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PEKINAS. — Nm erstas Kam- 
bodijos valdovas Sihanoukas 
liepos 20 d. pradėk savo vizitą 
šiaurės Korėjoje, kur jis išbus 
tris savaites. Jį pakvietė š. Ko
rėjos premjeras Kun II Sun- 
gas.

throug
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IN CHICAGO and urge gene
ral pfiifrticjpatibn in the special 
evenUz-RiYahged for this-time.

‘klGHARD J. DALEY, 
Mayor

Dated Ihis Gth July, A. D. 1973

ST. LOUIS. — Gvnvbos de
partamento dokumentų sandė
liai ir archyvai jau keturios 
dienos dega ir sunku visiškai 
užgesinti sukrautus popierinius 
dokumentus. FBI tyrinėja ar 
nebuvo padegimo, nes Įvairūs 
nedideli gaisrai sandėlyje įvyk
davo gan dažnai jau dveji me-

Kritikudja senatą už 
batism^ diplomatui

WASHINGTON AS. — Bal
tieji Rūmai ir valstybės depar
tamentas kritikavo senato už
sienio reikalų komiteto nutari
mą nepatvirtinti buvusio am
basadorius Laose Godley pa- 
sekretoriUini Azijos Rytų rei
kalams: Senatorial tuo išreiškę 
neprititimą ambasadoriaus In- 
dokinijos veiklai ir vyriausy
bės politikai toje pasaulio daly
je. Senatas pridūrė, kad Godley 
turėtų būti skiriamas kitos pa
saulio dalies tarnybai.

Sekretorius Rogers nurodė 
savo pareiškime, kad Godley 
yra diplomatas, tarnavęs net 
šešiems Amerikos preziden
tams ir jų užsienio politikai. 
Jis pfcta politikos nenustatinė- 
jo, tik ją vykdė, kaip geram 
karjeros diplomatui tinka.

Baltųjų Rūmų spaudos sek
retorius Warren prezidento 
vardu pasakė, kad užsienio tar
nybai nepadės, jei diplomatai 
bus baudžiami už energingą 
jiems pavertų instrukcijų vyk
dymą. Kyla klausimas, ar dip
lomatai turi atsakyti kongresui 
už lojalų politikos vykdymą, 
politikos, kurią nustatė prezi- 
dantaą, kuriam jie tarnauja.

LONDONAS. — Pirmą kartą 
garsioje anglų Eton privačioje 
mokykloje priimta mergaitė, 17 
metų Lucy Bourne. Mokykla 
Įsteigta 1440 m. ir ją yra baigę 
daug Britanijos politikų, karių, 
lordų ir visuomenės veikėjų. 
Mokyklos laikraštis, leidžiamas 
pačių mokinių, kritikuoja mer
gaičių priėmimą, ragindamas 
palikti Etoną tik berniukų ka
ralija. Mergina,. paskaičiusi 
laikraštį, jo redaktorių pavadi
no “vyriška šovinistine “kiaule”.

ATĖNAI. — Graikijos prem
jeras Papadopoulos išsiuntė 
virš 20 ministerių Į Graikijos 
miestus ir kaimus raginti gy
ventojų dalyvauti liepos 29 d. 
referendume, kuris iuri pritar
ti monarchijos panaikinimui.

"WHEREAS, it is commenda
ble in every way that citizens of 
the United States, in apprecia
tion of their constitutional 
guarantees, of freedom should 
extend sympathy and-hope of 
liberation to those whose rights 
have been constricted by Com
munist aggression:

Nb^, ’THEREFORE, I RI
CHARD J. DALEY, Mayor of

WHEREAS, in accordance 
with Congressional enactment, 
Captive Nations Week will be 
observed during the period of 
July 15 thruogh July 21; and

WHEREAS, under auspices 
of Captive Nations Friends Co
mmittee the annual parade will 
be held on State Street, begin
ning at noon on July 21; and

WHEREAS, many people of 
nations made captive by the 
imperialistic policies of’ Com
munism are linked by bonds of 
family relationships to citi
zens or this community; and

WHEREAS, it is appropri
ate for all freedom - loving 
people to demonstrate to the 
captive nations support for 
their just aspirations for liber-: 
ty and national independence; 
and

LONDONAS. - Ugandos 
prezidentas Amina" vėl atsiun
tė prezidentui Nixonui telegra
mą, linkėdamas greit pasveik
ti ir sugrįžti į darbą. Liepos 4 
d. proga Aminas palinkėjo pre
zidentui “greit pasveikti nuo 
Wafergate”.

VADAS REMIA PLANĄ
Argentinoje peronistai paruošė kelią bu

vusiam diktatoriui Peronui sugrįžti į valdžią. Prezidentas Campo- 
ra ir viceprezidentas Vincente Solano Lima pasitraukė iš pareigų, 
palikdami prezidento vietą parlamento pirmininkui Raul I.astiri. 
Šis per 30 dienų praves naujus rinkimus, kuriuose kandidatu į pre
zidentus bus 77 metų buvęs Argentinos prezidentas ir diktatorius 
Peronas. Įdomu, kad kandidatu į viceprezidentus sutiko būti Ri
cardo Balbin, liberalų partijos vadas, buvęs stipriausias peronistų 
konkurentas, senais Perono valdžios laikais sėdėjęs metus kalėji
me. šitokia koalicija užtikrina Peronui laimėjimą.

ČIKAGOS MERO ATSIŠAUKIMAS
ČIKAGA. — Miesto meras Richard Daley paskelbė atsišau

kimą ryšium su Pavergtųjų tautų savaite. Jis primena, kad Kon 
gresas įvedė Pavergtųjų tautų savaitę, kuri šiemet bus nuo lie
pos 15 iki liepos 21 d. Čikagoje Pavergtųjų tautų paradas įvyks 
liepos 21 d. 12 vai. miesto centre. Toliau seka pilnas mero Da
ley atsišaukimo tekstas.

Puola mokslininką 
Andrejų Zacharovą

MASKVA. — Sovietu žinių 
agentūra Tass piktai puolė mo
kslininką Andrejų Zacharovą 
dėl jo pasikalbėjimo su Švedi
jos spauda ir televizija. Agen
tūros paskelbtame straipsnyje, 
kurį parašė Juri Kornilovas, 
sakoma, kad Zacharovas šmei
žia sovietų gyvenimo būdą.

Straipsnis bando atkirsti į 
Zacharovo tvirtinimus ir rei
kalavimą užbaigti Sovietų Są
jungoje vienos partijos valdžią. 
Tass sako, kad Zacharovas ke
liąs klausimus, kurių visąi ne
išmano ir laižo padus kapitalis
tinei sistemai. Į mokslininko 
tvirtinimą, kad sovietų valdžia 
neleidžia laisvai važinėti, Kor
nilovas atsako “statistika”, 
kiek milijonų užsieniečių lan
kėsi Sovietų Sąjungoje ir kiek 
oiliečių buvo išleista į užsie
nius.

Prezidentas ligos 
labai išvargintas

BETHESDA. — Prezidento 
Nixono gydytojai nepatenkinti, 
kad pacientas labai pamažu tai
sosi iš virusinio plaučių uždegi
mo, kuris dabar pastebėtas abie
juose plaučiuose. Pacientas nu
stojo keturių svarų svorio ir 
jaučiasi labai išvargęs. Gydyto-

Peronas bus renkamas už
baigti Camporos valdžios ka
denciją. šalia kariuomenės va
do labai svarbų Peronui pareiš
kimą padarė Jose Rucci, dar
bininkų unijų federacijos se
kretorius, pažadėdamas val
džios perdavimą Peronui rem
ti visomis jėgomis.

Campora pamatė, kad jam 
bus nelengva suderinti įvairių 
peronistų ghipių bendrą veiki
mą. Tarp kairiųjų ir nuosai
kiųjų peronistų įvyko net susi
šaudymas, Įvairias grupes su
jungti galės tik pats Peronas.

Irako prezidentas 
tapo diktatorium
BEIRUTAS. — Irako prezi

dentas al Bakr revoliucinės ta
rybos buvo paskirtas “valsty
bes galva, premjeru ir vyriau
siu kariuomenės vadu", pra
nešė Bagdado radijas. Tuo 
tarybos nutarimu Bakr tampa 
visišku šalies diktatorium. Jam 
pavesta rūpintis valstybės ne
priklausomybės išlaikymu, vi
daus ir užsienio saugumu. Pre
zidentas galės skirti ir atleisti 
viceprezidentą, ministrus, tei
sėj us, gu bern a t o r i u s, k a ri uo- 
inenės vadus, diplomatinius 
pasiuntinius ir delegatus i tarp
tautines konferencijas.

Šis Irako valdžios sutelkimas 
į vienas rankas įvyko po nepa
vyk tįsio sąmokslo nuversti 
Bakro vyriausybę. Perversme 
žuvo karo ministeris Shihab ir 
vidaus reikalų ministeris Gha- 
ydan buvo sunkiai sužeistas. 
Buvo planuojama nušauti ir 
patį prezidentą, tačiau jis iš
vengė mirties, o 22 sąmokslo 
dalyviai buvo sušaudvti.

Amerikoje kalbama apie gazolino trūkumą, skundžiamasi oro nešvarumu, čia matomas normalus automobilių ju
dėjimas ant Santa Monikos greitkelio. Los Angeles apylinkėse yra apie 6 miljonai automobilių. Visi jie deginą dll akyse 

gazoliną ir teršia orą

Alyva Michigane
ČIKAGA. — Apie 3 mylios 

nuo Čikagos Michigano ežere 
pastebėta nemaža alyvos dėmė, 
kurios ilgis 5 mylios 
mvlios. Dėmė 
šiaurės kryptimi 
gali pasikeisti ii

ATLANTA. — Atlantos mies- 
Pa* te kalėjimuose greit nebebus 

rbų ant langų. Vie
toj metalo grotų į langus deda
mas labai atsparus “polycar
bonate” permatomas “stiklas”. 
Jo net kulka neperšauna. To
kius langus ateityje bus gali
ma dėti į mokyklų sienas, ka
lėjimuose. Medžiaga bus nau- 

BIRMINGHA. — Alabamos dojama automobilių langams, 
geležinkelio penki darbininkai ROMA. — Elizabeth Taylor 
užsimušė, kai traukinys nuėjo artimi žmonės pareiškė spau- 
nuo bėgių lietaus išplautoje ge- dai, kad ji paliko savo penktą 
ležinkelio dalyje ir nuriedėjo vyrą Richard Burton, nes jis 
nuo aukšto pylimo. per daug gėrė.

Atominių bandymų diena 
artėja. Peru vyriausybė 
skelbė, kad ji nutrauks diplo- geležinių 
matinius santykius su Pracū- 
zija, jei ši sprogdins savo bom
bas Barniojo vandenyno srity
je. Panašius veiksnius svarsto 
ir Naujosios Zelandijos vyri a u- 
svbė.

NYT korespondentas Theodo
re Shabad prideda, kad užsienio 
turistai yra suvaržyti ir gali 
lankyti rūpestingai kontroliuo
jamas vietas, o sovietų piliečiai 
važiuoja į užsienius daugiausia 
vadovaujamose grupėse ir tik 
po ilgų lojalumo patikrinimų.

ulėta, dieną K0°, naktį 65". 
ulė teka 5:29, leidžiasi 8:21

Juan Peron pirmą kartą į 
valdžią pateko dar 1943 metais, 
kada jis dalyvavo kariškių są
moksle ir paėmė valdžią. Pe
ronas tada buvo paskirtas dar
bo ministerių ir nuo . tada už
mezgė glaudžius ryšius su Ar
gentinos darbininkija. Po dvie
jų metų karinė valdžia jį paša
lino iš vyriausybės ir net paso
dino į kalėjimą. Iš čia darbi
ninkai jį išvadavo ir jis 1946 m. 
tapo prežidentu.

Perono išrinkimą ir išsilai- 
T'rys,kymą šį kartą užtikrina ir vv- 

riausias kariuomenės vadas 
gen. Jorge Carcagno, kuris pa
skelbė kariuomenei Įsakymą 
gerbti Argentinos valdžios pa
sikeitimą. Anksčiau kariuo
menės vadai neleisdavo Pero
nui net sugrįžti Į Argentiną. Dr. 
Campora, laimėjęs paskuti
nius rinkimus, kuriuos jis ve
dė su šūkiu: “Campora vyriau- 
isybėn, Peronas -y valdžion”, 
per 49 savo- valdymo dienas pa
ruošė Peronui dirvą, pakeis
damas senus kariuomenės va
dus ir pastatydamas palankius 
peronistams žmones.
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SENATAS PASISAKĖ Už ALIASKOS 
ŽIBALO LINIJOS GREITĄ STAJYMĄ 
WASHINGTONAS. — Senatas penktadienį nutarė nebėgai- 

Valdžia grasina, kad piliečiams 'sinti daugiau laiko ir pradėti statyti žibalo vamzdžių liniją Alias- 
atmetus respublikos įsteigimą, koje. Senatas 61 — 29 balsais nutarė atmesti sen. Mondale iš 
kraštą • perims valdyti griežta Minnesotos ir sen. Bayh įteiktą pasiūlymą 14 mėn. svarstyti, ar ne 
karinė valdžia. Opozicijos vadai geriau būtų Aliaskos žibalą į Ameriką pristatyti per-visą Kanadą, 
prikiša valdžiai, kad ji naudo-Tie du Viduriniųjų Vakarų senatoriai įrodinėjo, kad per Kanadą; 
ja niekad Graikijoje nematytą einanti žibalo linija būtų patogesnė ir žibalas ateitų tiesiai į Ame- 
šantažą. i rikos širdį, iš kur lengvai pasiektų visas Amerikos dalis.
J MIASKVA. — Vienoje mirė. K 
sovietų ambasadorius Austo- N is-daugiais gazoimo šunau
joje Averki Aristov, 69 m. am- dojat, Amerikai labai svarbus 
žiaus. Jis komunistų .partijoje Aliaskos žibalas. Jau seniai 
iškilo dar prie Stalino, kai bu- suplanuota \ statyti vamzdžiu 
vo partijos sekretorium Urale liniją iš Aliaskos žibalo lauku 
ir Sibire. Dėl nežinomų, prie- šiaurinėje pakrantėje iki Val- 
žasčių 1961 m. jis buvo pašalin- dez miesto pietuose. Gamtos 
tas Chruščiovo iš Rusijos Res- mylėtojai protestuoja, kad 
publikos sekretoriaus pareigų, nafta gali 'padaryti Aliaskos 
iš politbiuro ir buvo paskirtas žvėrims daug nuostoliu, linija 
ambasadorium. Į perkirs, žvėrių migracijos takus,

NEW YORKAS. — Ameriko- atšildvs sušalusią žeme, o 
je pagarsėjo raitelis iš Pana- vamzdžiams sprogus, gali už
mos, džokėjus Manuel Ycaza. teršti švarią Aliaskos aplinką. 
Po vieno nelaimingo kritimo Sprogimams pavojus yra dide
lis iš lenktynių pasitraukė. Da- lis, nes Aliaskoje įvyksta daug 
bar jis buvo paskirtas Panamos žemės drebėjimų, kurie gali 
gen. konsulu New Yorke. linijų-sužaloti.
" SAIGONAS. — Vyriausias Ra Patys Aliaskos senatoriai ne- 
miojo vandenyno JAV armijos žiūrėjo i projektą pesimistiš- 
jėgų vadas gen. Frederick kai ir ragino pradėti statyti li- 
Weyand baigė trijų dienų vizi- niją, kuri atneš Aliaskai nau- 
tą Pietų Vietname ir išvyko į jų pajamų.
Kambodiją patikrinti ten ka-j Kanados projekto rėmėjai tu
rinės padėties. rėjo silpną vietą ir dėl to. kad

WASHINGTONAS. (— Ame- pati Kanada nerodė entuziaz- 
rikai sumažinus kelis kart do- mo nė vienam projektui. Žiba- 
lerio vertę, užsieniečiams pa- las iš Aliaskos uosto Valdez pa
sidarė pigiau į Ameriką atva- gal dabartinį projektą, bus va
žiuoti ir čia paatostogauti, šiais benaraas tanklaiviais palei 
metais iki gegužės mėn. pabai- Kanados krantus. Visada gali 
gos Amerikoje svečiavosi 5.4 atsitikti nelaimių ir žibalas ga- 
mil. užsieniečių. Meksikos sve- Ii užteršti Kanados pakraščius, 
čių skaičius padidėjo šiemet Linija per visą Kanadą irgi tu- 
14% ir Kanados — 6%. Iš Eu- ri rizikos. Todėl Kanados vy- 
ropos ir Azijos turistų skai- riausybė nesikišo į Amerikoje 
čius Amerikoje pakilo 23.5%. Vykusį ginčą ir nepareiškė savo 
Ypatingai daug lankosi japo- pageidavimų, 
nu, britų, vokiečių ir prancūzų.) Aliaskos linijos šalininkams 
Pernai Amerikoje buvo 14 mil. vadovavo sen. Henry Jackson, 
turistų jie išleido Amerikoje Jis ragino senatorius skubėti, 
3.2 bil. dol. šiemet laukiama nes laikas bėga ir Amerikai 
15 mil. svečių, kurie paliks 3.7 reikalingas Aliaskos žibalas. Jis 
bil. dol. žpagrasino, jei iki pavasario

WASHINGTONAS. — Sena- linija nebus pradėta, pasiūly
to užsienio reikalų komitetas ti Įstatymą, kuris pavestų fe- 
gerokai apkarpė vyriausybės deralinei vyriausybei statyti ir 
pasiūlytą biudžetą užsienio ša- prižiūrėti Aliaskos, Iftiiją. 
ių ekonominei parafhai. Ko- Teismuose dar yra Įvairių 

mitetas nubraukė 393 mil. dol. bylų, kurias iškėlė gamtos my- 
Vyriausybė Indokinijos šalių lėtojai. Pagal senato nuotai- 
paramai prašė 632 mil. dol. Se- kas atrodo, kad valdžia visus 
natas paliko 376 mil. dol. Iš tos trukdymus nugalės ir Aliaskos 
sumos nieko nepaskirta šiau- linija bus pradėta statyti arli- 
rės Vietnamui. miausiu laiku.

Prancūzai šventė
■ 184-tą Bastile
PARYŽIUS

šventė šeštadienį savo Bastilės liai 
dieną ir visi tikėjosi, kad ta vj 
proga bus sprogdinama nauja o alyva plaukioja vandens 
branduolinė bomba, tačiau šuje.
sprogimo nebuvo. Paryžiuje 
Įvyko didžiulis kariuomenė; 
paradas, kurį priėmė preziden 
tas Pompidou. Parade daly 
vavo virš 10,000 karių, 600 įvai 
rių tankų, šarvuočių ir sunk
vežimių. Pirmą kartą prancū 
zai parodė savo naujas prieš 
lėktuvines raketas. Ore skrai 
dė daug lėktuvų ir helikopte 
rių.

NICOSIA. — Trys graikų or 
todoksų bažnyčios vyskupai 
Gennadios iš Paphos, Antthi 
mos iš Kituum ir Kyprianos ii 
Kyrenia buvo nubausti bažny 
čios sinodo, jiems atimtos vys 
kupų teisės ir jie tapo papras
tais tikinčiaisiais bažnyčios va

jų nusikaltimas — 
bandymas pašalinti Kipro sa
los prezidentą Makarios 
vyskupai įrodinėjo, kad Maka-i 
rios negali būti kartu aAivys-l 
kūpąs ir šalies prezidentas.

Šis ortodokse] bažnyčios ne- ■ 
sutarimas turi ne tik religines, 
bet ir politines priežastis.. Vys
kupo Makarios priešai siekia 
Kipro susijungimo su Graikija, 
o Makarios nori nepriklausomo 
Kipro. Trys vyskupai buvo 
nusprendę pašalinti Makarioš; 
tačiau pilnas 16 dvasiškių si

jai'prezidentą lankyti leidžia’tik’ nodas tam sprendimui nepri- 
šeimos nariams, spaudos sekre- Ir nutarč pašalinti iš vys- 
toriui Ziegleriui ir Baltųjų Rū- kupystės pačius Makarios skun- 
mų štabo direktoriui Aleksand- dėjus.
rui Haigui.

Prezidento asmeninis dakta
ras Tkach žada išlaikyti prezi
dentą ligoninėje mažiausiai 5 
dienas, o paskui norėtų išsiųsti 
jį į Camp David ar San Clemen
te dar 10 dienų poilsio. Nežinia 
ar pareigų reikalavimai leis pre
zidentui išpildyti gydytojų pa
geidavimus. Jis ir ligoninėje 
turi pasirašinėti Įvairius doku- pasakyti, kur Ja 

kelionę. Alyvos 
ganė yra buvę ir anksčiau, ta
čiau nekada nebuvo tokios di
delės dė:mės, pareiškė Stanley 
Whitbloom, sanitarinio distrik- 
to tarnautojas.

Geriamam Čikagos vancle- 
Prancūzija niui pavojaus nėra, nes siurb- 

kurie traukia Michigano 
andenį, yra 20 pėdų gilumoje,

> vir-
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Sąryšyje su lietuvių ir 
Baltijos tautų atstovų 
Helsinkyje, vykstant Europos 
Saugumo Konferencijai, mums 
derėtų pasvarstyti, kaip šį įvy
kį išnaudoti Baltijos tautų lais
vės bylos reikalui ir užkirsti 
kelią, apsaugojus mūsų vadus 
nuo panašių nemalonumų bū
simose tarptautinėse konfe
rencijose.

Reikia manyti, kad tik Ben
drasis Pabaltiečių Komitetas 
Jungtinėse Valstybėse, tiek 
naujasis vyriausiųjų Baltijos 
tautų, laisvinimo veiksnių or
ganas — Santara — smulkiai 
apsvarstys, kokių žygių tarp
tautinėje plotmėje mums tek
tų imtis. U

Atrotlo, 
veikti per 
Žmogaus 
tarptautines teisininkų organi
zacijas ir 
valstybių vvriausvbes, w # «r
delegacijos dalyvavo

kad galima būtų 
J u ngti nes Tau tas; 
Teisių Komisiją,

DK KAZYS šJDLĄUSKAS

arešto Helsinkyje
'politinės pastaboj
Q£,,,guuio Konferencijoj Helsin- 

ir -ateityje vėl susirinks ki
tuose kraštuose.

Pačių areštų įvykį reikėtų 
mums smulkiai ištirti teisiniu 
ir politiniu požiūriu.

1. TEISINIS ŽVILGSNIS
—

Pirmoj vietoj, mums reikė
tų tiksliai išsiaiškinti, ar tokį 
pabaltiečių vadų areštavimą 
Helsinkyje galima pateisinti 
pačių suomių įstatymais. Kiek 
galinia buvo pastebėti iŠ spau
doj skelbiamų Suomijos parei 
girnų pareiškimų, susidaro ga
lia miglotas ir sunkiai supran
tamas vaizdas. Suomijos poli
cijos pareigūnai, būk tai aiš
kinę, kad ruošiant Helsinkyje 
tą konferenciją Inebuvę (susi
tarta, kad kas nors turėtų tei
sę konferencijos dalyviams da
ryti nemalonumų, statant jiems

apeliuoti j Vakarų nepatogius klausimus, ruošiant 
kurių atskirų kraštų delegacijoms 

Europos'nemalonias spaudos konferen-

Karališkose Ascot lenktynėse dalyvavo karaliene Metim su savo anūko princese Anne.
■ ■■gsį==ggs. 'ė •

Lietuviai mokslo 
pasaulyje ,

V. Yakuiis iš Veterans Admi
nistration West Side Hospital, 
Chicago, Ill. ir Depts of Medici
ne and Microbiology, Universi
ty of Illinois College of Medi
cine, Chicago, Ill. yra bendraau-

chimica et Biophyriea Meta 
(N), tomas 312, Nr. 1,1973 m. 
birželio mėn. 8 d.

V. I. Užgiris iš Dept of Repu
diation Sciences and Center for 
Population Studies,' Harvard 
School of Public Health and 
Dept of Obstetrics and Gyneco
logy, Harvard Medical School,

lories Straipsnio apie RNA (ri- jins straipsnio apie laHochon-

cijas arba platinant kokią nors 
Kremliaus despotams nepato
gią, bet teisingą informaciją.

Negalima aiškinti, kad kuri 
nors valstybė turi teisę nepai
syti savo pačios žmogaus as
meninę laisvę saugojančių įs
tatymų, vien tik dėl to, kad 
joje vyksta kokia nors tarptau
tinė konferencija.

bezės branduolinės rūkšties)' 
vaidmenį plazmavitonos imu
nologiniame nepritekliuje, * ku
ri yra paskelbtas leidinyje An
nals of the New York Academy 
of Sciences, tomas 207 1973 m. 
gegužės mėn. 31 d.

Anne G. Maželis iš Sloan-Ket
tering Institute for Cancer Re
search, New York, N. Y. yra 
bendraautorė straipsnio apie 
pastovią mielių ribosomų ir ri- 
bosomų dalelyčių fizikochemi- 
’nes savybes "(tai jos doktorati- 
!nė disertacija — Cornell Uni-

dradarbiavimu ir nežeminančių 
išeivio lietuvio vardo.

Būdamas visai nesuinteresuo-
lietuvių gėriui, jų vienijimui ir 
bendrai kovos dvasiai už Lietu- 
vos laisvę ir nepriklausomybę. tes i7be jokio veržimosi daly-

<dical Sciences, 1970 m), kuris

čio corpus luteum cHochomo

ris yra atspausdintas leidinyje 
Annals of the New York Aca
demy of Sciences, tomas 212 
1973 m. birželio, mėn. d.

Step. Lipsius iš Potomac, 
Md. ir Alb J. Kazlauskas iš St. 
Clair, Pa. 1973 m. balandžio

islaikė psichiatro Specialybės 
•egzaminus — The American 
Board of Psychiatry and Neu
rology. . . :;

Saulius šknoKūnas

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kokią 

knygų spintą ar 'lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 psl.

-K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psl.....-_____
"Prof. Vacį. Biržiška, 'AuEKSANDRYNAS, 1 tomas, gražiai 

įrištas, 431 psl- -------------- ---- -------- ------------- ------
^rof. Vad. Biržiška, SĖNŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY<3Ų ISTO

RIJA, I dalis. 208 psl., Įrišta — $3.00, minkštais vir
šeliais — $2,00; ii ‘dalis, 225 psl., įrišta —$3,00, minkš 
tais viršeliais — --- ---------------------- -—........ ......

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p.
Pref. S. Kairys, LŽETUVA BUDO, "gražiai įrišta, 416'$sl.
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir

šeliais. .... .. . ............... ...................................-------
Juozas £iūdžkrs, ‘RAŠTAI, 250 psl. ............... ......... _____
P. Liūdžiuvienė, ’ATSIMINIMA! APfE JUOZĄ LIŪDŽIU,

88 psL ___________ ___________ _________ ____
Janina Narūne, TRYS IR /IENA, jaunystės atsiminimai.

170 psl...................._______ _____________________
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai. 232 

puslapiai__ ______ u.............. ....................................

$6.00
$6.00 |

$7.50 1

‘$2.00
-$2.00
'$5.50

$3.00

$1.00

$3.00

$3.00

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

sb £>■-■■■ ■■■■■■■«aaBa»KX»fi-aK<Kaiitaai a bk-b
KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI

Poezija ir pasakos -yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių spėrių ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psL su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

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

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

5. Maironis JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., SI,00.
6. ^Alfonsas Vbmbutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

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

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sddeikįenės.’ 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77,pąl. leidinys. S3.00.

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

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

Artėjantis ‘Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenes Seimas -turėtų 

Toliau reikėtų patikrinti,^r laisvame pasaulyje esan
čių tautiečių7 %ianif-esiaėija už 
vieningumą ir demonstracija 1^“^ negalvotų, kad mes visi 
uz Lietuvos ®laisvinimą iš *H<ižs»merksHn prieš Vykdomą 
munistinės okupacijos ir ver
gijos. '' :

Ir štai, nei iš šio nei iš to drėb
telėjo dvylikos dailininkų paro-' 
dą seimo metu, kaip degutą į 
mečių. Negana to — dar priė
mimą ten pat, kur ta paroda 
vyks (CdrCorifh Gaflėčj’bf Art). 
Geras dalVkas parotla ir, žinoma, 
priėmimas. Tik, dėl Dievo mei
lės, nė 'tokia paroda, ’ nė tekios 
sudėties, kaifr<ipaskelbta spau
doje. '

Koks nelabasis -atrinko’ spau
doj e skelbtus‘ dvylika tlaibnin- 
kų, kai mūsų* tarpe -yra-keletą 
kartų po dvylika. Kas čia šei
mininkauja-ir kas teikia 'prima
tą šiai dvylikai? Nejaugi nė 
vienas PLB-Seimo rengėjų nie
ko negirdėjo 4r. nieko nežino 
apie tuos ’dailininkus, kurie 
“parinkti” afctovautU lietuvių 
daifei Amerikoje. Jeigu neži
nojo, tai kaip jieopateko | 'są
rašą'? t Priešingu atveju PLB 
Seimas turės .Jnanifestuoli ir 
palaiminti bendradarbiauto jus 
su Lietuvos pavergėjais.

Nejaugi SeiiiiSš'lu'ri laiminti 
ir statyti j dvyffikbs dailininkų 
gretą Viktorą Vizgirdą, kuriam 
kdmunistinis režifiiaš pavergta
me Vilniuje sufuošė jo darbų 
parodą ir jo "palaiminimu jis 
pats važiavo j"tbs parodos ati
darymą ; -ar už lai, kad jis yra 
pirmasis, sulaužęs PL Bendruo
menės ir Lietuvos laisvinimo 
veiksnių vedamą -liniją prieš 
bendradarbiavimą ir pagaliau 
ar už. tai, kad.su komunistinės 
spaudos, redaktoriais darė pasi
kalbėjimus ir juos spausdino

■ Tl 1 f .1.11-

Prof. Vaclovo Biržiškos

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

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

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

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir - 
asmenis. 270 psl. Š4.00. ,

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

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės Į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. S3.00.

O. Kuraitis, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE, 1944-54 m. 49 
psl. SI.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rini gyvenimą. Skurdi tremtis ji nepalenkė bendradarbiavimui.

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

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami.
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 60608

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

toks pabaltiečių vadų arešta
vimas nepažeidžial948 m. gruo- 
džio’mėn. 10 d. Jungtinių Tau
tų paskelbtą Visuotinę Žmo
gaus Teisių Deklaraciją arba 
1950 m. lapkričio 4 d. -Europos 
Tarybos priimtą Žmogaus tei
sių konvenciją.

Nors Jungtinių Tautų 1948 
m. deklaracija neturi saisto
mosios galios, bet koks laisvas 
ir pažangus kraštas kaip Suo
mija jau turėtų laikytis jos 
principų, tačiau Europos Ta- 
rvbos priimtoji, žmogaus teisių 
konvencija turi 
teisės galią.

2. POLITINIS
Tiesiog likimo 

Europos Saugumo ir Koopera
cijos Konferencijoj, kurioj vie
nas iš pagrindinių tikslų būtų 
užtikrinti laisvą minčių pasi
keitimą ri bendradarbiavimą 
tarp Sovietų -sistemos prispaus, 
tų’vergų ir VakaVn'kraštų lais- 
vų žmonių, tos laisvės tuoj pat 
neteko Baltijos kraštų'atsto-' 
vai, kurių vienintelis nusikal
timas buvo bandymas, ką nors 
žodžiu aiškintis su Sovietų -dės? 
potrjos delegatų vadu Gromy- 
ka.

Nesinorėtų tikėti, kad tuos 
pabaltiečių vadų areštus pra
vedė savo iniciatyva suomių 
valdižos įstaigos. Kiek buvopa- 
minėta spaudoj, pabaltiečių 
areštavimas nebuvo,-kokių nors 
eilinių suomių policijos parei
gūnų perdėtas stropumas, o 
įsakymas atėjęs iš valdžios vir
šūnių. Todėl nėra abejonės,- 
kad areštai įvyko, spaudžiant 
suomius didžiajam kaimynui 
— Kremliaus satrapams.

Bet iš kitos pusės, ar tik pats “Gimtajame krašte”, ■— laikraš 
Gromyka nebus persistengęs. 
Knieti mintis prileisti, kad 
suopiiai galėjo labai noriai so
vietiškų ' rusų pageidavimą iš
pūdyti, nes žinojo, jog niekas 
kitas, kaip tik toks žingsnis ne
gali geriau Baltijos atstovą bu
vimą ir jų reikalą išgarsinti 
tarp konferencijos dalyvių.

Visti k, iš esmės žiūrint, pa
baltiečių areštavimas negali 
būti pateisintas jokiais politi
niais saugumo fnotyvais. Tarp 
pabaltiečių užsienvje nėra jo
kių radikalių grupių, kurios 
pripažintų arba skelbtų teroro 
naudojimą, 
ma 
arba

Be 
koks 
būtų 
teroro veiksmą prieš savo po-

vauti čia minimoj parodoj, 
aukščiau išsakytas mintis keliu 
tam, kad PLB Seimo rengėjai 
nevykdytų darbo užmerktum

blogį. Ypač noriu atkreipti akis 
į Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pirmininką Stasį Barzdu- 
ką, kuris, tikiu, ir mus .pama
tys ir supras, kad mes visi trokš
tam matyti "Seimą vykstantį gra- 
■žiausioj, švariausioj dvasioj it 
bendruomeniškam orume.

Antanas Rūkštelė

^Plrm^fame tome yra 208 puslapiai, o antra |arrta 226 :pustipiWL *
Abu tomai minkštuose vrriėliūbse parduodami už $4.80, ro’Ketuose Ū

viršeliuose už $6.00. f
*Abi knygas -gausite, jei pinigus pasilsite tokiu adresu; j

173955b. Halsted Street Chicago, Illinois 6060S

tarptautinės

ŽVILGSNIS 
ironija, kad

kokių grupių esa- 
tarp arabų, balkaniečių 
net ir JAV žydų.
to, neteko girdėti, kad ir 
nors pavienis pabaltiems 
kada nors įvykdęs kokį

tyje, kuris skirtas, mus šmeižti, 
mūsų stuburą laužyti, vieną 
prieš kitą nustątinėti, mus skal
dyti, kurstyti neapykantą -prieš 
visas mūsų organizacijas, ve
dančias kovą už pavergtos Lie
tuvos išlaisvinifti^.

Ar Vytautas Ignas seimo turi 
būti pagerbtas atsistojimu už 
tai, kad važiavo į pavergtą Lie
tuvą su savo grafikos darbais 
ten parodos rudšti ir dovanoti 
keliasdešifn ts pšveikslų komu
nistiniam režintiri?

žinoma, čia ne vieta kiekvie
ną iš dvylikos pristatinėti, ne 
vieta ir garbinti. Sąžiningi ir 
tautiškai sąmoningi -dailininkai 
nebūtų sutikę įeiti į dvylikos 
“apaštalų" sąrašą, puikiai ži
nodami, kad lietuviams atsto
vauti Amerikoje <yra daug dau
giau ir vertingėsnių dailininkų. 
Dailininkų, nesusitepusių ben.-

'; S 4«* • t

Praeityje buvo atsitikimų, 
kadlankantis svetimoj valsty
bėj kokiam nors aukštam Krem
liaus despotijos dighitoriui, 
pvz. Prancūzijoje, buvo suran
kioti ir išsiųsti iš krašto sosti
nės emigrantų žymūs, politiniai 
veikėjai. Bet šitoks žingsnis

8 Teisėjas; Ar liudininkas 
vedęs?

'Liudininkas: Ne, pone teisė
jau, aš tik taip kvailai atrodau.

’« Jei gydytojas padaro klai
dą ant vieno paciento, ištaiso ją 
ant kito.

buvo visuotinės apimties.* -pri
taikintas visų kraštų -politinės 
emigracijos atstovams, o nė 
tik Vienos kurios tautos arbį 
tautų grupės kaip Šį kartų Suo
mijoje buvo padaryta su pabal- 
fiečių atstovai**/^

z GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DAEAR "NAUJIENOSE" 

su DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:
Dr.. A. J.. Gussen,— -DANTYS, jų -priežiūrą, sveikata -ir grožis: 

-Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik------
Minkštais viršeliais tik L________i___

Dr. A. J.-Gussen — AUKŠTA ^KŪLTŪRA —^lAUkuS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. 'Vietoje $2.00 dabar 
tik _ ____ _____ _ ________________

Galima taip pat užsisakyti-paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį.

1739 So. HALSTED CHICAGO, ILL. 60608

Why 
Americans own

Bonds.

You’w got your reasons to save money, 
oneneat vay tb-doit painlessly.

- Jom Ito miKong'wfao «n buying Bonds 
th* Payroll SsvūųR Way.

One fe the Yayrol Saving
Plan. About threa-fborths of aH Bonds 
are .purchaaed Ifcroagh the Plan. It’s 
helpjEg Americana save more monef 
than they -tfrer dreamed they could.

IhaVa because the Payroll Saviags 
Plan ie such an easy tuy to save. All 
yo« do v sign sp whme you work and 
tha amount you specify is set aside from

No# t Bonri* pay SH% wWn W*
cf 5 ymn, 10 moatlw (4% the first 

ywt). fonde im wpUod if ht Maa. er 
deatrayadlWlM needed they can be aubed

Take stock in America.
Buy U.S. Savings Bonds.

NAUJIENOS U.
1739 So. Halsted Street Chicago, ’IB. <0688

$1.50
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Kaip gyvena 3 SOVIETŲ SATELITAI
(Tęsinys)

PATIKSLINIMAS

WHERE YOU BANK OR WORK

Ąktoriai Martin Balsam ir Gloria Leachman naujame filme "A Brand New Life"

Y. Kaina $3.00. Gaunama pas 
leidėją J. šmaižį, c o J. Butke
vičius, 84-07 89th St, Woodha
ven, N. Y. 11421.SKIRTINGI KARDINOLAI

“Buvo skirtumo tarp jų”, sa
ko lenkai. “Kardinolas Min- 
dzentys yra iš medžiagos, iš 
kurios daromi kankiniai; mū
šų kardinolas Wyszynskis yra 
iš medžiagos, iš kurios kardi- 
holai daromi”.

< Vyrauja nuomonė, kad kar
uotas gali pripildyti žmonių 
Varšuvos gatves kiekvienu me
tu, kad jis tik nori paskelbti 
kokios nors iškilmės dieną ar
ba pareikšti kokį nors politinį 
nurodymą. Jie sako, kad jo 
ganytojinė direktyva prieš būr 
simąjį R. Nixono vizitą praė
jusiais metais į gatvę sutraukė 
300,000 lenkų, kurie jam spie
gė • “Kad gyventum šimtą me
tų!” Tai buvo pašaipus prie
kaištas vyriausybės pastan
goms, kurios Sovietų valsty
bės galvos priėmimui teįsten
gė tik mažą dalį to kiekio su
varyti.

Kardinolas Wyszynskis ne- 
sįmaišė į sambrūzdį 1971 m; 
kai krito Gomulka. Tai buvo 
retas atsitikimas, kad komu
nistų . galva nuvirto dėl liau-

dies nepritarimo darbininkams 
ėmus skųstis žemu gyveninio 
standartu.

Šiuo metu kardinolas neu
tralus Gierekūi, bet tas nusis
tatymas galėtų staiga pasikeis
ti, jei policinės valstybės tai
syklės paaštrėtų ir imtų žnybti 
bažnyčią.

Apgamai šiandien Lenkijo
je, kaip ir Čekoslovakijoje ir 
Vengrijoje policija yra užpa
kalio fone. Bet smulkūs daly
kėliai rodo, kadesama rankos, 
kuri gali sugniaužti.
AMERIKOS POPULIARUMAS 

VĖSINAMAS
į t *

Varšuvoje, pavyzdžiui, pa
stebimas propagandos krump
liaračių kaitymas. Nors ame
rikiečiai tebėra populiarūs vi
sose vietose, bet vyriausybė 
stengiasi laikyti dalykus išba
lansuotus. Labai populiarios 
TV programos — ‘Bonanza”, 
“šventasis”, “Gynėjai” — stai
ga pranyko iš Varšuvos televi
zijų, kartu dingo ir itališki fil
mai, vaizduojantys merginas 
striukučiais sijonėliais vilkin
čias. Tradicinis • amerikiečių 
šeštadienio nakties filmas ne-

0 T A SUSIVIENIJIMAS’S Į / A- LIETUVIŲ
AMERIKOJE

ŠIA — jau 80. mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau- 
į giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus-

> _ tiems nariams.

< SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy- 
■ • bė$ apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE

NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su pusė milijono doleriy kapitalą,
- ‘ tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gaU 

gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki-$1^000^X>.

( SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę - Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studl-

< joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda* VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudę: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme- 
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na- 

,< - • riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
y : : į. metus. . • ’

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

J. Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
A - - * - .

į 307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

oo

INSURED
p oSAVE AT

Mutual Federal 
Savings and Loan

Atsiųsta paminėti
Viktorija Genvtė - šmaižienė: 

GYVENIMAS IR DARBAI. Ei
lėraščiai. 96 psl. Formatas 6 x 
8.5 colių. 1973 m. Išleido Jo
nas šmaižys, redagavo Leonar
das Žitkevičius, iliustravo Liu
cija Poscente, vinjetes piešė 
Paulius Jurkus, spaudė Pran
ciškonų spaustuvė, Brooklyn, N.

“Naujienų” Nr. 193, 4 p. Sau
lės išsiveržimų informacijos 
trečiojoje pastraipoje turėjo 
būti: Šie išsiveržimai išskriejo 
nuo saulės paviršiaus iki 130 000 
km (81 130 mylių) į erdvę.

Mums reikėjo rinkimų”, 
aiškina čekas, “kadangi mūsų 
prezidentas (gen. Liudvikas 
Svoboda ) jau labai suseno”. 
Na, o kas laimėjo? ‘Gen. Svo
boda, kuris nenorėjo tų parei
gų, bet negalėjo rasti kito kan
didato.

(Pabaiga)

SAVINGS 
BONDS

POEZIJOS VEIKALAI
raip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažutį, deimantu spindintį riedą, apkaišo medžių šaka* 
Žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir mrač*ų 
gelmes. , 0.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:

1. J. Augurtaltytė - Vaičiūnienė, ±VA1GŽD*TOS NAKTYS. . Didelio tor- 
tnato, 126 psL Kaina $1.—.

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

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

psL Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLODI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliūstracijonus. $5 00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranauiko 
“Anykščių Šilelis”, vertimas, 42 psL $2.00.
- 14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Elės, «5 psl. $1.00.

15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktini lyrika, 167 psL, $6.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos Įmyga, 152 psl $2,50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

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

55 psL $1.00..
; - 24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psL $3.10.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, praSome atsilankyti i Naujienų 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

berodomaš. Laikraščiai * vėl 
deda istorijas apie JAV rasinį 
nepasitenkinimą, nedarbą, stu
dentų demonstracijas, kurias 
tik gali sumedžioti, ir tokį im
perialistinį nesutarimą”, kaip 
neseniai įvykusį vieno graikų 
laivo maištą prieš pulkininko 
režimą.

Bet lenkai nęlabai tekvaršina 
galvas dėl naujienų, panašiai 
Vengrijoje ir Čekoslovakijoje, 
nes tebeveikia Radio Free Eu
rope (laisvosios Europos radi
jas).

Yra nuostabu”, sako vienas 
reziduojantis amerikietiš, “kaip 
visas miestas sustoja tris kar
tus dienoje klausytis RFE. Rū
pestingas siųstuvas pranešinė
ja net lenkų valstybinės loteri
jos laimėjimus, o girdimąsias 
naujienas lenkai laiko lygiomis 
Biblijos žodžiams“.

BURŽUJIŠKI. ŪKININKAI
Vienas užsienio diplomatas 

sako:
. “Kol kas Gierekas eina iš
tempta virve. Jis skolinasi pi
nigų daugiau, negu kuris ki
tas Sovietų bloko" kraštas kada 
skolinosi, lyg taupumas būtų 
išėjęs iš mados. Įplaukianti 
kieta valiuta kelia gyvenimo 
standartą ir daro jį populiarų.- 
Bet jei jis nesugebės mokėti 
sąskaitų ir jei kreditas išdžius, 
jo režimas grius taip skaudžiai 
kaip ir Gomulkos krito. ’j .

Vienas Giereko rūpestis yra 
lenkų ūkiai, kurie sudaro ko
munizmo paradoksą. Lenkų 
ūkininkai, kaip ir lenkų kata
likai, pasirodė per kietas rie
šutas komunistams. Jie tebėra 
savo ūkių savininkai, o pagal 
tradiciją mirusio ūkininko sū
nūs dalosi ūkį. Padarinys yra 
tas,, kad ūkiai vis mažėja ir 
darosi neekonomiški. Dabar 
matote tokią ironiją, kad ko
munistas Gierekas bando susi
rasti receptą, kaip išsiauginti 
turtingų buožių, ūkininkų su 
pakankamai kapitalo, kad tu
rėtų daugiau žemės ir moder
nią mašineriją.
KOMUNIZMAS SU PELNO 

PAMUŠALU
Peržengi Vengrijos sieną, ir 

tų paradoksų dar gausiau.
Sumuštos Vengrijos gyven

tojai 1956 m. Janą Kadarą lai
kė 1950 metų kvislingu, staty-

ON SAVINGS’CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR-MATURITY

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO,' ILLINOIS 60608

Peter KazanausLas, President Phone 847-7747

REGULAR
ZD PASSBOOK

ACCOUNT

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

nemoka pašto persiuntimo išlaidų. r
Knygą galima gauti Naujienose arba pa siunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

Per Annum

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

NOW INSURED TO $20z000

. Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

tiniu Rusijos tvarkai ir jos ge
ležiniam kumščiui palaikyti. 
Kaip dabar atrodo, Kadaras 
iš Kremliaus išsiderėjo: “Jūs 
nustatinėkite užsienio politiką, 
o man leiskite tvarkyti Veng
rijos vidaus reikalus”.

Ir sandėris suteikė gerų re
zultatų. Budapeštas blizga, 
žmonės laimingi, krautuvės 
sausakimšos prekių, o Kada
ras praktikuoja komunistinio 
kapitalizmo formą Dunojaus 
stiliaus. Valstybinės įmonės 
veikia pelno pagrindu, kurį 
dalijasi priežiūros personalas 
su darbininkais. Pavyzdžiui, 
neseniai baigto statyti tilto 
abiejuose galuose iškabintos 
lentos , kuriose tilto statytojai 
skelbia savo patarnavimus.

“žinoma”, paaiškino vienas 
vengrų redaktorius, “mes tu
rime keletą tiltų statybos “kom 
panijų”. Jos varžosi dėl darbų. 
Jei mažiausios kainos siūlyto
ja gauna pelno, tai jis jos. Jei 
gauna nuostolių, tai ji bankru
tuoja. O jei prašo per brangias 
kainas ir negauna darbo, jos 
verslas baigiasi.”
DĖL* KO KLUPO DUBČEKAS

Bet kuo skiriasi ši sistema 
nuo persiūto marksizmo, ku
ris pražudė Dubčeką Čekoslo
vakijoje?

“Dviem pagrindiniais bū
dais”, paaiškino informuotas 
amerikietis Budapešte. “Pir
ma, visas spektaklis vyksta 
griežtai centrinio komiteto kon
troliuojamas; o Čekoslovaki
joje Dubčekas davė laisvę pa
leisdamas vadžias. Kitas daly
kas — čekai kalbėjo per daug; 
vengrai nieko neplepa, tiktai 
tvarko savo reikalus ir tikisi, 
kad rusai nepriekabiaus”.

Taip pat vengrai nekalba 
daug viešai apie savo nenustin
gančią rusų neapykantą, kuri 
yra tolygi lenkų. ir čekų turi- 
majai, tiek tik skirtumo, kad 
jie neturi vokiečių neapykan
tos. z

Tiesa, oficialūs gidai aiški
na turistams, kad čia buvo vo
kiečių nacių” paskutinė atspa
ra 2. Didžiajame kare, kur jie 
sunaikino Budapeštą, kovoda
mi su rusais nuo durų iki du
rų. Bet amerikiečiui priminus, 
kad vokiečiai neturėjo tiek 
daug kariuomenės Budapešte, 
nusileisdamas vengras paaiš
kina: “Na, daug jų — gal būt, 
daugumas jų — buvo “vengrų 
naciai”.

“Ir jie būtų laimėję”, pridu
ria su apgailestaujamu pasidi
džiavimu, “jei amerikiečiai 
nebūtų buvę rusų pusėje”.

REZIGNAVĘ ČEKAI
Peržengus į kaimyninę Če

koslovakiją, niekas beveik vi
siškai nekalba apie užsiepio 
politiką.

“Žinoma, mes nekenčiame 
rusų”, sako vienas pragiŠkis, 
“bet ką mes galime paradyti?” 

Turi žmogus sutikti, kad ne
daug.

Pasitaiko mažų gestų. Pa
vyzdžiui, Vaclovo aikštėje prie

gatvių sankryžų kampiniai 
ženklai pakelti per šešias pė
das aukščiau. Tikslas: pasun
kinti studentų pastangas per 
krikštyti vardą į Jano Palacho 
aikštę. Sis 21 metų studentas 
čia susidegino 1969 m., protes
tuodamas* prieš rusų'represi
jas, kurias jie taikė Dubčekui.

Palachas-paliko užrašą, kad 
jis mirštąs; norėdamas, apsau
goti Čekoslovakiją nuo bevil
tiškumo briaunos”. Jo auka 
nedavė tikėtųjų vaišių. Šian
dien čeliūs galima apibūdinti 
būdvardžiais, netekę vilties, 
apatiški; apoliiiški... -

Politinių neramumų nėra. 
Gausūs turistaS lanko vertingus 
pastatus; pastatytus 12 amžiu
je ir jokio karo nepaliestus šia
me centrinės 'Europos krašte. 
Uždarbiai yra pakankami, bet 
geresnių dalykų parduotuvėse 
maža. Kolektyviniai ūkiai ver
čiasi, palyginti neblogai. Pra
monės gamyba šlubuoja dėl 
darbininkų abejingumo.

Tarp dviejų karų Čekoslova
kija buvo ta valstybė, kuri tu
rėjo progą įrodyti? kad demo
kratija kapitalistinėje santvar
koje galėjo „klestėti. O dabar
tinę padėtį geriausiai apibūdi- 
napolitinius- sąmojus apie pas
kutinius^ rinkimus. *

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

DR. KAZYS GRINIUS

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 “Atsiminimą ir minčių’ tomą 

(neįrištą) už $2.00.

1739 So. Halsted Street — Chicago, 69608
*s-

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

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

INSURED
V\ ’c /7

Raginkite savo apylinkę 
Ę augti - taupykite!

K

Tiupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

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

Tel. 421-3070

NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL. — MONDAY, JULY IS, 1973

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608
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NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrai sekmadienini, nuo

Rusiškas “nesikišimas” į vidaus reikalus
Praeito šeštadienio įžanginiame padarėme ilgesnę 

citatą iš Andriejaus Gromykos kalbos, kad skaitytojai 
susipažintų su sovietų valdžios skelbiamais saugumo ir 
bendradarbiavimo principais ir nurodėme, kad patys ru
sai tų principų nesilaiko. Gromyka kalbėjo apie sienų ne
pažeidžiamumo principą, jam rūpėjo teritorialinio vien
tisumo principas, ir, pagaliau, principą, draudžiantį 
vartoti jėgą tarptautiniams ginčams spręsti. Sovietų 
Sąjunga, kaip iš patirties lietuviai žino, laužė sienų ne
pažeidžiamumą, nekreipė dėmesio į teritorialinį vienti
sumą ir naudojo jėgą tarptautiniams ginčams spręsti. 
Rusai laužė šiuos principus praeityje, laužo juos ir šian
dien.

Vieta neleido mums pacituoti dar kelių Sovietų Są
jungos skelbiamų principų, kuriuos ji nori primesti ki
toms valstybėms, bet kurių ji pati nerespektavo ir nesi
rengia respektuoti, kol naujai kylančios imperijos prie
šakyje stovės valdžią pagrobusi rusiškoji komunistų par
tijos grupė. Be jau cituotų dalykų, sovietų užsienio mi
nistras Gromyka Helsinkio konferencijon suvažiavu
siems 35 valstybių atstovams siūlė dar šitokius principus:

“Taikaus ginčų reguliavimo principą, sutinkamai 
su kuriuo valstybės — dalyvės spręs savo ginčus tai
kiomis priemonėmis tokiu būdu, kad nekiltų grėsmė 
tarptautinei taikai bei saugumui:

“Nesikišimo į vidaus reikalus principą, sutinka
mai su kuriuo nė viena valstybė — dalyvė nesikiš i ki
tų valstybių vidaus reikalus, kiekviena iš jų gerbs 
politinius, ekonominius ir kultūrinius kitų valstybių 
pagrindus”. (Tiesa, 1973 m. liep. 6 d., 2 psi.).
Ministras Gromyka, kalbėdamas apie “valstybes — 

dalyves”, turėjo galvoje valstybes, kurių atstovai daly
vavo Helsinkio konferencijoje. Sovietų valdžios atstovas' 
iš anksto perskaitė paruoštą dabartinės Sovietų Sąjun
gos užsienio politikos gaires ir atsisėdo. Nieko jis dau
giau neaiškino, niekas jo nebeklausė. Suvažiavusieji užr- 
sienio ministrai yra mandagūs, jie neklausia nemalonių 
klausimų. Visai kitos rūšies žmonės yra spaudos atstovai. 
Jie ne tik klausia, bet jie ir praneša savo skaitytojams, 

. konferencijoje paskelbtas pačias svarbiausias idėjas, da
bartinę jų reikšmę ir galimas išvadas.

Sovietų ministras, perskaitęs savo pranešimą, nieko 
nesakė, bet sovietų valdžios atstovai rado reikalo plačiau; 
painformuoti suvažiavusius apie Gromykos perskaitytos

JURGIS GLIAUDĄ

Lietuvos valstybes atkūrimo 
pradžia Vilniuje

6
Staiga atnešė pirmąjį “Laikinųjų Vy

riausybės Žinių” numerį. Leidinys datuo
tas gruodžio 29 diena. Išspausdintas ketu
riomis kalbomis lietuvių, lenkų, gudu ir 
žydų. Skubomis perbėgo akimis per leidi
nio puslapius. Netverdamas iš džiaugs
mo, atsisuko į raštininką:

— Pagaliau, pagaliau, — jis pasakė 
vyrui, — turime savo legislalivinį organą!

—■ Pirmiau apie įsakymus rašė “Lietu
vos Aidas”, — pasakė vyras, paveikias Mi- 
nisterio Pirmininko kreipinio.

Sleževičius nusijuokė. Jis atsakė pokš
tu:

— Vyriausybė bendradarbiavo dien
raštyje, dabar mes savo leidinio šeiminin
kai.

Pirmame “Vyriausybės Žinių” nunic- 
Slez<-\i< ius stebėjo tūrio ir stiliaus 

žmrio įdėtus įsialynius. čia išspaudinti 
keli pirmojo Kabineto įstayinai. Laikino
sios Konstitucijos pamatiniai dėsniai. .Vil
niaus t uiverMietG statulas ir jo Vyriausy
bės dėklai ari ja.

Ant stalo stūksojo visa krūva praneši
mų apie raudonuosius. Iš Daugpilio pasie
kė kapsukims vyriausybės spauda. Joje

(Pabaigoj

VIII. — STOKA VALIOS 
PASIPRIEŠINTI ŽALINGOMS

ĮTAKOMS

savo jaunini u oiROdien^ Visur 
di<efe sparta ati0a* didėja jo 
nffirik a is t am urna s, krenta jo mo 

fpidejniikai plečiasi jo 
dvasinti ligos — tai idėjinis po*

padidėjo keturgubai j metus:
1955 metais jų buvo papildyta
tik 8000, o 1868 metais net

nėra

•įkaitimų net 40% užpildyta 
jaunuolių, dar nesiiėjiMŠų 17-kos

čianti

deklaracijos reikšmę. Rusai sukvietė spaudos atstovus ir 
leido jiems klausti apie “generalinėje deklaracijoje” ne
aiškius dalykus. Joje galėjo dalyvauti ir užsienio minisU 
rai, jeigu jie norėjo tiksliau patirti, ką reiškia sovietų už
sienio ministro paskelbti žodžiai. Spaudos konferencijai 
vadovavo ne Gromyka, bet Vsevolodas Safinskis, dabarti
nis užsienio ministerijos spaudos šefas. Associated, Press 
atstovas pirmas paprašė balso ir tarė: “Man rūpi patirti, 
kaip “nesikišimo į vidaus reikalus” principas būtų taiko
mas, jeigu dar kartą pasitaikytų Čekoslovakijos įvykis?

Sovietų šefas Safinskis, neparaudęs ir akių neprimerk
damas, tuojau Associated Press atstovui atsakė, kad jis 
būtų traktuojamas lygiai taip, kaip buvo traktuojamas' 
1968 metais. “Čekoslovakijos atveju, — aiškino Safinskis, 
— klausimas ėjo ne apie įsikišimą į kitų vidaus reikalus, 
bet apie pagalbos prašymą. Ir jokiu kitu atveju mūsų, 
krašto įsikišimas j kito krašto reikalus priklausys šiam 
principui”, , i . .į j j.-;' ,

Reikalų nežinantiems arba užmirkusiems laikrašti
ninkams bei ministrams Safinskis paaiškino, kad 1968 me
tų rugpjūčio 21 dieną Sovietų Sąjungos, Vokietijos, Len
kijos, Vengrijos ir Bulgarijos komunistų partijų centro 
komitetai gavo čekų komunistų partijos narių, čekų seimo 
atstovų ir vyriausybės narių pagalbos “prašymą”. Sovie
tų valdžia, vykdydama minėtų žmonių prašymą, tą pačią, 
dieną pasiuntė Čekoslovakijon sovietų karo jėgas ir paša
lino čekams grėsusį pavojų. Safinskis dar pridėjo, kad- 
tuo metu visas tas žinias paskelbė Tašo agentūra.

Kiek atsimename ir seni laikraščių numeriai rodo, 
kad į rusus pagalbos kreipėsi Dragomir Kolder ir Alois 
Indra, čekų komunistų partijos nariai. Jie nieko nebuvo 
girdėję apie Tašo pranešimus. Kada čekų valdžios parei
gūnai užklausė paminėtus du čekus, ar jie kreipėsi į Mas
kvą pagalbos čekams. Jų atsakymas buvęs neigiamas, jie- 
nieko nežinoję apie jokį prašymą ir jie nieko nesirengę 
rašyti. Kiekvienam buvo aišku, jog tai būta Maskvoje pa
ruoštos falsifikacijos. Tiktai vėliau, kai premjeras Alek
sandras Dubčekas ir jo ministrai buvo suimti, išvežti į 
Lenkijoj Tatrų kalnuose veikusį sovietų čekos centrą, Kol- 
deris ir Indra pareiškė, kad jiedu kreipėsi į rusus komu
nistus “padėti pašalinti čekų komunistinei statybai susi
dariusį pavojų”. Sovietų čekistai privertė Kolderį ir In
drą ne tik pasirašyti “pagalbos prašymą”, bet pasirašyti 
jį sena data.

Gromyko paskelbė Europos taikai reikalingą “nesi
kišimo į vidaus reikalus” principą, o toje pačioje Suomijo
je ir tą pačią dieną Safinskis tvirtino,, kad sovietų karo 
jėgos bus siunčiamos į kaimynines -valstybes, kai bus ga
lima pritaikyti “pagalbos prašymo” principas. Kiekvie
nai laisvojo pasaulio valstybei nesikišimo į vidaus reika
lus principas privalo būti įkaltas į galvą, o Maskva tą 
principą gali užmiršti, perkeldama jį į kitų principų eilę.

Netoli nueis tie diplomatai, kuriems ši dviguba ru
siška bucbalterija nepažįstama.

rėkė apie n masinę ir jam įtartino tikrumo 
lietuvių veržimąsi į bolševikinius būrius. 
Kalbėjo apie Rokiškio būrio sudarymą,, 
apie raudonąjį Panevėžio batalioną, apie 
Baltušio — žemaičio ir karo komisaro 
Grybo Šiauliuose formuojamą pulką. Skel
bė, kad tam pulkui jau priklauso tūkstan
tis vyrų, čia aiškėjo, kad kažkoks Audrie- 
jevas valdo Kupiškį. Rašė, kad pirmosios 
lietuvių brigados štabo viršininkas Karro 
pranešęs apie Internacionalės latvių divi
zijos atsiradimą Šiaulių apylinkėse.

Jungtinės Lietuvos ir Baltarusijos kom
partija šaukė:

■“Buržuazija ginkluojasi, tveria savo 
miliciją ir savo karinomenę. Nei vieno ka
reivio ir milicianto jūs net a rite jai duoti. 
Kad apgynus savo reikalus, ir jūs turite 
ginkluotis, tverti savo Raudonąją Gvar
diją. Visi darbininkai turi būti apginkluo
ti ir pasirengę stoti į kovą del savo teisių”.

Kitame atsišaukime jis skaitė:
“Kelkite sukilimo vėliavą! Visi prole

tarai. be tautų skirtumo, imkite ginklus!”
Nors jų spaudoje pasitaikydavo nema

ža ir lietuvių vardų: Norvidas, Laukaitis, 
Svotelis, Budinas... tie vardai tačiau 
nuolatos kartojami h- btrvo matyti, kad tai 

,atHĮt£*ys be pakai lajo. Buvo palyti lietu
vi tie ų (įvardžių badas, atidžiai suslepia
mas vardų kartojimu. Kapsuko vyriausy
bės apsikasimas Daugpilyje turėjo savo 
prasmę. Su Lietuvos teritorija reikėjo 
jungtis per Zarasų apylinkes, tirštai gyve

Sovietai savo kriminalinės 
statistikos neskelbia, bet spėja
ma, kad ten jaunimo nusikals
tamumas yra pats didžiausias, 
nes ten pati valdžios sistema

džios pareigūnai vylėjo žmog
žudystes, žmonių apiplėšimus, 
jų kankinimus, laisvės atėmi
mus ir kitus pan. nusikaltimus. 
Ten žmonės tremiami, žudomi, 
kalinami be jokio teismo, arba 
pasiremiant tik paradinių teis
mų sprendimais. Ten išplėšta 
žmonėms religija, kuri gi dau
giausia sulaiko žmones nuo blo
gų darbų ir nusikaltimų (žino
ma, jei žmonės tikrai tiki).
2) Pavojingas hipių sąjūdis.

. Šiandien Amerikoj ir kituos 
kraštuos plečiasi pavojingas ir 
jaunimo moralę labai smukdąs 
vad. hipių sąjūdis, nukreiptas 
prieš betkokią dorinę ar teisinę 
tvarką, net* prieš paprasčiausio,' 
elementariausio padorumo, eti
keto ir kitas panašias sociali-; 
nes normas bei geriausius įpro
čius. Kodėl gi tie nelaimingi 
hipiai vaikšto, slankinėja did
miesčių gatvėse, parkuose ir ki
tur tyčia susidraskę drabužius, 
aliejiniais dažais išsitepę savo, 
kelnes, kartais net basi, apsižel- 
dę barzdomis, apaugę vėjo blaš
komais į visas puses plaukais — 
tikri'kūtvėlos? Kad gi tuo būdu 
jie, matot, “protestuoja” prieš 
betkokią socialinę tvarką, skel
bia savo “laisvę” gyventi, kaip 
jie nori, kaip jiems patinka,... 
Tai vadinamieji '“individualis-. 
tai”, “hedonistai”, “epikuris-. 
tai”... Plačiau apie juos esu. 
rašęs 1972. IV. 25 d. Naujienose 
(str. “Hipinė epidemija”).

3) Jaunimą tvirkinanti litera
tūra, kino teatrai ir televizija.

Šių dienų jaunimą labai tvir
kina, jo moralę smukdo ir por
nografinė bei nusikaltimus ska
tinanti literatūra, panašūs kino 
teatrai ir televizija, kurios žiū
ri kartais ištisas valandų valan
das net maži vaikai.

4) Mūsų išeivijos jaunimas.
Nemanau, kad mūsų išeivi-

namas rusų sentikių. Kapsuko spaudos 
riksmas tikru kontrrevoliuciniu baubu pri
statė besikuriančią Lietuvos savanorių ka
riuomenę. Sleževičius matė čia du mo
mentu: Kapsukas neturėjo, geros žvalgy
bos, kuri patirtų realybę, ir bijojo, kad 
nepriklausomos valstybės judėjimas galės 
plisti ir didėti. Labai ironišku atsakymu į 
isterines Kapsuko žinias buvo sugestijos, 
kad savanorių judėjimas yra tikroji kliūtis 
raudonajai invazijai.

Sleževičius vaizdavosi raudonarmie
čių sambūrius Molodečnos stoty ir karinin
ko Jakšto parneštą žinią apie Pabradės 
stoty stovintį traukinį, čia glūdėjo tikros 
grėsmės šaltiniai. Kapsukas tik vilkosi pas
kui bolševikinę armiją, kaip visad slink
davo pilietinio karo aplinkybėse teroristi
niai čekistų būriai. Tiki raudonajai armi
jai užgrobus vietovę, čekistai įnikdavo į- 
hijėnų pareigas. Re reguliarios raudono
sios armijos Kapsuko judėjimas buvo nie
kingas farsas. Tai buvo šmaikštus blefas, 
kuriam paremti Kapsukas švaistėsi lietu
viškomis pavardėmis, daugino būrių kie
kius ir kareivių skaičius.

Bet ir lietuviškų dalinių kareiviai Kap
suko žinioje buvo caro rusų kariuomenės 
belaisviai “plenčikai”. Jie pildė kapsuki- 
nius būrius., ’

Jausdamas iššifravęs didįjį Kapsuke 
farsą, SJaževičius padėjo ant krūvos spau
dinių, gautų iš Daugpilio, naują “Vyriau
sybės Žinių” numerį, pirmąjį atstatomos

tų tautų.
Jei jame irgi pastebima daug 

neigiamybių, apie kurias ir aš kur pasakyta: 
čia esu rašęs, tai, mano nuomo
ne, jos yra atsiradusios, dau
giausia, dėl doriškai žalingos 
kitų tautų ir kraštų jaunimo 
įtakos, taip pat dėl jo skaitymo 
tėvų ir auklėtojų nekontroliuo
ja mos literatūros (pornografi
nės ir kitos panašios), dėl jo 
lankymo nedorų kino teatrų ir 
ypač dėl žiūrėjimo tvirkinančių 
filmų televizijoje.

Tarp kitko, mūsų jaunimui 
turi žalingos įtakos ir hipių, 
įvestos drabužių dėvėjimo bei 
jų “tualeto” mados, su kuriomis 
niekas mūsų, deja, nekovoja.

Mūsų tauta visais laikais bu
vo dora, aukštos dvasinės kul
tūros. Todėl ir mūsų jaunieji 
iš prigimties yra dori, tik jie, 
gyvendami svetur, neturi valios 
atsispirti juos veikiančioms ža- 
lingoms svetimoms įtakoms.

5) Kas tada daryti?
a) Stenkimės savo vaikus ir 

paaugusį jaunimą laikyti, kiekJ 
galima, atokiau nuo ištvirkusio 
ir žalingą įtaką mūsų jaunie
siems darančio kitų tautų jau
nimo. Palaikykime lietuviškas 
jaunimo organizacijas, kaip 
skautus, ateitininkus, neolitua- 
nus, taip pat ir kitas, jei tokių 
būtų, kad mūsų jaunieji būtų 
daugiau savo tarpe ir išvengtų 
tų žalingų svetimųjų įtakų. •
, b) Lietuviai tėvai, kreipkite 

daugiau dėmesio į savo vaikų 
dorinį auklėjimą šeimose.. Kon
troliuokite jų žiūrimas televizi
jos programas, jų lankomus ki
no teatrus, taip pat jų skaito
mas knygas.

__O kas “norite” savo namuose 
“išsauklėti” nedorėlį, netgi nu
sikaltėlį, “vadovaukitės” Hous
ton Policijos Departamento hu
moristinių “taisyklių” 6 str., 
kur pasakyta:

“Leisk jam (savo vaikui), 
skaityti betkokius spausdini as, 
kokie tik jam patenka į rankas. 
Žiūrėk, kad tavo sidabriniai in
dai ir gėrimu stiklai būtų ste
rilizuoti, bet.jo. mintims, leisk 
papuotauti šiukšlyne, pasivai
šinti atmatomis^.

Kada tavo vaikas ištyirks,. 
įmeis nusikaltimų keliais, ka-

Ihijoa Departamento humoristi
nėse “taisyklėse“, tik nepamirš
kite atidžiai perskaityti ir per
galvoti tų “taisyklių” 12 sir-,

“Bok pasiruošęs vargingam 
gyvenimu L Tu jį tikrai tu*

Tuo baigiu gį savo rašinį apie 
tai, ko trūksta mūsų jaunimui, 
čia nurodytos dar ne visos mūsų 
jaunimo neigiamybėj, bet ma
nau, kad nurodytųjų pirmam 
Apmastymui gal pakaks.

Dėl čia suminėtų ir kitų jau
nimo gyvenimo neigiamybių di
dele dalimi esame ir mes, vyres
nieji, kalti. Todėl dėl jų nekal
tinkime tik mūsų jaunųjų. Bus 
teisingiau, pasidalinus su jais 
atsakomybe pusiau...

Apie vyresniųjų kaltę ir atsa
komybę už jaunųjų klaidas ir . 
nusižengimus parašysiu kitame 
straipsnyje, atskirai.

mynai, mokytojai ir policija, 
tai tut elkis taip, kaip pasakyta 
tų. “taisyklių” 10 straipsny — 
«4istok jo pusėje. .>

Kai gi tavo mylimiausias vai
kelis pateks į tikrą bėdą, atsisės 
į kaltinamųjų suolą teisme, tai 
tu “stovėdamas šalia jo tenai, 
teisinkis, kaip irgi “moko” anų 
“taisyklių” 11 'str. — kad tu 
niekad negalėjai jo sutvarkyti...

Taigi elkitės, vaikelio tėveliai, 
taip, kaip, pasakyta Houston Po-

Lietuvos istorijoje, ir grožėjosi kuklia 
spaudinio išvaizda.

— Kas gali įspėti, — galvojo, — gal būt, 
po kelių šimtų metų tos “Laikinosios Vy
riausybės žinios” bus lietuvių muziejuose 
greta “Lietuvos Statuto” tomų?

Ant Kapsukinio blefo jis padėjo pirmą
jį Lietuves Vyriausybės leidinį! Kas kad 
bolševikinio fronto grandinė sustojo Pa
bradės — Švenčionių — Lydos geležinke
lio linijoje! Nesvarbu, kad pirmomis sau
sio dienomis vokiečiai ketina atiduoti Vil
nių bolševikams! Jis instinktyviai juto di
delę lietuviškų jėgų sankaupą Kaune, Pa- 
kaunijoje, Žemaičiuose, Dzūkuose ir Su
valkijoje. Strategiškai Vilnius gulėjo ne
toli prarajos, Kaunas atrodė pasipriešini
mo širdimi...

Sleževičius vėl griežtai kreipėsi į vokie
čius. Jis tvirtino:

— Neįmanoma sukurti lietuvių pasi
priešinimo pajėgas per k^ctą dienų. Vil
niui apsaugoti nuo bolševikų jūs, vokiečiai, 
turite sudelsti ir neišvesti savo dalinių tol, 
kol mes pasirengsime ginti sostinę. Visa lai 
yra naudinga Vokietijos interesams.

Tai buvo, atrodo, balsas šaukiančio ty
ruose. Vokiečiai — suirę. Raudonųjų 
spartakininkų įtaka į Vilnių atklydo iš Ber
lyno, kur Spartako būriai, vadovaujami 
Karlo Leibknechto ir Rozos Liuksenburg. 
plėšriai veržėsi atkartoti Vokietijoje ru
sišką bolševikinę revoliuciją.

Gruodžio 31 dieną vokiečiai atidavė
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Lenkai tenkinosi vien 
paskelbdami apeliaciją, 
DP praneša iš Londono, kad 

Helsinkyje prasidedant “Euro
pos saugumo ir bendradarbiavi
mo konferencijai” tą pačią die
ną Londono “Times” ir “Guar
dian” pasirodė “apeliacija j de
mokratines valstybes pasauly
je, kurioje reikalaujama duoti 
lenkams galimybę pasisakyti 
dėl savo likimo per laisvus rin
kimus, garantuojant apsispren
dimo laisvę..

Apeliacijoje reiškiamos aspi
racijos lenkų tautos, kuri per 
antrąjį pasaulinį karą geriau
sių savo sūnų ir dukterų krau
ju apmokėjo teisę į laisvę ir 
suverenumą, tačiau tų teisių 
neteko dėl brutalios fizinės j ė- • 
gos ir svetimų, durtuvų sauva
lės”. \ ' ~

ŠUNĖS SAVO TARPE
Susitinka du bičiuliškai susi

gyvenę šunės.
— Na, kas naujo pas tave? — 

klausia vienas, beuostinėdamas 
patvoryje žolę.'

— Nieko. Viskas senoviškai, 
— flegmatiškai,, besirąžydamas 
atsiliepia antrasis. Bet staiga, 
lyg atsiminęs’ pusiau žiovauda
mas tęsia toliau:

— žinai, ten ant kampo pa
statė naują stulpą elektros lem-

— Ką tu sakai?! Naują stul
pą? Tai didelė, puiki proga. Tu
rim tučtuojau aplaistyti.

help ynij» C> 
HrART FUND^F 

help youi HEAP! J

neišyežamus savo ginklus lenkams. Mieste 
ryškėjo interregnumas. Tuo naudodamie
si, lenkai puolė užiminėti strateginius mies
to punktus, gatvių sankryžas ir įėjimus į 
aikštes. Jie grupavosi prie tiltų, kaupėsi 
didžiulių namų kiemuose.. Visi gerai gink
luoti, vilkėjo civiliškai, bet daugis turėjo 
konfederates.

Čia paaiškėjo, kad vietinės bolševiki
nės pajėgos buvo silpnos, nes nemėgino 
reaguoti į lenkų aktyvumą.

Vilniaus bolševikai — politiškai agita
cinis gaivalas, laukęs reguliarios rusų rau
donosios armijos įsiveržimo. Darbininkų 
♦tarybos vertėsi proklamacijų skleidimu. 
Jie kasnakt apklijuodavo savo atsišauki
mais tvoras ir namų sienas, grasino teroru 
ir mirties bausmėmis.

Lenkai nepuolė lietuvių. Pro Valstybės 
Tarybos langus Lietuviai stebėjo, kaip gat
vėmis jodinėjo lenkų raiteliai, kaip lenkų 
legiono paaugliai, net nemokėdami nešti 
šautuvų, karingai ir akiplėšiškai žygiuo
davo sniego užpustytu šaligatviu. Trispal
vė kabojo. Du sargybiniai stovėjo prie 
Valstybės Tarybos durų.

* (Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
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Etniniu grupių paradas įvyks Šeštadienį, liepos 21
Pavergtų tautų savaitės, kuri 

vyksta nuo sekmadienio liepos 
15 dienos iki šeštadienio liepos 
21 d., proga Illinojaus seimas 
27 atstovams pasiūlius, priėmė 
rezoliuciją, kurioje pakartoja
ma, kad nemažiau kaip 26 tau
toms dėl komunistų agresijos 
yra atimta galimybė turėti nuo
savą valdžią.

Rezoliucijoje tos komunistų 
pavergtos tautos išvardintos, 
pradedant Lietuva, Latvija ir 
Estija, Vengrija, Lenkija, Balt- 
gudija, Rumunija, Ukraina, Slo
vakija, Serbija, Čekoslovakija, 
Rytų Vokietija, Bulgarija, bai
giant Kinija, Armėnija, Azer- 
beidžanu, Šiaurės Korėja, šiau
rės Vietnamu, Georgija (Gruzi
ja), Albanija, Tibetu, Kazakija, 
Slovėnija, Turkestanu, Kroati
ja, Idel-Uralu — ir kitomis tau
tomis, kurios pasaulinio komu
nizmo jėgų buvo pavergtos”...
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VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. jpopiet. 
šeštadieniais nuo 9 iki 11 vaL 

, ryto tik susitarus. «
Trečiadiėniais uždaryta. .

M 0 V IN G
apdraudaLeidimai

GUŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GĖLiNYČlA 
2443 WEST 63rd STREET 1 

Telefonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834

R. Š E R-Ž N A S 
2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

PERKRAUSTYMAI

3R. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

2618 W. 71 st St. Ą Tel. 737-5149
Tikrinu akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’*.
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DRe LEONAS SEIBUTiS 
INKSTU,'PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
'2656 WEST 63rd STREET 

VaLT 'antrad. “nuo 1—4 po pietų,

Ofise telef.: 776-2880
Naujas rez. 4etef.: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTO/AS TR CHIRURGAS 
Bendre praktika ir chirurgija 

Ofisas '2750 West 71 st St. 
TeL: ?25-82f6

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

uždaryta, > - -
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

B .nd r* praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

Tol..- RR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak šeštadie- 
niaii 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Tvmasonis, M. D., S. C
2454 WEST STREET 

Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 ' 
Xerid. telef.: Glbson B-6195

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

f. 5tiftKt5,O. P.
O XyRTHOPEDAS-PROTEZfSTAS

Aparttai - Protezai, Med. Ban-
W dažai. Speciali pagalba

(Arch Support*) ir t L
VaL: 9—4 Ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 WvW «3rd SL, Chicago, 111. 60629

Telef.: PRo*poct 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

Rezoliucija baigiama užtikri
nimu, kad Illinojaus valstybės 
atstovų rūmai remia tų paverg
tųjų tautų viltis ir aspiracijas, 
kad jie užgiria Pavergtųjų Tau
tų Komitetą už jo ryžtingas 
pastangas siekiant atstatyti lais
vę ir demokratiją- tuose komu
nistų valdomuose kraštuose ir 
kad šios rezoliucijos kopiją 
persiunčia 'Pavergtųjų Tautų 
Komiteto pirmininkui Viktorui 
Vinksniniui.

Paežerės festivalis

Jau skelbiama programa fes
tivalio, kurs Chicagos mieste 
prie Michigano ežero įvyks atei
nančio rugpjūčio mėnesį ir 
truks ištisą savaitę nuo rugpjū
čio 11 iki 19 dienos.

Pirmąją festivalio dieną, sek
madienį, rugpjūčio U d. nuo 
2 vai. popiet įvyks miesto cen
tre Wacker Drive ir Michigan 
Avenue “Karaliaus Neptūno 
Paradas” su dekoruotais veži
mais, laivais, orkestrais, gra
žuolėmis ir kt.

Tos pačios dienos vakare nuo

MAGNETAS KŪNO 
AUGLIAMS NAIKINTI

Medicinos ir fizikos moksli
ninkų grupė Kalifornijoje sėk
mingai išbandė specialiai pa- 

i darytą magnetą ligonių aug
liams (tumorams) sunaikinti.

Mokslininkai žinojo, kad 
dildėmis nutrintos geležies 
piūvenos, Įleistos į kraujo in
dus, krešina kraują. Tad jie 
samprotavo, kad geležis, įleis- 

‘ta į kraujo indus, kurie maiti
na auglį, nutrauktų kraujo 
tiekimą augliui. Tad auglys 
būtų sunaikintas. Bet kaip bū
tų galima priversti geležį sto
vėti reikalingiausiuose krau
jo induose, neleisti jam nute
kėti toliau? Jie nusprendė, 
kad gali atlikti magnetas, 
komas iš lauko pusės.

Elektromagnetai nebuvo 
kankamai stiprūs. Fizikai 
mokslininkai ryžosi 
truoti Stanfordo
paprastos traukos magnetą, 
kuris tiktų paskirčiai. Jis tu
rėjo būti nedidelis, kad būtų 
panešiojamas, ir pakankamai

8:45 vai. bus “didžiausi pasauly
je feierverkai”, kuriuos “fundi- 
ja” alaus Schlitz bravorų kom
panija.

Sekmadienį, rugpjūčio 12 d. 
įvyks motorlaivių lenktynes. 
Vieta — Chicagos upė — Marina 
City sritis. Laikas nepažymė
tas.

Be to, šeštadienį ir sekmadie
nį ir toliau kiekvieną dieną iki 
savaitės pabaigos įvairiose vie
tose rengiamos Įvairios pramo
gos, lenktynes, parodos, kon- 
testai, etniniai šokiai, sportas, 
koncertai, spektakliai ir t. t. 
Reikia manyti, kad laikui artė-

(PUTRAMEN f AS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir' vainikai ~ antka-; 

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTA5)
5525 So. Harlem Ave. — 516-1220

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiy atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.; FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

I Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M.

j , . - C

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

Telef.: HEmlock 4-24B
7159 So. MAPLEWOOD AVE. ,

CHICAGO, ILL. 60629

fgalingas, kad galėtų sėkmių-, 
gai tarnauti. .. . •

Užsimojimas pasirodė toks 
sunkus, išlaidingas ir ėdąs 
laiką be galo, jog konstrukto
rių grupė buvo kelis kartus vi
siškai benuleidžianti rankas ir 
Deatsisakanti projekto. Bet 
pagaliau jie gavo, ko ieškojo: 
padarė mažą 6 colių iš 8 colių 
cilindrinį magnetą, 20,000 kar
tų stipresnį už žemės magneti
nio lauko jėgą

W. Randas šį prietaisą išban
dė, operuodamas pacientus 
Angeles ligoninėje. Magnetas 
ir geležies piuvenėlių švirkštai 
(injekcijos) nutraukė kraujo 
tekėjimą į vieno paciento lie
žuvio auglį, į kito paciento sme
genų auglį ir į adrenato litfckų 
tumorą dar kito paciento. Visi 
augliai buvo sunaikinti.

lai-

pa
ir 

sukons- 
įmonėje ne-

viškus šokius ir dainas po visą 
parką. Jaunieji ir senesnieji lie- 

, tuviai sveikmsis: “būk sveikas" 
ir “Būkim geruoju!”

Nepraleiskime sekmadienio, 
liepos 22 dienos. Visi į Lietuvių 
parką. žvalgas

Suvalkiečiai jau švęs 
35 metu sukaktį

Lietuvių Suvalkiečių Draugi-
j ant bus tiksliau painformuota, jos susirinkimas Įvyko birželio
kur kas ir kada ruošiama.

ROCKFORD, ILL
Pirmas SLA 77 kp. piknikas

Pas mus užėjo karštos die
nos. Pas visus/noras kur nors 
atsivėdinti, atsigauti, tyro 6ro 
atsikvėpti. Tad SLA 77 kuopa 
rengia pirmą pikniką ten, kur 
tyras oras — prie upės, „ąžuolų 
medžių pavėsyje — tai yra Lie
tuvių klubo parke, visai arti. 
Piknikas Įvyks sekmadienį, lie
pos 22 d. Parko vartai atsidarys 
anksti, bet pilni pietūs bus 12 
vai. Bus prirengti patyrusių 
šeimininkių. Tad valgių nė gė
rimų nesivežkit. Parke geras 
ir šaltas vanduo, o prie baro tai 
minkšti ir stiprūs gėrimai. SLA 
77 k. nariai su mielu noru pa
tarnaus.

Į šitą pirmą pikniką yra kvie
čiami mūsų brangūs tautiečiai 
ir iš toliau, o Rockfordo 77 kuo
pos nariai ir nenariai prašomi 
dalyvauti dideli ir maži! Užtik
riname, kad būs graži diena, o 
jeigu Dievulis neišpildys mūsų 
prašymo — atsiųs lietų, tai visi 
į Lietuvių klubo patalpas. Ne
bus nuobodu. A. Kapačinsko 
plokštelių muzika trauks lietu-

22 d. Hollywood salėje. Jį pra
vedė pirm. Leonas Vasilevhs.

Draugija ruošia sukaktuvinį 
banketą šeštadieni, spalio 6 d. 
Vyčių salėje, 6 vai. vakaro. Pro
gramą išpildys- sesutės Drūty
tės, gros smagus Ramonio or
kestras, bus skani šaka ir šilta 
vakarienė. Nariai ir svečiai ga
lės linksmai pasivaišinti ir pa
sišokt, o kartu su suvalkiečiais 
atšvęsti jų 35 metų sukaktį.

Nuo įsikūrimo 1938 metais 
Suvalkiečių Draugija nenuilstan- 
čiai dirba, rengia pasilinksmini
mus ir piknikus, aukoja jsavo 
laiką, darbą ir prisideda visur, 
-kur ir kiek galėdama. Dabar- 
Draugija turi du mėnesius atos
togų ir prie savo darbų sugrįš 
tiktai rugsėjo mėnesį .

Mūsų Aferas darbininkas narys 
Julius Klimas atvyko į pereitą 
susirinkimą. Jis ilgą laiką sir
go ir negalėjo vaikščioti. Buvo 
smagu visiems su juo pasima
tyti ir pasikalbėti. Linkime jam 
sveikatos ir greitu laiku su 
mumis pasimatymo draugijoje.

Sekantis susirinkimas įvyks 
rugsėjo mėn. 28 d. Hollywood 
salėje.

Eugenija Strungys

Jau išėjo iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti Įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

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

Ilgamečio BALFO pirminihko, prelate
J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

(domi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius j Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

................... ... —...

1 PAAIŠKINT
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

Visokią kartybę ir rūstybę ir supykinsi ir apkalbėjimą, ir visokią 
piktybę atmeskite nuo sovfs. opos. 4^31.

• o^ o
Patyręs Krikščionis, turėdamas aiškų supratimą ir Dievo įstatymo įver

tinimą, pamatys kad neapykanta Dievo akivaizdoje reiškia žmogžudystę, 
apimmžimas reiškia slaptą nužudymą, o panaikinimas gero savo artimo 
vardo — apiplėšimą ir vagystę. Ir jei tokie dalykai atsitinka Dievo baž
nyčioje, kuri vadinas Dievo žmonių susirinkimu, tai jie yra dvigubai pikti 
ir reikia tikrą nužudymą ir apiplėšimą Kristaus brolio. Jėzaus paliktą tai
syklę “Neapkalbek nė ; “ _ "
kime, kur būtinai Ir neišvengiamai reikia apreikšti piktą — 
reiškimas pasirodo priešingas mūsų norui, bet apreiškiamas i

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI

jokio žmogaus”, galime atmainyti tik tokiame atsiti- 
”----- ' * , kur pikt0 ai>

ūkiamas dėl būtino rei
kalo — apreiškimas dėl labo kitų/ kurie galėtų įsižeisti neturėdami tokios
informacijos.

KHstus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
riešam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris- 
bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
utėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia'’. Ją nemokamai gausite, jei

ŠV. RAŠTO TYRINtTOJAI

ŽOLIŲ VAIDMUO 
EVOLIUCIJOJE i

Gyvūnų vystimuisi žemėje 
yra turėję Įtakos staigūs ir 
smurtingi geologiniai įvykiai, 
bet palaipsniui vykęs kitimas 
augalų gyvenime turi svarbią, 
kad ir antraeilę, reikšmę gy- 
vulių gyvenimo rutuliojimuisi. 
Pavyzdžiui, pasirodymas tuš
čias tiebėse žolėse (botanikų 
vadinamos graminae’) įgalino 
ateiti žinduolių amžiui, nes ji 
teikė apsčiai maisto, kurio 
anksčiau nebuvo žolėdžiams.

Paplūdimio žolė yra jgeriau- 
sias šių laikų pavyzdys, kaip 
naujos rūšies augalas keičia 
esamąją ekologijos sistemą. 
Paplūdimio žolė saugo pakran 
čių kuopas nuo ardymo, .jas 
stabilizuoja, ir įgalina plynus 
smėlynus apsikloti gyvybe pul
suojančia'danga. . ■}

Anglijos geologinių mokslų 
instituto ’tyrinėjimai įskėlė 
aikštėn dar daugiau įrodymų, 
kaip augmenija (flora) daro 
įtaką gyvūnijos (faunos) evo
liucijai. Instituto narys "Brasie- 
ras susekė 'kad jūrų žolės, pa
sirodžiusios pirmiausia netoli 
Floridos prieš 12 15 milijonų 
mėtų, buvo priežastis, atsakin
ga už jūros dugno gyvūnų gy
venimo kitimus.’ Kai tik pasi-: 
rodė jūrų žolė, pradėjo tarpti' 
kai kurių rūšių vienlastelfai' 
gyvūnai (forominifera). Ki
tos rūšys išnyko. Brasieras ta-, 
ria, kad jie buvo prisitaikę 
prie nepastovių nuosėdų (se- 
dimentų). Jūrų žolė stabiliza
vo 'nuosėdas-ir gyvūnai išmirė.

— Ar tu meldėsi prieš valgį?. 
— klausė kunigas 5 metų Anta
nėlį. /

— Nereikia. Mano mama la
bai skaniai verda, — atsakė An
tanėlis.

— Mamyte, duok man riešutų.
— Pasiimk, vaikeli, pasiimk 

pilną saują.
— Geriau tu man duok. Tavo 

sauja didesnė.

sulaukusi 78'

VERA PASK 
Gimusi Lukošaitė 

Pagal pirmą vyrą Lopsa 
Gyv. Johns, ^Mich.

Mirė 1973 m. liepos mėn. 14 dieną, 3:15 vai. ryto, 
metų amžiaus Gimusi Lietuvoje. Viduklės parapijoj.

Amerikoje išgyveno 80 metų.
Paliko nuliūdę: vyras Povilas, podukra Lorain Unites, jos vyras 

Albert, posūniai: Albert Pask ir Phillip Butkus, jo žmona Frances, 
sesers vaikai — Pat Mandeville, Stella Yeager, Stanley Cibbs ir jų " 
|eimos, 6 anūkai ir 6 proenfikai.

Kūnas bus pašarvotas pirmadienį 5 vai. vak. Petkaus Marqaette 
koplyčioje, 2533 West 71st Street.

Trečiadic liepos 18 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koply
čios i Ghniin< Panelės §v. Marijos parapijos bažnyčią, o*po gedulin
gų pamaldų b is laidojama Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a Veros Pask^ghpįnės, draugai ir pažįstami huoširdžiar. 
kviečiSflfi ZaKfsfati Iwlotwvese ir suteikti' jai>p^kutipį bpet/rhavHaą j 
ir atsisveikinimą. s * ’ j

Ntilitkfe lieka: 
Vyris, podukra, posūniai fr VFH tffrTtMės.

Xaidotuviu Direktorius Donald Petkus. TeL 467-2345.

TĖVAS IR SONUS

2533 W. 71st
Telef.: GRovehill

HOME
Street

6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SENIAUSIA-IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODBKI51SKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

k __

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

NARIAI:
Chicagos

Laidotuvių 
fe

Direktorių
Associacijos

ANTANAS M PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-34U1

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th'Ave., Cicero, Hl. Phone: OLympic 2-1603

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST -69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHAVEST HIGHWAY, Palos Hills, Ul. 974-4410

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

GABSINKITES NAUJIENOSE
S — NAUJIENOJ, CHICAGO t, Iki----- MONDAY, JULY 16, 1973



Jauna Melissa Proctor Atlanta, Ga., mokyklos plaukiojimo baseine mokosi plaukti. Pirmoje pa 
mokoje ji išmoko, kad ramiai gulėdama vandenyje ji neskęsta. Maloni pamoka, kai miestą de

giną 95 laipsniai karščio.

■ HELP VVANleO — 7aMALE 
Darbininkių Raikia

: SECRETARY — GAL FRIDAY 
[Must be able to take shorthand, tran- 
I scribe from dictating macibne, type 
i well and be willing“ to learn other 
office duties. Excellent fringe bene
fits 100% company paid. Good wor
king conditions. Salary commensu
rate with experience and/ or potential.

H. KRAMER & CO.
1339 WEST 21 ST.

Mr. FAGAN
226-6611

SECRETARY - STENO
FULL TIME.

Requires good skill, shorthand, and 
typing. Excellent wages.

Contact Mr. HOLT
649-11001

j An Equal Opportunity Employer
-------------- —---------------------

TYPIST — STATISTICAL
PERMANENT POSITION

available with medium size loop CPA 
firm. Hospitalization, insurance and 

other fringe benefits.

641-091 I

HELP WANTED — MALI 
D.rbininky Reikia

MACHINE BUILDER
Growing company needs man with 
mechanical or electrical background 
to build special machines. Full time 
steady job. Salary commensurate 

with ability. 
All company benefits.

Apply in person or phone:
IMPERIAL STAMP & 

ENGRAVING CO.
1825 So. BUSSE RD. 

MT. PROSPECT 

439-7272

Maistas čia brangus, bet 
kitur dar brangesnis

Nors gyventojai skundžiasi 
brangstančiu maistu, bet vy
riausybės sluoksniai teigia, 
kad Amerikoje jis vis dėlto yra 
pigesnis, negu kitur.

JAV žemės ūkio departa
mento leidinys “Foreign Agri-< 
culture” nurodo, kad išlaidos 
maistui (15.7% iš gaunamo į 
rankas uždarbio) yra ne tik 
mažiausios pasaulyje... bet ir 
jo kainų kilimas yra lėčiau
sias”.

JAV darbo statistikos duo
menys sako, kad amerikie
čiai mažiau laiko teturi skirti 
maisto išlaidoms, negu toly
gius atlygiųimus ($4.71 per va 
landą) uždirbantieji darbi 
ninkai Japonijoje, Švedijoje;

Prancūzijoje, Vokietijoje ir D.i 
Britanijoje.

Agrikultūros sekretorius E. 
L. Butz iškelia faktą, kad per 
paskutiniuosius 20 metų uždar
biai vidutiniškai pašoko 2Į/2 
karto, o namuose, ne resto
ranuose, valgomasis maistas 
tepabrango mažiau kaip 40% 
per tą patį laiką.

STATISTIKOS BIURO 
DUOMENYS ŠIOKIE:
Amerikos darbininkas dir

ba tris minutes vienam svarui 
baltos duonos, o japonas su
gaišta aštuonias minutes, pranį 
cūzas — šešias minutes, vokie
tis — penkias minutes, anglas
— keturias minutes, o švedas
— šešias minutes tam pačiam 
kepaliukui nusipirkti.

[ Tas pats Amerikos darbi
ninkas sugaišta aštuonias minu
tes dirbdamas % galiono pieno 
pirkti. Japonas triūsia 37 mi
nutes; prancūzas 12 minučių, 
vokietis — devynias minutes, 
anglas — 15 minučių ir šve
das aštuonias minutes tam pa
čiam kiekiui pirkti.

> Jautienos kepsnio (nespe
cifikuotos rūšies) svarui nu
sipirkti amerikietis turi dirbti 
15 minučių, japonas beveik dvi 
valandas, prancūzas — 46 mi
nutes, vokietis — 36 minutes, 
anglas — 37 minutes ir švedas 
— 34 minutes.

Ta pati studija rodo, kad 
amerikiečiai moka pigiau už 23 
kitus maisto dalykus, negu ki
tuose kraštuose.

SECRETARY
to salesmen in Chicago office of a pro
minent Textile manufacturing com
pany. Good typing, dictaphone . or 
lite steno. Excellent company bene

fits. Previous experience.
RA 6-8171

SIUVIMO MAŠINOS 
OPERATORĖS 

Pageidaujamos su patyrimu. Geras 
atlyginimas. Unijos dirbtuvė. Socia
liniai priedai. Senai veikianti firma.

Skambinti Mrs, KLINGMAN 
WE 9-3764 

LIFESTYLE SLAKS LTD. 
527 So. WELLS ST. ’

TOOL ROOM MACHINIST
Experienced machinist needed to 
help our company design and to build 
tools and fixtures. If you qualify 
we can offer you an outstandnig be
nefit package. Guaranteed merit re
view, paid holidays and vacation. 10 
hour minimum overtime guaranteed 

per week.

WESCO PRODUCTS

1333 So. CICERO
Ask for Mr. BILINSKI 

656-6700

TOOL GRINDER
To head up tool crib, grind small 
tools, drill remers and form tools. 
Must be capable of setting up com
plete control of inventory of tools. 

Salary open.
FRINGE BENEFITS.

WESCO PRODUCTS
1333 So. CICERO

Ask for Mr. BILINSKI

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

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į .

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRAJ

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRrospect 8-2233
NORITE PIRKTI 

AR PARDUOTI NAMĄ? 
SUSISIEKITE SU 
CONNIE DAGYS 

FIRESIDE REALTY — 
Tel. 585-2064

Čia būsite užtikrintai sąžiningai 
aptarnauti.

LIUKSUS 1% AUKŠTO
20 metų senumo mūrinis namas. 5% 
kamb. su 3 miegamais, apačioje ir 3 
kamb. viršuj. Atskiros šilimos, cen
trinis vėsinimas, 2 mašinų mūro ga

ražas. 65-tos ir Homan apylinkė.
BUD’S REAL ESTATE 

Tel. 254-5554

BUTŲ NUA1IAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMU IR NEKILN0-, 
JAMO TURTO PIRKIMAS • PAR- 

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

MANDAGUS PRIMINIMAS

REAL ESTATE — OUT OF TOWN
Nuosavybės — kitur

FLORIDOJ — ST. PETERSBURG 
IR APYLINKĖJ 

Island Real Estate
4506 Gulf Blvd.

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

LAIMA JAKUSOVAS. brokeris

656-6700

MECHANIC
EXPERIENCED TOP MAN 

for foreign and American cars — 
with tools. Knowledge scope" ma

chine. Good pay.
Call 327-4730
NORTH SIDE

MOVING — Apdraustas pęrkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įraakiat Hgų mėtų patyrimas.

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

c---- ■ ■ - — ~ .. .....j

Moteris skambina smuklėn ir 
prašo:

— Būkit malonus, pasakyti 
mano vyrui, kad jūs man pasa
kėte, kad jis jau išėjo namo.

NEKLAUSK PRIEŽASTIES

■s.

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS i- MARIA NORE: 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas įvairiu prekių. - ., 
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

131

šeimininkė teiraujasi naujai 
priimtą tarnaitę:

- — O kodėl buvai atleista iš pa
skutiniosios darbovietės?

— O aš ar klausiau ponią, ko
dėl iš tamstos išėjo prieš mane 
buvusi tarnaitė?

=

"SIUNTINIAI™
COSMOS PARCąS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69fh St., Chicago, |||. 6M29. _ Tel. WA 5-2737
3333 So. Halated St, Chicago, III. 6O4OJ. — Tel. 254-3320

Įvairių prekių pasirinkimaB: motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, ’'doleriniai Ceitiflkatai.

, s . . . V. V ALA N T 1 N A S
- ._JJ—J, UUML1—JIUI" . .  M.
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NAUJIENŲ VAJAUS PROGA
Vajaus komisija dėkoja visiems rėmėjams už aukas ir kitokią para

mą, taip pat už atsiliepimus laiškais ir pareiškimais, kurie rado teigiamą at
garsį visų lietuvių protuose bei širdyse pačioje vajaus pradžioje.

Antrajame vajaus laikotarpyje norime ir prašome atkreipti dėmesį 
ne tik į reikiamą paramą aukomis, bet ir kiekvienam laikraščiui brangiau
sią dovaną — naują prenumeratorių_kad huolat didėjant jų skaičiui būtu 
ilgam užtikrinta egzistencija nekeliant kainos. Naujienos -savo tikslia in
formacija ir laikysena, remdamos visas lietuviu demokratines institucijas 
ir bendruosius bei visiems naudingus darbus, užsitarnavo visų lietuvių 
dėmesio ir 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.

Chlcago|e, priemivačJuose |r Kanadofa Nau|lano« metams — $22.00, 
pusei matu — $12.00, trims menamiems — $7.00, vienam mėnesiui — M.00. 
Kitose JAV vietose metams — $20.00, pusei metu — $11.00, vienam mėne
siui — $3.00. Užsieniuose — $23.00 metami.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

— Sen. Richard M. Daley (D.- 
23) pakvietė iš visų distrikto 
mokyklų po du geriausius mo
kinius atvykti ekskursijos au
tobusu Į Illinois sostinę Spring
field. Tarpe kitų geriausių mo
kinių ekskursijoje dalyvavo Ig
nas Rudis iš Šv. Kryžiaus mo
kyklos, Sharon Gerlikaitė ir 
Viktoras Kelmelis iš Brighton 
Parko Lietuvių par. mokyklos, 
Bernadeta Geštautaitė iš Šv. 
Jurgio, Paula Tiška iš St. Bi
zantine ir Joana Gęstant iš
Basil par. mokyklos. Sen R. M. 
Daley rūpestingai visus globojo, 
rodė istorines vietas, taip pat 
pristatė gub. pavaduotojui Neil 
Hartigan ir Vaisi, sekr. Michael 
Howlett.

zacija kelia lėšas savo būstinės 
remontui tikrai biznierišku bu- 
du: praeitą šeštadieni organiza
cijos nariai plovė ir valė maši
nas savo būstinės kieme už-j 
1.50 dol. Ji yra sen. Frank D. 
Savicko duktė.

— Ponia Mary Pieža išrinkta 
McKay mokyklos Tėvų ir mo
kytojų s-gos iždininke. Pasku
tinius du metus ji buvo pirmi
ninkė, todėl naują valdybą ji 
įvedė Į pareigas iškilmingoje 
sueigoje.

— Putinas V. Baltrušaitis iš 
Marquette Parko apylinkės sėk
mingai baigė .pradinį apmoky
mą Leckland.-Texas, aviacijos 
bazėje. Paskirtas į Aviacijos 
technikos mokyklą, Lowry, Co
lorado. Jis studijavo Illinois 
universitete.

— Adomas Didžbalis iš Mar
gaite Parko apylinkės aktyviai 
dalyvauja lietuviškame gyveni
me ir bendruose darbuose, pri
klausydamas įvairioms organi
zacijoms, nevengdamas dirbti ir 
aukoti. Lietuvišką spaudą jis 
remia ne tik savo raštais, bet ir 
lėšomis. Naujienų vajui pakar
totinai įteikė 5 dol. auką.

MAINTENANCE SUPERVISOR 
Experienced, capable individual to 
take complete charge of printing ink 
plant maintenance. Excellent salary 

and benefits;
BOWERS PRINTING INK CO 

2655 W. IRVING PK. 
CHICAGO, ILLINOIS

Mr. F. Venturini 539-2400

MACHINIST - MAINTENANCE 
Exper. man who works well on his 
own, to maintain equipment, tools 
and dies, in growing extrusion plant. 
Some electrical knowledge nec. Top 
wages. Free insurance and other 

benefits. .
MIDLAND PLASTICS INC.

2901 N. SHEFFIELD AVE. 248-2561

EXP. AUTO BODY COMBO, 
MAN WANTED.

A-l person can look to the future with 
us. Good working conditions. Dont 

delay we need vou now.
FRANK MAURO OLDSMOBILE 

1001 CHICAGO AVE.
EVANSTON. ILL.

Call 866-7605, ask for AL.

AUTO BODY MAN
Small North suburban. Must be A-l. 
Excellent w’orking condition. To in

sure your future. Stoo in or call 
BILL MADISON MOTORS 
666 VERNON GLENCOE 

835-0800

ENGINEER STATIONARY '
To maintain & open High pressure
Boiler & Equipment. Union Scale.

Benefits.
For information Call

MR DAVIES.
638-1355

Si.

DES PLAINES 
MT. PROSPECT 

Custom built ranch, 3 bedrooms, Wz 
ceramic baths. Formal dining room. 
Living room. 1st floor paneled fa

mily room. Full basement.
Heated garage. Large covered patio. 

Low 50’s. Tel. 298-6356.

MARQUETTE PARK
By Owner — 2 story brick — 4 
apartments, completely furni

shed. 2 car brick garage.
$30,000.

Tel. 778-1348A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR'JRANSlNYBtS

i Pardavimas ir Taisymas
2M6 WEST 6Wi STRMT

Til.: Republic 7-1941

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

Įrengiu ir taisau kambarius, vonias, 
virtuves. Atlieku cemento darbus: 

šaligatvius, laiptus ir t. t.
ZIGMAS

Tel.: 778-0838 ar 651-9625-

GEROVĖS IEŠKANT
GRAŽUS 6 KAMBARIŲ mūras. Arti 

71-mos ir Mozart. Modernus viduj. 
$21,900.

2-JŲ AUKŠTU puikus mūras, arti 
mūsų. Naujas šildvmas. Alum, lan
gai. Karpetai. Kabinetų virtuvė. 
Sausas beismantas. Garažas. $29,900. 
’ 8 KAMBARIU REZIDENCIJA apie 
16 m. Didelei šeimai. Liuksus namas. 
Evergreen Parko ribose. $36,600.

LIUKSUS 2 BUTŲ mūras — arti 
71-moš ir Mozart. Karpetai. Daug 
gtažių priedu. Garažas. įrengtas ’beis
mantas. Siūlymas. 644.900.

ARTI 52-TROS ir CALIFORNIA. 
Didelis, geras 5 kambarių medinis su 
garažu. $18900.

6 KAMBARIU OCTAGON. Trendas 
sausai beismantas. Apie 50' lotas. 
Garažas. Arti mūsų. $23,000.

ARTI MARGUČIO geras pajamų 
mūras. Alumin, langai. Naujas gazu 
šildymas. Garažas. $17,900.

4 BUTU MŪRAS Marouette Parko 
i riboje. Naujas gazu šildymas. Nau
jas garažas. Ekstra platus lotas. — 
$36,000.

6 BUTU 15 M. MŪRAS. Apie $12,000 
naiamų. Maži taksai. Į pietus nuo 
Talmari banko. $81,000. \ «

BARGENAS.-r2 aukštų .apartamen- 
tinis mūras. ,Rrie. parko. Apie $16,000 
pajamų. Naujai sutvarkytas beisman
tas. Vertas $68,000 if daugiau. Pa- 
matykit

PALIKIMO MŪRAS atneša $4.000 
nuomos. Naujas S'azu šildvmas. Mūro 
garažas. Tik reikia $18 000.

MODERNUS 15 M. MŪRAS, Cen- 
tralinis oro vėsinimas. įrengtas beis
mantas. 1% vonios. Garažas. — 
$24,000.

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

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

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED ST.

CHICAGO, IL 60608

JSunčiu __________ dol.
□ Prašau siųsti Naujienas per mane užsisakiusiam naujam skaitytojui.
□ Užsakau Naujienas savo __ _________________________ kaip dovaną

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

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

susipažintų.

PAVARDĖ IR VARDAS ---------------------------------------------------------------------

ADRESAS __________________________________________________________

— Alfredas S. Lankus iš Brid- 
geporto apylinkės baigė Indus
trinės inžinerijos mokslus Illi
nois Technologijos institute.

— Dr. P. Strimaitis išvyko 
atostogų liepos 15 d. Grįš rug
pjūčio 5 d. Atostogų melu jį 
pavaduos dr. V. Tauras.

— Harry Petraitis. 23 war do 
superintendentas, veiklus spor- 
t’o organizacijose, išrinktas 
Clearing apylinkės piliečių ly
gos valdybom

PAVARDt IR VARDAS 

— Amerikos I^egiono Illinois 
valstijos konvencija bus liepos 
19-21 d. Palmer House viešbu
tyje. Tradicinis paradas įvyks 
Michigan Avenue liepos 22 d.
1 vai. Ketveriy metukų Kandri Jehoda de

monstruoja, kad nauja tele vizijos an
tena yra nesunki ir sveria apie 6 sva
rus. Ją pagamino RC4 korporacija, 
šitokios antenos greit Sus pardavinė
jamos. Jos gražiau af-odo ant namo 
stogo už senąsias antenas tr geriau 

atlieka savo uždavinius.

AUTO BODY — FENDER MAN 
OR COMBINATION

Top auto body and fender man. or 
combination man. Experienced, top 
wages. Busy shop. Dont T,et this 

pass. You call STEVE 
283-6646.

Located Peterson & Cicero.

ENGINEER - DRAFTSMAN
3 to 4 years HVAC experience for 

growing Mt. Prospect firm.
Benefits include, paid vacation and 

insurance.
398-5300

SCREW MACHINE
AITOMATIC

BROWN & SHARPE
Set up and operate. Four machine 

line. Day shift/ only.
Benefits and profit sharing

S5.45 per Hour.
L. D. REDMER SCREW PRODUCTS 

515 THOMAS DRIVE 
BENSENVTLT E ILLINOIS 

Phone 5954)404

MOLD MAKER 
Experienced in Plastics 

48 hour week — Monday thru Friday.
TOP PAY. 

Hospitalization — Vacation 
Call Bill — 237-5040

JANSAM TOOL & DIE CO. 
4940 W. North Ave. Chicago

ADRESAS ___________________________________

Pankas 
—■■■■■■■■■■■a ■■■BWJfMNlW Į

— Sharon Savickaitė yra Jau
nųjų verslininkų (Junior Achie
vement) organizacijos jaunučių 
grupės pirmininkė. Ta organi-

"NAUJIENOS’ KIEKVIENO
LIETUVIO

DRAUGAS IR BIČIULIS
į ||AUhrfNot, cbHCAGo *. iu> — Monday, july 1073

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ars.

Chicago, III. 6063i Tol. YA 7-5980

T IR R A—"1
Br«ng<nybis, Laikrodžiai, Dovines 

visoms progomi.
3237 WEST 63rd ST, CHICAGO

Telef. 434-4661
.....................................

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 ¥ K U S 
Real Katate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-745# 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitokį blankai
V-. ...... _

A. G. AUTO AEBWtDBRS
Či» automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
351 MM W. 43rė StrMt, Chicago, III. 

TK. — 776-58M
Anicetai Garbačlauikat, mv,

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

7 M. MŪRINIS 3 butu ir 2 biznio 
patalnu. Kiekvienas vienetas atski
rai šildomas if šaldomas. Gražiai 
įrengtas skiepas. $9.420 pajamų i 
metus. Išlaidos — mokesčiai, vanduo 
ir andrauda. Investavimas duoda 
virš 10% pelnn.

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

BUILDERS 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 stogų rinas (gutters).. 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuoto!.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. OB60P. Tel.: VI 74447

R & R GENERAL 
CONTRACTORS

Interior & exterior repairs & remo
deling. Roofing, siding, gutters, ce
ment work. Painting & Decorating. 

Reas. Work guar. Free Est.
Call anytime.

871-3091

NAMŲ APŠILDYMO 
SPECIALISTAS
JOHN PUCETA

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

925-4661

CALIFORNIA SUPtoš SERVICE 
TaUaml auto motorai, stabdžiai, 

tuno-up. Ir t. t.
4124 So. CALIFORNIA AVI.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327




