutas klausinėjo amerikie
čius, ar spauda bei televizija per 
daug kalba apie Watergate by
lą ar per mažai. 44 nuošimčiai 
pareiškė nuomonę, kad “per 
daug”, 38% — “maždaug pa
kankamai” ir 11% “per mažai”. 
Pietinėse valstijose net 50% gal
voja, kad byla per daug užima 
spaudoje vietos.

WASHINGTONAS. — Kon
greso demokratai toliau deda 

j pastangas sustabdyti vyriausy
bės lėšas Kambodijos valdžios 
paramai, ypatingai lėktuvams,

Baltuose Rūmuose yra įstaiga, kurihs uždavinys kasdien peržiūrėti 45 dienraščius, stebėti televi
zijos stotis ir kasdien paruošti apie 30 puslapiu žinių santrauką, kurią skaito prezidentas Nixo- 
nas. Žiniy atrinkėjai dirba šešias dienas savaitėje. Prezidentas žinių santrauką gauna kasdien 

8 vali ryto.

DU MĖNESIUS BUS PASTOVIOS KAINOS
WASHINGTONAS. — Prezidentas Nixonas trečiadienį pa

skelbė naujus kainų suvaržymus ir pažadėjo už 60 dienų paskelbti 
naują, 4-tą kovos prieš infliaciją fazę. Nuo šios dienos visos 
mažmenų prekybos kainos, įskaitant maisto gaminius, užšaldomos 
dviem mėnesiam. Prezidentas pripažino, kad 3-čioji fazė, kur bu
vo laukta savanoriško kainų stabilizavimo, nedavė vaisių ir kainos 
kilo nepriimtinai greit. Nuomcs nebus užšaldytos, o algos, di- 
videntai liks dabartinės 3-čios fazės kontrolių sistemoje. Neuž- 
šaldytos kainos, mokamos ūkininkams už ūkio žaliavas, tačiau 
užšaldomos maisto kainos parduotuvėse.

Tre-

Devintas sutarties punktas 
kalba apie civilines laisves: spau
dos, kalbos, tikėjimo, apsigyve
nimo ir žmonių judėjimo lais
ves, kurias įgyvendinti pasižada 
abi pusės. Per 45 dienas abi pu
sės dės pastangas sudaryti tri
jų dalių tarybą, kurioje be ko
munistų ir Saigono valdžios at
stovų būtų dar “neutralieji”. 
Ta taryba vėliau organizuos lais
vus, demokratinius rinkimus. 
Abi pusės 12-tame paragrafe ža
da duoti visą paramą ir judėji
mo laisvę Tarptautinei Kontro
lės ir Priežiūros komisijai.

Paskutinis sutarties punktas 
žada už 4 dienų atnaujinti Ame
rikos ir šiaurės Vietnamo pasi
tarimus dėl ekonominės para
mos šiaurės Vietnamui.

Pietų Vietnamo vyriausybė, 
nors Amerikai spaudžiant ir pa
dėjo savo parašą po sutartimi, 
priekaištauja, kad sutartyje nie
ko nėra apie komunistų jėgų di- 
didinimą Pietų Vietname. Nenu
matomas jų išvežimas į šiaurę.

NATO MINISTERIU KONFERENCIJA
M-'

BRIUSELIS. — Belgijoje prasidėjo Nato Valstybių užsienio 
reikalų minieterių konferencija, kurioje dalyvauja ir valstybės

kurie puola komunistų pozicijas, sekretorius William Rogers. Nato atmosferą kiek gadina Islan- 
ROMA. — Vatikane įvyko de- dijos ginčas dėl žūklės teisių su Britanija. Islandija paskelbė, kad 

monstracija prieš popiežių. Vie iei ji negaus jai palankaus ginčo sprendimo, ji pasitrauks iš Nato. 
na moteris, priklausanti katali- Islandija pyksta ant Britanijos už tai, kad ji atsiuntė savo žvejų 
kų tradicionalistų judėjimui, 
metė į popiežių nedidelę juodą 
maldaknygę ir šaukė lotyniškai, 
kad jis sugrąžintų seno stiliaus, 
lotyniškas mišias. Apie 20 as
menų prisidėjo prie jos reikala
vimų.

LONDONAS. — Karališki rū
mai paskelbė, kad princesė An
ne sutuoktuvės su dragūnų lei
tenantu Mark Phillips įvyks 
Westminster Abbey lapkričio 14 
d. Porą sutuoks Canterbury ar
kivyskupas. Ceremonijos bus 
rodomos televizijoje.

WIESBADEN. — Pernai V. 
Vokietijoje mirimų skaičius pra
lenkė gimimų skaičių. Statisti
kos biuras skelbia, kad 63 mi
lijonų tautoje gimė 701,000, o 
mirė 730,000.

WASHINGTONAS. — Baltuo
se Rūmuose pradėjo dirbti atsar
gos gen. John Bennett, kuris bus 
gen. Haig pavaduotojas. Abu 
generolai ilgą laiką kartu dir
bo Pentagone.

LOUSVTLLE. — Michael Mc- 
Minoway pareiškė, kad jis, bū
damas prezidento perrinkimo 
komiteto tarnautoju, buvo ga
vęs darbą sen. McGovern įstai
goje praėjusių prezidento rinki-

Mirė poetas Aistis
WASHINGTONAS.

čiadienį, birželio 13 d. Washing
tone mirė poetas Jonas Aistis. 
Gimęs 1904 liepos 7 d. Kampiš
kės dv. Aukštosios Panemunės 
vals. Anksčiau pasirašinėjo Jo
nas Kossu-Aleksandravičius, J. 
Kuosa Aleksandriškis, o nuo 1952 
m. pakeitė pavardę į Joną Aistį. 
Baigęs Aušros berniukų gimna
ziją Kaune Aistis studijavo li
tuanistiką humanitarinių moks
lų fakultete ir daktaratą gavo 
Prancūzijos Grenoblio un-te. Pa
rašė keliolika poezijos knygų.

Jonas Aistis turėjo didelę įta
ką jaunajai lietuvių poetų kar
tai, buvo asmeninės, lyrinės po-

tras paskelbė, kad astronautai j zijos meistras. Yra parašęs 
Kerwin ir Weitz Skylab erdvės J dramų, redagavęs kitų poetų kū- 
stotyje jau pradėjo pajusti šir- rinių knygas (Baltrušaičio, Bin- 
dies nuovargį. Besvorėje erd- ‘ 
vėje širdis “aptingsta”, nes jai 
nereikia pompuoti kraują prieš 
žemės traukiamąją jėgą, šiaip 
astronautai visi yra -sveiki ir 
atlieka visus numatytus darbus.

Niekas dar nežino, kaip astro
nautus paveiks ilgesnis buvimas 
erdvėje. Nuo jų savijautos ir

Astronautų širdys 
pradėjo “tingėti”

HOUSTONAS. — Erdvės cen-

saugoti tris karo laivus. Vokietijos žvejai irgi nesilaiko Islandijos 
paskelbtos 50 mylių teritorinės zonos, tačiau Islandijos konfliktų 
su vokiečių žvejais nebuvo tiek daug.

Islandija pagrasino uždaryti 
ir Amerikos aviacijos bazę Kefla-

* -v. ■' Z

vike, kur laikomi žvalgybos lėk
tuvai Orion-PE-3. Tie lėktuvai 
nuolat stebi sovietų karo laivų 
judėjimą. Ypatingai svarbu ste
bėti sovietų branduolinius povan
deninius laivus ir žinoti ar jie 
iš šiaurinių uostų plaukia į At
lanto vandenyną ar suka į pietus, 
į Viduržemio jūrą. Iki žuvų kon
flikto pradžios Keflaviko aero
drome buvo laikomi ir Britani
jos Nimrod žvalgybos lėktuvai, 
kurie dabar buvo paprašyti iš
skristi.

Nato ministerial bandys žuvų 
konfliktą tarp dviejų Nato na
rių išspręsti. Kitas klausimas, 
kuris bus svarstomas yra Eu
ropos Saugumo konferencija, ku
ri Helsinkyje turi prasidėti lie
pos 3 d. Kanada, Olandija ir, da
linai, Belgija siūlo nepradėti sau
gumo konferecijos, kol sovietai 
sutiks greičiau pradėti abipusio 
kariuomenės sumažinimo dery
bas Vienoje. Kanada siūlo ka- 

r........ .......... riuomenių mažinimo derybas
mų kampanijoje. Jis nuolat res-1 pradėti spalio mėn., o Maskva 
publikonamspranešinėdavęs, kas —IJ~ ’ ’
vyksta McGoverno štabe.

Įsakė vežioti 
Detroito vaikus

DETROITAS. — Federalinis 
Apeliacijos teismas Cincinnati 
nusprendė, kad Detroito juodi 
mokiniai turi būti vežiojami au
tobusais į baltų priemiesčių mo
kyklas, o balti priemiesčių vai
kai turi važinėti į Detroito cen
trą, į juodųjų mokyklas. Toks 
vaikų vežiojimas reikalingas ra
sinės integracijos tikslams. 
Sprendimas pasiektas 6-3 teisėjų 
balsais.

Byla greičiausiai pasieks Auk
ščiausiąjį Teismą, nes kitas Ape
liacijos teismas, ketvirtojo dis- 
trikto, prieš tris savaites pasi
sakė visiškai priešingai dėl vai
kų vežiojimo Richmond© švie
timo apygardoje.

Britai pripažino 
graikų respubliką
ATĖNAI. — Britanijos vy

riausybė paskelbė, kad ji pripa 
žįsta neseniai paskelbtą Graiki
jos respubliką. Britanija buvo 
pirma, paskelbusi pripažinimą, 
nes kitos šalys, kaip Prancūzija, 
Belgija, tvirtina, kad jokio nau
jo pripažinimo joms nereikia, 
nes jos pripažįstančios valstybę, 
o ne vyriausybę. Britanijos val
džia tvirtina, kad iš naujo skelb
ti pripažinimą reikia, nes Grai
kijoje pasikeitė vyriausybės for
ma.

Amerikos vyriausybė dar 
svarsto, ką daryti. Kai kurie 
stebėtojai nurodo, kad monar
chijos panaikinimas įsigalios tik 
po Graikijos gyventojų referen
dumo.

norėtų derybas atidėti iki 1974 
m. pavasario.

Washingtone gynybos pase- 
kretorius William Clements pa
reiškė Pentagono spaudos kon
ferencijoje, kad Amerikos gy
nybos biudžeto negalima mažin
ti, ką siūlo kai kurie kongreso 
nariai. Amerikai reikia statyti 
naują lėktuvą naikintuvą, teks 
daug išleisti naujiems ginklams, 
jų tyrinėjimams ir konstrukci
jai. Nors Amerikos santykiai 
su Sovietų Sąjunga pagerėjo, 
sovietai toliau greitu tempu gin
kluojasi naujausiais ginklais, 
stato naują raketų rūšį ir didi
na karo laivyną.

Senato užsienio reikalų komi
teto pirmininkas sen. Fulbrigh- 
tas pareiškė abejonę, ar tikrai 
sovietai stato naujas raketas. 
Fulbrightas pasiūlė Amerikai vi
siškai atsisakyti branduolinių 
ginklų bandymo ir laukti, kad ir 
sovietai tą patį padarys. Jei so
vietai ginklus toliau bandytų,

• Nuo spalio 1 d. Illinois gy
venantieji 19 ir 20 metų jaunuo
liai galės pirkti ir gerti alų ir 
vyną. Degtinę gerti leidžiama 
ir toliau tik nuo 21 metų.
• Vakar senato Watergate 

komitete buvo klausinėjamas 
Jeb Stuart Magruder, 38 m., 
prezidentui perrinkti komiteto 
vicepirmininkas, daug žinąs apie 
slaptus komiteto darbus.
• Japonijos spauda didžiau

siomis raidėmis paskelbė apie 
Amerikoje paskelbtą visų kainų 
užšaldymą.
• Londono teismas nubaudė 

lordą Lambtoną už narkotikų 
vartojimą 750 doL bauda. Jis 
anksčiau pasitraukė iš Vyriau
sybės dėl “lytinio skandalo”.
• Britanjos keleiviniai lėk

tuvai galės skristi tiesiai į Peki
ną,, per Hong Kongą. Britanijos 
derybos su Kinija truko visą 
mėnesį.
• Šiaurės Airijoj bomba su

griovė katalikų salę Queens uni
versitete.
• Erdvės tyrimų centras 

svarsto ar Skylab astronautams
nereikėtų ištiesti antro skėčio 1 
virš erdvės stoties, nes nuo di
delio karščio skėtis išbluko ir 
susilpnėjo.
• Nežiūrint W’atergate by

los. respublikonų partija nuo ko
vo 1 iki gegužės 31 gavo aukų 
1.4 mil. dol.. o demokratai su
rinko 632,580 dol.

kio), rašęs periodinėje spaudo
je kultūros, filosofijos temomis.

Čilėje streikuoja 
vario darbininkai
RANCAGUA. — Čilės vyriau-

Prezidentas kalbos pradžioje 
nurodė, kad Amerikos ekonomi
ka yra laisviausia, stipriausia, 
produktyviausia visame pasau
lyje. Amerikiečiai turi aukščiau
sią gyvenimo lygį, šiuo metu 
Amerikos ekonomika auga virš 
11% per metus, ko nebuvo per 
21 metus. Niekad daugiau ame
rikiečių nedirbo, kaip šiandien 
ir niekad daugiau neuždirbo, 
kaip šiandien. Buvo surasta ke
turi su puse milijono naujųdar- 
bų. ■

Kylančios kainos, ypatingai 
maisto kainos, atsirado dalinai 
dėl blogo derliaus užsieniuose ir 
namie, tačiau infliacijos proble
mą reikia spręsti griežtai, pasa
kė prezidentas. Kainos per atei
nančias 60 dienų bus tokios, ko
kios buvo birželio 1-8 dienomis. 
Algos nebus užšaldytos, nes jų 
kilimas žymiau neprisidėjo prie 
infliacijos. Ateinančioji už dvie
jų mėnesių 4-toji kainų kontro
lės fazė palies ir gazolino kai- 
'nas. ^'urips pradėjo pastaruoju 
metu kiltie pažadėjo preziden- 
taT" ~

sveikatos stovio priklausys ant- sybei, kuri skelbiasi esanti dar- 
tros ir trečios įgulos skridimo bininkų valdžia, labai nepatogus 
H^s’. J°ms numatyta erdvėje jau 55 dienas užsitęsęs EI Ta- 
išbūti po 56 dienas. Dabartinio. niente vario kasyklos darbinin-
C* LT Z“, X O 1 1 O f 1 1 T ■ •« * —• — — — -skridimo astronautai jau sumu
šė amerikiečių ilgo skridimo re
kordus, o pirmadienį jie sumuš 
ir pasaulinį rekordą, kurį pasie
kė sovietų kosmonutai.

Sekančios Skylab 2 ir 3 įgulos imperializmo” dienose jie netu- 
turės uždavinį stebėti naują ko- rėjo su darbdaviais tokių blogų 
metą, pavadintą čekų astrono-’ santykių, kaip dabar. Valdžia 
mo Lubos Kohouteko vardu. Jis samdo streiklaužius, palydėdama 
pirmas ją pastebėjo Hamburgo juos į kasyklas kareivių pilnuose 
observatorijoje, Vokietijoje, ko- sunkvežimiuose, 
vo 7 d. Kohouteko kometa nuo I 
lapkričio mėn. bus matoma že-‘ 
mėje plika akimi. Ji bus ne to-' 
kia šviesi kaip mėnulis, tačiau 
šviesesnė už kitus dangaus kū
nus. Tą kometą fotografuos lie
pos ir spalio mėn. Skylab 2 ir 3 
įgulos.

kų streikas. Kasykla yra di
džiausia pasaulyje, su apie 800 
mylių ilgumo požeminiais tune- 

t liais. Darbininkai sako, kad nei 
į pačiose juodžiausiose “jankių

MANILA. — Filipinų vyriau
sybė 75 metų nepriklausomy-1 
bes sukakties proga apdovanojo 
medaliais ir premijomis visą ei
lę menininkų ir artistų.

NEW YORKAS. — Septyni 
sovietų filmai New Yorke bus 
rodomi dykai Little Carnegie te
atre nuo penktadienio iki kitos 
savaitės ketvirtadienio. Sovietų 
valdžia bando įpratinti amerikie
čius žiūrėti sovietų propagandos 
filmų, kurių už pinigus niekas 
nenori žiūrėti.

tai ir Amerika galėtų tęsti ban
dymus, pareiškė sen. Fulbrigh- 
tas..

Generolas Alexander Haigh nuo rug- 
piūčio nwn. pasitraukia ii kariuoma- 
nas ir liaka Baltyje Rūmy itaba, bu
vusioje Haldamano, kuris pasitrauki 

dėl Watergate skandalo, vietoje.

j Susikirtimuose tarp piktų va
rio darbininkų ir kareivių žuvo 
vienas darbininkas ir keliolika 
buvo sužeistų. Bancaguos mies
to radijo stotį okupavo kasyklų 
darbininkų žmonos, kurios skel
bia vario unijos pareiškimus ir 
vietines žinias.

Darbininkai reikalauja 419? 
algų pakėlimo, nes per 12 pa
skutinių mėnesių kainos paki
lo net 240%. Parlamentas remia 
darbininkus ir pašalino darbo 
ir vario pramonės ministerius. 
Varis Čilei sudaro 80% eksporto 
pajamų ir ilgesnis šios svarbiau
sios kasyklos uždarymas gali 
blogai atsiliepti į prekybos ba
lansą.

Referendumas nieko 
negalės pakeisti

ATĖNAI. — Graikų karinė 
diktatūra paskelbė, kad referen
dumas dėl monarchijos panai
kinimo ir respublikos įsteigimo 
su pirmuoju prezidentu George 
Papadopoulos įvyks liepos 29 d. 
Visi graikai virš 21 metų galės 
įmesti į urnas arba baltai mėly
ną “taip” lapelį, arba pilkai — 
juoda — “ne”.

Vyriausybė pridėjo, kad tuo 
atveju, jei graikai pabalsuotu

Jis įspėjo, kad Amerika nebus 
vedama į pastovų kainų kontro
liavimą ir liks toliau laisvos rin
kos sistema. Vyriausybė dės 
pastangas padidinti maisto ga
mybą, jau leista ūkininkams ap
sėti dar 40 mil. akreų žemės, kas 
padės išlaikyti pastovesnes kai
nas. Produktų pardavimas už
sienio šalims yra Amerikai labai 
svarbus, tačiau bus žiūrima, kad 
nenukentėtų Amerikos vartoto
jų interesai.

Prezidentas paragino kongre
są duoti jam teisę sumažinti 
muitus, kur reikia, ir padidinti 
tiekimą. Muitai importuotai mė
sai turėtų būti atšaukti. Kon
gresas turėtų greit nutarti sta
tyti Aliaskos žibalo liniją, reikė
tų pardavinėti vyriausybės tu
rimus kai kurių medžiagų san
dėlius. Svarbiausia reikėtų veng
ti vyriausybės išlaidų, kurios di
dina infliaciją, pareiškė prezi
dentas.

SAN FRANCISCO.—Karinis 
teismas dėl įrodymų stokos ištei
sino jūreivę P. Chenoweth, ku
ris buvo kaltinamas lėktuvnešio 
“Ranger” sugadinimu, kariniu 
sabotažu. Kaltinamasis pats 
gyrėsi draugams sužalojęs lai
vą, kurio pataisymas kainavo 
apie milijoną dol. Teisme jis sa
vo žodžių išsigynė. Laive buvo 
šimtai sabotažo veiksmų.

“ne” pasiūlytiems konstitucijos 
pakeitimams priimti, monarchi
ja nebūtų atgaivinta, nes vis- 
tiek galiotų vyriausybės birže
lio 1-mos dekretas — monarchi
jos pakeitimas respublika. Vy
riausybė tuo atveju turėtų vėl 
šaukti naują referendumą, šiek 
tiek pakeitusi naujos konstitu
cijos pasiūlymą.

Opozicijos veikėjai smerkia 
šitokį referendumą, kuris nie
ko negali pakeisti, o tik patvir
tinti valdžios siūlymus.



Teisiniai patarimai

KLAUSIMAS

Mūsų marti mirė kraujo vė-1 
žiu (leukemia), kai mūsų vai
kaičiai būvd tik 10 ir 8 metų 
amžiaus. Sūnui esant tokioj 
bėdoj, aš mečiau savo darbų ir 
apsiėmiau prižiūrėti vaikus. 
Sūnus tada apsigyveno pas 
ilius, dirbo ir šelpė savo vaikus. 
Aš dažnai jo pakausdavau, ko
dėl iš naujo nesiveda, bet jis 
visuomet atsakydavo, kad vie-

ho karto jam užtenka; dau
giau nenorįs vesti.

Vaikams jau esant “high 
school”, pastebėjom, kad sū
nus vis dažniau ir dažniau va
karais vėlai grįžta. Po kiek lai
ko mums pasakė, kad norįs 
gyventi atskirai. Na, ką pada
ryki, jau ne Mažas vaikas, tu
ri O metų, tesižino. Pasiėmė 
butų prašmatniame “apart
ment house”, net už 250 dole
rių per mėnesį. Aš su vyru iš

kario žinojom, kad čia yra įvel
ta kokia ų|ęt«rią.

Po kelią Mėnesių sūnus pra
nešė mums Ir savo vaikams, 
kad jis ves antrų karti). Gerai. 
Mes net nudžiugom. Sako, koks 
čia gyvenimas vienam. Kai su
sipažinom su jo busimąja, 
džiaugsmas mums iš karto pra
ėjo. Ji buvo tik 35 metų am
žiaus, išsiskyrusi ir su dviem 
savo vaikais. Be to, ji mums 
atrodė nesimpatinga ir į mus, 
su akcentu kalbančius, žiūrė
jo iš aukšto. Bet ką tu žmogau 
padarysi. Vaikai neklauso, ką 
čia jau bekalbėsi apie senes
nius. Sūnus vedė ir, atsakęs 
savo butą, išsikraustė į žmonos 
namus. Mums iš karto paaiš
kėjo, kad naujoji marti su sa
vo vyru niažai tesiskaito, išdi
džiai laikosi ir vengia palaiky
ti santykius su jo vaikais. Bet 
mes nieko sūnui nesakėme.

Ne cikados tai uodai
Dėl lietingo pavasario, šią va

sarą tenka skaitytis su alkanų 
moskitų1 "(uodų, “kuisių”) inva
zija. Illinojaus universiteto en
tomologas teikia naudingų pata
rimų, kaip nuo tos slogos apsi
ginti. Svarbiausia yra, kad arti 
namų niekur nebūtų atviro van
dens, nes uodų pataitės savo 
kiaušinėlius deda tik į vandenį, 
be skirtumo ar maudymosi ba
seine, ar pastogės latake, ar kur 
numestos skardinės dugne. Iš 
uodų kiaušinėlių po 2 ar 3 dienų 
išsikala į mažytes kirmėlaites 
panašios išperos, kurios vande
nyje gali ilgai laukti iki išsine
ria jaunais uodais. Entomolo
gas Stanley Rachedky uodams 
naikinti rekomenduoja chemika
lus malathion, pyretrin, — di- 
ehlorvas (DDVP) ir DEET 
(dietyl-m-toluamide).
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DR. KAZYS GRINIUS
ATSIMINIMAI m MINTYS

U tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais; Kaina $5.00.
Ištekto Dr. Razio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose’. Už $5,00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima Įsigyti tr pirmąjį “Atsiminimų ir minčių ’ tomą 

(neįrištą) už $2.00.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street — Chicago, 6060^
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KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI

— Sek pasaką, mamyte, 
Apie sėnUo taikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus...

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
krykštavimai.. Naujienose galima gauti šių "kerių ir žemčiūgų mūšų mažie
siems bei jaūnimūi*. .

1. N. Butkienė, VELYKŲ Ftt?AKOSt 32 _psl„ telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, ,?4 psl. su 8 apsakymėliais iš vaiki! pasaulio. Abi gausiai iiius- 
truotds. spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidūkaitės iliustruota. Didėlio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

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

4. Stase Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dali J. Kiburo iliustruota, 64 
psl., kaina 5 dol

5. Maironis JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 pąl., $1.00.
6. Alfonsas V atributas, 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, iAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus ?7 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaiti*, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai, legendbs ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psl., $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
Įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalan
suotų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

NAUJIENOS,
1739 Šo. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
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Lietuviams reikalinga literatūra
kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

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

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 
leidžiant Lietuvą, bėgimą nuo bolštevikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikefČiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl. $4.00.

ČlKAGlteTĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė būvo Vilniuje. Trakuose, Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašyma.i ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.00. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. . Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota loto nuotraukomis. psl. $3.00.

D. Kuraiti*, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna intorišto ir agftpropo propaganda bei 
užmaskavimai: Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAURUOSE, 1944-54 m 49 
psl. $1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rini gyvenimą. Skurdi tremtis ji nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasivokime Visi, skaitydami Krito Pleperio T! ANEKDOTUS 
52 psl $1.00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami.

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 606ČĖ

atsilankant dirbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
čekį ar piniginę perlaidą.

Nenorėjom kištis į jų reikalus.
Pavasarį sūnus atėjo pas 

mus ir atrodė labai susikrimtęs. 
Sako, žmona jį išmetusi iš sa
vo namų ir nebenorinti su juo 
gyventi. Klausė, ar jis gali 
grįžti pas mus. Ką padarysi, gi 
savo vaikas. Sakome, grįžk.

Po kiek laiko, iš jo sužinojo
me, kad savo banko sąskaitą 
jis pervedė savo naujai žmo
nai, tariamai laikinai, kad, 
anot jos, jo paties vaikai ne
galėtų prie jo pinigų prisika
binti. Dabar gi ji su juo nebe
nori gyventi ir nieko bendro 
su juo nettiri. Paaiškėjo, kad 
pinigus iš banko ji jau išėmė ir 
sūnus nežino, kur juos yra pa
dėjusi. Suma nemaža. Klausi
mas: jei sūnus pats, savo va
lia, pinigus išėmė iš savo sąs
kaitos ir padėjo jos vardu, — 
ar ji gali juos pasisavinti? Mes 
visaip maldavome sūnų kreip
tis į vietinį advokatą ir klausti 
jo patarimo. Sūnus atsisako 
tai padaryti.

Anot jo, tai buvusi jo paties 
kaltė. Jis savo gera valia, nie
kieno neverčiamas, padėjęs 
pinigus jos vardu, tai jam 
esanti gėda net į advokatą 
kreiptis. Gyvename mažame 
mieste."; Čia gyvenantieji trys 
advokatai visus pažįsta ir visų 
reikalus žino. Ar būtų pras
mės patraukti marčią teisman, 
ir ar iš to kas galėtų išeiti?

Tėvai, Indiana valstijoje

ATSAKYMAS
Mano nuomone, nėra jokios 

gėdos kreiptis į advokatą bet 
kuriuo reikalu. Jei žmonės ne
turėtų bėdų, tai advokatai bū
tų nereikalingi. Prieš pradė
damas savo praktiką, advoka
tas prisiekia, kad jis niekam 
neišduos savo klientų paslap
čių (cofidential communica
tions). Pagal įstatymus net 
teismas negali priversti advo
katą suteikti teismui klientų 
jam patikėtas žinias be kliento 
sutikimo. Manau, kad Tamstų 
sūnus elgiasi vaikiškai, gėdin
damasis pasitarti su advokatu.

Dėl paties reikalo: Kreipian
tis į teismą, byla būtų neleng
va. Marčios argumentas būtų 
tas, kad vyras jai tuos pinigus 
yra padovanojęs, šitam argu
mentui įstatymai yra palan
kūs: jei vyras padeda pinigus 
žmonos vardu, atseit, jis no
rėjęs, kad tie pinigai būtų 
josios. Teisiškai tai vadinama 
“prima facie assumption”. Ta
čiau tuo reikalas dar nėra už
baigiamas. Tamstų sūnaus ad
vokatas įrodytų, kad tie Tams
tų sūnaus uždirbti ir sutaupyti 
pinigai, buvo pervesti žmonos 
sąskaitom jai pačiai prašant 
ir jai užtikrinant, kad šis per
vedimas yra tik laikino pobū
džio ir būk tai su tikslu, kad 
“jo vaikai prie tų pinigų nesi- 
kabintų”. Tamstų sūnaus ad
vokatas galėtų lokiu būdu įro
dyti, kad Šis Visas pinigų per
vedimas buvo žmonos “pla
nuotas“ savanaudiškai ir ap
sukriai, Tamstų sūnaus ne
naudai, ir kad Tamstų sūnus 
neketino dovanoti tuos pinigus

Bražinskų byla Ir vėl atidėta
Turkų žinių agentūra “Ana-< 

dolu” š. m. gegužės 29 d. išsiun
tinėjo spaudai sekančio turi
nio pranešimą:

“Lietuvių tėvo ir sūnaus 
Bražinskų byla, kurie pagrobė 
sovietų keleivinį lėktuvą ir 
1970 m. spalio 15 dieną nuskrai
dino į Turkiją su 42 keleiviais 
ir penkiais įgulos nariais, bu
vo tęsiama šiandien Antrojo 
Aukštojo Kriminalinių Bylų 
Teismo.

Kaltinamųjų advokatai Arif 
Čavdar ir Ilyąl Gurbhžėr pri
statė teismui 1973 nie'tų vasa
rio mėn. “Congressional Re 
cord”, kuriame įdėti 65 kon-
gresmanų ir 21 senatoriaus pa
reiškimai apie Lietuvą. Kalti-
namųjų advokatai savo pareiš-

bėgimą, kad galėtų išvengti 
kalėjimo, iš kurio jis buvo są
lyginiai paleistas. Išvengimui 
bausmės, jis savo piktiems 
veiksmams panaudojo sūnų. 
Šis advokatas pakartojo teigi
mą, kad nusikaltimas įvyko 
Sovietų Sąjungos suvereniteto 
teritorijoje, teritorinėj erdvėj 
ir jūros vandenyse.

Tevfik Arasli reikalavo, kad. 
teisinas pasiskelbtų neturįs 
jurisdikcijos toje byloje, bet 
jei nė, tai kad kaltinamieji bū
tų atitinkamai nubausti už pa
sikėsinimą įvykdyti žmogžu
dystę ir jos įvykdymą”.

SKAITYK IR KITAM PATARK

.. vaui- SKAITYTI DEMOKRATINĮkime Teismui tvirtino, kad Si', . , .
byla nėra paprasta žttiOgžu-’ DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"
dystės ar sužeidimo byla, bet

kurie kovojo už laisvę ir, vis
ką praradę, pabėgo į laisvę.

Algirdas Bražinskas, vienas 
kaltinamųjų, pasakė, kad “Ru-

žmonai (did not Intended to katu, 
make a gift.). Teisinas galėtų vint.

sai jėga okupavo mano gimti
nę ir žvangindami ginklais pa
rodė savo brūtuiumą visam pa
sauliui. Lietuvos gyventojai 
grūdami į kalėjimus ir tremia
mi į Sibirą, o jų įvieldii atkelia
mi tikri rtisai.”

I tai Teismo pirmininkas at
sakė, kad “Tie dalykai galės 
būti iškelti laike gynimo ir kad 
apie tai bus užtektinai laiko 
pakalbėti”.

Algirdas Bražinskas tada at
sakė: “Aš tą paminėjau todėl, 
kad dabar yra metinė sukaktis 
nuo Romo Kalantos mirties, 
kuris susidegino už laisvę.” 
(Tuo pat metu Algirdas Bra- 
zihškas iškėlė juodai įrėmuotą 
Romo Kalantos paveikslą ir 
rodė jį teismui. Tėvias ir sūnus 
savo atlapuose nešioja tautines 
vėliavėles).

Po to Sovietu Ambasados ad
vokatas tevfik Ariisli perskai
tė teismui 27 puslapių il^ūhio 
pareiškimą. AiAšIi tvirtino, kad 
Lietuva panašią) kaiį) ir Azfer- 
beižanas, Gruzija ft* AriMėhija, 
laisva valia įstojo į Sovietų Są
jungą ir kad Pranas Bražins
kas prekiavo kilirhais juodoj 
rinkoj ir spekuliavo svetima 
valiuta ir kad jis suplanavo pa- 
---------- ---- =
būti tos nuomonės, kad Tams
tų marti “laiko** tuos pinigus 
kaip Tamstų sflhjhis “patikėti
nis". t. y. kad pinigai iš esmės 
priklauso ne jai, o Tamstų sū
nui. Teisiškai tai vadinasi 
“constructive bust”. Nors Tams 
tų sūnus ir nežino, kur tie pi
nigai dabar yra padėti, tačiau 
jei jo buvusi žmona turi kito
kio turto, kaip pav. namus, ir 
jei teismas pripažintų, kad ji 
yra "skolinga“ Tamstų sūnui 
tam tikrą sumą, galima būtų 
tą sumą išieškoti iš jos kilo tur
to.

Niekas negali Tamstos užtik
rinti. kad ši byla bus laimėta, 
bet mano nuomone, šiuo rei
kalu vertėtų pasitarti su advo-

nesigėdinirit ir nesidro-

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBOTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos "Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija" yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkšt. $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 S. Halsted Street, Chicago, Ill. 60608.
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KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagletės įspūdžiai ūku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.

j. J asm irtai, A KISS iN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 
^prašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išieisia. 
uiu psl. Kama $2.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai“ poeto 
Made Rastemo vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLR V/ 
.auto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija. 
<11 psl. Kaina $3.0G. Kietais viršeliais $4.00.

Jauguma šių Ku>gų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas Ir 
ritas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki kr 
iiniimę perlaidų
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MNaŠ A. ŠAUKUS, Ph. D.

KAS ČIA DABAR DAROSI?
Jau anksčiau esu rašęs, kad 

revoliucija ir staigūs pakitimai 
gyvenime bei politikoje tebevyk
sta daug inteligentiškesniais ir 
žmonėms mažiau kenksmingais 
būdais. Tik dabar visa tai dau
gumoje vykdo ne revoliucionie
riai, bet kontrarevoliucionieriai. 
Raporto apie neramumus Ame
rikoje autoriaus teisėjo Otto 
Kęrnerio ir kitų politikierių teis
mai, taip pat Watergate įvykių 
intensyvus tragedizavimas per 
TV ir spaudoje ryškiai tai pa
tvirtina.

Kai kurie komentatoriai ir ste
bėtojai visa tai vadina demokra
tinio judėjimo procesu siekiant 
atspindžių ir atgarsių visame 
pasaulyje. Judėjime vyksta jė
gų grupavimasis tikslu plėsti sa
vo įtakas ir idėjas. Nenuostabu, 
kad proceso įkarščiuose tarp ryš
kiausių grupių — liberalų ir 
konservatorių — atsiranda kai
rieji ir dešinieji grupių sparnai, 
kuriems kartais per daug leng
vai yra klijuojamos komuniz
mo ir fašizmo etiketės.

Tokios nesveikos poliarizaci
jos ryškų pavyzdį duoda Wm. 
F. Buckley, Jr. buvo raštų rin
kinyje, pavadintame charakte
ringu vardu “Quotation from 
Chairman Bill” (Arlington 
House, $6.95). Rinkimų eigos 
ir retorikos apie įstatymus bei

tvarką pasėkoje kai kurie iš kai
rės ir dešinės jau matė kandi
dato Barry Goldwater inaugu
racijos miražą, kai Vyriausio 
te:smo pirm. F'arl Warren pri
saikdina naująjį prezidentą:

— Ar prisieki sąžiningai sau
goti Amerikos Konstituciją?

— Taip, aš prisiekiu. Esi areš
tuotas, Warren...

Betgi demokratinio judėjimo 
procese, kaip ir kadaise tarpe 
Rusijos demokratinių sąjūdžių, 
veikia nedemokratinės naujosios 
kairės jėgos, kurios buvo sėk
mingai naudojamos ruošiant dir
vą utopinėms New Frontier pro
gramoms, sukurtoms pagal iliu
zijų politikos pagrindus bei New 
Yorko ir Romos intelektualų dia
logus. Tos jėgos yra pavojingos 
demokratijai ir žmonėms, todėl 
yra svarbu visiems žinoti ir sek
ti, kas čia dabar darosi.

Tikrumoje tarp naujosios kai
rės aktyvo ir komunistų, jokio 
esminio skirtumo nėra. Abeji 
naudoja tuos pačius metodus ir 
tą pačią retoriką pavergimui 
žmonių ir tautų, tik visa tai pri
taikant moderniesiems laikams 
ir demokratinių jėgų politiniams 
bei socialiniams ėjimams. Komu
nistai savo ekspansijai pritai
kė naująjį iškalbingumo arba 
semantikos mokslą ir jį naudo
ja maišydami su retorika, sofiz-

Pavasariui atėjus, prasideda tornadai. Šioj nuotraukoj parodoma, kaip atrodo tornadas.

buvę pakyiwti muzikantai, vi
same rajone pagarsėję savo dai
nomis. Jie visi yra iš vieno kai
mo ir pagarsėję savo gražiais 
balsais ir susidainavimu. Jie su
harmonizuoja šokių muziką ir 
lietuviškas liaudies dainas ir 
žmonės labai mėgsta, dėl to jų 
“kapelija” yra tiek užimta, kad 
nevisada gali ją gauti. Jie ne
perdėdami sako, “Kol mes vi
sas dainas išdainuotumėm, reik
tų mažiausiai savaitės laiko”.

Aš dabar tankiai einu pameš
kerioti. šį pavasarį sugavau 24 
lydekas, o tų mažųjų nė nebe
skaičiavau. Tai didelė parama 
pensininko maistui.

Tik kažin kas pasidarė, kad 
pas mus kažin kodėl daugelio 
maisto produktu nebegalima 
gauti krautuvėse. Mūsų mies
telyje krautuvėse nebėra mė
sos, nebėra dešrų, nebėra svies
to. Žmonės suskubo pirkti cu
krų. Perka maišais. Skaičiau 
rajono laikraštyje, kad rajono 
miesto pieninėje pagaminta la
bai daug sviesto. Tiek, kad net 
perviršijo nustatytą planą. O 
kur jis dingsta? Kad mes mies
telio pensininkai nebegalime gau
ti nei po šimtą gramų (apie 3 
uncijas) nusipirkti...

Ar ne keista, kad praeitojo 
karo metu vokiečiai okupantai 
buvo atėmę iš žmonių maisto

iiRiiiaiiiiiriaiiaai

POEZIJOS

produktus, bet vis dėlto pagal 
maisto korteles buvo dar ga
lima gauti kad ir po mažą nor
mą produktų, taigi ir sviesto. 
O dabar jau kurs laikas kaip 
“taikos metas”, ir šiuo metu 
yra vešliausios žolės laikas, ka
da karvės daugiausiai pieno duo
da, o sviestas visiškai užtrūko.

Karvės kolchozuose išmelžia- 
mos elektrinėmis mašinomis iki 
paskutinio pieno lašo, kolchozai 
laiko milžiniškas raguočių ban
das, o pieno produktų gauti ne
galima. Patys kolchozininkai, 
kurie po karvutę laiko, turi duo
ti nustatytą pieno normą val
džiai. žmonės labai piktinasi ir 
skundžiasi, bet ką mes galime pa
daryti. Matyt, kas nors visgi 
valgo lietuvišką sviestą, o mums 
atsiunčia margarino, kurio dar 
nepritrūko.

Tai nors toks mano protestas. 
Tegul išgirsta ir kitas pasaulis...

ŠjieB]
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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, ALEKSANDRYNAS, 1 tomas, gražiai 

įrištas, 431 psl. ---------------------------------------------------
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psl., įrišta — $3.00, minkštais vir
šeliais — $2,00; II dalis, 225 psL, įrišta — $3,00, minkš 
tais viršeliais — .....__________________________

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

šeliais. ______________________________________
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 psl. ____________________
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 psL ________ -____________________________
Janina Narūne, TRYS IR /IENA, jaunystės atsiminimai. 

170 psL _________________________________ ___
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai. 232 

puslapiai. ____ ___________________ _____________

NAUJIENOS,

kokią

$6.00
$6.00

$730

$2.00
$2.00
$5.50

$5.00
$3.00

$1.00

$3.00

$3.00

1739 S. Halsted St, Chicago, Bl. 60608. — Tel. HA 1-6100
I .........................

__ SAVE AT ^SURER

Mutual Federal 
Savinas and Loan

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

6
 ON SAVINGS CERTIFICATES 
% OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY
Per Annum

Paid and Ll (W REGULAR
Compounded fl a) PASSBOOK
QUARTERLY ACCOUNT

Par Annum

NOW INSURED TO $20,000.

mu ir diplomatijos bei ideologi
jos žargonais. Iš to susidarė dvi
gubos prasmės bei standartų žo
dynas bei komunikacijos siste
ma, kuri tarptautinių santykių 
bei komunizmo žinovų sluoks
niuose žinoma ir vadinama Com- 
munese vardu.

Communese komunikacijos si
stemoje žodis agresija yra tai
koma tik kapitalistiniams arba 
besiginantiems kraštams, o ko
munistų karai yra tik kilnios 
išsilaisvinimo pastangos. Taika 
ateinanti tik tada, kai užpultieji 
nustoja gintis arba kapituliuo
ja. žmones arba liaudį sudaro 
tik tie, kurie jau vergauja ar
ba pataikauja komunizmui. Vi
si kiti yra priešingų komuniz
mui jėgų įrankiais. Derybos 
yra vedamos tik visiškam panai
kinimui bet kokių koncesijų su
interesuotoms šalims, o sutarties 
pasirašymas turi atnešti apčiuo
piamos ar propagandinės nau
dos bei naujų koncesijų kituose 
politiniuose ar ūkiniuose sekto
riuose.

Naudodami Communese ko
munikacijos sistemą komunis
tai sugeba apgauti daugelį va
kariečių savo retorikose smerk
dami agresiją, menamai, staty
dami pirmon vieton žmogaus ar
ba liaudies gerovę, tikrumoje 
įvairiia siekdami jį pavergti. Il
gus metus stebėdami įvairius 
naujosios kairės bei “taikos” 
grupių veiksmus ir retoriką, pri
einame išvadą, kad jie vadovau
jasi Communese sistemos pa
grindais. Į juos panašūs yra ir 
kai kurie mūsų bendradarbiau
to jai bei tiltų su sovietais sta
tytojai, vadindami okupanto urė
dus tauta. Charakteringa, kad 
bendradarbiavimo idėjomis su
sižavėjo tik kai kurie mūsų ne
inteligentiški intelektualai ir 
pseudopolitikai su pretenzijomis 
ir ryžtais į visuotiną dominavi
mą išeivijoje.

Lietuviai laiko pagarboje 
mokslą ir mokslo vyrus, nes jie

KAS SUĖDA LIETUVOS SVIESTĄ? 
Pieningiausių metu nebėra nei svie$to nei pieno 

(Laiškas iš Žemaitijos, rašytas birželio 4 d.)

Brangus broleli... Atleisk, kad 
kurį laiką nebeparašiau laiško. 
Tu pats numanai, kad dabar pats 
gražiausias metų laikas ir die
nos prabėga kaip sapnas. Kur 
tas mėnuo Gegužis taip greit 
nuskubėjo, tas dabita, pasipuo-

šęs milijardais įvairių įvairiau
sių žiedų? Man gaila jo. O Bir
želis — kas iš jo? Praeis dar 
kelios dienos ir pradės pasėlių 
plaunamosios mašinos šnarpšti, 
pradalges versti, žalią šieną piau- 
ti. Nebebus taip gražu. Ir paukš
teliai nebečiulbės kaip pavasa-

rūpinosi ir tebesirūpina visų 
žmonių gerbūviu, apšvieta ir 
ateitimi. Moderniuose laikuose 
žurnalistai ir rašytojai yra lygi
nami su senovės lietuvių kuni
gas! — kriviais. Dabartinius 
Lietuvių rašytojų taip pat Žur-

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

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

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, III. 60608

nalistų s-g'os pirmininkus žmo
nės norėtų matyti Krivių kri
vaičių pavyzdžio bei laikysenos. 
Todėl LŽS pirmininko viešnagė
je pas Cicero miestelio bendra- 
darbiautoj us ir jo “tarybinių” 
abėcėlių bei vadovėlių disputuo
se, jie girdi ne Rambyno kalno 
vaidilos, bet pelėdos ar kuokos 
balsus. Nesigirdėjo ir nesigir
di, kad jis bent vieną iš jų atve
dė ar bandė atvesti į tiesų kelią. 
Tai ko jam reikia ten lankytis?

Keisčiausia, kad į teisingą 
informaciją ir pastabas spaudo
je atsiliepė LŽS centro valdyba, 
gindama ir girdama savo pirmi
ninką, nors jis posėdyje buvo pa
peiktas. Taigi jie įvykdė taip, 
kaip apskritai gyvenime įvyks
ta: abejotinos doros merginos vi
suomet aršiau gina ir kelia savo 
nesamą nekaltybę.

Negana to. Chicagoje, Mar
quette ir Cage Parkų LB apyl. 
valdybos ruošė Naujųjų Pilėnų- 
Kalantos, Andriuškevičiaus ir 
Stonio minėjimą Jaunimo centre. 
Jėzuitų vadovybė iškilmingoms 
pamaldoms paskyrė kun. Vaiš- 
nį, L.Ž.S pirmininką. Kaiku- 
riems rengėjams priešinantis, 
Jėzuitų vyresnysis pareiškė, kad 
jei tą kunigą laiko nepriimtinu, 
tai jie visi tokie yra.

Nerimtos kalbos bei raštai iš
šaukia tokius pat komentarus, 
todėl duodu tokio nuotykio ap
sakymą:

Kartą gyveno geras vyras ir 
geras muzikantas. Jis turėjo 
nekokią žmoną. Jai pataisyti jis 
bandė visokius būdu, bet viskas 
buvo be pasekmių. Vis nenusto
damas vilties vienose vestuvėse 
jis užgrojo šokį ir uždainavo:

— Mano pati šiokia, 
mano pati tokia...

Pagailo tos žmonos ten buvu
sioms jos seserims, labai geroms 
moterims ir šeimininkėms, 
išėjo šokti ir uždainavo:

— O mes visos tokios, 
o mes visos tokios...

Aš, mielas broleli, dabar jau
čiuosi sveikas ir patenkintas 
(Laiško rasėj as yra “pensinin
kas”, kuriam “tarybinė valdžia” 
moka pensijos 12 rublių per mė
nesį, bet jis išsimaitina, kadan
gi gyvena prie žuvingo upelio 
ir yra aistringas meškerioto
jas).

Užpraeitą savaitę buvau pas 
brolelį L., kur buvau pavaišin
tas veselės pyragu, likusiu po 
jo dukters vestuvių. Vestuvėms

Poezija - kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažutį, deinu-utu spindinu žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gaustu pasirinkimas poezijos leidinių:

1. J. Augustaltytė - Vaičiūnlani, ŽVA1GŽD*TO$ NAKTYS. Didelio tor- 
mato, 126 psL Kaina $1.—.

2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMAS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 
Kišeninio formato, 157 psl $2.00.

5. Butkų Juzė, EILtRAIČIAI IR RAITAI. 155 psL $1,50.
0. Vincas Jonikas, LYDIJAU VIEŠNIĄ VtTROJE. Eilių rinktinė, 108 

paL Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLODI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00
8. Anatomus Kairys, AUKSINA SAJA Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.

12. Nedės Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ IVENTA. Eiliuoti pasakojimai apie 
išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5 D0.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranau ko 
•Anykščiu šilelis”, vertimas. 42 psL $2.00.

14. Balys Rukla, UGNIES PARDAVAJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, 98 00.
10. Stasys Santvaras, AUKOS TAURA, 5-ji lyrikos knyga. 152 psL $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai. 92 psL, $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00
19. Eugenlius Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

10 psl. S1.00.
24. Adomas Jam, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl $3.90.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujiems 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SL, Chicago, DL 60608

Mes švenčiame 50 m. sukaktį 
Mokame iki 6% Dividendus ir
dar duodame dovanų Universal

SAVINGS

JEI PADĖSITE TAUPYMO SĄSKAITON $100 ar daugiau, tai galėsite gauti ąsotį ir 
4 stiklus.

TEI PADĖSITE $500 ar daugiau, tai iš 40 dovanų galėsite pasirinkti padažo šildytu
vą, žvakių, patarnavimų lėkštes, dėžutę duonai, nerūdijamo plieno dubenį daržo
vėms maišyti, elektros laikrodį virtuvei ii daugelį kitų vertybių.

JEIGU PADĖSITE $5,000 ar daugiau, tai iš 40 dovanų, galėsite pasirinkti rankinius 
ir stalo laikrodžius, dakrono antklodę, radiją, foto aparatą, šildomą lėkštę, spir- 
gintuvą, elektros keptuvą, Corning kavinuką ir daugelį kitų vertybių.

VIENAI SĄSKAITAI VIENA DOVANA.

DARBO VALANDOS: Pirmadienį, antradienį nuo 9 ryto iki 4 po pietų. 
Ketvirtadienį nuo 9 iki 6 vaL vak. Penktadienį nuo 9 iki 7 vai. 
vak., o šeštadienį nuo 9 ryto iki 1 po pietų. Trečiadieniais uždaryta.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Jos įsteigta 1923 metais. TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytų
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SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

In Chicago $22.00 per year, $1X00 per 
six month. $7.50 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months. Canada $22.00 per year; 
tther countries $23.00 per year.

15 cent* per copy. 15 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose; 

metams ______________
pusei metų____________
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose:
metams ________________
pusei metų ____________

vienam mėnesini

Kanadoje: 
metams_ ___
pusei metų ____
vienam mėnesini

Užsieniuose: 
rimtam, _______ 
pusei metų __
▼lenam mėnesini

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben-

18.00 
8X00

81X00
812-00 
83 JO

82X00
$12.00
$7.00
$3.00

IS JO

m. 60608. Telef. HAymsrket 1-8100.
820.00
811-00 Orderiu kartu ra užsakymą.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sstanadlecdns,
8 vai ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL

Ar Vokietija padalyta visiems laikams?
Adolfas Hitleris, pagrobęs valdžią Vokietijoje, už

daręs politines partijas, ir pradėjęs savo kaimynų užka
riavimus, paskelbė tūkstančio metų Vokietijos valstybę. 
Jis iš anksto buvo paruošęs kaimynų užkariavimo, kolo
nizavimo ir išnaudojimo planus. Hitleriui pavyko užka
riauti didelius plotus, bet jo tūkstanties metų reichas su
byrėjo dar Hitleriui gyvam esant. Pats Hitleris negalėjo 
pakęsti tokios gėdos, todėl pats nusižudė ir artimiausiems 
bendradarbiams patarė panašiai pasielgti.

Vakarų Vokietijos kancleris Willy Brandtas, maty
damas, kad su sovietų valdžios atstovais negalima susi
tarti dėl taikos sutarties, užmezgė su rusais prekybos 
santykius. Brandtas tikisi, kad šitokiu būdu pavyks su
mažinti tarp Rytų ir Vakarų esančią įtampą, o vėliau bus 
galima tartis ir dėl nuolatinės taikos tarp Rytų ir Vakarų. 
Brandtas niekad neatsisakė nuo Rytų Vokietijos, bet jis 
sutiko komunistų paveiktą Rytų Vokietiją pripažinti 
atskira nepriklausoma valstybe, su sąlyga, kad ir su ja 
galėtų prekiauti ir leistų žmonėms išvažiuoti ir įvažiuoti. 
Iki šio meto, kaip žinome, Rytų Vokietija yra atskirta 
nuo Vakarų Vokietijos stipria geležine uždanga, o Ber
lyne tebestovi aukšta gėdos siena.

Komunistų pavergtos Rytų Vokietijos valdžia neno
rėjo pripažinti Vakarų Vokietijai jokių teisių Berlyne ir 
nelabai norėjo atidaryti susisiekimo tarp dviejų Vokie
tijų.. Brandtas išsikovojo teises ir gavo visų keturių są
jungininkų garantiją toms teisėms apsaugoti. Be to, jis 
praeitą mėnesį pasirašė susitarimus su Rytų Vokietijos 
komunistine valdžia dėl susisiekimo ne tik pačiame Ber
lyne, bet ir visame pasienyje. Komunistinės Vokietijos 
užsienio reikalų ministras Otto Winzer, kalbėdamas Ry
tų Vokietijos “parlamente”, šitaip pabrėžė:

— Ši sutartis ir Vokietijos padalinimas yra amžini, 
pastovūs...

Komunistinės Vokietijos užsienio ministras bandė 
Įtikinti “parlamentą”, kad niekas dabartinių Rytų ir Va
karų Vokietijos sienų nebekeis, kad kaimynai privalo 
taikiai gyventi, nežiūrint į “politinius ir fizinius” skirtu
mus, esančius tarp dviejų teritorijų... Aiškus daiktas, 
tas “parlamentas” vienbalsiai patvirtino susitarimus.

Visi atsimename, kad visi kanclerio Brandto ir So
vietų Sąjungos susitarimai yra tiktai laikini. Jie galios, 
kol nebus paruoštos sąlygos Europos taikos sutarčiai. 
Kancleris Brandtas Brežnevui ir kitiems sovietų valdžios 
atstovams pasižadėjo nevartoti jėgos dabartinėms Vo-

“ČIGONŲ BARONAS” 
IR KAS TOLIAU?
Rašo JUOZAS TAUTVILĄ

4
Džiaugėsi ir kariškiai tos taikos susi

laukę. ir skubiu žingsniu artinosi prie aikš
tės. kur jų jau laukė mylimos žmonos, vai
kai ir draugai. Županas ko ne bėgte bėgo, 
norėdamas pirmutinis pasiekti aikštę ir 
žmonėms pasigirti apie savo drąsą karo 
lauke. Jis buvo juokingai apsirėdęs ir pri
sisegiojęs visokių tarškalų. Puodai, kep
tuvės, tarkos, šaukštai, peiliai, šakutės — 
visur kabojo ant jo stambaus ir sudribusio 
kūno. Jis pasakojo, kaip mušė priešą iš 
kairės ir dešinės. Jis rodė ir ant krūtinės 
prisegtus kažkokius blizgučius, sakyda
mas, buktai esą medaliai gauti už didvy
riškumą karo metu.

Žmonės plojo ir gyrė, kad savo tarpe 
turi naują karžygį Županą!

Grįžta ir grafas Homanojus su savo ka
reivių daliniais. Minia juos sutinka su il
gais ir džiaugsmingais šūkiais. Kareivių 
tarpe matosi buvęs čigonų baronas Barin- 
kajus ir jaunasis Otokaras, išėjęs į karą, 
norėdamas žūti ne tiek už tėvynę, kiek už 
mylimą Arseną.

Grafas visus kareivius išgiria ir padė
koja už drąsą kovoje su priešu. Išsikvietęs 
į priekį kareivį Barinkajų, buvusį čigonų

DĖL AKIRATININKŲ
“Džiungliškos morales”

P. STRAVINSKAS

(Tęeinys)

III. - “HUMORISTINĖ” JAV 
LB VALDYBOS REAKCIJA...

1)Nežiūrint Ui, kad Naujie
nų 1973. Iii, 13 d. vedamajame 
apie JAV LB vadovybės mokė
jimą Alg. Gureckui “už studijas 
Washingtone” algos, lygiai kaip 
ir pasiūlymas jai mokėti jam

dar porą metų “studijų reika
lui” tos algos, buvo aiškiai hu
moristinis, atsirado mūsuose 
tokių veikėjų ir spaudos žmo
nių, kurie to humoro nesupra
to, arba jo nenorėjo suprasti. 
Pirmiausia, to nesuprato pat 
JAV LB Valdyba, įgaliojusi 
savo vicepirmininką Algiman
tų S. Gečį padaryti jos vardu

kietijos, Rytų Vokietijos ir Lenkijos sienoms keisti. Taip 
kancleris Brandtas informavo Federalinės Vokietijos 
parlamentą, taip skamba ir Vakarų Vokietijos parlamen
to nutarimas, kuris yra prisegtas prie Brandto ir Brež
nevo pasirašytos sutarties.

Vakarą Vokietija yra silpna. Ji neturi pakankama 
jėgos sienoms keisti net ir tuo atveju, jeigu norėtų. Bet 
tai nereiškia, kad santykiai nepasikeis tolimesnėje arba 
ne tokioje jau tolimoje ateityje. Rytų Vokietijos gyven
tojų daugumas daugiau simpatijų rodo Vakarų Vokie
tijai, negu rusų primestai Rytų Vokietijos tvarkai Rytų 
Vokietijos policija negalėjo sulaikyti gyventojų, norėju
sių sveikinti prieš porą metų atvykusį kanclerį Brandtą. 
Komunistinė Rytų Vokietijos valdžia ir šiandien žino, 
kad kancleris Brandtas yra populiarus visoje Rytų Eu
ropoje, todėl ji ir norėjo* kad pasitarimai būtų vedami 
tomunistų laikomoje teritorijoje ir kad kancleriui Brand
ini reikėtų įvažiuoti į komunistų laikomą Vokietiją.

Otto Winzer aiškiai žinojo, kad pasirašytas susita
rimas yra laikinas, jis galios iki taikos sutarties, bet jis 
‘parlamento” nariams vis dėlto pakartotinai tvirtino, 
kad ne tik sienos, bet ir susitarimas yra nuolatinis. Taip 
toliau tęsiama kreiva ir dviveidė komunistų politika. Taip 
rusai elgiasi Maskvoje, panašiai jie verčia ir vokiečius 
elgtis. Brežnevas tarėsi su prezidentu Niksonu, kaip 
baigti karo veiksmus Vietname, tuo tarpu K. Morozo
vas aiškino Maskvos sukviestam rusų “parlamentui”, 
tad karo veiksmus Vietname pradėjo Amerikos kariai... 

: laisvasis pasaulis žino, jog tai yra melas, bet tas melas 
atsakingų sovietų valdžios atstovų kalamas ne tik patiems 
(omunistams, bet ir paprastiems pavergto krašto gy
ventojams.

Sovietų valdžia nori, kad dabartinės Rytų Europos 
sienos taptų nuolatinėmis sienomis. Jeigu Vakarų Vokie
tiją amžiams skirs dabartinė Rytų Vokietijos siena, tai 
;į Rytus nuo tos sienos esantieji kraštai tiktai rusams te
priklausytų. Jeigu dabartinės abiejų Vokietijų sienos bū- 
;ų amžinos, tai Lietuva, Latvija, Estija ir kiti rusų pa
vergti kraštai visiems laikams priklausytų lusams. Bet 
taip nebus. Rusijos gyventojai taip pat nori pilietinių tei
sių, daugiau maisto, geresnių sveikatos patarnavimų, 
aprangos ir kt. Rusijos gyventojai jau pradeda zurzėti 
dėl nepaprastai sunkių ekonominių sąlygų ir didelio iš
naudojimo. Rusijos komunistai nepajėgė pagaminti gy
ventojams būtiniausio maisto ir apavo. Po 50 metų “ko
munistinės statybos” Brežnevas prašo “kapitalistus”, kad 
pamokytų, kaip sutvarkyti krašto pramonę...

Siena tarp abiejų Vokietijų nėra amžina. Abi Vokie
tijos susijun'gs į vieną valstybę gal daug greičiau, negu 
daugelis mano. Po didesnio komunistus ištikusio sukrė
timo, Lietuva ir kiti rusų pavergti krašta taip pat taps 
laisvu

vtdą ir baroną, visų akivaizdoje jam pri
sega aukštą karo medalį, sugrąžina jam 
turtus ir brangenybes, kurias jis buvo ati
davęs tėvynės labui, dar prieš išeidamas 
į karą. Grafas perskaito ir ilgą raštą, kad 
Barinkajui yra suteikiamas barono titulas 
už jo parodytą kilnumą ir tėvynės meilę, 
aukojant visą savo turtą nelaimei ištikus 
tėvynę.

Grafas pašaukia ir antrąjį kareivį Oto- 
karą ir jam prisega didvyrio medalį, nes 
jis, girdi, labai drąsiai gynęs nuo priešų ir 
tėvynę ir savo mylimą Arseną.

Žmonės šaukia “Valio”! giria jų laimė
jimus ir džiaugiasi turį dabar net du did
vyrius. Tik vienas županas, tas “Kiaulių 
karalius”, dabar tylėjo ir paraudęs iš gė
dos žiūrėjo į žemę nuleidęs Akis. Jis gai
lėjosi savo palaido liežuvio ir tų melagin
gų pasigyrimų. Visi kareiviai, moterys, 
kaimiečiai ir linksmieji čigonai gerai ma
tė, kaip grafas piktai pražin^niavo pro 
Ėupaną, nedavęs jam jokio medalio, neiš- 
taręs nei vieno padėkos žodžio.

Grafas vis dar žingsniuoja, žvilgterė
damas piktai į stovintį ŽUpaną. Priėjęs 
arčiau, jis nudrasko tuos tariamus “meda
lius” ir pašiepiančiai tarė: “Sis pagyrų 
puodas ir pelų maišas galįs būti tik “kiau
lių karalius”, bet ne kareivis karo laukė”.

Visi juokiasi, tyčiojasi, triukšmauja ir 
spėlioja, kas gi bus toliau,? Grafas atro
do labai surimtėjęs. Jis kažką giliai galvo
ja. Jo veidas pilnas rūpesčio. Jis gailisi

spaudoje to* Naujieną “klai
dos” (ii tikrųjų tai humoristi- 
kos) “atitaisymą”...

A. S. Gečys aną Naujienų hu
morą, kaip neva rimtą klaidu 
atšaukė savo 1973. IV. 23 d. laiš
ku, paskelbtu 1973. V. 1 d. 
Naujienose. Prisistatęs JAV 
LB Valdybos pecialiai įgalio
tu asmeniu tai “klaidai” ati
taisyti, A. S. Gečys savo laiške 
“paaiškino”, kad, girdi, “JAV 
LB Krašto Valdyba savo esa
miems ir būsimiems (taip ir 
būsimiems! — PS) ryšinin
kams algų nemoka ir niekad 
nėra mokėjusi”... Tai, saky
čiau, rimto turinio, bet “humo
ristinis” ir JAV LB Valdybos 
apsijuokinantis laiškas. Iš tik
rųjų, ar reikia dar geresnės hu- 
moris tikos, didesnio juoko, 
kaip, va, toks “rimtas” paaiš- 
dnimas, kad JAV LB Valdy
ta nemokanti algų ne tik esa
miems, bet dargi nei “būsi
miems” savo ryšininkams. 
Juokas, tai juokas, bet čia tai 
jau ne juokas, kad JAV LB Val
dybos, pasiėmusios reprezen
tuoti JAV valdžios įstaigose 
visus Amerikos lietuvius, kone 
vyriausia galva (vicepirminin
kas!) negeba suredaguoti po
ros sakinių laiško, kad jis visos 
jį įgaliojusios Valdybos vardu 
rašo spaudoje, atsiprašau, ne
sąmones. Tai kaip tokia Val
dyba gali drįsti su šitokiais sa
vo, anot Naujienų vedamojo “iš 
minčiais” atstovauti Washing- 
tono diplomatinėse sferose vi
sus JAV lietuvius? I...

IV. — NAUJIENŲ AUGŠTA 
ŽURNALISTINĖ MORALĖ IR

JŲ REDAKTORIAUS
džentelmeniškumas

1) Tokio nerimto, nelogiško, 
nesąmones garsinančio, į hu
morą su pasipūtimu atsakan
čio laiško Naujienos galėjo vi
sai ir nedėti, jo neskelbti. Bet, 
nežiūrint tai, tas laiškas buvo 
paskelbtas 1973. V. 1 d. Naujie
nose. Ką tas rodo? Gi augštą 
šio laikraščio žurnalistinę eti
ką.

2) Toliou, Naujienų redak
torius; matydamas tą ano laiš
ko nerimtumą, galėjo iš pačios 
JAV LB Valdybos bei jos įga
lioto vicepirmininko A. S. Ge- 
čio pasijuokti, jį skaitytojų aky
se sukompromituoti.

į padarė?
Ne, ne tiktai to 

bet laišką paskelbė, 
mas dar savo riebios antraštės 
jaaiškinamąją pastabą prie jo, 
tad “A. Gureckui algos nemo

ka”. Tame prieraše, be to, jis 
jažymėjo, kad aną laišką re
akcija skelbianti “noriai”, 

štai, tos redakcinės pastabos, 
aiško prierašo pask. žodžiai: 

“Tuo reikalu gavome pačios

kareivio Otokaro, įsimylėjusio į turtingą
ją Arseną, bet negalinčio jos vesti dėl savo 
neturto.

Bet grafas yra gerai išauklėtas džentel
menas. Jis vistik prieina prie Župano ir jį 
gražiais žodžiais užkalbina. Išgiria jo ga
bumus, sugebėjimus ir greitą orientaciją, 
kur ir kada galįs supirkinėti pigiai kiaules 
ir jas vėl brangiai pardavinėti, uždirbant 
didelius pinigus. Tai išgirdęs, županas 
labai apsidžiaugė, pralinksmėjo ir net 
juokauti abudu pradėjo.

Gudrusis grafas dabar pasinaudoja to
kiu geru župano ūpu. Jis staiga paprašo 
jo dukters rankos tam narsiam kareiviui 
Otokarui, įsimylėjusiam į jo Arseną.

Županas kiek susimąstė, ir net pabūgo, 
jei atmestų tą prašymą, galėtu susilaukti 
grafo pykčio ir blogu pasėkmių. Bet gra
fas jo atsakymo ilgai nelaukė, greitai pri
ėjo prie nuošalyje ^avinčios Arsenus ir 
mandagiai pasisveikinęs, paėmė ją už ran
kos ir abu juokaudami prisiartino prie Oto
karo. “Štai mieloji Arseną, čia stovi jūsų 
busimasis vyras, kuris jus mylėdamas net 
žūti norėjo”.

Arseną susijaudino^ bet nesiprieiino. 
Ištiesė jam savo ranką ir sušnibždėjo: 
“mielasis, ir aš tave mylėjau savo širdies 
gilumoje”... Apstulbęs iš džiaugsme Oto
karas, čiupo ją į savo Riebį, glostė jos plau
kus, veidą, ir įsmeigęs savo žalsvai mėly
nas akis į jos spindinčias U laimės juodą

Bet ar jis

nepadarė, 
pridėda-

Afrikot valstybėse keliaująs Kambo- 
dijes buvęs valdovas princas Noro
dom Sihanouk pareiškė, kad jis derė
ti* su Amerika dėl Kambodiįoc 
ateities, tačiau niekad nesiderės su 
dabartiniu Kambodijos prezidentu 
Lon Nol, kuris esąs tėvynės išdavikas.

JAV LB vadovybės raštą, kurį 
noriai skelbiame”.

Sakykit, ar bereikia dar di
desnio Naujienų redaktoriams 
džentelmeniškumo, kaip šis? ! 
Dievaži, aš pavydžiu mūsų re
daktoriui to, nes aš pats, prisi
pažinsiu, neturiu jo, nors, ro
dos, kokių tyčinių įžeidimų 
spaudoje ir nedarau.

V. — IR ŠTAI JUMS 
AKIRATININKŲ 

“ŽURNALISTINĖ ETIKA”!
Akivaizdoje tų visų faktų ir 

Naujienų svaraus moralės vei
do, ypač gi jų redaktoriaus to
kio džentelmeniškumo “Akira
čių” redakcija turėjo kolegiš
kai Naujienų redakciją pasvei
kinti, ypač gi jų redaktoriaus 
gražiu gestu pasigėrėti. 0 ką 
gi tie akiratininkų redaktoriai 
padarė?

1) Jie paskelbė savo “atviro 
žodžio mėnraštyje” niekieno 
nepasirašytą (taigi redakcinį) 
straipsnį “Prieš moralinį nuo
smukį — MELO IR ŠMEIŽTO 
VEDAMIEJI”, kur didžiausia 
neapykanta puolamos Naujie
nos, ypač gi jų redaktorius, pa
rašęs 1973. III. 10 d. vedamąjį, 
kaip neva “apšmeižusį” ir 
“melo” prirašiusi apie JAV LB 
Valdybos ryšininką A. Gurec- 
ką. Kur gi tas “melas” ir tie 
“šmeižtai” buvo? Ten gi buvo, 
kaip rašiau ir, rodosi, įrodžiau 
tiktai redaktoriaus švelnus ir 
A. Gurecko užsitarnautas hu
moras, švelnus juokas!

2) Akiratininkai, aišku, pik 
ta valia tą Naujienų švelnų hu
morą, juoką perdirbo į rimtą 
konstatavimą (Alg. Gureckui 
algos mokėjimo) ir padarė iš 
to saw žiaurius kaltinimus šiam 
laikraščiui bei jo redaktoriui. 
Tai nesąžininga, piktvališka 
ano vedamojo minties inter
pretacija, jos iškreipimas, ko-

sias akis, ilgai į ją žiūrėjo ir bučiuoti 
karštai pradėjo...

Nusviro jų galvos, kaip vėtrų palaužti 
jurginų žiedai, suliepsnojo meilė, nuneš- 
dama juos į dar nežinomus gyvenimo vin
giuotus takus...

Muzika ir dainos skamba galingais bal
sais. skelbdamos meilės ir ryžto pergalės 
triumfą! —

Ir županas dabar pralinksmėjo, maty
damas savo dukrelę narsaus ir mylimo vy
ro glėbyje.

Grafas vis dar vaikšto ir vaikšto raity
damas ūsus ir be galo džiaugdamasis, ga
lėjęs tas dvi širdis įpinti į vieną, dar jau
nystėje pražydusį svajonių vainiką...

čigonai šoka ir dainuoja, trimitai gau
džia, būgnai muša ir šaukia pavasarį į 
naujosios gyvybės kūrybos darbą! —

Čia ateina ir senė Čipra ir jos augintinė 
Safi; jos ieško sugrįžusiųjų kareivių tarpe 
buvusio čigonų vado Barinkajaus, klausi
nėdamos visų ar nematė Barinkajaus. Jos 
dar nežinojo, kad jų čigonų baronas jau 
vilki gražią uniformą ir dar papuoštą kar
žygio medaliu. Barinkajus irgi jas pama
tė ir pribėgęs prie jų, čiupo Safirą, savo 
buvusią žmoną ir karštai bučiuodamas jos 
rankas, veidą, akis — garsiai sušuko: “Aš 
vėl atradau savo mylimą žmoną. Dabar 
esu ir turtingas ir turįs jau tikrą barono 
titulą, gautą net iš pačio grafo rankų, ir 
apdovanotas didvyrio medaliu. Aš myliu 
ir mylėsiu tave tmžinai ir mūsų meilės dau-
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kių mūsų spaudoj retai pasi
taiko.

3) Norėdami šio laikraščio 
redaktorių kone nulinčiuoti, 
suniekinti jo vardą visuomenė
je, akiratininkai visai nuslėpė 
tuos faktus, kad JAV LB Val
dybai (jos įgaliotiniui — vice
pirmininkui A. S. Gečiui ) bu
vo leista paskelbti Naujienose 
minėtą savo 1973. IV. 23 d. laiš
ką, dargi su paties redaktoriaus 
gražiu, džentelmenišku priera
šu prie jo. Ką gi tas reiškia? 
Tai reiškia akiratininkų tyčinį, 
sąmoningą šios bylos aplinky
bių iškraipymą, tikslu paže
minti Naujienų laikraštį ir 
ypač jų redaktorių. Tai ne tik 
nusižengimas spaudos etikai, 
bet tiesiog nusikalstamasis dar
bas, už kurį akiratininkai,Nau
jienoms ir jų redaktoriui pasis
kundus teismui, gautų baus- 

jmės ir turėtų atlyginti laikraš
čiui nuostolius dėl jo vardo že
minimo, dėl tų, akiratininkų 
žodžiais tariant “melų” ir 
“šmeižtų”.

4) Taigi matome, kad “žur
nalistinis šlamštas” nėra Nau
jienos, kurias tuo vardu aki
ratininkai vadina, bet jų “Aki
račiai”, kuriuose po trumpos 
pertraukos vėl pasirodo balsas 
iš džiunglių, tas, sakyčiau, ki
tus gąsdinantis džiunglių klyks
mas.

Akiratininkai, iešką kituo
se “džiungliškos moralė” at
stovų, pasižiūrėkite patys į 
save!

Akivaizdoje to, kas čia iš
dėstyta, pasakykite, kokia gi 
jūsų moralė.

Laikas, oi laikas jums susi
prasti ir liautis smukdžius mū
sų spaudos moralę.

ROMA. — Popiežius Paulius 
paskelbė, kad jis sekretoriui kar
dinolui Jean Villot ir kitiems 
svarbiems kurijos pareigūnams 
netaikys penkerių metų tarnybos 
ribos ir jie nebus pakeisti.

Watergate byloje nubaustas Bernard- 
Barker pareiškė senato komitete, 
kad į demokratu būstinę buvo įsilauž
ta ieškant įrodymu, kad sen. McGo
vern© kampanija remia Kubos vyriau

sybė.

giau niekas neišardys, ji žydės amžinai! ” 
Čigonai vėl ploja, šoka, dainuoja, lin

kėdami savo vadui ir baronui laimės ir 
amžinos meilės.

Gražioji Safira dabar jaučiasi be galo 
laiminga, suradusi mylimą vyrą, karžygį 
ir tituluotą baroną — Sandorą Barinka
jų!...

Tik viena vergu iškankinta senutė čip
ra nebesidžiaugė. Pasitraukusi į nuošalią 
vietą, ji gailiai raudojo atidavusi į sveti
mo vyro rankas savo mylimiausiąją duk
rytę Safirą... šluostydama teberiedančias 
ašaras ji, vis vaitoja ir vaitoja: mano bur
tai ir mano pranašystės jau pilnai išsipil
dė. .. Man pasiliko dabar tik be galo skau
dus vienišos senės gyvenimas,... baisiai 
nyki tuštuma ir ta liūdna, liūdna vienu
ma — mano sielvartą ir kančias užbaigs 
tik šaltas kapas...

Bet čigonai, kareiviai, kaimiečiai, mo
terys ir vaikai — visai negirdėjo senutės 
dejavimų ir raudų. Jie toliau sau šoko, gė
rė, uliavojo ir traukė savo galingais balsais 
p ergalės dainas, audringai nuskambėju
sias po visą didžiąją auditoriją, pripildy
tą žmonių, ir vis tebeplojančių ir tebe
šaukiančių “Valio? Valio! Valio!“

Uždanga nusileido ir vėl pakilo. Sce
noje gausiai suneštos gėlės visus pradžiugi
no, o žiūrovai karštai plojo ir solistams, 
ir solistėms, ir chorui, ir baletui, ir diri
gentui, ir scenos dekoratoriams.

(Bus daugiau)
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OFISO VAL.: pirm., antrad.. treėiad.

i.

CHIRURGAS 
HM WEST 71st STREET 

Ofiso telofu HEmlock 4-2123 
Retid. tetef.: Glbson 84195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valNMfos ikambinti telef. HE 4-2123. 
Jai neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6195

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEOAS-PROTEZI5TAS

Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms
(Arch Supports) ir t L

Tėtei.: PRospoct 6-5084

SKAITYK PATS IK PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

Valdas Adamkus pareikalavo Čikagos 
atskaitomybės iš federalinių fondų

CHICAGO. — Valdas Adam-
kus, Jungtinių Valstybių Aplin
kos Apsaugos Įstaigos (EPĄ) 
rajoninio direktoriaus pavaduo
tojas praeitą pirmadienį pareiš
kė kad Chicagos miestas neat
siskaitė iš $2.7 milijonų fede
ralinių subsidijų, duotų oro šva- 
rinimo reikalams.

Į Adamkaus pareiškimą pik
tai reagavo meras Daley, saky
damas, kad federaliniai parei
gūnai tuo būdu siekia sau rekla
mos spaudoje ir kad direkto
riaus Adamkaus pareiškimas 
esąs tik “faktų iškraipymas, ne
tikslus ir neteisingas”.

“Tai yra dar viena federalinio 
atstovo pastanga gauti sau rek
lamą spaudos pirmuosiuose pus-

GRADINSKAS
19 IN. TV 

TIK $119.95
Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—9.

Treč. ir sekm. uždaryta.
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

GUŽAUSKŲ 
GĖLES VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GELtNYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834

PERKRAUSTYMA!

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R.ŠERĖNAS

2047 W. 67 th PI. WAIbrook 5-8063

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės. 

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

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

1

SOPHIE BARČUS
RADIJO 6EIMOS .ALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

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

CHICAGO, ILL. 60629 
k- --------------TSM. ■ —----------------------------

LIETUVOS VARDO KILME
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bei 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuvos 
vardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiūrėjo 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvieno 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečiančias knygas. 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VARDO KILME. Minkšti viršeliai, kaina $2. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:.

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SU Chicago, Ill. 60608

~..................... ........... ' ■
Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 ps). Kairus 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

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

Norintieji Mą knygų įsigyti, prašomi parašyti čeki lYba Moor’ 
Orderį j

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu Ir pasiusti;

im «o. HALSTID rr. CHICAGO. ILL «M0t

» , -----------------------

Valdas Adamkus

lapiuose”... Tai yra kita sensa
cinga istorija, perdaug entuzi
astingo federalinio biurokrato, 
turinčio drąsos kelti įtarimą 
dėl fondų sunaudojimo “pra
keiktai” gerai žinant, jog nėra 
jokio klausimo dėl išlaidų ir 
kas juos (tuos fondus) gavo”, 
piktai teisinosi meras, sakyda
mas, kad jokių taisyklių dėl sąs
kaitybos ir atskaitomybės iš su
teiktų federalinių fondų iki pat 
1972 metų nebuvę. “Jie kalba 
apie 1966 ir 1967 metus. Jokių 
federalinių nurodymų nebuvo, 
nors tokie buvo reikalingi” tei
sinosi meras.

Adamkus gi pareiškė, jog fe
deralinė revizija parodė, kad 
miesto rekorduose nėra atskai
tomybės iš žymios dalies $3.8 
milijonų federalinių subsidijų, 
duotų miestui oro švaros reika
lams nuo 1967 metų iki 1971 me
tų imtinai. Jis pasakė, kad Chi
cagos miestas turi grąžinti $68,- 
116 federalinių pinigų, kurie bu
vo netinkamai išleisti. Atsiskai
tykite iš likusių $2.7 milijonų 
arba grąžinkite juos JAV iždui”, 
pareiškė Adamkus.

Chicagos miestas yra kaltina
mas sunaudojęs oro taršos fon
dus apmokėti miesto darbinin
kams, dirbusiems vandens tar
šos, triukšmo ir atmatų kontro
lei. Meras Daley tvirtina, kad 
ikį p.ąt, 1972. metų nebuvę rei
kalaujama tuos fondus paskirai 
išskirstyti.

Savo boso ginti išėjo Chica
gos Aplinkos Kontrolės depar
tamento komisionierius Wallace 
Poston savo keturių puslapių 
pareiškime tvirtindamas, jog 
tik šių metų gegužės mėnesio 
22 dieną EPĄ rajoninis admi
nistratorius Francis T. Mayo 
pataręs miestui padaryti revi
ziją dvylikos oro teršai kontro
liuoti subsidijų, duotų iki 1971 
metų gruodžio 12 dienos ir pasi
rodę, kad jokie federaliniai fon
dai nebuvo netinkamai išleisti.

“Visos federalinės (oro taršos 
kontrolei) subsidijos yra duoda
mos pagal švaraus Oro Akto tai
sykles, kurios aišlkiai nurodo, 
kad visi fondai turi būti naudo

jami tik oro programoms”, pa
reiškė Adamkus.

“Kiekviena subsidija yra ski
riama su sąlygomis, kuriose la
bai tiksliai nurodyta kam ir kaip 
pinigai turi būti sunaudojami. 
Iš miestų, gavusių pinigų subsi
dijas jau nuo 1968 metų reika
laujama vesti užrašus, kurie pa
dėtų federaliniams auditoriams 
padaryti reviziją”.

Baigdamas Adamkus pareiškė, 
kad Chicagos miesto atskaito
mybė yra “viena iš netinkamiau
sių, knygvedybų, kokią aš ka
da esu matęs”.

Nuo karščio lūžta 
plentų meksfaltas

Kokia dar netobula mūsų ci
vilizacija. Užėjo keletas dienų 
su temperatūra pora laipsnių 
aukščiau 90 laipsnių, kai pra
dėjo sproginėti ir subyrėti 
plentų bei greitkelių grindinys.

Sekmadienį temperatūrai 
pasiekus 94 laipsnių ir pirma
dienį net 95 laipsnius įvyko 
daug trafiko susikimšimų ypa
tingai Eisenhower, East - West 
Tollway, Tri-State Tollway, 
Lake Shore Drive , Fullerton 
ir Belmont avenues ir kt susi
siekimo arterijose. Plentų tai
symo komandos skubiai grie
bėsi taisymo darbų, ir jų lai
mė, kad antradienis išaušo 
žymiai vėsesnis, tad daugiau 
grindinio įlūžimu nebeįvyko ir 
pataisytosios vietos turės lai 
ko sutvirtėti.

Bijo važiuoti I — 57 plentu
Koks tai išsigimėlis staiga 

pradėjo siausti 1 — 57 kelyje, 
kelių dienų bėgyje nužudyda
mas 3 žmones. Nepaisant la
bai sustiprintos trafiko kont
rolės, ieškojimų ir suėmimų, 
tikrojo piktadario dar nepavy
ko pagauti. Policijos yra išleis
tas perspėjimas važiuojant tuo 
teroro apimtuoju 1 — 57 keliu 
laikyti automobilio duris ir 
langus tvirtai uždarytus, be 
būtiniausio reikalo nesustoti 57 
plento pakelėmis, ypač neįsi
leisti į kalbąs su nežinomu ta
me kelyje sąitiktuoju ir jokiu 
būdu neimti pavėžinti nepažįs
tamo žmogaus.

Bučo daržas pilnas cikadų
Chicagos mieste cikadų nėra 

nė vienos, kadangi per gatvių 
cementą jos negali prasigraužti, 
bet užmiestyje žmonės nuo tų 
vabzdžių čirpimo ir visur lin
dimo nebeturi ramybės. Bučo 
darže per Naujienų pikniką bu-

Prakilniam kovotojui už lietuvio ir jo 
Tautos laisvę, profesoriui, publicistui, buv. 
“Varpo” redaktoriui ir kūrybingam ben
dradarbiui

DR. JUOZUI PAJAUJUI
mirus,

Jo žmoną Emiliją, dukteris ir artimuosius 
giliame liūdesyje užjaučiame.

“Varpo” redaktorius, administratorius, 
leidėjai ir bendradarbiai

Metinė Mirties Sukaktis

MARY DANVVSKtS
Gyv. Cicero, Illinois

Mirė 1972 metu birželio mėn. 15 dieną. sulaukusi 72 metų am
žiaus. Gimusi Lietuvoje.

Palaidota Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Paliko nuliūdę: duktė Julia Moroskey, žentas Anthony, sūnus 
Frank Ghesta, marti Gloria, 7 anūkai. 2 proanūki!, 4 seserys — Agne- 
Ribes. Josephine Kuchinskas. Mildred Swanson ir Roselle Rorke nei 
kiti giminės, draugai ir pažįstami. • • . g

Mes Tavęs, Mūsų Brangioji, niekuomet neužmiršime Tu das 
mūs jau nebe&igrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę Meka:

Duktė, sūnus, seserys, giminė*.

Ronald Ziegler, buvę* Baltyjv Rūmu 
spaudo* sekretorius, dabar paaukštin
tas ir jo pareigos praplėstos. Jis va

dinamas prezidentiniu asistentu.

vo gera proga pamatyti ir savo 
nuomonę pasakyti, pamačius tą 
mokslo dar neišaiškintą gamtos 
misteriją, kuomet iš žemės iš
lenda milijonai ir bilijonai dide
lių geltonų vabalų, kurie tik 
spėję į kokį medį įsikibti pradė
jo per savo nugarą persprogti ir 
per plyšį iš to vabalo kitas va
balas išlysti. Tokiu būdu “gi
męs” per keletą valandų užsiau
gina sparnus ir lipa, kabinasi 
medžių stiebais aukštyn — ves
tuvių puotos kelti. Bučo darže 
jų buvo tokia daugybė, kad kai 
kam net į kugelio porciją įrėp- 
liojo. Šiaip, jie yra labai tai- 

iki pu
santro colio ilgumo. Kaikas ty
čia ar netyčia gavęs cikadą nu
ryti, tvirtina, kad “valgyti gali
ma” ir turi skonį kaip žalia bul
vė. Gero apetito! Kito tokio 
“prajovo” nebebus be 1990 
metų.

Verta dar pastebėti, kad cika
dos “gyvena” ne visur. Ameri
kos vidurvakariuose cikadų te
ritorija apima šiaurinę Illino- 
jaus dalį ir pietinio Wisconsin© 
bei rytinę Iowa dalį.

kingi didvabaliai

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI

..— Marquette Parko Laatwip Namy 
Savininkų ergahižactjo* narių' pusme
tinis susirinkimas įvyks š. m. birže
lio mėn. 15 dieną 7:30 vai vak.. pa
rapijos salėje, 6820 So. Washtenaw 
Ave. Bus svarbių pranešimų ir ma
dingu žinių, lliečiančių namų savinin
kus ir visus mūsų kolonijos gyvento
jus. Prašome skaitlingai dalyvauti.

Stasys Patlaba

— Amerikos Lietuviu Piliečiu Pa
šalpos klubo pusmetinis narių susirin
kimas įvyks sekmadieni, birželio 17 d. 
1:00 vai. popiet Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd St. Nariai malonėkite 
atsilankyti, nes yra daug reikalu ap
tarti, o kurie neužsimokėję, malonė
kite užsimokėti savo nario mokestį. 
Po susirinkimo bus vaišės.

Rolė Didžgelvienė, rašt.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Bot visokia drausmė dabar regesi, Jog nėra džiaugsmu, bet nuliū
dimu: bet po to suteiks ramiausi teisybes vai si y ja išmėgintiems.

Ebr. 12:1L

Būdamas po tokia disciplina, žmogus išvysto meilingą pasidavimą, 
rąmiai sakantį: Aš viską gabu, viską pakenčiu per Kristų, kursai mane 
stiprina. Iš palengvo, kada senosios prigimties nevalumai lieka sudeginti, 
ūda aiškiau pasirodo auksas dieviškos prigimties; tokios brangios sielos 
stojasi kasdien brangesnės savo mylimojo Viešpaties akivaizdoje. Taip 
brangūs yra tie žmonės, kad visuose jų varguose jis yra arti jų, juos stip
rindamas ir linksmindamas! Tada patys sunkiausi tyrimai leidžia mūsų 
mintims pailsėti, nes Ryto žvaigždė šviečia šviesiau ir šviesiau.

, Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
'' * ‘ įam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris-

ije’ kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”, ją nemokamai gausite, jei 
ite tokia adresu: F. Žavisi, 3715 W. 66th St., Chicago, Illinois 60629

SV. RASTO TYRINS TOJ Al

taut bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL 
•»/ 2533 W. 71st

TeleL: GRovehill

HOME
Street

6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

MAŽHKAOANS

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODE KINIŠKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Assbciacijos 
-•t -- -

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

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

' i mill ----------------

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. UTUANlCA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HASTED STREET Phone: YArds 7-1911

GARSINKITĖS NAUJI’ENOSE

t — MAUJISNO&, CHICAGO S, M.I___ FRIDAY, JUNE 15, 1973



GIRNAKALIO PASITENKINIMAS
š. m. gegužės 18 d. Vienybės 

6 nr. Girnakalis savo straipsny
je “Iš kairės ir iš dešinės“ ap
gailestavęs, kad buvo puolami: 
Draugas, Laiškai Lietuviams, 
frontininkai, akiratininkai ir ki
ti su pasitenkinimu rašo: “Iš 
kai kurio braižo vieną frontą ga
lėtume pavadinti lyg ir konser
vatoriais, o kita — liberalais. 
Prie pirmųjų priskirtini Alto 
šalininkai, krikdemai, liaudi
ninkai, voldemarininkai, dalis 
tautininkų ir bendrai ligšiolinės 
laisvinimo taktikos žmonės. Gi 
liberalų pusėje matėme fronti
ninkus ir dalį tautininkų, prie 
kurių dėjosi akiratininkai ir net 
ryšių su dabartine Lietuva ieš
kotojai”. Kągi čia daugiau gali 
pridėti — graži kompanija.

Išreiškęs pasitenkinimą lai
mėjus bendruomenės rinkimus 
liberalams, priskirdamas Nau
jienas prie konservatorių ir už
tai Naujienos ar anot Girnaka
lio ir kiti laikraščiai, kurie ne
palaikė laimėjusių rinkimus. “Jei 
jie toliau sumenks, tai jiems taip 
ir reikia”.

Aišku, Įvairūs bendradarbiau- 
tojai su Lietuvos okupantu ar 
su jo pakalikais: Vienybė su Gir
nakalių, Vilnies štabas iš dalies 
frontininkai, o ypač Lietuvos 
okupantai trintų iš džiaugsmo 
rankas ir džiaugtųsi, jei prieš

Didelę daugumą sudarė čikagie- 
čiai ar Chicagos priemiesčių 

ar gyventojai, liet šį kartą į pikni
ką suvažiavo didokas žmonių 

ir iš tolimesnių vie-

juos kovOjahčios Naujienos 
kiti laikraščiai sumenktų.

Juk okupantas tam ir įkūrė skaičius i 
“Kultūriniams ryšiams su už-!,o'ių.
sienyje gyvenančiais lietuviais, Po ištisos savaitės smarkaus 
palaikyti “ministeriją”. O ka- lietaus, visi laukė giedrios die
dą tuos lietuvius suskaldys su- <>os, kad galėtų pasidžiaugti su- 
piūdys ir savo tikslą atsieks, žaliavusia gamta ir žydinčiomis 
pranyks ir ta jų “ministerija”, pievomis.
Jų tikslams siekti jau atsirado Bučo sodas piknikui tinka, 
keletas ir iš mūsų tarpo.

Bendrai Vienybėje kažkas ne
tvarkoje. Štai, kad ir toks pa
vyzdys: 12 puslapyje dedama 
kunigo Juozo Prunskio fotogra
fija ir jis skaitytojams prista
tomas aukštos moralės kunigu. >jų vasaros centr u. 
G 4 puslapyje tas pats kunigas 
Juozas IVunskis laikomas men
kos moralės kunigu, tik mirštan
čių davatkų apgaudinėtoju.

Būtų dar suprantama, kad abu 
apie kunigą Prunskį teiginiai 
būtų tilpę atskiruose numeriuo
se, o dabar nei šis, nei tas.

Jame yra daug medžių, aplin
kui yra plačios pievos ir dido
kas skaičius įvairių krūmų. 
Tam sodui reikia tik truputį ge
resnės priežiūros, tai jis galėtų 
būti visų lietuviškų organizaci-

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

MACHINIST 
Tool room, first shift. Must be able 

to work to close tolerances.
MECHANIC 

Second shift. Light work on high 
speed operation.

. Free hospitalization, vacation. 9 paid 
holidays. Public transportation * 

door.
Call KEN McELROY 

632-1010 
TRIO METAL CAP 

"Kerr Glass Mfg. Division

REAL ESTATE
to REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

TOOL ROOM MACHINIST 
Experienced, all machine tools. Be 
able to, maintain, repair various ma
chines, make own parts, etc. Good 

starting salary. All benefits. 
Overtime. Permanent. 
A. LAKIN AND SONS 

477-2444 
2044 No. DOMINICK

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

PETRAS KĄZANAUSKAS, Prezidentas

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

Puikus Naujienų 
piknikas

Praeitą sekmadienį buvo ne
paprastai puikus Naujienų pik
nikas. Diena pasitaikė graži ir 
šilta, todėl toks didelis naujie- 
niečių skaičius vyko į pikniką.

Prof. Vaclovo Biržiškos

SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ ISTORIJA

Pirmajam* tom* yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusiapiaL 
Abu tomai minkštuos* viršeliuos* parduodami už $4.00, o kietuos* 

viršeliuos* už $6.08.
Abi knygas gausit*, Į*i pinigus pasiųsite tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimai.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKIENĖ 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Pirmiausia į piknikų atvažia
vo šeimininkė Rožė Didžgal
vienė su Della Čiuprinskienė. 
Jos yra pagrindinės Naujienų 
šeimininkės. Į pikniką jos atva
žiuoja su pagamintu maistu. 
Abi yra senos naujienietės, ne 
vieną prakaito lašą yra išlieju
sius prie Įvairių darbų.

Čiuprinskienę jau spaudžia 
didokas metų skailčius. o Didž- 
galvienę jau antras metas kan
kina ligos. Didžiausios bėdos 
ji turi su širdimi, šiaip viskas 
atrodo gerai, bet gydytojas Įsakė 
jokio sunkesnio darbo nedirbti, 
kad širdis ir vėl nepakeltų balso. 

Didžgalvienė, viena geriausių 
lietuviško maisto gamintojų, 
ne vieną kartą yra gaminusi 
maistą naujieniečiams. Ji moka 
ne tik maistą paruošti, bet ir 
supirkti. Jos negąsdina dideli 
šalčiai, neatbaido ir karščiai. j 

Čiuprinskienė taip pat yra ge
ra virėja. Jos specialybė yra 
lietuviškos pončkos. Ji moka 
taip gerai jas užraugti, išmaišyti 
ir išvirti, kad piknikautojains 
skanu jas valgyti. Niekad ji 
ponėkų tiek nepagamino, kiek 
praeitą sekmadienį. Bet jos vi
sos išėjo. Jeigu būtų pagami
nusi dar tiek tai, ko gero, ir tos 
būtų išėjusios. Žmones, ypač 
jaunimas, prašė ponėkų, bet jų _ Praeitą trečiadienį čikagie- 

‘čiains gana plačiai pažįstamas 
Antanas Stakėnas pietų Chica
goje žuvo automobilio nelai
mėje. Susidūrė trys automobi
liai. sužeidė daug žmonių ir mir
tinai užmušė kelių lietuviškų 
organizacijų narį Antaną Sta- 
kėna.

HELP WANTED — FBMALE 
Darbininkių Reikia

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANT1NAS

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
garsį visų lietuvių protuose bei širdyse pačioje vajaus pradžioje

Antrajame vajaus laikotarpyje norime ir prašome atkreipti dėmėsi 
ne tik i reikiamą paramą aukomis, bet ir kiekvienam laikraščiui brangiau
sią dovana — naują prenumeratorių, kad nuolat didėjant ju skaičiui būtu 
ilgam užtikrinta egzistencija nekeliant kainos. Naujienos savo tikslia in
formacija ir laikysena, remdamos visas lietuviu demokratines institucijas 
ir bendruosius bei visiems naudingus darbus, užsitarnavo visų lietuvių 
dėmesio ir naramos. Reikia, kad tas dėmesvs ir parama taptų konkreti 
Todėl kviečiame visus skaitytojus imtis iniciatyvos platinti Naujienas 
besistengiant surasti bent po vieną naują skaitytoją. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakvti Naujienas. Jos yra visiems įdomios, naudingos rei
kalingos, ir net būtinos.

Chicago!*, oriemtMČiuoee ir Kanadoje Nau|tena* metam* — $22 00, 
putei metu — $12.00, trims mėnesiams — $7.80, vienam mėnesiui __ $3.00
Kitose JAV vietose metams — $20.00, putei metu — $11.00, vienam mėne
siui — $3.00. Užsieni*©** — $23.00 metam*.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

jau nebuvo.
Vėliau atsirado J. Zagajaus- 

kienė ir daugiau energingų pa
dėjėjų virtuvėje, bet šios dvi 
veteranės buvo pirmosios. Joms 
teko sunkiai dirbti.

— Naujienos yra mūsų laik
raštis, — tarė čiuprinskienė. — 
Aš jį skaitau nuo pirmo nume
rio. Kartais pasižiūriu ir Į ki
tus laikraščius, bet Naujienos 
duoda tiksliausias žinias. Jose 
rasi ir tokių žinių, kurių kiti 
laikraščiai negali arba nenori 
dėti. Žmogus, kuris nežino, kas 
darosi pasaulyje ir lietuvių tar
pe, mažai kam tinka. Kiekvie- 

i nas lietuvis turi viską žinoti, 
kad galėtų lietuvių reikalus gin
ti, kad savo tautai būtų nau
dingas ... Jeigu jis savo reika
lų nepažįsta ir savo teisių nemo
ka ginti, tai naudos iš jo niekam 
nėra ... Toks mūsų tautietis ir 
pats sau nenaudingas. — baigė 
Čiuprinskienė.

Taip galvojančios lietuvės mo
terys yra geros naujienietės. 
Jos buvo ir tebėra dienraščio 
pagrindas. Jos suprato ir gynė

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED ST. 

CHICAGO, IL 60608

Siunčiu_________  dol.
Prašau siųsti Naujienas per mane uisisakiusiam naujam skaitytojui.
Užsakau Naujienas savo ........ .................. ............. ............ kaip dovaną
_____________proga. 
Sumoku savo prenumeratą mėnesiu anksčiau, kad jums nereikėtu 
siųsti raginimo. 
Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę, kad su jomis su 
susipažintų.

PAVARDĖ

□ 
□

□
□

IR VARDAS

ADRESAS

PAVARDĖ IR VARDAS

Nauja* Los Angele* miesto meras 
Thoma* Bradley kalbasi tu korespon
dentais. Ji* pareiškė, kad jo įtrinki
mas meru yra piliečiy pasisakymas 

prieš rasizme.

ADRESAS

Parašęs

JOANNE VDA 
MITCHELL - MI3CEVIČIUS

Joanne Vida, duktė Irenos Lietkevi- 
čiūtės ir Kazio Mitchel, dalyvaus šių 
metu Gintaro baliuje, kurį ruošia Chi->
cagos Lietuvip Moterų klubas, Olym- REIKALINGA PATIKIMA MOTERIS 
p>a Fields Country Club patalpose. 40 ar mažiau metų amžiaus Bendra 
Joanne yra antroii debiutante Mitchell ( k___
Šeimoje. Jos sesuo Irena debiutavo no mokyklos amfiaus“ Gyventi ^atski- 
1968 mėty Gintaro taliuie. Joanne • - - - -
lankė Marijos Aukštesnę mokyklą. 
Jai geriausiai patiko matematika ir 
menas, į kuriuos ji kreipė daugiau
sia dėmesio. Mokykloje ji buvo gera 
mokinė, buvo garbės mokinio sąraše, 
gavo Illinois valstijos stipendiją ir pri
klausė moksleiviu Rūros rateliui. Pa
nelė Joanne Vida kalba lietuviškai, 
priklauso prie lietuviu jūros skaučių 
ir dirba Jūros Skauto redakcijoje, 
iliustruodama jo puslapius. Ji yra 
pasiryžusi tęsti studijas Illinois uni
versitete, Chicago Circle campus kla
sėse, kur rengiasi studijuoti mate

matiką.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRAI

namų ruoša ir priežiūra 2 vaikų, vie-

ram kambaryje su vonia Skokie apy
linkėje. Laisvi savaitgaliai. Ge
riausia alga ir namai tinkamam asme
niui. Reikalingos rekomendacijos ir 
susikalbėti angliškai. Tel. 674-7161 

po 5 vai. vak. ir savaitgaliais.

J. BACEVICIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

PRrospect 8-22336455 So. Kedzie Avė.

SEAMSTRESS
For alterations on uniforms.

Very good pay.

922-0334

NORITE PIRKTI 
AR PARDUOTI NAMĄ? 

SUSISIEKITE SU 
CONNIE DAGYS 

FIRESIDE REALTY — 
Tel. 585-2064 

Čia būsite užtikrintai sąžiningai 
aptarnauti.

lietuvių reikalus ilgus metus, 
jos tebegina ir šiandien. Jos 
skaito ir kitokią spaudą, bet jos 
moka atskirti pelus nuo grūdų. 
Tokių moterų yra ir daugiau 
Chicagoje. Jų, žinoma, galėtų 
būti ir daugiau, bet galvojan
čių ir ryžtingų moterų yra ne 
tiek daug. Kaip čiuprinskienė, 
taip ir Didžgalvienė turi didoką 
skaičių draugių.

(Bus daugiau)
Reporteris

RELIABLE WOMAN WANTED
3 or 5 days per week. General house 
work. Steady in Skokie. Adults. One 9 
year old girl. References salary open. 
Good transportation. Some English 

necessary.
679-8585

MŪRINIS 3 BUTAI
— 2 po 6 ir vienas 4 kambarių. Cen- 
tralinis šildymas. 30 pėdų sklypas.
2 auto garažas. Dideli butai. Mo
dernūs įrengimai. Geriausioj Brigh

ton Parko vietoje
$36,500.

ŠIMAITIS REALTY
2951

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

GRAŽIOJE LIETUVIŲ TAUTINIŲ ka
pinių vietoje su didele nuolaida sku
biai parduodamas dviejų duobių skly
pas. Darbo valandomis kreiptis i 

p. Buczek telefonu 263-2700.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

30% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
dalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

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

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEL. — 254-5554

VISKAS AIŠKU
GRAŽUS 6 KAMBARIŲ MŪRAS 

prie vienuolyno. Naujas gazu šildy
mas. Garažas. $19.900.

PONIŠKAS, didingas 7 kambarių 
įmūrąs. 2 auto mūro garažas. Įreng-

W 63rd ST (prie Sacramento) tas beismantas. 1% vonios. 44' lo- 
Tel 436-7878 1 taS- Mar9uette Parke. $38,000.

: 6 BUTŲ 15 M. MŪRAS. Apie $12,000 
■pajamų. Maži taksai. Į pietus nuo 
Talman banko. Pirkėjui pelningas.

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

PALIKIMO MŪRAS atneša $4 000 
■ nuomos. Naujas gazu šildymas. Mūro

HINSDALE AREA
TIMBER LAKE ESTATES

Custom homes • Ranches Bi-levels.
Colonials.

Built to your specifications or from 
our plans.

• Choice half acre fully improved, _
lots. Homes priced from $61,000 to: garažas. Tik reikia $18 000.

S75.000 including lot. j 2 BUTU MŪRAS Kabinetu virtu-
Call for details or to see our plans, ’vės. Nauias gazu šildvmas. Garažas.

LAMPLIGHTER REALTY
COMPANY

55th & CLARENDON HILLS RD. 
CLARENDON HILLS

323-1721

NORIU PIRKTI

— Vytauto Didžiojo šaulių 
kuopa padeda vargstantiems 
lietuviams už geležinės uždan
gos. Šaulių kuopos moterų va
dovė S. Cecevičienė, talkinin
kaujant kitoms šaulėms, šiais 
metais jau išsiuntė į Suvalkų 
Trikampį 11 siuntinių pagalbos 
reikalingiems lietuviams.

— Amerikos Raudonasis Kry
žius. 43 E. Ohio St., ruošia ne
mokamus saugaus važinėjimo 
laiveliais kursus liepos 5 d. 
7—10 vai. vak Registruotis 
tel. 167-5800. Ext. 262.

— Ukrainiečių Studentų Tau
tinės Tarybos pirm. Ooles Che- 
rin ir narys Oleeh Saciuk daly
vaus A. J. Rudžio Lietuvių Ra
ti’jo Forumo specialioje progra
moje šį šeštadieni, 8 vai. vak. 
WXRT 92.3 FM stotį, minint

organizacija efektyviom prie
monėm daro pastangas atkreip
ti pasaulio dėmėsi į dabartinį 

!Ukrainiečių tautos genocidą bei 
persekiojimus ir siekia laisvės 
komunistų kalėjimuose esan
tiems žmonėms ir visai tautai.

— Adelė Hermanaitė. Gage 
(Parko aukšt. mokyklos abitu- 
! rientė. priimta j A nerikos aukšt. 
mokyklų garbės mokinių drau
giją.

— Jurgis Valu, s, Gage Parko 
aukšt. mokyklos ROTC kodetų 
1-sis seržantas ga p pažymėjimą 
už gerą ir sąžiningą tarnybą.

PALANKIOMIS SĄLYGOMIS 
IŠNUOMOJAMAS VASARNAMIS 

UNION PIER. MICH. 
Netoli ežero, jaukus ir patogūs butai 

> šeimoms.
Suinteresuoti prašome teirautis: 

“VILA SAULĖ” 
Telef. 469-3909

— Marija Traškaitė iš Mar
quette Parko apylinkės baigė 
Chicago Columbia kolegiją.

♦ “Gintaro” vasarvietėje ant 
Michigan© ežero kranto. Uni__
Pier, Mich., vasaros sezonas 
prasideda nuo birželio 16 d., 
šeštadienį su Inžinierių ir Archi
tektų organizacijos išvyka ir 
nuo sekmadienio, birželio 17 d. 
su Lietuvos šaulių Sąjungos 
stovykla.

Dėl vasarojimo ir informaci
jos prašome skambinti: Cod. 
(616) 469-3298. (Pr).

beisfriantu. Turi būti į nibtu vakarus 
nuo'Marquette Parko arba dar toliau 
i vakarus ir toliau i pietus nuo 66-tos 
gatvės. Kas turite, prašau pašaukti.

Tel. BE 4-3202

j 2 BTTTU MŪRAS 
i _
Geroj vietoj. $18.000.

MODERNUS 15 M. MŪRAS. Cen- 
tralinis oro vėsinimas. Įrengtas beis
mantas. 1% vonios. Garažas. —

’$24.000.
2 BUTU PUIKUS MŪRAS. Arti 

mūsų ofiso. Gazu šildymas. Daug 
priedų. 930,000.

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

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

GRAŽIOJE 65-TOS IR CAMPBELL 
apylinkėje parduodamas 6 kambarių 
bungalow, įrengtas rūsys. 2 mašinų 
garažas. Skambinti po 5 vai. vak. 

Telef. RE 7-6064.

NETOLI 65-TOS IR MOZART 
išvykstantis savininkas parduoda 1% 
aukšto namą su 5 ir 4 kambariu bu
tais, arti parko ir mokyklų. Naujas 

I gazo pečius ir naujas stogas, pilnas 
nion beismantas. viskas labai gerame sto

vyje. Tinkamas 2 giminingom šeimom. 
Tel. 925-3118

♦ Balfo gegužinėje - piknike, 
kuris įvyks birželio mėn. 17 d. 
(sekmadienį), 12 vai. Bucho so
dyboje, didįjį barą aptarnaus 
Marquette Parko 5 skyriaus 
žmonės. Visus baro reikalus 
tvarkys Kostas Repšys. Visuo
menė kviečiama gausiai daly
vauti. (Pr).

♦ Chicagos Lietuvių Taryba 
ir Marquette Parko LB Apylin
kės Valdyba birželio mėn. 15 d. 
7 vai. vak.. Jaunimo Centre, 
rengia birželio baisiųjų įvykių 
— didžiųjų trėmimų minėjimų. 
Pagrindiniu kalbėtoju pakvies
tas, Tarybos vykd. sekretorius 
p. Alvydas Jonikas. Programą 
prie paminklo ir salėje išpildys

Josefina b risčiūnienė iš Pedagoginio Lit. Instituto stu
dentai, Aukšt. Lit. mokyklos

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
nerstatau 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. 00600. TeL: VI 74447

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $104 metams automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-8775

M. A. š I M K U S
Real Estete, Notery Public

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

kitoki blankai.

HOMC INSURANCE

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovine* 

visoms progom*.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660
■ i 1 /

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

įrengiu Ir taisau kambarius, vonias, 
virtuves. Atlieku cemento darbus: 

šaligatvius, laiptus ir t. t. 
ZIGMAS

Te!.: 778-0838 ar 651-9625

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava. 
Chicago, IIL 60632. T*l. YA 7-5980

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI IR MANGENYB8S 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STRUT 

Tek Republic 7-1941

CALIFORNIA SUPHt KRVICE
Taigom! auto motorai, stabdžiai, 

tune-up* ir ♦. t.
4824 So CALIFORNIA AVI.

CHICAGO, ILL. TIL. VI 7-931

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

nos nebrangios.
351844 W. 63 rd Stre*t, Chicago, III.

TEL. — 776-5888
Aniceta* Gerbečlauetras, sav.

♦ Jurgis Gliaudą romane 
“SUNKIAUSIU KELIU“ įdomiai 
dėsto Mykolo Sleževičiaus ir ki
tų darbus bei mintis nepriklau-

Beverly Shores. Ind., lankėsi
Naujienose ir įteikė vajui 20 dol. mokiniai ir Jaunimo Centro 
auką. Karlu su ja buvo jos dūk- choras, vad. Fausto Strolios. 
raitė Monika Ausi in, kuri neati
trūksta nuo lietuvių tautos ka- Marquette Parko parapijos sa- somą Lietuvą bekuriant. Dar 
mieno ir birželio 24 d. dalyvaus įėję ruošiama genocido paroda, galima gauti visose lietuviškų 
debiutančių Gintaro baliuje Lietuviškoji visuomenė k vie- knygų parduotuvėse. Kaina 5 
Olympia Country klube. Vajaus čftsma minėjime ir parodoj kuo dol. Leidėjo adresas: J. Urbelis, 
komisija už auką nuoširdžiai skaitlingiausiai dalyvauti, 
dėkoja. | (Pr).

Be to, birželio 16 18 d. d.

•NAUJIENOS’ KIEKVIENO

1649 No. Broadway, Melrose
Park, Ill. 60160. (Pr). •

LIETUVIO
DRAUGAS IR BIČIULIS




