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LONDONAS. — Britanijoje baigėsi byla, užtrukusi 4 me
lą pralaimėjo turtingas Manchesterio tekstilės pirklys Mar- 
Shloimovitz, apskundęs Oxfordo English Dictionary leidė- 
Clarendon Press. Skundėjas norėjo priversti žodyno, kuris

tus.
cus
jus 
plačiai naudojamas visame pasaulyje, leidėjus, kad jie išimtų iš
žodyno žodį “Jew” arba pakeistų to žodžio paaiškinimą.

prekiauja, ap-

Reginald Goff 
žodyne naudo-

Žydams žodyne labai nepati
ko, kad “Jew” ir “Jewing” aiš
kinamas šitaip: Jew yra heb
rajų rasės žmogus, izraelitas, 
žodis dar naudojamas sukčiui, 
prekybininkui, kuris kietai de- 
risi ir gudriai 
tarti.

Teisėjas Sir 
nusprendė, kad 
jamas žodžio paaiškinimas pa
čiam Shloimovitz nepadarė 
nuostolių, žydų tarpe esą labai 
gabių, labai sąžiningų, garbin
gų žmonių, kuriems žodyno aiš
kinimas visai netinka, kartu 
yra ne žydų, kuriems aiškini
mas labai tiktų.

Teisėjas pritarė žodyno lei
dėjų advokatui, kad jie negali 
patys pritarti ar nepritarti vie
no ar kito žodžio prasmei. Ang
lų kalboje žodis “žydas” įsigijo 
vartojamą prasmę ir dėl to lei
dėjai neatsakingi. Jie tik kons
tatuoja faktą, o ne išreiškia pri
tarimą. Byla riutraukus, leidė
jai atsisakė 3,000 dol., kurias 
teisėjas kaltintojui liepė už
mokėti.

Bijo Pakistano
draugystės su Iranu

NEW DEHLT. — Nors Indi
ja laimėjo paskutinį karą su 
Pakistanu, atplėšė Rytinį Pa
kistaną ir įsteigė ten naują val
stybę Bengaliją, diplomatai vis 
nervingai dairosi į Pakistano 
pusę, bijodami, kad tas pradės 
vėl naują karą.

Daug nerimo Indijos vyriau- 
sybei sukėlė Pakistano drau
gystė su kaimyniniu Iranu, ku
ris yra gerai ginkluotas nau
jausiais Amerikos ginklais. Ne
seniai Iranas užpirko Ameriko
je naujų ginklų už 2 bilijonus 
dolerių. Indija bijo, kad Iranas 
neatiduotų savo senesnių gink
lų Pakistanui.

Norėdama atsverti Pakista
no draugystę su Iranu ir su ki
tomis Persijos įlankos valsty
bėmis, Indija deda pastangas 
susirišti artimesniais ryšiais su 
Iraku. Indijos instruktoriai dir
ba Irake, mokydami aviacijos 
karininkus kaip naudoti sovie
tų gamybos lėktuvus. Irakas 
pasirašė sutartį su Indija, ga
rantuodamas jai 112 milijond 
tonų naftos per metus.

Ugandos generolo 
nemandagus laiškas

WASHINGTONAS. — Ugan
dos prezidentas Idi Amin britų 
kolonijų laikais .buvo jų kariuo
menės Afrikost dalinių seržan
tas ir išmoko rašyti. Dabar, pa
sigriebęs Ugandos valdžią, jis 
dažnai rašinėja kitiems prezi
dentams ir premjerams.

Liepos 4-tos proga Ugandos 
prezidentas “pasveikino” pre
zidentą Nixona, laiško gale pa
linkėdamas “greitai pasveikti 
iš Watergate aferos”. Valsty
bės departamentas pareiškė, 
kad generolo Amino paskutinis 
laiškas visiškai nepriimtinas ir 
savo turiniu ir tonu.

Amerika nutarė nesiųsti į

IŠ VISO PASAULIO

LONDONAS. — Britanijos i 
karalienei važinėjant po Kana-' 
dą, jos vietoje princesė Anne 
priėmė kredencialus iš naujo. 
Sovietų Sąjungos ambasado-' 
riaus Nikolai Lunkov. Jis j Bu- 
ckinghamo rūmus atvyko ark
liu traukiama karieta.

MASKVA. — čia mirė šach-J 
matininkas Leonid Stein, 39 
metų amžiaus. Jis buvo Sovietų 
Sąjungos čempionas 1963, 65 ir 
66 metais. Gimęs ir augęs Uk
rainoje, studijavęs Lvove žur
nalistiką, Stein 1962 m. gavo 
didmeisterio titulą. Prieš mirtį 
jis ruošėsi keliauti į Bath, An
gliją, dalyvauti tarptautiniame* 
turnyre.

NICOSIA. — Rytinės Granki- 
jos Stačiatikių sinodas susirin
ko svarstyti trijų vyskupų elge
sio. Jie reikalavo nubausti 
Kipro prezidentą Makarios, ta
čiau sinodas dabar juos gali nu-; kovą toliau, pasakė Sihanoukas. Kalbėtis nėra laiko. Princas

New Yorko uoste buvo atsilankęs Prancūzijos karo laivas. Jūrei
vis vynioja lyną, tolumoje matosi aukštas Empire State pastatas.

NENORI KALBĖTIS SU KISSINGERIU
'PEKINAS. — Kambodijos princas Sihanoukas Kinijoje pa

reiškė korespondentams, kad jis neturi intencijų susitikti su dr. 
į Kissingeriu, kuris netrukus atvyks į Pekiną. Mes tęsime- ginklų 
| ■ -c------ 7 X------- ------------—A Aincao gy*

austl‘ j vena Pekine nuo to laiko, kai jis egzilėje sudarė Kambodijos vy-
. WASHINGTONAS, — Virš 30 ria^sybę, kuri.kęvoja prieš ji nuvertusio mai-šalcion Nol vyriau- 

biznierių patarė prezidento Ni-,sYbę.
xono vyriausybei kuo greičiau
siai panaikinti visas kainų kon
troles, nes jos galinčios atnešti 
kai kurių prekių stoką.

SAIGONAS. — P. Vietnamo 
policija viešai sudegino 250 
svarus gryno heroino, kurio 
vertė apie 3 bil. dol.

MANILA. — Filipinuose lie
pos ketvirtoji diena buvo “drau
gystės su Amerika” diena. Vy
riausybės nariai ir visa ponija 
dalyvavo pianisto Van Cliburn 
koncerte.

Pakistanas prašys 
Amerikos ginklų

RAWALPINDI. — Pakista
no prezidentas Zulfikar Ali 
Bhutto pareiškė Amerikos laik
raščių korespondentams, kad 
jis prašys prezidentą Nixona 
vėl parduoti Pakistanui ginklų. 
Bhutto lankysis Amerikoje lie
pos 16 d. ir išbus visą savaitę.

Prezidentas Bhutto nurodė, 
kad Pakistanas jau daug metų 
yra Amerikos sąjungininkas, 
priklausą.s Cento paktui. Ame
rika tiekia ginklus Viduriniams 
Rytams, arabų šalims. Kodėl 
Pakistanas turėtų sudaryti iš
imtį ?

Amerika nutraukė ginklų 
pardavimą Pakistanui ir Indi
jai po 1965 metų karo. Po po
ros metų ginklai vėl buvo par
duodami, tačiau kilus naujam 
karui 1971 m. ginklų siuntos 
buvo sustabdytos.

Ugandą naujo ambasadoriaus. 
Senasis buvo atšauktas, kai 
prezidentas Aminas ėmė raši
nėti kritiškus laiškus apie Viet
namo karą. Bus nutraukta ir 
paskutinė Amerikos duota U- 
gandai parama. Santykiai su 
ta Afrikos valstybėle tapo vi
siškai nepatenkinami, pareiškė 
valstybės departamentas.

Princas Sihanoukas pareiškė, 
'kad su Kissingeriu nėra ko kal
bėti, nes “mes žinome, ką jis 
pasakys: ieškokite kompromisų 
ir pasidalinkite valstybę”. Kam- 
bodija nebus padalinta į dvi da
lis, nes visada, ką didžiosios 
valstybės padalina, tas ir lieka 
padalinta visam laikui. Kissin- 
geris turėjo progą su manim 
kelis kartus susitikti,, bet jis 
atsisakė, o dabar yra per vėlu. 
Niekas Kambodijos nesuskaldys, 
pareiškė Sihanoukas.

Sirijoj atidarė 
Eufrato užtvanka

z c

TABQA.— Sirijoje buvo ati
daryta didelė Eufrato upės už
tvanka , pastatyta su sovietų 
pagalba. Iškilmėse dalyvavo so
vietų delegacija, su politbiuro 
nariu, partijos sekretoriumi 
Andrey Kirilenka priešakyje. 
Sovietai parūpino 800 inžinie
rių ir technikų bei sumokėjo 
trečdalį užtvankos išlaidų.

Eufrato užtvanka sudarys 
ežerą, kuris pavadintas Assado 
ežero vardu. Assadas yra Siri
jos prezidentas. Vanduo bus 
naudojamas nederlingoms že
mėms drėkinti ir varys turbi
nas. kurios gamins 800,000 ki
lovatų elektros energiją.

Argentinos kalinių 
bado streikas

BUENOS AIRES. — Argen
tinos valdžią paėmus peronis- 
tams. labai padažnėjo įvairios 
riaušės kalėjimuose. Prie tų 
riaušių prisidėjo peronistų su
keltos kaliniams viltys, kad jie 
bus paleisti. Politiniai kaliniai 
apie 500, buvo paleisti naujo 
prezidento Camporos dekretu. 
Kriminaliniai nusikaltėliai irgi 
laukė amnestijos, tačiau nesu
laukė ir dabar kalėjimuose ne
rimauja.

Buenos Aires kalėjime Villa

Žydai Austrijoje 
nesulaukia vizos
VIENA.—Kai sovietų prem

jeras Kosyginas neseniai 
lankėsi Austrijoje, prie jo bu
vo priėjusi žydų delegacija, 
prašydama įsileisti apie 60 žy
dų Į Sovietų Sąjungą. Vienoje 
gyvena 60 sovietų žydų, kurie 
buvo iš Sovietų Sąjungos emi
gravę į Izraeli. Ten jiems ne- 
natiko ir jie nutarė sugrįžti į 
Sovietų Sąjungą, kuri dabar 
neskuba jų įsileista šiemet apie 
40 žydų iš Izraelio sugrįžo at
gal, tačiau likusieji 60 laukia 
Vienoje ir gyvena labai sun
kiose sąlygose. Jų neremia pa
saulinės žydų organizacijos nei 
Izraelio ambasada.

Korespondentai aplankę žy
dų lagerį, bandė sužinoti, ko
dėl jie grįžta atgal į Sovietų Są
jungą. Kai kurie pareiškė, kad 
Izraelio gyvenimo stilius jiems 
nepatinka. Visi tik gaudo pini
gus, per daug reikšmės skiria
ma religijai, gyventojai ne
draugiški, sunku susirasti pa
doresnį darbą, aiškino emigran
tai.

Izraelio ambasada pareiškė, 
kad sugrjžtantieji žydai buvo 
suklaidinti Maskvos radijo pro
pagandos. Daugelis sugrįžtan
čių jų Izraelyje nesugebėjo gau
ti geresnių darbų, nes neturėjo 
jokių kvalifikacijų. Jie nesuge
bėjo prisiderinti prie naujo gy
venimo ir laisvos rinkos siste
mos Izraelyje.

Pernai per Vieną iš Sovietų 
Sąjungos išvažiavo 25,000 žy
dų, o šiemet vidutiniškai išva
žiuoja po 2,500 per mėnesį. Su- 
grįžtantieji į Sov. Sąjungą su
daro tik labai mažą nuošimtį.

Devoto kaliniai visą savaitę ba
dauja, rdikalavdami bausmių 

'sumažinimo ar visiško paleidi
mo.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS NEW YORK TIMES PRIMINĖ LIETUVĄ
♦ Helsinkyje buvo Baltijos 

Moterų Federacijos pirmininkė 
Eglė žilionytė, visą laiką glau
džiai bendradarbiavusi su Dr. 
Jonu Geniu. Atrodo, kad suo
mių policija ir ją buvo suėmusi, 
bet vėliau sekr. Rogers pareika
lavus, ji taip pat buvo paleista.

Vienas latvių delegacijos 
narys, pajutęs, kad suomių po
licija atėjo išsivesti greta apsi
gyvenusio Uldžio Gravos, spru
ko iš savo kambario ir daugiau 
nebegrįžo. Jis ne tik iš viešbu
čio išėjo, bet ir iš Suomijos iš
važiavo. Tiktai penktadienio 
rytą iš Švedijos jis savo pažįs
tamiems jau telefonavo, kad 
Helsinkyje viskas sunkiai einasi.

Vakar Europoje ir Japoni
joje dolerio vertė vėl smarkiai 
nukrito, pasklidus gandams, 
kad dolerio vertė bus sumažin
ta. Aukso kaina pakilo iki 125 
dol. už unciją.

Pirmą karta nuo 1970 metu 
Amerikos bedarbių nuošimtis 
nukrito žemiau 5% ir birželio 
mėn. buvo 4.8%.

Vakar Leningrade buvo ati
darytas naujas Amerikos konsu
latas.

<*■ šiaurės Airijoje nušautas 
katalikas, jau 843-čia smurto 
veiksmų auka. Protestantų gru
pė Ulsterio Laisvės Kovotojai 
pasiskelbė jį nužudžiusi.

<• Čilėje sudaryta nauja vy
riausybė, kuri paskelbė naują 
ekonominį planą.'

o Kambodijos sostinė Phnom 
Penhas laukia didesnio komu
nistų puolimo. Jie priartėjo 
prie miesto iš trijų pusių.

•®- Karinė aviacija patraukė į 
teismo atsakomybę kapitoną 
Wowson, kuris atsisakė skristi 
su bombonešiu į Kambodiją 
pulti komunistų pozicijų.

•®- Petras Vileišis penktadienio 
vakarą pirmuoju lėktuvu išskri
do iš Helsinkio. Jis išskrido į 
Vakarų Europą, kur rengiasi 
praleisti kelias dienas. Helsin
kyje buvusieji lietuviai nutarė 
skristi iš Suomijos po vieną.

♦ Dr. J. K. Valiūnas pirmuoju 
lėktuvu rengėsi išskristi penkta
dienio naktį. Jis skris tiesiai 
per Atlantą ir šeštadienį tikisi 
jau būti New Yorke. Visi kiti 
lietuviai, buvę kelioms valan
doms suimti, suomių policijos 
buvo paleisti ir planuoja savait
galyje jau būti Amerikoje. Suo
mių telefonas neveikia, kaip tu
rėtų veikti. Iš Suomijos gana 
sunku telefonuoti į Ameriką, 
reikia ilgai laukti eilės.

Buvęs demokratas John Connally pa
neigė gandus, kad jis nepatenkintas 
savo pareigomis, prezidento patarėjo 
vietoje. Ii iios nuotraukos tikrai ne
atrodo, kad Connelly būtų nelaimin

gas Washingtone.

HELSINKIS. — Vakar iš Suomijos atėjo žinia, kad suimti 
lietuvių, latvių, estų atstovai, jų tarpe Vliko pirmininkas dr. K. 
V. Valiūnas, Altos dr. J. Genys buvo suomių policijos paleisti ir 
atsiprašyti už sutrukdymą. Trumpa žinute vakar Chicago Today 
pranešė, kad “6 amerikiečiai suimti saugumo konferencijoje”, 
žinutėje sakoma, kad šeši amerikiečiai, kurie netoli Europos Sau
gumo konferencijos salės dalino lapelius, ketvirtadienį buvo suo
mių policijos suimti. Valstybės sekretoriui William Rogers Įsiki
šus, suomių policija pasiūliusi tiems šešiems laisvę, tačiau tik 
vienas jų priėmęs. Ar šioje žinutėje kalbama apie suimtus mūsų
tautiečius, sunku pasakyti?

Valstybės sekr. Rogers savo 
kalboje konferencijoje pareiš
kė, kad svarbiausias konferen
cijos uždavinys ieškoti praktiš
kų būdų, kad Europoje tarp 
Rytų ir Vakarų laisvai judėtų 
žmonės ir informacija. Svar
biausia esą žmonių teisės ir Jais 
vės. Ateities istorijos knygose 
būtų skaudūs puslapiai, jei ši 
konferencija nesugebėtų teigia
mai paveikti žmonių kasdieni
nio gyvenimo, pasakė Rogers. 
, Dar plačiau apie žmonių ju
dėjimą ir teises kalbėjo Brita
nijos Sir Alec Douglas - Home. 
“Jei mes šioje konferencijoje 
nepagerinsime paprastų žmo
nių gyvenimo, mūsų klaus, ką 
mes čia nuveikėme su savo
gražiais žodžiais ir diplomati- 

1 nėmis frazėmis, kalbėjo britų 
ministeris. Jis priminė buvusio 
Britanijos užsienio reikalų mi- 
nis'terio Ernesto Bevino žo
džius: “Aš norėčiau tokio pa
saulio', kuriame galėčiau nueiti 
į Viktorijos stotį Londone,"Ylu- 
sipirkti bilietą ir važiuoti, kur 
tik noriu, niekam nereikalau
jant mano paso”.

Prancūzijos ir V. Vokietijos 
ministerial irgi įspėjo nekarto
ti bendrų pareiškimų, kurie 

j nieko nereikštų paprastiems 
Rytų ar Vakarų Europos pilie
čiams. Vokietijos Scheel pasiū
lė palengvinti keliones iš Va
karų į Rytus, palengvinant vizų 

(išdavimą ir mokesčius. Britani
jos ministeris praktiškai siūlė 
leisti visose Europos šalyse be 
cenzūros ir laisvai platinti visą 
Europos spaudą, siūlė organi
zuoti bendras televizijos disku
sijų programas užsienio politi
kos temomis ir siūlė steigti ir 
leisti tarptautinį žurnalą.

| Ketvirtadienio New York Ti
mes vedamajame rašo apie 
Gromykos pasiūlymus Europos 
Saugumo konferencijoje. Laik
raštis sako, kad sovietų planas 
yra konferencijos pašventini
mas ir įteisinimas visų Josepo 
Stalino Rytų Europos užkaria
vimų. Gromyko reikalavo ga
rantijų, kad Vakarai nesikiš į 
sovietų satelitines valstybes, 
tačiau nekalbėjo apie tų valsty
bių pilno suverenumo ir nepri
klausomybės atstatymą.

Laikraštis nurodo, kad so
vietų invazija į Vengriją 1956 
m. ir į Čekoslovakiją 1968 m., 
nekalbant jau apie ankstyves
nius užgrobimus per II-jį Pa
saulinį karą ir po jo, rodo, kad | 
Gromykos reikalavimas res
pektuoti valstybių suverenumą 
taikomas tik Vakarams. Gro
myko kalbėjo apie žmogaus tei
sių ir pagrindinių laisvių gerbi
mą, tačiau Sovietų Sąjunga ne
pripažįsta savo piliečiams tei
sės turėti savo opiniją. Žiaurus 
drąsių sovietų disidentu baudi
mas, nežmoniški kritikų, kaip 
gen. Peter Grigorenko kankini
mai bepročių ligoninėse ar An
drei Amarliko vergų darbo sto
vyklose vis dar praktikuojami 
Sovietų Sąjungoje.

, Ukrainos ir Lietuvos patrio
tai sėdi kalėjimuose, nes jie

Adamkaus planas 
kovoje su dūmais

CHICAGO. —Federalinė val
džia paruošė drastišką kovos su 
tarša' planą, kuriuo siekiama 
baigti • čikagiečių neatskiriamą 
“meilę” automobiliams.

Tą planą praeitą penktadienį 
išdėstė JAV Aplinkos Apsau
gos -Įstaigos (EPĄ) regionali
nis administratoriaus pavaduo
tojas Valdas Adamkus reko
menduodamas :

Beveik visiškai uždrausti 
dienos metu pastatyti automo
bilius miesto centro srityj tarp 
Chicago Avenue, Roosevelt 
Road, Halsted Street ir Lake 
Shore Drive;

Privalomai inspektuoti (pa
tikrinti) automobilių išmetamų 
kuro išdegesių Cook, Du Page 
ir Lake apskričiuose;

: - Noiint,.statyti automobiliams 
garažus ar aikštes miesto cent
riniame biznio distrikte gauti 
specialius leidimus.

“Manau, kad mūsų per dide
lis įsimylėjimas į automobilį 
turėtų sykį baigtis”, pareiškė 
Adamkus, pridurdamas, . kad 
EPĄ “labai stipriai” rekomen
duoja šešių apskričių Sritinę 
Transportacijos Įstaigą, kad 
būtų pagaliau išnarpliota ir su
kontroliuota dvidešimt šešių 
skirtingu autobusu rūšių trans
portacijos raizgyne.

Federalinė programa uždrau
stų srityje tarp Chicago, Roo
sevelt, Halsted gatvių ir Lake 
Shore Drive statyti automobi
lius abiejose gatvių pusėse, 
taip pat griežtai verstų laikytis 
nuostatų, kuriais draudžiama 
centriniame biznio distrikte 
statyti automobilius vienoje 
gatvės pusėje.

EPĄ tikslas j^ra pagerinti 
trafiko srovę atpalaiduojant 
gatvėmis pravažiavimus nuo 
užsikimšimo, sumažinant trofi
ką ir tuo pačiu sumažinant mo
torų išmetamus anglies viende- 
gio kiekius.

LONDONAS. — Leitenantas 
Mark Phillips liepos 13 turi 
eiti į teismą, kur bus svarsto
ma jo pavojingo važinėjimo 
automobiliu byla. Jis gali ne
tekti leidimo. Jis susižiedavęs 
su Britanijos princese Anne.

nori savo valstybėms teisių, 
kurias garantuoja sovietų kon
stitucija, o žydai mokslininkai 
baudžiami darbo atėmimu ir 
bauginimais už tai, kad jie nori 
emigruoti, rašo New York Ti
mes.

Gromykos charta atrodo dau
giau panaši į dokumentą, kuris 
padarytų pasaulį saugesnį so
vietų ir Rytų Europos žmonių 
kontrolieriams, bet ne pasto
vesnės taikos, didesnių žmonių 
laisvių ir nepriklausomybės do
kumentas, baigia New York 
Times vedamasis.
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Dr. MARIJOS L. ŠVEIKAUSKIENĖS 

atsakymai teisiniais klausimais. 

(Klausimus siųsti šiuo adresu: 
Attorney at Law, 

The Boston Five Bldg. 

1895 Centre Street 

Bostonz Mass. 02132

man išrūpinti tų “unemploy
ment” atlyginimą. Man sun
ku pragyventi iš tų kelių de
šimtų dolerių, o dirbti aš dabar 
tikrai negaliu-. Jis man atsakė, 
kad jie to padaryti negali, nes 
darbo dabar fabrike netrūksta. 
Be to, jei jie tai ir padarytų, 
aš negaučiau nei cento iš “un
employment” įstaigos, nes aš 
sergu. Tai dabar paaiškink 
Tamsta man, kur yra logika? 
Reiškia, sveikas žmogus gali 
būti atleidžiamas iš darbo dėl 
būk tai darbo stokos ir gali 
praleisti apmokamas atostogas, 
dažydamas savo namus. Aš, iš 
kilos pusės, niekad nepralei- 
dęs nei vienos darbo dienos ir 
visuomet gerai dirbęs, 
gu dėl darbo 
pragyventi iš 
keletos centų? 
sybp ?

suser- 
sąlygų ir turiu 
tų nelaimingų 
Kame čia tei

neva dėl darbo sumažėjimo. 
Tačiau tai nėra mano reikalas 
ir aš į kitų reikalus, nesikišu ir 
niekuomet nesi kišdavau. Prieš 
penkis mėnesius mane ištiko 
nelaimė darbe. Aš gaunu taip 
vadinamąjį ^workmen’s com
pensation”, nes negaliu dirbti, 
sužeidęs dešiniąją ranką. Kai 
esu sveikas, gaunu apie 156 do- 

o
Nuėjau

Aš dirbau viename ir tame 
pačiame fabrike virš 14 metų. 
Niekuomet nepraleidau nė vie
nos darbo dienos ir niekuomet 
nesu gavęs “unemployment” 
pinigų. Kiti mano bendradar
biai dažnai, neva, atleidžiami 
iš darbo. Kai jie. gauna “unem- 
pljoyment”, jie sėdi, namie, da- lerius į rankas per savaitę, 
žo namus, ir bendrai turi lais- dabar gaunu grašius, 
vo laiko. Tai paprastai atsitin-jpas savo fabriko vedėją ir jo 
ka vasarą, kai juos,“
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Prašome aplankyti naują, mūsų. namą.
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Vaikai žaidžia įjūryje, nerūpestingai leisdami vasaros atostogų dienas.

ri ir gali dirbti, bet neturi 
darbo.

ATSAKYMAS NAUJIENŲ 
SKAITYTOJUI
nekilnojamuoju 
mokesčiai, kaip pav.

real estate taxes, vandens mo
kesčiai ir namų apdraudos 
mokėjimai turi būti padalina
mi taip, kaip numatyta nuosa- 

___ i namų pirkimo doku- 
darbodėl ne.’mentuose. Jei: Tamsta pirkai

Su 
surišti

turtu

Skaitytojas

“Unemployment benefits”/*“ *“* 
yra mokami darbininkui, kuris vybėn 
buvo atleistas iš ~
nuo jo priklausančių sąlygų, 
pav. darbui sumažėjus, ir ku
ris negali gauti kito “tinkamo” 
darbo. Kad šiuos mokėjimus 
gautų, darbininkas turi būti: 
1. “pasiruošęs” dirbti ir 2. pa
jėgus dirbti. Atseit, toks dar
bininkas, kuris buvo sužeistas, 
kad ir darbe, “negali” — nėra 
pajėgus — dirbti, nors jis ir 
norėtų dirbti. Uneraplayment 
mokėjimai nepi-iklauso darbi
ninkui, kuris nustojo dirbęs 
dėl to, kad jišserga arba neno
ri dirbti. Toks mokėjimas pri
klauso darbo negaunančiam 
sveikam darbininkiiL Kaip ir 
kiekviena kita, socialinė ap
saugos rūšis, unemployment 
gali būti piktnaudojama. Tai 
nereiškia, kad ši darbininko 
apsauga nėra reikalinga arba 
yra netikusi. Taipgi- nereiškia, 
kad ši arba kita socialinė ap
saugos rūšis yra vienu ar kitu 
atžvilgiu “neteisinga”. Deja, 
Tamstai- nepriklauso., unem
ployment mokėjijųąU kai tam
sta gauni “U’ėnk^įėh’s Comp.” 
mokėjimus. Tamsta, negali ir 
vieną,ir kitą gauti, nes Workm. 
Comp, mokėjimai yra numa
tyti sužeistam darbininkui pa
dėti, o Unemployment securi
ty mokėjimai yra numatyti 
darbo ne dėl savo kaltės nete
kusiam darbininkui, kuris no-
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namus su prieteliu pusiau, — 
pusęTamsta privalai mokėti 

viršminėtų mokesčių.
Tačiau tai netaikoma 

tros ar dujų mokesčiams, 
vadinamieji “utilities” 
čiai nepriklauso nuo

elek- 
Tai 

mokes
ti amų

nuosavybės dokumentų stovio. 
Jei Tamsta vartoji mažiau 
elektros ir dujų, negu Tamstos 
prietelius su žmona, jie turėtų 
mokėti 2/3, o Tamsta — Va tų 
mokesčių.

Riaušes Waukegane
(Iš laiško): Birželio 15 d. 

penktadienį įvykusios riaušės 
buvo sukeltos grynai rasistiniu 
pagrindu. Jos prasidėjo kai po
licija bandė suimti tūlą juodžių 
Raymond Scroggins, 35, gyve
nantį 1306 Greenfield st., kal
tinamą apiplėšimu.

Scroggins nepasiduodamas

KANADOS NAUJIENOS
SLA gegužinė įvyks Padolskių sodyboje sekmadienį, liepos 22 d.

4 HAMILTON, ONTARIO

Kviečiame '* į gegužinę, kuri 
Įvyks š. m., liepos 22 d. A., Par 
dolskio sodyboje, Paris, Ont. Į 
SLA gegužinę Šiais metais, ruo
šiasi vykti daug svečių. Is St. 
Catharines vyksta autobusas ir 
turimomis žiniomis, jau daug 
svečių rezervavo vietas ir vyks 
dalyvauti prie-'R. Kalantos, pa
gerbimo ir jo vardo Įamžinimo. 
Į šias iškilmes?’atvyksta SLA 
prezidentas P? -Dargis, pasakys 
kalbą. Taip pat i šias iškilmes 
atvyks savanoriai - kūrėjai: A. 
Šukys iš St-. Catharines ir P. 
Pleskevičius is l. Hamiltono.

A. Padalskis,.’savininkas So
dybos, kurioje; Vyksta, SLA- ge
gužinė, irgi yras savanoris-kū- 
rėj.as, tai ši savanorių-kūrėjų 
trijulė turės progos prisiminti 
praeities- kova^-dėl -Lietuvps 
laisvės.

Kadangi kas metai'į SLA ge
gužinę atvyksta svečių, iš toli
mų, vietovių, esame: priversti 
svečių patogumui paskelbti 
spaudoj,e kaip, atrasti: gegužinės 
vietovę, A. Padolsk-io sodybą— 
Willow Parke. Kelias į- geguži
nę; iš Hamiltono, važiuojantiem 
2-ju keliu, važiuoti tiesiai- iki 
sutampa su 5-tuoju. Kirskite 
5-tą kelią, tiesiai-- ir-pavažiavę 
gerą mylią, sukite į. kairę. Už 
pusės mylios prie- kelio, deši
nėje pusėje- plevėsuos-; Lietuvos 
trispalvė- A. Padelskio sodybo
je.

Jei oras- būtų. • nepalankus, 
gegužinė, vistiek. įvyks-, nes lei
dimas pagal valdžios taisykles 
reikalauja pravesti SLA loteri
jos laimėjimus. - ..-

Kaikurie nesusipažinę su S» 
L. A. loterijos taisyklėmis, ne
teisingas žinias skleidžia, esą, 
SLA loterijos 'bilietą pirkęs 
privalai būti loterijos traukimo 
vietoje, nes kitaip bilietas nu- 
stojąs vertės. Tai yra netiesa. 
Kiekvienas SLA loterijos bi
lietą pirkęs užrašo, savo adresą 
ant bilieto šaknęįės ir. traukimo 
metu kiekvienas laimėjęs pre
miją, jei nėra traukimo vietoje, 
premija jam pristatoma į na
mus. Be to, valdžia reikalauja, 
kiekvieno laimėjusio ' bilieto 
numerį paskelbti spaudoje. 
SLA pasižadėjo, paskelbti Ka
nados lietuviškoje spaudoje.

Gegužinėje programą atliks 
solistė Anita ’ Pakalniškytė, 
akordionistas Ii. Deksuys iš 
Hamiltono ir jaunųjų. tautiniu 
šokių grupė “Nemunas”, vado
vaujant Stasei Zubrickięnei iš

st. Catharines. Gegužinėje 
veiks valgių bufetas.

Programos pradžia 4 vai. po 
pietų.. Kviečiame Kanados SLA 
kuopų veikėjus, narius ir sve
čius. atvykti anksčiau į geguži
nę ir ta proga pabendrauti su 
žymių, veikėju Amerikoje, P. 
Dargiu.

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū 
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė- 

3 tume būtr Jums naudingi 
u* ateityje.
Sąskaitos aodraustos iki 

£20.000.

pririjai;i ??tyuų polici
ninkui kumščiii ir tuo tarpu au- 
sirin^usi apię- 200( jupd^jų pai
nia pradėjo mėtyti bonkas, ak
menis ir plytas į pravažiuojan
čius automobilius. Sužalota ma
žiausiai 30 automobilių. Riau
šės įvyko miesto šiaurinėje da
lyje išilgai Sheridan ^road ir 
truko apie 5 valandas, kol mies
to, apskrities ir valstijos poli
cija atstatė tvarką. Sužeista 
11 asmenų, jų tarpe 3 vaikai. 
Kai kuriuos asmenis riaušinin
kai sumušė ištraukę iš automo
bilių. Viename automobilyje 
važiavo baltaodis Rudolph Jen
sen ir negras. -Riaušininkai 
šaukdami “Baltas, jį reikia mu
šti”. Ištraukė Jenseną iš auto
mobilio ir sumušė, negrą palik
dami neliestą. Suimti tik du 
asmenys.

Riaušių metu buvo padegti 
vienos taupymo ir skolinimo 
bendrovės namai Genessee gat
vėje. . .

i
r?3?š Zogss, Frraoe?^-Kuopos Valdyba
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Pavergtųjų Tautų savaitei artėjant
Pavergtųjų Tautų Komiteto memorandumas pasauliui

Savaitė nuo sekmadienio lie
pos 15 d. iki šeštadienio liepos 
21 d. yra Jungt. Valstyvių Kon
greso prieš 15 metų autori
zuota Pavergtų Tautų Savaitė. 
Kongresas trečiąją liepos mė
nesio savaitę autorizavo 1959 
metų liepos 17 dieną kaip “The 
Captive Nations Week”, paves
damas prezidentui Dwight D. 
Eisenhoweriui tą savaitę pa
skelbti specialia proklamacija. 
Nuo to laiko prezidentai tą sa
vaitę skelbia tokio ar kitokio 
turinio savo proklamacija, pa
brėžiant, kad Amerikos tauta 
remia pavergtųjų tautų pa
stangas atgauti laisvę ir nepri
klausomybę. Tokias proklama
cijas skelbia ir Ulinojaus gu
bernatorius bei seimas (legis
lature) ir Chicagos miesto me
ras.

Šiuo metu Pavergtas Tautas 
sudaro: daugiau kaip 30 tautų: 
Armėnija, Azerbeidžanas, Balt-

gudija, Gruzija (Georgia), Idel- 
Uralas, šiaurės Kaukazas, Uk
raina, Turkistanas, Mongolija, 
Estija, Latvija, Lietuva, Alba
nija, Bulgarija, Serbija, Kroa
tija, Slovėnija, Lenkija, Ru
munija, Čekoslovakija, šiaurės 
Korėja, Vengrija, Rytų Vokie
tija, Kinija, Tibetas, šiaurės 
Vietnamas, Kuba ir kt...

Pavergtųjų Tautų Komiteto 
paskelbtame 5 punktų memo
randume be kita reikalaujama, 
kad prasidedančioje Europos 
saugumo konferencijoje visa 
sritis tarp Vokietijos ir Rusi
jos būtų neutralizuota, kad 
Amerikos ir Kanados etninės 
gyventojų grupės bendromis 
jungtinėmis pastangomis veik
tų tos konferencijos lyderius 
nesiduoti Sovietų Sąjungos im
perialistams, kurie šioje kon
ferencijoje stengiasi užsitik
rinti “status quo”, tai yra da
bartinę padėtį, kuri jiems pa

liktų laisvę susidoroti su pa
vergtomis ir pajungtomis tau
tomis ir t. t.

‘Turėdami galvoje nelemtas 
nuolaidas (appeasement) praeit 
tyje ir dabartyje ir dabartinį 
politinį klimatą, kurs kaskart 
labiau sukelia.nerimą, mes sku
biai milijonų komunistų impe
rijoje kenčiančiųjų vardu ape

liuojame į Pirzidehtą ir Kon
gresą eiti tuo keliu, kurs ga
rantuotų pačios Amerikos sau
gumą ir sustiprintų jai respek- 
tą pasaulio tautų tarpe tvirtai 
ir ryžtingai ginant Dievo duo
tas ir dėlto šventas apsispren
dimo teises bei laisvę visoms 
tautoms ir kad tai darytų ne 
vien deklaracijomis, bet veiks
mais”, sakoma deklaracijoje.—          __  .

Nereprezentacinė LB Meno Paroda 
Washingtone

Kaip jau mano buvo anks
čiau nuogastauta, taip ir pasi
tvirtino: LB rengia nerepre- 
zentacinę meno parodą Wa
shingtone amerikietiškų senie
nų muziejuje, kurią drįsta va
dinti “Lietuvių meno paroda 
Washingtone”.

Pirmiausia dėl atrankos: še
ši grafikai ir šeši tapytojai. 
Nors 12 yra gal kam patrauk
lus apaštalų skaičius, kodėl 
tapytojai ir-grafikai? , Daugu

mas tapytojų kartu yra ir gra
fikai ir, pavyzdžiui, Vytauto 
Igno priskyrimas tik grafikai 
yra netikslus, parodant šio 
dailininko kelių. () kur paliko 
skulptoriai? Ar tokių mes, lie
tuviai, neturime? “Lietuvių 
meno paroda Washingtone” 
turėtų apimti tapytojus, skulp
torius, grafikus, kitaip tai na
mas be stogo.

Kurie dalininkai atrinkti? 
Nors LB skelbiasi, jog Wa
shingtone bus Pasaulio Lietu-

PABALTIJO VALSTYBĖS 1940 - 1942 M.
Pabaltijo Komitetas Skandi

navijoje 1972 m. išleido “The 
Baltic States 1940-1942”, doku
mentų foną ir įvykių raidos ap
žvalgą, kurie buvo pateikti Eu
ropos saugumo ir kooperavimo 
konferencijai. Knyga turi 120 
psl. Kaina $4.00. Gaunama: 
Baltika Kommitten, Postbox 
16042, 10321 Stockholm 16, 
Sweden, f

Turinyje pateikiama visų 
trijų Pabaltijo valstybių inkor
poracija į Sovietų Sąjungą. 
Prie jos eina dviejų puslapių 
santvarka ir išvados, padarytos 
JAV 83 kongreso sovietų agre
sijos tyrinėjimo komiteto. To
liau išskaičiuojama 15 sutarčių 
su Pabaltijo valstybėmis, ku
rias Sovietų S-ga sulaužė.

Plažiai per 80 psl. apžvalgia- 
mi įvykiai po 1940 m. šioje da
lyje iškeliama ūkio sovietizaci
ja, NKVD veikla, deportacijos, 
vokiečių okupacija, pastangos 
atstatyti Lietuvos ir Latvijos 
nepriklausomybes, antrasis so
vietų okupavimas, deportuotų
jų likimas, kolonizacija, rusifi
kacija ir kt.

ši dokumentų kompiliacija, 
faktų ir informacijos apžvalgos 
skiriamos saugumo konferenci
jos dalyviams ir naujai politikų 
ir diplomatų kartai, kurie pra
deda reikštis politinėje scenoje, 
bet neretai nežino duomenų apie 
pavergtas Pabaltijo valstybes. 
Šios vertingos, parankios ir 
gausiai paskleistos knygos iš
leista antroji laida 1973 m.

Pabaltiečių komitete Skandi
navijoje iš lietuvių yra J. Lin- 
gis, K. Čeginskas, R. Jalakas ir 
J. Pajaujis.

Bučiuotis nepavojinga
Priešingai kai kurių medikų 

gąsdinimams, kad pasibučiavi
mai yra apkrečiamųjų ligų pla
tinimas, Wisconsin© universite
to profesorius Dr. J. A. Peter
son nustatė, kad baimė, jog pa
sibučiavimai platina slogas 
(šaltį) nėra pagrįsta. Profeso
rius darė eksperimentus su po
romis, kurių viena pusė turėjo 
slogas, tačiau neapkrėtė antros 
pusės, nors pasibučiavimai tru
ko net iki pusantros minutės. 
Tik 7 nuošimčiai iš šimto per 
bučkius apsikrėtę slogomis.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Philomena sako...

PAID QUARTERLY ATPER ANNUM PER ANNUM

PASSBOOK
ACCOUNTS
I

PER ANNUM
$1000 or mers 

certificates
1 year min.

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES

$5000 or more 
certificates ' 

2 year min.

4071 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

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

PER ANNUM

Investment 
Bonus 

certificates

”Increased earnings” for all new and existing certificate 

savings accounts at Standard Federal Savings goes into effect 

on July T, 1973. !

This means our 6% savings certificate will now yield 

6.27% annually on interest compounded daily for one year.

For customers of our 5%% savings certificatet the yield 

increases to 6% on interest compounded daily during a one-year 

period.

Customers of our 5%% savings certificate will earn 

5.47% on interest compounded daily for one year.

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

Standard Federal Savings. Looking out foryour interest 

since 1909.

vių Bendruomenės seimas, bet 
ribotasi JAV lietuvių dailinin
kais. Tai nepaprastas mūsų 
dailės nususmimas, nes Kana
doje, Australijoje, Europoje ir 
Pietų Amreikoje gyvena iški
lūs dailininkai lietuviai. Dar, 
be to, toks dailininkas pary
žietis Vytautas Kasiulis yra 
Amerikoje daugiau žinomas 
lietimu ir Amerikos nieno ra
teliuose, ' negu daugumas at
rinktų tapytojų.

O tie , kuria yra atrinkti, 
ar pilnai pavaizduoją JAV lie
tuvius dailininkus? Ne! Iš mi
rusiųjų teįtrauktas. tik vienas 
Adomas Galdikas. O kur ne 
mažiau nusipelnęs P. Kiaulė- 
nas? Kodėl grafikoje neįtrauk
tas irgi įniręs P. Augius? Kur 
iko ankščiau Amerikon atvy

kę dailininkai? Kur dingo Kęs
tutis Zapkus, dar šiais metais 
surengęs sėkmingą parodą 
Washingtone? Kur A. EIskus 
ir A. Valeška,- ryškūs tapyto
jai ir ilgamečiai mozaikos ir 
vitražų studijų vadovai? Są
rašas palikusių uz durų visiš
kai sukompromituoja rengė
jus.

Kas pagaliau padarė šią at
ranką? O kažkoks Roy Slade, 
senienų muziejaus direktorius. 
Juk mes turime savo dailės in
stitucijas, kurios tą darbą bū
tų- atlikusios sąmoningai ir at
sakingai. Dabar paroda neiš
siskirs nuo privačių naminių 
kolekcijų ir turės tą patį atsi
tiktinį pobūdį. Bet -visa tai 
savaime suprantama, nes tai 
juk barzdukinės bendruome
nės dar vienos barzdos prisi- 
siuvimas sau pačiai, o ne lie
tuvių išeivijai. Todėl šiais lai
kais svarbu atskirti, kad LB 
darbai neturi nieko bendro su 
visuotinumu ir bendruomeniš
kumu. • Saulius Šimoliūnas,

- ’M

Regular
Passbook 
Account

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

patarnaukite, nuneškite 
Taupymo ir Skolinimo
Tenai jūsų doleriai bus 

vietoj ir augšti nuošimčiai 
naują dolerių šeimą.

"•* 'dirbate, tegul ir jūsų doleriai dirba, 
fiorite įsigyti namą, turėti pakankamai

* vaikų -mokslui ar senatvei,
- • - - laileas dabar pradėti taupyti.

90 Day 
Passbook 
Accounts

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

$5,000 or more 
Savings 

Certificate 
(2 to 10 years)

6245 South Western Avė. 476-7575

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

- -7,--7 ■ .7.77733
AND LOAN ASSOCIATION FOUNDED 1»Ot
4192 ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 PHONE 847-H40

Aukščiausias pastatas
■Per paskutinius keletą metų 

aukščiausio pasaulyje pastato 
titulą turėjo New Yorko mies
tas su savo 1,350 pėdų aukščio 
World Trade Centre, kurs yra 
100 pėdų aukštesnis už Empire 
State Building. Tą garbę iš 
New Yorko paveržė Chicagos 
miestas, kur jau baigė statyti 
1,450 pėdų aukščio Sears, Roe
buck and Co. 110 aukštų pasta
tą, kurio net 66 aukštus užima 
pati kompanija savo reikalams.

Apie tokio pastato didumą 
galima susidaryti aiškesnę nuo
monę vien iŠ jam sunaudotos 
medžiagos. Rašoma, kad šiam 
pastatui sunaudota tiek cemen
to, kad iš jo būtų galima išce- 
mentuoti 78 futbolo aikštes. 
Tam pastatui aprūpinti elek
tros jėga sunaudojama tiek 
elektros, kiek yra sunaudojama 
50,000 gyventojų miestui.

INTEREST 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. SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI DEMOKRATINĮ 
DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS■

CHlCAGc — 
savings and loan association

v

Chicago, ni. 606081800 SU. Halsted St
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

TeL 421-3070

I
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UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

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

Įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

I ~ NAUJIWOZ, CHICAGO 1, ILL. — SATURDAY, JULY 7, 1973

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

Taupykite, dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė- 
nesio pirmos.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.
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Amerikos Lietuvių Taryba rūpinasi 
Lietuvos reikalais

Amerikos Lietuvių Taryba yra Įsipareigojusi padėti 
lietuviams kovoti už gimtinio savo krašto laisvę, ji tą dar
bą energingai visą laiką ir dirba. Altas žinojo Helsinkyje 
ruošiamos konferencijos svarbą, tam darbui iš anksto 
ruošėsi ir atliko Lietuvos laisvei naudingą darbą. Ameri
kos Lietuvių Taryba, iš anksto susitarusi su Vliku, laikų 
pasiuntė savo atstovą Dr. Joną Genį Į Suomiją, kad padė-

MŪSŲ RŪPESNIAI IR UŽDAVINIAI

KO TRŪKSTA MŪSŲ JAUNIMUI
P. STRAVINSKAS

(Tęsinys)
V. — PASIMETIMAS 
LAISVINIMO DARBE

1) Kas neaišku vyresniesiems?
Skaitydamas mūsų spaudą, 

žmogus tiesiog negali suprasti, 
kas čia dabar su mumis visais! 
pasidarė, kad negalime išsiaiš- 
kinti, rodos, savaime aiškiais 
klausimais.

Pvz., 1944 metų vasarų, mū
sų žmonės, kaip be galvų, bė- 
go iš Lietuvos nuo atriedančios 
iš Rytų raudonosios lavinos, 
palikę savo visus turtus, ūkius, 
namus, kiti net ir žmonas bei 
savo mažus vaikus, o dabar, 
žiūrėkit, mūsų spaudoje tie 
žmonės jau mėnesių mėnesiais 
ginčijasi, aiškinasi ir vis nega
li galutinai išsiaiškinti, nuo ko 
ir dėl ko jie iš tėvynės bėgę...

Pabėgę iš Lietuvos dar ilgą 
laiką laikėme save tremtiniais,

tų Vlikui atlikti didelės svarbos žygį.
Dr. Genys, gavęs reikalingas instrukcijas iš Dr. Ka

zio Bobelio, Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininko, lai
ku nuvyko į Helsinkį ir užmezgė ryšius su Lietuvos lais
vės draugais pačioje Suomijoje ir suvažiavusių užsienio 
ministrų tarpe. Dr. J. K. Valiūnas, suderinęs savo žings
nius su latviais ir estais, priėjo prie sovietų užsienio mi
nistro ir paklausė, kada sovietų valdžia atšauks savo 
karo jėgas iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos ir grąžins pa
vergtiems kraštams nepriklausomybę. Gromykai pradė
jus kartoti jau seną melą ąpie pačių lietuvių nutarimą ir 
“nubalsavimą” įsijungti į Sovietų Sąjungą, Dr. Valiūnas 
ir kiti jam pasakė, kad jis meluoja, kaip prieš 30 metų 
melavo sovietų propagandos agentūros.

Dr. Valiūnas ir kiti du protestuotojai suomių polici
jos buvo suimti ir padėti į kalėjimą. Suomių policija jo
kių oficialių kaltinimų jiems neįteikusi, bet pasakojusi, 
kad jie trukdė taikos konferencijos nariams spręsti na
grinėjamus klausimus. Šis paklausimas Andrejų Gro- 
myką tiek sujaudino, kad jis negalėjęs kitų klausimų 
šaltai apgalvoti. Jis, matyt, tokiu klausimu buvo tiek 
paveiktas, kad liepęs protestuotojus suimti. O vėliau jis 
paskelbęs sovietų valdžios “pagrindinių principų dekla
raciją”, kurioje reikalauja pripažinti dabartines Rytų 
Europos sienas, nesikišti į kitų valstybių vidaus reika
lus ir leisti žmonėms turėti tokią valdžią, kokią jie turį.

Gromyka tada buvo užklaustas, kodėl sovietų val
džia 1968 metais įsikišusi į Čekoslovakijos vidaus reika
lus. Ten buvusi komunistinė valdžia, ten buvusį gana 
gera tvarka, b vis dėlto Brežnevas pasiuntęs į Pragą 
sovietų maršalą Jokūbovskį, kuris dideliais lėktuvais 
nuleidęs rusų tankus į Pragą, suėmė premjerą Aleksan
drą Dubčeką ir primetę čekams visai kitokią yyrį^sy- 
bę. Gromyka nebežinojo, ką paklausėjui atsakytą, pet 
jis įkinkė savo pavaduotoją, kuris susirinkusiems ąįšįii- 
no, kad panašias intervencijas sovietų valdžia ir ąjseį- 
tyje darysianti, kai čekų valdžios atstovai prašys jo§ ^jo
kią intervenciją padaryti: Rusai buvo gavę tokį cęįtų 
prašymą.

Šis sovietų valdžios pareiškimas atšaldė vįsą ųžsįg; 
nio ministrų konferenciją. Mažosios valstybės nęžįnęjp, 
ką toliau besakyti ir ko belaukti. Tada sekretorius ^įį- 
liam Rogers pasakė sovietų valdžios atstovains, įąid

L. VAIČIŪNIENĖ

KURSTANČIOS VILTI 
PAŽINTYS

I. BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS 
MUZIEJAUS SURUOŠTOS

PAGERBTUVĖS
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Tokia Ramygala, Nerija ar Šventoji... 

būtų Union Pier'e vasarojančių lietuvių ir 
atvykstančių iš kitur visokių susitelkimų, 
renginių vieta po Lietuvos vėliava, Rūpin
tojėlio rūpestyje. Union Piero vasarvie
tės , kur yra daug lietuvių įsigijusių vasa
rinius ir apskritam metui gyvenamus na
mus, teiktų gyvo lietuviško atspalvio ir 
sveriančio vardo.

Grįždama iš šios pavėsingas vasarvie
tės, tartum iš lietuviškos stovyklos, keti
nau a įeinančią vasarą vėl joje pasiganyti.

III. MARGUČIŲ PASIUNTINYBĖ
Iš spaudos žinojau, kad Balzeko Lietu

vių Kultūros muziejus jau kelinti metai 
rengia margučių marginimo kursą prieš

politiniais pabėgėliais, o kiti
pei užsienyje gyvenančiais re
zistentais (be sąlyčio su oku
pantų), o dabar jau susipynė- 
mę sąvokose ir nežinome, kas, 
pagaliau, esame; gal dėl to, 
kad pamiršome, ko gi iš Lietu
vos bėgome. Dabar jau visi va
dinamės tiktai “išeivijos lie
tuviais”, lyg būtume patys sa
varankiškai , kukiais savo ge
resnio gyvenimo išskaičiavi
mais ir visam laikui pasitrau
kę iš tėvynės bei apsigyvenę 
svetur...

Anksčiau dar įkalbėjome apie 
kovą su okupantu, ginčijomės 
tik dėl vadinamų tos kovos 
“metodų, o dabar jau ginčija
mės dėl to, ar išvis reikia 
mums su okupantu kovoti. At
siranda mūsuose jau ir tokių, 
kurie mus įtikinėja, kad kovo 
ti su okupantu mums visai pe
reisią, kad geriau su okupan-

jie nebandytų iš ąnksto primesti visai konferencijai, kaip 
ji turi siekti taikos. ŠĮ rudenį planuojama konferenciją 
Vienoje, Europos taikos sąlygoms nustatyti. Rusai ne-
turi teisės iš anksto primesti konferencijąi savo valios ir 
•negali pasakyti, ’ kokias sienas konferencija turi pripa
žinti. Principinis sekr. Rogers pareiškimas užpylė dar 
šaltesnio vandens ant rusų reikalavimų. Kiekvienam 
buvo aišku, kad Helsinkyje nepavyks susitarti dėl pa
čių pagrindinių klausimų.

Tuo tarpu Dr. Genys nudėjęs rankų nelaukė. - Jis 
sukvietė spaudos atstovus ir įteikė jiems informacijas 
apie sovietų okupaciją Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. 
Suomių policija suėmę ir Dr. Genį. Sekr. ‘pogers, pa7 
tyręs, kas darosi konferencijos panosėje, .pats pareika
lavo, kad suomių policija paleistų suimtuosius. Jis pa
tyrė, kad ir JA Valstybės Departamentas įteikė suo
miams protestą dėLketųrių vyrų areštų.

Dr. Kazys Ęo)?ęlis, praleidęs visą dieną prie tele
fono , pej^^ių '̂ rytą ’ gavo iš Valstybės Departa
mento pranešimą, kad Dr. Genys, Dr. Valiūnas ir kiti 
du pabaltięciai Suomių policijos jau paleisti. Pati poli
cija juos nuvežusi į 'jąįos pačius vięsįųčio kąmbąrius įr 

: net atsiprašiusi. ' Dr. Bobelis spėjęs ketvirtadienį dar 
prieš areštą pasikalbėti su Dr. Geniu, tuojau ėmėsi 
žingsnių padėti suimtiesiems. Jis kreipėsi į JAV vy
riausybes, senatorius ir kongreso atstovus. Jis konsta
tuoja, kad visa eilė pareigūnų pasižadėjo padaryti in
tervenciją, kad suimtieji tuojau būtų paleisti. Be to,: 
pats Bobelis visą laiką informuodavo lietuviškus laik-i 
raščius ir radijo valandas, kad Amerikos lietuviai ži
notų, kas daroma Lietuvos laisvės kovoje. Kartu su Dr.' 
Bobelių bendradarbiavo kiti Alto vadovybės nariai, o 
visą laiką veikianti Alto įstaiga teikė pačias naujausias 
informacijas..

’Dr. Valiūnas ir Dr. Genys Helsinkyje vykusiai at- 
Įįkp pąįręįgų^. Jie rądb būdų pranešti galingie
siems, kąįį lietųyįąi nepatenkinti sovietų valdžios pa- 
dąrytų ŠTpypjy? ^įe sugebėjo įteikti užsienio minist- 
rąms dokumentų apie sovietų valdžios melą ir apgaulę. 
Jie prąnęęę gąlingięsįems, kad pavergta lietuviu tauta 
prpįestųpja prieš rusų ir nacių primestas sienas. Altas 
sįąi kppjerencijąi iš anksto ruošėsi ir atliko, ką galėjo 
atlikti. Šiuo ątyęju svarbiausia, kad Alto atstovai ne 
rągų.olįųs kpngvgsp atstovų sekretorėms piaustė, bet 
paxųo|ė gęųąi informuotus atstovus ir pasiuntė juos į

Velykas Čikagoje. Bet įr čia į^i šio pava
sario nebuvau Jankiusi.

1973 įiovo mėn. pabaigoje atėjo atviras 
spausdintas bendraštįs sų LĮetųyųs valsty
bės-ženklu, muziejaus ąųįrąšįę ir adresų, 
kad muziejus ręn^ą margučiu mąrgįnimo 
kursą balandžio 7 d., šeštadienį, dviem pa
kaitom — priešpietinį ir popietinį. Nuvy
kau į priešpietinį. Ant pašalo iškeltą ^me
nkos vėliava ir mūsų — iš ioįo moja ir 
kviečia įžengti vidun.

ErdvĮaųie, tam tyčių parųpšįainc, ga
ražo vįjjuje vis stalai apsėsti sųsirinkusių- 
įu inargįųtojų. pasiskirsčiusių pagal pa 
zintis. Negalėčiau spėti, įtiek buvo dešim
čių ar šimtų pirmoje pąpiainoįe — vienu 
žodžiu, man atrodė nesitikėti daug. Tur 
būt, daugiau senesniųjų ateivių. Daugu
mas moterų. Yra jaunimo. Girdėjau, kad
esama ir kitataučių.

Kiekvienas stalas turi po dėžę (12) ar po 
porą dėžių dažytų kiaulinių. Kas savo ne
turėjo, čia pat galėjo įsigyti krapštuką.

Įžengęs vidun, negalėjai praeiti pir
miausia neapžįūrėjęs po stiklu sudėto di
delio klasikinių spalvų rinkinio, įvairiais 
tradiciniais raštais išmargintų margučių.

tu susitaikyti ir gyventi su juo 
“taikingoje koegzistencijoje”... 
2) Ir kas neaišku mūs jaunie
siems?

Jei iš mūsų vyresniųjų tų “iąi-1 
kingos koegzistencijos” ir su
sitaikymo su okupantais idė-l 
jos puoselėtojų, atsiranda dar 
tik maža dalis, tai iš jaunes
niųjų kone visiems neaiškus 
tas, rodos, savaime aiškus klau
simas, kad tautos interesai 
reikaląujg mus su okupantu vi
sais būdais bei priemonėmis 
kovoti ir apie jokį susitaikymų 
su juo negalvoti. ■

gąd/pė grįžta?
Penkios dešimtys milijonų 

toųų uię^žia/fos dalelyčių, ku
rios pakyla į atmosferų ir ten 
pasilieka, gali numušti žemės 
paviršiaus temperatūrų iš da-į 
bartinių 15 laipsnių Celsijaus 
iki 5 laipsnių perspėja Dr. 
William E. Cobb, JAV-bių 
Atmosferinės Fizikos ir Che
mijos laboratorijos bendradar- 
biš. Tokios žemos temperatū
ros daugumas augalų nepakel
tų ir turėtų išgaišti.

Dulkių ir pelenų dalelyčių

gatvėmis ir keliais važinėja 
200,000,000 automobilių, kurių 
kiekvienas nuvažiuodamas 
00 kilometrų sudegina dėguo- 
nįo tiek, kiek sunaudoja žmo
gus savo kvėpayimpi per išti
sus metus. Q kiek kį^kvįenas 
motorvežimis išmeta į orų nuo 
dingo anglies viendegio ir švi
no. Milijonai fabrikų savo 
ruožtu išineta į atmosferų net 
apskaičiuoti nebeįmanomų* kie 
kį teršalų. Ekspertai pagrįslai 
nerimsta, kad toks nepaliau
jamas oro teršimas gali iššauk
ti naujų ledų gadynę.

Pažiūrėkime dabar, kaip ši 
nelemtoji su okupantu susitai
kymo ir taikingo su juo sugy
venimo idėja pas mus, ypač gi 
pas mūsų jaunuosius atėjo. Kas, 
iš kur jų mūsų jauniems žmo
nėms atnešė ir juose paskleidė?

a) Manau, visi prisimename, 
kaip dar prieš I-jį PL Jaunimo 
Kongresų, vienos mūsų lyg ir 
jaunimo organizacijos — tai 
šviesiečių — santariečių atsi
kviestas iš Paryžiaus “geru ko
munistu” (jo paties prisipaži
nimu) pasidaręs „ neolituanas 
Greimas važinėjo po Ameriką 
ir aiškino mūsų žmonėms, 
ypač jaunuomenei, kad nerei
kią su okupantu kovoti, o rei
kią visiems pasidaryti ’’gerais 
komunistais” (tokiais kaip jis 
pats), na, ir su juo “bendradar
biauti”. .. Tą aiškino jis ir Chi- 
cagoje, Tėvų Jėzuitų pastogėje, 
girdamasis ir didžiuodamasis, 
kad jis esąs ne tik “geras komu
nistas”, bet dargi ir toks pat “be
dievis?. .. Draugas, Tėvų Mari
jonų dienraštis, matyt, susiža
vėjęs tuo sūkomunistėjusiu ne- 
olituanu, skelbė jj, garsino, rek
lamavo ne kartų ir ne du savo 
skiltyse. Mūsų gi jaunimas 
puoselėjo jo idėją su okupantu 
nekovoti, o geriau susitaikyti.

b) Paveiktas tos savo draugo 
Greimo idėjos ir mūsų Bronys 
Raila iš Los Angeles 1966 metų 
vasarą, prieš pat I-jį PL Jauni
mo Kongresą važinėjo po Ame
riką su savo paskaitomis, nieki
nančiomis VLIKą, mūšų t au tos 
atstovybę, lyg ir pakišdamas 
jaunimui mintį tą nereikalingą 

■‘^veiksnį” visiškai panaikinti, 
sugriauti (ką siūlė su VLIKu ir 
kitais Lietuvos laisvinimo veiks
niais padaryti ir minėtasis Grei
mas.).

c) VLIKo priešų pastangomis 
tą pat 1966 m. vasarą I-jo PL 
Jaunimo Kongreso rezoliucijų 
komisijai buvo pakišta vaa. 
Apolitinė rezoliucija”, kuria 
buvo numatytaVLIKą iš pagrin
dų sugriauti, panaikinti. To 
kongreso simpoziume laisvini
mo klausimais kai kurie mūsų 
jaunieji atstovavo mintį, kad 
mūsų tautai valstybė išvis'ne
būtina. Tada, atseit, nei Lietu
vos laisvinimo, net tų laisvini
mo veiksniu nereik...

d) Ta tautai‘žalinga “politinė 
rezoliucija’’ 'pravesta ir minėta 
PLJ Kongreso plenume, bet 
Naujienoms atskleidus jos ža
lingumą tautos interesui ir tą 
parėmus kaikuriai kitai mūsų

aimoferoje yra nuo pat žemės 
atsiradimo, atsiradusių dau
giausiai iš ugniakalnįų išsi
veržimų, tačiau nuo jų pati 
gamta apsivalo lietaus pagal
ba. Net tokia dulkių gausybė, 
kaip 1883 metais per Sumatros 
ugniakalnio išsiveržimą arba 
tokį pat Krakatau, kai apie 8 
kubiniai kilometrai uolėnos 
buvo išmesta į orą, per keletą 
savaičių žymia dalimi nusėdo. 
Deja, civilizacija viską žymiai 
pablogino, šiuo metu pasaulio

Oros'viršum Atlanto okeano 
per praeitus 50 melų esąs dvi
gubai pablogėjęs.

spaudai , ji nebuvo mūs jauni
mo įvykdyta. Tik, deja, jauni
mas jos savo II-me Kongrese 
(1972) nepanaikino, jos įsak
miai nepasmerkė ir nuo jos ne
atsiribojo, nors ir turėjo tą pa
daryti.

e) Suklaidintas tautos intere
suose ir nesiorientuojąs teisėje 
mūsų jaunimas šiandien tegul 
ir aprimo , Lietuvos laisvinimo 
veiksnių, ypač gi VLIKo nepuo
la, jo nebando tiesiog griauti 
(kaip tą anksčiau darė), bet jis, 
galima sakyt, nieko jam nei ne
padeda. Išskiriant vieną kitą 
geros valios ir išmintingą mū
sų jaunuolį, jis laikosi nuo VLI
Ko ir iš vis nuo Lietuvos laisvi
nimo darbo nuošaliai, atokiai. 
Jam daugiau rūpi susitaikymas 
su okupantu, negu kova su juo.

Ir taip, va, yra šiandien, ka
da, daugiausia, mūsų vyresnioji 
karta, jos atstovai veda kietą ir 
heatlaidŽią kovą šu tais pačiais 
mūsų tautos pirspaudėjais, su 
despotais ir tironais, su kuriais 
mūs jaunieji ir kiti apglušę, pa
simetė mūs tautiečiai tiesia 
aniems ranką, siekdami su jais 
taikos ir taikingos koegzistenci
jos.

Taip yra šią valandą, kada 
Helsinkyje laikomas suimtas 
mūsų VLIKo, tautos atstovybės, 
vyriausias vadovas, jo pirmi
ninkas Dr. J. K. Valiūnas, dėl 
ko visi mes, lietuviai, turėtume 
sukilti ir savo protestais už
versti viešas tarptautines insti
tucijas ir Helsinkio smurtinin
kus.

Kur šią dieną ir šią valandą 
mūsų jaunimas, tasai mūsų 
“tautos žiedas”?

Kur ir koksai gi jo valios pa
reiškimas?

jaunime pabusk! Stok į ko
vą su tavo tautos prispaudėju ir 
žudytoju, vietoje taikstęsis jam 
ir galvojęs apie susitaikymą ir 
bendradarbiavimą su juo!

SKAITYK PATS IR PARAGINK 

KITUS SKAITYTI' 

NAUJIENAS
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GERIAUSIOS DOVANOS | 
giminėms

LIETUVOJE IR USSR f 
MOTOCIKLAI, ŠALDYTUVAI, 

SKALBIMUI MAŠINOS, 
TELEVIZIJOS APARATAI, 

KAMEROS,
SIUVIMO MAŠINOS, 

BALDAI.

! Taip pat drabužiai, medžiagos, | 
kailiniai, rankiniai laikrodžiai, ir gj 

maisto produktai.

Nauji Automobiliu modeliai: 
ZHIGULI VAZ-2101 
ZHIGULI VAZ-2102 

Station Wagon
ZHIGULI VAZ-2T03 

Naujas modelis 
MOSKVICH 408-IE 
MOSKV1CH 4T2-1E 
ZAPOROZHETS ZAZ-968

PODAROGIFTS, INC. YRA VIE
NINTELĖ' firma Amerikoje, 
siunčianti DOVANINTUS CER.- 
TIFIKATUS per VNESHPO- 
SYLTORGą be jokių tarpininkų, 

r'bankų ir t. t.
PODAROGIFTS, INC. yra VIE- 

' INTELĖ firma' Amerikoje, pa- | 
• teikianti persiuntimo įrodymus, j 

atitinkančius jos susitarimą su i 
VNESHPOSYLTORGU.

Klientų patogumui užsakymus g 
galima paduoti bet kuriai prie 
mūsų prisijungusiai firmai:

Globe Parcel Service, 
723 Walnut St., Philadelphia, I 

Pa. 19106
Package Express & Travel 

Agency,
1776 Broadway, New York, 

N. Y. 10019

Cosmos Parcels Express Corp., 
483 Madison Ave., New York,

* N. Y. 10022
f 

Arba tiesioginiai į musų
- vyriausią įstaigą

PODAROGIFTS. Inc. |
240 FIFTH AVE. į 

(tarp 27 ir 28 g-vės)
New York, N. Y. 10001

Tek: 212—685-4537

Šiai pamokai margučių pavyzdžiai su
kurti Uršulės Astrienės, savo tautodailės 
darbais darbeliais pažįstamos ir kitatau
čių visuomenei, čia kiekvienas stalas gavo 
po tris lapus pavyzdžių, iš viso 15 margu
čių piešinių. Jų kiekvienas vertas atskirai 
apibūdinti, o ypač tie. kurių piešiniai sim
bolizuoja Lietuvos nepriklausomybę ir da
bartinę tautos padėtį čia ir tenai.

Savaip išmargintieji tautinių augalų 
raštąis — tulpėmis, rūiomi^, saulutėmis... 
juostų raštų nuotrupomis__ yra iŠ visų
arčįausįęji išvestiniai iš senovinių margu
čių. Jie simbolizuoja senovės lietuvių pa
vasario gamtos prisikehjno šventę įr į ją 
atėjusią Velykų prasmę.

Kituose panaudota nebuvusių nė krikš
čionybės Įaikaįs krikščioniškos, daugiau 
mažiau lietuviškai išreikštos, tikybinės 
sim|x)likos dalykų.

Kiti trys margučiai įvardinti nepriklau
somos Lietuvos valstybės kuriuo ženklu. 
Vieno viduryje pagrindinis piešinys — Vy
tis. Po jo tekanti saulė, šąįia jo — rūtos 
šakelė Viršujė saulės į šalis nulinkusių 
dviejų tulpių ar katiliukų .žiedų — Ge
dimino stulpeliai. Margučio smaigaly

je, viršuje Vyčio, tarp dviejų sukry
žiuotų šakelių — Varpelis, šis įvaizdis 
pats norėtų iš čia pasitraukti į bendrinius 
“trafaretinius”, sveikinamus visokiomis 
progomis, atvirukus. (Yra ir kai kuriame 
kitame koks mažmožis nelabai derąs).

Vienas šio trejeto margutis būtų bibliji- 
nio tvano mintis, kartu vaizduojąs bene 
ir Lietuvos valstybės ir tautos dabartinę 
padėlį. Margučio smaigalyje stambus tul
pės žiedas; storgalyje penkialapis dobilas 
— laimė. Abiejų žiedų šakelės išeina iš to 
paties vieno taško. Margučio viduryje lai
velio ar bangos pavidalu Gedimino stulpai. 
Į. sakysim, laivelį leidžiasi lietuviškai stili
zuotas balandis, nešas snapelyje alyvos 
šakelę.

Keliuose margučiuose yra po paukščiu
ką. Tai būtų rytų tautoms liaudies meno 
būdingas įvaizdis. Mūsų nei tautiniuose 
audiniuose, nei tapyboje, nei margučiuo
se... paukščių apskritai nerandama. Jie 
be vieno kilo pasitaikančio ant skrynios ar 
šiaip kur, yra atsitiktinumas, atneštas iš 
svetur. (Žiūr. prof. P. Galaunės “Lietuvių 
liaudies menas”, ar .F. Griniaus “Lietuvių 
kryžiai ir koplytstulpiai”, dail. A. Valeškos

straipsnį “Drauge” 1972. VII. 24 d. indų ir 
rytiečių mene “Gausa paukščių”...)

Margučių autorė mano, jog paukščių 
lietuvių margučiuose nebuvo iF todėl, kad 
nesugebėjo nupiešti. Paukščiai, buvę ir 
pasilikę lietuvių gy venime, gali būti dabar 
margučių įvaizdžiais.

Šią jos prielaidą reikėtų praplėsti, kad 
ne tik paukščiai, nuolatiniai ir parlekian
tieji lietuvių būtyje dalyvaudavo, bet ir 
gvvuliai, žvėrys ir kiti gyvūnai... Arčiau- 
sieji aplinkos paukščiai ir kiti gyviai yra 
tautosakos veikėjai. Paukščių lietuviams 
neleisdavo mene lietuvių ęasąu Įėjau ta. 
Tai įrodo tautosaka. Sakająs — brolelis, 
sūnelis, bernelis. Gegutė, rytais kukuo
janti sode, krykštaujanti malūno yende- 
nėly antelė, gegužė girioje skelbianti žuvu
sius kare brolelius, yra seselė, dukrelė. 
Dvylika brolių, juodvarniais lakstančių, 
nusileidusių broliais atkeršyti pamotei ra
ganai ir t. t.

(Bus daugiąu)

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti 
“NAUJIENAS?

4 _ NAUJIENOS, CHICAGO ILL. — SATURDAY, JULY 7, 1973



TEXET. PR 8*3229

DR. ANNA BALIONAS
AMUI AUSŲ, NQSMS. 
t* GNKLM UOM

2858 W. 63rd Street
Val&ndos pagal susitarimą

ROCKFORD. ILL
Važiuojame!

DR. K. G. BALUKAS
IR

DR. FANG C. LU 
akušerija ir MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOG1N* CHIRURGIJA 
6449 So. Pwluki. Rd. (Crawford 

M»dical Building). Tel. LU 5-6444 
Antras ofisas —

8007 WEST 83rd PLACE 
JUSTICE, IL. TeL 5994)500 

Priima ligonini; pagal SUSI tarimą. 
Jei neatsiliepiąs skambinti. 174-8012

DR. G K. BOBELIS 
INKSTU IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tetef. 495-0533 

Fu Vdlty Medical Canter 
M0 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofiaa®. HEmlacfc 4-5849 

R«zld.S 38S-223Ž
OFISO VALANDOS: 

pirmadieniais ir- ketvirtai 1—7 vai, 
sutrai, penktadienį nuo 1—5,. treč. 

ir šeštai tiktai susitarus.

Ras.: GI 8-087J

DR. W. EISIM - ESINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

*132. So. Kedzie. Ave^ *WA 5-2670 
«■ dancing pagal susitarimą. Jei neat- 

gi l iepi a t skambinti Ml 3-0001.

DR. NINA KRAIKEI-
KRIAUCBJUNAITE

AKUŠERIJA ir moterų ligos 
6J»z5e. KEDZ1E.AVE. 

Telef; WA 5-U70.
Nes tail j epu < — skambinti 

471-0225.
—. Valandos- pagal susitarimą.

Ofise tel.: HE 4-J818 arba RE 7-9700 
zszidenciįos: PR 6-9801

DR. J. MAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie-4 
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet, 
šeštadieniais nuo 9 iki ll.vaL 
ryto tik susitarus. - 
Trečiadieniais uždaryta.

M 5RANK PLEKAI
OPTOMEJRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2613 W£ 71 st St — Tel. 737-5149

Tikriną akis ~~ Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Vai. pagal susitarimą.. Uždaryta treč. 
.... 1 —asag—^—————aam

DR. LBWA5 SEBUT1S 
INKSTŲ, PŪSLĖS IRI 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Ofisc^ telef.: 776288G
Naujas rez. telef.: 448-5545

DR: P. STRIMAITIS 
QYDYTOJAS. IR. CHIRURGAS. 
Bendra-praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71 st St^ 
Tai.: 925-82%

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

uždaryta.
teL: WA 5-3C9?

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-£ir 6-8 vai. vak šeštadie
niai! 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal- susitarimą.

V. Tumasonis, M. D., S. C. 
C H I R U R G-A S 

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso trtofu HEmlock 4-2123 
Razid. t»l*f.: Glbson 8-619$

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

K ŠILEIKIS, 0. P.
QRTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
W dažai. Speciali pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t t
Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West G3rd St., Chicago, IIL 60629

PRospect 6-5084

SKAITYKPATS IK PRAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

•- Rockfordo lietuviai organi
zuoja autobusą pripildyti ir da
lyvauti Wisconsin© Lietuvių 
Dienoje (“Wisconsin Lithua
nian Day*). Milwaukes, Raci
nes ir Kenošos lietuviai surėmę 
pečius, pasidavę rankas vienin
gai atlieka didelį darbą, pa
kviečia Wisconsino gubernato
rių ir minėtų, miestų merus. 
Meninės lietuvių jėgos daly
vauja iš visų miestų, šokikai, 
dainininkai, atlieka programą. 
Kalbėtojai kalbės lietuvių ir 
anglų kalbomis. Vyriausias tik
slas prisiminti baisaus Birželio 
dienas, kurios nėra pamirštos 
ir nenueis komunistų propa
gandos vėjais, kada šimtai tūk
stančių 
laisvos 
piliečių 
kančias
tų okupantų rankos.

Taigi ta reikšminga Wis
consino Lietuvių Diena įvyks 
sekmadienį, liepos 15 dieną. Į 
tą dieną Kenoshon suvažiuos 
lietuviai iš visų keturių kampų. 
Tikimės, kad pamatysime Chi- 
cagos lietuvius jūrų šaulius, 
kurie atvyks uniformuoti ir su 
pagarba įnešę salėn vėliavas, 
jas pastatys scenoje, kurioje 
bus susodinti garbės svečiai 
amerikonai ir lietuviai.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Rockfordo skyriaus pirminin
kas Petras šernas, autobuso va
das, pradės kelionę Kenošon 
apie 12 valandą dienos nuo Lie
tuvių Klubo. Tad norintieji da
lyvauti ekskursijoje į Wiscon
sino Lietuvių Dieną, pęašomi 
ilgai nelaukę kreiptis į Petrą 
šerną. —žvalgas

mūsų brolių lietuvių, 
demokratinės Lietuvos 
žuvo ir dabar kenčia 

nuo raudonų komunis-

GRADINSKAS
TIK $119.95

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

--------- ---------------------  

.GUŽAUSKŲI 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GELiNYčIA 
2443 WEST 63ni STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR &-0834
. ..... ■■■ ...—

PERKRAUSTYMAi

1 M 0 V I N G
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. š E R Ė N A S 

2047 W. 67th Pl. WAlbrook 5-8063

(PUTRAMENfAS)
Lmksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios-, gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui, ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTA5) 
5525 So. Harlem Ave. 586-1220

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
Tel.: Frontier 6-1882

SOPHIE BARČUS'
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

I
Visos programos iš W0PA, 

1490 kil., A. M^

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma-1 
dienio iki penktadienio 11—121 

t vai. ryto. — Šeštadienį ir sek-' 
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.!

• ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

Visi lietuviai mėgsta gerą 
lietuvišką sūrį. Tiktai nereikia, 
jeigu jis jau nėra toks geras, 
taip greitai nusiminti. Nusi
minti dėl sūrio neverta, o jau 
nuliūsti tai tikrai neapsimoka.

Atidžiai perskaičiau rašinėlį 
apie šių dienų Andrulio sūrį ir 
apsivėlusį šaukštą. Visi sūrio 
mėgėjai atsimename, ir tai bu
vo, berods, ne taip jau seniai, 
kada Andrulio sūriai buvo pa
tys geriausieji. Andrulio- sū
riams šaukšto nereikėdavo. 
Juos labai lengvai galėjai ašt
riu peiliu pjaustyti. Juos imda
vo ir ne toks jau aštrus peilis.

Man atrodo, kad nuliūdęs ge
ro sūrio mėgėjas labai greitai 
nuliūdo ir pradėjo viešai savo 
liūdesį dėstyti. Man taip pat 
patinka Andrulio sūris, ir aš ži
nau, kad dabar jis apsivelia, 
bet dėl to neverta nusiminti. 
Dabar užėjo kita gadynė ir sū
riai truputį kitaip gaminami. 
Jie, ko gero, gaminami tokiu 
pačiu būdu, tiktai jie greičiau 
pardavinėjami. Gal paklausa 
yra tokia didelė, kad gaminto
jas nespėja jų pradžiovinti. Jei
gu jis būtų, pradžiovintas, tai 
peilis neapsiveltų, Apsivelia tik 
todėl, kad sūris gerai (neišdžio
vintas) neišspaustas.

Lietuviško sūrio mėgėjai ži
nome, kad Andrulio sūris pas
kutiniu metu jau turi du mai- 

.................... _ (' sėlius. Vienas plastikinis, kad 
eipti dėmesį į musų pačių. nesugęstų, o antrasis — neži-

YRA GERŲ ŽMONIŲ
Dažnai mes romanuose ir 

novelėse ieškome didvyrių, ste
bimės jų valia, ryžtu ir drąsa, 
ieškome praeities karžygių, ko
votojų už laisvę, partizanų did
vyrių , mename jų kovas pasi
aukojimą kilniems tikslams — 
savo tėvynei ir žmonijai. Gra
ži mūsų pačių tautos praeitis, 
gausi ir turtinga didžiavyriais 
ir jų vertomis moterimis, mums 
palikusioms tauraus gyveni
mo, gilaus patriotizmo ir tė
vynės bei artimo meilės pavyz
džius.

Bet šia proga norėčiau at-

kasdienybę dabartyje, kuri 
mums teikia kilnios bei nuošir
džios meilės savo tautiečiui 
pavyzdžius.

Atsitiktinąi pakliuvau į Pet- vautį
ro ir Marijos Lengvinų šeimą 
jų jaukioje vasarvietėje Union 
Pier, Mich, žmonės kaip žmo
nės, pasakytų kiti, — darbšti 
lietuviška šeima, kuri sunkiai 
dirbdama įrengė ir išplėtė va
sarvietę, paskirtą tik svečiui, 
pirmoje eilėje tautiečiui.

Aš čia kurs laikas esu vienas 
toks mielas svečias, kur jau 
kelinta savaįtė gyvenu be rū
pesčio savųjų ir artimųjų tar
pe. Kada pp. Lengvinai suži
nojo, kad esu atvykusi iš rusų 
okupuotos tėvynės, dvylika 
metų ištvėrusi sovietų kalėji
muose ir kancentracijos lage
riuose, jie nuoširdžiai pasakė: 
“Užmokesčio nereikia,' gyvenk, 
ilsėkis kol susitvarkysi, čia 
būsi mielas savas žmogus”.

Štai jau greit bus mėnuo ma
no viešnagei pas ponus Leng
vinus. kuriems už jų gerą lie
tuvišką širdį galiu kol kas tar
ti tik širdingą lietuvišką ačiū.

Eugenija Jackevičiūtė -
Kerescvičienė

Pavergtu Tautų 
paradas

Pavergtų Tautų Savaitė šiais 
metais išpuola liepos 15—22 d. 
Chicagoję pagrindinis pavergtų 
tautų paradas įvyks šeštadienį, 
liepos 21 d. 12 vai.

GERA NAUJIENA
mūsų klijentams, norintiems pirkti

butu
4U-

savo giminėms Lietuvoje ir USSR 
Dabar vykdoma plati modernių kooperatinių 

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

RYGOJ. TALINE, KIŠINIOVE, ODESOJ, VILNIUJ, 
KAUNE, ROSTOVE prie Dono, KRASNODARE, 

CHARKOVE, TAŠKENTE, ALMA-ATOJ 
ir kituose miestuose.

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

Viską sutvarko VNESHPOSYLTORG per savo 
Amerikoje išimtiną atstovybę

; - ę ■ - .. .

240 FIFTH AVE. (tarp 27 ir 28 g-vės) NEW YORK, N, Y. 10001 
TEL.: (212) 685-4537

Amerikos . Lietuviu Taryba 
ragina visas organizacijas ir pa
vienius gausiai parade daly-

Platesnę informaciją galima 
gauti ALT būstinėje, 2606. West 
63rd Street, telefonas 778-6900.

ALT Informacija

JYlanUu 0U1UUD 
nomos medžiagos. Pradžioje aš 
maniau, jog tai yra plonytis lie
tuviškas sūrmaišis, bet klydau.

• Numetus plastikinį apvalka
lą, Andrulio sūriai Šiandien dar 
turi tokią plonytę plėvelę. Ją 
galima vadinti maišeliu, odele, 
apvalkalu, bet Marquette Parke 
mes ją vadiname Andrulio ska
relė. Gal tai ne toks jau lietu
viškai žodis, bet visiems su
prantamas.

Dabar gaminamas Andrulio 
sūris yra geras. Sūrio medžia
ga taip pat yra gera. Visa bė
da, kad. tas sūris nėra pakanka
mai išdžiovintas. Jeigu jis neiš- 
džiovintas, tai reikia jį pradžio
vinti. Reikia Andrulio skūrelę 
nuplėšti ir sūrį kelias dienas 
ant saulės padžiovinti.

• Skūrelę reikia plėšti atsar
giai, kad neskaudėtų. Norime 
pasakyti, kad ją beplosiant ne
pagadintume viso sūrio. Mes 
kelis dabartinės Andrulio ga
mybos sūrį padžiovinome ir ga
vosi labai skanus ir geras mais
tas.

Sūris yra minkštas it trapus. 
Pirmiausia sūrį reikia padėti 
ant. švarios lentelės. Tada rei
kia aštriu peiliu perpiauti. And
rulio skūrelę, jąpalikti šonuose. 
Šitaip apipiaustytą sūrį, reikia 
padėti ant. saulės. Jeigu atsar
giai. skūrelę nulupsite, tai sūris 
nesuskils ir- nesutrupės.. Pralai
kius kokias tris dienas ant sau
lės, sūris jau bus tiek, sukietė
jęs, kad. galėsite lengvai jį pa
kelti, nulupti apačioje, likusią 
skūrelės dalį, ir padėti ant kito 
šono, šitaip pagulėjęs sūris su
kietės ir bus nepaprastai ska
nus.

Jeigu dar kelias dienas palai
kysite šaulėje, tai: jis pagelto- 
.nuos ir- net paraudonuos. Jis 
bus toks kietas,, kad peilį teks 
gerokai paspausti riekutei nu
plauti, 
šaukštu
greičiau luš, bet sūrio jis nepa
ims.

Apipiaustytas ir šitaip par 
džiovintas Andrulio sūris už 
savaitės“ būna nepaprastai ska
nus . Bevalgydamas šitaip pa
džiovintą sūrį įsivaizduoji, kad 
valgai anksčiau gamintus ska
nius Andrulio sūrius. Dėl sūrio 
nereikia nusiminti’ ir pulti į nu
liūdimą. Reikia, tik. pagalvoti, 
ko jam trūksta, pasidžiovinti ir 
džiaugtis skaniu lietuvišku sū
riu. Sūrio mėgėjas

šitaip išdžiovintą, sūrį
neįveiksi. šaukštas

blo-

bei

bet

Chicago Savings 
dideli nuošimčiai

Gyvename ne tokius jau 
gus laikus, jei žmonės perkasi
namus ir ieško, paskolų. Tuo 
tarpu bankai ir taupymo 
skolinimo bendrovės, moka ne 
tik didelius nuošimčius,
taupytojams dar prideda įvai
rias dovanas,kad tiktai taupy
tojas padidintų savo taupymo 
knygelėje esamas santaupas.

Federalinės valdžios nuosta
tai dabartiniu metu leidžia ban
kams mokėti už certifikatus ne 
daugiau šešių nuošimčių me
tams. O taupymo ir skolinimo 
bendrovės turi valdžios (leidi
mą mokėti tiems patiems cer- 
tifikatams iki 6.27%. Taupymo 
ir skolinimo bendrovės gali mo
kėti virš ketvirtadalio nuošim
čio daugiau.

Chicago taupymo ir skolini
mo bendrovė nuo šių metu lie
pos 1 dienos ne tik nutarė, bet 
ir pradėjo nuošimčius priskai- 
tyti kiekvieną dieną. Diena pa
sibaigė ir nuošimčiai priskaityti. 
Nei viena kita taupymo bendro
vė, ar ’tai būtų federalinė ar 
valstybinė, neturi geresnių są
lygų pinigams taupyti, kokias 
turi Chicago Savings 
esanti 6215 South 
Avenue.

Be to, alnešusieji
Chicago Savings galės pasirink
ti gerų ir naudingų dovanų. 
Užėję į bendrovę, padėję san
taupas, taupytojai palys galės 
jas pamatyti ir pasirinkti.

W. B. Sebastian

— Prel. A. D. Mozeris, Edvar
das Bogus ir John Kalnes pa
kviesti Į teisėjų komisiją namų 
bei kiemo ir darželių konkursui 
Archer - Brighton apylinkėse. 
Tą tradicinį konkursą ruošia tų 
apylinkių pagerinimo draugija.

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS'

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI

bendrovė, 
Western

pinigus Į

—

‘ ŠVENTO RASTO PAMOKYMĄ
■ KIEKVIENĄ DIENĄ BŪT1F

ifak Dievo Avinėlis. Jone 1:36.

IR PAAISKININ 
KRIKŠČIONIU!

Visi Dievo tarnai privalo atkreipti dėmesjį Dievą, o ne patys Į save. 
Kiekvienas tegul stengiasi kreipti žmonių mintis Į Dievo Avinėlį ir neieš
koti savo. Mandagumas yra lygus žemčiūgui ir randamas tikruose Dievo 
vaikuose, kaip vienas iš Dvasios vaisių ir kiekvienas Dievui pasišventęs 
žmogus turėtų pasistengti išauginti savyje tą vaisių.

Atsiminkime, kad norėdami būti tikrais Jėzaus pasekėjais, turime sekti 
jo pėdų atspaudomis — kiek galint pasistengti daryti taį ką jis darytų, jei 
būtų šiandien su mumis — mokydamiesi iš to, ką jis kalbėjo ir ką darė, 
ir iš to, ką jis per savo Apaštalus sakė mums daryti, aiškindamas mums 
jo draugystės ir jo kentėjimų kelius ir rodydamas mums tą kelią, kuris 
veda į garbę ir dalininkystę jo Karalijoje.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. I visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokia adresu: F. Žavisi, 3715 W. 66th Chicago, Illinois 60629

6V. RAŠTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL

2533 W. 71st
Telef.: GRovehill

HOME
Street

6-2345-6

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

TRYS M0DERK1SK0S KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

■iEF:

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

» LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:
r

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tek: XAxda 7-1741 • 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

ĮBUL'-i..........  1

NARIAIr
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI. 
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ.

★ 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

— Chicagos Našliu, Našliuktu ir Pa
vieniu Draugiškas įdubas kviečia vi
sus į linksmą gegužinę — pikniką 
liepos 8 dieną 12 vai. Bruzgulienės 
sode, 8274 Kean Ave., Willow Springs. 
Veiks bufetas, virtuvė su skaniais val
giais ir laimės šulinys. Daug netikė
tumų. Malonu bus visus matyti.

V. C.# nut. rašt.

— SLA 63 kuopos narių susirinki
mas Įvyks sekmadieni, liepos 8 dieną 
12 vai. dieną. Vieta: Chicago Savings 
and Loan Association, 6245 So. Wes
tern Ave.. Chicago, Ill. Prašome vi
sus susirinkime dalyvauti.

Valdyba

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1603

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

GEORGE F. RUDMINAS I
3319 So. LLTUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-113^

EDMUNDUI TREČIOKUI ir jo šeimai 
reiškiame gilią užuojautą jo tėveliui

BRONIUI TREČIOKUI 
mirus Lietuvoje.

Gabrieliui ir Genė Puniškos
1 k 4 *? Stasys Bakutis

Elena Stankevičienė
Pranas ir Elena Jakubaičiai

----------- r----------------------- —------------------------------ ------------

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACHAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213.
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos HiUs» DI. 974-4410

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

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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♦
— Jonas Jasaitis ir Kostas Če

paitis, Balfo centro valdybos na
riai, lankėsi New Yorke, perėmė 
Balfo likusias bylas ir įvairius 
dokumentus ir pervežė i t'hica- 
gą. Balfo centro valdyba, atga
vusi reikiamus dokumentus, 
galės sėkmingiau ir plačiau iš- 
vvstvti Balfo veikla.

♦ * t

— Balfo seimas numatytas 
sukviesti 1973 m. lapkričio 
mėn. 10 dieną Clevelande. Or
ganizacijos prašomos tą dieną 
suvažiavimu nerengti, kad visi 
atstovai galėtų dalyvauti Balfo 
seime.

— Albinas Dzirvonas, Balfo 
generalinis sekretorius, išvyko 
trims savaitėms atostogų. Jo 
pareigas laikinai eina Balfo vi
cepirmininkas Jonas Jasaitis.

- Anna Rakauskienė iš Brid- 
geporto apylinkės kartu su pre- 
jiumeratos mokesčiu ir gerais 
linkėjimais atsiuntė vajui 5 dol. 
Vajaus komisija nuoširdžiai dė
koja visiems už aukas, visus 
skaitytojus prašo remti Naujie

=— —.....................—.......................- - ■ ' ' ...■■>

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

jra~kiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-3209 

—■-- - -    ■... . ■ ■ ■ —?

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKIENĖ 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th 3t„ Chicago, III. 6O62P. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Haleted St., Chicago, III. £0608. — Tel. 254-3320 

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

V. VALANTINAS

Vajaus komisija dėkoja visiems rėmėjams už aukas ir kitokią para
mą, taip pat už atsiliepimus laiškais ir pareiškimais, kurie rado teigiama at
garsi visų lietuvių protuose bei širdyse pačioje vajaus pradžioje.

Antrajame vajaus laikotarpyje norime ir prašome atkreipti dėmėsi 
ne tik Į reikiamą paramą aukomis, bet ir kiekvienam laikraščiui brangiau
sią dovana — naują prenumeratorių, kad nuolat didėjant ju skaičiui būtu 
ilgam užtikrinta egzistencija nekeliant kainos. Naujienos savo tikslia in
formacija ir laikysena, remdamoc visas lietuviu 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, 
besistengiant surasti bent po vieną naują skaitytoją. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakvti Naujienas. Jos yra visiems Įdomios, naudingos, rei
kalingos, ir net būtinos.

Chlcagoje, priemleačtuoae Ir Kanadoje Wau|ieno« metams   $22.00, 
pusei metu — $12.00, trims mėnesiams — $7.10, vienam mėnesiui   $3.00. 
Kitose JAV vietose metams — $20.00, pusei metų — $11.00, vienam mėne
siui — $3.00. Užsieniuose — $23.00 metams.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENŲ VAJAUS PROGA

NAUJIENOS
1739 So. HAI^TED ST.

CHICAGO, IL 60608

Munčiu ______ ___  dol.
□ Prašau siųsti Naujienas per mane užsisakiusiam naujam skaitytojui.
□ Užsakau Naujienas savo __ ____ -___________________ kaip dovaną

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

siųsti raginimo.
□ Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaite, kad su jomis su 

susipažintų.

PAVARDE IR VARDAS __

ADRESAS _________

PAVARDE IR VARDAS ______________________________________ _______

ADRES.AS _ __ _______________________________________________________

Paries

f ~ MAUftlHM. tHKAO* «, ILL- SATURDAY, JULY 7, 1973 _

nas ir jas platinti, darant pastan- Ta proga jam pagerbti yra ruo- 
gas surasti bent po vieną nau- šiami pietūs su šokiais Dariaus- 
ją skaitytoją. Visi lietuviai yra Girėno posto salėje liepos 7 d. Į 
kviečiami užsisakyti Naujienas., rengėjų komisiją įeina Bell, ir 
Jos visiems įdomios, naudingos Kay Pocius, Stella Molis ir kiti

tų postų nariai bei pareigūnai.
— D. L. Gūžias iš Gage Parko 

apylinkės baigė verslo adminis
tracijos mokslus Illinois uni
versitete, Urbanoje.

— Vilius Variakojis iš Mar
quette Parko apylinkės kartu su 
metine prenumerata atsiuntė 
vajui 3 dol. l os apylinkės vie
nas skaitytojas atsiuntė 5 dol.

♦ Lietuviai Televizijoje šį sek
madienį. liepos-mėn. 8 d. ruošia 
LIETUVIŲ DIENĄ — nuotai
kingą gegužinę Bučo darže. 
Bus trumpa įdomi programėlė. 
Dalyvius linksmins visų mėgia
mas orkestras. Visus sočiai pa- 

ir reikalingos.

Chicagos miesto kolegi-| 
joms priimtas 81,707.983 dol. 
biudžetas sekantiems studijų i 
metams. Lietuviams artimiau
sia via Southwest kolegija. Į į ...jas yra priimami įvairaus am
žiaus studentai.

— Metinė lėktuvų paroda ir; 
paradai bus liepos 7- 8 d. Du 
Page County aerodrome, West 
Chicago, Ill. Bus rodomi se
niausi ir moderniausi lėktuvai 
taip pat akrobatiniai skraidy-1 
mai.

—- Ted Easaty, Melrose Park, 
Ill., pratęsdamas prenumeratą
vieneriems metams kartu su ge- valgydins “Alvudo” šeiminin-
rais linkėjimais visiems Naujie
nų darbuotojams ir bendradar
biams, atsiuntė 2 dol. už kalen
dorių ir 8 dol. auką vajui.

— Don Varnas Posto bu v. ko- 
mandierius Adomas Anderson 
išrinktas Amerikos Legiono 
4-to distrikto komandierium.

kės. Veiks gaivus baras suaugu
siems, bet nebus pamiršti ir ma
žieji. Kiekvienas turės daug 
progų laimėti vertingas dovanas. 
Pradžia 12 vai. Įvažiavimas — 
mašinos pastatymas 1 dol. Visi 
maloniai prašomi dalyvauti.

- (Pr).

“ŠALFAS” ir Rengimo Ko
mitetas prašo visuomenę remti 
sportininkų išvyką į Vak. Euro
pą. Išvykos laikas jau nebetoli, 
tačiau numatyta suma dar ne
surinkta. Laimėjimo bilietų 
platintojai prašomi baigti pla
tinti jiems skirtą kontingentą. 
Atkarpas grąžinti iki liepos 25 d. 
Traukimas įvyks liepos 29 d. 
8 vai. p. p. laike pobūvio p. Ru
džių ir dr. Mažeikos patalpose. 
Visi yra nuoširdžiai prašomi 
dalyvauti tame mini - piknike. 
Taip pat visa lietuviškoji visuo
menė prašoma dalyvauti iškil
mingoje atsisveikinimo vaka
rienėje Martinique restorane 
rugpjūčio 19 d. 6:30 vai. p. p. 
Bilieto kaina 15 dol. asmeniui.

(Pr).
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SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avo.

Chicigo, III. 60432. Tel. YA 7-5980

NAMŲ APŠILDYMO 
SPECIALISTAS
JOHN PUCETA

Skambinti ryte iki 8-tos valandos 
arba tarp 1 ir 3-čios 

925-4661

AL. IR IGNAS 
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Tolefonuoti 778-9533 — TEXACO 
58-tos ir Western Avenue kampas

--------------iriu.. ~■ "%

TERRA i
Brmgenybis, Laikrodžiai, Dovanu 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660
JJ1L.I........ ..... ■ T.'- „J ..............e

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $104 metams automobilio 
Liability apdraudimas. 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

M. A. š I M K U S
R.el Estetą, Notery Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Meplewood. Tel. 254-7456
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitoki blankai.
■r

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

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

Šaligatvius, laiptus ir t. t.
ZIGMAS

Tel.: 778-0838 ar 651-9625

-- !   — "“"L? —   — ■■■- 
HELP WANTED — MALC 

Darbininky Reiki* 
------- - v----TJ-L-----

| REIKALINGAS SPAUSTUVĖS
j DARBININKAS,

Teks dirbti prie knygų ir laikraščio spausdi- 
i nimo darbų.

Norinčius pramokti, pamokysime. Geras at
lyginimas ir malonios darbo sąlygos. Nuolatinis 
darbas. Prašome telefonuoti HAymarket 1-6100.

| . NAUJIENOS
i 1739 S. Halsted St., Chicago, Illinois 60608

HELP WANTED — F3MALE 
Darbininkiy Reikia

RELIABLE WOMAN WANTED ’
1 To care for elderly semi-bedridden 
j invalid woman. 5 day week, go. Good 
I wages for right woman. Chicago 

North side. References.
• English necessary. 

Excellent transportation.
AR 1-5552

SECRETARY
Law office. Legal experience not 

' necessary but helpful. Good shorthand 
I and typing required. Steno experience 
necessary. New office in Chicago in 

IBM building.
Salary commensurate with 

' qualification.
CALL 222-0400

REIKALINGA
VIRTUVĖS DARBININKĖ 
Healthy Food Restaurant. 

3236 So. HALSTED ST.
TEL. 32^-2724

SECRETARY
TO PRESIDENT AND SALES DEPT.
Dictation, typing, filing, diversified 

duties.
Excellent benefits. 

Near southwest. 
Call 254-8900

SECRETARIAL — GENERAL
I Typing, Filing, Dictaphone, Shorthand 

helpful. Immediate opening.
Loop location.
Good Benefits.

236-0185

HOUSEKEEPER
Northwest side. Good transportation.
2, 3 or 4 days a week. Cleaning and 
light laundry. Must speak and un

derstand English.

225-2130

SECRETARY
or excellent typist, good with 
figures. Excellent company 

benefits.
Call for appointment.

227-7100

SECRETARY
Director of store operations of natT. 
restaurant chain who travels 2-3 days 
a wk. needs secretary with gd. short
hand and typing skills, capable of 
handling a variety of responsibilities. 
Public trans, to door. 1200 N. 3400 
W. Salarv open. Contract Mr. Watson.

227-8.900

BUSINESS CHANCES
Biznio Progas

KOLMAR ELECTRIC CO. -
I 24 Hr. Service for Industry. Commerce
j and Residence. Elect. Remodeling.
New Inst. No job to small. Let as put 

some lieht in vonv Life.
Call 276-4205

1624'No KOLMAR

CHUCK & SON HEATING 
SERVICE

So. Side. 24 Hr. Serv. new Instalation, 
Furnaco Cleaning Eeoairs all makes. 
Gas, Oil. Coal. Ovality service. — 

Reas rrices.
Call 238 6204

9909 So. WALDEN PARKWAY

RENTING IN GENE1AL 
N u o m o i

j BRIGHTON PARKE išnuomojamas 
■3 kambariu beismanto butas su pri- 
' vačiu įėjimu, vonia ir visais baldais 
naujame name. Skambinti po 4 vai. 

vak. Tel < L 4-3252.

CICERO ISNUOM' ).l AMAS suaugu- 
I siems naujai dekoruotas 4 kambarių 
ihutas su 2 mieeairr s gazu šildomas 
! 2-mc aukšte iš kiemo 1410 So. 49 Ave.
Apžiūrėti 7:30 - 4 00 vai. Po to 

skambinti T* r 3-0609.

MARQUETTE PARKE
Išnuomojamas 3 kan barių butas su 
baldais. Bendra pr <ykla ir virtuvė. 

Pageidaujamas dirbantis vyras.
$120 i

Dėl informac’; skambinti
176-1974

I z------------------------------- ---------------------

LIETUMS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Dažo namus iš lauko Ir H vidaus. 
Darbas garantuotas.

Nuo 2 iki 6 vai. po pietų 
skambinti YA 7-9107

STASYS ŠAKINIS
S ' J

HELP WANTED — MALE
Darbininkę Reikia »

BENDRIEMS 
FABRIKO DARBAMS

TUOJAU REIKALINGI VYRAI
Lje ir 2-je pamainoje. Turėti žalią 
imigranto kortelę. Geras pradinis at
lyginimas. Mažiausiai $3.48 pradžiai. 

Puikiausios priedų programos.
JOSLYN MFG. & SUPPLY CO.

3700 So. MORGAN
CHICAGO, ILL. 60609 6455 So. Kedzie Ave. — PRrospect 8-2233

927-1420

AUTO MECHANIC
Expd. on VW’s very excl. pay. Insure 

your future with us. 
DOWNERS GROVE VW INC.

Call 964-9500
Dont delay now.

Join our happy Family.

WANTED 
CERAMIC ENGINEER OR 

TECHNICIAN
Familiar with all phases of china or 
porcelain. Knowledge of raw mate

rials, preparation and control is 
important.

Opportunity for right person in a 
modern plant close to Chicago in a 

very desirable area.
CALL 262-2673 
after 6 P. M.

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

Insure your future.
Call Mr. ACLEN 
for appointment.

722-2200

EXPERIENCED MECHANIC 
with keen knowledge of welding on 
semi-trailers. Would consider semi 
experience with minimum 2 years 

training.
If you have the interest, call

436-7373 — that’s 436-7373

OVER THE ROAD DRIVERS 
Experienced, minimum age 23. Good 
work background. Good safety re
cord. Must pass rigid physical exam. 
Annlv in person 9 A. M. to 4 P. M. 
CONSOLIDATED FREIGHTWAYS

7101 So. CICERO AVE.
Call Frank BUCKLEY 581-7101

PRINTER
Small letter nress shoo. Some know- 
ladge of hand comp. Gordon & Kluge 
presses. Man with car living on north

west side.
Call between 9 A. M. and 3 P. M.

JU 8-5366

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininku ir Darbininkių

LEARN REAL ESTATE!
There are manv real estate brokers 
who have part & full time openings 
for inexperienced sales pennle. We 
''an 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 MT S

DEPT. NAT7 _ 70*3 W RELMONT 
CHICAGO. ILL. 60634 

Phone 622-9770

SECRETARY
Needed for busv construction mana
gement firm. Good skills required.

Excei^r1! ^^^efits
Call 641-1760

An equal opportunity Employer
M. & F.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDOJ — ST. PETERSBURG 
IR APYLINKĖJ 

Island Real Estate
4506 Gulf Blvd.

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

LAIMA JAKUSOVAS. brokeris

SALEM — WISCONSIN
2 bedroom ranch — comnletely fur
nished. carpeted — appliances. 62'x 
318' lot on fishing lake. Beautifully 

landscaped.
Good mushroom .area 

<^>4 500 
968-6338

PUSMEČIUI 60 DOLERIŲ 
(10/20/5/5/UM) 

Pensininkams automobiliu 
APDRAUDA 

Amžius 62—80
J. BACEVIČIUS 778-2233

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

B U T Ų N U 0 M A V I M A S 
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

Į VISŲ ROŽIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA" Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

TĖVŲ PILNAM 
PASITENKINIMUI

Visapusiškai puikus l1/^ aukšto mūri
nis su 6 kambarių, patrauklių 3 mie
gamų butu ir simpatingu 3 kambarių 
butu mažai šeimai. Kabinetai virtu
vėse, Hollywood stiliaus vonios kam
bariai, apsaugotas nuo potvynių beis- 
mantas, 2 mašinų garažas, aluminijaus 
plokštėmis apkaltas. Labai gera apy
linkė ir labai gera vieta visos šeimos 
džiaugsmui ir patogumams. Skambin

kite stebukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.

254-8500

NORITE PIRKTI 
AR PARDUOTI NAMA?

SUSISIEKITE SU 
CONNIE DAGYS 

FIRESIDE REALTY — 
Tel. 585-2064

Čia busite užtikrintai sąžiningai 
aptarnauti.

SAVININKAS. PARDUODA Marquette 
Parko apylinkėje 5 miegamųjų mu
rini namą su formaliu valgomuoju, 
2^2 vonių kambariais, pilnu beisman- 
tu. Karšto vandens šilima gazu. žemi 
radiatoriai. Daug priedu, maži mo

kesčiai. Virš S20,000.
TEL. 776-5578

ELK GROVE VILLAGE
BY OWNER

3 bedroom ranch. Living room, sepa
rate dining room. Dishwasher, dis
posal, drapes, ref., stove. Close to 
school. 'New carpeting. A steal for 

S37,900. For information
Call 437-3342

ESTATE SALE
NEAR 69th & WESTERN AVE.

10% down. 3 bedroom brick bunga
low. 2 car garage.

ONLY $17,500.
MARQUETTE REALTY

737-8111 

7 ROOM BRICK HOME 
EXPANDABLE

22 years old. Near Maria High School. 
Excellent condition. 
Finished basement.
Widow must. s?ell.

GR G418Ę

NEAR 62-nd & CALIFORNIA
block from St. Rita Grammer 

School — 1 block to public school. 
6 room Urick bungalow. Paneled den 
or 4th bedroom. Large modern kit
chen and bath. Excellent condition.

BY OWNER
PR 6-6596

EVERGREEN PARK
FOP. SAIX BY OWNER

3 Bedroom brick ranch — Large lot 
56' x 1347 2 car garage. Side door. 
Gas Fa. heat. 2 nat. faer places. Ce
ramic tile Kitchen and Bath. 6 large 
closets. Pan. basement with wet. 
bar. Overhead sewers. Alum. s. s. 
& doors. Large patio. Ideal location. 
Near shopping schools and churches. 

Low 40’s.
For app. call

424-5422
MARQUETTE PARKE

1 & V2 story frame — by owner 
— 4 rooms up and 4 rooms 
down. Gas heat. Newly remo

deled. 2 car garage.
PR 6-1418

NUMAŽINTA KAINA 
BRIGHTON PARKE

Tai yra namas, kurio negalima pra
leisti nenupirkus 2 butai po 4 kam
barius ir dar 3 kambarių butas. Ge
riausia Brighton Parko apylinkė ir 
vieta. Atskiri šildymai ir vandens 
tankai. Savininkas yra pasiruošęs iš
sikelti jau dabar. Uždirbkite pinigų 
ant to geriausiopirkinio jūsų gyveni
me. Tik $21.900 zbargenas. Lai 
nuomininkai moka iūsu morgičius.

Skambinkite stebukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

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

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

GRAŽU — PUIKU
VIENUOLYNO PAŠONĖJ iškilus 

2 aukštų mūras. Naujas gazu šildy
mas. Izoliuotas stogas. Iškelti vamz
džiai. Šviesus kambarys beismante. 
Mūro garažas. $29,500.

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 vįenuolyno. Naujas gazu šildy
mas. Garažas. $19.900. • -

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

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

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. Garažzs. ;— 
$24,000.

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

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

7 M. MŪRINIS 3 butu ir 2 biznio 
patalpų. Kiekvienas vienetas atski
rai šildomas ir šaldomas. Gražiai 
Įrengtas skiepas. $9.420 pajamų Į 
metus. Išlaidos — mokesčiai, vanduo 
ir apdrauda. 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 ~ -

SAVININKAS PARDUODA 
modernu 15 metų senumo 3 butų mū
rini su 2 mašinų garažu 71-mos ir 
Fairfield Ave. apylinkėje. Geras na

mas. gera vieta ir gera apylinkė. 
Savininkas išsikelia i Florida. 

Tel. 776-4308

B UILD ERS AND CONTRACTORS^ 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning, van
dens boilerius ir stogu rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuoW. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, m. 00600. Tel.: VI 7^8447

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANBBNYBtS 

Pardavimas Ir Taisymą® 
2A46 WEST 6Wh STIBET 

T.I.: RB>vbllc 7-1 M]

CALIFORNIA SUP* «RV!CE 
T«i»onil auto motorai, ataMilal, 

tuna-up® Ir t. t.
WA So. CALIFORNIA AVE.

CHltAGO, ILL. TEL. VI 7-W17

A. G. AUTO REBUKDffiS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusiu darbininku. Kai

nos nebrangios.
351144 W. A3rd Street, Chicago, III. 

TIL. — 776-58M
Anicetai GarV»?lau«kat, mv.
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