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PASIBAIGĖ ILGOS DERYBOS SU BREŽNEVU
IŠ SKAUDŽIOS PRAEIT IX I ATEITĮ

Balfo vadovybės spaudos konferencija
ČIKAGA. — šeštadienį Balfo centro valdyba sukvietė pirmi

ninkės M. Rudienės namuose spaudos konferenciją, kuriai papa
sakojo apie New Yorko skyriaus iškeltos bylos eigą ir rezultatus. 
Ta pačia proga laikraštininkai dalyvavo Lithuanian Forum radijo 
programoje ir klausinėjo M. Rudienę apie Balfo darbą ir pasibai
gusios bylos įtaką tam darbui.

M. Rudienė paaiškino, kad by
la pasibaigė abipusiu kompromi
su, kurio pagrindinis reikalavi
mas — naujo Balfo seimo šauki
mas. New Yorko skyrius rei
kalavo, kad Balfo namas Brook- 
ne kol kas nebūtų parduotas. Su 
tuo naujoji centro valdyba suti
ko. Teisėjas uždraudė skundė
jams kelti naujas bylas prieš 
naująją centro valdybą.

New Yorko Aukščiausias Tei
smas per teisėją J. Courtney Mc- 
Groarty nusprendė, kad byla 
prieš Balfą buvo iškelta tik tri
jų asmenų, kurie kalbėjo New 
Yorko skyriaus vardu, nors sky
rius neturėjo susirinkimo ir ne
nutarė bylos kelti. Skundėjai 
padarė daug klaidų. Jie kėlė sei
mo nelegalumo klausimą, tačiau 
patys seime nebuvo dalyvavę, 
keliuose teismų posėdžiuose 
skundėjai irgi nedalyvavo, veik
dami tik per advokatus.

Spaudos konferencijoje dar 
kalbėjo Balfo centro valdybos 
nariai: kun. A. Trakis, J. Ja
saitis, A. Dzirvonas, D. Bpbe- 
lįenė, A. Daukus, V, Bilaišytė ir 
K. Čepaitis. Buvo pareikšta vil
tis, kad Balfo darbas ateityje 
eis sklandžiai, kad puvusios by
los bus tik skaudus prisimini
mas. Kai kurie laikraštininkai 
kėlė klausimą, kaip bus nubaus
ti Balfo veiklos trukdytojai. Bu
vo siūloma traukti skundikus į 
LB garbės teismą.

Paskutiniame New Yorko 
Aukščiausiojo Teismo žodyje 
Hon. McGroarty pareiškė: “Aš 
turiu pasakyti, kad aš esu labai 
patenkintas, kad jūs visi esa
te suinteresuoti labai garbingu 
darbu. Jūs turėtumėte paskirti 
visą savo alergiją tam darbui 
tęsti, o ne kovoti tarpusavyje”. 
Iš Balfo valdybos pasisakymų 
atrodo, kad organizacijos veik
la ir žengia pirmyn labdarybės 
ir šalpos keliu, plačiai lietuvių 
visuomenei remiant ir prita
riant.

Leido astronautams 
lankyti prezidentą
HOUSTONAS. — Erdvės ad

ministracija padarė astronau
tams, grįžusiems iš Skylab erd
vės stoties, išimtį ir leido jiems 
sekmadienį vykti į San Clemente 
pas prezidentą Nixona ir jo sve 
čią Brežnevą. Astronautams gy
dytojai patarė tik vengti kai ku
rių . valgių ir gėrimų bei įsakė 
nešioti ant burnos kaukes, kad 
kokios bakterijos nepatektų į kū
ną.

Visi trys astronautai puikiai 
jaučiasi po 12 vai. miego ir ge
rų pietų. Pats silpniausias iš 
trijų buvo gydytojas Kerwin. 
Jam, sugrįžus į žemę, sukosi gal
va, jis svaigo ir vėmė. Jam il
giau truko prisitaikyti prie že
mės sąlygų negu kitiems dviems 
astronautams.

Houstono erdvės centras pra
dėjo ruoštis sekančiai astronau
tų kelionei į erdvės stotį. Trys 
astronautai Alan Bean, Owen 
Garriott ir Jack Lousma išbus 
stotyje 56 dienas.

IS VISO PASAULIO
ČIKAGA. — Aplinkos Apsau

gos Agentūra įsakė Gary bend
rovėms iki 1975 metų sumažinti 
suodžių ir dulkių, išeinančių iš 
plieno fabrikų, kiekį net 85%. 
Apskaičiuota, kad per metus Ga
ry plieno įmonės paleidžia į orą 
71,000 tonų dulkių ir nešvaru
mų. Iki nurodyto laiko tų dul
kių galės būti tik apie 6000 tonų.

RANGUNAS. — Burmoje ap-, 
sivertė keltuvas ir paskendo 50 
žmonių.

ROMA. — Popiežius Paulius 
šeštadienį atidarė pirmą Vatika
ne modernaus meno muziejų, ku
riame yra apie 700 tapybos ir 
skulptūros darbų, jų tarpe apie 
30 iš Amerikos. Popiežiaus 10 
metų sostan įžengimo sukakties 
proga įvyko koncertas, kuriame 
dirigavo Amerikos žydas Leo
nard Bernstein.

SAN DIEGO. — Jūrų laivy
nas perleidžia tris naikintuvus 
ir vieną povandeninį laivą Grai
kijos, Italijos ir Brazilijos laivy
nams. .

SOESTAS. — Vakarų Vokie
tijoje nusileido sklandytuvas, ku
riuo iš rytų pabėgo žinomas 
sklandymo čempionas Udo Elke.

ROMA. — Italų policija suėmė 
Frank Coppolla, buvusį garsų 
Amerikos gangsterį, veikusį 
Kansas City. Jis kaltinamas 
planavimu nušauti aukštą poli
cijos valdininką, kuris vedė kvo
tą apie Mafijos veiklą Italijoje.

PRAGA. — Čekoslovakijos 
geologai surado turtingus vario 
klodus Mongolijoje.

LUSAKA. — Zambijos vy
riausybė pasiūlė užmokėti kom
pensaciją dviejų turistų gimi
nėm. Turistai buvo nušauti 
Zambijos kareivių prie Rodezi- 
jos-Zambijos sienos gegužės 15 
d. Prezidentas Kaunda pridėjo 
ir savo užuojautos pareiškimą, 
kaltindamas dėl turistų mirties 
įtempimus prie Rodezijos sie
nos.

TOKIJO. — Japonijoje dau
giau žmonių rūko, rūkalams per
nai išleista 3.7 bil. dol. *

ATĖNAI. — Graikijos vyriau
sybė nutraukė pensijos mokėji
mą Paryžiuje gyvenančiam bu
vusiam premjerui Constantine 
Caramanlis. Valdžia sako, kad 
pensiją mokės tik tiems, kurie 
gyvena Graikijoje. Premjeras 
bijo sugrįžti, nes jis ne kartą 
piktai kritikavo graikų dabar
tinę valdžią.

Protestas Detroite
DETROITAS. — S. šimoliū- 

nas iš Detroito praneša, kad šeš
tadienio Pavergtų Tautų demon
stracijoje prie Federalinio pasta
to dalyvavo apie 250 žmonių, ta
čiau susidomėjimas spaudoje bu
vo didelis. Sunday News aprašė 
demonstraciją ir pabrėžė, kad 
ji yra protestas prieš Brežnevo 
vizitą Amerikoje.

Demonstraciją parodė televi
zijos stotys, ypatingai daug lai
ko skyrė 7 kanalas — ABC, tu
rėjęs ir pasikalbėjimą su vienu 
iš protesto rengėjų Federac.

Kiniįos vaikai, nufotografuoti Vakarų korespondentų. Kairėje vaikai žaidžia futbolu, dešinėje vaiky darželio auk
lėtiniai eina dirbti į savo darių.

Mažai tegauna 
karią savanorių

WASHINGTONAS. — Gyny
bos departamentas pripažino, 
kad savanorių kariuomenė Ame
rikoje neturi pakankamai sava
norių, nežiūrint įvairių pageri
nimų, algų padidinimo ir net 
įstojimo premijų. Gegužės mė- 
.nesį apie 900 jaunų vyrų trūko 
visose, tarnybose.

Kai kurie amiijos vadai jau 
kalba apie reikalą atgaivinti pri
valomą tarnybą. Kitaip teks ar
ba mažinti armijos dalinius arba 
nustatyti žemesnius reikalavi
mus įstojantiems kareiviams.

♦Armijon per gegužės mėn. įs
tojo 5,147 jauni vyrai, kada bu
vo planuota gauti 8,000 vyrų, 
Jūros laivynas gavo 4,100 sava
norių, apie 400 mažiau, negu pla
nuota. Aviacija priėmė 6,359 sa
vanorius, 330 daugiau negu pla
nuota. Marinų korpusas irgi ga
vo daugiau negu reikėjo — 3,300 
vyrų, nors tikėjosi tik 3,200.

Prekių skelbimai 
negali apgaudinėti
WASHINGTONAS. — Fede

ralinė Prekybos komisija pa
staruoju metu pradėjo kibti prie 
biznio įmonių garsinimų, kuriuo
se pasitaiko nepagrįstų pasigy
rimų, siūlant žmonėms savo ga
minius. Amstar korporacija su
tiko apmokėti skelbimus, kuriuo
se bus prieštaraujama anksty- 
vesniems garsinimams, kuriuose 
buvo perdėtai išgirtas Domino 
cukrus.

Tie garsinimai sakydavo, kad 
cukrus yra “jėgos, energijos ir 
patvarumo šaltinis”. Kada pre
kybos komisija pareikalavo įro
dyti, kad cukrus tikrai taip vei
kia, kai reklamuojama, įmonė 
prisipažino, kad tokie įrodymai 
neįmanomi. Reklamos sakydavo, 
kad atletai geriau pasirodo, nes 
jie valgo Domino cukrų.

Dabar Amster turės skelbti, 
kad cukrus niekad savaime ener
gijos ar jėgos žmogui nepriduo
da, reikia balsuotos mitybos, 
miego ir gimnastikos.

Federalinė komisija pareikala
vo, kad ir kosmetikos kompani
jos, gaminančios plaukų muilą 
įrodytų, kaip tie muilai iš
naikina pleiskanas plaukuose. 
Head and Shoulders gamintojai 
Proctor and Gamble žada ginti

Reikalauja laisvės 
Kauno lietuviams
NEW YORKAS. — Sekmadie

nio New’ York Times laidoje yra 
didelis atsišaukimas, reikalau
jąs amnestijos Sovietų Sąjungo
je kalinamiems disidentams. Ke
lios atsišaukimo dalys pasirašy
tos ukrainiečių, lietuvių ir žino
mų Amerikos disidentų, val
džios kritikų, Jcurie išeina už 
žmogaus laisvę Kremliaus prie
spaudoje.

Lietuviams skirtoje atsišau
kimo dalyje pasirašiusieji vadi
nami kaliniais už nacionalinės 
ir demokratinės Lietuvos gyni
mą. Jie visi nuteisti spalio 3 d., 
1972 metais nuo 18 mėn. iki 10 
metų kalėjimo. Atsišaukime 
yra šios pavardės: R. Pužą, K. 
Grinkevičius, A. Kačinskas, D. 
Kaladė, J. Macikauskis, J. Pra
puolenis, R. Truškauskas, V. Ur
bonavičius ir D. Zmuida. Jie nu
bausti už gegužės mėn. demon
stracijas Kaune.

Sava raketa 
numušė lėktuvą

WASHINGTONAS. — Gyny
bos departamentas pranešė apie 
įdomią nelaimę, kurioje buvo 
sunaikintas F-14 “Tomcat” lėk
tuvas, kurio lakūnai suspėjo iš
šokti su parašiutais. Lėktuvas 
bandė naujas “Sparrow” rake
tas, kurios yra prikabintos lėk- 
tuvos apačioje. Raketos naudo
jamos prieš kitus lėktuvus (iš 
oro į orą). .

Bandymo metu viena iš trijų 
lėktuvo raketų buvo iššauta, ta
čiau ji nenusileido, prieš užsi
degdama, į reikiamą aukštį, bet 
užsidegusi, pasivijo tą patį lėk
tuvą, kuris ją iššovė ir jį smar
kiai sužalojo bei padegė. lėktu
vas nukrito į Ramųjį vandenyną, 
kur nusileido ir abu lakūnai, lėk
tuvų bandytojai iš Grumman 
bendrovės. Juos iš vandens po 
valandos ištraukė atskridęs he
likopteris.

LONDONAS — Britanijos už
sienio valiutos atsargos gegužės 
mėn. pakilo 621 mil. dol. ir pasie
kė 6,739 bilijonų sumą.

savo garsinimus ir įrodyti, kad 
jie nėra melą ringi, bet tikrai 
veikia, kaip sakoma reklamose.

Studento žodis
Š. m. balandžio 13 d. Washing- 

tono, DC “Catholic Standard” 
vedamuoju įdėjo Lino Sidrio, 
Notre Dame Universiteto Baltų 
Klubo pirmininko, straipsnį, pa
vadintą “World Ignores Perse
cution of Lithuania” (Pasaulis 
Abejingas Lietuvos Persekioji
mams).

Straipsnis pradedamas klausi
mu: ar pakankamai dėmesio 
kreipiama katalikų spaudoje 
Lietuvos katalikų heroiškam 
pasipriešinimui sovietų perse
kiojimams? Toliau pastebi, kad 
žydų pavyzdys rodo, jog pasau
lio spaudos įtaka sovietams yra 
didelė.

Paduodamas statistines žinias 
apie katalikų Bažnyčios ir jos 
institucijų padėtį nepriklauso
moje Lietuvoje, autorius toliau 
dėsto, kad nuo 1941 m. pirmos 
sovietų okupacijos komunistų 
aiškus tikslas buvo sunaikinti _ 
katalikų tikėjimą vienintelėje' no valstijoje meškeriojimo lei- 
sovietų valdomoje katalikų ša-! dimą šeimai galėdavo pirkti tik 
lyje.

Nežiūrint žiauraus persekio
jimo, Lietuvos katalikai yra to-
Ii gražu ne nebyliai. Gerai su-
prasdami rimtą pavojų, Lietu
vos katalikai atsisaką paklus
ti režimui. Vienas tokio pasi
priešinimo pareiškimų yra “Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nika” pasorodymas ir atsiradi
mas laisvajame pasaulyje. (E)

WASHINGTONAS. — Ko
munistinė Kinija pirko Ameri
koje 2.5 mil. tonų kviečių ir 1 
mil. tonų kukurūzų.

Būvy* gynybų* cakraforiu* Malvin
Laird augrįia j vyri»u«yte*» tarnybą, pačiame šiaurės Vietname. Pie- 

<- tl) Virtram„ buv0 bombarduo*

TURI PRASIDĖTI “NAUJA GADYNĖ”
SAN CLEMENTE. — Vakar pasibaigė prezidento Nixono ir 

Brežnevo derybos, iš kurių laukiama labai didelio santykių page
rėjimo. Pasirašyta 11 susitarimų, kurie dr. Kissingerio žodžiais 
“totališkai pakeis pokarinės užsienio politikos planus”. Ką iš tų 
susitarimų Amerika laimėjo, nesimato. Korespondentai klausi
nėjo spaudos sekretorių Zieglerį, kodėl prezidentas neturį derybose 
su Brežnevu savo vertėjo? Virš šešių vai. jis kalbėjosi su Brež
nevu dalyvaujant tik Viktorui Suchodrevui, Brežnevo vertėjui. 
Paprastai, dalyvauja abiejų pusių vertėjai ir parūpina pasikalbė
jimo protokolus raštu. Ziegleris atsakė, kad Nixonas tuoj po 
pasikalbėjimų padiktuoja sekretorei apie ką buvo kalbama ir 
kas buvo pasakyta.

Texas naikina 
jaunus viščiukus

DALLAS. — Prezidentui Ni- 
xonui paskelbus maisto kainų 
užšaldymą, Texas viščiukų au
gintojai nutarė auginti mažiau 
viščiukų, nes labai pabrango le
salas. Ūkininkai naikina tūks
tančius užvaisintų kiaušinių ar 
jaimų viščiukų. Home Foods 
paskelbė, kad jo augintojai su
naikino 200,000 viščiukų, Rite 
Care Poultry sunaikino 15% už
vaisintų .kiaušiniu, Bo Pilgrim 
kompanija sumažino viščiukų 
skaičių 13%.

Augintojai skundžiasi, kad so
jos pupelės pabrango iki 400 dol. 
už toną, kada prieš metus tona 

; kainavo tik 100 dol. Kukurūzų 
kaina padvigubėjo. Viduriniuo
se vakaruose tas pat daroma 
kiatdių ūkiuose, kur paršiukų 
skaičius yra 3% mažesnis, negu 

(buvo pernai. Priežastis — 
saro pabrangimas ir kainų 
šaldymas.

pa-
už-

ge-OTTAWA. — • Kanadoje 
gūžės mėn. bedarbių skaičius nu
krito iš 570,000 iki 493,000. Sta
tistikos įstaiga paskelbė, kad 
kainos vėl pakilo 0.7%. Palygi
nus su pernai gegužės mėn., kai
nos Kanadoje yra 7.3% bran
gesnės.

DANSINGAS. — Moterys lai
mėjo dar vieną kovą už savo ly
gias teises. Anksčiau Michiga- 

vyras. Vienai moteriai pasiskun
dus, dabar leidimai bus išduoda
mi ir moterims.

— Venezuelos L. S. Bendruč
menės neperiodinis leidinys, 
“Venezuelos Lietuvis”, Nr. 5. 
1973. Turiny; Sovietinis geno
cidas, Galindų kelias, Politinės 
veiklos reikšmė Lietuvai, vieti
nės žinios ir kt. Redaktorius: J. 
Kukanauskas. Leidėjo adres- 
sas: Sr. Vladas Venskus, Apar- 
tado 4647, Maracay, Venezuela.

Kambodijai tenka 
nemažai bombų

WASHINGTONAS. — Gyny
bos departamentas paskelbė sa
vo aviacijos veiklos statistiką, 
kurioje matosi ir kiek svaru 
bombų išmetė Amerikos karo 
lėktuvai. Paaiškėjo, kad dabar
tinis Kambodijos bombardavi
mas yra labai intensyvus. Per 
pirmus penkis šių metų mėne
sius Amerika Kambodijoje su
naudojo daugiau bombų, negu 
per praėjusius trejis metus. Vien 
gegužės ir balandžio mėnesiais 
lėktuvai Kambodijoje išmetė 
140,000 tonų bombų.

Iš statistikos matosi, kad Ame
rikos lėktuvai daugiau bombų 
sunaudojo puldami komunistų 
pozicijas Pietų Vietname, negu

Didžiausi naujų ryšių su Mas
kva šalininkai yra Amerikos biz
nieriai. Jų reikšmė buvo pri
pažinta, pasirašant atskirą pro
tokolą, kuriame Brežnevas lei
džia įsteigti bendrą Amerikos 
ir Sovietų Sąjungos organizaciją 
— Prekybos Rūmus. Jis leidžia 
savo įstaigas Maskvoje atidary
ti šioms Amerikos įmonėms: 
Pullman Inc., Occidental Petro
leum Corp., Chase Manhattan 
Bank, General Electric Co., In
ternational Harvester, Caterpil
lar Tractor, Hewlett-Packard 
Co., Engelhart Minerals and 
Chemicals, Bank of America :r 
First National City Bank.

Committee to Unite America, 
New Yorko organizacija, išleido 
studiją, paruoštą žinomų sovie
tų istorijos specialistų dr. Lev 
Dobrinsky ir Eugene Lyons. Jie 
primena praeityje Vakarų biz
nierių duotas sovietams privile
gijas ir lengvatas, kurios Vaka
rams nepasitarnavo. Amerikos 
.bendrovė McKee Corp, pastatė 
pasaulyje didžiausią plieno lie
jyklą Magnitogorske. Pirmas 
sovietų sunkvežimių fabrikas 
Gorkio mieste buvo pastatytas 
Fordų. Beveik visi sovietų Rau
donosios armijos sunkvežimiai, 
apie 300,000, buvo statyti Ame
rikos fabrike. Keturi penktada
liai sovietų karo laivų motorų 
buvo statyti Vakaruose.

Ką už tai gavo vakarų bend
rovės? Nieko, atsako studijos 
autoriai. Plieno ir geležies įmo
nės, kurias sovietai gavo iš Va
karų, gamino ginklus ir siuntė 
juos į Egiptą ir i Indokiniją. So
vietų S-gos laivai išgaudo žuvis 
Amerikos pakraščiuose ir per
nai išsivežė apie 50 G viso žu
vų derliaus. Amerikiečiams žve- 
iams teko tik 25% ir rezultate
žuvies kaina smarkiai pakilo.

Brežnevas meluoja, 
pasakė Heimowitz
ČIKAGA. — čia lankėsi Izrae

lio politikas Yitchak Heimowitz, 
kandidatas į Izraelio parlamen
tą. Jis pareiškė spaudai, kad 
Brežnevo kalbos apie sovietų žy
dų laisvę ir emigraciją yra me
lagystė. Norintiems išvažiuoti 
žydams statomos įvairios kliū
tys ir jie persekiojami valdžios 
įstaigų, pareiškė Heimowitz.

Ta pačia proga jis pareiškė 
apgailestavimą, kad valstybės 
departamentas ir prezidentas Ni
xonas taip trokšta pagerinti san
tykius su sovietais, kad net pa
aukoja Amerikos interesus. Jis 
nurodė, kad paprastai derybose 
dėl prekybos Amerika išsideri, 
kad kitos valstybės kompensuo
tų ameritkiečius už jų turtą, nu
savintą komunistų vyriausybių. 
Iš Sovietų Sąjungos Nixonas to
kių kompensacijų nereikalauja, 
pasakė Heimowitz.

jamas praėjusiame kare du kart 
daugiau negu Vokietija 11-me
Pasauliniame kare. ’4 -



VATIKANO RYTŲ POLITIKA
(Atsakymas J. Draugeliui)

LAISVOJI TRIBŪNA

Ižadėta imti* visų priemonių 
ipartizanaios likviduoti. Jų lik
vidavimui buvo griębtasi žiau
riausių ir apgiįmjingiteiisiij prie- 
monių. Partizanų likvidavimas 
išgelbėjo tautos ištrėmimą**

“atkreipti pasaulio viešosios (Naujienos, 1971. V. 19) 
opinijos dėmesį į Lietuvos li-Į lokia yra lietuvių tau 
kimą”. Vakarai į tai i_____
laikraščių sensacijomis ir nėl 
per nago juodumą nepakeitei 
savo politikos Sovietų Sąjun
gos atžvilgiu. Tai dar kartą 
buvo įrodyta, kad katalikai: 
nieko neužmiršo, bet ir nieko 
neišmoko. -

Suomiai, kurie 1930 - 40 me
tais savo d i vyriška kova prieš 
rusus nustebino pasaulį, po II 
Pas. karo pasirinko prisitaiky
mo, bet ne vergavimo politi
ką, nes tai tėra vienintelis ke
lias, kuris gali juos išgelbėti 
nuo pražūties. Tokį pat kelią, 
išgyvenusi partizaninį ir pilie
tinį karą, pasirinko lietuvių 
tauta okupuotoje Lietuvoje, 
šiame istoriniame tarpsnyje ki
to kebo nėra ir negali būti. Jei 
šiame kelyje pasimaišė kata
likiškas pogrindis, kuris pa
mėgino išbandyti Vatikano 
Rytų politiką Lietuvos erdvė 
je, tai tas kelias veda ne į lais
vę, bet į pražūtį.

J. Bertašius savo pokalbyje 
su Lietuvos “tarybininku” ra
šo: “Kai Lietuvoje siautė par
tizanai ir saugumo organai ne-

(Tęsinys)
Kalantos susideginimas su

kėlė ne religinį, bei tautinį 
protestą, kas be abejonės su
maišė* Vatikano planus. Vati
kanas veda politinę kovą .gry
nai bažnytinėje plotmėje, at
siribodamas nuo bet kurių po
litinių partijų ir veiksnių. Po
piežiaus Pijaus XII laikais, 
Vatikanas vedė pasauliniu mas
tu kovą prieš komunizmą, ku
ri sutapo su lietuvių politinių 
veiksnių kova už Lietuvos iš
laisvinimą.

Jonas XXIIL atsisakydamas 
nuo prieškomunistinės ir prieš*- 
sovietinės kovos, tuo pačiu at
sisuko nuo visų politinių veiks
nių ir partijų, kurios kovą prieš 
komunizmą veda toliau. Ne
galima daleisti, kari J. Drau
gelis, kaip ir visas Draugo re
dakcinis kolektyvas, nesu
prastų susidariusios padėties 
ir neigtų aiškius faktus.

Lietuvos katalikų pogrindis, 
kaip rašo virš minėtas “Tages- 
anzeiger” “yra vadovybėje 
daugiau vyresnio amžiaus žmo 
niy, kurie iki 1950 miškuose 
aktyviai priešinosi sovietiniam 
prievartavimui. Taigi tęsia
ma dešiniojo sparno politika, sistengė jų sunaikinti ir žiau- 
kurie paskelbė partizaninį ka
rą okupacinei raudonajai ar
mijai, tikėdamiesi, kad Vaka
rai atskubės pagalbon su tre
čiuoju pasaulio karu.

Taip ir dabar, Kalantos ug
nimi, prez. Nixon kelionės į 
Maskvą metu, buvo bandoma:

riausiomis priemonėmis, Sta
linas buvo tiek įsiutęs, kad bu
vo apsisprendęs visus lietu
vius ištremti — perkelti. Ta
da J. Paleckis du kartu važiavo 
pas Staliną kalbėtis ir atkalbė
ti nuo tokio žiauraus sprendi
mo. Antrą kartą Stalinas bu-

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte, 
Apie seniu laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus...

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
krykštavimai. Naujienose galima gaup šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems ūei jauaiwar ,

1. N. Butkienė, VELYKŲViKAkOS, psl., telpa.6 pasakos ir DVY
NUKAS, 34 psL su 8 apsakyAHžUs* iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos. spalvotais viršeliais, kainuoja po i dol.

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

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

4. Stasė Vanagaitė • Petersonienė, LAUME DAUME. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvą žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai daiL J. Kiburo iliustruota, 64 
psl., kaina 5 dol

5. Maironis JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psL, $1,90.
8. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. DaiL 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 doL

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Hinstruota dali. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

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

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
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 So. HALSTED 6T., CHICAGO, ILL. 60608

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 bolševiką 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 nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl. $4.00.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo 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 anglu kalbą.

O. NuraittS. MAGHKUOJU KILIMU | VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 381 psl. $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna intprtsto Ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAUKUOSE, 1944-54 m. 49 
psl. $100. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą Skurdi tremtis ji nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pfeperio 77 ANEKDOTUS 
52 psl $1.00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami.
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 60606

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
čeki ar piniginę perlaidą

V. KAROSAS vo įtikintas, kad jam buvo pa-

lt 08 is- 
atsakėjtor'nt‘ įkrovė ir su ja turi skai- 

Jtytis kiekvienas atsakomingas 
{politikas ar veiksnys, neišski
riant J. Draugelio ir viso Drau
go redakcinio kolektyvo. Citra 
patriotų ir religinių fanatikų 
fantazijų sukurti “Lietuvos lais
vinimo“ planai tarnauja lietu
vių tautos naikinimui.

17.000 KATALIKŲ 
PROTESTO REZULTATAI
Pasaulio, tolygiai išeivijos, 

spauda plačiai rašė apie lietu
vių katalikų memorandumą 
su 17.000 parašų, pasiųsta L. 
Brežnevui ir Jungtinių Tautų 
gen. sekr. Kurt Waldheimui. 
Viename amerkoniškame žur
nale' buvo maždaug taip pasi
sakyta: Lietuviai 
padrąsinti žydų 
ėmėsi iniciatyvos

Australijoje, Watsonia miestelyje Anthony Osborne įrengė pienui 
pastatyti dėže kur pienininkas palieka butelius. Dėžė tapo mėgia
miausia katino “Kapitono Hookie" poilsio vieta. Katinas laukia pie

nininko su pilnomis bonkomis.

katalikai, 
pavyzdžio, 
apeliuoti į 

pasaulio opiniją tikslu paveik
ti ir priversti Kremlių suteikti 
tikintiesiems, jei ne pilną lais
vę, tai bent toleranciją. Žydų 
visame pasaulyje priskaitoma 
apie 15 milijonų katalikų virš 
600 milijonų. Vieniems ir ant
riems susidarė tiesiog idealios 
sąlygas savo veiklą išvystyti. 
Prez. Nixon šašo kelione į Pe
kiną užšachavo Maskvą ir pa
statė ją į nepatogią poziciją. So
vietų Sąjungą taipgi ištiko di
džiausias nederlius. Tuo metu 
JAV-se vyko labai svarbūs rin
kimai. žydai, gerai organi
zuota savo veikla privertė JAV 
paspausti Maskvą ir iškovojo
teisę 30.000 žydų išemigruoti į 
Izraelį. Netgi uždėti dideli mo
kesčiai žydų emigrantams už 
išeitą mokslą, tapo panaikinti. 
O, ką pasiekė katalikai? Per 
visą Amerjką ir Kanadą pro
testuojančių ir mitinguojan
čių “dypukų” buvo mažai. 
Buvo rašomi lietuvių veiksnių 
memoraridufnai/vąrstomos mi- 
nisteH] ų durys,'!ji:: apeiiuojaina 
per spaudą ir atsišaukimais į 
plačią amerikiečių visuomenę. 
Iš didelio debesio teiskirto vie
nas kitas vandens lašas, o Lie
tuvoje parašų rinkėjai nuken
tėjo.

Kodėl Chicagoje, New Yor
ke, Los Angeles, Philadelphi- 
joje ir kitur, kur yra susitelkę 
milijonai katalikų, neišėjo 
šimtai tūkstantinėmis minio
mis į protesto mitingus ir ne
pareikalavo religinės laisvės 
Lietuvos katalikams? JAV ėjo 
karšta rinkiminė kampanija ir 
buvo geriausia proga statyti 
savo reikalavimus visiems kan
didatams nuo prezidento iki 
vietos savivaldybės pareigūno. 
Kodėl nepareikalauta nepar
duoti Sovietams nė vienos to
nos kviečių, kol nebus atsta
tyta katalikams religinė lais-

JAU SUSIDARĖ IR KAVOS PAVOJAUS
GRĖSMĖ SVEIKATAI

“Naujienų“ Nr. 139 (birž. 13) 
trumpame straipsnyje“Jau ka
vos eilė” buvo pabrėžta: “Paga
liau atėjo eilė kavai; grupė Bos- 
toniškių medikų tyrinėtojų įta
rė -kavą ir pradėjo nuodugnius 
tyrinėjimus”. Ir tie medikai esą 
pasakę, kad dukart daugiau šer
dinių susirgimų yra tarpe tokių, 
kurie per dieną išgeria po 5 ar 
daugiau puodukų kavos; ir me
dikai pataria apsiriboti kavos 
puodukų skaičiumi, jokiu būdu 
ne daugiau kaip iki penkių per- 
dieną, o geriau dar mažiau.

Bostoniškiai medikai taip sa-

vė? Tačiau, ne tik Amerikos, 
.Kanados, bet ir Vak. Europos 
ir Pietų Amerikos katalikiškas 
pasaulis nė nekrustelėjo.

Atsakymas yra labai nesu
dėtingas. R. K. Bažnyčia yra 
tvarkoma autokratiniais pa
grindais. panašiai kaip kariuo- 

Įnienė. Kol nėra įsakymo iš 
vyriausios būstinės, patvirtin
to karo vado, tol visa kariuo- 
iinenė. nuo generolo iki eilinio 
kareivio, nieko neveikia. Jo- 

Įnas XXIII nustatė, o Vatikano 
II susirinkimas patvirtino, kad 

i komunistiniame fronte reikia 
įvesti dialogą ir koegzistenciją. 
’Jei šios Vatikano politikos dar 
{iki šiol "nesupranta J. Drauge
lis ir visa marijonų brolija, tai 
dar galima būtų atleisti, bet 
ne politiniam profesionalui.

Politiniai veiksniai jau se
nai turėjo pranešti lietuvių tau
pai apie pasikeitusią Vatikano 
'politiką. Tuo būtų buvę iš
rengta eilė bereikalingų aukų 
ir nusivylimų.

Į Iš kitos pusės, Maskvos ir 
Vilniaus komunistiniai veiks-

kydami vis dėlto nenurodė, ko
kio dydžio (talpumo) tie. puodu
kai turi būtį ir- -£okis- kiekis kį-' 
vos į tuos uod ūkias; turi būti įde
damas. Juk visokio dydžio tie 
puodukai būna. Kąi kurie žmo
nės labai mažai įdeda kavos į sa
vo vartojamus puodukus, o kiti 
supila didelį kiękį kavos. Žino
ma, kas perdau-g^tai negerai, vi
sada reikia prisilaikyti saikin
gumo.

Męn pačiam tokia proga bu
vo vieno asmens pasakyta, kad 
aš tos kavos išgeria dar daugiau, 
būtent net šešis puodukus, nes 
aš buvau pasisakęs, jog visada 
per dieną išgeriu šešis puodukus.

Tokių susidarusiu neaiškumų 
proga aš čia trumpai pasakysiu 
apie kavos vartojimo saikingu
mą. Vartojamas kavai puodu
kas yra vidutmip dydžio; jeigu į 
jį pripilama vandens, tad to van
dens svoris turi astuonias unci
jas (pusę svaro). Per dieną var
tojama tris kartus po du puo
duku: per pusryčius, pietus ir 
vakarienę. Į pripiltą, puoduką 
virinto karšto vindens įdedamas 
mažas žiupsnelis kavos. Vienos 
uncijos kavos užtenka dvidešimt 
trims dienoms, išgėrus per tą 
laiką 138 puodukus. Taigi per 
ištisus metus užtenka vieno sva
ro kavos (16 uncijų) vienam as
meniui. Dabar — kokiu būdu 
tokia kava būna pasaldinama? 
Cukrus visiškai nevartojamas; 
jo vietoj — tik medus, du treč
daliai (% uncijos vienam puo
dukui. Taigi kasdien Vartojant 
šešis puodukus kavos vieno sva
ro medaus užtenka keturiems 
dienoms. Į kavos puoduką dar 

niai savo nustebimui pametė, 
kad išeivija tanai nieiįkai re
agavo į Ličiu vos katalikų šauks
mą. Iš to turėjo padaryti išva
dą. kad katalikus galima dar 
geriau paspausti iki visiško jų 
moralinio sužlugdymo, kuriuos 
vėliau bus galima naudoti pro
pagandos tikslams. Tai viena 
pamoka.

(Bus •Įvirtau).

i Pasimetus reikia 
kreiptis į policiją z

i Jeigu kuris automobilistas ar 
keleivis pasimeta Chicagos did-

I miestyje, tai reikia kreiptis į po- 
į liciją pagalbos, kad nurodytų 
I'___________________________
Į ————— ... — -■....■ 1
nuryti. Taip valgant visada su
sidaro tinkamesnis junginys 
virškinimo organuose. Žinoma, 
tokiomis progomis bendrai val
gant turi būti dar sudorojam! 
įvairūs vaisiai ar daržovės. Ten
ka dar pasakyti, kad tokį kiekį 
kavos vartojant nėra reikalo var
toti nei alų, nei vyną, nei deg
tinę, nei coca-cola bei panašius 
gėralus. Taip pat ne labai yra 
reikalingas ir pienas, tik pieno 
produktai yra labai naudingi, 
žinoma, tam tikrais atvejais 
tenka pieną pavartoti, kai kokis 
nors maisto patiekalus, taip sa
kant, užbaltinamas. Pienas ger
ti labai yra naudingas tiems 
žmonėms, kurie dar auga, maž-

I daug ligi 18 metų amžiaus, o su
augusiems žmonėms jis padeda 
augti visokiems riebalams, ypač 
kai prie jo dąr būna suvartojami 
kokie nors pasaldinti skanės
tai. A. Kelmutis 

gerą krypti f kelią. Praeitą, sa
vaitę mieste buvo du atitikimai, 
kurių metu pasimettii|ū buvo 
sunkiai sužeisti. Vienas labai 
sunkiai sužeistas pačiame mies
to centre, pietinėje jo dalyje, o 
antrasis pietų Chicagoje.

Policija pataria kreiptis į ga
zolino stotj arba užeiti į res
toraną ir paklausti, kaip išva
žiuoti ant gero kelio, bet neklaus
ti nepažįstamų žmonių.

Iš Pekin, Illinois, į Chicago bu
vo atvažiavęs 12 vaikų tėvas Cle
ment Campbell Jis pasimetė. 
Jis nutarė, kad geriausia užsuk
ti į Michigan Inn motelį, esantį 
3536 S. Michigan ir paklausti 
kelio. Išeinant iš motelio, į jį 
buvo paleistos kelios kulkos. Po
licija ieško trijų jaunuolių, ku
rie paleido šūvius į Campbell. 
Mašinoje buvo du jo vaikai ir 
seserėčia. Jie matė, kaip jau
nuoliai paleido šūvį ir sunkiai 
sužeidė Campbell.

pridedama mažas kabalėlis ci
trinos (be žievės), maždaug dvy
liktoji dalis citrinos. Taip pa
ruoštos kavos spalva būna ne 
juodos spalvos, bet gelsvos spal
vos.

Tokiu būdu pagamintos kavos 
skystis turi būti pritaikytas prie 
kitų produktų vartojimo. Bū
tent, kada valgomi pusryčiai, 
pietūs ir vakarienė, tad prie bai
giamų kramtyti visokeriopų pie
ninių ar mėsinių produktų pri
imamas į burną gurkšnelis tos 
kavos, kad lengviau būtų viską

i
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ft e-

ns a 
question of

?

A lot of people don’t 
buy U.S. Savings Bonds 
because they think it

to mature. Take another 
look. The old green Bond 
ain’t what it used to be. 
Now Bonds mature in

That’s one reason 
Bonds are so popular 
nowadays. They’re

of tiie surest ways to 
build a nest egg for 
something (or someone)

Maturity at 5 years, 
10 months. If you don’t

want to use that money 
right away, there’s 
a 10-year extension 
privilege. Either way, 
you’ll find that Bonds 
mature at just the right . 
age for you.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, III. 60608
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MOŠŲ RŪPESČIAI IR UŽDAVINIAI

ATSAKOMYBĖ UŽ JAUNUOMENĘ
P. STRAVINSKAS

žndžiai, plėšikai, moterį] prie
vartautojai, vagys ir kiti pana
šūs, tokiais pasidarė tik aug
dami, savo namuose, pas te

ar gyvendami už šeimosi.vus,

Kas atsako už jaunuomenės 
nusikalstamumą ir kitas 

neigiamybes?
Visų pirma už tai atsako tė

vai neauklėją savo vaikų arba 
netinkamai juos išauklėję.

šeima, kaip teisingai yra pa
rašęs buvęs ilgametis FBI Di
rektorius J. Edgar Hoover vie
name savo pranešime (apie 
jaunuomenės nusikalstamumą 
specialiam Senato komitetui iš
aiškinti organizuotiems nusi
kaltimams), yra pirmoji vai
kų auklėjimo mokykla, o tėvai 
yra pirmieji jų mokytojai. Tė
vai pirmieji supažindiną savo 
vaikus su tuo, kad šaliajų esą 
dar ir kiti žmonės, turį savas 
teises,- kurias reikią gerbti; 
kad reikią gerbti kitus asme
nis ir jų nuosavybę; kad su ki
tais reikia būti teisingais, man
dagiais, kad reikią turėti tų 
kitų pasitikėjimą; kad nerei
kią būti egoistais; kad rei
kią rūpintis ne tik savo as
mens reikalais, bet ir bendruo-

įmenės;- kad reikią gerbti ir 
klausyti taip pat Dievo įsaky
mu, Jo teisės.

Tėvai, kurie šiuo savo vaikų 
mokymu, jų auklėjimu nesi
rūpina, esą atsakingi už vėles
nius jų vaikų blogus, net ir nu
sikalstamuosius darbus.

Aitą tiesą galėčiau čia paliu
dyti ir aš pats iš savo teisinės 
praktikos, lygiai kaip tą patį 
galėtų padaryti ir kiti teisinio-’ 
kai, ėję teisėjo pareigas, ypač 
gi advokato.

jei ne 
tiesiog

Colle-

Kur nuveda blogas vaikų 
auklėjimas arba neturėjimas 

gero auklėjimo šeimoje?
Tas nuveda žmonės, 

visuomet, tai dažnai, 
nusikaltimų kaliais.

Žymusis Ambassador
ge (Pasadena, California) ra
dijo ir televizijos kalbėtojas ir 
paskaitininkas Garner Ted 
Armstrong savo knygoje “The 
Plain Truth about Child rea
ring” (1970) teisingai rašo, 
kad žmonės negimsta nusikal
tėliais . Esą, net tokie “tarp
tautiniai gangsteriai”, kaip 
Hitleris, Stalinas ir kiti, gi bu
vę kada nekaltais kūdikėliais.

Iš tikrųjų, net didžiausi kri
minaliniai nusikaltėliai — žmog

giau kaltinamųjų suole sėdintį 
tą ar kitą didįjį nusikaltėlį,' 
dažnai išaiškina, kad jis, tas! 
nusikaltėlis, jaunystėje nėra1 
turėjęs reikiamo auklėjimo, 
kas ir buvo jo didžiojo nusikal
timo pirminė priežastis. Ad
vokatas, pasikalbėjęs kalėji
mo celėje (vienutėje) ar savo 
kabinete su savo klientu, kaip 
sako, “ant keturių akiuų”, jei 
tik patyrinėja jo praeitį, dar 
aiškiau pamato, kad jo klien
to auklėjimo stoka jaunystėje 
padarė jį nusikaltėliu.

štai, kodėl ir šiandien, kada 
jaunuomenės nusikalstamumas 
taip sparčiai didėja, visų akys 
krypsta, pirmiausia, į- tėvus, 
į šeimas, laukiant jų efekty
vios pagalbos kovoje su jau
nuomenės nusikalstamumu.

StovykUvimo mėgėjas Ed Brown iš San Francisco pats pasistatė 
nuotraukoje matomą namelį ant šono sunkvežimio platformos.

Krepšininkų išvykai reikalinga JURGIS JANUŠAITIS

O T A SUSIVIENIJIMAS 
I A A LIETUVIŲ J—-X. AMERIKOJEl&K<

SLA — jau S0 mctyi tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy- 
bėa apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00.

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

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

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

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

SLA —

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

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

i m

INSURED_ SAVE AT

Savings and Loan
2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Peter Kazanauskas, President Phone 847-7747

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

2 YEAR MATURITY
Per Annum

Paid and
Compounded

' QUARTERLY

REGULAR
4) PASSBOOK 

Par Annum ACCOUNT

NOW INSURED TO $20,000.

Dvylika taisyklių

Houston Policijos Departa
mentas, norėdamas atkreipti 
tėvų dėmesį į netinkamą vai
kų auklėjimą, juokų forma pa
rašė ir paskelbė tėvams dvyli
ka “taisyklių”, kaip savo vai
kus “išsiauklėti” nusikaltėliais. 
Štai jos, atpasakotos trumpais 
žodžiais:

1. — Pradėk nuo kūdikystės: 
duok vaikui viską, ko tik jis 
įsigeidžia. Atseit, išsiauklėsi 
tikrą egoistą, manantį, kad 
visas pasaulis turi jam tarnau
ti.

2. — Kai jis tars negražius 
žodžius, tu juokis iš jo. Atseit, 
nepamokyk vaiko gražiai šva
riai kalbėti.

3. — Niekuomet neduok jam 
jokia dvasinio auklėjimo. Lauk 
kol jam sueis 21-ri metai ir 
tuomet leisk jam “pačiam ap
sispręsti”. Atseit, nedieg vai
kui jokių dorinių principų, ne
ugdyk jo asmenybės, kad jis 
gyventų “laisvai”, kaip gyvu
lėlis. 4. — Venk vartoti žodį 
“wrong”, atseit, klaida, netei
singa, kad jis neatskirtų, kas 
yra gera nuo to, kas bloga.

5. — Surink viską, ką jis pa
lieka aplink save — knygas, 
batus, drabužius. Daryk viską 
už jį, kad jis įprastų galvoti, 
jog visi jam turi patarnauti, 
kad jis sudėtų atsakomybę ki
tiems užtai, ką jis bloga daro.

6. — Leisk jam skaityti bet 
kokius spausdinius, kokie jam 
tik patenka į rankas. Žiūrėk, 
kad tavo sidabriniai indai ir gė
rimų stiklai būtų sterelizuoti, 
bet jo mintims leisk papuotau
ti šiukšlyne, pasivaišinti at
matomis.

7. — Tėvai ginčykitės dažnai 
vaikų akyvaizdoje, kad jūsų 
vaikai nebūtų sukrėsti, kai vė
liau bus išardyta jūsų šeima, 
jūs namai.

8. — Duok vaikui išleisti ta
vo pinigų tiek, kiek tik jis nori. 
Niekuomet neleisk jam užsi
dirbti savopinigų. Kam reikia 
jam turėti tai, ką tu turi? At
sieit, teišnaudoja vaikas savo

TALKA IR TALKININKAI
Birželio mėn. 12 d. Sportinin

kų išvykos j Europą lėšoms telk
ti komiteto pirmininko inž. An
tano Rudžio namuose spaudos 
atstovai buvo supažindinti su lė
šų telkimo eiga ir kylančiais sun
kumais.

Daug detalių atidengė išvykos 
vadovas J. Baris, kuriam ir fi
nansiniai reikalai labai rūpi.

Komiteto pirmininkas inž. An
tanas Rudis pažymėjo, kad sten
giamasi reikiamas 18,000 dol. 
lėšas sutelkti. Tam tikslui lie
pos 29 d. Danutės Mažeikienės 
ir Marijos Rudienės pastangomis 
ir joms šeimininkaujant jų na
muose numatoma sukviesti daug 
svečių. Be abejo, manoma, kad 
atsilankiusieji parodys šiltą dė
mesį ir sportininkų išvykai į Eu
ropą ir visokeriopai parems.

Inž. Rudis ir J. Baris šiltu žo
džiu prisiminė visą eilę talkinin
kų. Uoliai dirba Clevėlandas, va
dovaujant Vladui čyvui, sparčiai 
kruta Torontas, vadovaujant 
Pranui Berneckui, uolus talkinin
kas Jonas Urbonas judina De
troitą. Jonas Evans Sr. organi
zuoja Chicagos verslininkų pa
ramą. Albertas Vengris pluša 
su aukų lapų tvarkymu.

Pasigėrėtinai gražų pavyzdį 
parodė Miami Beach gyvenanti,

anksčiau pati buvusi aktyvi 
sportininkė, Juzė Jezbutienė jau 
grąžinusi keletą pilnų, su gra
žiomis aukomis, aukų lapų.

Rugpjūčio mėn. 19 d. krepši
nio ir tinklinio rinktinių atsi
sveikinimas įvjiksta St. Law
rance aukštesniosios mokyklos 
salėje, sužaidžiant paskutines 
rungtynes. Visuomenė kviečia
ma į šias rungtynes taip pat gau
siai atsilankyti.

— Sakote, kad galima laimė
ti kelionę į Europą. O jeigu lai
mėtojas nenorėtų laimėjimu pa
sinaudoti, kaip tada reikalas bū
tų sprendžiamas ? — pasiteirau
jame vadovo.

— Laimingasis, laimėjęs ke
lionę ir nenorįs laimėjimu pasi
naudoti, gauna kelionės sumą 
grynais pinigais, atseit 269 do
lerius — paaiškina J. Baris.

— Grįžtant prie to šaunaus 
banketo. Kas jį ruošia ir kas 
jam vadovaus?

— Kaip minėjome, banketas 
įvyksta rugpiūčio 19 d. Mar
tinique restorano didžioje salė
je, talpinančioje 1000 svečių. 
Banketo pirmininkė Marija Ru-

Nesusitaria dėl 
atlyginimo taupytojoms
Illinois atstovų rūmai nutarė 

paskirti City Savings Assn. 812.5 
milijono dolerių, kad galėtų su
mokėti taupytojams Mensiko nu
neštas santaupas. Visi žinome, 
kad Chicagos šiaurėje buvo len
kų vadovaujama taupymo įstai
ga, kurią vadovybė apvogė ir 
nusinešė žmonių sudėtas santau
pas.

dienė. Talkina — komitetas, — 
paaiškina inž. A. Rudis.

—Mums reikia didesnės tal
kos ir nuoširdžių talkininkų iš 
pavienių asmenų ir įvairių or
ganizacijų. Talkininkai talkin
tų galimai greičiau sutelkti lė
šas išvykai, nes laikas ribotas, 
data išvykimo čia pat. Ir pasku
tinis nuoširdus mūsų prašymas 
•— nenumeskite gautų laimėji
mų knygučių, atsiųskite savo ku
klią auką ir šakneles, ir rugpiū- 
čoi mėn. 19 d. norėtume, kad 
Martinique salėje nebūtų nei 
vienos tuščios kėdės, :— viltin
gai pokalbyje spaudos atstovams 
pareiškė Lėšų telkimo komiteto 
pirmininkas inž. A. Rudis ir Iš
vykos vadovas J. Baris.

Tikėkime, kad jų žodžiai ne
bus tyruose šaukiantis balsas. 
Nuoširdžiai atsiliepkime.

I Tei.®4jas, svarstęs City Sav
ings taupytojų skundą, buvo įsa- 

I kęs Illinois, valstijai sumokėti 
Į $16.8 milijonų dolerių, bet ši su
ma buvo sumažinta. Jeigu City 
Savings būtų turėjusi federali
nės įstaigos apdraudą, tai Illi
nois valstijai būtų tekę mokėti 
tiktai $12.5 milijono. Illinois val
stijos pareigūnai kalti, kad ne
privertė City Savings išsiimti 
apdraudos, bet dalis kaltės pri
klauso ir federalinei valdžiai. Už 
$12.5 milijono paskyrimą pasi
sakė 11 atstovų, o prieš pasisa
kė 26 Illinois seimo atstovai. Jau 
buvo priimtas vienas nutarimas 
sumokėti, bet senatoriai minėtą 
projektą atmetė, Už projektą 
balsavo 77 senatoriai, o prieš pa
sisakė 89. Dabar, nuo 16 mili
jonų perėjus iki 12, gal senato
riai ir pritars, šiomis dienomis 
paaiškės, ar taupytojai gaus 
prarastas sumas.

■Pinigus reikia taupyti įstai
gose, kurios turi reikalingą ap
draudą. Visos lietuviškos tau
pymo bendrovės tokią apdraudą ’ 
turi.

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

Poezija - Ėaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindinti 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 minč*ų 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:

1. J. Augustaityte • VaičiOnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for
mato, 126 psl. Kaina $1.—.

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

5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAITAI. 155 psL $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psL Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLODI • LIODL Lyrikos eilės, 106 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINE SĖJA. Eilėraščiai, 88 psL $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTE. Eiliuoti pasakojimai anie 
’ išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5 00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OP ANYKŠČIAI, Antano Baranau'iko 
“Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.

14. Balys RuHa, UGNIES PARDAVĖJAS. Elės. 05 psL $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, $8.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURE, 5-ji lyrikos knyga. 152 psl. $2.50.
17. Patras Sagotas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė-

Hai. 92 psL, $1.00. .
-18. Petras Sagotas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.0G

19. Eugenlfus Gruodis, AGUONOS PR SMĖLIS. Elės 70 psl.. $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psV $2.50.
21. Alfonsas Tyruotk. METUVINGIAU Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI Mitologijos posmai 

16 psL $1.00.
24. Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 P«L $3.90.

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

1739 So. Halsted St, Chicago, m. 60608

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina 12.00.

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, Ill 60608

tėvus, tesipratina gyventi tik 
kito sąskaita.

9. — Patenkink vaiko visus 
maisto, gėrimo ir patogumų įgei
džius. Žiūrėk, kad būtų paten
kinti visi jo jausminiai norai. 
Atsisakymas gali būti žalingas 
jo sveikatai...

10. — Kai bus ginčas dėl jo 
veiksmų su kaimynais, mokyto
jais ar policija, tai atsistok jo 
pusėje.

11. — Nežiūrėk ką jis daro, o 
kai jis pateks j tikrą bėdą, tai 
teisinkis, kad tu niekad negalė
jai jo sutvarkyti...
, 12. — Būk pasiruošęs vargin

gam gyvenimui ateityje. Tu jį 
tikrai turėsi.

šiose, kaip matote, humoristi- 
nėsee “taisyklėse” pasakyta daug 
karčios tiesos tėvams, negeban
tiems ar nenorintiems tinkamai 
auklėti savo vaikų.

Iš jų matyti, kokias klaidas 
daro šių dienų jaunos Šeimos, 
tėvai savo vaikų auklėjime. Iš 
jų aiškėja ir tėvų atsakomybė 
už savo vaikus, už jų blogus 
darbus ir nusikaltimus.

Apskritai, vyresnioji karta 
(tėvai), kaltindami jaunąją kar
tą (savo vaikus) netinkamu el
gesiu, nedorais, net ir nusikals
tamais 'darbais, neturėtų pa
miršti, savo atsakomybės už tos 
jaunosios kartos reikiamą neiš- 
auklėjimą arba net ir jos blo
gą išauklėjimą.

Sekančiame straipsnyje pa
rašysiu žodi kitą apie mūsų, lie
tuvių, jaunuomenės neigiamy
bes ir dėl atsakomybės už jas. 1

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.

JEI PADĖSITE 8500 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 vaL 
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.Til*

TeL 421-3070
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In Chicago $22.00 per year, $12,00 per 
six month. $7.50 per 3 months. In, 
other USA localities $20.00 per year. Kanadoje: 
$11-00 per six months, $6.00 peri metas* 
three months. Canada $22.00 per year; 
ether countriea $23.00 per year.

15 cents per copy. 15 e. on Saturday

NEVS

SECOND - CLASS

vienam mknarti

pusei n 
vienam $3.00

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metanu, ----------------------- $22.00
pusei metų  $12.00
trims mėnesiams ___________ $7.00
vienam mėnesiui  $3.00

Kitose JAV vietose:
metanu ______________ <20.QQ 
pusei metą  $11.00

metanu _____ 

vienam menesiui

NMjtenog eina kaediaa, ištariant

HL 6060$. Tekt HAymarket 1-6100

Bandys išvengti atominio karo
Iš Washington© ir Kalifornijos ateinančios žinios sa

ko, kad praeitą penktadienį prezidentas Niksonas ir so
vietų komupistų partijos pirmasis sekretorius. Tdgonidaa 
Brežnevas pasirašė dar vieną susitarimą, kuriuo abi 
valstybės pasižada viena kitai negrasinti jėga, kad tie 
grasinimai nenuvestų į atominį karą. Pasitarimus tokiam 
susitarimui vedė prezidento patarėjas Henry Kissinger 
Maskvoje, o darbas buvo baigtas Washingone.

Nutarimas vengti vartoti jėgą taikomas ne tik Jungti
nėms Amerikos valstybėms ir Sovietų Sąjungai, bet ir 
kitoms valstybėms. Karo sluoksniuose turėta žinių, kad 
Sovietų Sąjunga bijodama stiprėjančio Mao Cetungo Ki
nijos, ruošėsi atominėmis bombomis išnaikinti pačius 
svarbiausius Kinijos pramonės centrus, kad Kinija nie
kad negalėtų sudalyti bet kokio pavojaus Sovietų Sąjun
gai ir nereikėtų saugoti ilgos Azijos sienos.

Pasirodo, kad prezidento patarėjas Henry Kissinger 
praeitą ketvirtadienį buvo užėjęs pas Kinijos atstovą Wa
shingtone ir jį informavo apie ruošiamą susitarimą veng
ti atominio karo. Susitarimas pataria negrasinti jėga 
konfliktams spręsti, nes tie konfliktai gali nuvesti prie- 
atominio karo. Pasirašyti susitarimai bus paskelbti. Jo-

zidentas Niksonas galės pasakyti, kad jam pavyko iš
vengti Mao Cetungo Kinijos išnaikinimo. Sovietų karo 
vadovybė nesitiki įveikti Kiniją paprastais ginklais, bet 
atominėmis bombomis ji būtų galėjusi išnaikinti kiniečių 
pramonės centrus ir nustumti Kini ją į antraeilių valsty
bių sąrašą. Mao Cetungas turėtų būti dėkingas preziden
tui Niksonui už tokį svarbų ir reikšmingą laimėjimą tarp
tautinėje diplomatijoje.

Bet prezidentas Niksonas, pasižadėdamas nevartoti 
jėgos prieš Sovietų Sąjungą, be taikos sutarties, be jokių 
derybų ir be jokių pasižadėjimų atidavė komunistams, 
visas karo metu užgrobtas rytų Europos sritis. Jeigu

būtų gavęs iš Brežnevo pasižadėjimą atitraukti sovietų 
karo jėgas iš karo metu užimtų sričių, tai tada dar tas 
Brežnevo vizitas būtų: sumažinęs tarptautinę įtampą.

Reikia neužmiršti, kad prezidento patarėjas Henry 
Kissingeris, penktadienį kalbėdamas su laikraštirriNkais, 
pareiškė, kad susitarimas liečia ne tik Kiniją, bet ir ko
munistų valdomas Rytų Europos valstybes. Kissingeris 
priminė, kad vadinamoji “Brežnevo doktrina” leidžia So
vietų Sąjungai įsikišti į bet kurios Varšuvos pakto valsty
bės vidaus reikalus. Visi žinome, kad sovietų karo jėgos 
labai žiauriai įsikišo į Čekoslovakiją, Vengriją, Rytų Vo
kieti ją ir kitus kraštus. Ar rusai panašiai elgsis ir kitose 
Rytų Europos valstybėse? Ar rusų karo metu pavergtos 
tautos jau iš tikrųjų pasiliks “Sovietų Sąjungos vidaus 
reikalas?”

M. GELžINIS

LIETUVOS KOVOS 
DĖL KLAIPĖDOS

Po Antro pasaulinio karo daugiau kaip 
400 tautiškai nusistačiusių mažlietuviškų 
šeimų atsikėlė į JAV ir į Kanadą. Viena jų 
dalis praskydo po šiaurės Ameriką, kuo
met kita susispietė Čikagoje, kur ji iki šių 
dienų laikosi apsijungusi Maž. Lietuvos 
Lietuvių Draugijoje ir kartu yra Tėviškės 
ir Z tono parapijų užnugariai.

Kad žmonės nepasimestu, nebūtų pa
traukti svetimtaučių (New Yorke, pavyz
džiui, veikia stambus Vokiečių Sąjungos 
darbu aprūpinimo biuras, padedąs kiek
vienam, kuris kalba vokiškai), reikėjo 
ryšio, spausdinto žodžio, skatinančio:

1. IšLAIKKTI GYVĄ MAŽOSIOS 
LIETUVOS PROBLEMĄ

Ir čia matome Dr. Martyną Anysą to
kiu inažlietuvišku ryšininku, niažlietuviš- 
kos minties kūrėju ir puoselėtuoju. Jo 
straipsnių randame beveik visuose Kana

KUN. V. 7aK įRaTISRĄS dar artimesnis, ne vien dėl to, 
POETAS AISTIS kad mu<,u bwvon,e iš tos pa-

_ _______ ______________ čios Rumšiškių parapijos, bet
MANO PRISIMINIMUOSE buvome kartu pradžios ntn- 

r. . . . . , kykloje ir vėliau Kauno “Auš-
Dar tarp n«en,a, a«įvango|Sv. Kazimiero kavgyae, b«Lros» gimna2ijoje bedraklasiai. 

varpai ir graudis aidai paakK-beveik per 14 met i kiekvieną Artimi dtaugai nHldu uliko_ 
do per plačią Amerikos šaU —*" —----
skelbdami liūdną žinią, 
mirė Atlanto pakrantėje, Ra
mybės slėnyje, mūsų tautos 
dainius, kan. Mykolas Vaitkus.

Tikriausiai dar neapėjo išsi
skleisti ir gėlių žiedai , paso
dinti ant jo kapo ir vėl liūdna 
žinia... Ir vėl mirties angelas 
išviliojo amžinybėn kitą mūsų

lyg Lietuvos laukų berželį, bai
si audra išrovė iš gimtųjų tė
viškės laukų ir svetimos žemės 
dirvon pasodintas, jau kuris

šalį, rytą susitikdavomt Kauno di
ked džiulėje bazilikoje. Visada ma

tomu šypsniu fcveiki^vo.Į  ̂
nors aš tada dar buvau jaunu
tis, geltonsnapis, šios- švento
vės vikaras. Maloniai prakal
bindavo, pabardamas keletą 
minčių iš jo vakarykščiai skai
tytų knygų.

Jo galvą jau tuomet puošė 
gražiai sidabru nudažyti pa
ausiai. Visada jis buvo mielas, 
tikra šio žodžio prasme, kupi
nai džentelmeniškas, meniš-

sunkios ligos.
Mykolą Vaitkų artimai pa

žinojau. Ne vien jį dažnai

ras. Jo meili ir mandagi lai
kysena mane žavėdavo, mano 
atmintie giliai įspausdama š 
neužmirštamą prisiminimą. t

Gi Jonas Aistis buvo man

Atrodo, kad kompartijos sekretorius Brežnevas la
bai patenkintas prezidento Niksono parodytu draugin
gumu ir vaišingumu. Jam labai patiko iki šio meto vesti

vui. Brežnevas džiaugiasi, kad jam pavyko išgauti iš pre
zidento visą eilę pažadų, tuo tarpu jis pats veik nieko ne
pasižadėjo. Brežnevas žino pasirašyto susitarimo vertę. 
Jis žino, kad prezidentas Niksonas dueto parašo neat
šauks, pasižadėjimo laikysis, tuo tarpu pats Brežnevas, 
iet kuria proga galės atsisakyti nuo pasirašyto susitari
mo, kaip rusai šimtus kartu jau yra padarę.

Amerikoje Brežnevas pareiškė įsitikinimą, kad War 
shingtone. vesti pasitarimai labai daug prisidės prie tai-

me ir iki jis išvyko į Vakarus 
tęsti toliau studijų. Nuo to. lai-

kadangi pasirinkome skirtin
gus gyvenimo pašaukimo ke
lius.

Gyvai prisimenu jį, besimo
kantį pradžios mokykloje. Jis 
buvo ramus, tylus, neaukšto 
ūgio, kūnu stambokas, apva
laus veiduko, gerokai ilstelė
jusiais galvos plaukais berniu
kas. Klasės draugai jį mėgo. 
Bet tuomet jo dar nevadinome 
Aisčiu, o tik Jonuku ar Kosiu- 
ku. Tik mokytoja mokykloje 
jį šaukdama pamokų atsaki
nėti šaukdavo Jonu Aleksan
dravičium. Ir Jonuko tėvelį 
mes vadindavome ne Aleksan- 
Idravičium, o Kuosa. Taip pat 
ir Jonuko dėdė irgi buvo vadi
namas Kuosa, šis buvo garsus 
visoje Rumšiškių parapijoje, 
kaip nepamainomas bažnyčios 
kantorius. Kiekvienų sekma
dienio ankstų rytą jis skambiu 
tenoru traukdavo Šv. Rožan
čiaus giesmes, o po “Sumos”, 
per “brostvines” atėjęs prie al
toriaus taip garsiai užtraukda
vo: “šventas Dieve”... kad jo 
balsas, prasiskverbęs vasaros 
metu pro atvirus bažnyčios 
langus, pro lapuotas šimtme
tines, šventoriaus liepas pa
sklisdavo po visų miestelį.

Prancūzijos lėktuvnešis "Foch" aplankė New Yorko uostą.

titaip kalbėjo. L. JeHsiejevas, sovietų užsienio ministeri
jos patarėjas, pora dienų prieš Brežnevo grupės kelionę 

Ameriką, visoje sovietinėje spaudoje atmušė straipsnį, 
pavadintą “Apie TSRS ir- JAV santykius”. Jis primena

padarytus sudtarirpŲs ir aptakia Brežnevo, kolionę j Wa-

karaliai apsilankyti Vilniuje, 
pabuvoti garsioje Gedimino pi
lyje. Tai vieškelis, apie/kurį 
tiek daug žiemos vakarais se
neliai pripasakodavo vaikams 
šiurpių istorijų.

Senais, labai senais laikais šis 
vieškelis vingiavo per tamsius 
miškus, kuriuose tyvuliuoda
vo gilūs ežerai, klampios pel
kės. Tuose tankiuose miškuo
se slėpdavosi plėšikų gjaujos, 
kurios iš pasalų užpuldinėdavo 
keliautojus, juos apiplėšdavo, 
o ne vieną jų nužudydavo. Ir 
niekas nedrįsdavo jų susekti, ir 

galėtų

Sunkvežimius verta

U’

sitikimų, pastebimai pakeitė Amerikos plačiosios vi
suomenės nuotaikas, JAV komercinių sluoksnių po
ziciją, Konkrečiais pavyzdžiais buvo įrodyta, kad geležinius pančius, 
nors Tąrybų-Sąįųngos ir JAV socialinės sistemos skir
tingos, nors skiriasi-ir netgi prieštarauja jį požiūriai 
į kai kuriuos pasaulinės politikos klausimus, įmanoma

abiejų tautų, tiek taikos ir tarptautinio saugumo stip- 
rinimo interesais. Įmanoma plėsti ir prekybinį ben-

tingai stos prieš agresyvius imperializmo, veiksmus.
“Kaip pabrėžė L. Brežnevas : “TSKP (rusų ko

munistų partija) vadovavosi ir vadovausis- tuo, kad 
dviejų sutemų -- kapitalistinės ir socialistinės — kla-

sferoje vyks toliau. Kitaip ir būti negalį kadangi 
socializmo ir kapitalizmo pasaulėžiūra bei klasiniai 
tikslai priešingi ir nesutaikinami”. (Tiesa, 1973 m. 
geg. 15. et 4 pgJJ.
Taip ir parašyta: “nesutaikinami”. Brežnevas gra

žiai pakalbėjo šeštadienį, padarė spaudos atstovams labai 
taikius pareiškimus, bet prieš lipdamas į lėktuvą, nešantį 
jį į Ameriką, jis rusams pabrėžė, kad tikslai yra priešin
gi ir nesuderinami. Brežnevas laikysis tų susitarimų, ku
rie jam bus naudingi, bet jis nevykdys tų, kurie jam gali 
būti nenaudingi

Taip, kad ir žydeliai išgirdę jį 
giedant sakydavo: ui! bažny
čioje “eina Mišią”.

Gerai pažinojau Jonuko tė
velius, Jo mamytė buvo tyli, 
kukli moterėlė, žinojo daug 
dainų ir pasakų. Tėvelis ne
aukšto stogo, ryškių veido pagaliau, kas juos ten 
bruožų, stiprių rankų, kaip ir 
dera kalviui. Jis savo amatą 
gerai mokėjo, buvo, plačiai ži
nomas, kaip geras kalvis. At
simenu, kai kartą, mano tėve
lis pas jį užsakė, padirbdinti 

, supančio
ti nakties metu arklius, palei
dus juos naktį ganyklom Tais 
laikais tokie pančiai buvo sau
giausia priemonė apsaugoti 
arklius nuo niekadėjų — ark
liavagių. Ir Jonuko tėvelis 
buvo tokių priemonių tikras 
meistras. Jis padarydavo to
kiems pančiams taip kompli
kuotus užraktus, kad vargu ar 
ir gerai prityręs arkliavagis su
gebėtų arklio kojas atpančioti

Nuo mano tėviškės laukų 
matėsi ir Jonuko tėvelių, namai, 
nors jie buvo dar tolokai. Ypa-. 
čiai. jie ryškiai matėsi kai va
saros saulė juos apšviesdavo. 
Stovėjo-jie ant gan aukštos Do- 
vainių aukštumos, prie seno 
Kauno — Vilniaus vieškelio.

Tai- buvo garsus vieškelis. 
Mat, juo nuo neatmenamų lai
kų keliaudavo pėsti ir važiuoti 
net iš tolimos prūsų žemės įvai
rūs keliautojai ir pirkliai. Juo 
keliaudavo iš Vakarų pasvie
čių vyskupai, mokslo vyrai ir

ir surasti.,..

Laikai bėgo. Miškai 
iškirsti, ežerai išseko,

buvo 
pelkės 

išdžiūvo. Stori medžiai buvo 
iškirsti ir jų rąstai Nemunu nu
plukdyti į Prūsus. Jonuko tė
velis sutaupęs kalvėje tiek pi
nigo, įsigijo prįe to Vilniaus 
vieškelio ūkelį, pasistatė bal
tų rąstų namą ir kalvę ramiai 
sau gyveno. Iš Jonuko namų, 
pro langą, matėsi neapsako
mai gražus gamtovaizdis. Pa
kalnėje, plačiame slėnyje pūp
sojo Bumšiškių miestukas. (X 
jo pašonėje, kaip sidabrinė 
juosta, išsitiesęs tekėjo Nemu
nas. Užnemunėje žiglos aukš
tuma, apaugusi aukštomis 
plačiašakėmis eglėmis. O prie 
pat Nemuno tarp plačiašakių 
ąžuolų tūnojo kukli, medinu
kė bažnytėlė. Į Vakarus nuo 
mietelio už sraunaus Pravienos 
upelio, ant gan aukšto kalno 
dangaus mėlyje paskendęs, 
dunksojo kaip mūras ošiantis 
pušynas, vadinamas šilu. Aiš
ku, kad Jonukui Šitoks ste
buklingai gražus gamtovaiz
dis turėjo nemažai įtakos jo 
poetinei sielai.

Aną dieną sunkvežimis beveik 
. suplojo keleivinį automobilį ir 

gerokai sužeidė jauną vairuo
toją.

Gerą automobilį turįs ir greit
kelyje visą laiką labai skubąs 
Albert Carroll, važiuodamas Dan 
Ryan keliu į šiaurę ir vakarus, 
pasiekė Eisenhower kelią ir pa
suko į kylančią rampą. Ta pačia 
rampa važiavo sunkvežimis, bet 
Carroll nutarė, kad greita jo 
mašina labai lengvai pralenks 
sunkvežimį ir greičiau išvažiuos. 
Kiekvienas automobilistas žino, 
kad negalima lenktyniauti ky
lančiuose arba besileidžiančiuose 
šlaituose, bet Carrol pamanė, kad 
tos taisyklės taikomos kitiems. 
Jis, turįs gerą automobilį gali 
greičiau paspausti ir pralįsti.

Pasirodo, kad eismo taisyklė, 
vis dėlto rašomos su išskaičiavi
mais. Carroll sunkvežimį pralen
kė, bet jis turėjo pavartoti stab
džius, kad neįvąžiuotų į prieša
kyje normaliu žingsniu važiavu
sį kitą sunkvežimį.

Be to, Carroll nepagalvojo ir 
apie lenkiamo sunkvežimio stab
džius. SunkvežiAių stabdžiai 
stiprūs ir gerai veikia, bet ne 
visuomet jie pajėgia prikrautą 
sunkvežimį vietoje sustabdyti. 
Taip ir čia atsitiko. Sunkvežimio 
vairuotojas paspaudė stabdžius, 
bet mašina nesustojo ir suplojo 
priešakiu patekusį keleivinį au
tomobilį. Veik nauja mašina bu
vo suplota į. blyną, sustabdytas 
trafikas geram pusvalandžiui, o 
vairuotojas paskubomis nuga
bentas į ligoninę.

(Bus daugiau)

• Vienas šuo pasakoja kitam 
šuniui:

— Matai, išmokinau savo po
ną. Dabar jau paduoda koją.

as
dos ir JAV lietuviškuose patriotiškuose 
laikraščiuose. Ir jie visi byloja apie Mažą
ją Lietuvą, apie jos žmones ir palaiko gy
vą visą Maž. Lietuvos klausimą. Kiek jo 
tų straipsnių yra parašyta, tur būti, ir 
pats autorius vargu ar galėtų pasakyti. Lai
ko bėgyje, Dr. Anysas, matomai, pradėjo 

’siekti išleisti savo kūrybą knygų pavidale.
Išgirdęs kad dr. Anysas užsimojo ra

šyti knygą apie prūsų laisvės kovas, tokią 
žinią sutikau gana skeptiškai. Naujos is
torinio turinio knygos vertė priklauso nuo

• naujai ištoeltą faktą naujai pattifaamM 
medžiagos* naujų idėją Kad tokių duo

menų pasiekus, reikia naujų šaitinją ilgą 
; tyrinėjimą ir naujų darbą rezultatą Ka
dangi dr. Anysui Kanadoje jokie prūsų is
torijos archyvai nėra prieinami, maniau, 
kad jis apie prūsus negalės, nieko naujo pa
sakyti ir turės apsiriboti jų isterijos Išetu- 

-.viška,. interpretaciją. Ihrmoji jo išleista 
knyga byloja apie

2. SENPRŪSIŲ LAISTOS KOVAS
Deja, jau knygas pradžioje buvau ma

loniai nustebintas, radęs nuo 2 iki 4 pusi.

pasisakymus apie baltiškus vietovardžius 
Baltijos pajūryje nuo Vyslos žiočių iki 
Kietio įlankos. Iš savo pusės dar noriu pri
dėti, kad. netoli Liubecką yrą kaimas ir 
upė “Schlutup”. Taigi, i* čia baltiškoji 
“upė” byloja apie baitų išsiplėtimą.

Deja, aut tokio baltą paplitimo Baltijos 
pajūryje šiandien n i«» rk iąsi tamsūs netei
sybės debesys. Daugiau kaip dešimties 
lenkišką institutų ir kelios dešimtys len
kiškų mokslininkų kraipė mūsų senuosius 
vietovardatMs ir stengiasi juos paversti 

f slaviškais. Toli virš šutate lenkišką leidi
nių įkandžiai dėsto Baltijos pajūrio sla- 
viškuruą.

O kas gi daroma iš lietuvių pusės? Mū
sų tremties archeologai prof. Dr. Purinas 
ir jo buvusi* studentė, dabar labai kūrybin
ga ir raštinga prof. Dr. Alseikaitė-Gimbu
tienė šiuo klausiniu tyli. Bene turėsime 
kreiptis į mūsą kalbintaMus p. Butėną ir 
niontreališki J. Pėteraitį, kad jie pradėtų 
arti, šią lietuvių iki šio* nepajudintos bal
tiškos praeities dirvą. O dr. Anysui už 
priminimą — širdingus ačiū.

Ir štai, knygos gale tarime kitą reiški

nį: Ten autorius padėjo kun. prof. Dr. Rė
zos eilėraštį: “Baigos griuvėsiai”, kuria
me Rėza už prūsų išnaikinimą pranašauja 
vokiečiams, kad “Ateis ana diena didžio
ji, kuri teis visų tautų veiksmus ir kuomet 

1 Aukščiausiojo svarstyklės svers jūsų žiau
rius. kruvinus darbus”. (Gaila, kad auto
rius nepadėjo ir vokiškus eilėraščio žo
džius). Vokiečių istoriografija ignoravo ši
tą eilėraštį daugiau kaip šimtą metų. Net 
kuomet 1945 m. išsipildė Rėzos žyniškas 
pranašavimas, vokiečių Rytų Europos ty
rinėtojai, kaip jie save vadina, “Ostforsher”, 
tylėjo lyg žemę pardavę. Tik minint Kara
liaučiaus žymesnius gyventojus, minimas 
ir Rėza. Bet čia jis neminimas dėl savo 
darbų, o tik dėl fondo, kurį jis paliko ne
turtingiems studentams (Dr. Herbert Mūhl- 
pfordt, Welche Mttburger hat Konigsberg 
offentlich geehrt; Jahrbuch d. Albertina, 
XIV, 1964. p. 113, 170*.

Nors nuo Dr. Anyso knygos pasirody
mo (1968) tepraėjo penki metai, jos laida 
jau eina į pabaigą. Atrodo, kad ja susido- 
įnėjo daugelis mūsų jaunųjų akademikų. 
Tikrai, asmenims, kurie nebemoka vokiš-

kai, nebemoka kalbos, kurioje yra para
šyta prūsų istorija, o ją nori naudoti moks
liškiems darbams, Dr. Anyso “Senprūsių 
Laisvės Kovos” yra geriausias šaltinis, 
šiuo metu knygą tebegalima gauti pas patį 
autorių: Dr. M. Anysą, 292 Indian Rd., 
Toronto 3. Ont. ir pas Maž. Liet. Lietuvių 
Draugijos kasininką Joną Anysą, 6147 S. 
Whipple, Chicago, Ill. , 60629, o gal dar ir 
kokiuose lietuviškuose knygynuose.

(Bus daugiau)

I
 Jeu pasirodė knygy rinkoje

naujausioji Dan Kuraičio knyga

MAGIŠKUOJU KILIMU

I VILNIŲ

336 puslapiai. —- Kaina $3.00

Geriausioji dovana yra pati naujausioji, J 
gražiai išleista, lengvai parašyta knyga apie ( 
Lietuva Knygą gahma gauti užėjus į MNau-, i 
jienas” arba užsisakius paštu. Knygų platin- < 
tojai gauna nuolaidą.

čekius arba Money orderius reikia siųsti ' 
tokiu adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. HALSTED STREET, ] 
CHICAGO t, ILLINOIS
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DR ANNA BALIONAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIM

2*58 W. 6|ni Street

GINEKOLOGlNft CHIRURGUA

•007 WEST 83rd PLACE 
JUSTICE, IU T«L 59M500

INKSTŲ t* ŠLAPIMO TAKŲ

I Joniškiečių klubas
I Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros klubo susirinkime bir
želio 5 Hollywood salėje dalyva- 

I vo gausus narių skaičius. Pir
mininkė Julia Sadauskas atida
rė susirinkimą ir pranešė, kad 
narys John Vilimas mirė. Jį at
sistojimu pagerbė visi nariai.

Rašt. A. Kalys perskaitė pra
eito susirinkimo protokolą, val
dyba išdavė savo raportą. Jie vi
si buvo priimti.

Pranešta, kad mūsų ligonis 
Antanas Jusas yra perkeltas į 
naują vietą. Jis dabar randasi 
Mid American Convalescent 
Home, 4920 No. Kenmore Ave.

Klubo piknikas įvyks trečia
dienį liepos 4 d. Onos Bruzgu- 
lienės sode, 8274 Kean Ave., Wil
low’ Springs. Pradžia 12 vai. šo
kiams gros žinomas Antano Wa-

o orkestras. Bus ger
ir vertingų dovanų laimingiems

Joniškiečiai kviečia visus na
rius ir svečius j šį šaunų pikni
ką." Pikniko rengimo komisiją 
sudaro Kasperas Krikščiūnas, 
Julia Diksas, Valeria ir Alex Sa
muolis ir Brigitta Tamošūnas.

Sekantis klubo susirinkimas 
bus spalio 2 d., po 3 mėn. atos
togų. Gimtadienio proga pa
gerbta mūsų naujas narys Al
binas Macis. Buvo didelis tor
tas su žvakutėmis, o celebran
tas vaišino su skaniais gėri
mais. Vakaras praėjo linksmo
je nuotaikoje. A. Kalys, rašt.

ROUTE 58, ELGIN,

physician AND surgeon 
MM WIST 71d STREET

ow» VALAKUOS:

aKUSERUA IR MOTERŲ LIGOS 
«riN£KOLOGINė CHIRURGIJA

J.URUA « MOTERŲ LIGOS 
W M KEDZIS AVE.

Valandos pagal auūtarimą.

PR 6-9801

GYPYTOJAS IR CHIRURGAS 
VIDAUS UGŲ SPEC.

2454 WEST 71st STREET
LANDOS: Pirmylieniais, antradie

niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 -vaL popiet.

DR. FRANK PIECKAS 
OPTOMETRISTAS 

5ALRA UETUVISKAI 
2618 y. 71st St. — Tai. 737-5149

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
Kęgntacį Įenses’>_

W. ai susitarimą. Uždaryta treč

DR. LEONAS SEBUTIS
INWU PCSLfeS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofiso telef.: 776-2880
Nadias rex. telef.: 448-5545

DR. P, STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika ir chirvrsiją 

Ofisas 2750 West 71st St.
TeL; 9254296

10—12 ir aue 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniai* 

JMM/U.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendre praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59fh STREET 

Tej.: PR 8-1223
Ofiso VAL.: pirm., antrad.. trečiai, 
ir penkt. 2^4 ir 68 vai. tvak šeštadie
niais M vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

MM W£St 71* tTRCST

W* GIMoe 84195

Yatet: Wtapbel MOM

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

Pilipaičiy ir Dirsių motelis
JUNO BEACH, Fla. — Be 

Tomkų turimo motelio, maždaug 
prieš metus čia atvyko- du lietu
viai kanadiečiai ir įsigijo didoką 
38 butelių motelį, stovintį visai 
ant jūros kranto. Naujo mote
lio savininkai buvo kanadiškiai 
Pilipaičiai ir Dirsės.

Jiedu.

PERKRAUSTYAAA1

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R, ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

i, ilgai nelaukę, tuojau 
pradėjo biznį. Prie tokio mo
telio visuomet yra daug darbo. 
Jiems daug padėjo nuoširdumas 

nepaprastai geras svečių pa
tarnavimas. Visą žiemos sezoną 
naujai įgytas motelis buvo pil
nas atostogautojų. Nauji savi
ninkai neturėjo laiko atsikvėpti.

Praėjus didžiajam svečių se
zonui, savininkai nutarė sulė
tinti tempą, šių metų geg. 11 
dieną nutarė suruošti plotelio 
įkurtuves. Į tas įkurtuves savi
ninkai sukvietė visus toje apy
linkėje gyvenančius lietuvius. 
Atsilankiusieji naujų motelio sa
vininkų buvo skaniai pavaišinti. 
Svečiai jiems padėkojo ir net 
sugiedojo “Ilgiausių metų”!

ir

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

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

KO Y R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Mariom Avė. — 586-1220
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I SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 
1490 kiL A. M.

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

Telef.: HEmlodc 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

Garmų vedybinė sukaktis
Šių metų birželio 13 d. Anta

nas ir Verutė Garniai atšventė 
savo 20 metų vedybinę sukaktį. 
Į šią jų šventę atsilankė gausus 
būrys artimųjų.

Besivaišinant gausiais Veru
tės Garmienės pagamintais val
giais, buvo pradėti sukaktuvi
ninkų sveikinimai. Teisininkas 
P. Mikšys plačiau iškėlė kolegos 
Antano ir Verutės nuveiktus vi
suomeninius darbus, per 20 me
tų gyvenant CIevelande. Primi
nė ir Antano darbą teisininkų 
gyvenime tremtyje ir net pačioje 
Lietuvoje.

Raštu gautus sveikinimus per
skaitė Jonas Daugėla, žodžiu 
sveikino M. Jokūbaitis, V. Tom
kus ir Pažerienė. Solistei J. Dau- 
gelienei vadovaujant, visi sugie
dojo “Ilgiausių metų”!

Sukaktuvininkas Antanas Gar
mus savo žmonos ir savo var
du padėkojo už kalbas ir linkėji
mus. Bet labiausiai dėkojo, už 
dovanas ir atsilankymą į minė
jimą. Pm.
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C. Stofzcuko bylos 
sprendimas užklijuotas
Prisiekusieji teisėjai, gavę fe

deralinio teisėjo Austin instruk
cijas, penktadienio vakarą nu
sprendė aldennano Casimir Sta- 
szcuk likimą. Jie būtų norėję jį 
paskelbti tą patį vakarą, bet 
teismas jau nebeveikė. Federa- 
liniai teisėjai nedirba šeštadie
niais ir sekmadieniais, todėl pri
siekusiųjų sprendimas surašy
tas, įdėtas į voką ir užklijuotas.

Tas vokas bus atidarytas tik
tai pirmadienį, birž. 25 d., 10 
valandą ryto, kai vėl bus tęsia
ma Staszcuko byla. Pasakoj Ju
ma, kad prisiekusieji teisėjai, iš
klausę abi puses, gana greitai 
priėjo sprendimo. Ir svarbiau
sia, kad sprendimas buvo vien
balsis.

Aldermanas Staszcuk patrauk
tas teisman už tai, kad jis paė
męs stambią sumą pinigų už zo
nų klasifikacijos pakeitimą. 
Realestatininkas Allen liudijęs, 
kad jis trim atvejais davęs Sta- 
szeukui grynais pinigais ir če
kiais. Staszeuk aiškinęs, kad 
pinigų iš Alleno jis niekad ne
gavęs, o čekius jis paėmęs už 
nuomininkų suradimą Ąlleno ad
ministruojamiems namams.

Prokuroras Gary L. Spark
man, baigdamas bylą, pareiškė 
prisiekusiems teisėjams, kad Sta- 
szeukas gavęs tokį didelį kyšj 
už prižadėjimą nesikišti, kai bus 
svarstomas zonos pakeitimas, 
vis dėl to turėjo įrašyti gautą 
sumą į pajamas ir sumokėti vals
tybės mokesčius, bet jis ir ši
tokį dalyką “užmiršo padaryti”. 
“Kiekvienas balsuotojas, įžengęs 
į balsavimo būdelę, mažiausiai 
tikisi, kad jo renkamas asmuo 
sąžiningai eis savo pareigas, bet 
šiuo atveju ir to nebuvo”, baigė 
prokuroras. '

Advokatas Warren Wolfson 
pareiškė teisėjams, kad negali
ma pasitikėti ir liudininku, vei
kusiu prieš įstatymus. Jis, mo
kėdamas čekiais, įtraukė į bė
dą Staszcuką, bet tuo pačiu me
tu jis taip pat apgavo ir Chica- 
gos gyventojus.

Lietuviai labai atidžiai seka 
šios bylos eigą, nes daugelis lie
tuvių respublikonų balsavo už 
Staszcuką aldermano pareigoms.

pigioms butonu
Springfield, fll. —. IfiimtN sei

mo komitetai nutarė leisti gy
ventojams pavesti referendumą, 
ar jie nori, kad jų apylinkėje 
būtų statomi pigių būtų namai,

nutartais galiotų ir Cbica- 
gai, kur pigių butų statyte ke
lia didėti# gųsĮrifeinimo. Pasta
čius pigius butus, namų kainos 
visoje apylinkėje pradeda kristi.

policijos langę
Didoka Ispaniškai kaitančių, 

jaunuoliu grupė triukšmaga prie 
policijos' stoties, esančios prie 
2938 East 80 St. Neramumai 
prasidėjo, kai vienas j aunuolis 
spiovė policininkui Richard Smi
ley į veidą.

Pplieininkas suėmė ia»nwli 
bet tuojau pradėjo rinktis dides
nis jaunuolių būrys, reikalauda
mas paleisti suimtąjį. Prie sto
ties susirinkusieji jaunuoliai ak
meniu išdaužė kelis policijos sto
ties langus. Buvo pasiųsti su
stiprinimai ir didokas būrys jau
nuolių suimtas.
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IVINTC BASTO PAMOKYMAI R PAAiSKINIMAt
MENA DIENA BUTINI KRK5O0MU

Miidoį« napentolcite, budėdami loja su dėkavojimu. Kai. 4:2

Kiekvieaas tikėjimo ir kantrumo mėginimas yra mūsų proga melsti ža
dėto pastiprinimo. Kur mes negalime pergalėti savo silpnybių, atsiminki
me, tad turime prašyti daniškojo Tėvo atleidimo, palaimos ir stengtis ge
riau smipažinti su savo silpnybėmis, taip kad kitą sykį mes tuojaus pritai
kytum sau prižadėtą malonę ir gautume iš jos reikalingą pastiprinimą. 
gletvUoMK atsitikime, kur patys pergalime, turime progos melstis, kad 
nebtoime aukštai apie save maną ir pasipūtę, bet būtume nusižeminę ir 
apsisaugotume tada kitą syk užpuls mus didysis Priešas. Kiekviena proga 
tarnauti riešai stojasi mūsų proga melstis ir dėkavoti už mums suteiktą 
teisę tarnauti *tėU Karaliui, ir už progą kentėti ką nors už teisybę; paskui 
mes turime prašyti jo malonės ir išminties, kad galėtumee išmintingai tar
nauti jam

PETKUS
TtVAS IR SIMUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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 KILMĖ. Minkšti viršeliai, kaina $2. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

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

Policininkui reikia aiškintis
Narkotikų plitimą sekanti po

licija nustatė, kad Chicagos po
licininkas Eugene Williams pra
nešinėjo narkotikų pardavinė
tojams apie artėjantį policijos 
įsiveržimą ir kratą. Aiškiai nu
statyta, kad dar 1972 metų ba
landžio mėnesį, kada buvo ren
giamasi patikrinti, kas buvo 
pardavinėjama 2242 W. Madi
son gatvėje esančioje tavernoje, 
WiUiams padėjo narkotikų par
davinėtojams.

Nustatyta, kad Williams pa
skubomis privažiavo prie minė
tos tavernos ir pasikalbėjo su 
savininku. Už poros minučių 

iš minėtos išlakstė visi įtariami 
tipai.

Kai atvažiavo slapti narkotų 
agentai, tai toje tavernoje jie 
nieko jau n eberado. Tuo metu 
Chicagohje buvo suimta apie 50 
žmonių, pardavinėjusių mieste 
narkotikus, bet nieko nesuėmė 
toje tavernoje. Dabar policinin
kas turi aiškintis teismui, ku
riam galui jis sukinėdamas švie
sas, važinėjo į minėtą taverną.

Bakučiai Juozas, Izidorius, Ve
ronika, Monika, Dzidoriaus vai
kai gimę Raseinių apskr.

Baziliauskas Mykolas, Jono ir 
Pranės sūnus, tarnavęs Pran
cūzų Legione, gyvenęs ūkyje ne
toli Čikagos.

Buivydaitė-Aukštuolienė Bar
boros duktė, gimusi Telšiuose.

Bundza Juozas, 1940 metais 
gyvenęs 4523 So. Francisco Av., 
Chicago.

Daržininkaitė Vilkelienė Ka
zimiera ir jos duktė Marytė.

Dulskis Antanas, gimęs 1920 
m., Seinų apskr.

Gerčai Pranas, Aleksas ir 
Bronė, Stasio vaikai.

Kaladžinskas Feliksas, Kazi
miero sūnus, iš Oškienų k., Kur
šėnų v.

Krasauskas Jeronimas ir jo 
sesuo Marijona, Jeronimo vaika.i

Krunskauskas Albinas, Juožo 
ir Onos sūnus, S Marijampolės.

Kudirka Vitas, Jono sūnus, iš 
Kuzų, Marijampolės apskr.

Kvietkus Mečys, apie 57 m. 
amžiaus, gyvenęs Chicagoje.

Martinkienė širvidaitė Vero
nika iš Upynos k., Telšių raj.

Minčąuskaitė Adelė, Jono duk
tė, gyvenusi Chicagos priemies
ty.

Penkauskienė Varankaitė Ur
šulė:, Vinco duktė.

Perminąs Jurgis, Jurgio sūnus, 
iš Ilakių valse.

Petrauskas Adomas, Adomo 
ir Mareijonos sūnus, gimęs 1915 
Gudeliuose.

Tamulis Frank, tarnavęs Illi
nois State Police.
Vilimas Vincas, Jono sūnus, gi
męs 1908 Domantuose, Šiaulių 
apskr.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti.
Lietuvos Generalinis Konsula

tas, 6147 So. Artesian Ave., Chi
cago, Ill. 60629, tel. RE 7-8334..

GERAS PAPROTYS

Kai kuriosę Afrikos kiltyse 
yra paprotys, priimtas kalbėtojų 
ir klausytojų. Ten sulig senu 
papročiu veikia taisyklė, kad 
kalbėtojas, pradėdamas prakal
bą, turi atsistoti ir stovėti tik 
ant vienos kojos. Palietus žemę 
ar grindis kita koja, jis privalo 
baigti prakalbą ar yra jėga nu
tildomas...

ADOMUI ŠERNUI 
mirus,

Jo seimai, broliams *— Jonui ir Petrui su šei
ma, taip pat visiems artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą.

Jonas Karalius ir
Balys Klovas

2533 W. 71st Street
Teief.: GRovehiU 6-2345-6

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

TOYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKTIĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA, LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAHVUD

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

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

AlK-UOADiTlONED KOPLYČIOS

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
lt - MACMtfNOG, CHICAGO R ILL- MONDAY, JUNE 25, 1973



KRISTIJONO DONELAIČIO AUKŠTESNNIOSIOS MOKYTOJŲ TARYBA

HELP WANTED — 
Darbininku Reiki*

HELP WANTED — MALI 
Darbininką Reikia

REIKALINGAS SPAUSTUVES

Teks dirbti prie knygų ir laikraščio spausdi- 
io darbų.
Norinčius pramokti, pamokysime. Geras al
inimas ir malonios darbo sąlygos. Nuolatinis 
bas. Prašome telefonuoti HAymarket 1-6100.

1739 S. Halsted St., Chicago, Illinois 60608

Iš kairės Į dešinę sėdi: Ragina Kučienė — tėvą komiteto pirmininkė, Julius Širka — aukštesniosios mokyklos di- 
rektoruis, Danutė Bindokienė — aukšt. mokyklos direktoriaus pavaduotoja. Antroje eilėje iš kairės j dešinę 
stovi: Jonas Jasaitis, Bronė Strovinskienė, Birutė Drungienė, Jonas Bagdonas — vedėjo direktoriaus pavaduoto

jas parengimą reikalams, Irena Smieliauskienė, Stefanija Burokienė ir Albertas Paulikaitis.
Nuotrauka V. Noreikos

užterštas.. Daugelis žmonių: WAREHOUSE MEN 
:ia į upę įvair ausias atma-j
... f ui .SUPER VALU, the nation’s largest
Šiomis dieno'.ms, bevalant (wholesale food’company has opened 

ią upės vieta, darbininkai | o distribution center near Plainfield, 
,ukė iš vandens siuvamąją |“'te„eF“ngS

We pay $4.75 per hour plus premium 
for NON-ROTATING night shift. — 
We provide a fully company paid 
benefit program including insurance 
and retirement. — Previous warehou
sing experience is not required but 

is desirable.
APPLY IN PERSON —

8 A. M. to 5 P. M. — Mon. thru Fri. 
RT. 30 & 143 STREET 

PLAINFIELD or
call (815) 436-4400

čiužinį su visomis spy- 
is ir kitus nevartotinus

TRUMPAI

Casimir Staszcuk sakosi
pinigų negavęs

Aldermanas Casimir Staczcuk 
federaliniam teismui pareiškė, 
kad grynų pinigų iš realestati- 
ninko Allen jis niekad negavęs. 
Staszcuko advokatas Herman 
Magidson teisme paklausė al- 
dermono, ar jis bet kada yra ga
vęs kokią sumą pinigų, skirtą 
paveikti zonų pakeitimą. “Ne, 
niekada”, — atsakė Staszcuk.

gautų sumų, — paklausė Sta- 
szeuką prokurores.

— Aš visai užmiršau, išlėkė 
man iš galvos, — atsakė alder- 
monas.

Staszuk yra gavęs ir indor- 
savęs du čekiu, vieną $2,000, o 
antrąjį $1,500. Allen tvirtino, 
kad jis keliais atvejais davęs 
Staszcuk gyvais pinigais, o vė
liau ir čekiais. Staszcuk pakar
tojo, kad gyvais pinigais jis ne
gavęs nė cento, o čekius užmir
šęs užpajamuoti mokesčių lakš-— Jeigu niekad neėmei pini

gų miesto zonos klasifikacijai 
pakeisti, tai kodėl neįrašei į sa-. 
vo pajamų mokesčius čekiais I jis gavęs tuos čekius.

Teismui rūpėjo patirti, už ką

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metą patyrimas.

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

Staszcuk aiškino, kad tie če
kiai buvę už nuomininkų sura
dimą. Jis surasdavo nuominin
kus, tai Allan jam ir mokėdavęs.

— Tai kodėl tie čekiai buvo 
gauti vos dienai^ ar dviem pra
ėjus po to, kai miesto tarybon 
būdavo įneštas pasiūlymas keis
ti zonos klasifikaciją ? — paklau
sė prokuroras.

— Tai yra tiktai atsitiktinu
mas, bet ne už tylėjimą zonos 
keitimo metu.

Staszcukui teko aiškintis tei
sėjo Austin teisme. Jo parody
mų klausė prisiekusieji teisėjai.

Manoma, kad teisėjas Austin 
netrukus paprašys teisėjus sprę
sti, ar Staszuk ėmė kyšius už 
tylėjimą zonos klasifikacijos 
keitimo metu.

— Albina Baublienė ir Stasė 
Ramanauskienė iš Marquette 
Parko apylinkės gavo Amerikos 
pilietybę.

— Charlene Mockutė iš Clea
ring apyl., Illinois universiteto, 
ęhampain, III., studentė, priim
ta į Alpha Beta Korp!

PLAINFIELD SUPER VALU. INC.
An equal opportunity employer
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REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žeme — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJ IMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

Visų rūšių draudimo agentūrai

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave.
NORITE PIRKTI 

AR PARDUOTI NAMĄ?

CONNIE DAGYS 
FIRESIDE REALTY — 

Tel. 585-2064
Čia būsite nžtikrintai sąžiningai 

aptarnauti.

SIUNTINIAI I LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKIENfi , 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
S—S

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W< 69th St., Chicago, III. 60629. — Tol. WA 5-2737 
3333 So. Halated St., Chicago, ill. 60601. — Tol. 254-3320 

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

NAUJBENĮJ 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 į reikiamą paramą aukomis, bet ir kiekvienam laikraščiui brangiau
sią dovana — naują prenumeratorių, kad nuolat didėjant jų skaičiui būtu 
ilgam užtikrinta egzistencija nekeliant kainos. Naujienos savo tikslia in
formacija ir laikysena, remdamos visas lietuvių demokratines institucijas 
ir bendruosius bei visiems naudingus darbus, užsitarnavo visų lietuviu 
dėmesio ir paramos. Reikia, kad tas dėmesys ir parama taptų konkreti 
Todėl kviečiame visus skaitytojus imtis iniciatyvos platinti Naujienas 
besistenrfant surasti bent po vieną naują skaitytoją. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakvti Naujienas. Jos yra visiems įdomios, naudingos, rei
kalingos, ir net būtinos.

Chicago!*, orlemlMČIuo** Ir Kanadol* M»u|l*no* metams — $2200. 
putei metu — $12.00, trims mėnesiams — $7.00, vienam mėnesiui — $3.00. 
Kitose JAV vietose metam* — $20.00, pusei metą — $11.00, vienam mėne
siui — $3.00. Užsieniuose — $23.00 metams.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

Uždrausta teršti 
tuščius sklypus

Chicagos miesto taryba nuta
rė uždrausti miesto gyventojams 
teršti tuščius miesto sklypus. 
Jeigu kas išvers savo atmatas į 
tuščią sklypą, tai jam gali būti 
paskirta stambi pinigine bauda, 
prasidedanti nuo $300 ir einan
ti iki $1,000.

Aldermanas Burton F. Nata- 
rus paruošė miesto tarybos nu
tarimą, įsakantį laikyti švarius 
tuščius sklypus. Reikalas buvo 
svarstytas ir pasiūlymas tuojau 
priimtas. Naujai išrinktas al
dermanas Pucinskis pasiūlė pa
ruošti plakatus, kuriais žmonės 
būtų informuoti apie gresian
čias baudas už atmatų vertimą 
į tuščius miesto sklypus.

Pucinskis priminė, kad Chi
cagos upės vanduo taip pat la-

— Vida Konkulevičiūtė iš Mar
quette Parko apyl.. sėkmingai 
baigusi apmokymą Laivyno 
mokykloje, buvo parvyku- 
si 2 savaitėms į namus aplan
kyti motiną, 3 sesules ir du bro
lius. Dabar lanko specialius 8 
savaičių kursus. Laivyno tarny
boje bus 4 metus.

— Ina Čepėnaitė - Užgirienė, 
pakelta Worchester universiteto 
ordinarine profesore, rašo val
džios užsakytą mokslinę studiją 
bei daro tyrimus. Tarptautinia
me psichologų suvažiavime rug
pjūčio 25 d. Montrealio mieste 
ji vadovaus vienam seminarui.

— Gediminas Poderis, Wawa, 
Ont., Canada, baigė civilinės 
aviacijos kursus ir įgijo piloto 
teises. Išrinktas OPP Lakūnų 
klubo pirmininku.,

— Živilė šlekyte iš Toronto 
yra kylanti kino filmų ir sce
nos artistė Anglijoje Zhivila Ra- 
che vardu. Ji vaidino princesės 
rolę “Makbet” pastatyme, taip 
pat kituose Šekspyro veikaluo
se, kuriuos stato Royal Shakes
peare teatro grupė, skrajojanti 
įvairiose Europos valstybėse.

— Andrius Krygeris yra tarpe 
geriausiai baigusių Fenger 
aukšt. mokyklą dešimtuko, Zu
zana Yuškaitė — Kelly mokyk
loje, Robertas Kolimas — Ken
nedy. Patricia Raines — Mor
gan, John Chionis, Peter Dimas 
ir Amy Chakonas — Bogan ir 
Adelė Hermanaitė — Gage Par
ko aukšt. mokykloje. Tos mo
kyklos abiturientai — Gaila Pa- 
tejūnaitė. Edvardas Andriušis ir 
Alfonsas Zaniauskas gavo spe
cialius pažymėjimus bei reko
mendacijas tolimesnėms studi
joms ir bus pagerbti specialioje 
sueigoje Merchandise Mart res
torane.

WELDER
JOB SHOP EXPERIENCE 

'ARC. MIG. PIG
Must speak and understand English. 

ASSURED WELDING
3440 N. RIVER RD. 

FRANKLIN PARK, ILL. 
678-0340

NETOLI 
73-ČIOS IR MAPLEWOOD 

PARDUODAMAS 
2 BUTU MŪRINIS

5 kambariai ir uždari porčiai. Pilnas 
rūsys, šildymas gazu. 2 automobilių 
mūrinis garažas. Apžiūrėjimui skam

binkite savininkui 636-6670.

BUTŲ NUAMAVIMASL ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS • PAR- 

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEL. — 254-5554

PRECISION METAL FABRICATOR 
Full Time, First Or Second Shift.
• PRESS BRAKES SET UP MENs
• HELI-ARC WELDER
• SPOT WELDERS
• MODEL MAKERS
• FOREMAN FOR SECOND SHIFT

AMOS METALS
543-2590

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDOJ — ST.. PETERSBURG 
IR APYLINKĖJ 

Island Real Estate 
4506 Gulf Blvd.

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

LAIMA JAKUŠOVAS. brokeris
TOOL MAKERS 

Experienced Tool Makers and 
Machinist to build special 

Assembly Machines. 
AUTOMATION SYSTEMS 

7338 N. LAWNDALE 
676-4343 

SKOKIE, ILLINOIS

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

PRESS MAN
IN LINCOLNWOOD AREA 

Minimum 1 year experience on A. B. 
Dick 360 CD and ĮTEK Combination. 

$3.50 to S4.00 an hour to start. 
Call for interview 

297-2445

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE OPERATORS

Set up and operate. Acme Davenport.
Brown & Sharpe. 55 hours per week.

All benefits.
Fenced parking.

WARE BROTHERS
4458 W. LAKE ST.

379-3800

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkią Reikia

SECRETARIES
Medium-Size Lawn Firm with offices 

IBM building seeking secretaries 
with too skills. 'Varied duties.

Heavy work load. 
Good benefits.

Call Ms. MESMER 
222-0800

in

SECRETARY
General office with bookkeeping 
knowledge. No shorthand. 1 

office. Free hospitalization.
426 So. CLINTON. 
Call Mr. SALEMI.

427-2604

giri

CICERO —
IŠNUOMOJAMAS ATNAUJINTAS

3 KAMBARIŲ BUTAS w ¥cj
suaugusiam ar porai. Yra kilimai ir maįyį|t 
pečius, o šaldytuvas ir krosnis sulig!

pareikalavimo.
Skambinti darbo dienomis po 4 v. vak.

Tel. 656-2172

GRAŽU — PUIKU
VIENUOLYNO PAŠONĖJ iškilus 

2 aukštų mūras. Naujas gazu šildy- 
. mas. Izoliuotas stogas. Iškelti vamz- 
Idžiai. šviesus kambarys beismante.
/Mūro garažas. $29,500.

ARTI PARKO skoningas Octagon 
mūras. Gražiai pradėta, greit galima 

; užbaigti. $23.900.
j A'RTI MARGUČIO geras pajamų 
mūras. Alumin, langai. Naujas gazu 
šildymas. Garažas. $17,900.

4 BUTU MŪRAS Marquette Parko 
riboje. Naujas gazu šildymas. Nau
jas garažas. Ekstra platus lotas. — 
$36.000.

GRAŽUS 6 KAMBARIŲ MŪRAS 
prie vienuolyno. Naujas gazu šildy
mas. Garažas. $19.900.

6 BUTU 15 M. MŪRAS. Anie $12.000 
naiamu. Maži taksai. I pietus nuo 
Talman banko. Pirkėjui pelningas.

BARGENAS. 2 aukštų apartamen- 
tinis mūras. Prie parko. Apie $16.000 
pajamų. Naniai sutvarkvtas beisman- 
tas. Vertas $68,000 ir daugiau. Pa-

$4000 
Mūro

HOM" INSURANCE

PALIKIMO MŪRAS atneša 
nuomos. Naujas gazu šildymas, 
garažas.- Tik reikia $18.000.

MODERNUS 15 M. MŪRAS, 
tralinis oro vėsinimas. Įrengtas beis- 
mantas. 1% vonios. Garažas. — 
$24.000.

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

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

Cen-

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO
Telef. 434-4660

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $104 metams automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

7 M. MŪRINIS 3 butu ir 2 biznio 
patalpų. Kiekvienas vienetas atski
rai šildomas ir šaldomas. Gražiai 
įrengtas skiepas. $9420 pajamų į 
metus. Klaidos — mokesčiai, vanduo 
ir andrauda. Investavimas duoda 
virš 10% pelno.

• MŪRINIS BUNGALOW 5 kambarių, 
2 miegamu. Labai švariai užlaikytas. 
Geri kilimai. Gražiai aptvertas kie
mas. 65-ta ir Maplewood.

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

Tel. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namą Statyba ir Remontas

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED ST. 

CHICAGO, IL 80608
Siunčiu ......_______dol.
□ Prašau siųsti Naujienas per mane užsisakiusiam naujam skaitytojui.
□ Užsakau Naujienas savo. ----------- ---- --------------------- kaip dovana

____________ proga.
O Sumoku savo prenumeratą mėnesiu anksčiau, kad jums nereikėtų

— Lietuvos Generalinė Kon
sule J. Daužvardienė dalyvavo 
mero Richard J. Daley ir Čika
gos Miesto Tarybos suruoštame 
iškilmingame priėmime ir ban
kete Liberijos Prezidentui Dr. 
Tolbert’ui, jo šeimai ir kabine
to nariams. Konsulė dalyvavo 
ir Italijos Generalinio Konsulo 
Giuseppe Abi ta vile ir'ponios su
ruoštame priėmime Italijos Ne
priklausomybės šventėje.

SECRETARY
Savin has onening for sales secretary. 
Must be self-starting, and aggressive. 
Liberal companv benefits and good 

starting salarv.
For more information call 

992-1250
An Equal Opportunity Employer

SECRETARY - LEGAL 
Top flight career girl with exp. 
in personal injury. Exc. salary, 
plus benefits. Prominent plain

tiff firm.
Mr. OZMON. 372-3822

□ Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę, kad su jomis su 
susipažintų,

PAVARDĖ IR VARDAS

ADRESAS

PAVARD1 IR VARDAS
ADRESAS

Į M WUMBNMil MMAOft % ILk- MONDAY. JUNS M. 1973

Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Ntaplewood. Tel. 254-7458
Beto daromi Ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybė* pareiškimai ir 

kitokį blankai.

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
oerstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogu tinas (gutters). 
Dirbu greit sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS

Chicago, m. 60808. Tel.: VI 7-8447

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

įrengiu Ir taisau kambarius, vonias, 
virtuvo*. Atlieku cemento darbus: 

šaligatvius, laiptus Ir t. t. 
ZIGMAS 

Tel.: 778-0838 ar 651-9625

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraltus

P. NEDZINSKAS, 4065 Artbor Ava.

Chicago, IH. MU. T*L Y A 7-59E8

užsakė Naujienas yieneriems 
metams savo mylimam vyrui 
Valdžiui. kad jam nebūtų per 
daug ilgu laukti sugrįžtant, kar
tu paremiant Naujienų pastan-' 
gas nauju skaitytojų vajaus pro-1 
ga. Valdis ir Marta yra veiklūs 
Šaulių organizacijoje, taip pat 

(Lietuvos Vyčiai. Muziejaus lie- prisideda prie bendrų lietuviškų 
tuvišką eglutę papuoš “Eglyno darbų. Vajaus komisija nuošir- 

I Snieguolės”. džiai dėkoja už dėmesį ir gerą i

— Lietuvių Kalėdinei progra
mai Mokslo ir Pramonės Muzie
juje šįmet paskirtas šeštadie
nis, gruodžio <S d., 7:30 vai. va
kare. Programą atliks Jaunieji

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANBBNYBBS

Pardavimai ir Taisymas 
2646 Wirr 69Hi STRUT

T*L: Republic 7-1941

40 metų jie'išskrido vieno mo
toro lėktuvu iš New Yorko ae
rodromo 4900 mylių kelionei 

' per Atlantą į tuolaikinę Lietu- 
I vos sostinę Kauną. Abu žuvo 
j Soldino miške, 400 mylių nuo 
j kelionės tikslo,* atlikdami tuo 
I laiku ilgiausią kelionę be susto- 
Ijimo. Paradas prasidės prie 
;69-tos ir Artesian Ave., baigsis 
prie jiems pastatyto paminklo 
Lithuania Plazoje. Jame daly
vaus miesto policijos dalinys, IA G. AUTO REBUUCRS 
orkestrai ir miesto bei valstijos^, „tomokIud BWnml „ „od. 

'pareigūnai. Organizacijos pra- lomi. Darbu atliekama* sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kal

no* nebrangios.

CALIFORNIA SUP* 0ERVICI 
Taisomi auto motorai, ctab4Hal, 

tuno-ups Ir t. t.
4124 So CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

i — P°n’a Marta Džiovė iš šiau- 
rinės Chicagos ruošiasi išvykti — Amerikos Legiono Dariaus-

i ilgesniam laikui į Vokietiją, j Girėno posto vadovybė prane- Somos dalyvauti ir registruotis ____
Crown Hotel Kans** City, Mo., turi nes ten yra gimusi ir turi gimi-įša, kad kpt. Stepono Dariaus ir tel. 523-6484 po 5 vai. vak. Pa- 351 IM W."«r4'$***♦.' CMeage, m. 
kriJkfi v.»- nių Pažistan”l Hannoverio Itn. Stasio Girėno iškilmingas rado maršalu paskirtas Vito

tibiulyje. j apylinkėse. Prieš išvykdama ji minėjimas bus liepos 15 d. Prieš Rumczek.

pareigūnai. Organizacijos pra-

TM____776-5$$$




