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Skylab. Iš kairės Alan

VĖLIAUSIOS ŽINIOSs

Liepos 28 d. prasidės šiy trijy astronauty ilga .kelionė erdvės stotyje 
Bean, Owen Garrriotf ir Jack Lousma.

TAIPĖJUS. — Neseniai Tautinėje Kinijoje lankėsi JAV pre
kybos sekretorius Frederick Dent, kuris atidarė Taipėjaus mieste 
Amerikos prekybos centrą. Tas rodo, kad ekonominiai ryšiai tarp 
Amerikos ir Taivano vis auga. Jautrūs kiniečiai tačiau negalėjo 
nepastebėti, kad Dent prieš atvykdamas į Taivaną lankėsi su vals
tybės sekretoriumi Rogers Japonijoje ir Pietų Korėjoje. Iš čia 
Rogers grįžo namo, o į Taivaną atvyko tik vienas prekybos sek
retorius Dent.

“China News” vedamajame 
klausė, kodėl “Amerika turi po
litinių problemų, kurias svars
to su Japonija ir Korėja, tačiau 
neturi ko svarstyti su mumis?” 
Įsteigus prekybos centrą, Kini
jos diplomatai jau bijo, kad jis 
ateityje užims ambasados vietą, 
nes Amerika žengs dar toliau sa
vo santykių vystyme su komu
nistine vyriausybe Pekine.

Nežiūrint neaiškių diplomati
nių ryšių ir neaiškios ateities, 
daugelis Taivano valdžios žmo
nių yra patenkinti ekonominiais 
Taivano laimėjimais. Taivanąs 
tapo svarbiu Amerikos prekybos 
partneriu, šiais metais prekių 
pasikeitimas sieks apie 3 bil. 
dol. Taivanas yra 12-ta valsty
bė prekyboje su Amerika, kuri 
perka Taivane ne tik dėžutes 
vaisių ir daržovių, bet įsiveža 
tekstilės ir elektroninių gaminių.

Peru nutraukė 
ryšius su Paryžium 

s LIMA. — Karinė Peru -vy
riausybė nutraukė diplomatinius 
santykius su ‘Prancūzija/protes- 
tuodama prieš naują atominių 
bombų bandymų seriją. Prem
jeras gen. Edgardo Mercado Jar- 
rin pareiškė, kad santykiai tol 
nebus užmegzti, kol Prancūzija 
sprogdins atominius užtaisus Ra
miajame vandenyne.

Tuo tarpu Prancūzija painfor
mavo Amerikos vyriausybę, kad 
16 asmenų iš jachtos “Fri” buvo 
lėktuvu nugabenti į tolimą Ra
miojo vandenyno salą, nes jie 
atsisakė palikti bandymų apy
linkę. Jachta liko Mururoa salos 
įlankoje. Visi amerikiečiai esą 
gyvi ir sveiki. ' .

Prancūzija pirmadienį ofici
aliai paskelbė, kad bandymas 
įvyko ir jo rezultatai buvo paten
kinami.

Libijoje piratai

BENGHAZI. — Keturi japo
nų lėktuvo piratai iš Dubai šei- 
kystės prie Persijos įlankos at
skrido į Damaską, Siriją ir iš čia 
pasiekė Benghazi, Libijoje, čia 
jie leido visiems 137 įkaitams, 
iš lėktuvo išeiti, o po to lėktu
vas buvo susprogdintas. Libijos 
valdžia sako, kad piratai buvo 
suimti. Pažymėtina, kad nei 
Irakas, nei Libanas nedavė tam 
lėktuvui leidimo nusileisti jų 
aerodromuose. Sirijoje lėktuvą 
pasitiko keli Sirijos vyriausybės 
nariai ir japonų ambasados at
stovas.

Izraelyje buvo pasiruošta ke
leivinį lėktuvą sutikti, nes bu
vo galvojama, kad teroristai, 
pasivadinę “Okupuotų teritori
jų sūnumis”, bandys lėktuvą su
naikinti Izraelyje. Patys arabai 
abejoja, ar šie piratai turi ko
kių ryšių su palestiniečiais, nes 
tokio vardo organizacija iki šiol 
nebuvo žinoma.

Teroristai leido senyvai japo
nų porai išlipti iš lėktuvo Dubai 
aerodrome, nes vyras blogai 
jautėsi.

ST. LOUIS. — Ozark Air 
Lines keleivinis lėktuvas su 3 
įgulos nariai ir 42 keleiviais nu
krito netoli Lambert aerodromo, 
žuvo 38 asmenys, septyni liko 
gyvi. Nelaimės metu apylinkėje 
siautė audra ir spėjama, kad į 
lėktuvą galėjo trenkti žaibas. 
Pilotas ir jo padėjėjas liko gy
vi.

KAIRAS. — Libijos revoliu
cinės tarybos pirmininkas pulk. 
Quaddafi paskelbė, kad jis at
siima savo pasitraukimo pareiš
kimą.- Gyventojai džiausmingai 
sutiko jo pranešimą. Daugelis 
buvo pradėję bado streiką, suži
noję, kad Quaddafi pasitraukia. 
Jis pažadėjo tol būti valstybės 
galva, kol įvyks susijungimas 
feu Egiptu.

LONDONAS.—Princesės Anne 
sužieduotinis Mark Phillips, ar
mijos dragūnų pulko leitenantas, 
buvo pakeltas į kapitono laipsnį. ■ 
Dabar jis per metus gaus 6,731 
dol. algą.

TOKIJO.Japonijos prem
jeras Tanaka atvyksta į Wash- 
ingtoną liepos 31 d. Jis pareiškė 
korespondentams, kad jis nebijo 
slaptų rekordavimo aparatų Bal
tuose Rūmuose, kur jis žada ne
sivaržydamas kalbėti, ar ten būtų 
mikrofonų ar ne. Jis planuoja 
pakviesti prezidentą Nixona į 
Japoniją.

LONDONAS. — Britų vyriau
sybė planuęja statyti netoli Lon
dono trečią didelį aerodromą.

‘PORTE TOLLE. — Italijoje 
didelę sensaciją sukėlė krokodi
las, kuris pabėgo'iš cirko ir pa
sislėpė Po upėje. Medžiotojai su 
šunimis ieškojo to krokodilo, žmo J užkirsti puolimui kelią arba, jei 
nės bijojo eiti prie upės, nors jis > per vėlu, imtųsi bendrų žygių 
buvo dar mažas, 20 colių ilgumo, nubausti kaltąją pusę, šitoks su- 
Jis rastas prie upės kranto. Kro- ■ sitarimas buvo Amerikai nepri- 
kodilas galėjo išaugti iki 20 pė-j imtinas, kaip nukreiptas dau- 
dų ilgio.

* HARTFORD. ________
slaugių draugija pasiuntė atsi-J ingtono būtų tiesioginiai 
prašymo laišką Kenhedžių šei-(kreipta prieš kitas atomines 
mai, nes senojo Joseph Kenne- lybes. , 
džio slaugė Rita Dalia sulaužė 
slaugių etikos principus, para
šydama apie savo slaugomąjį ir 
jo šeimą knygą “The Kennedy 
Case”.

WASHINGTONAS. — Įtakingi valstybės departamento pa
reigūnai atidengė, kad derybose su sovietais prieš Brežnevo at
vykimą į Wasiųngtoną, sovietų diplomatai norėjo daug platesnio 
'susitarimo dėl atominių ginklų naudojimo. Susitarimas, kaip bu
vo pasirašytas Brežnevo ir Nixono, kalba apie atominio karo ven- 
gimą ir žąda dėti pastangas tokių karų.vengti? ‘Pradžioje,’ jau ntio 
1972 m.' pavasario, Kremliaus vadai siekė įrašyti į susitarimą 
daug platesnės apimties punktus. Vienas jų būtų žadėjęs bendrai 
veikti prieš kitą valstybę (sovietai, matyt, turėjo galvoje Kiniją), 
jeb ji provokuotų atominį karą. Amerika tokios sutarties vengė 
ir nesutiko pasirašyti.

’ John Newhouse savo knygoje 
“Cold Down” rašo apie Ame- 
rikos-Šovietų Sąjungos derybas 
apriboti strateginius ginklus. Ir 
tose derybose sovietai reikala
vę, kad būtų susitarta, sužino
jus apie provokacinius planus 
pulti, ar prasidėjus puolimui, 
kad Amerika ir Sovietų Sąjun
ga abi griebtųsi bendrų žygių 
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Vakaru. Europos. Su tuo Ameri
ka nesutiko.

SENATAS SUSIKIRTO SU PREZIDENTU
WASHINGTONAS. — Konstitucinė krizė, apie kurią buvo 

kalbama, laukiant kongreso susikirtimo su prezidentu, jau atėjo. 
Senato specialus Watergate skandalui aiškinti komitetas pasiuntė 
į Baltuosius Rūmus “Subpeną”, reikalaudamas slaptų prezidento’ 
pasikalbėjimų su- artimaisiais štabo nariais juostelių. Baltieji 
Rūmai atsisakė tas juosteles duoti. Specialus prokuroras Archi
bald Cox irgi pasiuntė subpeną, įsakydamas prezidentui duoti jam 
pasikalbėjimų juosteles, tačiau Baltieji Rūmai ir jam juostelių 
neduoda. "

Sudegė Haiti 
prezidento rūmai 
PORT AU PRINCE; — Haiti 

prezidentas, 22 metų Jean Claude 
Duvalier, vadinamas “Baby Doc”, 
nes jis paveldėjo tą vietą iš dik
tatoriaus savo tėvo, vadinamo 
”Papa Doc”, naktį turėjo bėgti 
su motina iš prezidento rūmų, 
kuriuose kilo gaisras. Amerikos 
ambasada sužinojusi, kad gaisras 
prezidentūroje kilęs iš elektros 
laidų, tačiau kiti šaltiniai tvir
tina, kad galėjo būti ir padegi
mas.

Prezidentas remiasi valstybės 
galių atskyrimu. Kongreses, 
Prezidentūra ir Teismai yra trys 
pagrindinės valdžios šakos, ku
rios viena kitai negali įsakinė
ti. Jei šis “vykdomosios valdžios 
privilegijų” argumentas ir tin
ka senato komitetui, tai jis ne
tinka .specialaus prokuroro Cox 
atveju, nes prokuroras yra tei
singumo departamento narys. 
Jis reikalauja juostelių kaip kal
tinamosios*“ medžiagos būsimai 
grand jury. Savo rašte Baltie
siems rūmams Cox pareiškia nuo
monę, kad- po ilgų svarstymų 
jis priėjo išvados, kad visi privi
legijų paskelbimai, siekiant nu-

Įgiausia prieš Kiniją. Tokia su- 
Amerikos tartis tarp Maskvos ir Wash- 

i nu- 
ga-

Amerika keliais atvejais 
rėjo kreiptis į Britaniją, Pran
cūziją.ir-V. Vokietiją, nuramin
dama tas valstybes, kad susita
rimas vengti atominio karo ne
reiškia Amerikos atsisakymo 
vartoti atominius ginklus, jei 
rusai pultų Europą. Kitos Nato 
valstybės buvo painformuotos 
apie susitarimą 6 valandos prieš 
jį pasirašant Washingtone. Brež
nevui buvo pakartotinai išaiš
kinta Amerikos šios sutarties 

Švedijos Upsalos |l interpretacija ir buvo pareikšta, 
kad Amerika pasilieka sau teisę 
pataisyti viešu pareiškimu bet 
kurią neteisingą, per daug iš
plėstą Maskvos interpretaciją. 
Kai kurie Maskvos komentarai 
apie susitarimą nukrypo toliau 
negu Amerikos tos sutarties su
pratimas. Maskvoje buvo aiš
kinama, kad Amerika ir Sovie
tų Sąjunga pasižadėjo nevarto
ti viena prieš kitą atominių gin
klų, jei viena kuri tų valstybių 
būtų kare su trečia valstybe, ši
toks interpretavimas panaikintų

tu-

Sovietai išbandė 
- stiprią bombą

STOKHOLMAS. — Prancūzi
jai pradėjus bandyti savo bran
duolinius ginklus Ramiajame 
vandenyne, ;
Seismologinis Institutas paskel
bė, kad sekmadienį labai stiprus 
sprogimas įvyko Sovietų Sąjun
goje, Sibiro Semipalatinsko ra
jone. Instituto aparatai užregis
travo Richterio skalėje 7.1 laip
snio sprogimą, kas rodo, kad so
vietų bomba buvo apie 1 mili
jono tonų dinamito stiprumo. 
Praeityje, per 10 metų įvyko 
tik penki sprogimai, kurie buvo 
panašaus stiprumo.

Washingtone Atominės Ener
gijos komisija patvirtino šve
dų žinią apie sovietų sprogimą. Amerikos atominį skydą virš

Svarbus leidinys
“Lietuvos Katalikų Bažny

čios Kronikos” svarbą pabrė
žė britų rašytojas ir London 
School of Economics and Po
litical Science profesorius Pe
ter Reddaway savo pasikalbė
jime su Radio Liberty kores
pondentu, balandžio 26 d. Pa
sak jo, “Kronika” esanti “la
bai svarbus ir gerbtinas leidi
nys” šalia ukrainiečių “Vjes- 
nik” (šauklys), sijonistų “Iš- 
kod” (Exodus) ir kitų nuolati
nių pogrindžio laikraščių. E.

Paskyrė vyskupus 
Rytų Vokietijai

ROMA. — Popiežius Paulius 
pirmadienį paskyrė tris admi
nistratorius Rytų Vokietijos ka
talikų vyskupijoms. Tai pirmas 
susitarimas tarp Vatikano ir ko
munistinio R. Vokietijos režimo. 
•Pirmieji kontaktai buvo pada
ryti sausio 24 d.

Rytų Vokietijoje yra 730,000 
katalikų, kurie dabar turės laiki
nus vyskupus. IŠ Rytų Europos 
valstybių tik viena Jugoslavi
ja palaiko su Vatikanu pilnus 
diplomatinius santykius.

MASKVA. — Sovietų Sąjun
goje mirė poetas Michail Isa
kovsky, 73 m. Jis visada ištiki
mai vykdė partijos reikalavimus 
poetams ir sukūrė daug dainų, jų 
tarpe pagarsėjusią “Katiušą”. 
Isakovsky gavo du Stalino pri
zus: 1043 ir 1949 m.

• Vakar prezidentas Nixo- 
nas priėmė Irano šachą. Savo žo
dyje prezidentas pabrėžė, jog 
šachas yra pirmas svečias Bal
tuose Rūmuose po čia viešėju
sio Brežnevo. Iranas užima la
bai svarbią pasaulio strateginę 
vietą, pasakė prezidentas.

® Senato Watergate komite
tas vakar klausinėjo buvusį pre
zidento patarėją vidaus reika
lams John Ehlichmana.

® Graikijoje vyriausybė pa
leido iš kalėjimų 17 laivyno ka
rininkų, kurie buvo suimti po 
vieno karo laivo pabėgimo į Ita
liją.

® Prancūzijos užsienio reika
lų ministeris Jogert pareiškė, 
kad, nežiūrint protestų, Prancū
zija toliau bandys savo branduo
linius ginklus, nes jos uždavinys 
sustiprinti savo valstybės sau
gumą,
• Chrysler automobilių ben

drovė paprašė kainų tarybos lei
dimo pakelti 1974 metų automo
bilių kainas.
• Italijos policija ieško din

gusio Amerikos korespondento 
Jack Begon. Buvo žinoma kad 
jis rinko medžiagą, straipsniui 
apie Mafijos veiklą.
• Amerikiečių narai laukia 

Ispanijos valdžios leidimo ieš
koti netoli Ispanijos krantų din
gusio Atlantis kontinento liku
čių. Narai bandys nufotografuo
ti pastebėtas jūros dugne gat
vės ir pastatų kolonas.

DAR ES SALLAM. — Tan
zanija ir Burundi susitarė iš
spręsti pasienio ginčą taikiu ke
liu ir atnaujino normalius diplo
matinius santykius. Burundi pa
žadėjo užmokėti kompensaciją 
10-ties Tanzanijos piliečių gimi
nėms, nes tie Tanzanijos žmo
nės žuvo nuo Burundi kareivių 
puolimų.

DAVAO. — Filipinuose pri
sistatė valdžiai 50 metų amžiaus 
japonas Ryoji Miki, kuris karo 
metu pabėgo iš savo dalinio ir 
pasislėpė saloje. Jis vedė fili- 
pinietę ir turi 14 vaikų. Japo
nas prašė Filipinų pilietybės ir 
pareiškė nenorįs grįžti į Japoni
ją- • ’’

Prezidentas Duvalier kas pusę 
valandos per radiją transliuoja, 
kad jis gyvena ir sveikas bei lai
ko valstybės vairą stipriai sa
vo rankose.

Prezidento rūmų rūsyje buvo 
sukrauta amunicija, kuri lieps
nose ėmė sproginėti. Prezidento 
-rūmų vidus išdegė, tačiau sienos 
tebestovi. Prietaringi Haiti 
gyventojai šį gaisrą laiko blor 
gu ženklu valdančiai šeimai. 
Pats prezidentas'išrinktas val
dyti iki gyvos galvos. Jis po tė
vo mirties šiek tiek sušvelnino 
labai griežtą režimą, paremtą 
slaptos policijos teroru.

Pakvietė Whitlam 
į Washingtona

WASHINGTONAS. — Aus
tralijos premjeras Gough Whit
lam susitiks pirmadienį su pre
zidentu Nixonu ir jo patarėju 
Kissingeriu. Australijos prem
jeras pagaliau gavo Baltųjų Rū
mų pakvietimą sustoti Washing
tone, pakeliui į britų komonvel- 
to suvažiavimą Ottawoje.

Ilgą laiką nebuvo aišku, ar 
prezidentas pakvies Whitlamą, 
kuris praeityje pasirodė Ameri
kos politikos kritikas, nelabai 
draugiškas Amerikos Azijos po
litikai. Ypatingai prezidentą su- 

. erzinęs premjero laiškas protes
tuojantis Kambodijos bombar
davimą. Australija, vadovauja
ma Whitlam, kuris eina ir užsie
nio reikalų ministerio pareigas, 
pasuko daugiau nepriklausomu 
keliu.

WASHINGTONAS. — Ame
rikos vyriausybė pranešė Afga
nistanui, kad toliau bus palai
komi artimi ir draugiški ryšiai, 
nežiūrint vyriausybės pasikeiti
mo. Tuo Amerika pripažino nau
ją Afganistano valdžią, nuver- 
tusią karalių Zahirą. Kabulo ae
rodromas vėl buvo atidarytas.

HONG KONGAS. — Pats Mao 
Tse Tungas nusiuntė 150 dol. do
vaną jaunam vyrui, kuris bu
vo išsiųstas į provinciją dirb
ti žemės ūkyje. Jo tėvas spau
doje pasiskundė, kad jauni mies
tų gyventojai negali kaimuose 
išgyventi, nes jie nemoka ūkio 
darbų ir kolchozuose gauna dirb
ti mažiau valandų už vietinius 
valstiečius. Spėjama, kad val
džia šitokią praktiką — siųsti 
jaunuolius į kaimus — refor
muos. ’ •. .

slėpti nuo grand jury įrodymus, 
neturi jokio legalaus pagrindo.

Cox yra žinomas teisininkas, 
Harvardo teisių fakulteto profe
sorius. Panašių specialistų tei
sininkų yra ir Baltųjų Rūmų 
štabe, jų vienas Charles Alan 
Wright, irgi teisių profesorius, 
tvirtina, kad prezidentas turi 
privilegiją neduoti Baltųjų Rū
mų dokumentų nei kongresui nei 
teismams."

Galimas daiktas, kad preziden
tui ignoruojant senato komiteto 
reikalavimą, visas reikalas atsi
dus teismuose, kurie gali atsisa
kyti kištis į šį reikalą. Tuo at
veju klausimas bus “teisiamas” 
viešosios oponijos” teisme. Se
natorius Erwinas, komiteto Wa
tergate klausimams aiškinti pir
mininkas, jau pradėjo kaltinti 
prezidentą, kad jam nerūpi mo
ralinė vadovybė. Erwinas pava
dino Watergate aferą didžiausia 
Amerikos tragedija, net didesne 
už Civilinį karą. Senatoriai ga
li apkaltinti prezidentą “kongre
so paniekinimu”.

Jei prezidento susikirtimas su 
senatu yra svarbus reikalas, tai 
dar svarbesnis yra jo nekoope- 
ravimas su specialiu prokuroru. 
Jei prokuroras pasitrauktų iš pa
reigų, ką jis jau grasino, kongre
sas, valdomas demokratų, gali 
pasiūlyti prezideųtą “impeach”, 
apkaltinti ir pašalinti iš pareigų.

Senatoriai nori gauti 8 pasi
kalbę j imti juosteles, kuriose už- 
rekorduoti prezidento susitiki
mai su Erlichmanu ir Haldema- 
nų, Mitcheliu ir Deanu tuoj po 
įsilaužimo į demokratų partijos 
centro ištaigą. Jei prezidentas 
tikrai nieko apie Watergate su 
jais nekalbėjo, jis lengvai ga
lėtų įrodyti faktus, duodamas 
komitetui reikalaujamas juoste
les.

Čikagos universiteto teisių 
prof. Philip Kurland pareiškė, 
kad kongreso ginče su preziden
tu, teismai gali atsisakyti da
ryti sprendimą. Bet kuris iš
mintingas teisėjas galįs pasaky
ti : Ne, ačiū, aš iš šito ginčo pa
sišalinsiu”. Teismas galėtų at
mesti prokuroro !Cox .subpeną 
pasiremdamas tuo, kad Cox ir 
prezidentas abu yra vykdomosios 
valdžios nariai. R. Nixonas yra 
Cox’o viršininkas, paaiškino Kur
land.

• Škotijoje žuvo 9 žmonės 
Esphuinde viešbučio gaisre, va
kariniame Oban mieste.



Pavergtųjų Tautų demonstracijos
(Įspūdžių pluoštas)

Š. m. lięįius 21 d. Čikagos vi-Jas i’usiškas kalėjimas, 
diumiestyje įvyko Pavergtųjų Iromis grotomis. Už gi 
Tautų demonstracijos. State tiniais rūbais 
gal v je keliolikoje blokų ple-Į lietuviukai ir lietuvaites,

komunistų pavergtų saugo vienas su šautuvu. 
Įsu 
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tuntą vėliavos.

Lvgiai 12 vai. nuo
Drive gatvės prasidėjo denion- 

-strantų eitynė. Priekyje ėjo 
dedantį deglą nešdamas stam
baus kūno sudėjimo mažo ūgio 
juodukas. Jis Vokietijoje su
mušė rusus bokso rungtynėse. 
Po to didelis policijos orkes
tras. kariuomenės — jūrinin
ku dalinys.
atstovai. Apie 20 Amerikos 
kariuomenės veteranų nedide
lių dalinių su vėliavomis. Taip 
pat veteranų rėmėjų moterų 
keli vienetai. George W. Ūmi
nę, Cook apskrities tarybos 
pirmininko, du puošnus veži
mai. Toliau jau žygiavo. Pa
vergtųjų Tautų grupės.

Serbai: praėjo vos keliolika 
asmenų, tautiniais rūbais pasi
puošusių. Toliau buvo neša
mas trijų vyrų labai didelis kry- 
ž:us su grandine ir plakatai su 
šūkiais laisvės pavergtoms tau
toms ir religijai.

Estai: Praėjo apie šimtas as
menų ir pravažiavo pora ma
šinų.

Kroatai: Gana didelė žmo
nių grupė, daugiausia tauti
niais rūbais apsirengusių. Di
delis vaikų orkestras! \ ėl ant 
didelio vežimo susėdę grupė 
vaikų, važiavo dainuodami ir 
gitaromis skambindami. ITan- 
sparentuose užrašai: komu
nistai tai nužudė 467 kroatų ku
nigų ir 600.000 kroatų.

Didelis skautų dalinys, dau
giausia juodukai.

Lenkai: lenkų šiaip žmonių 
nedidelis skaičius, praėjo, bet 
labai didelis vaikų orkestras.

Transparentuose šūkiai: rei
kalaujame laisvų rinkimų Len- 
kijoje. Rusai Katyne išžudė 
15.000 lenkų karininkų ii’ inte
ligentų. Dar pravažiavo puoš
nus vežimas su Mikalojaus Ko^ 
perniko paveikslų. Scaltęr vy
čiai. Ugniagesių vežimas.

Gudai: Tik keturi vyrai ne
šė vėliavas. Be to, pravažiavo 
didelis vežimas su dideliu že
mėlapiu, parodančiu tarp ku
rių valstybių Gudija yra.

Ukrainiečiai; Praėjo neina-1 
žas skaičius Amerikos yetera-j 
nu uniformuotas dalinys, P°~i 
ra šimtų skautų ir didelis ma* j universiteto 
žu vaikų orkestras. Puošnus 
vežimas su piešiniu, vaizduo-|nančiaine 21-me amžiuje žino- 
jančiu jauną vyrą, smaugiant 
rusiškąjį smauglį. Be to, daug 
įvairiu kitokių šūkių ir vėlia
vų buvo nešama.

Kiniečiai: Tik keletas vyrų 
ir moterų su vėliavomis. Bet 
labai didelis vaikų orkestras.

Latviai: senesnio amžiaus 
žmonių nedidelė grupė. Užtat 
jaunimo 
praėjo, 
vežimas 
suptų grandinėmis.

Ir tikrai labai vyku 
taikliai atvaizduota dabartinė 
Lietuvos padėtis.

Toliau didelis, beveik vien 
juodukų, orkestras. Ir vėl lie
tuviai nešė didelę gulsčią Lie
tuvos vėliavą. Ėjo raniovėnai, 
trys savanoriai kūrėjai su sa
vo vėliava, daugiau jų negalė- 

Pavergtųjų Tautų jo būti. Labai gražiai pasirodė
jaunų šokėjų grupė “žilvy
tis”, nešdama didelį plakatą, 
ir keliolika jaunuolių, tauti
niais rūbais apsirengusių. Pra
važiavo Valerijono Šimkaus 
didelis vežimas su pieštu dide
liu plakatu, vaizduojančiu de
gantį liepsnose Romą Kalantą 
ir reikalaujantį Lietuvai lais
vės.
didelis skaičius lietuvių, 
jog nesuklysiu teigdamas, 
buvo apie porą tūkstančių 
rų įr moterų.

Dalis moterų vilkėjo tauti
niais drabužiais. Tai buvo 
šiais metais viena iš didžiau
sių grupių. . . Gaila, kad eise
noje žygiavo daugiausia seno 
ir seniausio amžiaus moterys 
ir vyrai. O kur gi mūsų jauni
mas? Mačiau, kad televizijų 
kameros daugiausia buvo nu
kreiptos į lietuvių grupę. Be 
to, lietuviai nešė nemažą skai
čių įvairių transparentų ir tau
tinių vėliavų.

Čekai: daugiausia ėjo spor
tininkai. Keliolika tautiniais 
rūbais apsirengusių moterų. 
Pravažiavo puošni karieta, pen
kių arklių traukiama. Joje sė
dėjo čekų moterys ir vyrai, 
gražiai tautiniais rūbais pasi
puošę.

Albanija: keletas asmenų su 
vėliava ir transparentų, reika
laujančiu Albanijai laisvų rin
kimų. Pora mašinų pravažia
vo Young Americans for Frie- 
dom. Keletas puošnių vežimų: 
miškų saugonės, meras Daley, 
sanitaripio departamento, rau
donojo kryžiaus ir kitokių.

Stasys Juškėnas

Dar toliau žygiavo tikrai 
Tikiu 

kad

sto-

i ii i

Pasitaiko liberalų ir krikščio
nių grupių jaunimo, pakrypusio 
j kairę. Bet iki šiol tų partijų 
vadovybėms pasisekdavo dar iš
laikyti j j savo programų ribose.

Praeita šeštadie

Vyriausybė su keliomis opozicijomis
Rašo JUOZAS KAIRYS, Muenchenas (Vokietija)

Tokia yra V. Vokietijos vy
riausybė, susidedanti iš social
demokratų ir liberalų. Ji valdo 
kraštą nuo 1969 m. rudens. Ši
tai koalicijai pagrindinė opozi
cija buvo ir dar tebėra krikš
čionių grupės (CDU ir CSU). 
Bet pavojingesnę opoziciją jai 
sudaro savo partijų nariai, o ypač 
jaunimas ir ypač socialdemokra
tu.

į ir aktyvių talkininkų, ypač rin
kimų metui. Bet vis dėl to ten
ka nugirsti balsų, kad jie ga- 

įvykusių rinkųrtų, per kuriuos i PaAjai pakenkti, gal net ir vi- 
■ - • ‘ --- - sai ją suardyti.

t Jei nebus nuo jų apsivalyta, 
tai rimtesni nariai gali nusisuk- 
.ti visai nuo partijos ir per se
kančius rinkimus atiduoti savo 
balsus jei ne už CDU ar už CSU 
atstovus, tai už liberalus. Be to, 
socialdemokratams vis daugiau

X-

gana didelis skaičius 
Pravažiavo ir didelis 

.žiu ap- 
Šūkiuose 

reikalaujama Latvijai laisvės. 
Laisvės ir okupuotoje Lalvijo-j 
je religijai.

Licuviai:

tf

15 bilijonų gyventojų 
žemėje 21-me amžiuje

Dr. Roger Revelle iš Hovardo 
pranešime San 

Francisco tvirtina, kad atei-

nių žemėje bus 15 bilijonų, bet 
dauguma būsią senesni kaip 
65 metų amžiaus, nes iki tol 
būsiąs išsilyginęs prieauglio 
didėjimas ir šeimos mažiau vai
kų begimdysiančios. Jungtinė
se Amerikos Valstybėse gyven
tojų ateinantį šimtmetį būsią 
300 milijonų, tai yra vienu šim
tu milijonų daugiau kaip šiuo 
metu.

Dėl per didelio pasukimo už
sienio politikos į Maskvos pusę 
bei į kitus komunistinius kraš
tus ir dėl kai kurių, veiksmų vi
daus reikaluose, nuosaikesni so
cialdemokratai ir liberalai, nesu
tikdami su tokiais vyriausybės 
žygiais ir nepajėgdami kitaip 
sustabdyti jos užsimojimus ar 
pakreipti savaip, išstojo iš par
tijų ir atsisakė nuo turėtų aukš
tų postovių valstybėje. Kai kurie 
iš jų perėjo net į opozicines gru
pes"— CDU ir CSU. Dėl to koa
licija buvo netekusi turėtos bei 
reikiamos daugumos parlamen
te, ir grėsė pavojus būti nuvers
tai. Tuo pasinaudodamos krikš
čioniškų grupės 1972 m. balan
džio mėnesio pabaigoje buvo įne
šusios nepasitikėjimo klausimą 
kancleriui Brandtui ir Į jo vie
tą siūlė savo, CDU ir opozicijos 
frakcijos pirmininką Barzelj.

drausmingai ir 
kariškai praėjo uniformuotų 
šaulių ir jūros šaulių, moterų 
ir vyrų daliniai. Pravažiavo! 
vežimas, kuriame atvaiz<luo-|

Bet nuversti Brand tą joms ne
pasisekė — nesurinko reikiamo 
skaičiaus balsu. Pasirodo, kad 
opozicijos parlamentarai parėmė 
savo balsais Brandtą. Kaip da
bar pradeda vis daugiau aiškė
ti, už tai jie yra gavę iš socialde
mokratų po 50.000 markių. Ki
taip sakant, jie buvo papirkti, 
šiaip išstojėliai nėra aktyvūs ir 
dėl jų išstojimų dabar koalicija 
nesuka sau galvos. Ypač jie nė
ra pavojingi po 1972 m. rudenį
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Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

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

derį tpkiu adresu:
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1739 So. Halsted St, Chicago, III. 60608
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abi partijos surinko sau didoką 
daugumą ir galėtų niekieno ne 
trukdomi valdyti. Bet šitaip nė
ra.

Koalicijai, o ypač socialdemo^- 
kratams, kelia nerimą pastarųjų 
jaunimas, Jušos vadinamas^ Tai 
organizacija, kuri sudaro apie 
trečdali socialdemokratų parti
jos, vis daugiau atsisuka nuo sa
vo partijos vadinamosios Godes- 
bergo programos ir vis daugiau 
krypsta į marksizmą - leniniz
mą bei už bendradarbiavimą. su 
komunistais. Veikdami bendrai 
su komunistais, jie tikisi suda
ryti tautos frontą, kuris kiek ga
lima greičiau pakeis- dabartinę 
visuomenę Į mąrksistinę - leni- 
nistinę. Dėl tokio kairumo čia 
jie vadinami ir kairiaisiais radi
kalais. žinoma, Jusos tarpe yra 
ir nuosaikių bei nuosaikesnių, 
kurie galvoja irgi ta pati pasiek
ti, bet ne iš kartę, .ir be jokių 
kompromisų, kaip. yra užsimo
jus padaryti kairieji radikalai su 
komunistais, tik palaipsniui, per 
teisėtomis priemonėmis vykdo
mas reformas. Ęe to, šitie be
ne ^sudaro daugumą.

Nors kairieji radikalai su ko
munistais savo aktyvumu, savo 
nesiskaitymu su ' priemonėmis, 
su partija bei jos vadovybe ir 
kita visuomene su pastarosios 
vadais ir autoritetais, tiesiog už- 
šachuoja kitus taip, kad ir norė
dami jie nepajėgia net reikia
mai prieš juos pajudėti. Be to, 
kairieji radikalai.su komunistais 
yra jau įsibrovę j visų* rūšių 
mokyklas, gimnazijas, universi
tetus, darbovietes ff-visur kitur, 
kur tik jie gali vienaip ai' kitaip 
įlysti bei įeiti arTprieiti ir vis 
briaunasi. Jie ręngia mitingus, 
demonstracijas ir. kelia kitokius 
erzelius. Todėl kairiųjų radika
liu problema darosi vis aktuales
nė jau ir visai V. Vokietijai.

Kartais krikščioniškų grupių 
atstovai primena pavojų valsty
bei iš kairiųjų radikalų pusės ir 
reikalauja socialdemokratus at
siriboti nuo parlamentarizmo bei 
demokratijos duobkasių, bet iki 
dabar šios partijos vadovybė nė
ra nieko konkretesnio padariu
si. Be to. jei kur jauniesiems 
socialistams ir yra uždrausta 
bendradarbiauti su komunistais, 
bet į tokį uždraudimą jie ne
kreipia kažkiek . domesio- arba 
pareina pas komunistus. O griež
tesnių priemonių jki šiol iš viso 
nebuvo griebtasi.. Partijos vado
vybė bene bijo nustoti sau balsų

■jaukšta civilizacija,- kuri kaip 
r. buvo 

išsiplatinusi- per visą Atlantą 
kol pagaliau dingo jūrų gel
mėse prįeš tūkstančius metų.

Ekspedicijos pranešime sa
koma, kad narūnai Kadizo 
įlankoje pietiniame Ispanijos 
pakraštyje, rado buvusiu vieš
kelių liekanas ir didętįes kolo
nas, kai kurias su koncentri
niais spiralės motyvais lygiai 

• Joje vietoje, kurią yra aprašęs 
graikų filosofas Flato.

“Tai yra tikriausiai- .visų di
džiausias atradimas pasaulio 
istorijoje”, sakoma praneši
me, ‘‘ir dabar prasidės nauja 
era tyrinėjimams antopologi- 
jos, archeologijos ir povande
ninių mokslų srityse”-'

riųjų radikalų įtaką, kai kurie,legendos sako, kadaise 
liberalai pradeda jau abejoti, ar 
sekantį kartą socialdemokratų 
partija bus jiems tinkamas part-
leris koalicijai. Gi pagal šios 
lienos gyventojų nuotaikas, nei 

cialdemokratai, nei krikščio- 
ų grupės nesurinktų tiek bal- 
, kad galėtų vieni valdyti. To- 
1 liberalų reiškiama abejonė 
1 būsimos koalicijos su social

demokratais pastariesiems kelia 
didelį rūpestį.

Dėl vokiečių darbinoinkų pa
sakytina, kad ir jie nereiškia 
dar kažkiek entuziazmo kairie- 

-s radikalams bei komunis-

Atrado Atlantidą?
UPI liepos 17 dieną pranešė 

iš Kadizo, Ispanijoje, kad 70 
narių anierikieėąy mokslinė 
ekspedicija pareiškė, atradusi 
dingusį Atlantidos ^Atlantis) 

jkontinentą.
Pranešime sakoma, kad na

rūnai rado apsčiai duomenų, 
kuriuos skuba sutvarkyti įro- 

Įdymui, jog tikrai ęgzistavo

Dar metus leido teršti
Illinoj aus Taršos kontrolės 

Taryba pratęsė dar Vieniems 
metams tęrminą, iki kurio šios 
valstijos* asinizacijos (srutų va
lymo) įmonės, turėjo įsirengti 
naujus prietaisus reikalingus 
švaresniam valymui, kad ati
tiktų griežtesnius standartus. 
Terminas buvo šių 1973 metų 
gruodžio 31 diena, dabar nu
keltas į.'1974 metų gruodžio 31 
dieną.

lau K. oris uuKas au>į»aus<lHJLa u gulim* gauU Knygų rinKOJt

CH1CAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
AleKsv Ambrose Knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jiĮ ' atliktus darbus. 664 psL Kain,* 
$8.00. Išleido Amerikos' Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti lancrasčiai/kOriųviso‘buvo*121, 41 teatro draugia, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių" žmonių bibgrafi-' 
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
Kitų organizacijų attikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai irki. j ~ s r

JN orimieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Mdnsr 
Ordery ‘ įgf v;?- g T . —

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu Ir pasiųsti

<739 So. HALSTED ST

OROOid iin?£9

Some people learn the hard way. Pay
checks disappear fast. * '

Day-to-day living expenses eat up 
a lot. And maybe part goes in the 
savings account for this year’s vaca
tion or another immediate goal.

A good chunk of that money seems 
to disappear by itself. » * *

So it’s no wonder that when it 
comes to long-term goals, or when an 
emergency comes up, there simply 
aren’t funds to meet the need.

Unless there was a nest egg build
ing up all that time.
~ A good way to build that nest egg 

is with U.S. Savings Bonds. The easy 
way to buy them is to sign up for the 
PayroH Savings Plan where you wdrk. 
An amount you specify will be set 
aside from your paycheck and used 
to buy Bonds.

And while you’re going through 
grocery bills, car repairs, vacation, 
weekends, kids’ toys and nights out 
on the town, you’ll know you’re sav- 
~---------- y too. ' •’

good to kno w.

Now E Bonds to
mMuritv <f 5 ten 10 month* (4% the fa* 
year). Bond* are rephepd tf loč toUn,, or 
deetroywi. When needed they be ewbwf 

yrnir berJc Intree«t ia not to Mate

Take stock in America.
Join the Payroll Savings Plan. ' ”

1739 So. Halsted Street Chicago, III, 60608
■--------■■ ----- ------------------- —--------------- -  ,, «| I------  ' ' ■» ■ iW
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JONAS A. AAREUS, Ph. D.

— Sokrato mokinys irgerbė- 
> jas Cherofonas klausė Apolono 

orakulą Delfuose, ar kas nors 
yra išmintingesnis už Sokratą? 
Orakulas atsakė, kad nėra.

— Kaip tai gali būti — klau
sė Sokratas. — Argi dievas 
(Apolonas) nori tuo išreikšti, 
kad ir jis nieko nežino?

Sokratas norėjo rasti išmin- 
tingęsnius už save, kad galėtų 
iš pasikalbėjimų su jais tai nu
statyti ir išbandyti sąmoningu^ 
mą bei išmintį:

— Aš nuėjau pas vyrą su iš
mintingumo reputacija, many
damas, kad tik ten aš galėsiu 
įrodyti orakulo klaidingumą ir 
jam pasakyti; “šis vyras yra iš
mintingesnis už mane, bet tu sa
kei, kad aš esu išmintingiau
sias”. Man jį tiriant (susilaikau 
pasakyti jo vardą, bet tai buvo 
politikierius) ir kalbant su juo, 
paaiškėjo, jog jis daugelio žmo
nių buvo tik laikomas išmintin
gu ir, svarbiausia, pats save to
kiu laikė, bet tokiu nebuvo. Re
zultate, aš. pasidariau priešą, taip 
pat kai kuriuos su juo buvusius...

Taip pradėjo savo pranešimą 
apie prof. V. Bieliausko paskai
tą lietuviams gydytojams, nors 
mūsų išvykos pokalbių vedėjas ir 
visi dalyviai buvom nutarę kal
bėti be įžangų ir be pamokslų.

Betgi ta įžanga visus užimpona
vo ir vertė atidžiai klausyti:

— Prof. V. Bieliausko paskai
tą nebūčiau komentavęs nė pra
šęs kelti spaudoje jo fiktyvias 
alternatyvas ir klaidingas išva
das, jei ji nebūtų paskelbta 
Draugo 153 nr. su antrašte “Iš
eivijoje po 30 metų”. Didesnė 
straipsnio dalis skirta minimo 
laikotarpio apžvalgai. Joje duo
dama ne mokslinės ir neparem
tos duomenimis alternatyvos pa
ruošimui dirvos arba tramply- 
no savo asmeninių įsitikinimų 
bei idėjų propagavimui. Aš 
sprendžiu, kad ta paskaita dėl to
kio mokslinio lygio ir didelės do
zės retorikos tikrumoje buvo tai
koma to laikraščio skaitytojams, 
o ne intelektualų elitui — gydy
tojams.
. — V. Bieliauskas daugumoje 
aprėpia tik vėliausiąją emigra- 
ją ir jos odisėją. Tos odisėjos 
dalyvius laikotarpio pradžioje jis 
palygino su legendariniais Am
žinuoju žydui bei Skrajojančiu 
Olandu, bet dabartyje jau juos 
nuvertino iki paprasčiausių be- 
šaknių ir bešakių bei bespalvių 
būtybių, neturinčių aukštesnių 
tikslų vagabundų. Tuos legenda-

Ši jauny i a pony grupė švenčia fesitvalj, tačiau jy veidai labai rimti, nes tai religinis "Chigo 
Matsuri" festivalis, kuriame visi meldžiasi už gerą sveikatą.

I’

DABARTIES 
NAUJOVĖS

Savižudybių gausėja
Jaunuomenės tarpe mirčių 

gausumo atžvilgiu savižudybės 
užima antrąją vietą, o po jų 
eina mirtys dėl atsitiktinių prie
žasčių. Tyrinėtojai numato, 
kad 1973 m. iš jaunuolių tarp 
15 ir 24 melų bandys žudytis 
tarp70,000 ir 80,000 asmenų, o’ 
tikrai galą pasidarys tarp 3,500 
ir 4,000. Žudytis daugiausia 
bando merginos, o tikrai nusi- 
galabija daugiausia vaikinų.

savižudybių 
narys, mano, 

gausėja dėl

Draugiška vodka pigesnė
Valstybės departamento se

kretoriaus padėjėjas Willis 
Armstrongas pasakoja istori
ją, kiek reikšmės Sovietai 
skiria didžiausio palankumo 
klauzulei prekyboje su JA Val
stybėmis. Bedisk lituodamas lą 
dalyką su sovietų pareigūnais, 
paklausęs, po kiek būtų par
davinėjama sovietų degtinė 
Amerikoje. Nė nemirktelėję jie 
atsakę, kad maždaug už $7.50 
butelis, jei negaus didžiausio 
palankumo privilegijos. O ga
vus — maždaug po $3.50 bu
telis.

American Travel Service Bureau, vadovaujamas Walter Rack-Ras- 
č iaus ko, organizuoja turistines ekskursijas į Lietuvą. Jo ekskursijos 
tvarkingai suplanuotos, vyksta sklandžiai ir visos grupės turi patyru
sius palydovus. Ekskursiją maršrutas sekantis:

6 DIENOS LIETUVOJE
5 Dienos VILNIUJE (įskaitant dienos kelionę i TRAKUS) 

1 DIENA KAUNE

Pakėlė kompensacijas
(Ilinojaus gubernatorius Wal 

ker pasirašė įstatymą, kuriuo 
darbininkų kompensacijos iš
mokėjimai pakeliami 14%. 
Nauja kompensacija iš $78 pa
keliama iki 88.90 savaitei. Taip 
pat pakelti laikini nedarbingu
mo išmokėjimai, kurie iki šiol 
buvo $99.50 savaitei, dabar bus

D r. M. Peck as, 
studijų instituto, 
kad savižudybių 
kasdieninės įtampos ir nusivy
limo, gyvenimu. Jaunuomenės 
šios nuotaikos daugiausia nu
kopijuojamos iš tėvų

[prasme, bet fizine ir retoriškai tytą bendradarbiauto ją iš Cice- 
klausia: “Argi kas gali vadinti ro miestelio, žydai savo sieki- 
sėslųjį “Amžinuoju Žydų’. Tai muose turėjo visiems vyriausią 
būtų jam charakterio praradi- bendrą tikslą — atstatyti Izrae- 
mas. Ar tiktų ‘Skrandančiam 
Olandui’ kur nors pasidaryti, sa
kysim, ūkininku?”

*** — Kadaise mano senelė man 
pasakojo, kad ji matė Amžinąjį 
žydą. Aš tuo labai susidomėjau 
ir klausinėjau apie tai visas 
smulkmenas. Tada ji atsakė, kad 

rinius ar mitologinius asmenis J U 0 ^ik jos senelė matė ir pa-
jis, sulig savo užgaidomis, pri-, šakojo: “Keliaudamas per pa
stato ne idėjine ar filosofine' šaulį ėjo jis pro mūsų kaimą.

| Sustojo tarpvartyje kelio klaus
ti. Nėjo nė į vidų. Jis ir stovė
damas kilojo kopas, trypė vieto
je, nes stovint jam padai dega”... 
Juokai lieka juokais, bet nede
ra tokiais operubti rimtoje drau
gijoje ir rimtuose pokalbiuose.

— Kalbant apie perkeltines ar
ba filosofines mintis legendų ar 
mitų asmenyse, - patogu dabar 
prisiminti dar ir Babelio bokš
tą bei negalėjusius jo užbaigti 
statytojus dėl nesusikalbėjimo. 
Ryšku, kad ir paskaitininkas pra
dėjo jau kalbėti skirtinga tarme 
ir vietoje nusistovėjusios tvar
ios rekomenduoti netvarkos ke
lius. Betgi nors emigracija yra 
netvarkos padarinys ir joje ta 
netvarka turi gerą dirvą, tačiau 
lietuviai, kaip tie žydai, turėjo 
ir tebeturi vyriausią bendrą tiks
lą, todėl masiniai nepakriko. Jie 
laikėsi paprasčiausios eilinio ko
votojo bei junginio taktikos ne
gando metų žygiuose: apsisto
jus bet kuriam laikui ir bet kur, 
tuojau reikia pasidaryti apkasė- 
lį ir įsitvirtinti, kad priešas ne
pažeistų, kad turėti užuovėją, 
kad būtų gera vieta sekti kas 
aplinkui darosi ir būtų tinkamas 
plotas manevruoti siekiant savo 
tikslų.

..— Iš tų pozicijų visame lais
vame pasaulyje yra įvykdyta 
daug sėkmingų manevrų ir žy
gių, deja, buvo ir gėdos veiksmų, 
pasišalinimų iš postų pakeliant 
į viršų rankas ir toleruojant Lie
tuvos okupaciją ir dėl '’to išei
nant iš bendros rikiuotės. To
dėl ne išeivijos dauguma, bet tik 
tokie bendradarbiauto jų tipo as
menys tampa paskaitininko mi-

lį. Jie savo odisėjos metu kur 
tik apsistodavo vis įsitver
davo ir apsikasdavo, bet neuž- 
sikasdavo ir manevruodami siek
davo aukščiausio tikslo, derin
dami su juo šalutinius tikslus. 
Tas tikslas juos išlaikė virš 2,000 
metų, nors jie visai neturėjo nei 
su kuo bendradarbiauti, nei tiltų 
statyti, o dar ir dabar tebeturi ir 
savo šaknis, ir šakas, dėl kurių 
paskaitininkas dejuoją siūlyda
mas masini pakilimą iš manevro 
laukų link tėviškių ribotiems su 
giminėmis susitikimams, kurie 
lygsta tik kultūringų kraštų ka
linių pasimatymams su juos vizi
tuojančiais svečiais. Visi tuos 
kalinio ir svečio tipo pasimaty
mus vertina, brangina ir tole
ruoja, siekdami juos plėsti.

laikrodėlis yra sustojęs" nuo prieš 
tuziną metų pradėtų skelbti uto
pinių idėjų ir ilizijų politikos lai
kų. Sulig tomis utopijomis ir 
iliuzijomis jis įtaigoja rikiuo
ti lietuviško gyvenimo jėgas, ži
noma, LB pasparnėse.

Gerai, kad paskaitininkas pri
sipažįsta nesąs politiku. Betgi 
savo politines idėjas įtaigoja 
priimti. Neprofesionąlai dai
nininkai, dainuodami nostalgi
jos pilnas melodijas, pav. Ame
rikos lietuvių dainą “Leiskit į Tė
vynę”, užsimerkia. , ;

Social Security bus 
pakelta iki 5.9%

Social Security administra
cija praneša, kad dėl pragy
venimo pabrangimo Social. Se
curity išmokėjimai '(benefits) 
vietoje žadėto pakėlimo 5,6% 
bus pakelti 5.9%. Pakėlimas

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“N,A UJTENOSE”
_

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar i jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai'atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti^ Antano Rūko parašytą Vienišo Žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
šerno:- gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena

- ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko- lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos. susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado 
inaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 doL

GAUNAMA -NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

Dar daugiau: išeivijos lietu- pradėsiąs galioti nuo .1974 nle- 
viai, išskyrus visokio plauko 
bendradarbiautojus 'ir “ryšinin
kus su tauta”, aukoja per Balfą 
visai nepažįstamiems savo tau
tiečiams ir kelia jų skriaudas. 
Todėl cituoju aiškų prasilenki
mą su tiesa:

“Taipgi laikrodžio sustabdy
mas yra jau išankstinis bet ko
kio ryšio smerkimas su okupuo
tos Lietuvos žmonėmis, kada 
kiekvienas, dažniau savo gimi
nes kontaktuojantis jau prade
damas laikyti komunistu ir išda
viku. Laikrodžio sustabdymas 
pasireiškia mūsų galvojime, kad 
kiekvienas dabar Lietuvoje gy
venąs ir turįs padoresnį darbą 
turi . būti didžiausias komunis
tas ir mūsų tautos priešas. Yra 
mums dar nesuprantamas da
lykas, kad šiandien Lietuvoj žm-o 
nės jau ir kai kuriuos lietuvius 
komunistus 
Kazlauską) 
kankiniais”.

— Jeigu 
bama apie patriotinius išpuolius, 
tai citatos pradžia laikytina an- 
tipatriotiniu, visiškai be pagrin
do, išpuoliu, o panašią nevykusią 
repliką apie lietuvio ar tautinio 
komunisto traktavimą kadaise 
kėlė Drauge Mykoliukas Dranga 
sąryšyje su Dubčeko pastango
mis duoti žmonėms daugiau lais
vės. Niekas nekreipė dėmesio į 
tą gimnazistišką jauno studen- 

| tai vaizdžiai išreiškė savo paša-Į to sofizmą, bet jis rado atgarsį 
kojimu apie Mildos salėje ma-'pasąmonėje profesoriaus, kurio

tų birželio- mėnesio.SPALIO LAI TURIME DAR 5 VIETAS

15 dieną kelionė
E NEW YORKO — $682.00

Spalio mėn. 1 d.
iš CHICAGOS — $782.00

5 dienos Lietuvoje — 5 dienos Rygoje (Latvijoje)

Gruodžio mėn. 19 d. ‘ 14 dienų kelionė *’
E CHICAGOS$787.00 E NEW YORKO — $687.00
5 dienos Lietuvoje — 5 dienos Rygoje (Latvijoje)

' Prašome registruotis, nes dalyvių skaičius grupėse ribotas. Įmo- 
kėjimas asmeniui $100.00. Paskelbtos kainos — gyvenant dviese kam
baryje; atskiras kambarys — $85.00 pamildomo mokesčio.

ALL AIR FARES SUBJECT TO CHANGE AND / OR GOVERNMENT
APPROVAL

Nr.‘ 11

Nr. 12 NAUJIENAS __ _
i 
I

GEROS DOVANOS ♦
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE"

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

Kietais viršeliais, vietoje' $4.00 dabar tik__________I
-* Minkštais viršeliais tik ___________________________  I

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
, Kelionės po Europą Įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar

$3.00
$100

$1.50

Visais kelionių reikalais prašau kreiptis į:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
’ L 9727 SOUTH WESTERN AVENUE

Chicago, Illinois 60643 Telefonas (312) 238-9787

Taip pat paruošiame kvietimusg giminėms atvykti j Ameriką; teikiame 
informacijas kelionių reikalais i visus pasaulio kraštus, parūpiname

i.. vizas ir bilietus. ' \

NAUJIENAS
SKAITYK- IR KITAM PATARK 

SKAITYTI "NAUJIENAS”

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki 3i"ka 
. money orderi.

V X U ll v V,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

ĮSI

(pvz. prof. Joną 
laiko savo krašto

s nniiBiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiinim mf

NAUJIENŲ VAJAUS PROGA
Vajaus komisija dėkoja visiems rėmėjams už aukas ir kitokią para

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

Antrajame vajaus laikotarpyje norime ir prašome atkreipti dėmėsi 
. ne tik Į reikiamą paramą aukomis, bet ir kiekvienam laikraščiui brangiau
sią dovana — naują prenumeratorių, kad nuolat didėjant jų skaičiui būtų 
ilgam užtikrinta egzistencija nekeliant kainos. Naujienos savo tikslia in
formacija ir laikysena, remdamos visas lietuviu demokratines institucijas • • v * i • • v j •
ir bendruosius bei visiems naudingus darbus, užsitarnavo visų lietuviu besakmais vagabiindais
dėmesio ir paramos. Reikia, kad tas dėmesys ir parama taptų konkreti. (ir visu apleistomis l>ei pasigailė- 
Todėl kviečiame visus skaitytojus imtis iniciatyvos platinti Naujienas?
besistengiant surasti bent po vieną naują skaitytoja. Visi lietuviai yra vertomis žmogystomis. Pit- 
kviečiami užsisakvti Naujienas. Jos yra visiems įdomios, naudingos, rei-_ masis šios išvykos kalbėtojas 
kalingos, ir net būtinos. 1 ' !

Chlcagoje, priemiesčiuos* Ir Kanadole Naujienos metams — $22.00, 
pusei metu — $12.00, trims mėnesiams — $7.00, vienam mėnesiui — $3.00. 
Kitpse JAV vietose metams — $20.00, pusei metu — $11.00, vienam mėne
siui — $3.00. Užsieniuose — $23.00 metams.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

kadaise buvo kal-

NAUJIENOS...............
1739 So. HAI^TED ST.

CHICAGO, IL 60608

Siunčiu----------.1... dol.
Prašau dusti Naujienas per mane užsisakiusiam naujam skaitytojuL
Užsakau Naujienas savo :---------------- --------- kaip dovana
_________  proga. 

Sumoku savo prenumeratą mėnesiu anksčiau, kad jums nereikėtu 
siųsti raginimo. 
Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę, kad su jomis su 
smlpažintų. 

PAVARDĖ

□

IR VARDAS

ADRESAS

PAVARDt

ADRESAS

IR VARDAS

=-- ■ ■ ■ 1 ■ ■- ----------------------------- — ■ ■ -------------L—!

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

knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, grežlai įrišta, 592 psl.
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai Įrišta, 464 psL_______
Prof. Ved. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, 1 tomas, gražiai

Įrištas, 431 psL ________________ __ ______________
Prof. Ved. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psl., Įrišta — $3.00, minkštais vir
šeliais — $2,00; H dalis, 225 psl, įrišta — $3,00, minkŠ 
tais viršeliais —

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

šeliais. _____________________________________
Juozą t LIOdžius, RAŠTAI, 250 psl. ___
P. LiOdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 psL ____________________ __ _______________
Janina Narūne, TRYS IR. VIENA, jaunystės atsiminimai.

170 psl__________________ _______
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos baožaL 232 

puslapiai...................................... ....... .........................

PanSu

Raginkite savo apylinkę 
augti ■ taupykite!

/

kokią

$6.00

$750

$5.00

$1.00

$3.00

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

$2.00
$2.00
$5.50

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

1800 So. Halsted St Chicago, DI. 60608 i

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Tek 421-3070Įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

1 — NAUJIENOS, CHICAGO », ILL.— WEDNESDAY, JULY Ž5. 1973

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

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

1739 S. Halsted St, Chicago, BL 60608. — TeL HA 1-6100 I 
- --------- ------------ ■-------- ■ i i i - n iriu ■■ MWiJ
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rriiTiff mėnedazna _ _____ _ $8.00
vienam mėnesiui : _ $200

APEIMCDA | PASAULIO W
Nobel hmbIm Aleksandro Solženicyno paskaita

ėdsoto&ioafi. paskaitos pa- ta gali iš visų plaučių griausmin-

Subscription Hates:
In Chicago $22.00 per year, $12,00 per 
six month. $7.50 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
SI 1.00 per six months, $6.00 per 
three months. Canada $22.00* per year; 
•ther countries $23.00 per year.

15 cents per copy. 15 c. on Saturday

Dienraščio kainos;
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams  $22.00
pusei metu ____________  $12.00
trims mėnesiam^  $7.00 
vienam mėnesiui  $3.00

■Kanadoije. 
metam g  $22.00 

pusei metų ____________ $12.00
vienam mėnesiui  $3,00

Užsieniuose:
metame _ _______________
Pusei metų $13.00 
vienam mėnesiui  $3UW

Kitose JAV vietose:
metamą  ^0,00
pusei metu $1LOO

Naujieną eina kasdien, fkrtMaiif 
seknmdieniux Leidžia, Nauiienn 
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago 
HL 60608. TeXet HAymarket 1-6100.

Pinigu* imki* aų*ti pašto Money 
Orderiu karta n uisakynm.

Gal nedaug kam girdėtas Ame
rikoje beveikiąs “Intelektinės 
laisvės komitetas ad hoc” (Ad 
Hoc .Committee for Intelectual 
Freedom). Ši organizacija su
dėta iš Amerikos intedektindų, 
profesinių unijų, civilių teigiu 
aktyvistų, studentų, menininkų 
ir mokslininkų Daugis jų. žmo
nės su žinomais vardais. Orga
nizacijos tikslas — atkreipti dė
mesį į intelektinės laisvės prie
spaudą Sovietų Sąjungoje, o ypač 
tko plačiausiai paskleisti Solže
nicyno dirginamus tiesos žodžius.

Kalbamasis komitetas tikisi, 
kad ši veikla ne tik apšvies Ame

rikos publiką atskleisdama bū
klės rimtumą, bet taip pat padrą
sins sovietų disidentus tęsti 
sunkią kovą su priespauda, pati
riant, kad jų žygiai ♦randa at
garsį pasaulyje.

Tuo tikslu komitetas išleido, 
išversdinęs iš rusų į anglų kal
bą, Aleksandro Selžeoicyno pa
skaitą, kurią jis turėjo skaityti 
Stockholme, Švedijoje, jam 1970 
m. paskirtos Nobelio premijos 
įteikimo proga. Dėl Sovietų Są
jungos valdžios pinklių jos at
siimti pats nuvykti negalėjo ir 
Nobelio fondui tenusiuntė tik 
paskaitą.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrų* sekmadiemns. nae 
0 vai ryto iki 5 vaL vakaro, še&adieuiai* — iki 12 vai

Reikalingas įtikinantis paaiškinimas
Dabartiniai Jungtinių Amerikos Valstybių Lietuvių 

Bendruomenės vadovai, paruošę “rinkimines” taisykles 
ir paskyrę komisijas, paskelbė, kad rinkimai praėjo. Dau
gelis girdėjo, kaip vietomis tie rinkimai buvo pravesti, 
net spaudoje pasirodė žinių apie skundus, bet centro pa
skirtos komisijos tuos skundus atmetė, rinkimus pripa
žino teisėtais ir kandidatus pripažino išrinktais atstovais 
ne tik Į Bendruomenės Tarybą, bet ir j Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimą.

Keliose apylinkėse ir net apygardose rinkimai buvo 
pravesti gana tvarkingai. Buvo sudarytos komisijos bal
sams skaičiuoti, suskaičiavo paduotus balsus ir juos pa
skelbė. Bet buvo apylinkių, kur vienas balsuotojas įmetė 
Į balsavimo dėžę kelis balsus.. Nuostatai sako, kad kiek
vienas bendruomenės narys turi- teisę tik vienam balsui. 
Jeigu visų bendruomenės narių teisės yra lygios, ir jeigu 
kiekvienas narys turi teisę paduoti tik vieną balsą, tai 
reiškia, kad niekas neturi teisės įmesti į balsavimo urną 
daugiau, negu vieną balsą. Tuo tarpu Chicagoje bendruo- 
menininkai įmetė daugiau negu vieną balsavimo lapelį.

čiavus galima spręsti, reikia skųstis aukštesniajai ins
tancijai ar nereikia. Bet kai rinkiminė komisija, suskai
čiavusi balsus, pasiskundė aukštesnei instancijai, tai jau 
buvo praėjusios dvi dienos. Skundas buvo pavėluotas ir 
visai, nesvarstytas. Visi skundai turėjo patekti į vyliau
siąją rinkimų komisiją. Bet vyriausioji komisija skundų 
negavo, nes apygardų komisijos tų skundų negavo. Apy
gardų komisijos skundų nesvarstė, nes jie buvo pavė
duoti. Vyriausioji rinkimų komisija skundus gali svars
tyti net dvi savaites, bet tokių skundų nebuvo, apygar- 
gardos komisijos, juos atmetė,, iki vyriausios komisijos 
jų neprileido.

Rinkiminėse taisyklėse palikta dar viena galimybė 
skundams svarstyti. Skundus bendruomenės nariai ir 
atsakomingi organai gali siųsti Lietuvių Bendruomenės 
Garbės Teismui. Šis teismas, visus skundus privalo 
spręsti vieno mėnesio laike. Neaiškiomis rinkiminėmis 
taisyklėmis ir rinkimų eigos pažeidimais nepatenkintos 
komisijos kreipėsi į LB Garbės Teismą prašydamos pa
aiškinti kelias rinkimines taisykles ir išaiškinti keliose 
-vietose vykusią lapelių įteikimo praktiką. Keli balsuo
tojai, pasinaudodami lygiomis balsavimo teisėmis, į 
urną įmetė ne vieną, bet kelis lapelius. Kokiomis taisyk
lėmis jie vadovavosi ? Gal jie lygesni už lygiuosius, jei- 
gujie galėjo įmesti po kelis lapelius Z

Paruoštos rinkimų taisyklės sako, kad skundas prieš 
netikslumus privalo būti paduotas “apygardos rinkimų 
komisijai per dvi dienas po paskutinės rinkimų dienos.” 
Bet toje instrukcijoje nepasakyta, ką. reikia vadinti “pas
kutine rinkimų diena”. Reikia žinoti, ar paskutinė “rin
kimų diena” skaitoma ta diena, kai nariai balsuoja, įme
ta lapelius su rinktais kandidatais. Jeigu būtų dvi dienos 
nuo paskutinės lapelių įteikimo dienos, tai skundų būtų 
labai mažai Instrukcija liepia balsuoti pagal valdybos 
paruoštą bendruomenės narių sąrašą, bet yra paragra
fas, kuris leidžia balsuoti ir tiems, kurių valdybos pa
ruoštame sąraše nebūtų. Tokius- naujai atsiradusius 
balsuotojus pati balsavimo komisiją gali įrašyti į rinkikų, 
sąrašus ir leisti jiems dalyvauti rinkimuose.

Bet rinkimai juk nepasibaigia paskutinę lapelių pa
davimo dieną. Labai svarbus lapelių padavimas, bet dar 
svarbesnis yra tikslus paduotų lapelių suskaičiavimas. 
Kiekvienam aiškų, kad rinkimai nepasibaigia, kol pa
duoti lapeliai nesuskaičiuojami. Daugelis interpretavo 
“paskutinę rinkimų dieną” paduotų lapelių suskaičaivi-
mo dieną. Rinkimai negali būti baigti, kol paduoti balsai 
nesuskaičiuoti. Bet vietomis balsus teko- skaičiuoti žy-
miai ilgiau, negu pradžioje buvo-numatyta. Vietoj 
sus skaičiavo dvi ir net tris dienas. Tiktai balsus

Garbės Teismui, savo sąstate turinčiam teisininku ? 
reikėjo klausimą pasvarstyti iš esmės ir spręsti. Teis-< 
mas pasirinko lengvesnį' kelią. Jis, pasiremdamas tai-- • 
syklėmis, nesvarstė skundų. Jeigu skundas, .nepaduo- ’ 
tas dviejų dienų laike, buvo7 atmestas vienos komisijos,; 
tai jo nesvarstė ir Garbės Teismas. Oficialiai teismas . 
teisus, jis sprendė pagal taisykles. Bet to. neužtenka. 
Teismo sprendimas galėjo būti ir teisingas. Teismas tu- ? 
rėjo paimti jauti už ragų ir paaiškinti, kodėl- rinkimai -. 
pravesti pagal nevykusias taisykles, negali būti teisingi.1 
Toki rinkimai patenkins bendruomenės vadovybėje: 
esančius žmones, bet jie netenkina komisijos narių, ma- * 
piusių “pačias lygiausias teises.” turinčius nariui . įme
tusius į balsavimo urną keliolika lapelių. Taip buvo, bal- . 
suota Ciceroje. Tuo reikalu buvo paduoti skundai, bet 
jie nesvarstyti. Nesvarstė apygarda,' nesiteikė šio skun
do svarstyti ir Garbės Teismas. ' ’

Lietuvių Bendruomenei ir daugiausia balsų gavu
siems kandidatams būtų buvę daug geriau, jeigu šį skun
dą kas nors būtų pasverstęs ir. sprendimą, paskelbęs.

Ta proga būtų gera pasvarstyti, - ar teisme skundus 
gali svarstyti rinkimuose dalyvavusieji kandidatai. Bal- ' 
sujoti visi bendruomenės nariai gali, bet kad skundus

suinteresuoti kandidatai, — to dar negirdėjome.

Ir Ivstraipoee A. Soitaifeynaą gvil
dena meno daugiapuses apraiš
kas ir jo mistišką vidinę šviesą, 
skleidžiamą žmonėms. Pamini, 
kad archeologai dar neradę žmo
gaus egzistencijoje tokio tarps
nio’, kuriame nebūtų buvę me
no. Menininkas įžvalgiau negu 
kiti jaučia pasaulio darną, har
moniją, grožį bei bjaurumą žmo
gaus vaidmens jame, ir jo, me
nininko, uždavinys vaizdžiai tat 
perteikti žmonijai.,

Paskaitinintkas niūriai mini, 
kad į pultą žengia pastyrąs ir le
du apšalęs, iš tamsos ir šalčio, 
kur jam likimas lėmė išlikti gy
vam, o kiti, gal talentiges ir 
stipresnis už. jį gave galą.

Pabrėždamas sako, kad 
galą. Pabrėždamas sako, kad 

.“Gulago Arcripelage” (gausybė
je koncentracijos stovyklų, ku
rias administravo ‘Gulag’, glav- 
noje upravlenija lageriami). bu
vo kalinama daug rašytojų su 

’vardais ir jaunų talentų, bepra
dedančių reikštis “Ir beveik nie
kam nepasisekė sugrįžti. Ten li
ko ištisa tautos literatūra, pa
laidota be karstų, net be apatinių 
baltinių-—nuoga, tik su tapatybės 
kortele ant vieno kojos piršto”-.

Prisiminęs nepjaprastai var-: 
ginamus mėtymus iš vienos sto- 
'vyklos į kitą, žygiavimą, kalinių 
kolonose spirginamo š,alčio va
karais, stovyklos šviesų eilėms 
spinksint tamsoje, Solženicynas 

■sako, kad “dažnai jausdavome 
savo krūtinėse kylant, ką. būtu
me norėję išrėkti visam pasau
liui, kad tik visas pasaulis bū
tų galėjęs girdėti kurį iš mūsų”.

Iš ‘pragaro ratų’ gyvam ištrū- 
'kusiam Nobelio laureatui paga
liau susiklostė aplinkybės par 
lankiai, kad jis savo plačiai už
sienyje pasklidusiais raštais, ir 
ne paskutinėje vietoję šia paskai-

gai šaukti laisvajam pasauliui 
įspėjimą, kad pabustų ir atsi
kvošėtų.

Rašytojas su gailesiu konsta
tuoja, kad mūsų gyvenamoji 20 
amžiaus dalis pasirodė besanti 
žiauresnė, negu ankstesnieji am
žiai, o baisybės nesibaigė jo pir
mojoje pusėje. Tie patys seni 
atavistiniai akstinai — godu
mas, pavydas, netvardoma aistra 
ir abipusis priešiškumas — su 
mielu noru dangstosi garbingais 
pseudonimais, kaip klasė, rasė, 
masė arba profesinės sąjungos, 
griebia nagais ir drasko mūsų pa
saulį į skutus. Primityviam bet 
kurio kompromiso atmetimui 
suteiktas teorinio principo sta
tusas ir laikomas didžia dorybe, 
puošiančia -doktrinos švarumą. 
Kam kvaršinti galvą, ar gėrio 
ir teisėtumo samprata privalo
ma visai žmonijai, juk ji, girdi, 
nepastovi ir kaitaliojantis!, tad 
elkis taip, kaip naudinga par
tijai.

Vakariečių pažiūras ir elgesį 
nusakydamas, paskaitininkas 

’plaka šiurkščiais žodžiais:
“Muencheno dvasia nieku 

būdu nėra pasitraukusi į. praei
tį; ji. nebuvo- trumpai tetrukęs 
epizodas. Aš net drįsčiau tarti, 
kad Muencheno dvasia dominuo
ja dvidešimtajame amžiuje. 
Baikštus civilizuotasis pasaulis, 
susidūręs su staiga atgijusiu, 
dantis rodančiu riaumojančiu 
barbarizmų neranda priešintis 
'niekuo kitu, kaip tik nuolaido
mis ir šypsenomis. Muencheno 
dvasia yra. pasiturinčiųjų žmo
gių valios liga; ji yra chroniš- . 
-ka būklė tų, kurie pasinešę ge
rovės siekti bet kuria kaina, ku
rie pasidavę tikėjimui į medžia- 
rginį lobingumą, kaip pagrindi- 
;hį žemės gyvenimo principą. To

kie arnobės — ir jų yra daug 
nūdienos pasaulyje — renkasi 
pasyvumą, bent kol jį įprasti
nis gyvenimas gali trukti tru
putį ilgiau, bent kol perėjimas į 
bėdos būklę gali būti atidedamas 
dar vieną dieną; o rytoj — kas 
žino? Viskas gali pakrypti į ge
rąją pusę... (Bet to niekada ne
sulauksi ! Tik už bailumą moka
moji kaina bus pernelyg didelė. 
Drąsa ir pergalė lydi mus tik 
tada, kai esame pasiryžę daryti 
aukų)”.

Neranda nobelininkas gero 
žodžio ir Jungtinėms Tautoms, 
kurios pasak paskaitininko 
esančios pasidariusios Vyriau
sybių Organizacija, nes jos 
nekreipiančios -dėmesio į ma
žųjų pavienių skundus, aima
nas ir šauksmus dėl kenčia
mų persekiojimų. Yra tokia 
Universalinė Žmogaus Teisių 
Deklaracija, bet JT lig šiol ne
pasistengė, kad jos dėsnių vyk
dymas būtų priverstinė sąlyga 
valstybei, norinčiai būti ar 
likti JT nare. -

(Bus daugiau)

The iron Gurtain 
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^ruth through..
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Pagyvenusi Kambodijos moteris* nuvarginta karo veiksmu ir bėgimy, valgo ryžių ' patiekalą 
Phnom Pęnho pabėgeiiv stovykloje.

Prelato Pąškausko palikimas 
4

12. Teismas privalo pasilikti sau teisę 
visos šios akcijos reikaluose dėl pasisiūliu
sio ieškovo, Čikagos katalikų vyskupo, 
kaip vienašmenės korporacijos, su tikslu 
peržiūrėti visus klausinius, kurie kartais 
gali kilti dėl šio sprendimo būdo ir perra
šyto pobūdžio norint išreikšti testamentį- 
ninko bendrąją labdaros intenciją.

TODĖL ĮSAKYTA, NUSPRĘSTA 
IR PASKELBTA:

a. Sekantys nuostatai yra įrašyti prela
to Jurgio A. Paškaus, arba prelato Jurgio 
A. Paškausko, paskutinės valios antraja
me paragrafe būtent:

“Visa kita liekana ir palikimas iš mano 
turto, kurį aš turėjau prieš mirdamas, ne
žiūrint kokioj rūšies ir kokioje būklėje, aš 
atiduodu, pa skiriu ir užrašau Lietuvių 
Pensininkų Kunigų Namų Fondui (kuris 
būtų žinioje vyskupo Vincento Blizgio ir 
mano valios vykdytojo ir Čikagos skyriaus 
Lietuvių Romos Katalikų Kunigų Draugi
jos pirmininko) ,ir kuris turi būti panau
dotas pastatyti minėto Lietuvių Pensinin
kų Kunigų namui Čikagoje arba prie Čika
gos, Illinois, USA.” » /

Turi būti ir yra čia traktuojami, kaip 
išreiškiantys galiojantį amžiną labdarišką 
pavedimą, kaip nurodyta testamen liniuko, 
kad jo palikę turtai būtų panaudoti pasta

tyti namus, Romos: katalikų kunigams pen- 
' sininkams, lietuvių kilmės.
r b. šelpiamieji asmenys šiam reikale pa
gal anksčiau, išdėstytą supratimą testamen- 
tininko paskutinės valios mirusiojo pre
lato Jurgio. A Paškaus, arba prelato Jur
gio A. Paškausko, yra pensininkai Romos 
katalikų kunigai lietuvių kilmės. Testa- 
mentininkas pagal savo valią įrodė bendrą 
labdarišką intenciją ir reikalu testamenti.- 
ninko valią perredaguoti, kadangi likusio 
turto suma neužtenkama įvykdyti sumany
mams. kurie pavesti patikėtiniams pagal 
testam entininko valios sąlygas. T estam e n- 
tininko nurodymas pastatyti iš jo. likusio 
turto namą pensininkams Romos katalikų 
kunigams lietuvių kilmės buvo- tik atsitik
tinė testamęntininko valia, reiškianti ben
dro pobūdžio labdariškką intenciją

c. Čikagos katalikų vyskupai, vienas- 
i menei korporacijai, pavedama tvarkyti
vietoje anų patikėtinių, kuriuos testament- 
t įninkąs išvardino savo paskutinės valios ir 
testamento klauzulėje. Kaip paveldėtojas, 

’ Čikagos Katalikų vyskupas, kaip vienas- 
l menė korporacija, šiuo yra autorizuoja
ma ir nurodoma pradėti statymo planus ir 
kitus reikalingus darbus, kad( įvyktų sta
tyba ir aptarnavimas minėto namo Romos

I katalikų kunigams pensininkams Čikagos 
srityje.

d. Kunigas Walter Urba, kaip vykdy- 
j tujas mirusiojo prelato. Jurgio A. Paškaus,
arba prelato Jurgio A. Paškausko, turto 

I administravimo pareigose, yra autorizua- 
į j amas išmokėti visą mirusiojo turtą čika- 
< gos katalikų vyskupui, vienašmenei kor- 
Iporacijai kaip naujam patikėtiniui.

e. Prelato Jurgio A. Paškaus, arba pre- 
į lato Jurgio A. Paškausko. teisiniai jpėdi- 
|niai, tokiais galį būti laikomi jo mirties 
> datą, arba jų dabartinis įpėdinis arba įpė- 
jdiniai, neturi jokio intereso dėl šioje by
lioje svarstomojo dalyko; neturi jokio in- 
I tereso į kalbamojo velionics palikimo liku- 
Itį, nei į jokią jo dalį

f. Prašytojas, kunigas Walter Urba, 
j kaip prelato Jurgio A. Paškaus, arba Jurgio
A. Paškausko turto vykdytojas, gauna 

} 2.000.00 dolerių už jo advokato Claire Tf 
J Driscoll patarnavimus šitame papildoma- 
Į ine teisme, gauna dar priedo sumą 8204,30 
į už grynus išmokėjimus ryšium su ad.voka- 
l to išlaidomis. Gregory A. Gelderman. šio 
; teismo paskirtam, globėju Vito Paškausko 
į arba Vyto Paškaus, Denis Paškausko arba 
I Denis Paškaus ir Vido Kuzmicko — nepil
namečių ieškovų ar atsiliepiančiųjų pagal 

i papildomąjį prašymą, kuris čia prijung
tas, ir tokiems ieškovams ar atsiliepian
tiems gali būti Jungtinių Amerikos Valsty
bių karinėje tarnyboje, leidžiama išmokė
ti pilni $95G.Cp ųž patarnavimą, kaip glo
bėjui Niekas- iš minėtų šioje papildomoje 
byloje, išskyrus paminėtus f punkte čia ne
ieško ir jiems nepriklauso joks išmokėji
mas, nei mokestis, nei išlaidos. Vis? mo
kėjimai; ir išlaidos turi būti išmokėti kuni

go Walter Urbos Vykdytojo, iš pagrindi
nio testamentininko turto pagal minėto pa

likimo administracinę eigą.
g. Jurisdikciją dėl sprendžiamojo da- 

r lyko ir dėl jo ieškovo atsiliepė, Čikagos ka- 
j talikų vyskupo, vienašmenės korporacijos, 
■ kaip sekančio patikėtinio, yra pasilaiko
ma ir rezervuojama su tikslu spręsti bet 

vkuriuos klausimus, galinčius kilti, atsi- 
t žvelgiant į vykdymo būdą arba nustatytą 
formą testatoriaus bendrajai labdaringai 
intencijai įgyvendinti. Pasirašo John E. 

‘ Pavlik, teisėjas. 1967, bal. 3 d. Įregistruo
ta: 1967, bal. 3 d. Joseph J. McDonough, 
apylinkės teismo sekretorius. Papildomojo 
teismo eiga 67L10.

PINIGINĖJ APYSKAITOS SANTRAUKA

Registruota 1968 m. Rugs. 6 d.
. Joseph. J. Donald,
i Teismo sekretorius

Cook apskrities apylinkės teismas, Illi
nois apskrities departamentas. Paveldęji- 

!mų skyrius.
’Registruota 66-P 4524
Sąrašas 693, psL 511

; MIRUSIOJO. PRELATO JURGIO A. 
PAŠKAUS (JIS IR PAŠKAUSKAS)
TUMO GALUTINĖ APYSKAITA

I Žemiau pasirašęs kunigas Walter Urba, 
-paskirtas ir kvalifikuotas mirusiojo prela
to Jurgio A. Paškaus (Paškausko) turto 
Vykdytojas, pagarbiai patiekia Teismui 

sekančią teisingą ir pilną apyskaitą jo, kaip 
Vykdytojo veiksmų ir darbų, nuo pasky
rimo dienos, tai yra birželio mėn. 24 d. 
1966 m., iki čia nurodytos registruotos da
tos.

Vykdytojas pateikia šias jo pinigais 
gautas sumas:

L Grynais pinigais.............. 2.397,50
2. Union Federal Savings &
Loan Assn, (pirmiau Dis
trict Savings & Loan) . . 11.406.39
3. “ ’ “ ___  11.46639
4. “ “ 1.148.84
5. ' “ “ “. . . . 4.569.52
6. Talnian Federal Savings
and Loan Assn. ....... 11.805.87
7. Mutual Federal Savings
& Loan Ass........... ..  22.610.07
8. “ “ .... 5.965.91
9. Lanison Bros. & Co.
(cashbalancc). ....... 55.00

10. Hospital Service Corp.
(per Blue Cross)..............  36.50

11. 100 Šerų Sinclair Oil
Corpor. (nuošimčiai). . . 625.00

12. 285 Šerai CommonEdison
Co. (nuošimčiai)........... ..  1.638.75

13. 43 serai Northern, Ill.
Co. (nuošimčiai)................. 175.87

14. čekis Common. Edison Co. 227,30 
Čekis Northern Ill. Gas. Co. 13.33 
čekis Chicago Savings
& Loan Assn.................... 155.42

(Bus daugiau)
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n£EF. PR 8*359
ML ANNA BALIONAS

Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. B AL ŪKAS
IR * *

DR. FANG C LU 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
•449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building}. TeL LU 5-64*6 
Antras ofisas —

8007 WEST Ord PLACE 
JUSTICE, IL TaL 599-0500 

Priima ligonius pagal susiUruną. 
jei neaisiliepiaa skambinti 374-8012

2F_ L ... iOBĖli 
INKSTŲ IR iLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Totof. 595-0533

Fox Valley Medical Cantor 
M0 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

ĮI $ C H I C A G O S IR 
Į APYLINKIŲ :

Vyresnio amžiaus 
piliečiams žinotina:

1. Asmenys 65 m. ir vyresni 
bei nedarbingi, kurie dar nepa
sinaudojo Ulinoj aus valstijos 
namų savininkams ir nuomini- 
kams įstatymu teikiama jiems 
priklausančiais nuosavybės mo 
kesčių ar nuomos išmokėji
mais, raginami pasinaudoti 
teikiama privilegija. Prašymai 
(forma 1363) už 1972 metus 
privaloma pasiųsti iki 1973 me
tų rugsėjo 15 d.

| 3. Prašymus veltui rašo: Mi
kas Rėklaitis, 6643 S. Maple
wood, teL 778 — 2858, Aldona 
Rimienė, 2210 W. 37th St, tel. 
847 — 6184 ir Vytautas Rač
kauskas, 5313 W. Cerniak Rd., 
Cicero, III. tlf. 863 — 586-1, Vis
ta savanoriai. Governor’s Offi
ce of Human Resources.

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 7Itt STREET 
Ofisu: HEmlock- 4-5849 

Roxid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

nrmadieniais lx Ketvirud. 1—7 vaL, 
sxiuwL.’ penktadieni nuo 1-L5.' tree, 

ir šeštai, tiktai susitarus.
Ros.: GI 841873

DR. W. asiN - EISMAS 
aKUSĘRŲ^ IR MOTERŲ LIGOS 

tflNEKULUGINK CHIRURGU* 
•132 So.’Kodįiį ‘ AvoJ, W> 5-2*7 0

valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-0001.

PR. NINA KRAIKEI -"
KRIAUCEUUNA1TE

akušerija ir moterų Ligos 
1132 So7 KĘDZIE avė. ' 
- Tolėl. WA'^b/V” 

Neatsiliepus — skambinti 
~ - 474-0225." : ' 

Valandos pagal' susitarimą.
Ofiso tel.r HE 4-1818 arba RE 7-9700 
sazidencijos: PR 6-9801

M MSIKaUIKaI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie- 
- niais. ketvirtadieniais ir penkta

dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet, 
šeštadieniais 'nuo 9 iki II vaL 
ryto tik susitarus. " * ..
Trečiadieniais uždaryta.

W FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — TeL 737-5149

Tikrina akis, Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIRUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofise telef.; 776-2880
Naujas rez. telef.: 448-5545

T1 L.,.nmang8gna8——a—n—

' DR. L STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

'Ofisas 2750 West 71st St/' 
”^aTeL: 925-8296

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

* Uždaryta. J
Rez. tek: WA 5-3099

2. Asmenys 65 m. ir vyresni, 
gyveną Cook County ribose, 
prašymus (Homestead Exem
ption Application) 1973 metų 
nuosavybės mokesčių sumaži
nimo reikalu privalo pasiųsti 
Cook County assesoriaus įstai
gai iki 1973 m. rugsėjo 1 d.

GELBS VISOMS PROGOMS
BEVERLY MILLS GĖL1NYČIĄ 

2443 WEST 63rd STREET "
Telefonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834

PERKRAUSTYMAI

M 0 V 1 N G 
Leidimai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA 
R. Š E R Ė N A S ' 

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

GĖLININKAS
(PUTKAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 5B6-1220

MOVING
Apdraustas per kraustymas 

-tš- įvairi u atstūmę.
ANTANAS VILIMAS 

' 823 West 34 Place 
Tel: Frontier 6-1882

DR. YH. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiai 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai vak šeštadie- 
niaii 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

*• * pagal susitarimą.

Z= — T—----- X

jsoeHiE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kik A. AL

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

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

V. Tumasonis, M. D., S. C.
’ "ČWr R U RGA S

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso' telef.: H Em lock 4-2123 
Reįfd.’ tėleL Glbson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms
(Arch Support*) ir L L

VaL: 9 -4 Ir 6—B. šeštadieniais 9—1.
2850 Wart 83rd SI., thieago, III. 60629

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

-NAUJIENAS

McGovern tyla tyla
Dug kas stebisi, kodėl Mc 

Governas tyli dėl Watergate 
skandalo. Jo artimieji aiškina 
šiaip: senatoriui atrodą, kad 
bet kuris komentaras būtų lai
komas “kurstomu ir sau tar
naujančiu”, o sukeldamas sim- i 
parijų Nixonui, savopaties par
tijai labiau kenktų, nekaip pa
dėtų. Be to, Pietų Dakotos se
natorius skiriąs visą laiką sun
kiai kovai dėl perrinkimo atei
nančiais metais.

Neskinami vaisiai žūva
Floridos citruso vaisių sodai: 

nukabinėti skelbimais: “Dar-! 
bininkų reikia”. Augintojai sa
ko, kad dėl darbo rankų stokos 
jie negalės sudoroti viso der
liaus pirmą kartą jų atminimu. 
Birželio gale buvo likęs 31 mi
lijonas dėžių nenuskintų vai
sių. Augintojai bando šauktis 
į pagalbą vasarojančius stu
dentus ir vidurinių mokyklų 
mokinius.

žlugdo dolerį i
Kai kurie Europos diplomą-j 

tai Vašingtone teigia, kad 
daugiataučių korporacijų virši
ninkai amerikiečiai silpnina 
dolerį pasaulio piniginėje rin
koje. “Jei tamsta būtum atsa
kingas iš daugelio tautų sudė
tai direktorių valdybai, tikrai 
matančiai dolerio silpnumą, ar 
ilgai ištvertume! pareigose, jei j 
leistum korporacijos pinigų at
sargoms mažėti kartu su dole
riu?”

POR»T TIRES HURT 
OUR TOREST ERIENBS

Oar irildlife has so defers? 
the careless vse ef Ire.

’ So pleese fellow Sookey’s ARCc
I Always boU marches till celd.
I Be jum ® drown ill aempkses. 

ick :fee ashes, sad drow- 
a^sin. Crssh iH 

sesoices osg?-

Hesse! ^nly yoą ots 
pesreoc feresc ires

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 S1.50.

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

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

— ZARAS1SKJU KLUBŲ VlSUOJt 
NIS susirinkimas šaukiamas ZarasU- 
kių Klubo įstatams "priimti %, m. ’Įfe- 
pos 29 d., sekmadieni.' 1 vai ,po pietą 
Hollywood salėje, 2417 ^T. 
Po susirinkimo bus vaišes.

" lęiubo Val^a

SKAITĄ IR $114# P4I4WP 
SKAITYTI P£MQK$4TIjn 

dienrast; Sulims*

f

LIUpAI BIGELIENEI
* 9 i - . - f f ’

tragiškai žuvus auto katastrofoje, gilią užuojautą Jos vyrui
V jry- . S w r

Vincui, dukrai Jūratei Silverman, sūnui Ramūnui ir 
visierųs giminėms reiškia

i
I
| Cicero Amerikos Lietuvių Respublikonu Lyga

——.......—------- _ ... ~ .. ..../.Į.isag
» . . ♦ * — - — ' ^ą.- I ro r r Įn n r.v H*

g — , .- . . 41 ~ ~ ~ . 1

Į KAZIMIERAS SABON-SABONAITIS
Gyveno 2421 W$st 70 Št.z Chicago/ Illinois r r’

- -L,/ /"• - .

I
ĄIirė 1973 liepos 23 d., sulaukęs 81 metu amžiaus. Gimęs Lie
tuvoje, Jurbarke,. Amerikoje išgyveno 62 mėtusT ' ” * Fv"
Paliko nuliūdę: žmona Valė,' gimusi Kuzinauskaitė; duktė Helen 

Ford ir josios vyras Bruce; sūnus Bruno ir jo žmona Marčia; 2 anū
kai: ir 3 podukros: Vanda Petkus, josios vyras Zenonas,' Bifutė Pddis, 
josios vyras Gediminas ir Praurima Ragas ir josioš vyras Dr. Leonas ir 
jų šeimos. Lietuvoje liko sesuo šu šeima ir daugelis kitų giminių, 
draugų bei pažįstamų..,-r

Kūnas pašarvotas Mažeiga-Evans koplyčioje, esančioje 6845 So. 
Western Avenue. * *■

Ketvirtadieni, liepos 26 d., 10:00 vaL ryto bus lydimas, iš koply
čios į Gimimo Panelės Švenčiausios parapijos bažnyčią, d po gedu
lingų pamaldų bus laidojamas Lietuvių’ Sv. ‘Kazimiero kapinėse?

Visi a. a. Kazimiero Sabon - Sabonaičio giminės, draugai ir pa
žįstami nuoširdžiai-kviečiami dalyvauti' laidotuvėse/ ir 'suteikti jam 
paskutinį patarnavimą, ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, vaikai ir giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600
• r

—-............... , . Ii..;........y.--........................ —T

VIKTORIJA STANKUS.
Pagal tėvus Masįauskąitė

GYVENO 2108 SO. 51st AVĖ., CICERO, ILL.

Mirė 1973 metų liepos 21 dieną, 4:00 vai. po pietų, sulaukusi se
natvės. Gimusi Lietuvoje, Suvalkų guber., Seinų apskrity, Mačėnių 
kaime.

Amerikoje išgyveno 60 metų.

Paliko mlliūdę: duktė Jean Vace, žentas, 2 seserys — Ona Ma
kauskienė su šeima ir Juzė Kazokienė su šeima, gyvena Lietuvoje, 
velionės mirusio brolio Motiejaus Maslausko vaikai, gyvena Collins
ville, Illinois, velionės pusbrolio Motiejaus Gobero vaikai, velionės 
mirusio vyro giminės Ankudvičių Šeima ir kiti giminės, draugai bei 
pažįstami.

Priklausė Kęstučio klubui, LDS Cicero kuopai ir Cicero Lietuvių 
Moterų Chorui.

Kūnas pašarvotas Vance koplyčioje, 1424 South 50th Avenue, 
Cicero, Illinois.

>*■

Ketvirtadieni, liepos 26 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš kop
lyčios į St. Attract* parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojama kapinėse šeimos sklype.

Visi a. a. VIKTORUOS STANKUS giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Duktė, žentas, seserys, gimines.

Laidotuvių Direktorius J. Vance. TeL 652-5245

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiško;; "Sonyjv Lietuvi ik y Knygy'tstorija" yra 
veidrodis, kuriaine atsispindi pirmąjį'liettrviBttf knyrt kelias.' 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik S3.00, minkst. $2.50.

Knyga .Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:
NAUJIENOS, 1739 S. Halsted Stręet, Chicago, Dl. 60608.

■•■■■■■■■■tinaeiataai aaaaaaaaanaanaai
ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI, 

KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
Jei kas apie savuosius nesirūpina, užsigynęs tikėjimo ir piktesnis yra 

už netikintį. 1 ~Thn; 5:8. -
e o •

"Tikėjimas" yra giminingas meilei, simpatijai, besirūpinimui šelpti ki
tus, ypatingai tikėjimo šeimyną. Tikėjimu mes matome mūsų Viešpaties 
sąjausmingąjį būdą, matome kaip jis rūpinos apie kitų gerovę, net ir tuo
met, kai buvo apimtas kančių! Jo kančios nekenkė jam mąstyti apie savo 
motiną ir pasirūpinti apie jos gerbūvį ir palinksminimą. ... Matome, kad 
Jonas tapo paskirtas jos aprūpintojų: be abejonės, jis buvo išrinktas tai 
reikmenei dėl jo meilingo ir prilankaus ūpo; antra priežastis buvo jo uolu
mas ir noras tarnauti Dievui ir Ję Tiesai; o trečioji buvo jo drąsa, kurią jis 
išrodė besiverždamas ir bebūdamas arti savo mirštančio Viešpaties, jo pas
kutinėse gyvenimo valandose, taip darydamas jis rizikavo savo gyvybę. 
Žinokite, kad tokie charakterio ženklai yra Dievui patinkami; jei turimo 
jų pradžią, tai auklėkime ir lavinkime juos, ir atitinkamu laiku gausime 
progą tarnauti savo Viešpačiui.

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

SV. RAITO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

° Street
«£ M Telef.: GRovehiU 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AŪTOMOBltlAMS PASTATYTI
W*- - w i

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODEKjNLSKOŠ AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

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

""BUTKUS - VASAITIS
* X M — » ** • - =•

1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RŲDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS G. LACK IR SŪNŪS
- (LACKAWICZ)

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HASTED. STĘĘET , . Phune: YArds 7-1911

GARSINKITSS NAUJIENOSE
Į — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL— WEDNESDAY, JULY 25, 1973



CICERO

Phone: (312) 695-1766

Chicago, Illinois 606081739 So. Halstad Street

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Onlv $700 
452-8228

MISCELLANEOUS
Jvrirūs Dalykai

MALE-FEMALE 
ir Darbininkių

HELP WANTED —
Reikia Darbininkę

suotu vaikams perkamas dovanas — i 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

šaldomas
$9.420 pajamų i 

mokesčiai, vanduo 
Jzjyestavimas duoda

Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St 

GA 4-8654

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir įrengimai

OUT OF TOWN 
— kitur

PLATE GLASS CUTTER
Experienced. Able to eut Ve” 

and plate 
P. P. G. INDUSTRIES 

4850 So. Kilbuurn
CL 44100 Mr. Hutchinson

REAL ESTATE — 
Nuosavybės

snipga liepia 
medžiu šakas 
ir garsu ste 

svajoia 
minč*v

M. A. š I M K U S
Real Bfitate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Ttl. 254-7459
Be to daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir L

V“ 4

MARQUETTE PARKE išnuomojamas 
moteriai saulėtas, gražus kambarys 
su teise naudotis virtuve. »

Skambinti HE 4-1430

NEED A TYPEWRITER?
Rebuilt bv office machine repair man. 
No middle man profit. Priced from 
$10 (beginner — student tynė) to $50. 
Also $350 electric Smith-Corona ma 

chine only $200.
452-8228

PART TIME SALES 
Established firm looking for man.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIUS 1SSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgu metu patyrimas.

TOOL MAKER — TURRET LATHE 
Operator and assemblers must be 
experienced in electrical and mecha

nical assembly.
Steady work, fringe benefits. 
HILD FLOOR MACHINE CO., 

INC.
5339. WEST LAKE ST.

EXPERIENCED RATE MAN 
Call ANDY or STEVE

MOTOR DISPATCHER, INC.
2559 So. Archer Ave.

842-3500

Tad ir mūsų Rockforda lietu
viai jau treti metais kaip sten
giasi drauge dalyvauti su savo 
tautiečiais minint Lietuvai ir vi
sai mūsų tautai rusų padarytą 
neužgydomą žafedą —atimant 
laivę, nepriklausomybę ir visas 
žmogui prigimtas teises. Viso 
pasaulio lietuviai tą žaizdą skau
džiai atjaučia ir ką galėdami da
ro, kad laisvės diena greičiau su
grįžtų.

Rockfordo lietuviai ir šiemet 
rengėsi važiuoti Į Kenošių. or
ganizuotai — autobusu. Mūsų 
Petras šernas su A. Kapačins- 
ku važinėdami po namus surin
ko važiuoti norinčių reikalingą 
skaičių.

Sekmadienio rytas gražus. 
Saulutė patekėjo linksma ir ža
dėjo saulėtą diena, žmonės rin-

Plrmilimc feme yri 208 puslapiai, e antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už 54.*0, o kietuose 

viršeliuose už $6.0t.
Abi knygas gausite, jai pinigus pasiųsite tokiu adresu:

GENERAL FACTORY HELP 
New manufacturing plant requires 
male and female help. General fac
tory and packers. For 3 shift opera
tion. Full company benefits. Apply 
in person:

WHITESTONE PRODUCTS 
6750 Belt Circle Dr. 

Approx, location Harlem Ave. & 65 St.

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai S104 metams automobilio 
Liability apdraudimas. 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. _
3333 So. Haisted St., Chicago, III. 60608

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

V. VALANTINAS

Vytauto Didžiojo kuopos šauliai prie Dariaus ir Girėno paminklo Chicagoje. 
Iš deš. stovi kuopos pirm. Vladas Išganaitis su šauliais ir vėliavomis.

Nuotrauka C. Genučio

KEYPUNCH OPERATOR 
1st or 2nd shift, high pay, good 

benefits, flexible hrs.
Harlem and Armitage. 

Call JANE at 
237-9125

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

NAUJIENOS’ KIEKVIENO
LIETUVIO

DRAUGAS IR BIČIULIS

FLORIDOJ — ST. PETERSBURG 
IR APYLINKĖJ

Island Real Estate
4506 Gulf Blvd.

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

LAIMA JAKUŠOVAS. brokeris

ROCKFORD, III. - Sekmadie
nį, liepos 15 dieną, Kenošiaus 
lietuviai įspūdingai atžymėjo lie
tuvių tautos tragiškąsias 1940 
ir 1941 metų birželių mėnesių 
dienas. Kadangi tai buvo ir tra
dicinė Wisconsino lietuvių die
na. tad į minėjimą suvažiavo lie
tuvių ir iš kitų artimesnių lietu
sių kolonijų — kaimyninių Ra
cine ir Waukegano, ir ypatingai 
gausiai iš Chicagos.

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

Didelis pasirinkimas Įvairių prekių. 
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

' NORITE 'PIRKTI' - ' 
' AR PARDUOTI NAMĄ? x 

f ■■■ SUSISIEKITE SU„
CONNIE DAGYS ? '

FIRESIDE REALTY —
Tel. 585-2064

Čia būsite užtikrintai sąžiningai 
aptarnauti.

GENERAL MAINTENANCE MAN 
New manufacturing plant requires 
male for general maintenance. Ex
perienced in- all aspects of plant 
maintenance. Full company benefits. 
Apply in person:

WHITESTONE PRODUCTS 
6750 Belt Circle Dr. 

Approx, location Harlem Ave. & 65 St.

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4865 Archer Ava. 

Chicago, ill. 60632. Tel. YA 7-5910

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMU BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

ENGINE LATHE 
OPERATOR 

MUST BE EXPERIENCED 
M.E.C. CORPORATION 
1546 N. MANNHEIM RD.

STONE PARK 
626-4085

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

MONEY MAKES MONEY Ą
ail S12.00 (returnable if not satisfied) for complete information on how 

$6,039.00' can earn $100 weekly or $10,278.00 can earn $200 weekly.
Member BETTER BUSINESS BUREAU
Mail to: ALLIED PRODUCTIONS, INC.

1644 Dekalb Ave. N. E. Atlanta, Georgia 30317 or
Mr. JERSEY

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė -r Pardavimui

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORR. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
Tel. WA 5-2737 
- Tel. 25^3320

CLERK — TYPIST
One person, permanent, to work in 
small insurance operation. Must type. 
Salary depending on skills, need 

immediately
N. MICHIGAN AVE AREA. 

Contact Mr, BROWN 
649-1334

RENTING IN GENERAL 
N u o m o i

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanas 
visoms p rogėms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO
Telef. 434-4668

NAMŲ REMONTAS 
.PRIEINAMA KAINA 

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

- šaligatvius, laiptus ir t. t. 
ZIGMAS

Te!.: 778-0838 ar 651-9625

HBLP WANT5D — MA L E-F SMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

Autobusas pajudėjo lygiai 12 
valandą pietų metu. Visi links
mi šnekučiuojasi, juokauja. Pus- 
kelę pravažiavus ateina Petras 
Šernas, dūlina (troškulį malši
nančią — ne kavutę’bet alutį. Vi
si pasirodo ištroškę. Negana to, 
štai ateina p. Dičiūnienė su il
gakakle bonka, pilsto į puodu
kus ir rūpinasi, kad viešiems 
užtektų. Matyt, užteko, nes greit 
prasidėjo garsesnės kalbos. Ji 
dar padalino ruginės duonelės 
sumuštinių su agurkais. Tai tik
rai tiko.

Rusas sustojo prie pakelės ta
vernos. Visi išbėgo įvairiais rei
kalais; kiti ant greitųjų po vie
ną išmesti. Bet ilgai nebetrukus 
jau ir Kenošius. Jau iš tolo daug 
automobilių ir gražių žmonių ma
tyti. ’ Tai mūsiškiai, savi, lietu
viai. Visi lengvai, šviesiai, va
sariškai apsirengę. Pilnas par
kas.

Išlipome iš to dideho vežimo. 
Ateina mieli kenošiečiai. Džiaug
smingai pasisveikinome. Rock- 
fordiečiai išsiskirstė ir prapuo-

7 M. MŪRINIS 3 butu ir 2 biznio 
oatalpu. Kiekvienas vienetas atski
rai šildomas ir šaldomas. Gražiai 
įrengtas skiepas, 
metus. Išlaidos — 
ir aodrauda.
virš 10% pelno. įŪ-

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

HELP WANTED — FBAALE 
Darbininkių Reikia

Užsimušė Liuda Bigelienė
Vincas Bigelis liepos mėn. 21 

d. važiuodamas atostogų 94 
greitkeliu pas seserį Eleną į 
Kanadą, tarp New Buffalo ir 
St. Joseph sunkiai sužeistas. 
Vairuojant automobilį žmonai 
Liūdai, buvo prarasta kontro
lė ir mašina iš kairės greitkelio 
pusės metėsi į dešinę ir krito 
apie 30 pėdų žemyn. Liuda 
Bigelienė, g. 1919 m. Šiaulių 
aps. Papilės vis. buvo užmušta 
vietoje, o Vincas sunkiai su
žeistas ir kritiškoje padėtyje 
paguldytas į St Joseph ligoni
nę. Liuda Bigelienė bus pašar
vota Cicero ir Petkaus laidoja 
ma.

Vincas Bigelis yra ilgametis 
SLA 301 kuopos sekretorius, 
Liuda Bigelienė buvo Cicero A. 
Lituanistikos mokyklos ir skau
tu tėvu komitetubse.

blika joms plojo. Meninė pro- 
Igrama baigėsi su patenkinimu. 
Publika grupėmis susėdo prie 
stalų užkandžiauti.

Petras Šernas pradėjo gau
dyti savuosius ir rengtis į na
mus. Palikome mielus keno
šiaus lietuvius ir kitus, paliko
me jau po šešių. Visi linksmi su 
daina pasiekėme Lietuvių klu
bą po 8 vai. vakaro. Svarbu, kad 
visi keliautojai patenkinti.

, žvalgas

kosi į Lietuvių klubą. Vieni pa
tys atvažiavo savo mašinomis, 
kitus jų vaikai atvežė. Visų ūpas 
geras. Važiuojame! Kaip j Ši
luvos atlaidus.

Elegant shape. One owner fa
mily car. Sweet riming engine

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

EXPERIENCED FORK LIFT 
OPERATORS • 

Good company benefits. Must be 
ambitious.

ARMAC ENTERPRISES 
4444 W. Ferdinand 722-2916

ATIDUODAMAS ŠUO. Collie ir Ger
man Shepard mišinvs. Geras namų 
sareas ir žmogaus draugas 10 mėn. 
amžiaus. Skambinti nuo 9 iki 9 v. v. 

Tel. 776-8931

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

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

2. Vendą Franldenė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl. gra
žus leidinys. Sl,50.

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

5. Maironis JAUNOJI LIETUVA, ooema. 118 psl.. S1.00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

juota knvga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dot

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip nasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygiu. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIU DIEVAI, mitologuos pnsmal 
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 
{pratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalan
suotu vaikams perkamas dovanas — nusė knygų, pusė žaislų — lietuviško

lė tarp „draugų. O tų lietuvių su
važiavo iš visų Wisconsino kam
pų. Iš Racinos susipažinau, tai 
trys draugiški vyrai žemaičiai 
ir vienas aukštaitis. Pakviečia 
prie baro, o ten vaišina ištroš
kusius svečius Pociuliai broliai. 
Ir vėl linksmas pasimatymas. 
Su mielais kenošiečiais teko su
sitikti Simokaitį ir jo žmoną, su 
jais ir Kenoshos apskričio še
rifą Edvin Polansky. Jaunas, 
švelnios išvaizdos, apsirengęs ci
viliai, be autoriteto ženklo — 
žvaigždės, simpatiškas ir iškal
bus vyras, Amerikos aviacijos 
“majoro” laipsnio. Rockforde 
nebuvęs. Pakviečiau atvykti ir 
sustoti Lietuviu klube.

CALIFORNIA SUPK JERVICE 
T*U«mi auto motorai, staMžial, 

tuna-ups ir t. t.
4t24 Sa. CALIFORNIA AVB.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-J327

F.inant toliau sutikau M. Ta- 
mulėną. Visada gerai nusitei
kęs. P. Petrušaitis užsiėmęs 
Lietuvių dienos darbais. Toliau 
vis gražiau. Tie garbingi Lie
tuvos Jūrų šauliai iš Čikagos, 
kurių jau daug pažįstamų tu
riu. Jų gražios uniformos ir 
šaunūs vyrai. Jie atvyko savo 
autobusu. Atvyko ir kitas auto
busas iš Chicagos.

Jonas Miliauskas, parengimo 
komiteto pirm., angliškai ir lie
tuviškai pranešė, kad prasidės 
programa. Lietuvos Jūrų šauliai 
iškilmingai įnešė vėliavas ir su
statė ant scenos. Jij eisena su
darė gražų vaizdą. Solistė p. Ta- 
mulėnienė sugiedojo Amerikos 
ir Lietuvos himnus be akompa
nimento. Jos dramatinis sopra
no balsas skambėj.o po visą par
ką. Geras pranešėjas angliškai 
ir lietuviškai pristatė įžymius 
kalbėtojus, kurie jau apsipažinę 
su Lietuvos okupavimu ir lietu
vių tautos tragišku vergijos gy
venimu. Kalbėjo trumpai.

Meninė dalis programa, tai 
linksmoji dalis. Chicagos jau
nuoliai “Žilvytis”, tautinių šo
kių skaitlinga gražių mergaičių 
ir vyrukų tautiniais rūbais, skry
bėliuoti vyrukai, šoko naujus šo
kius. Jų grakštus judėjimas, 
lankstumas išreiškia žodžius, pa
saką. Pašoko daug šokių. Vi
siems žiūrėtojams patiko, šalia 
stovintis olandas pasakė, esąs su
žavėtas ir tokių šokių nematįs. 
Pašoko ir ukrainiečių mergaitės, 
slavų dvasios tempu, žaibo grei
tumu parodė išsilavinimą. Pu-

A. T y F R A S 
LAIKRODŽIAI IR LXAN«SNYBtS 

Pardavimas Ir Taisymas 
2M6 WEST 69th STRMT 

Tai.: RWxjbHc 7-1941

Bigeliai turi sūnų, kurs pro
fesoriauja Lafąyette universi
tete Indianoje ir dukrelę Jū
ratę išetekėjusią ir turinčią at- 
sakomingą darbą komputerių 
bendrovėje. Bigeliai be turi
mo vienos šeimos namo Cice- 
roje. prie Union Pier, Mich, 
turi nusipirkę vaisių ūkį. Pri
klauso bendruomenei, lietu
viams respublikonams ir ki
toms organizacijoms.

S. Paulauskas

2-JŲ AUKŠTU puikus mūras, arti 
mūsų. Naujas šildymas. Alum, lan- 

; gai. Karpetai. Kabinetu virtuvė. 
; Sausas beismantas. Garažas. $29,900. 

J 8 KAMBARIU REZIDENCIJA apie 
16 m. Didelei šeimai. Liuksus namas. 
Evergreen Parko ribose? S36,600.

LIUKSUS 2 BUTU mūras — arti 
71-mos ir Mozart. Karpetai. Daug 
gražių priedu. Garažas. įrengtas beis
mantas. Siūlymas. $44.900.

ARTI 52-TROS ir CALIFORNLA. 
Didelis, geras 5 kambarių medinis su 
garažu. $18.900.

6 KAMBARIU OCTAGON. įrengtas 
sausai beismantas. Apie 50' lotas, 

j Garažas. Arti mūsų. $23,000.
ARTI MARGUČIO geras pajamų 

įmūrąs. Alumin, langai. Naujas gazu 
•šildymas. Garažas. S17.900.
Į 4 BUTU MŪRAS Marquette Parko 
į riboje. Naujas gazu šildymas. Nau
jas garažas. Ekstra platus lotas. — 
$36.000.

6 BUTŲ 15 M. MŪRAS. Apie $12,000 
na j amu. Maži taksai. Į pietus nuo 
Talman banko. $81.000. . r

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

PALIKIMO MŪRAS atneša $4.000 
nuomos. Naujas gazu šildymas.. Mūro 
garažas. Tik reikia $18.000.

MODERNUS 15 M. MŪRAS. Cen- 
tralinis oro vėsinimas. Įrengtas beis
mantas. 1% vonios. Garažas. — 
S24.000.-

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

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

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu nieste 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 garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, m. 0t60f. Tel.: VI 7*447

SEWING MACHINE OPERATORS 
EXPERIENCE

Full time, steady work. Employee 
discount. Skokie Area.

Contact HERB GRANT 
679-5077

TEACHERS NEEDS DEPENDABLE 
WOMAN. Live in or daily. 5 day 
week, child care, twin infants. Light 
house keeping. Top salary. Referen
ces desired, but not necessary. Start 
now. Chicago North Side. Excellent 
transportation. Some English neces
sary. 248-5198

BŪK PALAIMINTAS. Poezija 115 pri. $3 *0.

šias ar kitas knygas, prasme atsilankyti J Nanjlenr 
pa.štu, pridedant čekį ar pinigini orderi

NAUJIENOS,
1739 So. Halxted St, Chicago, I1L 60608

«■■■■■■■ BBS iiniiiiiiKiiiiiimiiiiiini

Poezija - raip pavasaris, kvris pradžioje Dm timctanti 
lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindinti žiedą, apkaišo 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda i gamtos vaizdu 
buklus.. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmu ir 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:

1. J. Auęustaitvtė - Valžiunienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio tor 
mato. 126 psl. Kaina $1.—.

2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMČS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos 
Kišeninio formato, 157 dsI. $2.00

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

psL Kaina $3.00.
7 Kleopas Juroellonls, GLŪDI . LIŪDI. Lyriko* eilos. 105 psl. $2.00
8. AnatoliĮus Kairys, AUKSINA S£JA. Eilėraščiai 96 psl. $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakosimai anie 
l iŠvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus Hiuętracijomis $5 00

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranau :kr 
"Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 nsL $1 00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktini Iv^ka. 167 psl., 00
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ii Ivrikcn knvga. 152 psl $2 50
17. Petras Šagalas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kurinė 

Uai. 92 psL. $1.00.
18. Petras Šagalas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėrp.šėiaL 112 psl. S1.0C
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės 70 psl.. $1.00.
20. Elena Tumtenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraš^ii. 80 nsl $2 50
21. Alfonsas Tyruolis, METU VINGIAI. Lvrikn<? rinktinė 1^0 psl $3.00
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, Mitologijos posmai 

55 psL $1.00.
< 24. Adomas J asas,

Norėdami įsigyti 
raštinę arba užsakyti

-------------------------— ---------------- ————

A. G. AUTO AEBUthiRS 
čit automobiliii išlyginami ir nuda 
lomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
S51K4 W. 63rd Street, Chicago, 111. 

TK-. — 776-58U
Aniceta* Garbažlautka*. tav

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

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEL. — 254-5554

GEROVĖS IEŠKANT
GRAŽUS 6 KAMBARIŲ mūras. Arti 

woman, or couple to handle our bu-171-mos ir Mozart. Modernus viduj, 
siness in this area. Require only that $21,900.
they be ambitious, honest, eager to' 
make money. Write PRESTIGE, P. O. 

Box 150, Aurora, Hl. 60507 or 
Phone 312 — 892-2256

[' VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA į 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE




