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JAPONIJA SUSIRŪPINO DĖL SOJOS 
PUPELIŲ EKSPORTO SUSTABDYMO

TOKIJO. — Amerikos paskelbimas, kad ji laikinai sustabdo 
sojos pupelių eksportus, sukėlė beveik paniką Japonijoje, kuri 
naudoja sojos pupas (soia hispida) ne tik gyvuliams šerti, bet ir 
žmonių maistui. Tos pupos turi 44% baltymų (protein) ir pernai 
Japonija pirko Amerikoje virš 3 milijonų tonų, kas sudaro 92% 
visų japonų sojos importų. Likusią sopos pupų dalį Japonija perka
iš komunistinės Kinijos.

Japonijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Nasayoshi Ohira krei
pėsi į Amerikos ambasadorių 
Robert Ingersol, prašydamas 
Amerikos išlaikyti pastovų so
jos pupelių eskportą į Japoniją, 
nes eksporto sustabdymas pa
statytų Japoniją į labai rimtą 
padėtį. Tokijo biržoje sojos pu
pelių kainos nuo 2,000 jenų už 
toną ketvirtadienį pašoko iki 
117,000 jenų, o doleriais iš 5.26 
dol. iki 444.87 dol.

Sojos pupos Europoje vartoja-

1$ VISO PASAULIO

HOLLYWOODAS. — Ameri- 
kos komediantai turi geros me
džiagos iš Watergate bylos. Ne
gras komedijantas Dick Gregory, 
kurio pavardė buvo respubliko
nų “priešų” sąraše, pareiškė: 
“Aš noriu pabrėžti, kad Nixo- 
nas daug anksčiau buvo mano 
sąraše, kol aš patekau į jo sąra
šą. Bet vis dėlto, žmogus, kuris

Kasmet keliautojai, kurie liepos 4 d. važiuoja U. S. 212 keliu tarp Red Lodge, Montana ir Yellow
stone Parko, gali sustoti prie "Top of the World" baro, kur visi vaišinami voltui. Baras iškastas 
amžino sniego luite, 10,000 pėdu virš jūros paviršiaus. Vaišes parūpina Red Lodge Preky- 

? ’ bos Rūmai.

ČILĖS KAREIVIAI APSUPO 
PREZIDENTO RŪMUS

SANTIAGO. — Ketvirtadienį Čilės kariuomenės vadovybė 
paskelbė, kad buvo suimta keliolika žemesnio laipsnio karininkų, 
kurių išėjo prieš savo vadus. Generolas Mario Sepulveda, karo 
stovio zonos viršininkas, pavadino karininkų sukilimą “barakų 
revoliucija”, kuri pasibaigusi areštais ir padėtis tapusi vėl nor
mali. Vakar Čilėje tačiau pasigirdo šūviai miesto centre.

Prancūzai uždraudė 
radikalų grupes

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
vyriausybė uždraudė dvi kraštu
tines radikalias organizacijas: 
dešiniųjų “Naująją tvarką” ir 
trockistų Komunistų Lyga, šį 
nutarimą iššaukė muštynės tarp 
tų dviejų grupių ir gatvių riau
šės, kuriose buvo sužeisti 76 po
licininkai ir keli šimtai riaušių 
dalyvių.

Reuterio žiniomis, du Santia
go pulkai, vienas jų šarvuočių 
pulkas, sukilo prieš vyriausybę 
ir apsupo prezidento Alendes rū
mus. Kariuomenės vadas gen. 
Prat kelis kartus apeliavo į ka
reivius padėti ginklus, tačiau jie 
nepaklausė. Kiti vyriausybei lo
jalūs pulkai išžygiavo iš karei
vinių ginti vyriausybės. Reute
rio žiniomis, keturi pulkai yra 
vadovaujami valdžiai palankių 
generolų.

Prezidentas Allende, pabėgęs 
iš prezidentūros, pasakė per ra-

mos gyvuliams šerti. Jos yra 
maistingesnės už kukurūzus, 
miežius ar avižas irturi daugiau 
baltymų. Prancūzijos finansų 
ministeris Gisard d’Estraing 
Liuksemburge kritikavo Ame
riką už sojos eksportų, sustab
dymą, kada “Amerika reikalauja, 
kad Europa atidarytų rinkos 
duris Amerikos žemės ūkio pro
duktams”. Amerika išaugina 
du trečdalius Vakarų pasaulio 
sojos pupų. Europoje sojos pu
pos sudaro didžiausią atskirą 
Amerikos eksporto prekę. So- 
jf perka Britanija, -Danija ir ki-

viešai apsikabina Sammy Davis, 
negali būti visiškai blogas”.
„ PARYŽIUS. — Pietų Vietna
mas pasiūlė šiaurės Vietnamui 
ir Viet Gongui pravesti P. Viet
name i 
tačiau komunistai pasiūlymą at
metė. Pagal antrąjį paliaubų 
sitąrimą abi pusės turi išspręsti gyvena visišką saulės užtemimą, kurio stebėti į Keniją ir Mauri- 
politinius skirtumus per 45 die- taniją suvažiavo tūkstaųčiai turistų, mėgėjų astronomų ię tik- 
nas, tačiau neatrodo, kad tai pa- rų mokslininkų. Vietiniai žmonės netiki, kad saulė užtems. Vienas 
♦vyks įvykdyti.

ŠIANDIEN AFRIKOJE UŽTEMS SAULĖ
LAKE RUDOLF. — šiandien centrinės Afrikos žmonės per-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Naujosios tvarkos grupės va
das yra 28 metų Alain Robert 
ir narių skaičius siekia 4,000. 
Grupė agituoja prieš žydus ir 
Afrikos darbininkus, kurie vis 
didesniais skaičiais atvyksta 
dirbti į Prancūziją. Grupė lei
džia savaitinį laikraštį “Minu
te”, kuris turįs 250,000 skaity
tojų.

diją kalbą, ragindamas darbi
ninkus žygiuoti į nurodytas mies
to vietas ir ten laukti, kol jis 
pašauks į kovą.

ATĖNAI. — Pasibaigus Nato 
manevrams, kuriuose kareiviai iš 
kitų Europos valstybių buvo at

Kiaulių ir vištų augintojai jau 
skelbia, kad jų gaminių kainos 
turės pabrangti. Vien Danijos 
kiaulių ūkiai sunaudoja per me
tus 500,000 tonų Amerikos so
jos pupelių. Amerikai suvaržius, 
pardavimą, pabrangs danų be
konas.

Amerikoje šiais metais sojos 
pupelių derlius padidės iki 1.55 
bil. bušelių, kas yra 200 mil. bu
šelių daugiau, tačiau kitų paša
rinių javų trūkumas ir visame 
pasaulyje padidėjęs mėsos rei
kalavimas, paliks toliau sojos 
pupelių stoką. Ji daugiau jau
čiama ir todėl, kad sumažėjo Pe
ru ančovių kiekis. Tos mažos 
žuvytės tiesiog pranyko iš Peru 
pakrančių. Jos būdavo naudo
jamos žuvų miltams gaminti, 
nes irgi yra labai geras paša
ras gyvuliams.

Amerika sustabdė sojos eks
portus siekdama mažesnių mais
to kainų namie.

Sojų stoka pakėlė ūkininkų iš
laidas pašarui ir dėl to pabran
go mėsa.

Prekybos gatvėje

Mauritanijos kareivis tiesiog pavadino amerikiečius, kurių sve
čių tarpe yra daugiausia, melagiais. “Iš kur jie žino, kad Alachas 
paims saulę į savo ranką. Tik Alachas žino, kada/is tą padarys”, 
pareiškė vietinis berberų genties pilietis.

. Kenijoje vyriausybė pašiūri-r
jos “iš šiaurės”, visi dalyviai, tė karti! su turistais kareivius, Į 
dalyvavo graikų premjerė ir lai- ’nes puslaukiniai gyventojai, iš- 
kino prezidento Papadopoulos girdę apie saulės užtemimą ir pa- » L*l*
pagerbime. Manevruose daly- matę įvairius aparatus ir teles- nėra automobiliu
vavo Belgijos, V. Vokietijos, Ita-. kopus, pradėjo skleisti ganduę, 
lijos, Britanijos ir Amerikos cla-, kad amerikiečiai atvyko saulės 
liniai, viso 5,000 vyrų ir 1,300 ~
mašinų. -

BUENOS AIRES. — Daktarai 
įsakė Argeninos buvusiam dik
tatoriui Peronui vieną savaitę 
neiti iš namų ir gerai pailsėti. 
Peronas yra 77 metų.

WASHINGTONAS. — Atsto
vų Rūmąi gavo pasiūlymą iš at
stovo Benjamin Rosenthal, ku
ris siūlo pakeisti pašto įstaty
mus ta prasme, kad visi laiškai (lose, kareivinėse, ar tiesiog lau- 
prezidentui, viceprezidentui, kon- ke, palapinėse, čia didžiausias 
greso . nariams ir federalinėms astronomų priešas yra Sacharos 
įstaigoms būtų siunčiami be paš-1 pakraščio smėlis, kurį vėjas ne
to ženklų.

LONDONAS. — Londono mie- 
I sto taryba svarsto ar nepratęsti 
reikšmingo eksperimento, kuris 
prasidėjo gruodžio mėn. Tuo me
tu taryba uždraudė automobi
liams važiuoti garsia Oxford st., 

Mauritanijoje^ nors krašto že- kur yra didžiosios Londono par- 
mės plotas yra kaip Texas ir-Ka- duotuvės ir 15 didelių viešbučių, 
lifornija kartu paėmus, gyvena Pati gatvė buvo susiaurinta, ša- 
apie 1,200,000 žmonių ir iš vi- ligatviai praplatinti, 
so yra tik 300 viešbučių lovų. 
Svečiai, suvažiavę stebėti sau
lės užtemimo, gyvena mokyk-

užgesinti. Dar nežinia, kaip tie • 
vietiniai gyventojai reaguos, kai 
pamatys, kad saulė tikrai užte
mo.

Nors eksperimento pradžioje 
buvo daug nusiskundimų, ypa
tingai iš prekybininkų, dabar 
paaiškėjo, kad biznis parduotu
vėse nenukentėjo. Žmonių mi
nios vaikščioja ta gatve, kurios 
viduriu leidžiama važinėti tik 
miesto autobusams ir taksiams. 
Oro užteršimas labai sumažėjo 

pus fąto aparatus. Visi šuva. ir išnyko nelaimingi mašinų su. 
sidūrimai.

Gatvės gyventojai, 85% pa
reiškė, kad jiems šitokia padėtis 
patinka, 45% parduotuvių sa- 

Saulės užtemimas turi prasi- vininkų irgi patenkinti uždrau- 
knygą” apie savo atominių gin- dėti 10:44 vai. rytą ir turi už- dįmu, o kiti 32% pareiškė, kad 
klų bandymus. Mokslininkų pa- trukti 6 min. 13 sek. Visi šuva- į jų bizniui skirtumo nėra, tik 20% 
remtais duomenimis, knyga tvir- žiavę laukia šio įvykio, kuris ne- norėtų vėl sugrąžinti į Oxfordo 
tina, kad prancūzų bombų ban- pasikartos 177. metus. N e pato- _ saulės užtemimo, 
dymai Ramiajame vandenntyne giose palapinėse apsigyvenę, bi- 
nėra pavojingi ar kenksmingi, jodami valgyti vietinį maistą ir 
Branduolinių ginklų išvystymas gerti vandenį, aukštos ternpe- 
Prancūzijai yra labai svarbus, ratūros kamuojami, astronomai 
sakoma knygoje, būtinas šalies neabejoja, kad visi vargai ir ne- Į 
saugumui ir nepriklausomybei ( patogumai bus ^atlyginti nepa- 
išlaikyti.

Britanija irgi paskelbė,. kad 
ji nepritaria Prancūzijos bom
bų bandymams, tačiau Julian 
Amery, valstybės sekretorius, 
pareiškė parlamente, kad Brita
nija nereikš protestų Prancūzi-

Prancūzų bombos 
esančios švarios

PARYŽIUS.
vyriausybė paskelbė “Baltąją

j šioja į akis ir į burną, bet svar
biausia, — į teleskopus ir bran-

Prancūzijos

žiavę tikisi, kad užtemimo me
tu nebus smėlio audrų, kurių 
metu viskas užtemsta, nors sau- Į 
lė ir šviestų.

Urugvajaus unijų 
streikas

MONTEVIDEO. — Urugva
jaus prezidentas Juan Maria 
Bordaberry, paleidęs parlamen
tą, ketvirtadienį panaikino 19 
Urugvajaus miestų tarybas. 
Valdžia įvedė spaudos cenzūrą, 
suvaržė asmenines piliečių lais
ves ir uždarė kai kuriuos laik
raščius.

Urugvajaus darbo unijos ket- 
tvirtadienį pradėjo generalinį 
streiką. Svarbiausios pramonės 
šakos visai suparalyžuotos: tek-1 jai, nes vyriausybės žiniomis1 
stilė, gumos fabrikai. Montevi- nei kinų nei prancūzų bandymai 
dec studentai nėjo į paskaitas. nėra pavojingi žmonių sveikatai. • 
Gatvėse nesimatė mašinų ir Į 1 i
žmonės sėdėjo namuose. iš pareigų, kaip numatyta, 19761

Valdžia skelbia, kad ji pra- metais, kada turi įvykti nauji ATLANTA. — Georgijos'bu
dės griežtą kovą prieš teroristus rinkimai. Iki to laiko jis žada vęs gubernatorius Lester Mad- 
ir valstybės priešus. Preziden- Urugvajų valdyti su kariuome- dox nusisamdė rašytoją, kuris 
tas paskelbė, kad jis pasitrauks' nės pagalba. parašys jo biografiją.

prasto vaizdo ir- pergyvenimo 
saulės užtemimo.

Į MIAMI. — Perkūnijos metu j 
jį autobusąįšoko vilkinis šuo ir j 
(išvarė šoferį iš jo sėdynės, pats 
ten atsisėsdamas. Paskui vai-

• ruotoją iš autobuso išskubėjo 
ir keleiviai, šuo dairėsi pro au- Į 
tobuso langus, kol atvyko sa
vininkas ir policija.

Neuįeci* FBI diktorių* Clarence 
Kelley.

• Narkotikų agentūros di
rektorius Ingersoll paskelbė, kad | Komunistų vadovas yra 31 
jis pasitraukia iš pareigų, nes.m- Alain Krivine, kuris pagar- 
į jo darbus kišosi Baltieji Rūmai.
• Vakarų Vokietijos vyriau

sybė po nepaprasto posėdžio pa
skelbė, kad markės vertė, san
tykiuose su kitomis Europos va
liutomis, pakeliama 5.5%. Mar
kės santykis su doleriu palieka
mas laisvas — “plaukioti”, palie
kant pačiai rinkai nustatyti tą 
santykį.
• Trys žibalo bendrovės: Te

xas Inc.. Gulf Oil ir Shell paskel
bė, kad jos liepos mėn. padidins 
gazolino pristatymą savo sto
tims.
• Privačiam lėktuvui nukri

tus prie Atlantos, kur žuvo 7 as
menys, paaiškėjo, kad nelaimės 
priežastis — daug paukščių, ku
rie buvo susirinkę j miesto šiukš
lyną ir užkimšo lėktuvo moto
rus. •
• Nevados dykumoje po že

me buvo susprogdintas brand u o-' 
linis užtaisas apie 200,000 tonų i 
TNT stiprumo.
• Buvusiam Hanojaus belais

viui, marinų seržantui Kava
naugh nusižudžius, jo 22 metų 
našlė žada skųsti teisme Penta
goną ir pulkininką Guy, kuris 
marinui iškėlė bylą už kolabora
vimą su priešu. Hanojus jį iš- 
laikė gyvą 5 metus, o jo tėvy
nė ji nužudė, pasakė našlė. Ma
rinas neišlaikė kitų kareivių pa
niekos, koliojimų ir kaltinimų.
• Šveicarijos policija nustojo. va^įjos y Vokietijos

ieškoti dviejų amerikiečių alpi- Huebner, Danijos Larsen, so- 
nistų, kurie dingo birželio 21 d. vjefų Kuzmin, Jugoslavijos Gli- 
kopdami į Matterhorno kalną. gOrjC- sovietų Taimanov, latvis
• Iš Rytų Vokietijos į Va-t Tai, kuris buvo laikomas favo-

karų Berlyną pabėgo žinoma te- ritu, tačiau pradžioje lošimų su- 
levizijos pranešėja Renate Hu- sirgęs maisto apnuodijimu ir 
big, 28 metu ir jos 3 metų dūk- kelias partijas be reikalo pralo- 
tė. ,šęs, teužėmė 8-10 vietą su 8(4
• Prezidentas ruošia planą, taškų, 

kaip sumažinti energijos suvar- i 
tojimą Amerikoje. Jis prašys 
gyventojų greitkeliuose sumažin
ti automobilių greitį, pakentėti 
karščiuose ir neeikvoti vėsini
mui elektros, žiemą mažiau šil
dyti butus.

sėjo gatvių riaušėse 1968 m., 
Tai gerai organizuota revoliucinė 
grupė, kuri veikia studentų ir 
viduriniųjų mokyklų mokinių

Detektyvai saugo 
liudininką Deaną

WASHINGTONAS. — Vakar 
senato Watergate komitetas tę
sė John Dean, buvusio Baltųjų 
Rūmų teisinio patarėjo klausi
nėjimą. Federaliniams marša
lams buvo įsakyta saugotu Dea-

parašys jo biografiją.

biartias, tačiau irgi siekia apie 
4,000. Grupės vadas 1909 m. 

(kandidatavo į prezidento vietą 
ir surinko 239,106 balsus. Ko
munistų lyga leidžia savaitinį 
“Rouge” ir mėnesinį “Jaunimo 
revoliuciją”. -Be to grupė lei
džia apie 400 jaunimo mokyklų 
biuletenių.

Baigtas šachmatų 
zoninis turnyras

LENINGRADAS. — Dzeržins- 
jkio kultūros rūmuose pasibaigė 
zoninis šachmatų turnyras, ku- 

, riame dalyvavo 18 didmeisteriu. 
.kurių kiekvienas sulošė po 17 
t partijų. Pirmą ir antrą vieta 
pasidalino du Sovietų Sąjungos 
šachmatininkai Karpovas ir 
Korčnoj, abu surinkę po 1314 
taškų. Karpovas laimėjo 10 ir 
lygiomis sulošė 7. Korčnoj lai
mėjo 11. pralaimėjo 1 ir lygiomis 
— 5. Jie abu gavo premija po 

i 1.750 rublių (apie 2,100 dol.).
Trečią vietą užėmė amerikie

tis Robert Byrne su 12Į4 taškų 
(laimėjo 9, pralaimėjo 1 ir 7 ly
giosios). Toliau eina čekoslo-

Bulgarijos Radulov, Filipinų 
Torre, R. Vokietijos Uhlman, 
Jugoslavijos Rukavina. sovietu 
Tukmanov, Kubos Estavez ir 
Kolumbijos Guellar užėmė iš ei
lės paskutines lentelės vietas.

I Kolumbietis tik tris partijas su
lošė lygiomis, kitas pralaimėda-

BELGRADAS. — Jugoslav!- mas.
joje užsienio turistų skaičius1 Byrne laimėjo 1,200 rublių ir 
šiais metais pakilo 46%. Valdžia teisę su Karpovu ir Korčnoj da- 
skatina turizmą, nes jis atneša lyvauti tolimesnėse varžybose 
nemažai užsienio valiutos. |su kitos zonos nugalėtojais.

sinimų jo gyvybei. Vakar Dea- 
no klausinėj ima i turėjo baigtis 
ir komitetas pertraukė darbą iki 
lieoos 10 d., kada sekantis liu
dininkas turi būti buvęs vals
tybės prokuroras John Mitchell.

Deano pareiškimai ir prista
tyti dokumentai nekelia abejo
nės, kad apie teisingumo truk
dymą po Watergate įsilaužimo 
žinojo visi svarinę j i Baltųjų Rū
mų tarnautojai: Haldeman, Er- 
lichman ir pats prezidentas Ni- 
xonas.

Du federaliniai maršalai sėdi 
apklausinėjimų metu už Deano, 
jo žmonos ir dviejų advokatei. 
Kada vienas korespondentas pa
siūlė Deanui dėžutę su gerklės 
tablėtėmis ar mėtiniais saldai
niais, vienas sargybinis tuoj tą 
dėžutę iš Deano atėmė ir įsidė
jo į kišenę.

Sen. Lowell Weicker, nors res
publikonas, komiteto narys, pa
reiškė, kad prezidento Nixono 
rėmėjai bandė jį įbauginti, da
rydami spaudimą, kad jis “ne
persistengtų” komiteto darbe, 
rinkdamas medžiagą apie val
džios pareigūnų įsivėlimą į Wa
tergate skandalą

Uganda prašo 
JAV negrų paramos

LONDONAS. — Ugandos val
džia. išvariusi indus ir pakista
niečius, pritrūko raštingų žmo
nių, kurie galėtų dirbti valdžios 
įstaigose. Dabar Ugandos pre
zidentas, susitaręs su Amerikos 
Rasinės Lygybės kongreso pre
zidentu Roy Innis, bando privilio
ti Amerikos negrus važiuoti 
dirbti į Ugandą.

Apie 50 amerikiečių negrų 
grupė jau pasiruošė važiuoti į 
Ugandą. Ketvirtadienį Ugandos 
prezidentas, skubiai pranešė 
Amerikos negrams, kad jie dar 
neskubėtų, nes jis pakeitęs nuo
monę.
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Šaulių kultūrinė savaitė gražiai praėjo
š. m. birželio mėfi. 17-2A d. 

p. p, Kuraičių “Gintaro” vasar- 
viętėjg vykę į. $. Sąjungos kul
tūrinė savaitė — stovykla, ku
rioje visą savaitę dalyvavo 36 
šauliai ir, savaitgaliui atvyko 
7? šauliai-lės. Iš viso stovyk
lavo 108 šauliai-lės. Be to, sa- 
va'tgailiui (iąuif svečių atvažia
vo, kurie noriai lankė stovyklą 
ir rimtai dalyvavo programose. 
Šauliai stovyklavo ūš daugelio 
Amerikos miestų: Bostono, De
troito, Cleyejando, Chicagos ir 
Worcester.

Pasitaikė šiltas gražus oras, 
geras maistas, graži aplinkuma, 
prisidėjo 
nuotaikos 
programa 
t? planą.
Skaitytos įdomios paskaitos, ku
riąs skaitė: Ąlg. Budreckąs, Dr. 
K. Bobelis, Ą. Juškevičjus, Dr. 
K. Pautienis įr Z. Juškevičienė. 
Biržulio mėn. 22 d. bųyo ypą-

prie pakėlimo geros 
stovykloje. Stovyklos 
vyko pagąl nustaty- 
Savąitės bėgyje buvo

tinga stęvyklos diena — sesių 
šauįiy diena, kuri pradėta pa
skaita, kurią skaitė žurnalistė 
Z. Juškevičienė — Lietuvės mo
tors pareigos išeivijoje. Po pa
skaitos vyko kavutė. Čia mūsą 
sesės pąrpdė visus kulinarijos 
sugebėjimus ir išradingumą. Pri
kepė įvairių lietuviškų tortų, 
kurių sunku ir vardus išvardin
ti, beržo šakų, žagarėlių, vagų, 
babkų ir kitokių skanumynų.

Pagamino lietuvišką midų, 
krupniką, lietuvišką vypą ir pri
sunkė įvairių sunkų. Dideliam 
nustebimui prie papuoštų stalų 
pakvietė brolius šaulius vaišėms, 
visus vaišino ir linksmai nusi
teikusios su malonia šypsena 
sesės pątarnavp broliam^ šau
liams.

Geroj nuotaikoj šauliai-lės ve
dė mąlpniųs pokalbius, dalijosi 
stpvyltiinėinįs nuotaikomis, už- 
trąųkdąmi linksmas dainas. Se- 
sėips saulėms vadovavo moto-

turis/***-
==

esee Pl., Lakewood, 
X. J. 08701, tairf. (2M) 363- 
4261.

Suinteresuoti pavieniai plau- 
kiktai prašomi kreiptis į arti
miausią klubą arba ŠALFASS- 
gos plaukymo vadovą:

A. Biplskus, 13813 Othello 
Ave., Cleveland, Ohio 44110, tel. 
(216) 681-9143.

Registracijos terminas yra 
liepos 28 d. (pašto ąntspaulo da
ta), šiuo adresu: Mr, P. Treu-

GEBA NAUJIENA
mūsų klijęntams, norintiems girfeti

savo giminėms Lietuvoje ir USSR
Dabar vykdoma plati modernių kooperatinių butų 

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

RYGOJ, TALINE, KIŠĮNIOVE, ODESOJ, VILNIUJ, 
KAUNE, ROSTOVE prie Dęno, ^RĄSNOpĄĘE, 

CHAR^yĘ, TAŠKENTE, ALMA-ATQJ 
. ir kituose miestuose.

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

Viską sutvarko VNESHPOSYLTORG per savo 
išimtiną atstovybę

PODAROGIFTS, INC.
Užsakymus priima mūsų bendrininkai:

GLOBE PARCEL SERVICE, INC. 

COSMOS PARCELS , EXPRESS CORP., 

PAJĖGĖ EXPRESS 4 TRAVEL AGENCY 

arba tiesiai ’ - '

PODAROGIFTS, Inc.
2to FJfTH AVE. (tarp 27 ir 2Sp-vės) NEW YORK, V. ¥. 1M01 

TEL.: (212) 6854$37

SPORTAS
Fabąliiečių M* lietuvių plakymo 

pirmėdyfeės

W73 ip. š. Amerikos Pabaltie
čių piąukymo pirmenybės įvyks 
š. m. rugpjūčio 5 d., sekmadienį,

rų skyriaus vadovė S. Cecevi- 
čienė. Už vaišingumą ir gra
žiai paruoštas vaišes šauliai se
sėms sugiedojo ilgiausių metų.

Pavakary privažiavo daug sa
vaitgalio stovyklautojų ir sve
čių. Po vėliavų nuleidimo vy
ko joninių ląužąs, kurį uždegė 
stovyklos vadovas V. Išganantis. 
Kultūrinės programos vedėjas 
Alg. Budreckąs, laužui prade
dant liepsnoti, pasakė kalbą:

— Brangūs šauliai-lės, mes 
esame toli nuo tėvynės, bet jos 
nepamirštame, puoselėjame se
nas šaulių tradicijas, degame jo
ninių laužus, kurie Joninių nakt- 
ty degė laiąvoje Lietuvoje Ram- 
byno kalne ir visos Lietuvos pa
kraščiuose. šis laužas yra pa
garbos ženklas mūsų kritųsięms 
broliams šauliams ir kariams, 
žuvusiems už Lietuvos laisvę, 
kad vėl bus laisva Lietuva tuo 
mes šventai tikime ir trokšta
me.

O brangi mano tėvynė, 
Tavo supus Lietuvos: 
Kalanta, šauliai didvyriai 
Laisvės simboliai tautos.
Jonas Platakis vaidino seno

vės vaidylą, kuris dainavo seno
vės lietuvių dainą. — Paklausy
kit mieli lietuviai.

Ą. Kevėža paskaitė savo kū
rybos eilėraštį’. — Paparčio žie
do ieškojimas. Rasa Mikojainy- 
tė padainavo — Kad būčiau 
paukštelis. J. Petrauskas V. D 
kuopos vardu sveikino: Jępus, 
Vladus, Petrus ir Povilus. So
listė Irena Petrauskienė grąžĮai 
padainavo solo — Neišeik, neiš
eik. 'PY. Beinoras žemaičių tar
me pasakė monologą ir akordijo
nu pagrojo mišrainę. Ą. Lotonie-

nė pravedė bendras dainas; Sta
siūnas padąinąyo solo — Tylus 
vakaras, šaulių sekstetas padai
navo — Aras. Marija ir Vilija 
Eivaitės ir Dalia Petreikytė pra
vedė kelias bendras dainas.

Laužas praėjo nuotaikingai.

6
2 Y*ats Saving* 

Certificate 
(Minimum $5.000) •r t

Nuo
1914metų

tyidfcnd savinas aptar
nauja taupymo ir namų
paskolų reikalus visos įpū
SI Dėkojama
Jums už munjs parodytą 
pasitikėjimą. Męs norė
tume būti Jums naudingi 
4* ateatvj*-

Ssricaitos « SAVINGS

All accounts com- 
daily -

Philomena sako999

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

Jūs jiems patarnaukite, nuneškite 
į Chicago Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovę. Tenai jūsų doleriai bus 
saugioj vietoj ir ąųgšti nuošimčiai 
ąųklės naują dolerių šeimą.

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

Regular
Passbook 
Account

90 Day 
Passbook 
Accounts

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

CHICAGO*^
••vinge and loan association6245 South Western Ave. 476-7575

uždaromą kalbą pasakė J. Pet- College, West Long
rauskas, dėkodamas pręgrąipps Jersey. Varžybas
atlikėjams ir kvietė- ieškoti pą- yy^įį) estai.

:30 vai. ryte. Re- 
gistrąciją nuo 8:30,

Į973 m. š. A. Lietuvių 
nybės bus išvestos iš pabaltiečių 
vą^žybų pasekmių, jei susida
rys bpnt minimalus lietuvių skai
čius.

Pirmenybių programoje bus 
prąyęstos visų -stųlių rungtys 
šinsė Rasėse: vyrų ir moterų 
(15 rn. ir vyresnių), jaunių ir 
mergaičių 13-14 m., jaunių ir 
mergaičių 11-12 m. ir jaunų bei 
mergaičių 10 m. ir jaunesnių.

Dalyvavimas atviras visiems 
esti^ latvių ir lietuvių plauki
kams.

Smulkios informacijos išsiun
tinėtos visiems lietuvių sporto 
klubams bei sporto pareigūnams.

parčio žiedo, kuris žydi joninių 
vidurnaktį, kas jį suras gaus 
nepaprastą dovaną- Po lauto 
šauliai-lės dainuodami žygiavo 
į nakvynę. Birželio d-
stovyklos programa prasidėjo 
vėliavų pakėlimų, tarpais lyno
jo, bet stovyklos progrą^ą yyko 
nustatyta tvaria, buvo rodomi 
įdomūs filmai,, kuriuos aiškino 
Dr. K. Pautienis.

Vakare įvyko vakaras. V. D. 
šaulių meno kuopelė suvaidino 
linksmo turinį# komediją; — J. 
Petrausko — Prakeiktas rašte
lis. Tai labai intriguojanti ko
medija. Vaidintojai, kaip sako
ma, buvo savo vietoje ir davė pu
blikai, ko ji laukė ateidama į šį 
spektaklį. Atsilankiusieji čia 
rado linksmą nuotaiką ir ska
niai pasijuokė jš komiško vaidi
nimo. Vaidinimui pasibaigus, 
vaidintojai buvo gražiai įvertin
ti gausiais plojimais. Baigiant 
reikia pasakyti/ kąd vfiidiffįfnas 
paliko gražų ir linksmą Įspūdį 
publį^ąi, kurios prisirinko pil
na salė. Po vaidiniftių vyko šo
kiai, nuotaikingai grojo A. Ra- 
monio orkestras. ' šauliai links
mai šoko iki vėlumos, o sesės 
šaulės visus vaišino cepelinais.

Birželio mėn. 24 d. pp iškilmin
go vėliavų pąjęėlįjpp, gražios 
gamtos aplinkoje po atviru dan
gumi vyko pamaldos: šv. mišias 
atnašavo šaulys kuB. J. Borevi-

pamokslą. — Priminė kenčiančią 
tėvynę, Vilniaus miesto 650 me
tų įkūrimo sukaktį ir Dievo Kū
no šventės reikšmę, visus tris 
įvykius gražią! apibudino ir 
kvietė šaulius semtis stiprybės 
iš mūsų tautos didingos praei
ties.

Pamaldų metų gausus būrys 
šaulių ir vasarotojų nuotaikin
gai giedojo mūsų tradicines 
giesmes, kurių garsai maloniai 
aidėjo ežero pakrančių tolumo
je. Pa pamaldų apie 50 unifor
muotų šaulių ir daug vasaroto
jų atvyko prie vėliavų. Alg. Bu- 
dreckas pasakė atsisveikinimo 
kalbą. V. D. šaulių kuopos p-kąs 
stovyklos vadovas y. Išganan
tis dėkojo kultūrinės savaitės 
tarnybai, pasljaitiirinkams ir 
programų vedėjams Galingai 
skambėjo Taute* himno garsai

damps vėliavoj,- šauliai-lės bar
nioje rikiuotėje ąpieido stovyk
lavietę. Kaąpas

i S,
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JĘJGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IB NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos "Senyje Lietuvišku Knygy Istorija" yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietai? viršeliais įrištus knygos kaina yra tik $3.00, minkšt $2.50.

Knyga Jums bus .pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu: 
NAUJIENOS, 1733 S. Halsted Street, Chicago, Ill. 60608.

n

"GOOD NEWS” BULLETIN

'Uncreased earnings" for all new and existing certificate 

savings accounts at Standard Federal Savings goes into effect 

on 4uiy i, nrj,

This pięgjis our 6% savings certificate will now yield 

$«?7% annually go interest compounded daily for one year.

For customers of our 5%% savings certificate, the yield 

increase; tg 6% on interest compounded daily during tf one-year 

period-

.* Customers of our 574% savings certificate will corn - -
5.47% on interest compounded daily for one year.

These new top yields are reason enough to save with us.

Standard Federal Savi ngs, Looking out for your interest 

since 1909.

$5.000 or more 
Savings 

Certificate 
(2 to 10 years*

•AUUV
š. m- liepos 8 d. įvyks 

vasąrine šauliu jĮfcyia į |¥ien- 
fiel^ ĮU., bus ąpįąrimi gražūs 
gėlynai, parkai ir įdomus mu
ziejus.

V. p. šaulių kuopos šauliai-lės 
minėtą dieną 9:30 V. rytą ren
kasi jaunimo centre. Iš čia or
ganizuotai vyksime į iškylą.

J. Kaunas

Assets over $190,000,000.00 Reserves over $16,500,000.00*^^^

įįį SyiNtylRD FEDEtyL S/MhGS
ANO LOAN ASSOCIATION FOUNOCO ISM
4192 ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO
CHICAGO, ILLINOIS 60632 PHQNE 847-1149

IfjTE^ĘST COMPOUNDED DAILY ON ALL CERTIFICATE ACCOUNTS / Deposits received by the 10th 
of the month earn interest from the 1st If the funds remain on deposit to the end of the interest 
period. Deposits after the 10th earn from date of receipt. .

2 - NAUJI INOS, CHICAGO t, HX. - SATORDAY, JVNtf ». ttTO



puikiais

M

Jaunas kumeliukas su napasitHc*įiinu žiūri j "Print*", kuris su fu* lygus, šis Shetland pony 
greit užaugs didesnis, nes jis tik savaitės amžiaus.

• J. KARI6CTAS

PRIEŠRINKIMINIS VIZITAS 
PAS LOS ANGELES MERĄ

Tai buvo 1973-jų metų gegu-l tikrina mano kredencialus ir 
žio įnėn. 22-os dienos ūkano- mandagiai pakviečia į laukia
mas rytas, kai Mr. Yorty sekre- inąjį, kur randu sekretorę. Ji 
torė man paskambino ir nuro- paprašo pasirašyti į svečių kny- 
dė visas smulkmenas: kas pa-'gą. Iš čia įveda į koridorių, 
sitiks, kur automašina paims kuris nukabinėtas Los Angeles 

miesto buvusių merų portre
tais. Mano akį patraukia ven- 
nas iš jų: Henry Meilus, kuris 
miesto meru buvo 1860 metais. 
Jo toks panašumas į George 
Washingtoną ir veidu ir apsi
rengimu, kad jei nebūtų užra
šo, esu tikras, kad apsigau- 

Einu, turėdamas penke- 
nuo vieno 

portreto ir gėriuosi 
meninnikų

»

sitiks, kur automašina paims 
ir minutė minutėn laiką. Keis
ta, kai prieš tris savaites, da
ta buvo nustatyta, tai man at
rodė visai paprasta. Lyg aš 
būčiau savo malonumui su ku
ria nors filmų žvaigžde , kaip 
anksčiau kad būdavau susita
ręs. Dabar gi pagalvojus, kad 
važiuoju pas tokio didelio mies
to valdovą, arba dar kaip lie
tuviai sako, miesto galvą, bū
damas ne politikierius jaudi
nausi.

Suformuluoti klausimai 
blonknote sveria švarko kiše
nę. Laiko skirta nedaug, tik 
15 minučių. Žinau, prieš rin
kiminis laikas ir meras labai 
užimtas. Žinau, kad privatus 
pasimatymas, bet nugąstauju, 
kad jis būtų tik ant keturių 
akių. Tada ir drąsiau ir pato
giau iškelti tokius klausimus, 
kurių bendrose spaudos konfe
rencijose jokiu būdu negalima 
pajudinti.

Prie durų uniformuotas pa

čiau.
tą minučių laiko, 
prie kito 
tokiais 
darbais.

Ateina
riškis, kuris be sunkumų iš
taria 
įrašo 
barį.
mas,

kitas stambokas vy-

mano vardą ir pavardę, 
į svečių priėmimo kam- 
Paprašo sėstis, sakyda- 
kad Mr. Yorty tuojau 

ateis ir palieka.
Sėdžiu kiek neįprastoje ap

linkoje ir skubiai lyg norėda
mas ką nors nepaprasto pama
tyti, dairausi. Prieš mane sto
vi kavos puošnus staliukas, 
ant kurio pristatyta nuotraukų. 
Matau Yorty su prezidentu Ni-

xonu, su užsienio politikais. 
• Kiek toliau — aukštas stalas, 

matomai niekieno darbui ne
naudojamas irgi nuotraukomis 
apstatytas.

Už jo toliau į kairę prie sie
nos surikiuotos keturios Cali- 
fornijos valstijos vėliavos. 
Kambarys papuoštas dirbtino
mis gėlėmis..

Prasivėrė durys iš dešinės ir 
labai maloniai šypsodamasis 
įžengė ir Mr. Yorty. Jis pasis
veikindamas pasisakė, kad 
prisimena mūsų susitikimą pas 
Rūtą Lee Kilmonytę ir dar pri
dėjo, kad su ja buvo tik vakar 
susitikęs. Esanti jau sugrįžusi. 
Pirmasis toks draugiškų žodžių 
persimetimas labai gerai, nu
teikė

čia pat tuojau atsiranda ir 
kava. Sėdžiu sofoje, kur man 
iš kairės fotelyje sėdi miesto 
galva. Gurkšnojame kavą ir 
vystome visai paprastą ir drau
gišką malonų pokalbį. Visų 
pirma, kaip mandagumas rei
kalauja, pasakau jam keletą 
gražių žodžių. Padėkoju, kad 
jis lietuviams yra palankus ir 
suprantąs jų reikalus. Jis ap
gailestauja, kad susidėjus tam 
tikroms aplinkybėms, jis ne
galėjęs būti lietuviškų šokių 
vakare (tai Grandinėlės) kaip 
jis išsireiškė.
siuntęs savo įgaliotinį. Nusis
kundė, kad esąs labai pavar
gęs ir norėtų jau, kad tie rin
kimai greičiau pasibaigtų. Su
prantama.

— Mr. Yorty, aš neabejoju, 
kad jūs tuos rinkimus laimė-

Bet už tai pa-

5% HIGH RATES
JHUM PAID QUARTERLY AT

dviračiams 
nes atrodo,

site, (Deja, taip neišėjo), kaip 
ankstyvesnius kad laimėjote ir 
tada kokie jūsų planai ateičiai?

— Pagerinsiu transportaciją 
ir gal net įvesiu 
mažus keliukus,
gazolinas pabrangs. Mano pla
nuose yra daug, bet nevisada, 
kai praktiškai susiduri, juos 
galima įvygdyti. Kartais dėlei 
to žmonės nusiskundžia, žino
ma, iš šalies žiūrint viskas ki
taip atrodo, bet praktiškai 
miesto mero pariegos yra labai 
sunkios.

— Jau eilė metų mes lietu
viai didžiuojamės jūsų Los An
geles miestui atliktais darbais 
ir respektu etninėms grupėms, 
klausomės ir stebime televizi- 

‘ją, kurioje jūs pasisakote, kad 
į miesto valdžios įstaigas vis 
daugiau ir daugiau įtraukiate 
meksikiečių ir juodžių, kas la
bai miela, bet vis dėlto nesu 
girdėjęs, kad būtų minimi ka
da nors lietuviai. O mes turi
me labai išsilavinusių su aukš
tuoju mokslu jaunų intelektu
alų.

— Yes, yes, yra Rūta Lee.
— Taip, tai žinau, bet to per 

maža dėlei tiek lietuvių, kiek 
mes Los Angeles turime.

— Lietuviai turėtų kreiptis 
į Civil Seryjce komisionieriaus 
įstaigą. Kiek iš mano pusės bus 
galima, aš visada jiems padė
siu. Lietuvius už jų sugebėji
mus, veržlumą ir patriotizme 
aš vertinu nemažiau, bet kur 
kas daugiau, už tuos, kuriuos 
jūs čia tik paminėjote.

— Jums širdingai dėkoju už

PASSBOOK 
ACCOUNTS

PER ANNUM
$1000 er mere 

c*vtificat*s 
1 y**r mln.

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES

4071 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

TEL.: LA 3-8248
(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

6%
PER ANNUM

$5000 or mor* 
e*rtific«t** 

2 y**r min.

ir visada, Rūtą radau labai Murinti neabejol 
giedrios nuotaikos, nors kiek iną. Ji pareiškė pageidavini 
nervuota dėlei jos labai arti- kad minėtų vietovių lietuviai 
mo. Yorty pralaimėjimo. Kiek turėtų ją ne tik pamatyti sce- 
išinetinėjančiai atsiliepė apie •»—-jj
balsuotojus, ypatingai apie lie
tuvius, kurie iš tingėjimo bal
suoti nėję. Ji pabėrė visą eilę 
gražių komplimentų buvusiam 
merui. Žinoma, jie buvo arti
mi draugai.

Nukrypsta mūsų tema link 
jos sėkmingų gastrolių. Pasi
sako, kad po dešimties dienų 
ji vėl išvyksta kita kryptimi: 
į Ohio valstiją, Warren, Tole
do, Dayton, kur yra labai daug 
lietuvių. Jos kontraktas dešim
čiai savaičių, bet kaip paras
tai dėl didelių pasisekimų, bū
na dar keletai .savaičių pratę
siamas.

noje, bej ir susitikti. Pasidžiau
gė, kad Floridos lietuviai ją la
bai šiltai priėmė. Jos spektak
lius lankė ir tuo jai suteikė sa
votišką malonumą.

Kaip jau žinome iš lietuviš
kos spaudos. Rūta scenoje vai
dina pagrindines roles ir visur, 
kur pasirodo, po spektaklio 
apdovanojama gausiai gėlėmis 
ir aplodismentais.

Rūta nusiskundė, kad kar
tais aplanko ją ir nuovargis, 
nes savaitėje vos vieną dieną 
turi laisvą, o kai kuriomis 
dienomis duoda net porą spek
taklių. Tas labiausiai ją ir nu- 
vmargina.

Stoju, dėkodamas už jo bran
gų laiką ir tiesiu ranką atsis
veikinimui.

— Ar kalbėsite dar šiandien 
su Rūta Lee?

— ’Taip. Aš jai skambinsiu.
— Tad siųskite manogeriau- 

sius jai linkėjimus. * Ji yra pui
ki ne tik kaip aktorė, bet ir 
kaip asmenybė. Jai jos tų įgim
tų gabumų kiekvienas gali pa
vydėti. Neveltui žmonės ją taip 
mėgsta scenoje, nes tik ten ji 
savo visą asemnybę atskleidžia.

Aš dėkoju už tiek gražių 
komplimentų mūsų lietuvaitei 
ir širdis pilna džiaugsmo, kad 
mums Dievas ją padovanojo. 
Kad mes ją turėdami gauna
me didelį Lietuvos ir lietuvių 
garsą, kurio ir už pinigus ne
nupirksi. Nepajuntu kaip aš 
vėl džiaugsmingai merui ištie
siu ranką ir dėkoju. 0 jis pri
deda, kad jei vėl kada norėsi
te mane matyti, prašom visa
da. Aš čia kiek nustebau.

Jis mane palydėjo iki durų 
iri tada negalėjau įsivaizduoti, 
kad Yorty rinkimus pralaimės, 
žinome, mes tikime, kad ir 
naujas miesto meras Bradly 
bus lietuviams palankus. Tad 
sveikinam jį su laimėjimu ir 
linkime sėkmės nelengvame 
miesto valdymo darbe.

tai, ką čia iš jūsų girdžiu. Ta 
pačia proga leiskite priminti, 
kad būtų galima lietuvių var
das Los Angeles garbingame 
mieste įamžinti. Ir skubotai 
lyg bijodamos, kad ta proga 
čia pat iš mano panosės gali 
pasprukti, sakau:

— Pavadinkime vieną gat
vę Lithuanian Street

Ir nelaukdamas jo atsakymo 
pridedu, kad Chicaga tokią 
gatvę jau seniai turi.

— O, jau gal trejetas ar ket
vertas dešimčių metų.

Mano nustebimui, jis išsii
ma blonknotą ir kažką užsira
šo, pasakydamas, kad tai bū
tų labai įdomu ir ligi Šiolei 
jam to dar niekas nepriminė. 
Jei tik vesime kur nors naują 
gatvę, aš jums prižadu, kad 
tai bus padaryta.

— Gal būtų galima kokią 
nereikšmingą gatvę pakeisti?

— Taip atrodo, bet ne visuo
met yra tokia galimybė.

Nuo čia nuklydome apie An
gelą Davis. Fondą ir kitus šio 
krašto nesklandumus. Jis pa
sipasakojo privatų savo apsi
lankymą USSR, kur jam teko 
buvoti vieną dieną Leningra
de ir vieną dieną Maskvoje. 
Jo nuotaika kiek pasikeitė.

Keičiame temą apie ką tik 
grįžusius belaisvius ir jų pasa
kojimus, paneigimus ir tiesą. 
Jis pripažįsta, kad tokie kaip 
Fonda, kitur senai jau už gro
tų sėdėtų, ir priduria, kad mes 
neskubame...

žvilgteriu į laikrodį ir nu- 
stembu, kad vietoje žadėtų 
penkiolikos ar dešimties mi
nučių, matau jau dvidešimt.

Pasipasakoja, kad ją žmo
nės scenoje labai pamilsta ir
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Kieti viršeliai 34,00, minkšti — 33.00.
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TELEFONINIS SU RŪTA 
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Kas šeimininkauja pavergtoje Lietuvoje?
Rusijos komunistai, nuvertę demokratinę vyriausy

bę, visam pasauliui paskelbė, kad tikrais Rusijos šeimi
ninkais buvo rusas proletaras. Tai, žinoma, buvo melas. 
Niekad Rusijos proletariatas nešeimininkavo Rusijoje. 
Rusai proletarai nešeimininkavo nei vienos dienos. Jie ne
buvo krašto šeimininkais net didžiausios pergalės dieną, 
kai caro karo vadai nutarė remti Lenino vadovaujamą 
vyriausybę.

Dabar daugumas tvirtina, kad Rusiją valdo arba 
perversmo dieną valdė komunistai. Toks tvirtinimas yrą 
netikslus. Komunistai negalėjo valdyti krašto, nes Rusi
jos komunistai niekad nevaldė pačios rusų komunistų 
partijos. Partiją valdė maža grupelė žmonių, susispietu
si apie Nikalojų Leniną. Leninas pasirinko tokius žmo
nes į kuriuos jie labai lengvai galėjo daryti įtakos.. Jis ne
galėjo pakęsti protaujančių ir savarankiškai galvojančių 
komunistų. Jeigu kuris komunistas, net partijos centro 
komiteto narys, bandydavo pasipriešinti Lenino partinei 
linijai, tai pats Leninas tokį komunistą apšaukdavo pa
vojingu žmogumi ir jį pašalindavo iš partijos.

Rusiją valdė ir valdo maža grupelė žmonių, pradžio
je besigrupavusių apie Leniną, o vėliąu apie Staliną. Ru-

“Brežnevai, po i mano šuo tavęs nekenčia-.”
Apie mažą, bet karingų anti b re žn t rinų demonstraciją

39 jaunuoliai iš Dainavos, apie 
demonstracijų nebūtų ko rašyti. 
Labai gerai žinau, kaip ji buvo 
organizuota, nes viena* iš trijų

—

stovų demonstracijai rengti bu
vo mano jaunesnysis sūnus (vi-

tijoje proletariatas valdžioj nepaėmė. Didelė Vekietijoe

užmačioms ir jų prie valdžios neprileido.
Kada Leninas, su Trockiu ir Antonov Ovsejenkos 

pagalba įsistiprino pačioje Rusijoje, tai tada jis skelbė, 
kad Rusiją valdo ne vien proletariatas, bet ir darbinin
kai. Dar vėliau prie darbininkų jis pridėjo ir Rusijos 
darbo valstiečius, o dar vėliau prie jų prijungė ir Rusijos 
kariuomenės “tarybų atstovus”. Leninas visus skelbė ša-

xū* ir Viktor** Nakas). Pirmų 
smuiku tom* komitete grojo se
nesnio amžiau* ukrainiečių vei
kėjai. Paskutiniame iš bene tri
jų posėdžių jie mūsų jaunuoliams 
pasigyrė: j demonstraciją tarp 
dviejų ir pustrečio tūkstančio 
ukrainiečiu

Birželio 2S-*ios, šeštadienio 
popietis buvo nei karštas, nei 
tvankus. Detroito vidurmiesty 
dangumi slankiojo tirštoki de-

s, o nuo Detroito upės pūtė 
us, stipru* vėjas. Tempera- 
— kažkur tarp septyniasde-

vienas ir tie komunistai, kurie pritarė Lenino politikai
Rusams okupavus Lietuvą, proletariatai komunis

tams jau buvo nereikalingas. Darbininkai taip pat mažai 
rusams terūpėjo. Lietuvoje daugiausia buvo nedidelius 
ūkius turėjusių valstiečių. Rusams įsiveržus į Lietuvą, 
jie skelbė, kad tikrais krašto šeimininkais yra “darbo 
žmonės, vadovaujami komunistų partijos”. Iš “proleta
ro” nuėjo prie krašto šeimininko “darbo žmogaus”. Bet 
visa tai yrą apgaulę. Jie jau rečiau vartoja ir “darbo 
žmonių” terminą. Dabar jie jau skelbia, kad šalies šei- 
šeimininkai yra “tėvynės patriotai”. Ką rusai skaito “tė
vynės patriotais”, būtų sunku pasakyti. “Tėvynės pat
riotus” jie stengiasi išauklėti Didžiausias dėmesys yra 
kreipiamas į jaunimą. Štai ko dabartinis “komunistas”, 
reikalauja iš būsimo “tėvynės patrioto”: .

“Ugdyti patriotinius jausmus ir internacionalinį 
sąmojingumą — garbingas ir drauge sudėtingas 
komjaunimo uždavinys. Čia ypatingas vaidmuo ten
ka socialistiniam lenktyniavimui, kaip vienai iš svar
biausių komunistinio auklėjimo formų, nuo kurios 
betarpiškai priklauso ir sėkmingas ūkio planų vyk
dymas”. (Tiesą, 1973 m. birž. 24 d., 2ps|.), 
Iš komunistinio jaunimo išaugs geras ‘^tėvynės pat

riotas”, jeigu jis lenktyniąus su savo darbo draugu, su 
greta ęsąnčių kolęhpzu ir su kaimyninės valstybės tokiu

miegtl prieš pąt rečią. Maniau, 
tik minutė automobilio pastaty
mui ir jau pa*inersiu tūkstanti
nėje minioje. Radau marias au
tomobilių ir marias žmonių. Uni
formos, vėliavos, orkestrai, klo
unai, marjoretė*. Policija gat
vę* barjerais užtvenkusi ir vis 
ne ten leidžia važiuoti, kur nori. 
Truko pusvalandį, kol mašiną 
pasistačiau.

Prie federalinės valdžios rū
mų (Federal Building), kur prieš 
daugelį metų Amerikos piliety
bę gavau, jau vaikščiojo demons
trantai. Vėliau visos TV sto
tys, kaip susitarusios, skelbė, jog 
demonstravę apie 250. Detroit 
New* jau daug tiksliau parašė 
— kad buyo apie 200.. Aš vien 
vąikščiojančių su plakatais su
skaičiavau apie 170, bet priskai
čius tuo*, kurie kalbėjosi su re
porteriais, kurie filmavo bei fo
tografavo, kurie dalino Brežne
vą bei goviętų Sąjungą smer
kiančius lapelius, kurie i blok
notus rašinėjo, tikrai, galėjo bū
ti labai arti dviejų šimtų.

Plakatų didžiausia daugybė. 
Tiek daug, kad kai kurie demon
strantai nešiojo po du> taigi, 
kiekvienoje rankoje po vieną. 
Mūsų narsieji ukrainiečiai? Jų 
aš radau, žygiuojančių kompak-

ankščiau Chruščiovas buvo Stalino bendradarbis, tokių 
bendradarbiu visą laiką buvo dabartinis partijos pirmasis 
sekretorius Brežnevas ir Sovietų Sąjungos premjeras 
Aleksei Kosyginas. Kaip anksčiau Leninas ir Stalinas, 
taip šiandien Brežnevas yra susidaręs ištikimų žmonių 
grupelę, kuri sudaro partijos centro komitetą ir valdo ne 
tik pačią Rusiją, bet ir rusų pavergtas tautas. Jeigu kay- 
tąis kuris politbiuro narys sudaro pavojų tikrajam val
dovui ir drįsta pasisakyti prieš partijos pirmąjį sekreto
rių, tai toks komunistas likviduojamas. Lavrenti Beri
ja buvo paskutinis centro komiteto narys, oficialiai lik
viduotas. Iš politbiuro išmestas Petras šelestas, bet jis 
dar nelikviduotas. Jis jau kaltinamas ųkrąinietiško. nacio
nalizmo propagavimu.

Rusiją valdo maža kraštą valdyti trokštančių komu
nistų grupelė, bet jie skelbia, kad kraštą valdo komu
nistų partija. Pirma skelbė, kad kraštą valdp proletaria
tas, nes komunistai tikėjosi tokiu garsinimu pavergti 
visą Europą. Jeigu Rusiją valdė proletariatas, tai Leni
nas galvojo, kad vokiškas proletariatas ryšis ir Vokietiją 
yaldyti. Leninas buvo pasižadėjęs vokiečių proletarų pa
galbon pasiųsti raudonarmiečius, bet Leninui nepaiko.

" * T * .rm • * . , . . .. jj . | tinėj grupėj, daugiausia nėšio-pačiu mpt Jeigu jis nelenktyniaus, tai jis bus prastas juM1a-baita iš-
patriotas. Bet lietuviškas jaunimas nėra tuo lenktynia- ' *’■ ? '
vimu ir, matyt, net seimininkayipiu labąi ;§usižąvėjęs. 
Toje pačioje Tiesoje Vaclovas Morkūnas, komunistinio 
jaunimo pirmasis sekretorius, “Šalies šeimininkai, tė
vynės patriotai- - • ” straipsnyje šitaip rašo:

“Deja, apie 40 procentų Radviliškio, Prienų, 
Vilkaviškio dirbančiojo jaunimo nekelia savo politi
nio lygio. Neretai pasitaiko, kad po 2 — 3 užsiėmi
mų politinio švietimo rateliai išyra. Taip atsitiko su 
vieninteliu komjaunimo politinio švietimo rateliu 
Tauragės keramikos gamykloje, nors joje dirba 191 
komjaunuolis. Sumažėjo ratelių ir Jurbarko rajone. 
Dėl nepakankamos komjaunimo kontrolės labai pa
blogėjo lankomumas. Taip nustojo veikęs politinio 
švietimo ratelis Akmenės cemento gamykloje, Laz
dijų ryšių mazge”. (Ten pat).

’^Okupantas stengiasi dar labiau išnaudoti Lietuvos 
jaunimą, duodą jam įvairiausius titulus, vadiną “krašto 
Seimininkais”, bet tas darbas labai lėtai eina. Tai tvirti
name ne mes, bet pavergtos Lietuvos komunistinio jau- 
ąimo pirmasis sekretorius.

badėjusips moters paveiksią (at
seit, aną žiauriausią pasaulyje 
man — made badą) ir keletą 
didelių, vis dviejų nesamų pla
katų... 67 (taigi, šešiasdešimt 
septynius žmones!). Jeigu jų, 
ukrainiečių, dar buvo pavieniui 
pasibarate, tai jokiu būdu ne
siekė šimtinės, o greičiau netoli 
70-ties ir teperžengė. Tai tau du 
tūkstančiai, ir pustrečio!...

Demonstravo keletas slovakų, 
mažiausia keturi latviai (man 
pažįstamos Rudzičių šeimos), 
mažiausia vienas estas, gal ke
letas lenkų. Visi 
viai. Skaitytojui 
ku suprasti, kad 
apie šimtinės.

Ar jūs manote, kad trys TV 
stotys čia būtų savo kameras at
sukusios, jeigu kokių fantastų 
apgaulingai ir prisikviestos? Ąr 
jūs manot, kad būtų pasilikęs 
Detroit News reporteris dėl pus-

| *j>trę Šimto ękausmingais vei
dai* pagyvenusių demonstran
tų? Ypač, kad pilna* mie*tąs — 
tūkstančių tinstančiai jų, nes, 
vėliau mano gautomis žiniomis, 
apie dešimt tūkstančių! — žy
giuojančių, paraduojančių, tik 
ką savo konvenciją baigusių 
Amerikos karų veteranų. Ne, ne, 
niekas į mus dėmesio nebūtų at
kreipęs.

Demonstracijos garbę išgelbė
jo 39 jaunuoliai. Jie tik vienu 
autobusu atvažiavo iš Dainavos. 
Ten iš šimto stovyklaujančių, pa
sirodo, kvalifikavę apie 70, tai 
yra tie, kurie pasirūpino savo 
tėvų raštišką sutikimą. Dėl ke
lių nemalonių aplinkybių, pla
nuotas antras autobusas nebuvo 
gautas. Stovyklaujantieji jau-, 
nuoliąi traukę burtus, kas ga
lės važiuoti, ka* ne. Atvažiavo 
laimingieji. Regįs, maždaug po 
lygiai, berniukai ir mergaitės. 
Tarp 14-koe ir 17-kos metų am
žiaus. Plakatų prisigaminę per 
savaitę. Skambių šūkių iš va
karo pasimokę, o autobuse susi- 
rępetavę. “Brezhnev, go home!”, 
“No more reals!”, “Freedom 
now!” ir dar keletą. Jie šūkavo 
labąi entuziastiškai. Jų balse
liai skrodė vėją ir buvo girdimi 
už poros skersgatvių, šaukda
mi kiti laisva ranka gestikulia
vo ir jų vaiduose buvo ryžtas, 
rimtis. Šitaip visą valandą.

štai, keleto jų plakatų turi
nys:

“Freedom-a meaningless word 
in U.S.S.R.”; “Let our people 
go”; “Nixon and Brezhnev toast, 
as people in Russia roast”; 
“Brezhnev, even my dog hates 
you”; “From the people' who 
brought you Ivan the Terrible 
— now it’s Brezhnev”; “May 
God forgive Brezhnev — oUr 
murdered relatives can’t”; “No 
peace with Russia till Lithuania 
is free”; “Is the White House 
turning red?”; “Brezhnev, take 
your Continental and try the 
new Transatlantic bridge”; “Stop 
religious persecution in Lithua
nia”; “Nixon, stop flirting with 
a Tyrant”.

Tai tik keletas, kuriuos man 
buvo lengviausia nusirašyti.

Demonstraci j ai pasibaigus, 
trumpai pakalbėjo latvių veikė
jas Sigurds Rudzitis ir Lenkų 
kongreso bei Pavergtų tautų k-to 
atstovas Gregorz Rey. Paskuti
nysis perskaitė rezoliucijas.

Tą patį vakarą TV antras ka
nalas apie demonstracijas pra
nešė ir lietuviukus rodė 11 vai.,

su Viktoriu Naku pasikalbėji
mo ištraukas.

Šį reportažą teigdamas dar 
gavau žinių, kąd ukrainiečių da
lintų lapelių apie Brežnevą at
spausdinimas kainavęs, apie 1,- 
300 dol., o mūsų vaikams auto
busas dešimtį kartų mažiau.

Jeigu bent penkios tautybės 
būtų atsiuntusios po tokį bū
relį jaunuolių, tai spauda gal at
sišauktų toli už Detroito ribų.

Alfonsas Nakas

Dar dėl tos plytos
Stasy* Santvaras Akiračiuo

se (š. m. nr. 1) parašė, kad jis 
prie savo namo rado padėtą 
raudonai nudažytą plytą. Ir 
lyg kokią brangenybę pasakė 
žmonai: “įdėk tą plytą į mano 
grabą”.

Sutinku su Jurgio Jašinsko^ 
(Naujienos, š. m. 150 ur.) nuo
mone, kad įvairūs anoniminių 
laiškų rašymai, telefoniniai 
skambinimai, sienų teplioji- 
mai ar net grųsinimai Mišių už
pirkimu, kad pa v. Juškčną ar 
Adomavičių perkūnas nutrenk 
tų yra nekultūringų asmenų 
darbas. Bet ką gi čia gali pa
daryti? Juk visokių žmonių 
yra ir visokių reikia, 'ar nerei
kia, buvo, yra ir bus.

Tokiais atvejais visai nerei
kėtų kreipti į tokių žmonių 
nekultūringus veiksmus dė
mesio.

Šiuo atveju Stasiui Santva
rai radus padėtą raudoną ply
tą, reikėjo numesti į šalį ir vis
kas būtų pasibaigę. Bet kur 
tau! Net Akiračiuose pasigir
ta ir nei žmonai pasakyta, kad 
tą raudoną plytą, mirus, gale 
kojų įdėtų jam į grabą-

Visai teisingai K. Strėva savo 
rašinyje pastebėjo, kad jeigu 
Stasiui Santvarui ' rastoji rau
dona plyta tokia brangi, tai ku
riems galams dėti ją gale kojų 
spardymui. Dėk ne gale kojų, 
bet prie širdužės."

Iš visko, atrodo, kad Stasį 
Santvarą kas nors įtarė, esan
tį paraudonavusiu ir, nesuge
bėdamas vienaip ar kitaip sa
vo nepasitenkinimą išreikšti, 
nudažė raudonai plytą ir pa
dėjo. Stasys Ju'skėnas

PIKNIKAS
Piknike yra vienas vaikinas 
Dėl kurio visos panos kankinas, 
O jis sau sėdi, kaip baravykas,

kiti — lietu- 
jau nebesun- 
lietuvių būta

4-tas kanalas — 11:20 vai. (pa
rodė tik vieną lietuvių plaka-, 
tą), 7-tas — artėjant į vidur
naktį (su žiniomis suvėlavo dėl 
futbolo sezono atidarymo). Pa
skutinysis rodė ilgiausiai, po
nui Rey su reportere kalbantis,
d lietuviukams jaunuoliams žy
giuojant ir šaukiant. Birželio 24 
d. Detroit News demonstraciją 
aprašė ir davė keliąs reporterio

Nes jam mieliausias vyno 
/stikliukas.

O kai netilpsta vyno stiklelis, 
Tada galvoja apie namelius, 
Galvelė svaigsta, kojelės linksta, 
Kaip čia pasiekti savąjį slenkstį.

Druskininke

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

JONAS DAUGĖLA

MILIJONAS LIETUVIŲ 
ŠAUKIASI TEISINGUMO

(Kalba pasakyta Palm Beach 
lietuviams, minint birželio 

liūdnąją sukaktį.)

f
Kaip aš galiu tikėti bet kokio Vakarų 

pasaulio pasiaukojimo mano tautos labui, 
kai aš matau, kaip Amerikos Prezidentas 
šaltai nusuka nugarą šio krašto ištikimiau
siam draugui ir aliantui Čank-Kai-šekui ir 
rožių vainikas ir šampano bonkų dūžiais 
pasveikina raudonąjį Mao-Cetungą.

Visi šie ir panašūs faktai rodyte rodo, 
kad kova už mūsų tautos laisvę gali dar 
tęstis labai ilgai. .Ir gal dar daug daug me
tų mum* teks ją ir vieniems patiems ant 
savo pečių pakelti. Bet tas nieku būdu ne
gali mus atbaidyti nuo bendrojo lietuviško 
tąutinio darbo, tas nieku būdu negali su
silpninti mūsų pastangų tautos laisvinimo 
kovoje. O svarbiausia nei vienas iš mūsų 
negali prarasti tikėjimo mūsų tautos isto
riniu gyvestingumu, jos politine dinami
ka. jos fatališka vidujine jėga, kuri skau
džioje mūsų tautos ilgų metų istorijoje yra 
atlaikiusi tiek daug ir tokių sunkių likimo 
bandymų ir smūgių.

Juk anais caro laikais truko 120 metų

iki lietuvių tautai susidarė sąlygos vėl at
statyti savo nepriklausomą valstybę. Po 
120 metų sunkios vergijos, baudžiayos ir 
okupacijos, "lietuvių tauta atgavo savo pra
eities didybę ir pasipuošė didingu vasario 
16 dienos aktu. Visa* šis stebuklas įvyko 
tik dėl to, kad lietuvių tautinė sąmonę, jos 
laisvo gyvenimo valia ir tikėjimas buvo gi
liai užkonservuotas ne dvaruose, ne kle
bonijose, bęt pačiose tautos gelmėse — jos 
sodžiuje, pjlksermėgių artojo krūtinėje.

Kudirka, Kalanta, kun. Zdebskis, ir ei
lė kitų daugiau negu įtikinamai mums pa
rodė, kad gimtajame krašte laisvės dva
sia ir laisvo gyyenimo trukintas yrą gyvą*. 
Jie savo aukomis ir kančiomis visam pa
sauliui paliudijo mūsų tautos dvasinę stip
rybę ir okupanto bejėgiškumą per 33 me
tus ją sunaikinti.

Belieka tik mum* pąfikripti sąyp eite* 
ir sudraųąpiiųti sayo l|k|mines |p>vos jį' 
Įlūuotg- įįia n dienelės Ritinės aplinkos 
|>eviItiškūmas ir tamsio* tautų laiąy^* per
spektyvos anaiptol neatpalaiduoja mūsų 
nuo spyo įgigitų įsipąreįgo^iųių, bet reika
lauja dar glaudžiau sugretinti savo gretas 
ir dar daugiau sųątiprinti sayo ryžtą- Visi 
faktai rodo, kad ateityje Lietuvos laisvi
nimo kova remsis vien tiktai mūsų pačių 
pastangomis ir moraline bei majeriąljne 

parama. Ir mes turime būti pasirengę ją 
vien savo pečiai* pakelti ir išlaikyti iki 
Vakarų pasaulis supras raudonojo pasau

lio pays jų jam pačiam ir jo sukurtoms ma
terialinėms ir dvasinėm* vertybėms, šią 
laisvės kovą gali tekti day pakelti net būsi
moms lietuvių kartoms. Tad ypatinga* dė
mesys tenka mūsų tauto* jaunajai kartai, 
kad ji išlaikytų tautinės savigarbos jausmą 
ir nepalaužiamą valią kovoti ir aukotis. 
Aųpt poeto Ądamo Mickevičiaus: “Tegul 
lai*yės kova taip stipri būna, kad kraujo 
keliu pereitų iš tėvo į s.ūnų>”

Pasaulinio koniunizipo pagrindiniai 
tikslai apsikeičia. Nuo Lpninp ir Stalino 
iki pat šių dienų raudonieji Kręmliauą val- 
dov*i siekįa vieno ir to paties tikslo — už
valdyti visą pasaulį ir pavergti visą šio pa
saulio žipoąiją. šių savo tikslų komunistai 
niekadą nėrą atsisakę ir niekada nea|s^a* 
kyą. Metų bėgyje tik radikaliai keičia savo 
veiklos metodus ir prieinpnęs. Pąčioje 
pradžioje komunistai tikėjo greita pasau
linė reycdiųciją, kurią turėjo įgyyępdinti 
ir pravesti susivieniję* visų šalių prąleta- 
riatas.

Vėliau jau pasaulio užvaldymas buvo 
patikėtas raudonajai armijai ir buvo mesti 
visi pavergtųjų kraštų materialiniai ištek
liai šiai armijai galima tinkamiau apgink
luoti h* galimai tinkamiau parengti lemia- 
niąjana mūšiui. Raudonoji armija, tiesa 
gerokai praplėtė komunizmo ribas ir už
ėmė didelius Europos plotus, bet vis |iėlto 
galutino savo tikslo nepasiekė, nes atsi
mušė į JA Valstybių atominių ginklą, po

vandeninių laivų stiprią užtvarą.
Tad dabar jau pradėta nauja šios ko

vos fazė, norint galimai daugiau savo nau
dai ir pražūtingiems tikslams išnaudoti 
vakarų pasaulio naivumą, jo politikų ge
rą valią ir kuklius istorinio patyrimo ištek
lius. Pradėta skleisti taikaus sugyvenimo 
ir bendradarbiavimo vylingi šūkiai. O juk 
dar taip nesenai Kru^čiųvas viešai kvietė 
Mao - Cetungą į kapitalistinio pasaulio lai
dotuves, o šiandien jau Brežnevo gauja 
primygtinai tvirtina, kad šios dvi sant
varkos gali labai gražiai vieną šalia kitos 
sugyventi ir net viena kitą paremti. Iš čia 
užsimezgė milijoninės prekybos sutartys, 
kviečių eksportas, plati turizmo propagan
da, kultūriniai mainai ir visokie kiti pa
našūs “nekalti” materiolai.

Nesinori tikėti, kad ši naujoji komu
nistinės kovos fazė apsiyainikuos galutinu 
laimėjimu — viso pasaulio pavergimu. 
Tačiau, kad šie metodai yra daug pavojin
gesni, negu susivienijęs pasaulio proleta
riatas ir raudonoji armija, tai tikrai galė
sime neužilgo įsitikinti, šie nauji metodai 
neabęjotipai dar labiau užtemdo mūsų tau
tos išvadavimo viltis ir jų greitesnį išsipil
dymą.

Juk ne veltui yra sakoma, kad pasau
lyje velniui labiausiai pradėjo sektis, kad 
atsirado vis daugiau žmonių^ kurie pradė
jo tikėti, kad jo iš viso nėra.

Ir kaip nebūtų keista, o visdėlto ši ko-

munistų sugalvota ir jų propogandinėmis 
priemonėmis pakeista politika savo minia
tiūroje pradeda rasti kaikurio atgarsio ir 
lietuviškoje išeivijoje ir jos gyvenime. Jos 
nuodingi šešėliai jau šiandien atsispindi 
kaikurioje mūsų spaudoje ir kaikurių or
ganizacijų veikloje.

Šie visi reiškiniai yra mums, ypatingai 
žalingi ir pavojingi , nes jie netik silpnina 
mūsų tautos laisvinimo kovos frontą, bet 
ir taip pat bando palaužti ir mūsų politinės 
vienybės dvasią bei sunaikinti mūsų tau
tinio solidarumo -ir susiklausymo pagrin- 

, dus.
(Bus daugiau) *

Skaitykite ir platinkite
Dięnrąštj “Naujienas”

MAGIŠKUOJU KILIMU
I VILNIŲ

33* puslapiai. — Kaina *3.00
Geriausioji dovana yra pati naujausioji, 

gražiai išleista, lengvai parašyta knyga apie

'i tojai gauna nuolaida.
/ čekius arba Money orderius reikia siusti 
l; tokiu adresu:

; NAUJIENOS, 1739 So. HALSTED* STREET,

CHICAGO t, ILLINOIS

4^ iw9rfwe», chkago &, kL- Saturday, įsrs



jySTJCI, |U TeL 599-0500 
Įima Ugoaiua pagal susitarimą.
WDFteilionte> okomhinn 174 STH9

KOMUNISTINIS 50 METŲ “PROGRESAS”
DAN KURAITIS

INKSTŲ * ŠLAPUMO TAKŲ

Aš nekantriai laukių, kada 
man ateis eilė keliauti į komu
nistų valdomą ' raudonąją Ki
niją. Keturis kartus būdamas 
Hongkonge nuo kalno žiūrė
jau į komunjątiųę K‘Wją. i ku
rią tais laikais kojos įkelti jo
kiu būdu negalėjau. Laukiu 
eilės važiuoti, bet leidimas ne
ateina. Man prižada, bet iki šio 
laiko žodžio neišpildo.

Prisimenu laikus, buvusius 
dar prieš 50 metų, kado aš 
Bridgeporte “Tiesos” chore 
giedojau šiuos “Internaciona
lo” žodžius:

“Tą seną svietą išardysim iš 
pat jo pamatų, 

Ir tuoj naują pasaulį pastatysim,

Pries 50 OJetQ Rusijos komu
nistei privedė kantrų rusą 
prie komunizmo, bet rusai ne- 
komunistėja. Komunistai jau 

i ne vieną kartą gyrėsi dideliais 
laimėjimais, bet rusai, ijet ir 
skaudžiai kentėdami, nesižavi 
tais “laijnėjiinais’’. Propagan
distai gali įvairiausiomis prie
monėmis rusus mulkinti, bet 
krašto gyventojai komunisti
nio vandens negeria.

Komunistai, nepajėgė pri
versti rusų gerti komunistinį 
vandenį, ryžosi priversti kai
mynines tautas tą daryti. Bet 
ir čia jiems nesiseka. Pavergė 
tautas* jie pavergė ir žmones, 
jie bando primesti jiems ko
munizmą, bet net ir pavergti

Žmonės komunisijpių id.čjų 
nebepori.

Tuo tarpu laikas daro sąyo. 
t Jis pesiovį vietpje ir pežings- 
muoja atgal.

Augantis įauniųjas, Qe| ir 
rusų pavergtas, patiria, kad 
laisvame pasaulyje jaunimas 
gyvena didelėmis viltimis. Ko
munistų payergtų kraštų jau
nimas patiria, kad laisvojo pa- 
saulįo jaunimas atjaučia pa
vergtuosius. Komunistinių kraš
tų jaunimas jau galvoja, kad 
ir jam teks užimti savo tėvų ir 
protėvių, kovojusių ųž laisvės 
idėjas, kovos lauką.

Rusijoje jau keliamas balsas 
už taptų laisvę. Tas balsas 
dar stipresnis rusų pavergtuo
se kraštuose.

WWT0 RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI, 
KffiKVENA MENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Q pjūtie* laiko tarsiu piovojamo: Sprinkite... kviečiu* | mano

Laikas trumpas; piųtis didi, o darbininkų mažai; mūsų laikas yra paš- 
vgptas; turime tarnauti kol vadiname diena, nes žinome, kad ateina nak
tis, kurioje niekas negalės dirbti Atsimename, kad pašventėm savo gy-

>fči»i, o didysis pinties Viešpats įsakė mums surasti tikruosius jo 
■—* iv enrink-ti i,,z*c i mncii 'Vio<r\Atioc HuAns Ar<ri taria fuvianr*

ROUTE 58, ELGI& U-LIWte

PHYSICIAN AND SURGEON

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

Anglijos naujienos

li-
VALANDOS;

£
0*. y, BSffl-ftlNAS

. AKUŠERIJĄ Ijt MOTERŲ LIGO 
^lįjĘKOLpGlNt ęijiRURfiJJĄ

fįK Sf. MM, WA «♦?»

2512 47 ST. — FR 6-1994

iffRijA ią MMW 1.1GPE
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ML L MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIQAUS LU3V SPEC* 
2454 WEST 7Ut STREET 

___ ______ antradie-
irtadieniais ir penkta

is nuo 3 iki 7 vai popiet 
9 iki 11 vaL

l uždaryta. .

DR. FRANK PtfOAS
OPTOMETRIST AS

1st st. — Tel. 737*5149____ .
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

—- “contact lenses”.
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.
—■«■ . -h' ' 1 —“““—

Uoksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

R.QY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
586-1220Ayo.io. Hąrtoan

Ž=

iOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

INKSTŲ, pūsles ir 
PROSTATOS ČHlgUgGUA 

2656 WEST 68rd STREET
VaL: antrai nuo 1—4 po pietų, 

ketvirtai nuo 5—7 vai. vak.
Ofiso Mef.: 776-2880

Įtoyiaa raz 448-5545

Visos programos iš W0PA,
1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma-

vai. ryto.
madienj
ryto.

niuo
šeštaiiienj

8:30 9 $0 vaL

ML P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS iA ČHiftURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 
'flfUes 275b Wait 71at S».

TpL: 925-8296

Talaf.: Hfmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL 60629

IQ—L2 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Spjkmadifniais ir tr^Hadipniaip 

Raz. tak*WA 5-3099

ML VYT, TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OMmbi 2652 WEST 59th STREET
T.k'PR 8-1223

VAL: pirm., antrad.. trečia^. 
L 2-4 ir H vai. yąk šeštadie- 

tat po pietų ir * '
pagal susitarimą.

Dan Kuraitis

Kas buvo nieks, tas bus viskuo. 
Tai jau bus paskutinė 
Mūs kova prieš skriaudas 
Internacionalas
Mums laistę tikrą ras__”

“Internacionalo” giesmė
ko iki šių dienų, jo žodžiai ne
prapuolė. “Internacionalas” ir 
šiandien stiprėja, tiktai ne toks 
kokio Leninas norėjo, kokį Sta
linas kūrė ir kokį Chruščiovas 
stengėsi žmonėms įkalbėti.

Kad ir lėtu tempu “Interna
cionalas” auga. Tiktai jis au
ga taip, kaip kultūrinis pasau
lis nori ir kaip augančio pasau
lio kultūra to reikalauja. Šių 
dienų kultūrinis pasaulis rei
kalauja, kad visa žmonija bū
tų laisva; kad kiekviename 
pasaulio kampe kiekvienas 
žmogus turėtų pilietines teises; 
kad jis galėtų laivai pasakyti 
savo mintis; kad jis galėtų lais
vai keliauti, kur tiktai jis no
ri; ir svarbiausia, kad jis ga
lėtų gyventi ten, kur jis pagei
dauja. šitokių idėjų “Interna
cionalas”, kad ir pamažu , jis 
vis dėl to stiprėja ir auga.’

Komunistų “Internacionalas”, 
turi jauni Chicagos giesminin
kai giedodavo, jau liko sumin
džiotas ir sutremptas, nes ko
munistai sutrempė pačias pa-

h- 
munistai atėmė iš žmogaus jo 
uždirbtas medžiagines verty
bes, bet bando išrauti iš žmo
gaus laisvės troškimą. Komu
nistai iš žmogaus nori išauklė- 

verčia kiekvieną, 
ir 

draudžia net apie savo likimą

grindines žmogaus

ti galviją,
dantis sukandus,

pasiskųsti.

teises.

tylėti

Ko

Labai teisingas yra senas lie
tuviškas posakis apie arklį ii 
vandenį. Arklį gali privesti prie 
vandens, bet negali priversti jj 
gerti, jeigu jis gerti nenori... 
Jeigu arkliui vanduo netinką, 
tai jis negers... Jei arklys ne
gers, tai jis nebus stiprus, ve
žimo jis neveš.

LIETUVOS VARDO KILMĖ
. Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, be*1 
mąžąi 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 SU Chicago, DU 60608

— Po ilgesnės pertraukos atsi
liepiu, kad dar gyvenu žemiška
me pasaulyje. Buvo pagirdžiu
si į lovą sunki liga ir turėjau 
skaudžią vidaus operaciją. Da
bar jau sustiprėjau ir pradedu 
ųsU pamilt, spaudos darbą.

— Bradforde gyvenantis kun. 
J. Kunnickis šiemet minėjo sa
vo amžiaus 60 metų sukaktį. Ju
biliatas yra gimįs 1913 m. Svė
dasų valse. Rokiškio apskr. 1931 
m. baigė Jurbarko gimnaziją ir 
1936 — Kauno kunigų semina
riją. Vytauto Didžiojo univer
sitete studijavo literatūrą ir pe
dagogiką. Mokytojavo Alytuje, 
Merkinėje ir k. Vokietijoje dar
bavosi “žibinto” Aukšt. preky
bos mokykloje.

Sukaktuvininkas taip pat 
yra žymus rašytojas ir Gailiaus 
slapyvardžiu yra parašęs daug 
straipsnių ir paruošęs knygų. 
Pirmasis jo kūrinėlis buvo at
spausdintas 1927 m., vaikų ląįk- 
raštyje “Saulutė”.

Po antrojo karo atvyko į An
gliją ir apsigyveno Bradforde. 
čia aptarnaują vietos lietuvių 
dvasinius reikalus. Sukakties 
proga parašė knygą “Ištiestos 
rankos”, kurioje Jubiliatas savi
tu stiliumi ir forma svarsto apie 
visatos Kūlėją, tėvynę, žmogų 
ir jo buitį.

— Jau oficialiai paskelbta, kad 
Anglijos rajono skautų stovyklą 
yra ruošiama Lietuvoių Sodybo

je liepos 28—rugpjūčio 4 dieno
mis. Tai bus jubįįįejinė stovyk
lą, nes šiemet yrą minima Skau
tų Sąjungos 55 m. įkūrimo su
kaktis.

— Kętvirtąjąme Pąsąulįo Lie
tuvių Seime, Vašingtone, Angli
jos lietuvių bendruomenę atsto
vaus J.-Serapinaitė iš Glasgovo 
ir S. Kasparas iš Londono. D. 
Britanijos Lietuvių Sąjungą sei
me atstovaus Z. Juras.

— Mok. V. Ignaitis, dabar gy
venantis Bradforde, minėjo sa
vo gyvenimo trigubą sukaktį: 
70 met. amžiaus, 50 m. nuo mo
kytojavimo pradžios ir 45 m. ve
dybinio gyvenimo. Jubiliatas 
yra gimęs 1903 m* Keturvalakių 
valsč. Vilkaviškio apskr. Ilgą 
laiką mokytojavo Gižuose, kur 
buvo pradžios mokyklos vedėjų* 
Po antrojo karo apsigyvenęs 
Bradforde, mokino lietuvių vai
kus ir dirbo įvairiose organizaci
jose. Dabar domisi angliškomis

knygomis ir iš jų renka Lietu
vą liečiančias žinias.

— Kaip jau buvo skelbta spau
doje, jubiliejinė Lietuvių Skau- 
tijos 55 m. bendrinė stovykla 
ruošiama netoli Cleveland, rug- 
pi ūčio 19-29 dienomis. Anglijos 
skautų rajoną stovykloje atsto
vaus seserijos atstovė V. Baraus
kaitė ir brolijos atstovas J. Mas- 
lauskas.

— Nottinghamas. Lietuvių 
Židinys rugpjūčio 12-19 dieno
mis ruošia jaunių stovyklą. Tai 
bus atostoginė stovykla, skirta 
mokyklinių amžiaus jąunimui.

— Škotijoje gimęs veiklus lie
tuvis P. y. Dzidolikas sulaukė 
50 m. amžiaus. Sukąktininkas 
mėgsta lietuvišką dainą, muzi
ką, vaidybą. Dabar yrą šv. Ce
cilijos choro vedėjas.

— Iš Amerikos atvyko gyd. 
St. Samusis ir atostogauja Lon
done. Jeigu sąlygos leis, tai gal
voja ir ilgesnį laiką Londone par 
gyventi.

— Škotijoje mirė Bronius Ba- 
liūnas, 67 m., Ona Plaušinienė,

kiekvienam aišku,

»ve mažai atbodami tokių niekingų dalykų; nes jei norime 
jpačiui, bėkime tad jo pažymėtu keliu, širdingai dirbdami 
Į darbą; jei taip darysime, tai pagaliau išgirsime ja pagy
nėtai darei, geras ir ištikimas tarne”.

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

»y. KAITO TY RIMUOJA!
EMJEMMMWMMMDMWGBBMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
/■ ■ 1 ■"■r11 1,1 1 . LILU IWJJIJU 1! 1 UI • *

TĖVAS U SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

NW
ĮĮM Mfts Gibson Hl 9$ 

susitarimą. Dėl

SKAITYK PATS IK PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

EOAS^ROTtZISTAS 
etai. Med. Ban- 
Maalba kojoms

■■■m

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gaati knygų rinkoje

C’HJCAGOS LIETUVIU ISTORIJĄ
Alekse Ambrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Cbicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 pri. K aini 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuviu Istorijos Draugija.

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi 'parašyti čeki arba Mono* 
Orderį *

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
varde k paslysti:

Sa HALSTED ST, CHICAGO. H4, OSMB

— Birželio 23 d. Londono lie
tuvių bažnyčioje susituokė Ą. į. 
Baublys su Marija O’Brien. Ves
tuvinis pokylis vyko Sportų ir 
Sociajinio klubo salėję.

— Jąu skaitytojus pasiekė šių 
metų “šaltinio’’ trečias numeris. 
Tai religinės ir tautinės min
ties žurnalas, kuris dabar yra 
spausdinamas. Jaunimo židinio 
spaustuvėje.

— Anglijos skautų rajonas 
leidžia laikraštį “Budėkime”. Jį 
virš 20 m. administravo B. Zin- 
kus. Pasikeitus darbo sąlygoms, 
jis iš eitųjų pareigų pasitraukė. 
Dabar laikraštį pradėjo admi
nistruoti j. Levinskas.

V. Vytenietis

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DQYYDAS K GAIDAS GERALDAS F, DA1MID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-X741 - 1742

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

SUSIRINKIMŲ

— Joniškiečių Labdarybės ir Kul
tūros klubo linksmas piknikas įvyks 
trečiadienį, liepos 4 d. Onos Ęruzgp- 
lienės sode. 8274 So. Kean Avenue., 
Willow Springs. Pradžia 12 vaL Bus 
skanių šutų vairių ų |altų gėrimų, 
taipgi šeimirinkės iškeps skanių pam-

MODERNIŠKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PĄTARNAVI- 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

CEieagos
Lietuvių
Laidotuvių
Dipsktoriu
Amociacijps

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. UTLANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50tb Ave^ Cicero, III. Phone: OLympic 2-1003

svečius atsilankyti i pikniką ir sma- 
Sai praleisti popietę tyrame ore su niškiečiais.

Valdyba ir Komisija

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 t$o. UTUANĮCĄ AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACEAWICZ)

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HASTED STREET Phone: ¥Ard« 7-1911 I

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
* NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL- SATURDAY, JUNE 30, 1973



Čikagoj trūksta daktarą ,
Chicągos mieste jaučiama! 

didelė daktarų stoka. CMS j 
. 4Chicago Medical Society) pra

eitais metais gavusi 32,000 pri
vačių asmenų prašymų pagel
bėti gauti šeimos daktarą, šie
met tokių prašymų numatoma 
būsiant iki 36,000.

De Paul universiteto tuo rei
kalu atliktas tyrinėjimas pa
rodė,. kad didžioji gydytojų 
mieste stokos priežastis yra ta, 
kad jie masėmis keliasi į prie
miesčius ir užmiesčius ir apsi
gyvena turtingųjų piliečių tar
pe, palikdami pačiame mieste 
ištisas sritis be jokio gydytojo. 
Dar 1940 metais Chicagoje 
kiekvienam tūkstančiui paci
entų atiteko 1.7 daktaro, o 1970 
metais jau tik 1.1.

Minėto De Paul universiteto 
socialogas Dr. Donald Dewey 
tokį daktarų trūkumą pavadi
no “tikra katastrofa”, kadan
gi joks sergantis žmogus nega
li patekti į ligoninę be dakta
ro tarpininkavimo, o daktaro 
negali prisišaukti.

žė$ mėnesio kainų didėjimas ga apie 23 milijonai amerikie-i 
• vidutinis- čių, esąs daktarų per lengvai 

Efektinga hiperten- 
už. maistų, sijos kontrolė galinti žymiai i 
1972 metų į sumažinti smūgius ir širdies 
pakilusios,atakas. Žymi dalis turinčiųjų!

'kai (.*1-1) asmenų šeiniai išeina paisomas.
$1,493 per .metus
Maisto kainos nuo
gegužės mėnesio
15.4 nuošimčių.

Iš kitos pusės vėl praneša-'to nežino, 
ma, kad iki ateinančio rudens 
kiaušinių tuzino kaina pakils Klimato kaprizai • 
iki dolerio. Jau dabar kiauši- „ . . I. , . . . . ()ro atmainų stebėtojai vismų kainos siekia 82 centų tu- . .. . . , ... :. ' . 1 . labiau pradeda domėtis kimia-1zintn. . *|to

HELP WANTED — MMUI 
Darbininkų Raibią

REIKALINGAS SPAUSTUVĖS

|.uk5l? kniHjo .paudiuų pat,. Teks dįrbti prje knygų !ajkraš6o spausdį.

; nimo darbų.
Norinčius pramokti, pamokysime. Geras at- 

| lyginimas ir malonios darbo sąlygos. Nuolatinis 
i darbas. Prašome telefonuoti HAymarket 1-6100.

atmainomis. 'Paskutiniais!

Siūlo įvesti raitų policijų teilė nepaprastų atmainų. Pa- _ 1739 S. HalstCU bt., ChlCRgfO, Illinois 60608
Chicago! Parkų Distriktas,V>zdŽiui Jung Valstybių rytuo-* 
... .. i -i Ise zvnnai padaugėjo lietingu!'priėmė rezoliuciją, kuri reika-. .. • . . .. >f . , , r-.- >• •• dienų, ko anksčiau nebuvo.,lauja, kad Chicągos policijos: ,. f. , j . . io siaurvakaruo.se vis labiau uz-superintendentas įvestu raitą . . ,.. .. , .- viešpatauja sausros.policiją parkams saugoti. . / . .L , , , ■. i- šie 1973 metai busią iston-Randama, kad raita policijai. . , • •, . , . - įjoję uzregisti-uoti kaip metai,yra efektingesne negu moton- J J e »

zuotoji..
Chicaga turėjo raitą polici

ją nuo 1906 iki 1948 metų, bet 
ji buvo 
miesto 
miesto

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

naudojama trafikui 
centre kontroliuoti, 
parkams saugoti.

ne

patarimas daktarams
Amerikos Gydytojų Sąjun

ga (AMA) specialiame rapor
te pataria gydytojams daugiau 
kreipti dėmesio į savo pacientų 
kraujo spaudimą. Aukštas

AMA
Pragyvenimas tebebrangsta

Agrikultūros departamento 
pranešimu, maisto produktų 
kainų kilimas per praeitą mė
nesį buvęs mažiausias nuo pra-___ _r__________ T. _______
eito gruodžio mėnesio. Gegu-ikraujo spaudimas, kuriuo ser-

DR. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose’ už $5,00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip. pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių’ tomą 

(neįrištą) už $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago, 60608

MOVING — Apdraustas perkraustymas

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

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKIENĖ 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas įvairių prekių. 
AUTOMOBILIAI, ŽALOYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60639. — Tai. WA 5-2737 
3333 So. Hatoted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 2543320

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

NAUJIENŲ VAJAUS PROGA
Vajaus komisija dėkoja visiems rėmėjams už aukas Ir kitokią para- 
tp pat už atsiliepimus laiškais ir pareiškimais, kurie rado teigiamą at- 

“ »Je vajaus pradžioje.
ir prašome atkreipti dėmesį

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 paramos. Reikia, kad tas dėmesys ir parama taptų konkreti 
Todėl kviečiame visus skaitytojus imtis iniciatyvos platinti Naujienas, 
besistengiant surasti bent po vieną naują skaitytoją. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakyti Naujienas. Jos yra visiems įdomios, naudingos, rei
kalingos, ir net būtinos.

pusaf mato — $12.00, trims mėnesiams — $7.00, vienam mėnesiui — $3.00. 
Kitose JAV vietose metams — $20.00, pusei metu — $11.00, vienam mėne
siui — $3.00. Užsieniuose — $23.00 mėtoms.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.___

NAUJIENOS 
1739 So. HAI5TED ST. 

CHICAGO, IL 60608 

■hmčiu dol.

□ Prašau Mušti Naujienas per mane užsisakiusiam naujam skaitytojui.
Užsakau Naujienas savo kaip dovaną 
--------------------proga.
Sumoku savo prenumeratą mėnesiu anksčiau, kad jums nereikėtų

O Vejant proga praSan siusti Naujienas viena taraitę, kad su jomis su

PAVARDĖ m VARDAS

ADRESAS

PAVARDt m VARDAS

ADRESAS

HELP WANTED — MALI 
Darbininkų Reikto

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žarna — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKĖJIMA1S’

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

kuriais tornadų skaičius pasie
kė rekordą, šiemet jau užre
gistruota virš 700 tornadų ir 
numatoma, kad iki metų pa
baigos jų skaičius sieks 1000.

Mississippi upės potvynis šį 
pavasarį buvo didžiausias is
torijoje. Taip pat kreipiamas 
dėmesys į sniego audras praei
tą žiemą, siekusias pačias to
liausias valstijas pietuose.

Meteorologai tas nepaprastas 
oro atmainas aiškina oro sro
vių aukštinėje atmosferoje pa
kitimu, bet neišaiškina dėlko 
tie pakitimai vyksta.

Ką ateityje valgysime?
JAV-bių Agrikultūros depar

tamentas (USDA) pradeda gy
ventojus ruošti produktų trū
kumui, patardamas susidomė
ti tokiais produktais kaip pu
pos, avižų kruopomis, kuku
rūzų miltais ir sardinėmis. Tie 
produktai išlikę palyginamai 
mažai tepabrangę, o maistin
gumo požiūriu jie turi ganėti
nai proteinų ir jų ištekliai esą 
dideli. Sardinių žuvelių šiemet 
tikimasi didelio derliaus.

PARINKTOS MINTYS
Seniai mėgsta išmintingai pa

tarinėti todėl, kad jau, deja, nie
kam nebegali būti blogu pavyz
džiu.

Yra atstumiančių žmonių, ne
paisant visų jų nuopelnų, ir to
kių žmonių, kurie patinka, tu
pėdami daug ydų.

F. La Rochefoucauld

KAS VERTINGIAUSIA
Teisme vyksta skyrybų byla. 

Teisėjas klausia žmoną:
— Kada tamsta už jo ištekė

jai, tui* būt, jame buvo kas nors 
patrauklaus?

— Taip, pone teisėjau, bet jis 
išleido iki paskutinio dolerio...

PENSIONER LADY 
for companiqn to slightly handikapped 
lady. Light housekeeping and.coo
king. Live in quiet suburban loca- 

Room and board and small 
salary 

423-1416

tion.

WANTED 
CERAMIC ENGINEER OR 

TECHNICIAN 
with all phases- of china or 

Knowledge of raw mate
rials, preparation and control is 

important.
lity for right person in a 
plant close to Chicago in a 
very desirable area.

CALL 262-2673
after 6 P. M.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

LEARN REAL ESTATE!
There are many real estate brokers 
who have part & full-time openings 
for inexperienced sales people. We 
can show you how to find them. 
If you are a beginner, write for info 
on a free real estate salesman’s refer

ral service.
ILLINOIS STATE MLS

DEPT. NAU — 7063 W. BELMONT 
CHICAGO, ILL. 60634 

Phone 622-9770

. WELDER
Experience necessary in Both Arc 
and Heli Arc light gąuge Stainless 
Steel. Steady work — Day 

Insure your future. 
Call Mr. ALLEN 
for appointment.

722-2200

shift.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

SERVICE MAN 
NO TOOLS REQUIRED 

EXPERIENCE IN REPAIRING 
PALLET LIFT TRUCKS 

MANUAL AND ELECTRIC 
DRIVERS LICENCE REQUIRED. 

638-6133

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

PRrospect 8-2233
GARFIELD RIDGE BUTŲ NUAMAVIMASL ĮVAIRŪS 

DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO- 
Tikrai patrauklus ir savotiškai įdomus JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 
6 kambarių mūrinis namas su 4 labai' n»T>n»im/Ac
gero dydžio miegamaisiais ant didžiu
lio 40 pėdų sklypo visos šeimos ma
lonumams vasarą. 2 mašinų garažas. 
Automatiška skalbimo ir džiovinimo 
mašinos, dvi pilno dydžio vonios. Fan
tastiška apylinkė ir geriausia vieta, 
nuostabumą kelianti bargeno kaina. 
Nupirkti tokį namą už tokią kainą ir 
jame gyventi yra tikra visos šeimos 
laimė. Skambinkite stebukladariui.

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVE., CHICAGO 
TEI____ 254-5554

CICERO — 
IŠNUOMOJAMAS ATNAUJINTAS 

3 KAMBARIŲ BUTAS 
suaugusiam ar porai. Yra kilimai ir 
pečius, o šaldytuvas ir krosnis sulig 

pareikalavimo.
Tel. 656-2172

WELDERS — JOB SHOP 
MIG (wire). Must read blue
prints. Permanent. Overtime. 
Benefits. Located in Franklin 

Park. 
766-5342

GAGE PARKE 
Išnuomojamas miegamas kambarys 

nerūkančiam pensininkui. 
Nebrangiai. Tel. 476-7745.

MARQUETTE PARKE 
Išnuomojamas butas. 3 miegami, 

3-čiame aukšte. 
Skambinti 778-5976 arba 778-4576.

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

AMOS METALS
543-2590

— J. Balas ir J. Vidas dalyva
vo šiemetinėje meno parodoje 
prie 63-čios ir Kedzie Avė. Jų 
darbai buvo atrinkti sekančių 

j metų Talman b-vės kalendoriui 
ir laimėjo 100 dol. premijas.

— Southwest News - Herald 
įdėjo nuotrauką išvykstančių į 
Washingtoną demonstruoti kar
tu su tos kelionės ir demonstra
cijos tikslų aprašymu. Chica- 
giečiams demonstrantams va
dovavo Edv. Šumanas iš Cicero. 
To laikraščio redakcijoje dirba 
Jarūnė Jonikaitė, o Marquette 
Parko apyl. korespondentė yra 
Genė Krajicek.

TOOL MAKERS 
Experienced Tool Makers and 

Machinist to build special 
Assembly Machines. 

AUTOMATION SYSTEMS 
7338 N. LAWNDALE 

676-4343
SKOKIE, ILLINOIS

HELP WANTED — F3MALE
Darbininkių Reikia

HOUSEKEEPERS
North Side Rectory needs two 

Housekeepers. Live-in. Color TV.
'• GOOD PAY
• BLUE CROSS-BLUE SHIELD
• PENSION PLAN.

Pleasant Surroundings.

ST. ITA’S CHURCH
5500 N. BROADWAY 271-0309

NORITE PIRKTI
AR PARDUOTI NAMĄ? 

SUSISIEKITE SU 
CONNIE DAGYS

.. FIRESIDE REALTY —
Tel. 585-2064

Čia būsite užtikrintai sąžiningai 
aptarnauti.

GRAŽU — PUIKU
VIENUOLYNO PAŠONĖJ iškilus 

2 aukštų mūras. Naujas gazu šildy
mas. Izoliuotas stogas. Iškelti vamz
džiai. šviesus kambarys beismante.

i Mūro garažas. $29,500.
i ARTI PARKO skoningas Octagon 
mūras. Gražiai pradėta, greit galima 

! užbaigti. $23.900.
ARTI 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-

SAVININKAS PARDUODA Marquette
Parko apylinkėje 5 miegamųjų mū-i*--— ‘
tini namą su formaliu valgomuoju, imas- Garažas. $19.900.
2Vz vonių kambariais, pilnu beisman- | 6 BUTU 15 M. MŪRAS. Apie $12.000 
tu. Karšto vandens šilima gazu. žemi pajamų. Maži taksai. I pietus nuo 
radiatoriai.^ Daug priedų, maži mo- Talman banko. Pirkėjui pelningas.

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

PALIKIMO MŪRAS atneša $4 000 
nuomos. Naujas gazu šildymas. Mūro 
garažas. Tik reikia $18.000.

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

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

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

kesčiai. Virš $20,000.
TEL. 776-5578

GREITAM PARDAVIMUI 5 kambarių 
mūrinis namas arti 71-mos ir Califor
nia. Moderni vonia ir gražu viduj. 

Kaina $22,000. Teirautis 737-7202.

PRIE MIESTO RIBOS i
Vienas malonumas yra gyventi tame 
5 kambarių gražiame name su 3 mie
gamaisiais gražioje priemiesčio aplin
koje ir pasakiškai geroje vietoje, 
idealioje dėl krautuvių, susisiekimo ir 
dėl mokyklų. Patogus 40 pėdų skly
pas, pilnas beismantas. 2 mašinų ga
ražas. Labai maži mokesčiai. įkai
nuota greitam pardavimui žemiau rin
kos kainos tik už $29,900. Paimkite 
tą bargena savo malonumui ir laimei.

Skambinkite stebukladariui. 
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

vawvawaswmwaw*

MINKANTIEMS 
VYRAMS

turime vaistų plaukams atauginti. Pa
ruošiame vaistų ir nuo kojų skausmų. 

Juos duodame veltui.
Telefonuoti kasdien nuo 9 vai. ryto 

iki 4 vai. po pietų.

889-8642
WWVVWSA/W/VWW\MMWW

AL IR IGNAS 
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas, 

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

✓

PUSMEČIUI 60 DOLERIŲ 
(10/20/5/5/UM)

Pensininkams automobilių 
APDRAUDA

Amžius 62—80
J. BACEVIČIUS 778-2233

— Eduardas Abazorius. Al
girdas Kurauskas. Betty Zaksas, 
Joseph ir Sophie Ligas, taip pat 
Jonas ir Ida I-akickas iš Chica- 
gos pietvakarių apylinkių gavo 
merikos pilietylię.

— Danutė Kačinskaitė yra 
Loyolos universiteto dekano gar
bės studentų sąrašuose su visais 
“A” pažymiais. Studijuoja ma
tematikos mokslus, priklauso 
Young American for Freedom 
organizacijai. Vasaros kursui 
pasirinko komputerio studijas.

— Aldona Radzevičiūtė ir Ra
munė Stravinskytė iš Marquette 
Parko apyl. yra Illinois univer
siteto Pharniacijos kolegijos 
garbės studentės, priimtos j na
cionalinę Bho Chi l»ei Phi Kappa 
Pili garbės* studentų korpora
ciją.

DAY WORK — EXPERIENCED
1 or 2 days. Some English. Complete 
housework. No cooking. Dempster 
and Waukegan Road. Will pick up at 

railroad station.
Small house.
965-5973

SECRETARY
Law office. Legal experience not 
necessary but helpful. Good shorthand 
and typing required Steno experience 
necessary. New office in Chicago in 

IBM building.
’ Salary commensurate with 

Qualification 
CALL 222-0400

CLEANING WOMAN 
1 OR 2 DAYS A WEEK 

Adults only. Good Pay. References.
Some English necessary.

Suburb.
673-1897

After 5 P. M. Weekends all Day.

DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina St

FLORIDOJ — ST. PETERSBURG 
IR APYLINKĖJ 

Island Real Estate 
4506 Gulf Blvd. 

Petersburg Beach. FI 33706 
Area code 813 362-1441

LAIMA JAKUSOVAS. brokeris

St.

7 M. MŪRINIS 3 butų, ir 2 biznio 
patalpų. Kiekvienas vienetas atski
rai šildomas ir šaldomas. Gražiai 
įrengtas skiepas. $9.420 pajamų į 
metus. 'Klaidos — mokesčiai, vanduo 
ir andrauda. Investavimas duoda 
virš 10% pelno.

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

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

Tel. 436-7878

HOMr INSURANCE
Call: Frank Zapolit 
2208% W. 95th St. 

GA 4-8654

Chicago, m 80600. TeL: VI 7-0447

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
nerstatau senus visu rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogu tinas (gutters).

BUILDERS ANO CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

DOMAS ŽUKAUSKAS

SIUNTINIAI Į LIETUVĄBrangenybės, LaikrodSal, Dovanos 
pro^orrB.

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

— Penia Irena Karalis moko 
Hubbard aukšt. mokykloje. Mo
kslo propagavimo parodose bei 

į seminaruose jos mokiniai gavo 
A aukšto įvertinimu pažymėji

mus.

CLERK - TYPIST
Experience in office routine inclu
ding dictaphone transcribing. Plenty 
of variety. Good fringe benefits.
Salary commensurate with ability 

Call Mr. JOHANEK 
384-5600

BORG-ERICKSON CORP 
1133 N. KILBOURN

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $104 metams automobilio 
Liability apdraudimas. 

Kreiptis: 
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

LAIKRODŽIAI IR BRANGBNYBM
Pardavimas ir Taisymas

BINDERY GIRT. CALIFORNIA fUFRR SERVICO 
Tatoaml šuto motorai, ttaWHal,

Dažo namus || lauko ir H vidaus. 
Darbos garantuotas.

Nuo 2 iki 8 vai. po pietų 
skambinti YA 7-0107

STASYS ŠAKINIS

♦ Prašome nedelsti dovanų 
knygutes platinanti nes dovanų 
dalinimo diena jau artėja. Kny
gučių vajus yra pratęstas ik* 
liepos 26 dienos. Dovanos bus 
dalinamos liepos 29 dieną. Siųs
kite aukas A. BūRti, 842 West 

Į 33 PI- Chicago, TU. 60608.
(Pr).

Must be thoroughly experienced.
Call 

JOHN THOMAS 
467-4010

Real Batata, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4257 $. Maplewood. Tel. 254-7458 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi t pilietybės pareiškimai Ir 

' kitokį blankai
4824 So. CALIFORNIA AVI.

CHICAGO, ILL. TRU VI 7-9027

EXPERIENCED
LAMP SHADE MAKERS
To work in own home.

Call DAVID’S 
675-4100

NAMŲ REMONTAS A. v. AJJIU NtVtMVUR
PRIEINAMA KAINA čia automobiliai tftygtaami ir nuda- 

|r»noiu Ir taisau kambarius, vonias, bmd. Darbas atliekamaa spiningai 
virtuvas. Atitoltu ramento darbus: Kerai, prityrusių darbininku. KM 

laliąatvius, laiptus ir t. t.
ZIGMAS

Tel.: 778-0838 ar 651-9625
2510*8 w. 63rd Street, Chlcapa, TU. 

TOL. — 7763800

siaurvakaruo.se



